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Довrооtdкуваний Перш~ Світовий Конrрес 
Украінськоrо Bim.нoro Студентства від6увси 11 - 12 
.rі::нстоnада 1967 р. в місті осідку Об'єднаних Націй 
НьJО Йорку. Ціпнй йоrо nepeбir, масова у'Іасть в 
ньому уираінськоrо студентства, rармонійна cniв

npaцr• і иомnромісове розв'изуванни всіх конrре

совнх nро6пем доиазапи зріmсть і rромадсьиу вн
ро6пеність Су'ІаСНОЇ студіJОJО'ІОЇ моподі. 

Вепнинм усnіхом завершнвси Конrрес - о.цно

rопосннм nрнйннттнм заиJDІку до студентства в 

Уиuаіні, 110 студентства у віпЬНf?МУ світі, рР-зопJО
uій та майже одноrопосннй вн6ір нової Уnрави 
ЦЕСУС-v, є nромовнетнм доказом, що цей nерший 
в історіі украінськоrо орrанізованоrо студентсь

гnr(ІІ жнттн - Св9тоw.нй Стvде~теьинй Конrрес 6vв 

Конrресом nорозумінви і єдности rcьoro vкраін

с•коrо стvдентства у Віпьному Світі - всіх ста

нових й ідеопоrі'ІНИ'Х студентських орrВJІізацій. 

Бvпи на Конrресі усnіхи, 6vпи й нецотиrнен

ни, 6упн світпі СТО1)інин. аЛе й 6упн тіні. Апе nо

над усе. nонад усі дрібні сnuавн, буденні й ,qру
rорицні, ниі 'Іасом дехто ' хотів ро611'1'11 важпнвнмн 

- nер·еважапв · вепИ. nодіі. веnн'І моменту, JІКнй в 
історіі · украінсьиоrо орrанізованоrо студентсьиоrо 
J'TXV вже вnисав cвiтtrv сторінку, й ХО'Іемо вірити 
- віди~нває нову сторіни·у - nоснпеноі ~иm.нос

тн ЦЕСУС-у, світової сТудентської центраm. 
ttротиrом ,_овrнх років, на сторінках "Смопо

синrіа" МИ домаrапнси реорrанізаціі ЦЕСУС..;у. Му
симо nрнзиатис•, що 'Іасом наші внетуnИ 6yJDІ до
сить rострі, 6о нам &упо nрикро &утн свідками Іе
нуаанни nорожне'Іі з українськоі сторони на від

тинАу · міжнаро,JVІьоі студентсJ.коі діильностн. Ano 
с.оrодні нам доводнтьси nріІйтн до висновку, що 

може й краще сталось, іцо ЦЕС УС rr.-р&орrанізо

ва.Но щойно на ЦІ.ому· Конrресі. 
За останні роин роз6vрхане студентсьие ж'Нт.;. 

тн ycnoиoinoci., розtм взив верх над rto.-yn•ми, 

анроспа нова rенераціи, нових, nо~ірковаііІtх с'І'у

деиtс::ьинх діАів, md, ХО'І маJОТЬ свої nоmтн'ІІІЇ 
nереконанни й iдeonoliwrкi сnримуванни (6о &упо 

6 недо6ре, ROJDI 6 80101 ЇХ Не МаJІН!), одна•е BмiJo't~ 
ставиrн 3aram.нi сnрави nонад усі інші. · 
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Коnи з денних частин nepe6iry Конrре_су де
хто незадоволений, то з вибору Уnрави ЦЕСУС-у 
мабуть всі, таин, задовопені. Рі 'І нена, що й у цій 

Уnраві моrлн &утн Деииі nерсонаm.ні відмінності. 
Моrпо статись таи, що Уnрава моrла 6у'І'Н о,qно
сторонни. І це, на нашу думну, &упо 6 невда'ІеJО 
Конrресу. Це моrло 6 &упо nовериутн студентсь
ке життн назад до часів з-nеред деснтн років. На 

щастн і на хввпу у'ІаснНІиам Конrресу цьоrо не 
стапось. У nрава є, в nовному розумінні цьоrо спо
ва, иомnромісова, в ній є застуnпені всі ті rpynн 

нашоrо студентства, икі 6ажа10ть nрацJОватн і икі 

маnи своїх иандндатів до Уnрави. Хто не мав 
иандндатів - не може наріиатн, що йоrо там не

має. 

Редакціи "Смопоскнnа" оцим внсповлJОє своє 

nовне nризнании у'Іасннкам СКУВС і деклнрує 

сво1о nовну морапьну nідтримку новііі Уnраві 

ЦЕСУС-у, пн єдиному центрапьному~ світовому 

реnрезентантові украінсьиоrо вільноrо студент

ства." Мк хо'Іемо надіпксь і віримо, що всі 'Іпе
нн нової Уnрави усвідомlDОJОТЬ со6і, ниа вепн'ІеЗ

на відnовідальність пежнть на них. Ми хочемо та
кож вірити, що все орrанізоване українське сту

дентство, всі :ioro rpynи, ик і ціпа українська rро
мада зрозуміJОn, що Ynpa'isa ЦЕСУС-у зможе вн
ионатн свої о6ов'изин JІИШе nри нашій всец1mн 

морапьній Й матеріипьній nідтримці. Лише тоді 
ми зможемо nо'ІуТН про усnіхи 'Іленів Уnрави, 

про снпьннй rолос украінськоrо вільноrо студен

та в обороні наши~ nон~воленнх 6ратів в Украіні, 
nро'Інтатн нові nу6піиаціі в 8fУЖНХ мовах, икі роз

мриватимуть дійсний стан украінс•коrо студент

ства в УРСР й інформуватнмуn. про йоrо дінm.

ніеть на 'lyJIUtiiЇ. 

ВнсловmоJО'ІЖ nризнании rrаснниам Ііершоrо 
Світо~оrо Нонrресу Украінсьиоr~ Віm.но~о ёту
дектства за їхн10 діповісn., виробпеність і rромад
ську зріпість, вітаємо нову Уnраву ЦЕСУС-у спо
вами з заклику: 

КпН.емо Вас' ДО нових дерзан•, ДО нoвfnt ne
peмor, до нових верwіІнІ 
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У ВЕЛИКІ РІЧНИЦІ 

Говорять українські генерали 
У 50 - ЛІТТR УКР АІНСЬКОІ НАЦІОНАЛЬНО І РЕВОЛЮЦІІ, 50 - Лl'n'R УКРЛІНСЬКИХ ЗІРОЙННХ 

СИЛ, 50 - JПТrR САМОСТІйНОСТИ УК• АІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУВЛІКИ. 

У минулому 1961 році ми відзнаzали три 
Великі Ріzниці- 50-ліття Української Націо
н.альної Революції, 50-ліття У країнських 
Збройних Сил. і 25-ліття Української Повстан
ської Армії. Новий 1968-ий рік приносить· нам 
дві пові Великі. Ріzниці - 50-ліття проголо
шення самостійnости Української Народньої 
Республіки і 50-ліття трагіzного бою україн
ського студентства під Крутами. 

Відміzуюzи великі події нашої історії в 
исмолоскипіJJ, ми не іоzемо обмежуватись до 
повторювання е.іцомих фактів. Ми шукаємо 
оригінального підходу до насвіт лювання да
них подій zи представлення нашим zитаzам 
нових істориzн'І.І.Х документів і НОв'ІJ.Х фактів 
про нашц Визвольпу Боротьбу. В такий спо
сіб ми від.мітили 25-ліття УПА (дивись исмо
л.оскипJJ z. 5, 1961), в такий спосіб ми хоzемо 
відзнаzити інші наші Великі Р.іzниці. З цією 
ціллю ми звернулися до Ш ановн'І.І.Х укрсfін
ських Генералів, які перебувають на zужині, 
з тvьома питапн.ями. Іхні відповіді - до'ІJого
вн:аз для молодих українськ.их rенерацій су
zасности й майбутнього. 

У t~ьому zucлi нашого журнала ми пуб
лікуємо короткі біографії україпськtі.х генера
лів. В наступному поzнемо друкувати їхні від
повіді. 

У Великі Ріzниці нашсп и:торі4 вітаємо 
щиро сеньйора україпських Гепералів -Ми
колу Капустянського та всіх тих Ш ановн'І.І.Х 
Генералів, які колись .зі зброєю в руках боро
нили право нашого народу на свободу й само
стійність. 

У ці ріzниці шлемо палкий привіт україн
ській творzій молоді й культурним діяzам~ які 
в ім'я свободи українського пароду були за
проторені ворожою російською владою в Ук
раїні - в концентраt~ійн.і табори Мордовії. 

Шлемо привіт нашій непокореній молоді 
й ст·идентств11 в Ук'ІJаїні й тій иашій молоці. 
на zужині, яка не забула про свій народ та йо
го боротьбу за свободу. 

Хай слова і думки наших Гепералів гли
боко западуть в душі наш'І.І.Х zитаzів. Хай бJІ
дуть вони матеріялом до застанови, передуму
вань і зроблення правильn'І.І.Х висновків. -
Ред. 

Українські генерали 
Ниж"Іе подаємо •біоrрафіqоні да 

~ про тих умраімських Генера
m, в:кі дали відповіді на наші пи
таннв. Список ·пубJJІікуєтьсв за по

рв~ом віку і раНІ'. 

rенераи.воrо ~та6у reнepan -
Порrоснк Мниопа ИАПУСТJtНСЬ
КИй народився в mотому 1881 р. 
в с. Чумаки, на Ка~ркнославщи
иі. В 1900 р., закін"Інвши середню 
шкопу, він зголошується добро

вольцем у ві•йсь:ко. Після однорі"І

ного вишколу J!ІСІ"УІПає до стар

шинської школи в Одесі, ику за

~іН"Іує в 1904 р. з ранrою піД'по
РУ"fНика і з-rолошуєтьсв добро
вольцем на війну на Дапеко:му 

Сході. Поиернувwись, "Іерез Оу
езь·кий канал і Чорне Море до о

деси, М. :КапусrЯІнський склав 
конкурсовий іспи1' до військової 

академії в Петербурзі, які за
кіН"ІИВ в 1912 р. з ПІризна"Іенивм 

до генерального urre6y, написав
ши дисертаці.ю про ролю і зка

"Іеннв летунств11. В 1913-1914 р. 
був викладачем у Ст.аршииській 

Школі у Вильні. Шд "Іас першої 
авітовоі війни М. Капустинський 

був на фроиті і дістав кілька вій

ськових відзна"Іень. В 1915 р. за 

хоробрість, виввлену під Двн·нсь

JІіом, одержав золоту георrієвську 

зброю. В то:му ж році одержав 

раиrу ІІіДІІОJІ'КОВНИКа, а при оиінці 

1916 р. став начальником штабу 
1 '1!-оі ДНІJІ~зіі. 

У ранзі полковника застала ре· 

волюцін 191'1 р. М. Капустпrсько
го біли .Гомеля в 'Білорусі. Павер
нувшись в v;краіиу, М. Ке.пусrпr

см-tий зголошуєт.ьсв одним з пер

ших уІ'іраінських старшин Росій
ськоГо генеральноrо urraбy до у
ряду Украіксь111m ЦеН'І'рапьноі Ра
ди, вкий призна"!ає його на"Іаm.

ннком urraбy 1-оі рраіж:ькоі ди-

візії, 1-го украінського корпусу. 
Як делеrат своєї дивізії, М. Капус

тинський брав Y"facrь у ІІІ-ому 
ВсеукраінсЬІко:му :Військовому З'і

з.ці в Києві. В Украікській Армії 
М. Ка1rуствнський займав такі ви

сокі становища: на"Іальник шN

бу ll·OЇ Армії УНР, иа"ІалиrН'І'і 
ІІtJІабу південно · західного фрон
ту в Бердиqоеві (сі"Іень 1918 р.), на
чальник шт.абу ІІ-оі украіись:коі 
дивізії в Жи!'омирі (за гетьмана
ту), начальник канцелвріі вОЄІІ'Но
го наукового комітету, на"Іальни" 

опера'Тиовного відділу urraбy діє
вої армії в Києві {за Директорії), 
генеральний кваотирмайстер Ар

мії УНР (в 1919 р.). 
Зимою 1919. р., аідсrупаючи з 

и;іло!О УЩ)а.інською Арміао =-. 
Збруч, -М. :КапусrвнсьІ'іИЙ був ін
тернований разом зі urr.aбoм в 

Ланцуті, :tвідки викликав його 

Го11 ... Отаман С. Пе,.mора і приз-
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Генерал•ноrо Dсrтабу Генерал -
nоручник ~нкола Каnустинс•кий 

начив представником військ УНР 

ІПрИ польському маршалі й. Піл
судськім, де обороняв стано·внще 
вояків УГА, які попали на польсь
ку сторону під ча·с б~льшовиць:ко
польсь:коі війни. В 1920 р. був 

приділений, як тре'ІІій головний 

кr'артирмайстер, при шта.бі Го
ловного Отамана С. Пет.люри та 

завідував військовою освітою над

дніnря.нсь:ких частин. В тому ж 

році одержав ра·нrу генер~л - хо

рунжого. 

У 1923 р. М. Rапустянський пе

реіздить до Парижу, де очолює 

першу соборниць:ку орга·нізацію 

"У:кра·їнська Громада", яка згодом 

прийняла назву "Український На

родний Союз". В цьому часі М. Ка

пустянський близько сnівпрацює 

з полк. Євгеном :Коновальцем, 

стає членом ОУН, а згодом чле

иом ПУН. В 193-5-36 рр., з дору
чення Є. :Коновальця, від!Їідує 
США й Ка•наду, де його оваційно 
вітали українські поселенці, а про 

його nоїздку широко nисала чу

жомовна преса. 

У 1941 р., на дорученнs голови 

ПУН полк. А. Мельника, на стано

вищі Peфepel'Tl> Військових Справ 
ПУН, rен. М. Rапустsнсь:кий пе
реїздить нелеrально в lіиїв, де 

ст.ає в керівництві. украінського 

визвольно - nідпілького руху, роз
працьовуючи тактику і стратегію 

П8Р'J'И!8ИСЬІ:КОЇ боротьби. В Ки~і 

смолоскип 

став членом У::краі:нсь:коі Націо

нальної Ради, звідfіи під тиском 
німецького терору, переїздить до 

Рівного, а згодом до Львова. В · 

1944 р. був арештований аген_:rами 
rестапо. 

Після ст.ворення Українськоі На

ціональної Ради, ген. М. Rапус

тяиський стає першим керівником 

рвеорту військових справ. 

Ген.-хор. М. Rапустянсь:кий за 

свою хоробрість і відданість ук

раїнській справі одержав числен

ні військові відзначення. 

Він є автором багатьох науко
вих праць, зокрема з війс&ковоі 

проблематики та багатьох десят

ків стат.тей в украікській пресі й 

збірниках. Важливіші його праці: 

"Похід українських армій на :Ки

ів - Одесу в 1919 р." (три томи, 
видані в 1922 р., а згодом переви
дані в 1946 р.), "Військове знання" 
1930-1931), "У:краrїнсь:ка збройна 

сила й українська революція" 

(1936), редактор збірників "За 
збройну v;:краіну" і "Війна і тех

ніка". 

Генерал - nолковник Олексан

~ер ЗАГРОДСЬКИй народився 10 
квітня 1889 р. в селі Зелень:кі на 

Ума·нщині. Перша світова війна 
застала його в росі.йсь:кій армії, 

де за свої заслуги був нагородже
ний Георгієвським Хрестом, Хре

стом із Лавровою галузкою 3-го 

ступня та посідав Золоту Зброю. 
З вибухом у:к:раіись:коі національ
ної революції в:ключаєтьсs в р

раїнсь:ку армію в ранзі полковни

ка. В 1920 р. командував 2-ою 

Стрілецькою Волинською Дивізі

єю, був заступником командую
чого Армією УНР, був Нач·альни

:ком Боєвих Груп в складі 2 - 3 
Дивізій. Був одним з ініціяторів 

першого Зимового Походу (6 rpy
Jtнs 1919 р.- 6 трави• 1920 р.), був 
і є головою Орденської Ради Ор

денLЗалізного Хреста Армії УНР, 
головою Братаrsа св. Покрови Ар
мії УНР, членом Вищої Війсь~овоі 

Ради при Урs:ді УіНР, членом Ви

щоі Військової Гонорової Ради 
УНР. 
У 1921 р. ген. полк. О. Заrродсь

:кий був інтернований в Поnьщі, 

nеребувu :кор~о в таборі Вадо
виці, пого був ~омандантом. Ко
ли інтерновану Волинсь]{у дивізі-
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Генерал - nоJІКовник 

Олексаи~ер Заrро~с•кий 

ю було перевезено до :Каліша, він 
обняв :команду тзборів ч. 10 і ч. 5 
та був начаnьнИRом табору ч. 10. 
У таборі ін'Іернованих у '1'\алі

ші був ініціпором і фукдатором 

таборової гімназії ім. Т. Шеичен

:ка, багато вихованців sкоі покін
чили висоJІї:і студії. В час Визволь

них Змагань ген. полк. О. Загрод

ський був n'ять разів важко ране

ний, ЩО ПОТребраЛО ШПИТ3ЛЬНО
ГО лікуванн-я. Був головою Сnілки 

Воєнних Іквалідів Армії УНР, я

КТ'8П'ftОВадив в міжнародну інва

лідсь:ку оргвиізацію С.А .. М.А.К. 
В :конrресах ці~і організаціі у:кра

інс~t:кі представники брали пос
т.ійну участь і одержуваJІИ в·і.д 

неі моральну і матеріальну доnо

могу. ПіслJІ Другої сві'Товоі вій

ни nеребував в Авсrр~і, де був 
nочесним головою Організацій У
краінських Воєнних ІН'І!Іалідів, за
ступнииом голови Xpecra С. Пет
люри та ОСНОВОJіОЛОЖНИ:КОМ УНДС 
в Австрії, а зrодом також і в Ні
меччині. Переіхавши в США, ген. 
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nолк. О. Заrродський буи одним 
з основоnоложників ОбВУ А, голо

вою його Ревізі.йноі Комісії, а за

ра3 почесним членом, .ик також є 

головою Центр_ального Комітету 
ВшануваІНН.ІІ Пам'кти С. В. Петпю
ри, в США. 

В УІ\раінсьІ\ЇЙ Армії УНР ген. 
nолк. О. Загродський одержав та

кі виссжі відзн;ч,.ння: Орден За
лізного Хреста ч. 3, Хрест Симона 
Петлюри, Воєнний Хрест, Хрест 
Вільного Козацтва та р.ид відзнак 

українських комбатантських ор

ганізацій. 

Зараз ген. nолк. О. Заrродський 

є Представником ·Військового Pe-

COP'l"Y УНР в США. 
Був і є членом багатьох укра

інських організацій в С.ША. 

Генерапьноrо Штабу Генерал

Полковник Павло ШАНДРУК на

родивс.и 28 лютого 1889 в с. Б;рсу
ках на Волині в селmнській роди
ні~ В 1907 р. закінчив Острозь'Ку 

кл~ичну гімназію, в 1911 р. за

к~нчив Ніжинський історично-- ге
ографічний інСТитут кн.из.и Безбо

родька в Ніжині, а в 1913 р. -
Олексіївську Військову Школу в 
Мос:к.ві. Після цього був призна

чений до 70-го піхотинського 

Ризького nолку, з .ики•м nеребув 
nершу світову війну, одержавши 

ранr'у сотника, командуючи . ку-

ГенеральнС)rо ШТабу .Генерал -
полковник Павло ШанQуи. , 

смолоскип 

ренем. 11 березн.и 1918 р. П. Шан
друк зголосивс.и до Заnорізького 

Корпусу і був nризначений ко

мандиром авт.оnанцирника ім. П. 
Полуботка, а згодом командиром 
nанцирного nоїзду в кастуnі від 

Мелітоnол.и на Крим. Під чаq Ви

звольних Змагань П. Шандр ук 

був командиром таких українсь

ких військових часrин: від верес

н.и 1918 р. - технічної частини 

Харківської Місцевої командан

тури, окремого За:порізь'Кого ку

рен.и (від січня до квітня 1919 р.) 
в обороні Гусятинського відтинку, 

9-го стрілецького nолку 3-ої _Залі

зної Дивізії (від травня до верес

на 1919 р.), 1-го Рекрутського nол
ку в Кам''.инці Подільському (від 

вересня 1919 р.), 7-оі стрілецької 

бригади 3-оі Залізної Дивізії (в 

1920 р.) Після програних Визволь
них Змагань П. Шандрук оnинив

ся у ВаршВІВі, де від 1928 до 1936 
р. займав nост начальника штабу 
Військового Міністра УНР. На до
ручення ур.иду УНР він скінчив, 

як контрактовий старшина, Вар

шавську АкаДемію Генерального 

Штабу, де студіював в 1936 - 1938 
рр. Пі1д час nольсько - німецької 

війни був командиром 29 nольсь
кої бриrади, за що згодом !Іере
бував у німецькій тюрмі. Перед 

закінченн.им другоі світової вій

ни очолив УкрвінсJ.кий Національ

ний Комітет, а від 12 березн.и. 1945 
р, ст.ав командуючим Украінської 

Національної Армії. 

Ген. nолк. П. Шандрук був від

значений так,ими хрестами заслу

ги і медал.ими: Хрест С. Петлюри, 
Воєнний Хрест, Віртуrі Мілітарі 

V-ої кл.иси, Хрест Украінського 
Вільного Козацтва зі золотою rіл

кою, Хрест Залізного Сt13ільц.и, 
медаль Архистратига Михаїла. 

Ген. nолк. ·п. Шандрук є дійс
ним членом НТШ, автором понад 

сто друкованих nраць і зокрема 

великої книги в англійській мові 

"Arms of Valor", яка одержала ви
соку оцінку. За час ового побуту 

в ·США виголоеив nонад 60 Іі·ри
людних доnовідей. · 

ГенераJІ - пору.ннк Михайло 
КРАТ народивс.и 6 серnн.и 1892 р. 
в м. :Гад.ич на Поптавщині. Післ.и 
закінченн.и Кадетськоrо Корпусу 
в-1909 р .. і військової старшинсь-
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Генерал - пору•ннк 
Михайло Крат 

кої школи в 1911 р. в Пет.ербурзі, 
був nризначений, як nідnоручник, 
до 93-го nіхотиого Іркутського 
nолку російської армії, де nовнив 

службу до 23 грудн.и 1917 р. Під 
час nершої світової війни був чо

тири рази ранений і нагородже

н~й орденами та медалями. 10 
грудн.и 1917 р., у ранзі nолковни

ка, :встуnив на спужбу в армії Ук

раїнськоі Народної РесnубЛіки. В 

українському війську служив в 

11-ій nіхотній, Заnорізькій, 3-ій 

Залізній та Окремій Кінній Диві
зі.их. Брав участь у 23 боях. Під 

час Першого Зимового Походу 

був начальником штабу Запорізь
кої Дивізії. ·В серnні 1920 р. був 
делеrований до Головної Кварrи

ри російської армії ген. Вранrел.и, 

для усталенн.и nл.ину сnільних дій 

nроти більшовиків. 
Піс:rій: програних Визвольних 

Змагань nеребував у Польщі. ·У 
1945 р. з J{а:казv Президент.а УНР 
встуnив до . Украінської· Націо
нальної Ар:міі, якою. командував 
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ген. П. Шандру:к й був призначе
ний :командиром І-ої Дивізії, але 

з причин від нього незалежних, 

:команди тією Дивізією не пере

брав. Разом з Дивізією був у по· 
лоні в Італії. В грудні 1951 р. пе

реїхав до США. 

ГеиерёШ - хорунжий Василь 

ФИЛНВОВИЧ народився 15 січня 

1894 р. в м. Сумах на Хар:ківщині. 
Походить зі старого :козаць:кого 

роду, я:кий сягає часів Б. Хмель
нидь:кого і бою під Жовтими Во
дами, де загинув один з пред:ків 
В. Филиновича. В Сумах В. Филя

нович за:кінчив почат:кову ш:колу, 

а згодом навчання в реальній, з 

я:коі був звільнений і засланий 
адміністраційним поряд:ком. Зі 
заслання ті:кає на Кав:каз, де зуст

річає і.нж. Дулю, з роду заnорізь

:ких :коза:ків, я:кі :колись перейшли 

на Кубань. ТУJт він nрацює спо

чат:ку я:к учень, а згодом я:к дос

відчений землемір, де й с:кладає 

іспити (е:кстерном) на звання зем

леміра. 

В 1914 р. був nо:кли:каний на 
війсь:кову службу, а :а 1915 р. за
:кінчує Чугуєвсь:ку Війсь:кову 
Шl'іолу. Брав участь в першій сві
товій війні в с:кладі російсь:коі а.р
міі. З вибухом революц~·Ї в 1917 р. 
розnочинає у:краінізацію свого 
nолку, а nоті•м і дивізії. Виділив
ши з неі 23 сотні та 3 гарматні ба
тареї, переходить з ними на У:кра
іну. В:кінці 1917 р. був назначений 
яійсь:ковим :кома.нданто:м міста 
Сум і повілу, де організував :кін
ний пол:к і :кіль:ка nіших ~ень. В 
часі яаст.уnу більшови:ків на У:к
раіну :командує відтин:ком фрон
ту Ворожба-суми-Гайворон, nісля 
чого формує Сумсь:кий О:кремий 
Курінь в :кіль:кості 1500 баrнетів. 
Під Полтавою вливається до 4-го 
nолку Січових Стрілці·В та бере 
участь в усіх боях. В 1919 р. діс
тає. nризначення на пост старши

ни для о:крем~х доручень при 

ставці Головного От.а•мана С. Пе
тmори. Під час Зимового Походу 
хворіє тифом. Пізніше, на дору

чення 9тамана Колодія, разом з 

32 старшинами, в грудні 1919 р. 

~ереходить на Катерияославщи.ну 
для підсилення повстансь:ких час

тин. В Одесі попадає в ру:ки біло
гвардійпів; я:кі nеревозять його в 

Новоросійсь:к на суд, звід:ки в·ті-

смолоскип 

Генерал - хорунжий 

Васипь Филииоаиwr 

:кає і nриєднується до повстансь

:коі груnи т .. зв. "зелених" :кубан
сь:ких :коза:ків, я:ких очолює nісля 
смерти іхнього :командира. В без
перервних бо•х :s білими й чер
воними, груnа пробивається до 
l'іОрдону з Грузією, рішаючись на 

одчайдушний :кро:к - nерехід Су

хумсь:кого nеревалу. Перейшов

ши nеревал, груnа здається гру

зинам, про що nові·домляє у:кра

інсь:ку війсь:кову місію в Тбілісі, 
до с:кладу я:коі згодом входить та

:кож В. Филинович. Ви:конуючи о
бов'яз:ки члена цісі місії, В. Фи

линович ві·двідує Азайберджан та 
В :.рменію та дістає призначення 

на пост віце-:консула в Поті. З 
Грузії переїжджає в Крим, де діс

тає доручення ознайомит.ися зі 

станом армії ген. Вранrеля, nотім 

іде до Царгороду та через Бол

гарію до Став:ки Головного Ота

мана С. Петлюри. В Ставці дістає 
пРиділення до Генер&лрного Шта
бу, я:к воєнний аrент на Бал:кани 

з осід:ком в Болгарії. В 1921 р. на 
домагання більшови:ків був зму

шений виїхати з Болгарі•і до Че

хослоР.аччини, де вотупає до v-1'
ГІ і захінчує його gi ст.vnенем ін
жене"а .. В 1992 - 1940 р. бvв від
rт('І-nvчнихом Війсь:ковоrо Мівістра 
)'НР на Бал:кани з осіДRом в Празі. 
В 1939 р. бере учаСть у визвол;Ьній 
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боротьбі Карnатсь:коі У:краіни, я:к 
член Штабу Оборони КУ, а зго
дом, nісля відходу Начальни:ка О
борони nол:к. С. Єфремова та ше

фа штабу пол:к. Гузара - Колодзін
сь:кого, ви:конує їхні обов'яз:ки й, 
по тяж:ких боях, виводить голоані 
сили Карnатсь:коі Січі до Румунії, 
я:ка іх nередає мадярам. В :концен
траційному таборі зазнає неймо

вірних знущань від мадярів. Піс
ля звільнення переїжджає до Сло
ваччини. Згодом, у Празі, прОt'І'я
гом десят.и ро:ків видає журнал 

війсь:ково - громадсь:коі дум:ки 

''Гуртуймося". 

Генерал Филянович організу

вав і очолював багато у:краінсь:ких 
організацій в Туреччині, Болгарії, 

Югославії й Чехословаччині. В 
1951 р. nереїздить до США, де 
до:єший час очолював Союз У:кра

інсь!\их Ветеранів та Украінсь:ку 

Воєнно - Істо~ичну Дослідну Сту
д:ю. 

У часі Визвольних Війн був 12 
разів ранений. 

Наnисав :кіль:кадесять нау:ко

вих nраць, історичних розвідо:к і 

статтей. Має вели:кий архів іто
ричних до:куиент.ів, мап, фотогра

фій і :книг з часів Визвольних Зма
гань . 

Генерал - хорунжий Роман 

ДАШКЕВИЧ народився у Туста

новичах, на Дрогобиччині, де йо
го бать:ко був свJІщеии:ком. У 1911 
р. за:кінчив у:краінсь:ку гімназію в 

Перемишлі й заn~сався на nрав
ничий фа:культет Львівсь:кого у
ніверситету. За студентсь:ких ча
сів був членом уnрави У:краінсь
:коі А:кадемічноі Громади й У:кр·а
інсь:кого Отудентсь:кого Союзу. 
Був головою Просвітної Комісії 
й ~росвітного Круж:ка у Львові, 
яю nрацювали у читальнях "Пpo

cRrtи!-', l! "Січах" по цілій За:хіІд
ній У:краіні, nеревод.11чи sбори, 
влаштовуючи відчити., в~йсь:ковv 

лідrотовху та січові :вправи. Від 
1911 р. Р. ДаШкевич працЮвав у 
Повітовій "Січі" у Львові, я:ка, 
:крі•м Львова, організувала: "Січf" 
та:кож у льві:ась:кому, бобрець:ко

мv й жов:к;всьмому nовітах. Від 

г.есни 1913 . р. Р. Даш:кевич бvв :ко
то-вим пов:то-воі "Січі" v Львові. 
В тому ж· .Poiri він стая та:кож ио·
рrовим У 1\.nаін.сь:ких . С і ч о в и х 
Стрільців ІІ у Л~;овові, найбільшо-
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Генерал - хорунжий 
Роман Даwкевн• 

го стрілець:кого т.овариства в Га

личині, я:ке мало свої власні од
нострої і зброю, з я:кими вимаши
рували на фронт у 1914 р. 

Р. Даш:кевичеві не пощастило 
служити при УСС-ах, бо був по
:кли:каний до австрійсь·:кої арJ.Ііі, 

де служив при артилерії аж до 

1916 р., :коли попав в російсь:кий 

полон і був висланий на Забай:кал 

у Сибір. 
З вибухом ревоnюці,і в 1917 

р., Р. Даш:кевич по:кидає '!'абір 
полонених і пробивається до Ки
єва, де працює два місяці в Га
лиць:ко - Бу:ковинсь:кому Комітеті 
при У :краі.нсь_:кій Центральній Ра
ді. В жовтні 1917 р. вст.упає до Ки
ївсь:ких Січових Стрільців, де спо
чат:ку стає головою Курінної Ра
ди і справни:ком І-ої сотні Січових 
Стрільців. У січні 1918 р. стає :ко
мандантом І-ої батареї Січових 
Стрільців, з я:кою брав участь в 
боях у:країнсь:ких армій з біль
шови:ками від Житомира до Сари 
і в офензиві від Сари до Києва. 

Після гетьмансь~ого перево

рот.у, :коли Січові Стрільці зло
жили зброю, Р. Даш:кевич :коман
дував ІV-ою лег:кою батареєю За
порізь:кого :корпусу. Потім Р. Да

ш:ке:внч був :командиром 1-оі ба
тареї Січових Стріпьці.в (від жовт
ня 1918 р. в Білій Цер:кві), 1'іОМан
диром аnт:илерійсь:коі грvпи піц 

час облоги Києва в грvлні 1918 р., 
хомандиром гарма'l'Ноі Бригади 

смолоскип 

Січових Стрільців (від січня 1919 
р.), з я:кою перебув на фр9нті 
до :кінця 1919 р. 

Після Визвольних Змагань 
1917-1920 р., Р. Даш:кевич повер

тається до Львова, де за:кінчує 

правничі студії, осягнувши сту

пінь до:кт.ора прав. Адво:катсь:ку 

пра:кти:ку відбув у д-ра Л. Ган:ке
вича, а згодом від:крив власну ад

во:катсь:ку :канцелярію, я:ку прова

див до 1939 р., а потім від 1941 до 
1944 р. 

В 1922 р. Р. Даш:кевич відно

вив повітову ''Січ" у Львові, де 

був :кошовим біля ста "Січей". 
Коли польсь:ка влада злі:квідувала 

"Січі" в 1933 р., Р. Даш:кевич орга
н: .зовує рухан:кові товариства "Лу

ги", я:кі мали в Галичині понад 
1000 товариотв і 50 тисяч членів. 

Під час другої еві товоі війни 
Р. Даш:кевич еміr'рує до Австрії, 

де перебуває до сьогодні. 

Ген. д-р Р. Даш:кевич написав 

:книж:ку "Артилерія Січових 

Ст.рільців у боротьбі за Золоті Ки
ївсь:кі Ворота" (Вид. "Червоної Ка

лини'", Нью Йор:к). Від 1922-1933 
р. редагував у Львові журнал ''Сі
чові Вісти", а від 1933-1939 р. -
"Вісті з Лугу". Ген. Р. Даш:кевич є 

автором чисельних історичних 

розвідо:к, споминів і стаrrтей. 

Генерап- хорунжий о. Васнm. 
ЛАВА народився 1 вересня 1887 
р. в Бертешові на Бі6реччині, в 
Західній У:краіиі, в родині замо
жних селян Михайла і Анни з р. 

Ди:кий. В 1906 р. зложив іспит зрі
лости з відзначенням в А:кадеміч
ній гімназії у Львові. В 1906-1914 
рр. студіював філософію і бого
словіє на уиіверситет.ах Львова, 

Інсбру:ку, Відня й Фрибургу. На 
почат:ку 1914 р. одержав ступінь 

до:ктора богословії у Ві.дні. В 1914 
-1918 рр. був польовим духовни
'КОМ в австрійській армн при 

36-ому пол:ку гірсь:ких стрільців 

{Коломия). В 1918-1919 рр. пере
бував в італійсь:кому полоні. nо

вернувшись з полону був до 1920 
р. начальним духовни:ком У:краін

ської Галиць:кої Армії і генераль 
ним ві:карієм КВJМ'янець - Подjль
сь:кої Єпархії. В 1920-1944 рр. -
нвотоятель Духовної Семінарії у 

Львові, професор у:краінсь:кого :ка
толиць:кого Богослов.сь-:кого фа-
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Генерал - хорунжий 

о. Васнл• Лаба 

:культету, згодом у:країнсь:кої ма

толиць:кої Богословсь:кої А:кадемії 
у Львові. Габіліт.о.ваний в 1929 р., 

іменований звичайним . професо
ром та греміяльним :крилошани

ном Митропоnичої :Капітули у 
Львові в 1932 р., а в 1934 р.-мит
рофорним протоєреєм. В 1943 -
1945 рр. о. Василь Лаба був на
чальним духоани:ком 1-ої Стрі

лець:кої Дивізії "Галичина" й ін

ших· уираінсь:ких війсь:кових ча
стин. В 1945--1950 рр. отав ректо
ром українсь:кої :католищь:кої Ду

ховної Семінарії в Німеччині, а 

згодом в Голляндії. Від 1950 р. до 
тепер о. В. Лаба ви:конує фун:кцЇ'Ї 
генерального ві:карія у:краінсь:кої 

:католиць:кої Едмонт.онсь:коі Єпар
хії в Канаді. В 1964 р. був імено
ваний проре:ктором У:країнсьJІtого 

Католиць:кого Університету в Ри

мі, а в 1966 р. - генерал-хорун

жим Армії УНР. 
Ген. о. В. Лаба написав багато 

творів з богословсь·:коі ділян:ки, у 
цьому - голов.ний його твір "Іс
ІТорія старохристи.инсь:коі літера

'ІfУРИ .. , т. І -ІІІ (Львів, 1932 р.). По
міщрав статті в ''Богословії", 
"Логосі" та періодичній пресі. 
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Генерал•ноrо Dcrтa6y Генерал -
хорунжий Аркадій Валійс•кнй 

Генерал - хорунжий Арка,Rій 

ВАЛІЙСЬКИЙ народивси 23 січни 
1894 р. в Суражі на Чернігівщи

иі. На початку 1915 р. був мобілі
зований до російської армії. ВІ 

смолоскип 

тому ж році закінчив Чуrуівську 

військову школу і був призначе
ний до 29 запасового полку, а зго
дом до 4 запасового полку . в Жи

томирі і 14 в Умані. В 1916 р. був 
підвищений до ранrи поручинка і 

був висланий на фронт в розпо
р.ІІдженнJІ :командира 128 Старо
с:кольсь:кого полку, а згодом на 

:командира сот-ні в 668 Тисьмениць
:кому полку. В цьому ж році був 

тиж:ко ранений. З :кінцем 1917 р. 
А. Балійський був :командиром 

:курени. В січні 1918 р. ЗГОЛОСИВСИ 
до У :країнської Армії і був при

значений :командиром командант

ської сот.ні при Житомирському 
ПО·Вітовому :коменданті, а при :кін

ці того ж року - командантом 

штабу Житомирського :корпусу_ 
В січні 1919 р. брав участь у фор
му:єанні Житомирської Юнацької 
Школи, а перед відступом з Жи

томира був призначений :коман
диром окремої гімназійної сотні. 

В складі цієї Юнацької Школи 

брав участь в боих аж до вервсни 
1919 р., :коли було її переймено
вано на Спільну Військову Шко
лу. В січні 1920 р. був призначе
ний :командиром сотні ·Кам' JІнець

кої Юнацької Школи. Від 21 лис-
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топада 1920 р. перебував у табо
рах інтернованих у Польщі. В бе

резні 1928 р. рішеннsм Уриду 
УНР, був приділений до польсь

кої армії в хараRтері :1\Онтра:кто

вого старшини в ранзі сотника і 

призначений до 81 поnьсь!\ого 

полку в r родні на становище J\0-

мандира сотні. В 1931 р. вступ ни 

до Вищої Військової Школи у 

Варшаві, и:ку за:к~нчив в 1933 р. і 

знову був призначений до 81 пол
ку в rродні . в ранзі майора на 
пост :командира батальйону. В 
1~34 р. наказом Уриду УНР, був 
підвищений до ранrи підполков

ника з зарахованн.11м до :корпусу 

старшин генерального штабу. В 

т.равні 1936 р. був призначений 

начальником Штабу Військового 

Міністра Уриду УНР. 3 листопада 
1939 р. до :кінци :квітни 1940 р. був 
в німецькому полоні :в Кенінr

штайні і Лю:кенвальде. Наприкін

ці 1944 Р- А. Вал~йсь:кий був на
чатr:ьни:ком Штабу Українськоі 
Національної Армії. В 1948 р. був 
членом Вищої Військової Ради 

УНР з підвищення-м до ранrи пол
ковника, а в 1961 р. - до ранrи 

генерал - хорунжого. 

О. Зінкевич 

Літературно-Мистепькі Нагороли 
ім. В. Симоненка 

У n'иту річницю смерти велнкоrо енна укра

Шськоrо народу, молодоrо . поета Васили Симонен

ка, Ре,Rакціи й Вн,Rавннцтво "Смолоскиnа" nокпн

кают• ,RO жнтти ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКИЙ 
ФОНД, икнй 6y.Re кожнорічно nризначувати твор
чій українській моло,Rі за найкращі твори з піте

ратури й мистецтва. Літературно - Мистец•кі 
Haropo,Re ім. Васили Симоненка. 

Літературно - мнстец•кі иаrоро,Rн ім. В. Сн
lІ~оненка матимут• за ціп• сnриитк розвИ'І'кові пі

'Іературн й мистецтва cepe,R українс•кої мoJIO,Jd та 
увікові•ннтн йоrо nам'ит. cepe,R неі. 

Дли цієї ціпі 6y,Re nокmrкаие сnеціиm.не жю
рі з найкращих і най6іл•ш комnетентних наших 

літературознавців і мистецтвознавціІІ та кожно

рі•но 6y,Re nроrолошуваннй: конкурс. 

ВИДАВНИЦТВО "СМОЛОСКИП" 

ІМ. В. СИМОНЕНКА 

1 СЇ"ІНИ 1968 року, у · році n'иоі рі..uщі від 

дни смерти Васили Симоненка, створено Ви,Rав~ц

тпо ~'!. В. Симоненка, яке очолює Осиn Зінкевич. 

Ви,Rавництво nу6пікуватнме захаливні твори 

з України, икі не ,Rозволиє цензура в УРСР, nере

:сидєватиме твори молодих nис•менииків з нашої 

Баt•ківщини та видаватиме ориrіиал•иі твори мо

ло,Rих nи-=ьменник~- живут• на чужині. 

УКРАІНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА 
"СМОЛОСКИП" 

В ІПІстоnа,Rі 1967 р. nокликано .RO ЖНІrТИ, з осід
ком 2 Валтнморі, та nре,R-ставництвами в Парижі, 

Вашіиrтоні й то,онті - УкраіисІоКТ Інформаційну 

Службу "Смолосхнn". 

УІС ''Смолоскиn" ставИ'!'• со6і за ціm. інфор

мувати 'ІfУЖНИЦD та украінс•кт пресу на "Іужнкі 

npo стан в Україні та розnовсюДНJО•аnr вістки 

зо:rал•иоrо заціка•леІDІи. 
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ЗАХАЛІІВНІ МА ТEPIIIJDI З УИРАІНИ 

Теліженсьний поет 
І Украіні у відnисах D!редкти:я з рук

до-рух захалявна летючха про дуже відомоrо 

в Україні й на -rужииі УеJІЇжеиш.хоІ'О поеУа .. 
Нииrке пу6піху.:мо заИJПОчиу trастину ці

.:ї летю'ІХн, яха ІІИДК ще одне сві'fJІО на дійс

нісn в Украіні, зохрема • nіУературиих кру
rах.. В пере,::q~уху 3і1Дер•у.:тw=я правопис ори

rіналу. - Ред. 

ТьАиmою нудьгою к.отилася столітня те .. 
л.іженськ.а к.урява в тои. день, к.оли прославле
ний тел-і.женськ.ий поет з роз!fязною легк.оду
хістю к.инув полохлива - злобний голос само
знищення.) добре знайомий у~раїнцям як. по
zаток. падіння на слизьк.ій дорозі. 

Всеросійськ.иu . .міщанин згодом. мав розва-
гу: и Лит. газета"' опублік.увала цік.аві листи 
- філософствуюzого к.итайськ.ого парикма
хера і криво .. rкудрого українського поета) а 
на третій с1·орінці, наzе для контрасту) вже те) 
до zow можна nостав·итисьсерійозноJ- реплі .. 
ку російського поета Ол. Твардовськ.огоJ як.ий 
відмежовувався від оф.іційн1І$ холу'ів і від ла
к.ейськ.ої так.тик.и неnо.мітноzо при.стосован
ства. 

Китайці, нуJ що вже тут к.азати ..• 
Але українці, Боже мій! Як. важко ї.м ві

дірватись від службістськ.Оі моралі і mдня
тись до людської zесті. і гідності! Як. важк.о ї.м 
відк.а1Jаск.атись від .. (лакомства нещасного"', 
від самdіі1ства і. яниzарства! Чи .може то серед 
н:их вибиваються на людсьюі ozi тіJ у к.ому 
-гни.ла к.ров, яка по-справжньому циркулює 

тільк.и одну весну) а далі потребує лише іграш,.. 
к.ового обігу? 

Не дивуймось сіромі - там завжди зна~ 
дуться ласощохлuстиJ oxozi облизати. сахарин 
s рук.иJ як.а тримає нагай. Та й не вzив їі ніхто 
-гордості) а в~ать їі тільки послуху й ницості. 

Не диво сл.ужбіста.м- їх вzuлu.J що в по
слуху і старанності вся совість, zесть і ~ета 
ж:иття. Про інше вони й не думали! 

Але людина, як.ій скромно віддавало ~ 
1-f-Y все живе й розумне) що є в нашій інтелі
zенції. Людина) що -уявлялась багатьом як. 
гордість і к.о.мпеш:ація молодого пок.оління, 
покликаного запоzат.к.увати відроджения і 
утвердитись на струхнявілому пні. Ну, хай 
би ·собі повзло прок.ладенv,.ми каналами в лі.те .. 
ратуру .•. .А то го'рдо ступав своею дорогою 
аж розступились найниціші і стали придивля
тись zужі. Тепер вони twбawлиJ к.уди. -це так. 
гордо прямують .•. 

·А мн все д'ШJУє .мось : 
ину) щu було в ньому так.еJ що тягл.о uого 

в світ духовних к.алік. і ·покругів1 · скляних о· 

zeU. і гу.моВ'UХ сердець? З zого вона зроблена) 
ця. людина) що зваж-илась наплювати. на п,о .. 
к.аліzене ім"'я свого народу) на гурт зацьк.ова
uи.х па своїй дорозі друзів і лягти раптом під 
JІ(.овтuм ліхтарем) де зловтішІtо регоzе юрба 
професійних циніків? Лягти. від і.меШ ти.х, u~o 
ніколи не ляжуть) і дати робити з собою) 1~40 
хоzуть. 

І 
. . . , 

.мен~ - 1.мен1 не пощадив . ... 
Що це? Розряд хамства) що акумулюва

лось з нсzuстої атмосфери насильства) різно
го .мору і нап.'tювrізму на людину? Ллєбейство 
і к.pina'l~rвo, що було закодоване Петром і Ка. 
териною на ш.к.урі поставлени.х на коліна пред
ків? Чи то просто нестриманість парвеню і 
слі-пе неzистоплотне прагнення до гарантова
ної си,тості? Де ж воно опиниться) 100ли бу
дуть відсувати казенний пиріг? 

Скі.льки нашої мукиJ душевної снаzи і 
1срові потрібно булоJ щоб змити ще й ту zaн!J-
6y! Вагатьом д.ітя.м наш.оzо zacy лосить цього 
уроку) щоб рішуzе відкинутіwь від t~ієї бєз
надійнdі ниви ... 

Вува.ють дні, JWли сором.ишся nриналеж

ності до своl!і нації, к.оли все світле ховається 
в глиби.ну, а ни.-це nрикидається єдино живим .. 

Ви. rюдарували на.т найк.аламутніший з 
7"1Ш днів. 

Гидуемо і вперше сп.рий.м.аємо вас у мно
жині і наві.ть не ставимо свОіх імен. 

4''11t не с.11ід досліюrm: при-ІНни, .акі поро
дили 1·ип ГJЮМадJПІІІИа, а вірні.ше .тrюДІІІІу 6ез 
РОдУ і цлемекі, 1{JIJI икого с'все равио какой JІ ... 
зик''. Сьогодні украінсt .. ка 'Мова, завтра росій· 
<-ЬІtа, а згnдом з такою ж лег.кіеrю можна пе
рРк .. rпочитttсь ла англійську чи німецьку. Ме
ні ОГИДИІІЙ ТИП ТаJ~ОГО безбатченка!" 

Иихаііло Горинь 

4'Хоч .в і т)~т, a.ite в думках з вами, там, де 
робJІТЬ('.а і посуваєтьси куJІLтура і мистецтво. 
Духом і тілом бадьорий! І не nадаю ~ом! 
І сподіваuось, що все ще 6уде дооре! А інзкше 
і Jt:mп Jfe варто!" 

Опа-нас ЗаJІиваха 
Явасt :Мордовська АРСР 

ВСІ-КА ОGОРОИУ, ВСЕ -НА ДОПОМОГУ 
УКР АJНСЬ.КИМ ПОЛІТИЧВИМ в~язнам 

В СССР! ПРАВДУ ПРО УРАПІУ-
3-,. ВІЛЬІПШ СВІТ! 
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ЕСКІЗИ НАД ВІ~ІІJ-~АЛІО 
Перша збірка .віршів Олега І(двсрка -
"Ескізи над віДдаллюJJ. В-во Нью - йорк
ської Групи. Нью йорк, 1966. 

Важ:ко писати про молодого поета, про я:кого 

ще ніхто не писав. Ще важче писати про першу 

:книж:ку вірш:в, знаючи, що дуже лег:ко можна зне

охот.ити, вразити або перехвалити. Але, не мож

на й не писати. Кожний вияв творчости в нашій 

еміrраційній літ.ературі повинен притягати до 

себе ува·гу, не менш, и:к :кожний вияв творчости в 

Украіні. На Жаль, у нас не все та:к буває! Молоді 
nисьменни:ки, відрізані від :кореня, напружуючи 

всі свої творчі сили - творять; 'm!орять і часто, 

без власної саморе:клями (а не всі вміють себе про

давати), гаснуть в забутті, навіть добре не спалах

нувши. Щоб так не сталося з новонародженим по

етом Коверком - пишу цю рецензію на його 

:книжечку віршів. 

Чепурненька !'інижеч:ка вміщує в собі трид

цять віршів, з я:ких деІІ':кі вже ·були друковані ра

ніш9 в "Сучасності", 2 (50), 1965. Прочитавши "Ес
:кізи" раз, другий (бо не лег:ко за першим читан

ням збагнути Цього екзотичного ліри:ка), читач 
:може прИйти до дея:ких висновків. nоет Ковер:ко 
не є іноватор1 ві·н не накреслює нові напрямки, а 

радше йде слідами своіх старших :колег, розроб
ЛJІЄ в своєрідний спосіб напрямQ:к Нью Йор:ксь:коі 
Групи поетів. Він, я:к і більшість з них - еrо-іма
Жист (в дійсJЮСТ.і 1'\овер:ко найбільш опоріднений 

з Патрицією К~линою). Еrо-і.мажист -це поет, що 
в першу чергу звертає увагу на вишуканість об

разу влаоноі плодючоі уя:ви 1 не ритміка, не форма, 
а образ є суть його віршів. За вийнятком одного 

вірша, (в:кий фактично не відповідає цілості збір

~и), а саме "За Стефаником", ст. 29, всі вірші в 
"Ескізах" це мов одни довиrй sірш, мов одна ~о

лосальна :карт.ина, в я :кій :кожний мазо:к це один 

поетичний образ -образ, в:кий передає не та:к чіт
кі л·н:і реалістичного бачення, я:к чіт:кі вражіння 

поsтичного настрою. 

Я:кий же це настрій? Це настрій сучасно і са

~отньоі людини1 я:ка аж в надто-чулих зв!з:ках з 

природоЮ, я:ка через ніжність ·своєї самотньої ду

ші "босоніжними дотиками" чує "біль білих ак

варель" 1 я:ка "стовбуром самоти" (":крізь грати 
:калейдос:копних почувань") бачить, "де розпли

ваються :калюжі дзеркал параноями бурхливого 

ди•" 1 в:ка тон:ко відчуває ""зелений ро:Jпач дерев", 

мовчання вблvи.і, в:ка прагне затримати час і за

трІtМує його. Коли час аrоіть, тоді "піраміди ру:к", 

"долоні душі", лиця дерев", "мертві :кімнати", 

різні :квіти_1 дерева, сосни, все :кружляє, теч-; "рі

:ко~ липкого сузір'•", пахне бальзамом, гарячи·м 
со:ком, лип:кою вогкістю .. Коли час стоіть - немає 
сьогодні, ні завтра, ні вчора - твориться картина 

нереаnьносrи,: :картина насичена дивовимними 

сполученними слів, •:кі творrrь не менш дивовиж
ні образ~;~: дерева без тінеі в rарячqму :с~кці, люд.и 

без меж, я:кі розпливаються. Все це, всі ці образи 
в ТВорчості Коверка, ціла ця суцільна поетична 

:картина вражіиь, в:ку дає його ::книжечка, дуже на

гадує один із' 'сучасних "артистичних" фільмів 
"Останнього ро:ку в Марієнбаді". 

Крім. цієї самотности, з іі посиленою уявною 

ді.11льністю, в Ковер:кову поетичну :картину ще 

входять нот:ки ностальrіі за юністю, акварельні 

маз:ки юних ЛЇ'Т, праrнення весни, тощо. Та це тіль

ки маленькі •с:кравості в загальній темряві , :кар
тини. Картина :Ковер:ка це ~раз в стилі :кіяр~:ку
ро 1 та:кий та :кож його настрій, і яскраві :кольори 

тут зайві. Мабуть, одиноке пояонення на питанни, 

чому та:к сумно на душі молодого у:краінсь:коrо 

поета, знайдемо в його власному вірші: 

По довготривалі.й бурі 
настає сутінь, 
і тілью.t за ві"нами зору 
скаzе дійспіст ь. 
Скаzе, мов проворний балетмайстер, 
по сцені zут ливої сітківки 
і шукає оплесків признания 
в театрі обезлюднених понять. 

("Післи бурі" ст. 42) 
І чи не сам поет по довготривалій бурі шукає 

призианни в нашім обезлюдивнім театрі? Думаю, 
що театр залюд·нитьои і що признаяни знайдетьси, 

и:кщо поет не перестане творити. А в цьому нF.п

р.ІІм:ку бажаю йому успіху й очі:кую дальших збі

рок. 

Д. Струх 

ПЕРША ЛЮБОВ 
Піденіжкою ивпилас~ тн мені: 
А хто де 'Іув, щоби nідсніжку рвати? 
Пі~сніжиами mобуют•с• пише, 
Мсв ниточками срібними земпі 

Коли nротерпксь сніжні шати. 

І хто б nо~умав, ще тoJd, 
КоШІ крИІІІтапьиою весною 

R nерший раз nідсніжку уrпе~ів, 
І хто б nодумав вже тoJd, 

Що стрінемось ми знову r 

Що ти з nідсніжки розцвітеш 
У nовну тайн матіопу? 

Так, R тебе матіопою зустрів 

У ае'Іір СОНЦR - СКJІОНУ 
І заnах nій о6внв мене 

Ностапьrії сопо~кнм бопем. 

Матіопн рвуn.сІІ, кажеш ... ? 
Ну ... ~ що ж, нарвем· матіо.JІі ... 
Та може ві'Іно 6 ти JИІШа, 
Rкщоб xomre~o ще на весні 

Підсніжку R ;sірвав засушив 

У серці своїм ••. ? 
Д. C'rpyx 

(29 101_стоnада 1967) 
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ПРОІЛІ МИ УКР АJНСЬКОІ МОЛОДІ (11) 

Не сантиl\·tепт, а почуття обов'язку 
Однією з при'ЧНн невеликих уоnіхі'В праці на 

молодіJІUІому се~торі1 це nеребіпьшене nідиреслю
Dа!mя фоmшьориоrо чиннииа: - nісні й танцю. 
Є навіть молоді люди1 що танцюють rоп·~ІS no :ка
ба])е'rах або нічких л~о:калях -і у~tраLнсь:ка моло

діжна преса це вихваJІJ[Є1 я:к великий успіх для 

визволення У:к·ра~ни. Великим досяrненн.м також 

уважають ви-ступ танцювальноrо ryp~e в телеві

зіі. Очевидно, стара~аrься та:ким сnособом зверну

ти на себе уваrу1 але для ~жинця - нефахівця 
ввесь фолкль.ор усіх слов'ян виrшrдає nодібно. 
Одначе1 серйозно молоду людину це не задоволяє. 
Українській еміrраціі В3агалі "Час обновити своі 
виховні мет.оди - nеревірити наше иідношення до 

фол:кльорноrо иоменту і до демонстративно nе

ресадноrо rурра118"1'р"іотизму. Ці речі молоду лю

дину не :можуть вже се-рйозно захоnзти. 

Відношенн·я у вирослої "Иа "Чужині малодоі лю

дини до Украіни треба оц-інювати зовсім раціо .. 
нально1 звертаючи уваrу на почу'І'тя обов·кз:ку~ а 
не на чут.тя і nатети"Чність. 

Всякі nатріотичні1 нереальні nісні й racna ви
l"іликують в малодоі людини - JІ"КП(О вона взаrалі 

розуміє те:к-сr і значення іх - хіба що іронічну 

усмішку. Бо ж такий дyx-mnryє и ті-й німець.~ій 

Іи:колі1 яку вона відвідує1 суnроти та:ких виявів 

німець:коrо яа.ціональнсго nатосу. О'Чевидон, до 

широко і маси краще промовляє е:ксrібіціоністсь

~иіt rуррапатріотизм1 але вже не до малодоі лю
дини з духовними амбіціями. Виховання слід біль

ше скерувати на :культурний н~nр.им. Старшому 
rrо:колінню, бодай там1 де воно виступає1 як ви

х.овники1 слід nлекати серед :молоді толерантність 

і nошану суnрепи наших істори"Чних сусідів. По
сrійне неоnраюдане наrолошення1 що ''наше най
~раще"1 а якJ.цо в інпfих народів є щось вартісне, 

то це вони від нас ''вкрали", що все російське nри

мітивне і noraнet ви·нлиqе в молодої людини та

нож здм:вовання. Пошани ж супроти сусідів Німе"Ч

чини у"Чать укр.аїнсь:ку молодь1 я:ка є у німецьк·ій 

І{r:колі й цей миutлевий модель вона сама собою 

застосовує і у відношенні Укра·іни до П сусіді-в. 
Та:к само, українцям вже час шукати вину своєї 

історіі не тільки в сусідах1 an:e • першу -.epry а 
со6і Й взаrалі не треба стільки наrолошуват.и в 
Еиховній nporpaмi лиш незмінне минуле, а слід 

щось зробити для ознайомлювання з су"Ч&сним і 
:класти 'Наrолос на nрацю в майбутньому. Постій
ні с:карrи 1 я:к ·нас історіJІ с:кривдила1 не nриносять 
пректи'ІС!Ноі користи, а молоді також не nрwr.игнуть. 

Час також, щоб українські еміtран~и nереста

тІ дуJ.Іати1 що лишє вони вирішуватимуть май

бу-rнє У:краіНJ:І і лише вони твор.ит.ь справжню уи

-раінсь-ку куJWтуру -_ nри одночасному неnроще
ному незаці~авленні куль~урними й політичними 

nро·цесами1 я:кі nроходкт11 в самій Украіні. У ~ра

інсь:ка молода людина, я:ка цік~•итьсJt ЖИТТJІІМ і 
культурою в V-:краіні 1 не моwе іrнорувати І'іуль
т.урних здобутків, що іх створи,в у~раінський на

род в Украіні1 nіслк траr~-ІНих ро~і~, коли батьки 
еміtрантськоі молоді були змушені nо:кинути 

свою рідну землю. Інакше ж ст-арше nокоління 
укро.інськоі еміrраціі }Іа молоду люд~ну робить 

враження ву зь:конаціонально і ради~альноі rpynJІ1 
я5а зацік-авлена тільки сnорами -своrо rетто.. А це 
було б неDправедЛИВ<) супроти тих, в·і жерт.вують 

собою для українськоі сnрави. Вуз•кі nолі-ти"Чні 
лиференціі різних nартійних уrруnувань лккають 

і відштовхують молоду людину1 яка виховується 

в німецькому довкіллі, на демо~рати"Чних засадах, 

~ виразним осудженням всяких інших nоліти"ЧНих 

проявів у минулому й НИІ{і. Молодь знову Ж1 сві
дома овоrо у~·раінства1 поиинна мати в собі не век
}~ сантименти чи nа'І'етИ"Чну любов1 а від"Чу-rт• о

бов~яз:ку1 слу.жити тій У~раіні1 та:к як ио~·ний а
мериканець 'ЧИ німець nовинен чути себе nрив' я

з: н::-rм до своє і наЦ'іональностн, і для своrо наро

ду працювати. 

Першим обов' яЗоком, очевидJІО, є бути nоін

формованим npo всі українські nроблеми1 зиа·.і'и 
історію і кулЬ!т-уру У:кра~ни. 

Наша молодь1 тут у Німеччині1 я:ка .має без
nосередній і :кра-щий контакт з німецьким світом1 
ніж іі батьки, nовинна все своє ні-мецьке довкілл• 
насr.ільRи інформувати npo Украіну, щоб не ста
лося -rак, я:к 1918 р.1 ~оли українська держава nо
·требувала nідтримки з боку Заходу, а там ніпо 
нічоrо про ун раінців не знав. 

Молодь теж nовинна бути зорієнто.ана в nи
Т&Ннях кул"Ьтури й :nолітики даноrо на·роду1 серед 
я.noro живе4 щоб моrт.и nри зустрічі з у:краінцnrи 
з-nоза залізної заслони дати своїм землякам від

nовідні nершорядні їнф·ормаціі .. 
Українців зrадують в німецькій - і не лише 

. . ... - ... , . 
нtмецькtи - npec1 зви"Чаино в зв яз·ку з кримtналь-
ним~t чи зло-чинними (в минулому} nо,ці.ими. Слід 

nодбати, щоб наше ім' я не виRликало 'І'іпьки іро

ні"Чно і1 nor ірдлииоі nосмішки. ~ожен молодий {і не 
т;.п"Ьі~И молодий 1) українець nовинен -бути за·вжди 
свідомим, що він реnрезентує в "Чужому світі свій 

яарід, я:кий нині від За.ходу1 силою nолітичн!-ІХ 
обставин1 ізольований. :Наша середньо.. і високо

шкільна молодь nовинна б теж оnікуват-ися таки
ми молодими нашими людьми1 .икі асимілюютьс•4 
старатися збудити і в них nочуття обов'язку. І це 

одно з основних іі завдань на внутрішньоку від

тин~tу. Молодь може своєю вну~ішньо_ю зrід
ливістю ДОВеСТИ СТарШіЙ J'е.кераЦЇЇ1 ЩО ПОХЇ ТИ ЧИЇ 
свари і вузькопартійна дрібни~овістЬ nережи-

лнея і нею не будуть nродовжуваИі. _ 
З ос.иrів на цьому •ідтин~tУ не ?р'еба робити 
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Заключна частина СК УВС: Коиrресом керує 

Павло Дорожниський (''Зарево"). Си~ь зліва ка 
nраво: Михайло Герець ("За рево"), Хрю:та Куm.
-rицька (ТУСМ) - секретарі, Воr~н Футей (СУСТА) 
- nре.цсі.циик, :ЮрііІ Кульчицький (СУСТА) - за-
стуnник nре.цсі.циика. На фотоrрафіі 6ракують 
члени nрезидії - !Ю .. Кривопаn (ОДУМ), М. Воrа-

тюк (ТУСМ), Л. Жипа (СУСК). 

2отовка до зрілого, повного, багатого, наси~е
ного дією- життя людиин. Тому нехай кож
ний з нас, готується до цього найповнішого, 
найбільш, динамі~ного періоду людського іс· 
нування - зрілого віку. Billy, коли завдяки 
знанню, людина не лише хо~е, але й може. 
Може, бо знає. 

Mictfe на.шої боротьби, Друзі, буде...:.... мо
же й на . довгі роки у вtШладових залях, у ла
бораторіях, проєктувальних цехах, концерт
них естрадах, у тиші науковu.х конференцій, 
у мов~азних бібліотеках. 

·ми закликаємо, Вас, усіх, українсьІGі сту
денти: прямуйте 3авждtt до великого, ніколи 
не задовільняйтесь малими дос_ягненнями. 

На, Вас, Дорогі Друзі, які опинилися да
леh:о rюза кордопами У країни, народжені й 
вu.ховаиі в різних ~астинах світу, припало по
еесне . завдання бути активними співу~асни
ками боротьби за волю українського народу. 
Саме тепер....:... думкою, пером і словом. 

Завдапня це нелегке · .....;. але це завдання, 
яке -є і буде помі~ним у забезпе~енні. кращо
го завтра нашті ровесникам і новим rгнера;. 
ція.м цкраїнської молоді в нашій Батьківщині. 

На рідних землях ворог давить· правду 
різним насиллям. По за межами У країни -
він намагається обмано~r і неправдою шири
ти своі ідеі. 

Тому, Дорогі Друзі, розкривайте при кож
ній нагоді. російсько - комуністи~ну пропа
rаиду, яка иамагається закріпити ·свdі систе
ми серед народів СССР і · поширити своі вп.л~ 
ви в країнах Вільного Овіту. 

· · Д о.Іtазуйте,. що УРСР не є самостійпою й 

суверенною державою, а фікцією держави, що 
колоніяльна влада в У країні І-tе є владою ук
раїнського народу, що Укра~на є експлуато
вана й використовувана панівним · російсько -
комуністи~ним режимом. · 

Зрушуйте сумління світу постійними при
гадками про мільйони українців й інших на· 
родностей заморених голодовою смертю ро
сій.сь·кими більшовикюии, закованих по та.бо-
11а:1~ і тюрмах Сибіру .. 

Як молоді вzені, або кандидати, на них, 
звертайте увагу всього культурного. світу на 
не~уване винищування .. Н осквою -ук:раїнськоі 
культурtt, палеппя українських бібліотек2 пе
реслі;1у8ання, арешти й тайн.і суди над моло
диJІ.tи українськими письменниками й куль
турними дія~ами, н·ищення істори~них пам' я
ток, церков і рідкісних документів, які відно
сяться до визвольної боротьби нашого народу. 

Використовуйте кожну нагоду у крузі сво
їх колеr-студентської молоді, щоб знайомити 
їх, а ~ерез них ввесь Вільний Світ зі справж-
нім станом в У країні. · 

Оту діюйте й вив~айте су~аснuй стан в на
'lиій батьківщині, бо лише тоді, зможете гідно 
борон!tти права нашого народу. 

Стаєте перед о~і культурного світу геро
їzну боротьбу нашого народу в давнині, в не
давноминулому й сьогодні. Боротьбу, яка ве
деться за свободу народам та волю й гідність 
людині! 

Аванrардом у цьому, у тиренні правди 
rt.po У країну у Вільному СвітІі мусите бути Ви, 
Дорогі Друзі, кожна й кожний з Вас. 

·Ба-йдуже) де Ви студіюєте, еи будете сту
ді.ювати, якою не була б мова Ваших профеdо
рів- нехай спільною для Вас буде мова ук
раїнська, а спільною правдою життя для Вас, 
хай буде правда про наш народ, який змага· 
ється за свободу. 

Вид на чааrииу запі Першоrо Світовоrо Ноиr

ресу Украіиса.коrо Віпьиоrо C't'Yдeиrcraa. В nершо
ми ри.ці с:и.цяп. . з-nрава : . JЬо6омир Ва'ІИиСІ.кнй 
(ЦЕСУС), Осиn Зінкевич ("Зарево"), Дмитро Ш'І'оr

рнн (ТУСМ), Опеика Сацюк - fікава (СУСТ Л). В 
друrому рІІД'і, nерша 3JІіва, мопода маmrр_ка ·. Х. 
Моііиич, nоруч · неі- •.~rеи pe~onerii "Сту.JеІІ'!'с•-

коrо cnoaa" Христ• fор~енке. · 
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Дорогі' Друзі! 
За нами вже Перший Світовий Konrpec 

Українського Віль-ного Студентства. Збулася 
мрія ба2атьох поколі.нь нашої студіююгої мо
лоді. 

У висліді . цього Конrресу посилено ді
я.льІtість українськоі світової студентсь·кdі цен
тралі - ЦЕСУС-у, яка об'єднує від сьогодні 
всіх нас, глен ів станових, ідеологігних і кон
фесійних студентських організацій. 

Закликаємо Вас, як і закликаємо всіх 
українuів, всі наwд, організації: дайте всю сво
ю п·ідтримку новій Управі ЦЕСУС-у і його ді
яльності. Допоможіть йому посилити пра1-4_ю 
на форумі міжнародного студентського жит-

тя, де його представники могли б на повний 
2-олос сказати цілому світові слово правди про 
переслідування, русифікацію і заперегення 
всіх академігних свобід у поневолені й У кtnn.-
~i. ~-

Закли"аємо Вас, Друзі, до праці, до но
вих зусиль, до нових дерзань! 

Неха.й всі ми будемо разом, в спільrюму 
змагу за світ ле майбутнє нашого українсько-
20 нлроду! 

ПРЕЗИДІЯ ПЕРШОГО СВІТОВОГО КОНІ'РЕСУ 

. УКРАІНСЬКОГО ВІЛЬНОГО СТУДЕНТСТВА 

Нью Йорк, 12 лисrоnвда 1967 р. 

ЗакJІ.UІа 
ПЕРШОГО СВІТОВОГО КОНІ"'РЕСУ УКРАІНСЬКОГО ВІЛЬНОГО СТУДЕНТСТВА 

До Украінсьtсого ОrудеІПСтва в У1краіиі 

Дорогі Друзі! 
Ми, українські студенти з різн'І.lХ конти

нентів і країн Вільного Світу, зібралUІСя 10-12 
листопада 1967 року в Нью Норку, осі.дку 
Об'едпаних Націй, на Першому Світовому 
Конrресі Українського Вільного Студентства. 

Доба і гас, в якому відбувається цей Кон
rрес і в якому живемо, ставлять перед укра
їнською студіююгою молоддю в країнах Віль
ного Світу важливі обов'язки й завдання. То
му зібралш:я ми, представники воіх діюгих 
українських студентських організацій: СУС
ТА -- Союзу Українсь-ких Студентських То
вариств .4мерики (США), СУСІС-у - Со10зу 
Українського Студентства Канади (Канада), 
GYCTE- Союзу Українських Студентських 
Товариств Eвpontt (Европа), САУС-у - Со
юзу Аргснтінсько - Українських Студентів 
( Аргенті.на), ЦУСА - Централі Українсько
го С'!'уде1tтства Австралії (Австралія), Укра
їнського Академігного Товариства ((Зар~во", 
Товариства Української Студіююгої Молоді 
ім. М. М-іхновського (ТУСМ), Студентської 
Секції Об'єднання Демократигної Української 
Молоді, щоб обміркувати стан і можливості 
об'єднаної студентської діяльности поза кор
донами України, розглянути проблеми укра
їнського студентства в Україні та реорганізу
вати, в зв' язку з новою дійоністю і. нови.ми ви
.11tогами гасу.:__ світову студентську централю 
-Центральний Союз Укрdінського Студентс
тва (ЦЕСУС). 

Після дводенних ділових нарад та Ul.!.tpo
кoгo обміну думками ми закінгили успішно 
нatu Перший Світовий Конrрес У "раінського 
Вільиого Студентства-і у великому духовному 
·піднесенні, кожний з нас прирік ще з більшою 
енерrією та ще з більшою охотою працювати 
для українського народу, віддаюги йому всі 

своі сили й знання. 
Перший Світовий Конrрес Українського 

Вільного СтудентСтва відкриває нову сторін
ку в істор.ії українського організованого сту
дентського руху. Ми від довшого гасу відгу
вали потребу більш посиленої нашої діяль
ности на міжнародному студентському від
тинку. Тому треба було об'єднати всі сили ук
раїпського студентства, щоб ім'я великого ба-
2атомільйонового українського народу було 
zfдно заступл/3не в сі..м'ї студентства народів 
~~ . 

Дорогі Друзі, 
на~r боляzе, що в ХХ -ому столітті,_ коли 

десятки великих і малих народів порвали ny-
7'a колонілльного гніту, У країна ще дальше 
знаходиться в колонілльній залежності, а ук-
1Jаїнському студентству забороняється пред
ставляти свій власний народ в міжнародному 
студентському житті. 
В країнах, де ми навzаємося, в десятках і 

сотнях університетів, на різних з'їздах, конt
ресах і конференціях ми зустріzаємо студен
тів з усіх країн світу, різких рас і національ
ностей., але серед них немає представників 
Україки. 

Рівногасно з цією, кегуваною в нашому 
гасі, дискри.мінаці.єю, до нас доходять все нові 
й нові тривожні вістки з У країни: 

- П анівна влада арештує й таємно за
суджує молодих культуркшх: діягів тільки за 
те, що вони домагаються украінсь·коі мови 
у ВУЗ-ах.-

З У країни вивезено та дальше вивозцться 
тисяzі' .української молоді в Казахстан, і Сибір. 
Цій молоді російсько - кому~:~.істиzна влада за
бороняє навгат'U!Ся рідною мовою, мати укра
їнські 1иколи та видавати -у~раf,нсьн;і газети. й 
книжки~· 
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- З радяпських видапь довідуємося, що 
в тися?:ах 1икільпих бібліотек пемає або 
майже пемає укрdіпських кпижок, зате біб
ліотеки переповnеНі російськими кпижками; 
а тиражі українських видапь є падзвиzайпо 
о&межепі; 

- В У країні видаються російські кпиж
ІLи, російською мовою видаються майже всі 
наукові. підруzпики, багато газет та журпалів, 
а piвnozacno в Росі.ї, де живуть мільйопи ук
раїпців, пемає ani одиого україпсь·кого видав
иицтва, ani одпієї школи з ук.раїІtською мовою 
павzаппя, павіть в тих .~ісцевост ях, де біль-
шість паселеипя є україн,ці; ....... , ... . 

- Російсько-комупістиzпа. влада в СРСР 
стала зараз виразпо па шлях російського ве
ликодержавпого 'иtовіпіз.му, проповідуюzи 
всюди ви1цість російського Іtароду, його куль
тури й мови. 

КПРС зробила ВУЗ-и й техпікуми Ук_раїпи 
знаряддям офіційпої русифікації украіпського 
пароду. Тому русифікатори ведуть таку поси
лепу пагіпку па україпську історію, культуру 
й мову - ці три пайосповпіші елементи окре
мі1иnости кожного пароду. 

Рівпоzасно .з t~им дал ми е іс~tує пересліду
вання свободи слова, обмежується свобода 
творzости та заборопяється видавати твори ба
гатьох молодих письменпиків. 

Дорогі Друзі, 
Наотав zac, щ.об сказати 'nапівній владі та 

1Jосійським шовін.іС7·ам: годі! Годі попеволю
оаzам свободи й рівпости J,!іж пародами засто
совувати серелньовіzпі методи гн.іту й утис
ків! 

На ша доба, це доба відважної й акти.впої 
боротьби молоді різпих країп світу за свободу 
-проти диктатури, проти гпіту, колон.іяліз.~у, 
імперіялізму та паціональпої дискриміпаці.ї. 

Наші симпатії були й завжди будуть по 
сторопі тих, які боряться за свободу, за паціо
наль-пу пезалежність та соціяльпу справед
ливість. 

Тому паша всеціла підтримка вс.ім тим з
поміж Вас, які зпають ціпу сво&оді, які без
страшпо ту свободу обстоюють і за пеї борять
ся. 

Н atui cttJUпaтiї для тієї молоді, яка демоп
струвала під пам' ятпиком Ш евzепкові в Києві 
й Капеві, яка демопетрувала в оборопі своїх 
друзів у zaci тайпих сусідів у Львові, яка до
магається украіпської мови у високих школах 
У країпи, яка відважпо обстоює права свого 
uароду й за nux бореться. 

Ви зпаєте, Друзі, й .JКU зпаємо, що повпу 
свободу можпа буде осягпути лише в пезале
жпій і свобідпій україпсь·кій державі. Як дов-
20 наша батьківщипа не матиме своєї пеза
лежпости, як довго пе вирветься з-під геrемо
ніі Росії - так довzо є пемислима свобода в 
У краін і, так довго пе може бути забезпеzепа 

для украіпського народу й всіх паціопальпих 
мепшин націопальна рівність і соціяльна спра-
ведливість. · 

Тому ми клиzемо й Вас, студепти паціо
иальпих мепшип в У країпі! 

Як, ук,раїпські студепти., так, і Ви, студен
ти різного національного походженпя, будь
те рівпорядпими сп.івтворцями майбутпього 
України. 

Звертаємося. ло Вас: будьте завжди по 
сторопі украіпського пароду, по сторопі бор
ців за свободу й паціопальпу пезалежпість. 
Будьте разом з па ми всіма в борQІрь&і, за <;віт
ле ма.йбутпє, за майбутпє пашої спільпої 
батьківщипи! 

Україпськ-і. студепти, студепти Україпи! 
Боропіть стаповище украіпської мови в 

поzа'l'кових, середпіх і вu.соких школах! 
Закінzивши павzапня, залишайтесь в У

країні та працюйте для пашого пароду па па
шій рідпій землі! Обороняйте паціопальпі пра
ва украіпського пароду! Коли навzаєтесь· поза 
кордопами пашої батьківщипи, пам'ятайте 
про свій парод, його змага._ппя до волі, про 
його мову, культуру ,йоіо мипуле й пезавид
пе cyzacne. 

П аія' ятай.те, що Ваиtі успіхи є успіхами 
всіх пас, цілого украіпського пароду. Вопи є 
заохотою для пас, вопи є стимулом для пашої 
праці, вони зближують пас з Вами і об'єдпу
ють в одпе перозривпе ціле. 

Ви і ми - одпа перозривпа цілість ук,раїп
ського пароду. Ви там в Ук,раїні, а ми тут па 
zужипі пов'язапі нерозривпими духовпими 
зв'язками, пов' язапі спіль·nим миuулим і спіль-
1LОЮ боротьбою за спільне майбутне україіісь· 
кого народу. 

Ми хоzемо так само, як і Ви хоzете, щоб 

Уnрава НаСУС-а: Сиди ~о з-піва: Іван ПаJІаи -
заступник rоJІови, Казімо Дмитрик - rоJІова 

НаСУС-а, .RpocJІaa До&оw --:- секреt'ар. Ct'oan. з·JІі· 
ва: Ірина Назимок - засrуnиИА рефере~а зов
нішніх з•'азків, ВоJІо~мнр Іезуwко - скQ6нкк, 

Маруск Меm.НИІС - рефереІІ'І' преси. 
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и оберталася земля .і щоб з пею оберталася У
країпа". Ми хоzе.мо бути повпоціппи.ми і рів
пи.ми серед всіх пародів світу будівпиzи.ми 
завтрішпього кращого світу. Ми хоzе.мо ска
зати світові, що це .ми, українці, цивілізували 
схід Европи і боропили rц захід. Ми хоzе.мо це 
сказати без сорому і &ез страху, пе питаюzись 
дозволу ((старшого брата" zи иопікупа". 

сві.тле, велике й справедливе завтра укрt:Лп
ського пароду. 

Клиzе.мо Вас, до пових дерзапь, до пових 
перемог, до пових верtиип! · 

Ми віримо, mc вірив наш, великий Тарас 
Шевzепко: 

Борітеся - поборсте! 
з н.епохитпою cnazoю і візісю Василя Си.мо-
пепка, що О кажім собі, Дорогі Друзі, тепер і назав

жди, що ne буде в світі такої сили, яка б .мо
гла роз'сдпати пас. Не буде такої влади, яка 
.могла б зупипити naut спільний змаг за свобо
ду, за паціопальпо - держави у пезалежпість, 
соціяль-пу справедливість, за духовпу са.мобут
н.ість пашого пароду, за гідність людипи, за 

Народ .мій с! Народ .мій завжди буде! 
Ніхто пе перекреслить .мій парод! 

ПРЕЗИДІЯ ПЕРШОГО KOHrPECY 
УКРАУНСЬКОГО ВІЛЬНОГО СТУДЕНТСТВА 

Нью Йорк, 12 листопада 1967 року. 

Світовий Конгрес Українського Вільноrо Студентства 

Ем6пема СКУВС за проєктом 

Ореста Попіщнка 

Нью Йорк (Вп. кор.). Перший 
Світовий :Конr'рес Украінського 
Вільного Студентства розпочався 

в суботу 11 листопада 1967 :9., в 
полудневих годинах, в Українсь

кому Інститут.і Америки, в міоті 

осідку Об'єднаних Націй - Нью 

Йорку. 

Презн~іи: В склад президії, на 

підставі попередніх домовлень і 

узгіднень, входили: Б. Футей -
голова, Х. :Кульчицька (ТУСМ), М. 

Герець (УА Т "За рево") - секрета
рі, П. Дорожниський (У АТ "Заре
во''), Ю. :Криволаn (ОДУМ), Ю. 
Богатюк (ТУ.СМ), Л. Жила (СУ·СК), 
Ю. :Кульчицький (СУСТА) - за

стуnники предс:1дника. 

Діпоаі Комісії: В часі Конr'ресу 

діяли такі ділові комісії : 1) Ман 
~апа: Л. Янів (СУСТ А) - голова, 
Л. Бачинський (ЦБОУС), І. Чума 
(СУСТА), Б. Сорокопіт (СУСК), О. 
Зінкевич ("Зарево"), І. Павпенко 
(ОДУМ), В. Ванчицький (ТУСМ), В. 

Бакум (.САУС) -члени. Статуто
ва: Цю комісію очолював Є. Га

новський (ЦЕСУС), а до неі вхо

дили всі члени мандатної комі

сії, крім того представник ЦУ.СА 

- А. Гайвас. Номінаційна: Є. Га
новський (ЦЕСУС) - голова, А. 
Чорнодольський (СУСТА), Л. Жи

ла (СУС:К), О. Репетнло (СУСТЕ), 
Я. Бігун (ЦУСА), П. Дорожннсь
иий ("'Зарево"), Ю. :Криволап (0-
ДУМ), І. Бардни (САУС)- члени. 

Пресоао - інформаційно - фінан
сова: Л. Зобнів (СУСТА)- голова, 
Т. Тарнавський (СУ.СТА), Б. Соро

хоnіт (СУС:К.), Л. Бачинсь:кий (СУ
СТЕ), М. Герець ("Зарево"), В. Ро
синський (ОДВУ), Х. Кульчицька 

(ТУіСМ), І. Городи-ський (ЦУС-"=)-
члени. 

Закпики й резоnJОцІІ : П роЄRт 

заІ'ілику С:КУВС до украінського 
студентства в Украіні виготовило 

"Зарево", а проєlіт заклику до у
:краінського ст.удентства у Вільно

му Світі виготовив ТУСМ. Обидва 
заклики були узгіднені в-сіма у-
часниками підготовчих коміоій. 

На :Конr'ресі іх відчи"Тав Богдан 
Свцюк і вони були прийняті од

ноголосно, оплесками. Резолюції 

підготовляля станові СОЮЗИ (СУС
ТА і СУС:К), вони бупи між ними 
узгіднені й також одноголосно 

nрийняті на :Конrресі. 

- 6, СУСТЕ - 4, САУС - 3, ЦУ
СА - 6, "Зарево" - 6, ОДУМ -
7, ТУСМ - 10, "Обнова" - 1, 
Студентська Секція УіЮО (Гаміль

тон)- J, Разом- 92 делеrати. 

Вnпатн: :Кожний делеrат - пред

ставник вnлачував 10 долярів ре
єстраційного, крім ·того СУСТА і 

СУС:К вплатили по 175 дол., ТУСМ, 
''ЗАРЕВО" і ОДУМ-nа 125, САУС 
і СУСТЕ - по 15 дол., ЦУСА _, 30 
дол., на nотреби С:КУВС і майбут
ню діяльність ЦЕСУС-у. :Кошт.и 

реєстрації гостей були 2 дол. 

Привіти: На Конrрес nрислано 
кільканадцять письмових привітів, 

а також вітали його усно nред

отавники ві.д різних орга.нізацій. 

З важливіших привітань слід зга
дати привіт о. д-ра В. :Кушніра, 

Президента ПАУК, Архиєnискоnа 
УАПЦ Мстислава Скри:nинка, Й. 
Лисогора, голови організацІнної 
комісі-і ОКВУ (я·кий говорив анг

лійсь:nою мовою), д-ра М. Чубато
го. Учасники :КонГресу вітали го
лову У краінського Студантського 
Союзу в 1912 р. майора Оси"nа 
Наврацького з Вінніnеrу. 

Доповіді й інформації: Доnо
відь "Українське Студентство в 
У'.жраjні" виголосив президент 
СУСТА Ю. Кульчицький. Другу 

заnовtджену й nодану в nрограм

ці доnовідь "Стан украінського 

Y~aCI'J. в Конrресі: В Конrресі ~тудентсrва в діясnорі" nрезидент 
взяли участь депеrати від rтаких СУСК-у не виголосив, не зважаю
ст.vдентських станових, ідеопоІ'іч- чи на те, що він на :Конrресі був 
'"fКХ і конФесійних організацій: nрисутній, що є доказом дУ'Же 
СУСТА- 32, СУСК- 16, ЦЕОУС несерйозного ставлення Л. Жипи 
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до :к·онrресу і йоrо у~асиІП'&іL 

~оротF\і інформації про своі со· 
юзи й організаці-і виrолоснJІИ : Є .. 
Тановсьи:кй про ЦЕСУС, А. Чор· 
нодольсь:кий - СУСТ А, Л. Жила 
-СУС:К, Л. Ба~инсьJІ\НЙ - СУСТЕ, 
Я. Бігун - ЦУСА, І. Бардил -
САУС, П. Доро~инсь:кий - "За .. 
рево

4

•, Ю. Rривола-n - ОДУМ, Х. 

1'\ульчицьJІ\а - ТУСМ. 

Дисхусіі й_ np о6пеми: ВелиJІ\их 
дисиусі.й на CRYBC, фаJСїтично, не 
було, можливо й тому, що всі 
спірні справи були заздалегідь у .. 
зrіднені о~р~ми-ми :ком.ісіЯ'Ми. Не 
було дис~усії після одино~оі до .. 
повіді про студентство в У~раіні, 
хоч т.а:ка дис:кусія була обов'язно
во потрібна дnя роз' яснепня баrа .. 
тьох з тим пов'язаних справ. 

Найбільш дис:кусійною була 
оправа мандатів, від онремих нра· 

євих Союз~в, яні були пере-дані 
студентам у ClliA і 1\анаді, з ін· 
ших нраін. Це бу ла мабу!Ть най
більш спірна справа, яна доводи

ла· ло дуже rострих дис:кусій на 

форумі мАНДатної номісіі. Пред· 
ставни:ки ~·зарева•' обстоювали по-

rляд, що це є перший в історі~ 

т.а:ксrо роду., Roнrpec, тому про
понували визнати мандаm исім 

зrолошеним дєлеrатам, ~:кі ви:ио

нали свої фінансові повинносrі, 

Ю\ рівнож й тим, и~і прибуnи иа 
Конrрес, від с:кремих громад чи 
'Конфесійних орrані~ацій, цеmrра
ді_ я:ких vчасти в СІ'\У'В·-С не зrо

лосили. ПредставннJІ.и ТУСМ-у об .. 
стоІовали ціJDіом протиле~ний 

поrляд, домагаючись не допусти· 

ти на 1'\онrрес де:кіль~ох предстаи 

НИF\ів. Хоч Формально по їхній 
тороні було багато рації, але :ко 
ля б бvло дотримано всі форма· 
льності, то була загроза,_ що по

ловина делеrатів з 1'\анади, і май· 
же ~сі делеr ати з інхuих :к·раін у· 

"8сти в СІ'\У'ВС моГли не брати. 
Тоді. в та:кій ситvаuН, 1'\онrрес не 
м:іг бvтм св-ітоР.им. І'\ оли ці спіриі 
питаняя. я:кі заб"Рали баrато часу 
мандf"r1'НЇЙ :комісії, були попаrо· 
,цжені. RО.JІИ голова мандатної :ко-
иісіі Л. Яків зло~ила звіт 1'\онrре· 
co1ti, і Rоли 1'\оиrрес призиав ман· 
дати всім зголошеним учасниRам, 

тоді цю спра~у на форум 1'\онtре· 
еу. · поставили особи, принале~і 
до тоrо самоrо середовища: слри· 

"ЧИиюючи ДИС1І(ус! 10, ~ депих ви-
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пад:иах досить гостру, я:ка тривала не був вИJСїін-q:ений, Коиrрес дору-
ПОВНИХ ДІІІі З ПОЛО'В.ИНОЮ ГОДИНИ. 

В дисиусіі дуже несерйозно ви· 
rлядало, F\ОЛИ особи, в~е з досить 
поважним ст.удентсьJІ\ИМ ста~ем, 

по Rільиа разів с:тави.JІИ різні 

внес:ки, а перед сами-м голосу· 

ваннням іх зн~у від:клиRали. 

Врешті, предсідниl'\ Б. Футей пе· 

ревів голосування. ЯF\е дало та· 

1\ ий внелід • 64 делеrати голосува
ли за ти·м, щоб всім зrолошени-м 
представнІП\ам визнати мандати, 

14 rолосували проти та:кого ви· 

знання, а 4 стрималис•. 

Досить ~а-ва була днс:кусіІ 
над зміною ст.а.-'І'уту ЦЕСУС-у, ~

~а ви:казала, що дис:кутанти стара 

лисл, щоби новий стаоrут був до
с:коналий та ясно спрецизованин, 

щоб на май6утиє уни:кати будь· 
я:ких неперозу'Мінь. 

НеочіJІ\уваним інцидентом на 

1'\онrресі і стихійни-м вибухом йо· 
го почувань був висту,п в анrлій
СЬ:КІіЙ мові едиого заслу~еноrо 

представниRа зі США з ·привіт.ан
ням. Rоли він почав своє при.ві
тання по анrлійсьRому, не з важа· 

ючи ма те, що він знає уRраінсь· 
F\Y мову. його перервала виrу:ком 
з залі Марій:ка БринявсьF\а-Чолій 
з 1'\анади, домагаючи.сь, щоби він 
гоаорив -НО у:краіись:иому. Після 
з&F\інчення привіту, Роман Сер-
бин, також з 1'\ана.ди, запроnону· 

вав, щоб ту промову пере:класти 
на уира1нсь:ку мову і відчитати 

учаснИF\ам 1'\онtресу. Йоrо внесоJСї 
ви:клИF\ав бурхливі й еваційні 
оплесRи. І'\ оли о дни студент з С· 

ША запропонував, щоб аигломов· 
ному промовцеві вислати лисr з 

вибачеяням - присут.иі на залі 
не даля йому змоrи говорити. 

Сам спонтанний іяцкдент, є ду

же хара:ктер:НИй і заслуговує Иа 
те, щоб усі заінтересовані винес
ли 3 нього зідповідні виснов~и. 

чив спеці.uьній :комісі·і йоrо під· 
rотовити "t'a пере~ласти на -сrужі 

мови. До Rомісії входпь Д. Што· 
грин (rолова), Б. СацюF\, О. Зін~е-
ви~, О. СацюF\ й І. ПавленJІ\о. Та· 
RO~ затверджено ред:колеrію спе· 

ціяльноrо ви•дання з наrоди СК· 
ВУ в СJІ\Ладі: П. Дорожиись~нй 
(голова), є. rаноВСЬJ.СіИЙ, о. Зitme· 
вич і ·в. Футей. 

Ви6ір Уnрави Ц!СУ.С-у: За· 
Rлючною частиною С~УВС Repy· 
вав П. Доро.ЖИНСЬRИЙ, ЯRИЙ В q"ВО• 
ску слові зробив Rорот~і піІДсум· 
:ки 1'\онrресу, висповлю~и вели· 
1\е вдоволення з йоrо перебігу й 
внепіду ,пісnя чоrо відбувся вибір 
нерівних органів. Вибор~а Rомісія 
мала узrіднену листу лише Упра· 

ви й 1'\онтрольної 1'\омісії. Упра· 
ву вибрано оплеСRами, пр.и одно· 
му t'проти", а при виборі :Кон· 

трольної 1'\омісії 10 осіб стрима
лося. До Товарись:иого Суду було 
а~ 14 :К81Ідидатів з залі (1). 

Ynpua ЦЕСУС-у снпадається 
з тuих осіб: Боrдан Футей -
президент., Юрій 1'\уль~и·цьF\иЙ 
(СУСТА), Любомир Жила (СУСК), 
Павло Дорожинсh~Иий (УАТ ''-~ре-
во"), Б. Куль~ць:кий (ТV:СМ), Ю
рій 1-\риволап (ОДУМ), Президен
ти САУС·у, ·СУСТЕ й ЦУСА -
застутmИF\и, Яроспав Biry!!_ - ге· 
неральний сеRретар, Андрій Чор

нодольсь~ий - референт зовніш .. 
ніх зв'язиів, Олеяа Сацю~ - пре

совий референт, П. Rелебай -
с~арбн~. 

КоитролWІа Комісі.к: Ігор Бар-
дни - голова, Люба 1'\овалИІUин, 
Л·яриса Янів - чле~и. Товарне.· 
хий Суд: І. Іваичу:к - rопова, К. 
Семанишин, В. Ванчиць:кий 
ЧJІ~НИ. 

Звідомпеин.к Комісій: Всі за.. Підсумхи: Найважливіший ус· 
F\ЛИF\И, резолюції, статут, прийня- пі.х СІ'\УВ1С це в першу ~epry -
то одноголосно. <Л-ремо ще зві- масо.ва участь в 1'\онrресі С'Ії"ді· 
тvвалч Т. ТарнавсьJІ\ИЙ від Пресо- юючоі молоді. Понад 300 сту ден· 
во .. ІнсЬоnмаційно .. Бюджетовоі 1-ів з'їхалося з найбільш 1tіДДііJІ'е
~омісіі, подаючи обширний про- них "Частин США, Капади й іи· 
є:кт плянv п'Оапі сЬінансовоі та ших :краін. Це було доRазоv, що 
пnес~оі :ко~сій. шо було одно- вели~і ре~і мо~уть зрушити ~у· 
гепосно олобрено. П--ро підrотои- дент.сьRнй масив і що цей маси,в 

нv мемоnіялv· .ао стvдеитства віл~· є бпизьЖ> звfязакий з у~раінсь~и· 
ноrо сР.:і1'у звітувала Оленка Са- ми справами й хоче для них пpa
UIOF\. Тому, що" Щ:ЮЄ:JІіt' мемо'рівлv цюиатИ. 
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Тоді; l'iG.JІИ в УІ'іраіні пересліду- і принципових СІ]равах, Bl'ii, и ос- може знайти спільний знамеJ!ник 
єтьс~ уl'іраїнсьl'іу мову й уl'іраін- новному, приймалиси одноголос- та заманіфестувати свою єдність 
сьl'іу l'іультуру, а на чужині ця но. Велиl'іим успіхом було прий- дов~ола ідей свободи й самостій-
мова й l'іультура занепадають під ниття заl'іли·JІіі.в до отудентства в 

впливом асиміляційних процесів, УІ'іраїні й на чужині та резолю

учасники Конrресу виввили qвоє цій, и:кі по:ка:!Іали, що, не зважаю

спонтанне привизанни до у:країн- чи на різні ідеологічні розходжек 

сьl'іоі мови. ни, сучасне ст.удентство є вже 

нооти у:крвїнсьRого народу. 

Найбільшим практичним успі

хом Конrресу, безсумнівно, було 
прийняття нового статут.у ЦЕ

СУС-у, переорганізація його, на 
нових основах, та вибір нової 

l'іомпромісової У правн. 

Веnи:ким уопіхом Конrресу бу- настільl'іи вироблене, що в зага-
ла домовленість у всіх важливих льноу:країнсь:ких справах воно 

CBITDBt1fl З'ІЗД ''ЗАРЕВА'' 
Під час Світового Конrресу 

Вільних Українців, відбувся 18 
листопада 1967 р. в Нью Йорl'іу, 
VІІІ-ий Загальний Конrрес та ІХ
ий Краєвий З'їзд ''Зарева". Обид

ва З'їзди важливі тим, що в них 
взяли участь та:кож члени "За

рева" з Европи й Південної Аме

риl'іи. 

З Із дом l'іерувала президія, JІl'iY 

очолював д-р Михайло Пап, О

лег Ба:к-БойчуІ'І був заотупни:ком, 

а Анна Герець - сеl'іретарем. 

Відl'ірит.ти З'їзду відбулоси зра

зу після СКУВС, 12 листопада, 

J'іоли було вибрано ділові :комісї-і. 

Тиждень пізніше ві.дбулось про
довження нарад і завершення 

З'їзду вибором У прав. 

Найважливішою ·подією на цьо

му з'їзді був поділ "Зарева" на 

два ділові сектори - А:к.адеміч
ний і Студентсь1'іий. Обидва ці 
сеl'ітори, хоч і будуть спів.працю

ватн між собою, матимуть ц.іл
І'іОМ окремі завдання, де їхні чле

ни зможуть себе виввити та від
найти в Оl'іремій діяльності та 

проявах, в залежності до іхньої 

освіти, нау1'іового стажу й віl'іу. 

Учасники З'їздів докладно об
говорили ці литанни і у виспіді 

прийняли відловідні в цих спра

вах рішен.ни. 

Було· вибрано Центральний Про
від в таl'іому сl'іладі: Павnо Доро
жинс••:и:й - президент, д-р Мар

ха Антонович і Остап Кв і т:ковсь.:. · 
l'і:ИЙ - заступники, Голови Крає
вих Проводів :- д-р Іван Жеrуц 
(Европа), Дев Винницьl'іиЙ (Кана

да), Богдан Коваль (Арrент~на) -
члени. 

До Проводу Академі'Іиоrо "За
рева'' буnи вибрані: д-р Mapl'io 
Антонович - голова, ін~. Ми-

хайло Герець і проф. Богдан Бо- голова, Олег Ба:к-БойчУІ'і - пер
цюр:ків - члени. 

Гоnовиа Иоитроn•иа .Комісів: 

проф. Петро Стерчо - голова, 
Осн·п Зінкевич і Володимир Ба-
:кум - члени. 

ший застулииl'і, Володимир Лись
l'іО - другий заступни~, Любоми

ра Смолій - сеl'іретар, Улина Ва

ривода - сl'іарбниl'і, Мирон Ан
драш - організацІнний реф., 
.Ярослав Колісниl'і - діяльносте-

Гоnовний Товарис•кий Суд: вий реф. 
проф. Богдан Винар - голова, Коитроn•иа Комісі.в: Богдан 
Мирослав Антохій і Анна Проциl'і Римарен~о - голова, Оли .Яцура, 
- члени. Василь КамінСЬІ'іИЙ - члени. 

До Краєвоrо Проводу Студент- Товарис•кий Суд: Алла Герець 
с•коrо "Зарева" в США були -голова, Оксена Ба:кум і Альберт 
вибрані: Остап Квітl'іОВСЬІ'іИЙ - Кіпа - чилени. 

• Л10веи. Заrа~иі Збори На
СУС-а. 11 лиотопада .відбулися в 
Лювені (Бельгія) Загальні Збори 
Союзу У:краінсь~их Студентів у 
Бельгії. В Зборах взяло участь 25 

студентів з різних університетів 
Бельгії, дійсні члени, l'іандида ти і 
сеньйори. Зборами l'іерувала Пре

зидів в складі: Григорій Панчук 
- голова, Ірина Назимо:к і .Яро
слав Дорош - сеl'іретарі. З дівль
ности в попередній :каденції зві-

фесорів, nис•менників та студен
тів". В інших т.очl'іах резолюцій 
вонн в:тають уl'іраїнсьl'іі церl'іВИ та 

їхніх Владиl'і, перший СКУВС та 
Cl"i!BY, заl'ілиl'іають своіх членів 
·тісніше співnрацювати з СУСТЕ та 
ЦЕСУС-ом, інформувати серед-
ньошl'іільну молодь про можливос

ті студій та брат.и участь в ім
презах та :курсах обох уl'іраінсь

l'іИХ універснте11ів в Европі {У .. 
ВУ й УКУ). 

тували Андрій Гайдамаха (був- леl'ісандр Брат:ковсьl'іий, Ігор Ко
ший голова) та устуnаючі члени НИІ'і та Богдан Савl'іів. Після ожив
управи -Ірина Назимо~, Боrдан лен ої дИСІ'іусіі У пр ва і у ділено а б· 
Качинсь:кий, Гелина Чемерис, 0- солюторію. 
ніх зв'язків, Ірина Назимо:к - за

вшанували ступниl'і референта зовнішніх у часниl'іи Збор~в 
• · М пам' ять загинувшого в залі3нич-

зв ВЗІ'і::.в, аруси Мельник - пре-
совий референт, ·Віl'ітор Зін:ко _ ній "атастрофі 13 жовтив 1967 р. 
спортивний референт. l'tонтроль- члена НаСУС-а Володимира Гу
на Комісів: Іван Охр·имович - цен:ка. 
голова, Олесь Сац.ю:к та Ігор ма.~ На пропозицію номінаційно-ве-
l'іаруш:ка- члени. рифі:каційноі l'іОМІСІІ вибрано 
Загальні Збори схвалили рвД нову Уnраву НаСУС-а в таl'іому 

резол.юцій, в и:ких І!они протесту- силаді: Казімо Дмитриl'і '"":""' голова, 
ють ''n~onr веnико-російс•коrо ім- Іван Лалан - заступник та :куль
nеріип:ізму в Украіні" !Та осуджу- турно - освітно - студійний рефе
ють "рУсифікаціІО,·инщенив укра- реит, .Ярослав Добош - сенретар, 
іис•коі ку&тури, nересJІідуваНR& · Воподимир БезушRо - с"арбни~, 
та ареwтуваиив украінс•кнх npo- Ігор Кониl'і: ~ референт зовиіш-
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• Торонто. УСК за nрацею. 
В новому Академічному році У
:кра1нсьний Студентський Клюб у 
Торонті очолює Управа в такому 
складі: Ігор Бардни - голова, 

Юрій Ко·пач - заступник, Леся: 
Левицька - секретар, Павло РС?й
но - скарбник, Іванка Глібович -
нультурно - освітній референт, 
С. r енин Березовсьний - пресо
вий реф., Христя: Томнів- рефе

рент зв"я:знів, Галя: Паламарчун 

- імпрезовий реф. 
Осінню 1967 р. У, СК відбув двоє 

еходни і одно дозвілля: на оселі 

"Киів". На перших сходинах чле

ни знайомились між собою в дру
?иній розмові за чаєм і перенус

:кою, обмірновуючи пля:н праці 

на біжучий рін. До УСК-у впи

салось багато нових членів і нож

ний з них відиічував, чи він ба
жає, щоби сходини відбувались 
унраінсьною, внглійсьною чи о
бома мовами. 

СМ О ЛОСКІШ 

грвх ватрі. На насту.пних схо

динах, при участі 200 СТ"fдеН'І'іВ, 

промовлив голова Винониого Ор

гану УНР д-р А. Фіrоль про полі

тичний сент.ор унраінсьного сус-

піль ства. 
~ 

Свою доповідь д-р А. Фіrоль 

розпочав описом науни ніберне
ти:ки, перейшовши потім до про

блем унрвінського суспільства. 

Прелеrент ст·вердив, що унрвін

цим бра:кує цілости (я:на, н·пр., є 
у жидів). Він о·писав загальну 

струнтуру УНРади і ролю, я:ну 

вона могла б відіграти в цій ідеі 

цілости. Д-р А. Фіrоль заохочу

вав студент.ів зацінавитися: пра

цею УНРади і стати бодай іі ман

датними (ноли не діючими) чле
нами. Вечір занінчено запитами 

від студентів, що вказувало на 

те, що вони ці·навля:ться: справа

ми УНР-ади (За нореспонденц~єю 

С. r енинв-Березовсьного). 
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диторіі УНО відбулася: иист.авна 

молодого митця: Степана Репи, 
я:ну влаштувала МУНО, а рефе

рентами виставнового номітету 
були Зорина Гриценно і Марія: 

Мандзій. 
С. Репа народився: і9З7 р. в Ма

нітобі. В 1961 р. він закінчив Він
к:пезьну школу Мистецтва і ви

нладав курс нераміни, проєнту

вання:, скульптури, гончарства, 

малирства та рисування: в різних 

Ш!'і.Оnах Канади. 

На виставці, я:ну віднрив член 

Ради ГубернаторіоВ Мвнітобсьного 
університе·ту Даннло Загарів:, 

було виставлено 35 худо~ніх 
пр:з.uь молодого митця:, зонрема 

анварель. 

С. Репа виставлявся: в баrатьох 
містах Т.І'і мав прихильні оцінни 

своіх нвртин. Зараз він студіює 

гуцульсьне мистецтво і має ба

-~ання: поіх~ти в Карпати, щоб 
бе:sпосередньо запізнатись з та-

Дозвілли на оселі "Киів" відбу- • Вінніnе!'. Мистец•ка вистав- мошнім мистецтвом та його твор-
лоси в дружній атмосфері при ка С. Реnи. 22 жовтня: 1967 р. в ав- цями. 

ноЬі ~Іuсла 
cmygeнmcьhux-bugaнь 

ВІТАЄМО НОВІ СТУДЕІПСЬКІ ПУБJПКАЦП 

В останньому нварталі 1967 р. появилися: дві 

нові студент.::::ьні публ:.націі - "ЛІТ АБРИ" - сторін
на СУСТА в щоденнину "Америна" (Філя:дельфі•) 
і "СМОЛОСКИП" - цинлостилевий журнал учні~ 

Ст. Джо·нс середньої шноли у Вінніпеrу. 

"Літаври" видано з нагоди 15-літти постання: 
СУ:СТА. У вступній ста·тті "Чому літаври?" пи
шеться:: "Лі таври - це слово зв'азаие з нашою ~ 
нувwииою. На Сі'Іі козаки 6ИJІН в п:ітаври, коІІИ на 
раду скликали товариство. Ми сту~ити пкоJК, 
віm.иодумці та друзі, сnіл•ио nрац10смо. Одиа'Іе, 
иаwа з&роа за вол10 та rідніn• ЛІО~ин, не wа6-
ла, а nepo, а JІітаври наші це свіжа .цумка, що кле
котит• та oxonmoc нас заnалом до npaqi. І ще о~ 
на nрІРІииа назви "Літаари". KoJDІ Киів зиаходив

с• nі,ц фаwистс•кнм окуnантом, в 1941 pold, nое'І'
ка Олена Tenira видавала мурнІШ "Пі'І'аарн". Про
довJКуІО'ІН традиQЇІО 6ороn6н nером за воmо то· 

дини та за nризианна иашоrо украіис•коrо "Я", 
ми украіис•кі студенти nри&ираемо ЦJО назву дла 
нашої rазети". 

У передмові до першого числа нашого одно

іменника "Смолосr;ипа" пишетьси: "Оцим nерІШІм 
числом иашоrо журнала хо'Іемо nодіJDІтиса з Ва

ми нашими с•оrодиіwніми над&анІUІМИ. Хо'І мо
же скромно, та все ж таки no6a'IJI'I'e, що в нас е nо
'~~ТТ'І'• украіис•коі riдиocnt, украінс•коі nрииа
пежиостн~ та пю&овн до се&е - до своrо на ро .цу". 

Обидвом студентсьним новим публіквціnr Ре
данці• "Смолосни.па" пересилає иай~рвщі поба
жання: - гідно служити уr;ра·інсьr;ій студіюючіі: 

молоді, плекати в неі любов до украінської мови 
й унраінсьноі нультури та розвивати в неі літера

турний і журна11істичний талант. Щасти Вам, Бо
же, Друзі! 
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• "ШТАВJ8Н" - сторінка СУС
Т А. Редаrує Копеrіи. Ч. 1, р:.К І, 
дода-ток до "Амери:ки" (10 листо
пада 1967 р.). Зміст: "Чому Лі
таври?", Ю. Купьчицький - "Де
що про Катедру Українознавст
ва", "СУ1СТА і його рол.ІІ у скли
канніСКУВСта відбудові ЦЕСУС
у", "Семінар про Східню Евро
пt'', "Закпик украінського сту
дентства Канади й Америки" (від 
СУСТА і СУОК-у). 

• ''СМОЛОСКИП" - украіись
.кий журнал, Ст. Джонс середня 

школа (гай скул), Віииіпеr, рік І, 
ч. 1, тираж 200, стор. 10, цикльо
стипь. Редакційна Koпeris: Ярема 
Шулsкевич (гол. редактор), Бо-г
дан Заsць. (спів-редактор), Борис 
Гвоздулич, Ігор Голінка, Орест 
Мартинович, Люба Федорків (чле
ни редк0пеrЩ, Левко Бугаі(, Орест 
Чумак (іпюстратори), проф. В. 
Прочук ·(опікун видавництва). 
ЗміС'І': Н. Шупякевич - "Христос 
РоJІ\даєтьсs", в. І. п. - "Дорогі 
читачі І", Опекса Степовий 
"Овsт - вечір", Ігор 'Гопіика -
"Мій Свsт.вечір", Люба Федор
ків - "Сииотаф'~, Борис Гвозду
пич - "Наші учитепі", "Спорт", 
Орест М ~нво вич - "Шкільний 
спорт", Богдан Заsць - "Загад
ки". 

• ''СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" -
сторінка СУСТ А. Редаrує Копеrіп 

в скпаді: Люба Ковапишии (від
повідапьиий редактор), Христs 

Горд:єико (заступник), Андрій 

Чориодопьський (адміністратор), 
Opear Попіщук (мист.ецьке оформ
пеииs). Додаток до "Свободи" (14 
жовтиs 1967 р.). Зміс:r: Ю. Купь
чицький - "Що дає студентам 

СУСТА ?", Івась Бережницький -
"За nокращання академій", Хрис

тs Падох- "Ни я стала еицикло
nедистІ'іою", "Знову осінь", ''Від

буласs коифереиціs СУСТА", "Ви
їзд в терен'', "Відвідини середиьо
шкільииків". 

8 t\ .,. •- число з датою 10 ли
стопада 1967 р. ("'Свобода''). Зміст: 
"Програма СКУВС", "ЗакЛик до у
країнського студентства Канади й 
Америки", "Осrфочиі рішеииs 
на Світовий Коиrрес Студе.ІІ'J"о 
ства", "Світовий Коиrрес Укра:іи-

а.кого Студентства•·, "Течіі сту

дентської думки в cвitri т.а ЦЕ· 
.СУС", "Семінар про Східню Ев
ропу", ''Ст.арі горщи:КХ.", О. Ли

сяк - "Червона комета" (вірш). 

Приміп.а: обидва nовищ і чиспа 

"Студентського Спова" не мають 

ані иумераці·і, ані на них не від

мічено, що це сторінка СУСТА 
при "Свободі••. 

8 "СТОРІНКА ТУСМ6'·- реда
rує Koпeris з уповиоважеииs ЦУ 
ТУСМ. Гол. редактор - Мотрs К . 
Богатюк .. Рік lV, ч. 4, додат.ок до 
"Америки" (9 серпиs 1967 р.). 
Зміст: "ХІ Світови·й Коиrрес ТУС
М-у", Т. Ду.жа -·Куропась - Ви·й
иsтки з доповіді", "Наші rрадуан

ти'', .,Jl\.ом;ісі.ІІ дп.ІІ СКЛИКаИИ.ІІ пер
ШОГО СК УВС", хроніка. 

8 • • е: ч. 5, рік lV, додаток до 
"Америки'" (9 пистопада 1967 р.). 
Зміст: "'Перший СКУіВС", Юліsи 
Липовий - "Сеиьйорат Т"У1СМ", 
Мниопа Териоnолsиии - "Що та
не "академічна свобода"?, "Зак
пик ЦСУ ТУ:СМ до чпеиства 
ТУОМ", Н. Дsків -"Голос моло
доі студентки". 

• "СтудеН"Іс•ка сторінка" -
О1'оріика ТУСМ. Видає Редкопеrіs 

nри Осередку Діsпьиости в Нью 
Йорку спіпьио з Цеитрапьиою У
правою. Ч. 8, рік 11, додаток до 
"Шлsху Перемоги" (27 серпнs 
1967 р.). ЗміС'І': В. Б. - Центрапьиі 

пробпеми", А. Скапьський - "Н
ких нам треба зв'язків?", "Він ду

же пюбив У краіиу", "Відбувеs 
ХІ-ий Коиrрес ТУСМ" (інформа
ції). 

• "СТОРІНКА ТУСМ" - реда
rує Koлeris з уповноважеии.11 ЦСУ 

ТУСМ у складі: Х. Кульчицька, 
Рената Шараи, Опег Лис::як. Ч. 3, 
рік V, додаток до "Свободи" f4 
листопада 1967 р.). Зміс'І': ''Думки 

провідників стv.цеитського руху 

про С:КВУ т.а СКУВС" (інтерв'ю). 
"Комvиікат Оргаиі~аційиоі Комі
сіі СКVВС". 

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 
Deдarvє Колеrі.ІІ з уповиоважеииs 
ЦСУ ТУСМ. Головний редактор
Богданна Горі.х. Ч. 5, рік V, дода-

ток до "Гомону Украіни" (11 пис
топада 1967 р.). Зміст: Богдан·и·а 
Гор іх - "Треба хотіти вести", 
"Cl'iYBC" (інтерв'ю з Б. Кульчиць
ким), "nрограма СКV:ВС", "Кому
иікат Організаційної Комісії 
окv.вс··. 

• "СТОРІН:КА ЗАРЕВА" - ре
даrує з доручеии.11 ЦП ОУАТ "За
рево" Пресова Комісіs в скпаді: 
П. Дорожииський, А. Процик, Б. 
Гасюк. Ч. 3, рік VI, дода ток до 
··свободи" (28 жовтнs 1967 р.). 

Зміс:r: "Перед світ.овим Коиrресо·м 
Зарева", О. Зінкевич "Напередод

ні першого ОКУВС", програма 

з'іЗІД~в "Зарева", О. Б. - "Ве~ір 
присвячений О. Довженкові.", "У 

25-ліття смерти О. Ольжи11а", 
"Проф. О. Граиовському словки
лось 80 років", комунікат ЦП ''За
рева", хроніка. 

• "ФРАНКО - УКРЛІНСЬКИЙ 
&ЮЛЕТЕНЬ" - журнал Організа
ціі У краікськоі Моподі у Франції 

(ОУМУФ). Ч. 28-29, листопВ:д 1967 
р. Париж. Редколеrія: Катерина 
ЛазовіисЬ'Ка - директор, К. Уг
рин - секретар, М. МаслС?В, О. 

Репетило, К. Штуль, О. Калюжна 
- члени. Стор. 128. 

"Bulletin Franco - Ukrainien", 
No. 28-29, Novembre 1927, publie 
par "Les Jeunes Amis de l'Ukra
:ine, Paris, France, р. 128. Som
~maire : "Lettre du Camp N о. 17 
de Mordovie", "'Allocution pro
noncee par Ivan Dziottba lors de la 
Commemoration du 25-е Anniver
saire dtt :Мassacre de Babyn Yar'', 
"La Revolution Ukrainienne", Dm. 
Andtiyevsky - "La Revolution 
d'Octobre", М. Jeremijew - "Au
tour du cinquatenaire de la 
Revolution Ukra.inienne", Кale
na Uhryn - "Bilan d'un Cin;.qua
,tenaire", М. Mikhnovski - ''L'V'· 
kraJine Independante", Allan 
Grossmann - "Babyn Yar", Mgr. 
Mstyslaw -- ••Lettre Ouverte", О. 
Kovalenko - "L'histoire' att ser
vice de l'imperialisme Ruase~', 
"Le point de vue de С. Sztul", Кa
lcna - "Les Ukrainiens au Cana
da, Tonia Sztul - ''І like Cana
da", "L'Ukraine sur 'La Terre des 
Hommes' ", Infonna tions diver
ses, Chronique des Jeunes Amis 
de l'Ukraine, ВаЬа Palachka. 
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БІЛА КНИГА 

СТОРОЗТЕРЗАНОї УКРАїНИ 

Вже понвивf'.я др~тгий нак.тtад і поступає в продажу 

Січень- Лютий 1968 

Лt1XD РDЗ~М~ 
Збірник матt-ріЯ~ІJів укл.ав · ~~-сра.їнсьrшй ІіJіівсмопї журrrаліст 

співробітник Ака.деmї Наук України 

Бичеспав Чорновіп 

Збірка док)•l\rен'тів з УІ~раїни npo 20-ох украЇІІСЬКІІХ патріотів, за-

ареruтованих совєтсь'КІІМІІ органами б~зпеки в дРУJ"ЇЙ половині 1965 р. 
і які пшuирюються 110 наІПJЇ БатьківІцині як ((3ахаля·вна літерат)1Jа" ·-. 

3 циХ рядків читач довідається про справЖню Укр.аіну,- .яка бо
реться за національну свобс(Цу свого народу і людську гідність всіх 
громадян, незалежно від іх національноrо чи соці.яльного походжен
ня. Це совєрідна "БІЛА КНИГ А" про страждання засуджених .па тріо
тів, про .їхній змаг з~ кращу долю, про ідеmю - культурні стрm.tління 
сучасної rенераціі, Я·К також про нелюдське переслідування украінсь
кої мови, культури і всього українського. Це акт обвинувачення цро

't:О :Геноциду, що його здійсн100 московський імперіялізм nроти укра
Унського . народу й інших паневолених народів. 

Зачерпнути 3 безпосередньог6 джерела відомості про сучасну Ук

раіну~ відслонити Ira короткий час заслону над nроцеса..114и, що nрохо
цять у нашій Батьківщині і .які тривожать усІ(» свідому свого завда.ин.я 
українСьку політичну еміграцію - дає нам змогу книга "ЛJІХО 3 
РОЗУМУ". . 

Ціна· 6.00 Дол. 3 переси.пкою ·(або ріяновартість). 

Цю багато ІЛюСтровану книгу, на 336 сторінок, можна замоnити .1ІНПІе: 

В Канаді: В США: 
SMOLOSKYP Ukrainian National Federation 

Р.О. Вох 1104,. Stn. "І)" 
Toron·to 9, Оці:~ · 

Р.О. Вох. 6066, Patterson Station 
Balti.more. Md. 2123·1, USA 

В ·Европі:· 
P~I.U.F. 

3, rue du SaЬot 
Paris -в-є·, France 
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Л. ГОСЕИКА.- Н. lff.: ОДНА 3 ЧАСТИНОК ВЕЗКОНЕЧНО 
ГО ПОТОКУ ЧАСУ. - В. Одайи.иn,: ЕГ-М І СВОБОДА.- М. j 
Т.: Н.А СМЕРТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИКА ПЛАСТУ.- КА
ТЕДРА УКРА1НОЗНАВСТВА - СТАЛА ДІйСНІСТЮ. -
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СВ О Б ОД О! 
Людськоzо poзyJrlY розкутий ·дух! 
Свобода! Найдорожча ти в тюрмі! 
Ти сясш там, як полум'я в пітьмі, 

В сср1~ях твоїх заtсутих а иута слуz. 

Нехай залізні грати і лан1-{Ю2 
Твоїм сина.я судилися повік, 

І край їх рідний до неволі зсик, 
Але вістюи про волю тішать слух. 

Тюр11tа Шільйоп! Ти не тюр.;trа-ти храм! 
І н.а підлозі вівтарів твоїх 

Bi'l Бониі"1ара, що то.мився там, 
Збе-рігся знак- сліди невтомних ніг. 

Не руш ніхто і не стирай цих плям! 
Хай баzить Боz тиранів смертн•ий гріх! 

Байрон 
(Переклав Святослав Караванський, 

Ява•с, Мордовія, 1966) 

БАЦІ1ЛЬ СВDБDДІ1 
Історін mоАства, від найдавніших і аж до 

майновіших •асів, не знас виnадку, щоб система 
терору, обмеженнн свободи, nоневопеннн, систе
Мі) nануванни десnотів чи народу над народом, 

бупа в!чна. 

В історіК', nриходнJDІ сип•ІDшІ і спабші дик

татори, біп•ш і менш жорстокі десnоти і, майже 

всі вони, nадапн nід натиском страшної зброї, 

найбіп•шої, найбіп•ш nроннкJІИzоі, найбіп•ш без

жапісноі - ім'н нкій сво6о~. 
:Вацнn• свободи став наіімоrутнішо10 зброс10 

у нашому стопітті. Він не знас кордонів, часових 

обмежеtr•, не боїтьсн атомних бомб. 
Е;щнm. сrобод-и руйнував ,моrутні .імnерії, 

рс.збнвав ціпі армії nоиевоmовачів, нищив дротн

:rrі заrородн. 

Історін mодства ще не знас :такої сипи, нка б 
зуrr.ииипа nоширеннн ц•оrо бацнп10, . вчені модер
Jі'ИХ часів ще не знайшпи сnособу, нкий вбив би 

et~.ro, зуnн~инв йоrо ріст, nоширеннн. :Во найбіп•ш 

д:раконс•кі методи не вснпі вбити свобоцу. 

На наших очах, nіспн уnадку Гітпера і Ста

піна, nіспн змін і nеремін, в історі10 mодства ко

тнт•сR нова хвипн десnоти.моrо терору на зе ... ,
лнх останн•ої на JІ.yni земній - російс•иої імnерії, 

нова хвипн Жf'Ху, nереспідуван•, свавопі по.піцій

них орrанів, безnрав'в, котнт•св від Впадивосто
ку до :Верпіка, вона зaxonmoc і наші земJІі - У· 
враін}'· 

І рівио•асно з цим, б;щип• аободи oxonmoc 

ціпу імnері10, він .nРС?РИ'Васт•сн в найбі~ш зака
м'вніпі серцв, він здобувас все нових і нових іс· 

nовідинків. Народ внnрнмmос хребет, безстраш

но nідносит• rопову, домаrасn.сн nрав, nише nро

тести, аnеп10с до совісти світу· 

:Вацип• свободи nриходит• в 'Украіну не кк 
затік чужих, західних вепккодержав. Йоrо не 

nриис:с:нт• чужинці з нкнмнСL nпвнами, це не .nро

дукт чужих розвідок. :Вацкп• свободи, цей дух 

свободи народжуст•сн в самій Украіні, у всена

родній rущі, серед інтепіrенції, моподі, студент
ства. 

І нкими наївними, безсипями нвnв10т•сн :Вреж

и•овн і Овчаренки, нкі хочут• вnхатн дух свобо

ди в рнмці чужих розвідок, зіnхати до ворожих, 

західних заТІВ· Які вони наївні, копи не бачат•, 

я:к цей бацнп• свободи nроснккув народи Чехо

словаччини, Румунії, Поп•щі, ви він уже давно 

nрорвав кордони СССР і не зуnннивс• на оди· 

ннцвх, а охоnпюс все біп•ші 6іп•ші круrн сус

nіп•иостн. 

Цей дух свободJІ - це не пише вивв однниц•, 
це не пише Дз10ба, Чорновіп чи Світпичний, це 

ВН{С академіки, чпени nрезидії Сnіпки Пнс•ме~

Fиків України, вчені, конструктори пітаків і ра

кет. Вчора в Украіні nідnнсувапи nротест 116, а 

с•оrо.цні їх уже десвт• раз'ів біm.ше, а завтра jx 
будуn. міп•йонн. 

Копи в Москві - ще вчора буnн маповідомі 

моподі nис•менники, то с•оrодиі це вже Якірі і 
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Літвіновн, сини 6і.m.шоанцькнх вож~а, нкі тво
рипи імnері10, це деснтки .вже академіків і вче

них. 

І ще раз: ииими наївними і смішними ивли

ються статті в московській "Правді", київськ1в 
"Радииській Україні" чи "Літературній Україні", 

коли npo 6аципь сво6оди rовориnси, кк npo "ім
nеріалістичні диrаерсії", "затії американської роз
відки''. Во копи 6 6аципь сво6оди 6ув nродуктом 
чужих розвідок, чужих аrеитур, то він тим са· 

мим уже наnеред 6ув 6и nриречений на nовну 

заrи6іпь. Це не 6ув 6и 6ациль сво6оди, а це 6ув 

би ерзац свободи, синтетичний nродукт чужих 

лабораторій, а ие твір самоrо народу. 

У сі вони 6орці за сво6оду ІІЇ коиаrи'І'уцііІ
ні nрава України - 'І'Ї всі Дз106и, Чориовопи, Иан

ди6и, Лук'ниеики, Осадчі, Морози, Шевчуки, Сн· 

моиеики, .Караванські - всі вони не nродук'І' ..у

жої nроnаrаиди, а nродукт радивської дійснос

ти, вихованці nанівної системи, не з-за кордону, 

а народжені в У країні, nройшли ідеопоrічиий ви

шкіл не в иаціонапістичиих орrаиізацінх, а в ком

сомопі, і тому їхн10 6ороть6у за сво6оду в діііс· 

ності ! системі, n нкій вони жиrвуть, вже ніхто не 
може nоріввити до "імnерінпістичиих диверсій", 

6о вони змаrаю"Іьси за 'le, що ім иалежитьси, що 
належнтьси їхньому народові і всім народам 

СССР. 

Говорять українські генерали 
У пт1єредньому zислі "Смолоскипа" (z. 

1 ( 128) лжи опублік11вали біограф·іzні дані про 
тих ВШ. українських Генералів, які дa.r.o~t від
повідь на наші запитання з ·наго ли 50-ліття 
Укра'Шської Національ·ної Революції} 50-літ
ня У країнських Збройнvх Сил і 50-ліття Са
мостійности УНР. 

3 тexnizh"UX приzии} відповіді на паші 
щ г!'сн.н.я ми мас мо змогу опублікувати щой
но в цьому zислі, зі зnа'Чnим запізненням. 

Не зважаюzи на це} відповіді не тратять 
єартост•и, вони виклиzуть у кожного zитаzа 

багато думок і вимагатимуть· серйозної заста

нови та роздумувань. 3 деякими думками су
zасній молоді буде важко погодитись. Деякі 
думюи нашій молоді важко буде яавіть збаг

нути; бо вихована· вона в цілком іншому світі 
й. гасі. Тому і zерез це погляди і д~цмки, вис
лr;влені у відповідях, мають тим білtJше зна
гепня і вартість і вони напевно ви.к.r.'~ІZуть 

JІС'l'ву реакцію серед иашої .люлоді. - !'ед. 

І .. Що Ви хотіли б сказати україnс"t.Jкій 
молоді; .в Україні й на 'Чужині, у 50-ті роко
вин.•и У~tраїнс.ької Національної Революції? 

fен,рвльиоrо Щта6у Геиерап - Полковник 

Микола Каnустииський: Як на екрані, бвч~мо Те
бе, ~ольн.олюбиа українська молоде: відважні 
ІЮЗаки і жертвенне вродливе жіноцтво в твжкій 

нерівн.іЙ бор~~ьбі з~ 'окупантом, Зв нв~у волю і 
долю, Rкий наст.ирливо, п.ідступно і плRново на

мвгаєтьсR втопи.ти Украіну і поневолені інші на

роди у московському морі. Ми з Вами старе й мо
лода війна душею і думками. Шануйте ж і пле
квйте ·нашу прекрасну, мову, з.вичаі і культуру, 
R·K зіни'Цю О"КВ. Не шуиайте вигод і щастя. позз 
рід.ним Fіраєм в безмежних просторах несходи
мого Сибіру. Пвм'вт.вйте, що в дівспорі нвmа пв:
тріотичнв молодь ретельно набуває . $нв·ннв і дос
від. У ... різних війсь1'іовнх . вквдеміRх, . в~ уЧбових і 

наукових установах в країнах перебування, щоб 

допомогти сво1и мвтері У1'іІрвіні ви·зволитись з 

тRжкоі неволі і розбудувати свою державу. Ми, 

старше поJ'іоліJ: нR, є повні надії і радости: що є 
FiOMY передати наші боєві праnори, ОІFірсnлені. 
Fіров'ю, длв переможного за·кінченнR визво·льноі 

боротьби. Мимоволі прихо•дить на думку знамен
ни~ дороговказ Лесі У краін1'іи: 

"Спrіваймо пова,жно про те RJ'i &ідввжно воя~ 

умирв на війні. Він рад серед бою ЛRГТИ голово:-о, 
а не опустити хоругви. Він радо по1І'RЖе товари
шам СJ'іаже: R вдержав -держіть тепер Ви"· 

Геиераnиоrо Шта6у Генерап - ПоJІКОВНJП( 
Павпо Ша.идруg: Оправа пеиноі ч·встини укрвіи

с~ноі мелоді на чужині набрала хараFітеру дуже 
загрозлиБоrо --:-- в погоні за непристойною модо

ю, при чому неві~омо, звідки іі принесено та в 

чиЄt~У інтересі іі ІЮширено, тв частина уFіраЇ.нсь
!Іі.ОЇ молоді ціл1'іовито демора:лізуєт.ьсв. Трудно 

встановити, чи це ствлосR внаслідо1'і індиферент

ности батьків, вкі не дбаюrrь про виховвннR сво
іх дітей, чи вн·асл;док праЕно - незабезпече}{о·го 
рQзб~є·flJ:ІВ. і непослуху. 

Зовнішній І.:иглвд тих "бітні1'іів" мабуть має 
свій відпсвідни1'і у моральному опущ&нн:. 

Потрібні рішучі заходи отієї переввжаючоі 
частини уFіраінськоі молоді, RJ'ia є здоровою . ду
ховно і фізично, є охайною морально, є патріо

тичною. в розуміюі:і. свого обов'яз1'іу перед- Ііашою 
старою бат~Fіівщиною і перед новою теж, - R:к 
рівнож необхідним є почутт.я відпс·відвльности 
батьків та цілого уFіраінсьJ'іого оточе.ннR, щоб тих 
бітні1'іів допровадити до людRного стану. Одним 
із. засобів .впливу на них є боЙ'КотуваннR іх :Мо
лоддю і грqмвдвнСТЕ•СМ :взагалі, а навіть бойкоту
ваннR іхн;іх бат.ьків, наука в шко.лі, в церКІtі, в мо
лодечих спортивно - r:иховни.х організац:іRх -
Пласт, СУМА, ОДУМ і т. д. 
. ~есть .і сла·ва · ~іЙ .укрві·н~~J'іій .,мол~ ді, RJ'ia ··~ви-
СРFіо" несе прапор все.ЛюдсьJ'іоЇ мораль.нос1''И, Я:!'\з. 
є нашоЮ нвдТєЮ в 'боротьбі ·за наш :rі~~~обл'ениЙ 
народ і за н~шу дорогу бвтьJ'іівщину. : 
:: . :; : ro· ~- ~ .. .. - . ; -. . • t: : . . ... . ~ : ' ~ 



Березень - Червень: 1968 смолоскип з 

Щод'о уІі:раІнЬько~ молодІ, яка перебуває 11 

rtоневоленому РіДному ::Краю, і в обс'І'ав.tнах ІІа
F>Иненнх ій снлоіо, терором і всякими інШИми за
собами, обов'язків перебувати в складі біЛьшови
цько - московських організацій (комсомол}, то в 
nершій мірі виправданням для неі є Rонечність 
аижнти в тих умОвах, але - Здається, вона є ціл
·ком пол:ти'>НО 'Іа націо~tально 'усвідомлена влас

не всім поступуванним і намаганням ворога. 

Генерал -- Пору~инк ~нхайло Крат: Історик 
літератури с. Єфремов і історик · німець Вінт.ер, 
автор книжки "Уираіне цвішен Ром унд .Бизанц", 
знаходили, що Україна, після розподілу Польщі, 
F\ОЛИ наші землі були поділені пом:ж Ро-сією і 
Австро - Угорщиною, завжди мала щастя в не· 

щасті: коли в. західній Украіні був повний зане
пад украінської у.ультури, на східній - почало

ся культурне відродженни (Котляревський, Гре

б~нкrr, Квітка - Оснс.в'янєнко). 

Навпаки, коли на сході було придушене на
віть українське слово, - тоді на заході старанним 

цілої Украіни та матеріяльнимн засобами патріо
тів На.п,r:ніпринщини створено Піємо:Нт - (Гали
~ина). І· в с·::танні часи, після катасrрофи нашо1 
держввности, культура наша все ж могла ;.r;иво· 

Т.:ти на Заході~ в Польщі, Чехії. 
Тє·пер, під владою Моск.ви опинилися мnйже 

всі наші землі й на них нищиться нашу самобут

ність і проводиться нищення нашої :Нації. ·укра"Іпа 

ще ніколи ·не була в так трагічнему становищі, ІІІ'\ 
зараз. 

Стrорит.и Пісмонт на окравках укрвінських 

зємель в Польщі чи в Чехії неможливо, бо й ці 

держави є сателіта.ми Москви. 
Тому нашим Піємонтом українськоі культури 

й національної по,літики мусить стати еміrрац~и, 

n в першу чергу молодь, тому що во·на вже має 
пОЕажні усІПіхи на чужині і тому, що наше сту

дентст.во й наук~ці весь час знахо·дяться в чу

жинецьких наукових колах. 

Зазнайомлення чужинців із українською куль

туроІо, іс"rорією, економікою, творення нових 

1\ультурних цінностей - є завданним еміrраціі. 

В першу чергу мусимо розвивати ·та зберегти 
!::ашу мову, бо мо~а є першою _прикметою кож

ноі нації. Лкщо українець пише наукові твори з 

у,;раіністики - це є дуже добре, дуже 'добрими 
є теж літературні твори на українські теми чу· 

w.ими мовами, але такі автори ·не будуть україн

сьRнми письменника·ми чи поетамн: Гоголь був 
письменником російським, Конрад - Корженьов

ський - а1нглійським а росіи·нкu. Марко Вовчок -
украінським. 

У нашій великій батьківщині тепер силоміць 

твориться "совєтський язик": рос1иськими вира· 

зами й синта·ксою иівечиться українську мову, а 

українські вирази впроваджується в російську. 

У краінська еміrрац1і·я мусить збере·гти чисто
ту мови та їі роз·ви~вати. Наша молодь мусить бу

ти першою теж і в ЦLЇй справі. 

Ми знаємо, яке велике значення мала еміrра
цj.и інших понаволених народів (Косцюшко, Па· 

,перавс:Ький~ Маі:·а}:Sи~). Ми, а в піршу ~ергу· наші 
студенти,· мусИ·мо "луnаТИ скалу" русофільст:вВ 
І.; а·мернкансЬкнх університетах. Наші концерти, 
танці, писанки, - все це є засобом· для звернення 
уваги чуЖинців на українську акцію,· але поваж· 

ну дію мс~жна провадити тільки поважними, нау

ковими засобами. 

Звичайно;· все це можна осигнути тільки то-
ді, коли наша молодь не триматиметься свс•го ук

раїнськоГо "rетта". Треба мати свої українські 

студентські орг&иізаціі, але треба т.еж бра1'и Жва

ву участь в загальних студеатсь:Кнх клюбах. 

Ми знаємо, як тяжко було в 1918 р. форму
вити Украінську Галицьr.у Армію, бо в Австрії 
майже зовоі•м не було вищих старшин - україн

ців. Тому наша · молодь мусит.ь набрати війсь·ко

ве знання в чужи•нецьких арміях. 

Ми знаємо теж, що польські леrіони билися 

за зовс:м чужу для них справу в Доміні~анській 
республиці та в Еспанії. Ми знаємо, що в Кримсь

кій війні сардинці билися теж за чужу справу 

(тоді повстала глумлива для них приповїдка "Де 

Рим, u. · де Крим"). Але провід польських леrіо

нів і урІІ'д Сарди•НІіІЇ- цією дорогою добивалися при· 

хильности могутніх держав та іхньої піцрержки 

в· s.кції визвс.леF.ня Польщі та Італ:і. ОтЖе, хоч і 

боляче читати про смерть наших юнак•ів V дале
кому ·В'єтнамі, але не даремно сИладають вони 

там своє життя. ·Треба '11ільки жертви укрвінців та 

їхні бойові відз·начення JІІк·найбільше акЦентУ..вати в 

американській пресі. Студенти муситЬ про це 

писати в сво1іх а.нгломовних пресових органах. 

До того ж борот.ьбІ!"' -з Пів·нічним В'єтнамом є та-

1'іож боротьбою з Москвою - нашим ворогом. 

Не знати, ІІК обернеться на міжнародній вре

ні наша визвольна оправа.· Мо·же наша молодь ма· 

тиме щастя примінити своє війсьнсве знання під 
жоr;то-синім праnором? В кожному разі, хай во

на пам'ятає заповіт Петлюри:· "Не забувайте про 
меч. Вчіться добре тримати його в рук•ах''. 

Українській молоді на батьківщині і в Чер

веній Армії, я хочу сказати, щоб ВО'На помимо 

страшних утисків, які пережив·ає ціла У-країна, 

не втратила віри в майбутнє. 

Хей кожний з Вас пам'ятає, що тільки в ово

:-и державі не буде висилки до Казахстану й Ко

ЛУ.МИ, не буде штуч;~ого голоду, зникне новітнє 

nр:.l1ац'!_во - 1'іолгоеnи . і радгоспи, не буде при· 
мусовоі ні.би-то добровільної праці в дні _відnо

чинку. Не будуть нищити наші архіви, бібліо
теJ<.и, церкви. 

У вільній Украі;ні восRресне національна 

правдива Христова Церква. 

ХристиянсЬ<ка етиІ'\а, а не ети1'іа нена.висти й 

т. зв. "клисової боротьби" буде підстааюю вихо

Еання дітей і молоді. Все це буде тіл~;>оки тоді, ІІІ'\ 

r·иборемо собі "власну хату". 

Укрвінським червоноармійцим 11 хотів би СRа

зати: набувайте військове знання. Ви використа

сте його в слушну хвилину не для Москви, а для 
свого рідного народу, для своєї БатьR<івщини І 
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r еиераJІ • ХоруІІJККВ hсиа ФИJІИиоаа.: С.ят
~уємо піаст.опіття Украіnської Націо:ьапь:ьGі Ре· 
•олюціі, а з нею і півстоліття Відновлення Зброй· 

:ьих сип Ук·раіни. П'я:т десят ро~ів тому :ми, то· 
діш:ья :моподь, sка nереваж:ьо nеребувала в чу· 

жих арміях no один і друrий бік фронту, на nер· 
ший nодув н·аціоиаль.ноі ревоmоціі, вкпючипасs в 

неі і віддала себе до поспуг Батьківщині. На жапь, 
після дуже довгого поневоле.ння: Украіни і іі ви

народовлен·ня:, ·Не всs :молодь niшna за nокликом 

(;воєі крови. Русифікація царсь"Коі Мос1~.ови .про

ся:кпа глибоко в душу нашс•го народу. } !а род, а 
в тому й :моподь, були :мапо або й цілковит.о на· 

ціс.:ьап~:::ьо :ьесвідо:мі. Та :молодь, в якій ще :ье ціп
ком було заглушене національне ''Я" 1 вклю-чила
ся: у збройну боротьбу за кращу долю Украі-ни. 

Тя:~~а, дуже тяжХІа і же}Х'венна була та само по· 

свя:та, тернистий шлях стели.вся: перед нею, ane 
ті, що піднялися: взsт.и на себе тя:гар боротьби, 

не заламалися:· Не зала.мапися: тоді і є незnоМJІ-і 
сьогодні. 

Звідси виппива-є й відпо-відь - пс·бажаннs до 
сучасної :моn·оді. Перше і оонО»ве побажаннg це 
пізнати, добре прос1'удіювати своє старе, посеред
нє і сучасне ста·но.в ище Украіни і іі народу, бо пи

tие на базі обАєкт:ианих студій свою :минуnQго мо· 

жна ~ворити про сучаоне, а ТJІМ більше про :май· 

бутне. У цім від11ошеині сучасна молодь дуже :від· 
стала, бо всІНа 11е за-вдає собі тру ду самотужки сту· 
діювати овоє ми.нупе. Таие зауваження:, :може є 

й nрикре, ane правдиве. JЬ«;и сучасна :мrоподь 

докпо·дно знала своє :минупе, об'єктивно розбіра
паси в ньому, то і П·ід~ід до сучаоного бу-в би 

інаУ.ший. Прикпа,ц.і~ правr,н;вс.сти та·коrо tr'Вер

джеи.нs є дуже багато, напри~лад - недоскснапе 
звання: або й ці пковите незнання: своє і :мови, за

перечення: своєї націонапьности, викри·~nе·ння: ми· 
ну.пого, нау;нненого :мопо~і партііnrою ·П!'И·належ· 

ністю до тієі чи іншоі партіі (попітично1). Наnри

.1-іпад, наведу Ва.м один вираз з книж.ки моподого 

а,втора п. С- - "О будьте Ви - батьми - опо.рту

ністи, три-rі проклпі ... '' За що ж проклинає ав
тор отих батьків ,,опортуністів"? Та за те, п·о ті 

бАт~~и робнпи не та~, я~ того хотів :моп о дим не· 
обізнаний авт.ор, політичний анальфабет, я:кий ди· 
виться: на справу з SО·типітньОїі дав-нос1'и очима 

сьогоднішнього дня:, сьоrодпішньоі свідомости і 

розвит~у націі. Автор не знає, навіть не хоче 

знати, чому оті "опорт.уністи', роби пи так а не 

інакше, він не хоче бачитн тих обставин, в яRих 

відбувалося: відродження: націі й не хоче поду

мати над тим, я:Rим би був сього:дні віи сам, Rlltби 

оті ''опортуністи', не здвигну пи націю до сьогод

нішнього ст.ану розвит~у і свідомости. Лише п1з
на:вши об'є~тив.ио свокі іС"rОрію, історію, неза

барвпену партійною nринапежніст.Ю до тієі чи 

іншоі політичної партіі, можна го'Ворити про т~, 
що М'ала б робит.и сьоrодrнішнs :молодь У країни. 

З·наючи С1ЮЮ історіJО, знаючи {з перспективи 
50-rи ро~ів) хиби попередніх провіднкків, буде 
легше іх уни~·нути і ми певні, що 90cro з них сами 

собою, зни.кнуть в сипу роsвитJ\у саідо:мости на
роду, В СИПУ ЦіЛ·J\ОМ НОВИХ умов, SR внутріш· 

нього так і зовнішнього ха.р~теру. Дпs того ж, 

щоб не повторяписs ori реш-rа 10 cro хиб, т·реба 
виходити і черпати з ідеі національно - держав·· 

ноі раціі, що виходить з джереп націонапьно -
державних періодів ст.ароі і нові4f'·ньоі доби, а не 
з ідеі міждержаано - революційних періодів, бо 

останні не:ми·нуче привели б до по,ц.іпу У.І\РаЇнсь~ 
ко і наЦ'і онапьноі спіпІJноти, творипися: б р~зні 

''революційні уряди'', .. nаш~івські респубпі~и'' і 

т. П· Отже, наше бажаrння: бачити сучаснУ, :моподь 
національно - де·ржа.вно думаючу. Ми батали б 
бачити іі в лавах по-слідовни~ів національно - дер

JІWЕ·НОЇ раціі, я:ку обрав собі український народ 
{не емі.І'рація:) в сво·іх історич·них державних а~
Тё;Х 22. І. 1918-1919 рр. у формі Украінсь~о:~ На
ро.r:ньоі РєспубпlRи. Є непри.nуст.и:мим і згуб-ним 

творити сьогодні, а особпиво на еміrраціі, І!.tС·~ь 
нове, бо те нове не буде вопею народу,. а пнше 
,,вопею,, я:коісь ІІ\аІртіі, чи пар1'і'Й на еміrраціі. 1'\о-

ротF.о - ми не :маємо права М·іня:ти те, що бупс 

С."І'ВОре·Ие ООПеІО ЦіЛОГО У.'Уір8Ї1НСЬКО•ГО нарощу на 

рідних зе.млRх. Цим ми не хочемо сказати, що 

та прийя·ята форма держа'Ви :має лишитися на 
завжди - ніІ Але :мrішrти ту форму {якщо буде 
по-трібно) :має право nн1Ше ІЇ пиш ~ Уираінс:.ІUІ1Ї 
Народ. В цьсму аспекті ми хотіпи б бачити су
чссну моподь SR послідовни~і'В Д.Ц. УНР, що має 
С'БСЄ коріння: ще з рідних зе:мепь, sк тих, хто ПЄ"' 

ребрав би прапори УНР в своі руки ·і дcrnic іх до 
У ~раінсь~оrо Народу і передав би іх Йому нз. 
Р'ідних, вільних н•ашнх зе:мпях. 

Говоря:чи про Д.Ц. УНР., :ми не :маємо на у
вазі ооіб, які сьоrодні, чи завтра є, чи будуть в 
тому центрі - mодн мінmоn.сн, апе сама иа.цtо~ 

!lапьиD • держона фDрма пиwаєт•СJІ та сама. 

rеиерап • хоруижий Роман ДашхевИ'І: УRр.з
і нські й моподі треба бути ідейною, а не :ма'Тері · 
ял і етичною. Треба вірити, що У ~раіна та:ки стане 
симост1иною державою і у тому напрям~у пра

июватн, бо людина :може бути ДІійсно вільною і 

свобідною тільки у своій державі. 

rеиерап • Хорунжий о. Васнп• Ла6а: До ІІЗ
шої украінської :молоді моє старече слово. Мо

подь, говориться:, це наше :майбутнє. Апе ,.е :май

бутнє не так ·наше, ві.к•с.'ВИХ пюдей, я:~ радше іі. 
Нехай же вона залишиться: нашою і підrотовпя:є 

собі Rкнай~раще майбутнє, що можливе тількн на 

своій рідній землі і у своїй вільній державі. 

fеиерап•иоrо Шта6у Генерал - Хорунжий 
Архадій Ваnіііськиіі: Українська Націо11аnьна Ре
:sоР.:юція: відновипа У~раінсь~у Державу у формі 

УНР та іі збройне рам•s, Украінсь~у Армію. Ця 
Армія, бувши в стадіі формування: і орган і з уван

ня, вела затя:жну і запе~ лу боротьбу проти від

t:.ічних ворогів У~раіни, мос}(Іапів і nопя:~ів. Під 
натис~с:м значно переважаючих ворожих сип, по~ 

збавпена поповненнR та вся:киJс ресурсів, без до· 
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статньоі зброї,· в~уніціі, ''виряДу і лік~в·; ·в · ~ввіть 
ЗЄП·ІЛЛJІ1 БИО:-ІВЖеНВ ДОRраЮ безперерИВ-НИМИ боі·
МИ В Не·ВИМОВНО ВаЖRИХ умовах, деСЯТRОВВНВ ти

фом, була арешті змушена поRинути Рід.н'у Зем
лю й опи·нилвся разом з Уридом в чужині: УRрв
інсьRв А:Рмrія по-~еройсьRому виконала своє пре
ввжRе завдвння і, хоч не змогла встоятися супро
ти .більш ніж десв1'икрвтноі пе:реваги ворога, не 
була перемежена і не сRапітулювала. ЗвnочвтRо

ванв нею Визвольна Боротьба не закінчена. Ії слід 
продовжувати всіма можливими засобами аж до 

ос1'вточно; перемоги. Зокрема треба зробити все 

можлиье, щоб підготовити вирішальну зброй·ну 

розправу, яка мусить прийти. Дл·я цього необхід

на гврмсJНійнв співпраця всієї нвціі твR в Украіні, 

як головно поза іі межами. Відповідальна ролл в 

цьому належить теперішній моло;ді. Вико·r>исто

вуючи велю~і можливості, які є у в~льних краЗ

нах а.:ту, уRрвінсь:ка молодь повинна насамnе

ред вчитис•я і студіювати, передусім у військових 

ШУ.с•лвх і а:квдеміях. Піоля того вона повинна 

встуnати на службу в чужих арміях, щоб там за

своїти практично воєнну штуку. Поруч війсь:ко

:::ої освіти слід звертат.и увагу на дипломвтичн;, 

технічні та пс•літичні науки. Після звкі.нченнл сту

дій наша молодь повинна займати відловідні ств

невища в чужих спільнотах. Одначе при цьому 

ій НЕ ВІЛЬНО ЗАБУТИ РІДНОІ НАЦІОНАЛЬНОІ 
ПРИНАЛЕЖНОСТИ. Навпаки вона має при кож

ній нагоді під:креслюввти цю принвлежwіст.ь. Од

ночасно вона повинна бути у безпереривному 

контакті зі СLоєю рідною у:крв)Іською сnільно

тою тв ПРИЙМАТИ ЧИННУ УЧАСТЬ в украінсь
:ких молодечих тв громвдсь:ких оргВJНізвціих. В 

той спосіб вона стане наче зв'язковими між сво

ею українською спільнотою та даною чужинною, 

стане сnравжніми духовими амбасадорами Укра

іни в чужих крвінвх. Свої nозиції в чужинній 
сnjльноті слід використовувати для того, щоб 
при всяній нагоді вести плинсву інтенсивну про

паганду в користь У:крвіни тв іі визвольної спра

ви. Длп цього необхідно нашій молоді вивчвт.и і 

знати історію У:крвіни, а зо:кремв ісrорію іі виз

вольної боротьби. Чужинців слід освідомити, що 

У:крвінв - це не Песнсилвенія Совєтського Сою
зу, але окрема нація з висо~ою культурою та 

славною бувальщиною, свідома своє і сили та 

свого післвнництвв в істор:і людства. Ім слід з'я
сувати о::обли·ве геополітичне і стратегічне по

ложення Украіни, іі безмірні природні багатства 

та політичне значення. Українські юн~и, які слу

жать в Червоній Армії, мают.ь великі можливос

ті вивчити війсь-кове діло. Ім треба проходити 
:е.си:кі спеціильні :курси і вишколи та діставатися 

до генштабу, щоб бути повноввртнісними війсь

У.ОВи:кв.ми з найвищими кваліфі:квц.іями. При цьо

му слід студіювати історію воєнних подій в ос

танніх десятиліттях, звертаючи особливу увагу 

нв партизанський сnосіб ведення війни. .Якщо в 

Черsоній Армії поСТ'а·нут.ь, в може вже й ЛОС'l'В-

ли, таємні 'Прот.ирежимні протикомуністичні 

гуртки чи організаціі, треба: нав'язати з ними 

JІ\ОН:тtt:кт ·Тв ·ст:Есрити такого роду українські ор

r·в·кізвЦіі. Очевидно сл;д зберігати Дос:кснвлу о~ 

бережність і 1Іfуйиісrь. 
:· 

П. Який буде характер збройно - револю· 
чійних і повстанzих формацій та їхня взас
.людія у вирішальних фазах ук.раїнських ви
звольних з.~'!.аzань? 

Генерап - ПоІІКовннк М. Ка.nустRна.кнй: В 

нашу леJDеломову добу в боротьбі зв своє існу

вання бореться багато народів. 

Реrулярне військо в його тепер різнобарвних 

складниках і формах змагається на фронТІВх і 

пильнує своє звпілпя від ворожих десантів і пар

тизан. Повствнчі форм-ації оnерують у ворожому 

запіллі, в різний слоt;::іб. В різний спосіб органі

зук.Ііи оборону його - керівництво повстанчих 
формацій с·:купчено у військоІВих штабах. Окре
мі повстанчі загони шукають зв'язку між собою 

і взвємод1ино, нвкидаючи ім свою зверхність, 

інформують і роз:иривають ворожу nроnагаР.дУ 

і підготовляють населення до загального зриву. 
Делсмагають парашут.ним формаціям осісти і ді

яти у ворожому заnіллі. В модер-ному часі по·вс

та·нчо - партизанських війн необхідно уникати 

репресій і розрахун11:ів над місцевим населеннпм. 

З нвближе·нням реrулн:рного фронту, позс

tєнчі формаціЇ збільшу1СТЬ С:КЛад 8-рМІіЇ, 800 о
держують спецівльне завдвння в боротьбі з во

рожими спадунами в звn·іллі· 

Досв·ід визвольних війн в останніх :кількох 
десsrrиліттях поRвзу.є,~- що повствнчо - пвртизвн

сь:кі війни можуть і відогрвють вирішальне з·на

чення у визволенні ломеволеного народу і в nораз

ці ворога. Сила повстанця - партизвив - в його 
ідейному озброЄШІі, в його боротьбі зв свободу 
свого народу, бвrе.т.:> сильніша t:ід нвй:.1:огутнішоі 
сучасної зброї. 

В боротьбі укрвінсьRого народу зв визволен
ня нашою наймогутнішою зброєю буде ідейнісrь 

укрБімськоГо вояRв Червоної Арміі, який с:кине з 

себе nута ворожої індо:ктринвціі і сліпої дисцип

ліни і стЕІне перєдови:r,r борцем за свобо·ду С3О'ГО 
народу. 

Генерап • Попковкнк Павпо Шан.црук: У 
ближчій перспе:ктиві я не бачу підстав дл·в звіс· 
Fування та:ких І.ел~их под'ій, я:к мос:ковсь:ка ре

волюція 1917. Тоді були для нас дуже вели:кі мо
жливост;і, яких не було належно ви:користв·но. А

наліза іх і наших не·вдвч вимвгвлв б ширшс.го 

сбговоренни - вона є необхідна, щоб лобвчили 
наші настуnники, акі фатальні ломил:ки було 
зроблено, щоб іх можна було уникнути в майбут

ньому. Але напевно було б недоцільним :киІдати 

сбвину:r;ачення - доцільним є витягнути нву:ку 
з помило:к. 

На мою думку будуть дві можливост.:_ здобут
тя: укрвінсь:ким народом держоної самостійности: 

еволюція в імперіялістичних тенденціях москви

н.ів, що вимагатиме ві:ків часу і ледве, чи колись 
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:м:~ман.цнрів - уу.раінсьу.их специфічно Гвннибв
лів, Сципіонів, Даянів. Учімо, вчімося:! 

" 
Генерап - Поруwкннк М. Крат: Про Визвольну 

Бсротьбу 1911~1921 РР· написано вже дуже бага

то. Н радив би моnоді уважно простудіювати ті 

праці і во·нв напевно знайде бажану для: себе нв
уу.у. 

Але я: хотів би особливо під:креслит.и одну 

nричину нашої :колишньої програиоі. Може мої 

,r;,ум:ки будуть неnрихильно· nрийня·rі, може іх 

буде визнано ко:нтроверсійними. Однв:к є немож

ли-во вивчати історію наших війн 1911-1921 рр. 

і не згадати про дуже ввж:кі обставини, які теж 

були nричиною невдачі боротьби за державніст.::. 

У :країни-

Властиво це но тіль:ки мої дум:ки- Вони вне

ловлєні в ;недавно оnублі:коввній праці nольсь:ко

го автора Ю. Мвц:кевичв. В ній висловлено дум

ьу, що нвйввжнішою nричиною порвз:ки всіх зв

р&з nоне·волених Мос:квою народів була незгода 

поміж усіма nротибольшевиць:кими силами в 1911 
-1921 рр. Сnрави не міняє фв:кт, що дея::кі з тих 

народів були вільними в :коро;r:кому часі nоміж 

двоив світовими вій.нами: я::кби в 1920 р. було зла
мано більшо-виць:ку Мос:к·ву, ці народи були б і 

досі вільними. Ю. Мвц:ке·вич твердить, що в тому 
часі ·всі, хто т.ільІ'і.и боровся: з більшови.І'і.ами (ав

тор робить вийня:тоІ'і. т·ільІ'і.и для: СкороnадсьІ'і.ого 

і Петлюри, вважаючи, що тільІ'і.и вони розуміли 

світову · загрозу І'і.омуиізму ·й борот-ьбу з ним 
уважали зв найголовнішу), в nершу чергу стре
міля до сектнення своіх національних цілей, і то 

маІ'і.симвльних, в вже на друтому nляні мали бо

ротьбу з І'і.омунізмом. Червона · Моснва ВиІ'і.орис

талв тс;:tі диnломатичні і зброй-ні :конфлікти по

мі~ !1 ворогами. 
Ми, старини, nригвдуємо й мабуть :вічно пв

м'я:т.вти-мемо, nерехоІnлену депешу ТроцьІ'і.о-го, зи

мою 1919 р., в Я:І'і.ій говорилось: "Всем, всем, всем, 

ДеніІ'і.ину і Петmоре. Киев заня:т нрвсной врмией". 

Не будемо шу:квти винних у цій незгоді: звичай

БО ми є пере~онані, що винн·і ДеніІ'і.іи і Польща. 

Польща ввежвє, що r;с.на має незламне право на 

наші зах;ідні землі, Румунія: на 'Буно·вину й Бесв

ребію, Угорщина на ЗвІ'і.врnвття:, в ми на Звся:нн:~, 

Холмщину й ЛемІ'і.івщину. А російсь:кв еМJіrрац"я: 

й досі вважає "німецьною інтриrою" ц.ілу унрв

~нсь:ку cnpaвv. 

І тож сталося:: усі ці деr-жави й нації, я:І'і.і то

,r:і осягнули С'ВОЇ другорядні ціnі й ці, я:н1і nрог

рали, зараз, знахо-,rrя:тьс·я: в одна:ковому nоложен

r.і~ в мос•--:овсьІ'і.ій неволі-

ЛІ'і.а ж ситуація: за раз~ 

Ус· м нам в.ідо·мо, що цілий с:в•іт тремтить nе

ред МосІ'і.вою й зв вся:І'і.у ціну хоче уни:кнути но

вої війни, бо вона була б втомною війною. 

Тому ми не можемо надіятися: на я:нусь до

помогу збройну, диnломатичну вбо матеріаль-ну, 

в власними силами УІ'і.раінв мвбуrь визволитись 

не зможе, бо жодний народ не визволивек без до

nомоги ззовні. 

Але І'і.Оли 'б ус: 'поневолені МосІ'і.вОІ6 народи, 
в ТВ!'іОЖ т. Зв. "сатеЛіти'', повсташr ра:іом, мо·же 
тоді й СІ'і.інчилася б спі:льна невол'я:. · 

Інше nитвини : чи можлива оргвнізація рево

люціі в жвхnнаій: !-по-ліційно -.. шnигунсьу.іfі. систе
мі Совєтського СоюІЗу? В І'і.Ожному рв;3і nол"т.ич

нв еміrрвц.іи всіх народів мусит.ь бути готова до 

революції й мусить уже теnер nроводити сnільну 

диnломатичну визвольну ву.цію. В цьому нвnря:~і 

діє уряд УНР на чужині, Пвризьний Бльон, АБН, 

УК..КА, КУК. і подібні оргв·нізвціі в інших крвінвх

Нсно, ~о в цій вІ'і.ціі мусит-ь бути згода й сп•і-в

nрвця:. Всі моменти спірні, особливо зв .цержавиі 
І'і.Ордони, на -мою думІ'і.у, муслть бути відложені 

аж до nоввлєн-ня: Мос•:ковсьІ'і.оЇ тюрми народів. 

Танв моя: думна. 

Але дехто думає інаІ'і.ше. 

Мєні здвсься:, - я:І'і.би ем:іrрвціи nристосу

валвся до цього і впроваджувала це в життя:, не 

було б жодної надії на спільну проти МосІ'і.ви a-R· 
цію nоневолених народів, в УІ'і.рвінв стратила б 

уся:І'і.у надію на віІдJІсслення: дєржввности, бо зно-

ву твн, я:н у 1918 і 1919 р. мела б nро-::и себе всіх 
сусідів. 

Є фаІ'і.том, що в 1918 і 1919 рр. нам nерешІ'і.о
джвли nереможні держави Антанти, бо проти нас 

в&ли дJ1ПЛС·мвтичну ВІ'і.цію nоля:l'іи й росія:JІи. А 
l'i.a рдинвл Тісерви тоді сRвзвв : "Див·ні ті у:краін

ці - зі вс:ми сваряться:, з·і всіми сусідами й навіть 

nоміж собою". 

Урочистими резолюціями тв деІ'і.ЛІІрвщіими 

ми не здобудемо Ле-м:ківщини, в nоля::ки nомnез

ними вимогами - 1'аличи•ни. Сnільний фронт е
_міrрвціі nроти Мо<Жви буде дуже утруднений 

тими, влас;не, резолюціями тв деІ'і.ля:рвціими. 

Симо·н Петлюра не був nолітичним мвІ'і.симв

лістом. Він пам' я:твв, що жодна держввв ні.коли 
відразу не формувалВІск в своіх етио·rрвфічних 

межах. Наш генерв·льний штаб увесь час твер

див, що Унрвінв не може nро-вадити війни відра

зу з трьома ворогами, з І'і.От.рий І'і.Ожний є сильні

ший від Р.еі. Йоrо не слухали й героїчно билися 
І~в двох, в л:том 1919 р. на трьох фронтах- Ми не 

хотіли тимчасово стратити онрві-нні землі і втрв

т.:ши сr;ою державу. Це була одна з причин на

ШОЇ П!)СоJ'!)ВНОЇ В 1919 р. 

Причини nрограної в 1920 Р· були інші. Вони 
ще й досі нвлежно4fІе вияснені, бо нвлеж·но неви

я:снені nричини неви:ко-ристання: Польщею пере

моги над Вислою. 

На мою думну наша молодь мусить бути в 

дружніх взаєминах з молоддю інших державних 

і поневолених народів. Не відмовля:ючись від на

ших асnірацій і ідеі соборности всіх уІ'і.раін

с::ьRих земель, треба униІ'і.а.ти nри зуст.річвх із 

чужинцими згвдІ'і.и про те, що нас і іх ділить, в 

в минулому було nричиною еварон і війн. 

Сnори зв межу будемо вирішувати зв диn

лс,мвтичним столом, в може й зброєю, але то

ді, І'і.ОЛИ бу де nовале на Мосн.вв - опільний во· 

рог-
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Евген Маланюк 
.:q, 

У четвер, 15 лЮrОІ'О 1968 року помер один 
із найвизначніпmх сучасних поетів, - люди
на, я!Ка довгі десятwtі·ття була прапором укра
їнської еміr'раціі, імі речником і мішенню для 
стрілів і нападів сов(;тських вислужників. Ві
діїПІІов останній великий поет "квадриr'и", ям 
кий довго був співробітником ''Літературно -
Наукового Вістника'' й "Вістника". 

З Визвольних Змаган1> українсьtкого на
роду в 1917-1921 роках Євген Маланюк ви
ніс палку любов до України й їй присвятив у· 
сю свою творчість, nto найкра1цим цвітом роз
цвіла зокрема в двох ділянках: поезіІп й ессеї. 
У першому сво(;му послаІПІі Євген l\Іаланюк 

висловив був ще за 20-х років думку: 

Як в нації нема вождів 

Тоді вожді їі поети ..• 

Одним з таJКих вожЩв, до ЯІ{ИХ прислуха
л~ українська громадськість від 20-х років 
аж до його смерти, був він сам. У своїх вір
:шах і в ессеях він інтерпретував різ.ні яви1ца 

нашого минулого й сучасного життя й робии 
сміливі проr'нози на майбутн(; .. 

Творчі~ть Євге,на Маланюка покиn~о до
сить мало вивчена. Велика 11раця 11ро НЬ()ІГО 

бл. п. Андрія Гарасевича загинула, а інпЦ об

межуються окремими темами чи зага.льнІОІІІ 

тверджеІПІя.ми. А творчість покійного поета, 
його філософія історії, його естетичні мірку
вання та інші аспе"ти варто доІ,ладно вивчІІТІІ. 

У І.:,ороткій статrі неможливо дати Йо1·о ха
І•а•сrеристнки, але одне можна смі!ло сt,азатІІ: 
Євген Маланюк це настільки ясІ,раве явип•е 
в нашому .житrі, що ні НИі\І самим, ні його ТІЮр
чістю не можна нехтувати. ДзеркаЛОl\І зрілос
ти української громади у вільному світі буде 

видаІПІя повного збірнІіка його творів. 
l\1. А. 

Євrен Маnан10к 

СМЕРТЬ ОДІССЕЯ 
(На гріб Євгена Маланюка) 

ll а захід сонця з костуром пr-•ийшовши 
і світ вечірпій баz-ивши, спогив. 
Під хмарогосом ue розгорнеш крил, 
у гуж1ші вже не співати довше. 
~у самоті ньюйоркської кімнати 
не вгуєш свисту припонт.ійських гроз; 

1щ бюрку гострене в б~х перо 

і педописаний 11апсру клаптик. 
І педописаний Твій заповіт, 
що народився серед бур і битв. 
Де золото полів і синь бездонна -
туди вертаєшся з німих гужии! 
Там Твоzо слова ожидає син, 

таJІt жде Тебе Твоя Земна Мадонна. 
Остап Тарнавський 

''СТО ПОЕЗІП''- М . . ВІНГР АП.ОВСЬКОГО 
у київському видавництві имолодь'' появи

лось збірка поезій відомого поета - шестиде
ся1·ника Миколи Вінграновського - исто по

е.зій''. Це друга книга поезій молодого поета. 
Перша появилась· ще в 1962 р. - иАтомні пре

люди". Довший" гас поет піде ne друкувавсь, 
хог zасом появлялись деякі його вірші на 
с1·орінках українських · радянських періоди· 
ків. 

Сам факт, що рукопис збірки пролежав 

у видавництві шість м.ісяців (був зданий 18 
сіzня 1961 р., а підписаний до друку щойно 
6 червня 1961 р.) сам за себе багато говорить. 

Ціла збірка відзнагається свzж'tстю, а 
клжлий в.ірш вносить багато новог~ і ориrі
иального в українську поезію та вказує на 

зріЛість поета, на й()го перехід від стадії екс· 
периментування до виразНо ·скристалізованих, 

своєрідних -позицій. 
в збірці 'опубліковано багато віршів, які 
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Титуm.иа сторінка з6ірки ''Сто поезій" 

були друковані в періоди~ній пресі, але біль
шість це цілком. нові, які ще ніде не були 
'n.ублікова.ні. 

Помітні в ній також сліди радянської 
цензури, і спроби позбавити пlJета його влас
иого ((ЯJJ. 

Найбільше це помітне у вірші иІ є на

род .. .'', який заз1tав дуже багато змін, про· 
пущеи.ь і додатків. 

Останній куплет вірша, який первісно 
звуzав так: 

Є Ленін. Є ппаиета. Кров і шматти. 

Естрада, cano, космос, кавуни. 
І є народ, в икоrо є прок1ІJІТТR, 

Жахливіші водневої війни. 

замінено в збірці в такий спосіб: 

Є Віра· Є Сво6ода. Кров і шматти. 

Естрада, cano, космос, кавуни. 
І є иаро~, в икоrо є прок1111Тта, 
Страшніші од водневої війни. 

Зі збірки можна довідатись, що вірш, при
свяzений пам'яті Василя Симоненка (стор. 
81-82), рув написаний М. Вінграновським. 
U ей вірш був опублікований у збірці В. Си
моненка "Берег ~екань" (((Пролог", 1965 р.), 

але без підпису автора, xoz у редакційній за-

мітці було відмі~еио, що в J-иашинописній 
збірці віи був підписаний автором. 

Деяких змін, пропущень зазнав інший 

вірш М. Вінграновського и Грім грому'· (стор. 

57), який був відомий вже раніше серед ук· 
раїнеького студентства і зокрема серед укра·· 
їнської молоді в Казахстані і Сибірі, як пісня. 

П·іl:лп кожної стріzки цього вірша був дода
ний рефрен, який ·поzинався словами ищо 

воля в неволі" і кінzився словами "'Вітчизна 
в напасті''. Після останнь-ого куплету був 
цілком інший рефрен, який кін~ався слова
ми ((І кров України струмить з домовини". 

Є дуже .тожливо, що рефрен і закінzення 

вірша був доданий невідомим авторолr - за
сланцем, ·бо й мелодія пісні дуже набЛUJІ<"-ена 
до лtелодій колииtніх українських дум, як.і 
співали українські невільники. 

Змінен·ий також вірш - ((у країнськ.ий 

прелюд". П ервісн,і рядки: 
І думка над копесами петтІ, 

Історіи намотує rодиии .•. 
зомінено на такі: 

Вже серце пі~ копесами петпи! ••. 
Упапо серце! Де тому причина? ... 

((Думку" замінено на ((серце", а ((пет ля" 

ЛІСа була над колесами, опинилась wід колеса
-~~~ ... 

В тому caлюJJty вірші, рядок итвоє (Ук

раїни) обли~чя z1tcтe J як надія", слово и zuc
т~' залtінено на и світ ле''. 

В ба-гатьох інших віршах, які були вже 
перед тим друковані, внесено також зміни. 

Збірка "Сто поезій'' М. Віиграновського 
е вели"и~w. досягненням в українській літе
ратурі і ~~ треба уважати за найвизнаzнішу 
'іюдію в українській поезії 1967-zo року. 

Буrи віJрним Україrні- це наш обов'язок, 
паше право і привілей, бо ж це ознаzає бути 
вірн•им усьому, 'ЩО цілком ttрuродньо na."4 
близьке, дороге й рідне. Навіть ((нєрозJJМНі" 

1·варини виявляють прив' язаність до свого 
роду ... 

Наск-ільки ж більшою, глибшою, '(Jозум

н.ішою є і повинна бути при ро дна любов до 
свого рідного - людини, найрозумиіtиоі іс
тоти на цьому світі. Кожна zесна і добра лю
дина любить своїх батьків, що її привели на 
світ, своїх братів- сестер, з як-ими зросла, сво
ю рідну мову, якою вимовляла перші дитячі 
слова, першу толитву, пісню, яку співала рід
Ію мат~t - усе, що люже назвати своїм рідним. 

Дрот 
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ОЛОдд ТВОРЧІСТб 
~ УКРд·І-НІ й Нд ЧУ~ИНІ . . 

.. ~ . ~·. ; :~. ;;.! ~ . ~· 

• Моnоді члени СПУ. До Опіл· лолоrічний фахультет., :коли про· пepetrnJnІим, і, :жор.стоJ·~м. ane 
:ки Письме,н·ни·:к,ів У:краіни прий· давали збір:ку поезій Василя Си· незміхно ......._ ще й nрекрасним ... 
нято нових молодих письменни· монен:ка ... Дівчата-продавці воло- ЧнтаІО'ІН "І:аn'а.цу . ~·~р,.Рсті", з 
:ків - Анатоr.С.3. Иол1сннчекка діють магічною силою. Я бачив, nодивом nомі'Іаєш, що. світ внк

(нар. 1943 р. на Ві·нниччині), ав· я:к вони одним слово-м "нема" лнкає в nоетовій душі вже не за
тора збір:ки повістей і новел· ~·дві просто вбивали своіх відвідуІВа· хоnленин і rнів, · ик колись, а 

притч·і одного дерева" і Анатолів· "Іів, або ж, вже іншим словом - швидше nо'Іутти 6рндлнвостн, з 
Тарана (нар. в 1940 Р· в с; Миро· "nрошу І" - ощасливлювали вас вкнм він ди'.внтr.си на . "rидкі йсrо 
п·ілля, на Сумщині), автора пое- 'тієї збірочкою, я::ку ви че:кали та:к одежі" й ''6рн~і уСІОди". Жива 
'і"Ичних збіро:к "Я - мільярдер'' довго і нетерпляче. Але й часто; й треnетна nлоть жнтти не на· 

о: а "Реальність" 1 Володимира За· ой, я:к часто доводиться го.ворити дихає йоrо.. Йому здаєтr.си, що 
башт .. нсr.коrо (нар. 1940 р. в с. оте неприємне сл·ово "нема". -й сама nрн·ро.ца зnіnлена з икоісr. 
Браілів на Вінниччині), · автора ще безапелят.нине я:к присуд:·. r.~ялоі і холодної rлнни.·. 1Отже 

збір:ки поезій "На:к~з :каменярів" 1 лнсrівок і заяио·:к не приймаємо. з нами rоворнтr. уже не натхне-
Ан.-. толів Ирав'Іенка (нар. в 1937 - Ви б бачили, - :ка ... е Віра, _,, ·ний 1 I.>BJ~""dн 'ідєимrа, :о&раз~мн; 
р. в Донбасі), ЯlІіНЙ пише росій· я:ка в нас черга сто.яла за остан- rемамІі nоет, р,· 6рн~JDІвнй снеn· 

сь:кою мовою 1 Олеrа Орача (Ио· ньою збір:кою Івана Драча. За тик, :nід холодним norлRJ:{OM и· 

мари) (нар. в 1940 р. в Донбасі), дві години про·дали 300 примір- коrо світ стає сірим і нудним, а 
автора збір:ки :с::ршіи "По·дорож- ни:ків. А ми ж замовЛJІлн три тн· твор'Іістr. у снпу всіх цих о6ста· 
ни:к'', BG·.лo,trнllнp,a П1t-;nanoro сJІІІЇ, та не дали: мовлив, де стілr.- вин, - не натхненним, а лише 

(н:ар. в 1936 р. на Пол1'авщині), ни взитн. ТирВJКі малі. Що та:ке "тижко10 nовнннісТІО" ':художни
в:втора збір:ки ''Зелена ·Гілка", R тисяч, :коли в У:краіні цесят:ки ка" ·(' 1Л.У."; ч. 29). 
"Поиеа:;н·ня", "ТридцаІrе літо", тисяч лише бібліотеr; і ш:кіл. А Зі збірки "Ба~ади буднів'' важ-
:Sорн.са Чіnа (нар. в 1946 р. на скільки шенувальР.:ч:ків п~етич-

ливе зацитув,ати та:ки:й вірш І. 
Полтавщині), автора збір:ки ·"ОЧі ного слова по·за ш:колою І До то- Драча: 
мого бат.ь:ка" 1 Валерів W!в'Іука го ж, українську :книж:ку пита

(нар. в 1939 р. в ЖИтомирі), ав- ldr.ь і в листах з Мінська, Мага· 
тора збі,р:ки опс.вІіда.нь "Сере1Д дана, Мос~m~к, Влади:восто:ка, -· 
тижня" 1 В:- риса ЯН'Іука lнар. в ~майже з усіх :куточків Радянсь-

1935 Р· на Вінниччині), авторІГ ':коrо Союзу. Щодна надход;іі:ТЬ 
збір:ки повістей "В ·твоїх pykax па:ки листів. Буває і навпа:ки -
життя" 1 Воnоднмнра Маника (нар. видавни:цtr~ва, ніби змовившись, 
в 1934 р. на Хмельниччині), авто- дру·:кують і дру:кують поета, тво

ра збір:ки поезій "Повнол:ття" і. ри s~ого по десять ро:кі·в незруш
зб;р:ки повістей. но лежат.ь на :крамнич;них поли-

• Молод.. домаrаєуr.си збірок 

поезій. В :Києві недавно відзна· 

-чува·но п'ятиліт.тя магазин-:_r . "По· 
еЗ!Я • Це вели:ка подія в житті 

:~-:иян. Це єдине місце, де хоч час~ 
до"1Іасу мож·на :кушр~~-~ :::6:plliy 
Б. Антонича - "Пі~ня пр.~ незни· 
щенність матерії", І. Драча -
"Балади бvднів", М. Вінграновсь· 

У.ОГО - "Сто п·оезій", Василя Си
монен:ка... В репортажі про цю 

·небуденну подію Віталій' Коваль 
пише: "У господинь магвзинv. а 

іх т.роє: дві Віри - Білень:ка і 

Селіхова та Оля Пашківсь:ка -
все міряється ота:кими~от подія· 

ми: оте буnо тоді, я:к до нас на
дійшов Плужниr;... Оля й Віра 

поступили в університет на фі· 

цих і с:кладах ... " ("Л.У.", ч. 31). 

• Нова збірка nоззій І. Дра'Іа~ 
У :киівсь:кому видавництві ''Рад. 

Письменни:к" появилась, з датоЮ 

1967 р., нова збір:ка поезій 1. Дра-"· 

ча "Балади буднів'' . .Я:к обидві nо

передні збір:ки, я:к майже :кожний 
вірш І. Драча, так і ця нова збір

ка ви:кли:кала дуже с:корий відгу:к. 

В.ідомий літературний :крити:к А

натолій Ма:каров в новій збірці не 

бачить :колишнього Драча. Він пи
ше: ''ІЦо лишилоск від колншнr.о

rо Дра'Іа в цих одноманітних тро· 

nax, в ц .. ому монотонному, rnyxo
мy, приАушеному наnіаnрозаі•· 

ним ритмом rолосі'" І він в.ідпо· 
відає: ''Раніше світ у nipJЩi І. 
Др••• &уа і ,црамвтн•инм, і ст· 

Я ще не зна10, ика на заnах 
Чеснота, 

Я ще не зна10, ика на смак 

Підлі сп•, 
Якоrо коm.ору Заз~істr., 

икоrо виміру Смута. 

Яка засолена Tyra, 
як~ н~зrnн6нмї. Л106ов,. 

Яна синьоока Щнріст .. , 
ика мерехт JDІва Підстуnність, 

Я ще не розкnаду no nоJDІцих, 
Та все JК, nоки и виросту,· 

зро6іт.. щось таке на світі, 
Що& ніколи не заnmощ~ватн 

О'Іеіі . ві.ц Страху. 

• Алr.".1анах молодих "Вітри
ла". У :київському видавницт·ві 
"Молодь", з датою 1967 р., поя
Бився альманах молодої творчос

ти "Вітрила". В альманаху є опу

бn:і·:ковані вірші й новелі молодих 
письме.нни:ків - Світлmни Йовеи
~о, Овітлани Жолоб, М. Вороб· 
йова, Надії :Ки"!')'ян, Ю. Лоrвима, 

А. Грузина, с. Бабія, М. :Кабалю· 
ка, О. Го·лов,ка, М. Романуш:ка, А. 

Михайленка, Ю. :Каnлана та ін· 
ших. 
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ТВОРЧІСТЬ НАЙМОЛОДШИХ НА ЧУЖІПП 

БАБОВАЛ РОМАН 
nІОДИИА І МОРІ 

Ях JІеrко розіраати 
одаірои серцн а6о cm2. 
неаииннм nоrJІJІДом 

~И СJІО80:М -

таким неаннинм, JІК 6рехн•/ 

Іо аже mодииа - не JІJОДННОJО, 
а морем. 

І хо• аона 
аідМчко ·рс-миrає саііі хаос !і сон, 

і хочаона 
що·хаИJІі -ron'lfe ~nростір ·тиші. 
mодииа морем задиаJІаєтw:я 

а зеJІ~ннй о6рііс, 

а иaJiin.. просто - а с:тоа6ур мuха, 
а 6аиаm.иісn місвц• і суден, 
що6 тіm-101 не rmІДі'ІН 
у мохнаnпі аир своєї eyti, 
не 6а'ІІІТН 

Нё'. •ім JІеЖИТЬ 
їі стоnа .. 
І nіна анкидає на nостхт ПJІІUІІЇ 11 

есиізи сумніаіа, еоnоний 6Ьа. 
і о'Іі, де po:JCinaa 
терn:к..", роз~оє11Їс:n., 

JIK CJI!: ОЗН. 

* * * 
n~ДИІ~ роД,ИТІ.СJІ JПО:(ИНО~, 

xo.JDІ ів море зuиаає о.і, 
і примі11Dиа нео6тесаніс:n. 6аж•н• 
6JІaram.нo nростаrає хрих 

саоїх антен 
до остроаіа 
срір'іа. 

Тод\ незаичІЮ JІerxo 
що-ие6уд. розnустити в морі 
наnружекім, яи ЖИJІуаатос:ті 
сердець. РИМ, 1968 року 

АКОРД В РЕ MIHOPF. ІЗ СИМФОНП ЖИТІ'Я 

Зноа ае.ір куnааси а xpJf8aaиx .nожарах 
Mиrri.JDІ татари розжаре101х JІ.!r 

В зac:rJII'Jii nастин сміх norJІRДD аі101а 

JІ08ИJІИ 8 пі..Іtскі ЇХ С'І'ИХіJіииіі ИОJОТ 
ХОJІИ 

а nоnеJІJІстих 

npoaannax nейзажу 
rойдuасн ні• 
на піи:нах 
дощіа 

nровwм ниа xyrxo 
ке~rrио 

крізь МJІадоаище 
6езсоромиих дереа 

Коли 

розnаJІИJІаСJІ осі~ 

Березень - Червень 1968 

с:rриnтизом 

і дощ nестиа ТТІUі 
6асоанх 
ХаJІ~Ж 

6упи а неі 

о.ї зааихреиин 

сині 
зі6rані 

yc:ra на• 
шхери кохаю, 

Ії крок 
poЗЧUJI10aU 

зааитхи суму 

А 
:Jа~ісиу 

жмаха.JDІ 

nanцi аітрЬ 
(6eмonwo 
хуі:оаДНJІас.• 

мо~ 

ніаrара) 

До пd1< 
38JIН~8JIИCit 

УСТІ! 

mхтарі:в 
Вона 

за тнсхuа 

ХОJІОд.Г. 

ДОJІОW. 
(13Jiic:n. 
роЗНОСНJІаС• 

хре67ами uei:) 
з yc:r 
• сттіІr• 
6ir.JDІ 
xapanиJf досади 

nоха6ио 

cяruJ: 

аітри 

до rрудеіс 

Не • смп! 
за6У'fЬ а 
nунн 

і і 

ходу 

стихіі аоnосси 

иа 

рнхnих nnewtax 
Не можна 

за6уn 
ЩО 

дні 
JІЇ.ИО 

nixa~"J'Ь 

ЩО 

в осені 
JIИCTJIM 

аітрJІ тоnлаn 
nари 

.PJtм, 20 СЇ'fНЯ 1968 
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МІЙ ГЕРІАРІЙ 
Котиписк пнnким асфаm.том Мопочноrо ШnІІ'Ху 

розnапеві таксі, біrJІН nідводи :Jip. 
Втіка.ІDІ no рейках сnнзькнх комет трамваї часf 
і срібно дзепен'Іа.ІDІ атомпені копеса дні•· 

А сnоrадн 
в ne'lepax 
ночі 
аороJККJІН 

туrу, 

розкпавшн карти мрій на .стіп nомеркпнх сонць. 

Копи бувапо ніч бirna з буфетів rорнзоитів, 
сідав в верхи на кіст пнву сnину с:нів· 
Доскакував у сад. І там зривав до ранку квітн, 

рвав квітн cni.JtИx зір і кпеверн nпанет. 
І все 

сападав 

:: P.JI'I'ROIO 

дбаішнвіст10 

в rербарій, 

де кинуть оком не одваJКуаавсн день. 

А кнні Знов в зarJІRДaJO в 'ПещеІDІй rербарій, 
в nодертин вJКе збірник дн'І' .. нх мандрівок. 

Замовкпн сіро сnmощені конвапії сузір'їв 
і мертво ·шарудить зіа'нпі квітн зір. 

Окаті 
піхтарі 

встромн.ІDІ в ніч 

сво і 

зіниці -
в моїм rербарі10 бупн nусті місцн. 

І в xanaJC.cR за траєкторі10 кошмаріа. 
І знов зпіта10 в ніч, в опукпо темний сад. 

Збнра10 nохаnцем ваб101вість й заnах інших квітів. 
Збнра10 rопубі, баrрииі, JКовті и.оm.орн. 

І 

зру.но 

умостившись 

на па~аm 
місвцв, в 

зрнва10 квіти тіней, темрнвн і спіз· 

•.. А ніч квитки закуnп10вапа до нових rапактнк 
і сонно 

двнrапа 

вJКе св!й 

вeJDІКJUi 

чемодан, 

набнтнй вnовні снами, зорами тншнноJО. 

Ря,м, 6 лютого 1968 

ДАНИЛО СТРУУі 

ПЕРЕКОРІНЕННЯ СЕРДЕЦЬ 

В цей zac сnухло-го випоzрад!J 
Випо noz-unac оживляти 
Між морем і -горами 

Пабльо Неруда 

В цей час nерекорінекнн сердець 

.даІО Вам своє.· 

Веріть Jioro! 
беріть з душе10! 

Во в мене у ,.ywi 
цеіі 'Іад, що накнnів 

з розваре101х корінь 

зрад.ІDІВНІХ мрій, обіцJІНо~, надіІі, 

ОJКНВпІОЄ ОСКОМОІО В устах. 

Я хо.-у JІНТН, дихати, сміnнсь! 

Я хочу •тrн nym.c сердець, 
що в такт nеречать смерті! 

А хмаро'Іосні nазурі 

капічать небо. 

На зеr.ші зневіра; 

а в душі 

пнnке сnпітаннн 

роз'Іаруиань !. несnоко10. 

Таке JКнnи! сказав мудрець. 

Таке JКнnи ДJІІІ коrо? 

Ні! 

В цей час nерекоріненки сердец~ 

да10 Вам своє. 

Bepin йоrо! 
беріn з душе10! 

Меиі пишіть 101ш час дJІR сну 

і впасну во.rrю· 

ЛЮБОМИГ ГОСЕЙУіО 

х х х 

Розтерзати 

З березня 1968 

криваві напетн, 

nодатиск на дамбу 

на той хвнперіз 

і там 

'І'ННІІ'І'НСR меиі 

rубошm.оnом 

і nатпамн зба~утн 
штур .. .л рев, 
nодутн в смерч 

створінн10 

інтервапом, 
затннька'І'F: 

мнспену степ10, 

інкоrніто 

внпіЗТН ІНа :МНС 

і там 

немов !ша:к 

rпупітн, 
зrаснтн 

nекепьну rістернку 

і маІrDІІО: 

чманіти бовдуром 

на rроміздкі водині 
10рмн-

на небесний rрохот 

і в домну 

чумних шквапів 

13 
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:""1:. : • ~: : • ••. ~ 

на wnвxy уt~р:ованому · іІі:"Jпнск., 
waneнo nросмаnн'fнс• ' 
асфа&том, 

заrраво10 ' 
на rромовідводі мору 

6орсатис•,· ·' , ~ , 
у карцер nоnасти 

наnерекір 

WПІ з onnoтy · іаwтн · 
кннутис•-

такий м!й 
ВJІОВННЙ. 

nаморочJІНвнй 

rам. 

ЛЕПТА 'НА СМУТНУ ЛЮБОВ 
·Мої. Шicnt ·до :Теіе,< Музо, .;....··це··ром·аис, 
Це роковини міеІ'нЦнзму і модеn•· 
Весіиіrій сnів'~ хирJUПіІій ре3онанс 1 
Мінорний настрій - nензеn• й вквврепі.., 

Мої зітханна хоwпв10т• Твоє ім'а 
(Вупо nосватапис• вонИ в .. п~рі иуд•rн). 
Я чу10, ак дрожат• namd .уста, 
КоJІН чарує rnac Твої ма.ин. 

Мої ридки кохают•са Твоїм буттам 
Твій виnещений стан наrадує mобов -~ ... 
Ямбічний nоціJІунок nрнбутrа - · · 
Мqи це пепта на смутну JІJобов. 

Рим, 1968. 

О дна з· частиНок безконечного потоку часу 
Ще подушка зберігала сЛіди його вихрас

·гої голови, ·ще rюстіль mtпромінювала тепло 
його юного тіла, а він, завзятий та життєра
дісний; ледве встигш•и ·перекусити на сніда
иок і чмокu.ути, матір в zоло - роз~ашистим 
ироком .лн~ався вулицями до уні8ероитету. 
'J'a.лt його гекала н.овна мистецького надхиен
ня робота, яка захоплювала його цілого, пов
н·lстю. А ще, можливо, та ні ....:....... напевно - ю
nu;u, ие .JІtеН1д радісиий погляд зеленкавих o
гt~t ... Ось так зустрів його цей ранок -про
зорою z·и.с7·отою весняного сонця. Сонця, що 
в иішlій іншій порі року !te збуджує стільки 
надії, таІ(ОЇ без.JІtс:жної радости, прагнення до 
псзбагнено нрекрасних висот, такого творzо
zо надхиення. Ніколи·:::.........:..- ось то,к, як всеною 

нє пановиює новітря··1;а~"'!/l.ц.ами бруньо", ua
{)~OU.fa.м1t молодої зелені, відтаЛої землі, бсlц
?авн•и.JІt щебетом 11.ташок. Як же ж бо розкі~
но :жити, і ;игати, ось так~:М. весняним ранком, 
молодим крОІ(ОМ назустріz мріям і дійсності, 
исре1ювненої захоt1.лююzою творчістю ... 

Час летить шалено" забираюzи кудись· за 
плеzі, у віzність дні, а юність повна оил і здо-
1юв' я вимагає так багато від кожного тако
го короткого дня. Ного ж бо не вистачає, щоб 
ось локіиzити втілення .в камінпц глибину 
настирливий, 'J~ікавий алегориzний задум
образ; 11~0б xoz поглядо.лr зустріти єдині в сві-
1'і ozi і вст?tгнути зуміти їм сказати все те, 
що пробуджує в душі весна, творчі заду.JІtи і 
праг.неиия до досконало-го здійснення тих зп
д~Імів. А 'll.(.e якісь нові думки - ще назіть 
ue ясні лля нього са.ІИого, але які весь zac 
папливоють з исстримним ·бігом »~иття. Так 
баzато того 'всього - в голові, в серці, в ду· 
ші ... Немов :ось· ,сама ця весняна соняшна ку
ля євалилась і переповнила собою всю істо
'І'У • •• 

Тому так рвуzко, так блискавиzно і та

І(·ий тювний- бурхливої радости покинув свою 
.~аму, ледве встигнувши крикнути: 

алfшио! - я ЄJІ(е мzусь. Побаzи.мось. А 

.JІЮже вс'тигну на обід прискоz•ити! Па, муті!" 

Мама все розуміє. Ма.лtа ж знає. Цеж бо 
.мама навzила любити ;киття, повне творгої 

наснаги. Це ж -бо .llta.A1U стоїть· ocu ua порозі 
иашої xa1•u, як і нашого )ІІ.иття і пильно о:х:о
роняє нас, допомогає вийти і твердо стати ua 
ш.иро"ий, творzuй шлях, повний небезnек і 
боротьби. ll а ша малrа. 

Ось вже кро1си - но~и довгі - легко 
виносять юнака ·по сходах в храм науи;'-'!· Він 
примчався zи не перший. Ще коридори ·і за
лі • uляси були повні піzн,ої, таємниzої мов
zанІси, такою своєрідною т•ишею переповне
ІlОЮ таємницями науки. Прохолода велико

го, старого бу линку зуотрігла його с1tокійно 
і віи уже, не rюспішаюzи, попрямував в ате-
1lьє, в якому професор· з·'· такою відданістю і 
так цікаво передавав їм· свої знання з скульп

т'у'ри. Огорнула його зі всіх боків така зов
сім іиша від зовнішногt;> світу, така своєрідна 
атмосфера - атмосфера напруженої, творzої 

думкм Дюдини. Ному zасто приходила дум
'lа, що якщо зовнішній світ, вся прекрасна 
природа навколо, вклюzно і з людиною -
весь всесвіт - є досконале, незбагнене тво· 

риво Творця Всевишнього, то стіни універси~ 
тету бережуть в собі шлях до творzих вер
шин Людини. Як же ж розкішно, що ось кож
ний з нас JІtає можливість насиzуваги себе 
ЗІtа.нням, розвиваги і удосконалювати в собі 
молоді паростки, творчих завдатків, які за

ложені в кожній люди-ні від народжения. 

Ось і ательє. Ну та.к і є - він прий'ШОв 
• J 

:xoz ~ не перший, але другий. Не інакше, як 



Березень- Червень 1968 смолОскиn 15 

це винувата та перш.а) весняна К8.ітІСа) яка 
раптом розкрилася напроти "Сонця серед мо

лодо - зелеІШЖ паростІСів трави в саду навко
ло університету і привернула до себе його у
вагу) n.puJJtycuлa зупинитись иа хвилинку. 

Входяги в двері, він відразу побагив його. 
Цf.~ був невели-кий, горнявий юнак. Теж гу

жинець з Европ&и) якому недавно пощастило 
вирватись з ~-tраюп па іхній .Батьківщині. To
Ary, мабуть) він був йому найближгий від 
інших, бо земляків з його Ватьківщ~и..ни на 
його відділі не було. Він був сам. 1 тому вони 
так -часто в гасі коротких перерв, любttли 
разом мріяти - tuукати шляхи до досягнен
пл національних прав їхніх народів) обгово
рюєати про збереження духового зв'язку зі 
своїм народом) про свій великий привілей в 
можливосги повністю.t зовсім віль-но виск.аза
'І'U .ми.стецьким ·.твором свою думку . . . Він 
саме знімав нігне покривал.о зі своєї скульп· 
тур~и. Мовгки привітались. Ще як.ось не хоті
лось порушувати спокій, що пан~tвав ще в 
цілому будинку. 

Обережн.о знявши покривало зі своєї~ ще 
нєдокінгеної poбm•u.t уважно приглянувшись 
до неї - він" jJllt si. .завжди) знайшов в ній щось 
нове~ гого щ.е не було вгора) коли він пWля ОС· 
таннього штриху накривав її наніг. Він ще 
не збагнув - що саме є те щось. Це було щось 
невл001.tме, н.е створене його рукою - а-ні рис
ка, ані заглиби.нка - лише (11'а йоzо творга 
думка) тсу т.н прагнув єтіл1~tти в камінь, оте 
творге 1Ш·Д{І;нення, яке ne кожном~1 ми.rцевt 
дан.о mревтілuтu в свій твір. Оьаzодні це 1їого 
збентєжил,о. Він u~e не освідоми.~ собі -що -це~ 
звідк1.t. Наj11.агався впіймаrи те невлови.м,е, 
п:онкретніше зафіксувати) втілити в кам{нь і 
тоді продовжувати далі давно задуману, на
півреалістигну КОМ1t0Зи'ЦОО - иЗ.:,.ІагаННЯ· 
'nеремоги"'. Він ;так ясно _уявляв собі ці) фак· 
тигно, дв.і діі, пратмьніиrе ці два момепти, в 
одном~/ суцільно11r.у образі~ висіzеному в ка· 
мені. М омен.ти надхнені історією і прагнен· 
ням його народу. lІ!оменти) які там -вдо.ма-
~итці його народу не мають ~оои вислоЄ'ІlТ~t. 
навіть) в мисте1~ькому творі- повністю, пра~ 
диво, яскраво) відверто. 

Відразу весь віддався роботі, не no.-,ti7a
JO~u нігого навколо. Він навіть не .мі~ би ска· 
зати, ги підходив до нього професЄУр. Працю
ва-в без пере1Jви, без відпо;}U·НКУ. 1 лише J коли 
веzірні) ніжні, запаиt ні сутінки зат ягп J-1 ли 
вікно - він зупинився. Протер руками ozi1 
.9асліплені візією -дyJttКu> що ії він хотів ск.а
зати людству через втілення в скульптуr1і і 
-глюtув на щ.е незакінгений твір. Трудно ло-

СІ'-ОНаЛО СІ(.(JЗ~Ти в СК1/ ЛЬnтурнtи КОмnозиції, 
те, що горить в д!futi) не дає спокою і рветься 
па. зовні. Ще тіттшt натяками вирисовувався 
задум. Чи ж тtсловttть виразно і переконуюго 
1{ей йооо твір) те) що клекоге в цілій його іс
тоті! f /(ом·позиція -ще далеко не закінгсна., 
але в.»rе вона) як каже професор, повна екс-

11рес.ії і 1!Среконливости. Вже таїла в сооі шa
Jt6HC прагн.ення і .митця і йоzо народу- пе
С'rримпої ·сnраги. до волі. Вже вик..rL•:tкала за .. 
хєат і персконувала в ycniuшo.~wy :;aвepzucn
Іti за.думу.: 1Jfабуть віра в справедливість і в 
r-єій народ 11о.м:огла iioAty з такою силою пе
fJедати в сти відважип.й 1. нелегІ,ий зaдyftl 
свої і свого народу прагнення. Обійшов нав~ 

колоJ пильно п.риглядаюгись до, ЗJН.іненої за 
дcnr) нa1zpy."reuoї праці, ІWмnозиції. Вже ні
гого н.е ипідправтtв•J. Накрив простира.і1О.:п, 

думаюги про те, Що скаже завтра ·професор) 
і rоді~ закуриеши, підііішов до вікна. Ile міг 
відразу) безп.осередньо після тє.орго'і екстази 
виuvu на- вулицю .міста, в людський будеІШий) 
дрібнигІ(QЄUй галас. Мусів ~торкнутисr)~J Пр~ІІ-

родu. - бодай хQ'Ч гєрез відІ-,.рuте віmо, вд1ш· 
пути свіже ?lовітря весняного парку, що роз
tt-инувся иавколо ·будов універL""UТету. Торк· 
n:tJTUGЬ душею її таемнигого, мтутньооо про
будjнення після довгого зимового сну-mдnо
~инку} набратись від неї такоw раді<;иого 
'}(.ивотворгого спокою. д~ивлягись герез вікно 
па силует-и з набубнявілими бруньками де
рев) відгув, ЯJ(, невидима ~-tитка міцно зв'язує 
ііого з вслиІ(Ш! Родом, який тапе десь дале

ко в тумаиі віків. Відzував у собі їх сu.лу. 

Рука па nлezi -чорноокооо коле.tи вивела 
з А-tрій, із задуА.'U. Глибоко зазtt-рнув йому в 
o'n - мусів серпутись в дійсність і Y'~leвнtt· 
тись в тому) що він .же ж жива істота ХХ-гr~ 
(;ТОл.іт·гя. Чорноокий колеrа розумів його -
вони обидва зараз в однаковому ?tоложениі) 
яn. і їх народи. Ли1д,е, що єоuи ось на волі" а 
1шроди ... 

Часто, vагато вони говорили. Пекугі, ак
туальні теми) пробл.еми не лише мистецького~ 
але і полігигноо0 життя будоражили =іхні іс
ТОТ1f,. Сьогодиі ж якось u.e wвор~илось. Вже 
.зовсім вегір і всі вже давно по1сиuули мури 
?.Ініверситету. 

Ще один день майнув за, плегі. Наблизив 
ua.c і все люлство до н.ел~:~шугих подій - :zu;~ 
·принесуть> або, краще, дадуть злtогу - пере ... 
Jногти.! 

1дуги галаслиєи.м.v, безжурними В'ЦJ.·-~ця

лtи додому, відгував задоволеІШя від невтра .. 
'сноzо намарно дня. 

и .. м. 
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Володимир Одайннк 

Автор статті иЕr-м і свобода)} Володимир 

Одайпик пародився в 1938 р. в Остраві, в Чe
xocлoвazz·uni. В 1948 р. йому вдалось виїха
ти з цієї країпи після того, коли комупісти пе

ребрали владу. Одии рік В. Одайпик жив в 
Австрії, а згодоJJr переїхав до США, де про
довжував середпю, а згодоJJr Б'исоку освіту. 

Б.А. ступіпь віп іЗдобув па Гаптер Колежі 
і був вибрапий до П фі Бета Каппа. Ступіпь 
М.А,. здобув па упіверситеті Каліфорпії в 

Беркелей. Зараз віп працює пад своїм докто
ратом з Пoлiтu.z~-tux Наук в Нью Норку, одер
ж,аеши стипспдію Д аифорд Фупдації. Віп є 
zлeno;'tL Дорадчого Комітету паукового жур
нала исовєrеькі студії .філософіїп. 

В, О дайи.•ик є авторо.1Jt багатьох статтей 
в різпих америкапських упіверситетсьh.и.'V 
журпалах, а також: 11nи.жки в ан.глійській мо
ві.- имаркvизм і скзистепціопалізм'', яка 
~юявилась у 1965 р. у великоJJrу америкаись
ІіОJJrу видавництві и Дабледей і Ко., /пк/' а 
Я?одо.м також в еспапській мові. 

Книжка В. Одайпика дістала прихильпу 

оціпк~І в багатьох америкапських видаппях 
- штзе Нью йорк ТаймсJJ (21 березпя, 1965 
р.), итзе Гарвард KpiмconJJ (2 zервпя 1965 
р.), асатурдей Pf!вЮJJ ( 12 zервпя 1965 р.), 

''Тзе Воркер'' (20 квітпя 19.65 р.),. иляйбрері 
ДжориалJJ (15 березпя 1965 р.). 

В. Одайпu.к кpiJJt своєї суто паукової. пра
ці бере активну уzасть в україп.сьІ,ому житті, 
виступаюги з допов~лями перед студеитською 
і юсадеміzпою молоддю. 

Праці В. ОдайuиІlа відзпаzаються широ
ним. і гли(яu-tпим зпанпям дапої проблеми і 

різних філософських теzій. Зокрема m1алає в 
ozi його ос.лсислеппя вzеппя Маркса і О арт
рового екзистепц.іялізму. В своїй праці имарк-
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Cfi060l(IJ 
C't.tЗJJ.l і ЕкS'uстепціопалізмJJ В. О дайпик дока
зав, щ.о Сартр пожертвував свій екзистепціо
палізм в ім' я ;марксизму і що теоретизуваппя 
Сартра проти марксизму були п•им самим, в 
його пізиіших працях, запереzепі. 

Дослідпики філософської думки в•исоко 
оціпили кпижку В. Одайпика і відзnаZ'или 
її як великий вклад в діялdзі між марксиста
х•&.t і nc-марксиста.7ии. 

В. Одайпик палежить до дуже певел•иz
к.ого гурта наших вzепих па zужипі, які при
святили цілу свою увагу сту діям і досліДам 
дуже важливої діляпки розвитку філософсь
кої і 1юлітиzпої думІ,и. 

У вазі uautиx z·итаzів пропопуємо цікаву 
своїм представлепням і висповками статтю 
автора - цЕr-м і свобода)}. 

Er-M І СВОБОДА 
Один мало,відомяй автор сказав, що "звичайні 

люди не знають, що все є можливе". Це пригадує 

нам думку Достоєвського "якщо не було б Бога, 
тоді все було б можливе". А опісля прийшов Ніц~ 
ШG і проголоси·в, що ''Бог мертвий". І тут ло чи· 

нається модерна ідея свободи і філооофЕ еr-му· 

Можна також підійти до питання свободи і 
еr··му з історично·Ї точки погляду. Примітивни~і 

чоловік (первісний) не мав w.одного поняття: сво
боди. Греки розуміли ідею евебоди в органічно~ 

му і соціяльному змислах. Римляни приймали 

ідею свободи в абстра1'ітному і юридичному зна

ченнях. В середньовіччю ідея свободи озна чал~ 

r:rocлyx Божим і людським законам. 

Модерна ідея: індивідуальної свободи - в ре
лігійних, філософських та політичних д:і.nянках 
виникла щойно в час Відродження та Реформац.іі
І л~ше в останньому столітті, ідея суаrrі·льноі та е

:кономічнсі свободи стала ідеалом для людства. 

І лише в нашему столітті всі ці свободи стали 
можливі і реальні. Тому, що фізичні і природ

нич-і нау1'іи, завжди мали значний вплив на людсь

l'>е поняття людини і світу, важливе віІдмітити, 

ЩО В ХХ~ому столітті розуміннИ всесвіту рішуче 
змінилося. Давніша наука описувала всесвіт як 

механічну, за:кінчену цілість, а сьогодні - він 

став релятивістичний та свобідний, хоч і дальше 
підпорядкований законам природи. У кожному по

ширеному розумінні свободи, є також поч,ато:к мо· 
дерної ідеі свободи і еr-му. І ця схема частинно 

пояснює, чому еr-м постав в минулому столітті 

і удосконалився та поширився в цьому столітті. 

Це вперше в історіі людства навіть звичайній 

людині все :виглядає можливе. Всі думають, що в 

індивідуальному, сусІІІіnьному та політичному 

житті свобода і рі&Н!ість є не лише бажаною ціл-
. лю, але й є ціллю, яку можна осягнути. З розвит
ком індустрії і техн,ологіі більшість людей думає, 
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що е:кономі'чна свобода і рівність ..:є реальною 
:можпивіаrю, а з розв~т:к-с·м nриродничих і фі
зичних нау:к, більшість людей вірить, що світ і 
всесвіт можуть бути nоиорені і :керовані люди

ною. Здаєтьсв, що вже си:оро людина буде мати 
змогу створити нове життв, або знищити все жит

ТJІ. Всі :колишні обмежеинк людини у всіх ділвн

:ках іі індивідуального, сусnільного, е:кономічного, 

nолітичного, :культурного, етичного і релігійного 

11~иттк несподівано розnалиск· Здаєтьск, що всі ті 
речі, к:кі досі було неможливо оскrнути та за к:кі 

най:к'Ращі особистості :кожноі еnохи змагалиск 

і про к:кі во.ни мрікли - є або вже с:коро будуть 
зреалізовані. Здаєт.ьск, що саме в наш час най
неймовірніші мрії людства вже здійснилиск. :На
решті людина здобула nовну свободу. Вона nере
могла. І'іорот·:ко :кажучи, В·~на стала - Бого-м. 

Я:ка nре~расна дум:ка - людина стала най

виз·начнішою дійсністю. Вона здійснила наДІіі всіх 
ві:ків. Вона оскгнvла неможливе. 

Та·и, nриблиз~·о, nливуть надхненні ду~и ба
гатьох людей, :котрі дивлктьск л:ише nоверховна 

на постуn людства в останньоІМу столітті. Ці лю
ди ще не зрозуміли, що означає бути свобід.ним, 
бути Бого•м. Вони ще не розуміють, що nротилеж

но nоnул:крному nрипущенню, свобода - це стра
шна річ, а всемо·гутність - жах· Вони ще не збаг
нули фа:кту, що свобода і всемогуТ'ність не несут.ь 

зі собою склу та опо:кій, а приноскть т.игар та не
nевність. 

Хто зрозумів значеннк всецілої свободи? Хто 
зрозумів, що означає всемогутність? Той, хто 
дійс!НО зба~ув ці _цум:кн і nримінив іх до свого 

буттк, той є еr-м. 
Звичайні люди не зайУ.аютьсJІ таними _цумкв

ми. Та:к·і дум:ки ім виглядають занадто химерні, 
недійсні. Правдивих еr-мів є мало, але сьогодні 

іх є більше я:к будь-:коли. 

Захід зац'і:кавлений еr-мс·м, тс·му що він nе

реживає надмір індивідуальної свободи і тоІМу 
він nід:креслює rry -:.ривогу і ту самітність, я:кі є 
зв'язані зі свободою. А схід заці:кавлений еr-мом, 

тому що там індив:·дуальна овобо,да ще не розви

не·на і тому він nід:креслює суверенність і в•:.ДІnо

відальні·сть, я:кі належать :кожній людині. 

Еr-м - це не філософія, це сантн-мент, це n очут
тк. Еr·м - це не логічна чи сисrематична до:к·три

на, :ко1'ру можна знайти в затемнених філососЬ

сь:ких тра·:ктатах - це емоціс<JІальне, майже ф:
зичне зба·гнення значення життя та смер-rи на

шої епохи. Цей фа:кт сnричинив зворо1' багатьох 
прихильни1'іів еr-му до літератури, я:к nосеред

ника вислссзу, що білЬше r.ідповідає їхнім замі
рам і ідекм. І навrіть філософи еr-му nишуть лі

"Іературним, майже лірични-м стилем· По·слідо\Вно 

nрофе·сійні фіхософи твердят.ь, що вони іх не 
розуміють, що й Е.ідnоВІідає суті .. сnрави. 

Еr-м це ані дс1:ктрина, ані доrма - це пс.:зне 

і щире зобов'язЕ'ннп сприймати людину і дійс

ність та:ки-ми, я:кими вони сьогодні cnpaв,t;1 є. Еr-м 

ціл:ковито від:кидає всі наміри обдурювати себе 
самого відносно свого дійсного ста.ну: своєї все-

цілої свободи і всемогутности. Еr-му не можна 
зрозуміти, до нього треба навернутиск. І та:к, Rl'i 

усі наверненнк, не nриходить воно лег:ко. Бо на
верненнк nриходить тіль:ки в моментах глибо:ко

го сумиіву або ир.изи, :коли людина є nримушена 
глкнути у нутро свого буттк, в значеннк свого 

життя. Тоді ст.ара людина умирає, а родитьск но

ва. Нова людина, у :котрої nрочищені очі, :котра 

бачить сама себе і своє жнттк ксніше, иотра зав

дв:ки власної інтерпрет·аціі та страждань доеагає 

хоч одно зерно мудрссrи. І це є еr-м. 

Геrель псмітив і можливо nерецінив дух на

шого. ві:ку: йому здавалось, що вся минула істо

рік стреміла до одної цілі - до с:&ободи людНІНИ· 
Післк Геrелк для філософії пестало питання: 

хто зреалі:sує оскгненнк цієї свободи. 1'\ір:ке
rаард надіквок з ді йонити ії в індив•і1дуальній 

mодині, а Мар:кс в сусnільній людині. МоІЖли

во вони обидва помилялись тому, що ціль 

людини не є тіль:ки зреа•.пізувати свободу, а 

зреалізувати са·мого себе. Але з них 1'\ір:кеr'аард 
:володів глибшим розумінням nсихології свободи. 
Мар:к<: був більше заціиавлений сnрийнrrтим е:ко~ 

номіч;ноі, суспільної і політичної свободи. Його 
мало ці:кавнло, що станеться з сусп~ільство.м і з 

індивідом, :коли та:ка свобода буде оснгне•на. Він 

був ліберальний буржуй ХІХ століттв, :котрий на
дійно, оnтиrмісrично і без суМ'Н'іву вірив у С!УJ
боду, рівність, братерство та nоступ. Він міг собі 

уявляти майбутнє, вільне суспільство тіль:ки в 

ідеалістичних, утоnійних рямцих. 

Мар:кс від:кли:кввсь до людини ХІХ cт.-,

:rri'J"'!.Иr а Кір:кеr-ае:рд - ХХ-го століття. Бо ХХ-те 
століття - це століт.тя і~ндивідуально.і свободи, Ще) 

я:крвз І'іір:кеr'аард аналізував, значення і наслідии, 

nозитивні та неrативиі цієї індивідуальної ово5оди. 

І'іір:кеr'в1ард розумів, ЩQ не лише с:вобо·цв, бо 
мело-хто 11 здобуває в цілос.ті, але навіть сама 

можливість свобо'ди сnричv.~нює тривогу· Але він 
та:кож знав, що частинно в nрироді людини є nо

треба домагатись евебоди і що чим визначніш~ 
людина, тим більшої свободи во·на буде домага

тись, збільшуючи nроnорційно до того свою три
вогу. Звичайні nонятт.я щастя і спо~ою є властизі 

лише несвідо·мим та невільни:кам: бо в мудрс·::l": 
є :еели:r.е горе, а в свободі тривога і страх. 

У де:кіль:кох св·оіх працях :Кір:кеrаард аналі

зує численні вияви тривоги, я:кі зв'язані з різни

ми межливостями свободи, я:кі стокть nеред лю
диною. То~у, що ЙОІГО заці:кавлення були в nершу 

чергу релігійного хара·:кт.еру, він по·:кладався на 

теологічні ідеі і nри:клади. Та:к, наnр., по"іинаю

чи ВІід Адама, :кожна людина переживає триt:·огу 

через можливість гріха, тому що вона знає, що 

в не) є свобода грішити. Вибір є її, але з вибором 

nриходить тривога. Жодна людина не є свобідна 
від тривоги. Бо добра людина боїться можливост.и 
гріха. :Коли вона грішить, вона nереживає три

всгу, В·ідчуваючи nровину, що є ще однією зз

грозою іі свободи. А людина, :котру І'іірііеrаард 

називає демонічн-ою, боїться можnявос:ги добра
І :коли вона змушена робити добро·; вона відчуває 
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тривогу, бо для демокічної людини добр:о тв:кож 
загрожує іі с:вободі робити зло. Але дЛя обо::, в 
особnиво для останнього, гріх і зло приносять зі 
со5ою тривогу, тому що вони (гріх і зло) є від:
ступле~ня~ від істини і не дають правдивого за
доволенн&. 

Тривога - це можливість свободи, можли
вість безмеж~ости. Людина родиться в 'тривозі, 
живе в тривозі, умирає в тривозі. Ані доброго 
ані злого тривога не мине. Тривога це стан 

людини. 

Хоч для 1'\іриеrаврдв цей стан не є безвихід
нИй', він є незмін.ний, але не. безнаДійний. Бо 1'\ір
:кеrвард вір~т.ь в спасіння і для нього віра звіль

няє людину від тривоги. Сама тривога, тоді, має 
повчальний хврв:ктер. Вона веДе людину до првв
дивог~ пізнання його абеурдного стану і тв:к 
спрямовує 11 до Шу:кання ·спасіння у вірі. ЛюДи
на не пови·нна проб"{ввти іrноруввти вбо уни:кв

ти т.ривоги, в тв:к-ож не повин.нв обманювати сама 

себе про В існування в собі. Вона мусить чесно 

дивИ' тися ій в обличчя і щиро іі призна ти; вона 
мусить "умерти, щоби жити· ·знову··. Без тривоги 

ніхто не може прийти до віри. Без віри жодна 

тривога не може бути по:коренв. Тіль:ки в.ірв мо

же і є спромо~нв перевищити абсурдний стан 
існування людини. Віра, це перемога тривоги, пе

ремо·гв абсурду. В цьому є суть біблійної розпо

віді про Ав·рввмв й Ісав :кв: Бог доручив А врав

мові ви:конвти абсурд, убити свого сина, принест-и 
його в жертву Богові 1 але ві рв Авраама переви

щила абсурд і його син збегірся. 

То~ r:коли Кір:кеrаард писав цілІКом іншою 
мовою, вживаючи теологічну термінологію і вжи

ваючи теологічних !>Озв'язо:к дл11 рjзних проблем, 

то Сартр і його nослідов-ни:к:я пишуть сучасною 

мовою нашої доби. Для модерної людини звли

швют.ься. ті самі проблеми, бо релігійні розв'яз

:ки цього століття вбо в·ід:кидвютьса вбо й вже не

зрозумілі. 

Для Сертра людина дальше стоіть перед ті

єю т.ривогою, и:кв сполучена з безмежними мож

ливостями, з необмеженою свободою, хоч умови, 
в я:ких людина знвходит.ься у всееві ті, є дальше аб
сурдні. І Св:ртр тв:кож вимагає, щоби людина чес

но і правдиво сприймала свою тривогу і свій аб

сурдний с;ВН· Але тепер ці- тривоги є багато тяж
чі. Тепер немає винагороди зв витрив·алість в 

правдивому оприйменні тривоги. Бо для Сертра 

і в:рв є уни:к•внням дійсности, засобом. самообма
ну. Для нього - немає Бога, ні пе:клв, ні раю, є 

тіль:ки обмежена безмежність хвили.ни. 

Обидва - Кір:кеrаард і Свртр - це мвйст.ри 

г.сихс-ло·rіі. Іхній аналіз тв прони:кливіоть в інди
:відум і його світ свобощи є rеніяльними осягвми. 

І хо-; обидва вони зрозуміли ввж:кі проблеми спо

лучені зі свободою, вони дальше залишаються 

вірними і_ІJ;еалові свободи. 

Але світ пішов влеред, знову і с:ко·ро і змі

нивсь від то·го чв·су, :коли вперше почвв писати 

Cap-rp. Вийшло так, що і Сврт.р вже не сприйма
ється новою rенервцією'- Це тому, що він гово-

рИв до nовоєнної rенерацЕ 40-их ро:кі'в, до · rене
J:·аціі, :кОТра: воЮаала зв свободу, :котра Ще вірюів 
в свободу, я:к на·йвнщу цінність людини- Свртр 
має дальШе вели:ке значення для сх-ідної ЕвропИ, 

де боротьба зв свободу ще не ~в:кінченв. Але на 
заході, нова rенерація 'з.нвходить мало ввртісно·го 
і задовільного у його філософії. Свртр наших 
днів зустрінувся з по:коJІІінням, я:ке має майже не

обмежену свобоДу у воіх прО•ЯВВХ Свого життя. На
ше по:коління - це ПОl'іОліНня, яке ще не пізна
ло жодної нужди, яке е:кономічн.о незалежне, пе
реД :кот.рим стоять багаті і різноІМвнітні можли
r.ссr-і. Воно є сво·бідне паnітично і соціяльно, 
воно має повну овободу у вияві сво.іх полевих 

почуввнь; йому_ здається, що воно є незалежне 

від свого суспілLствв і нав:ть від історіі люд

ства. Більш я:к будь-я:ке по:коління мИtіулого, во

но від:кидвє минул-е: воно вірить, що: для нього 

немає ми·нулоrо, в є тіль:ки майбутнє. Тв·ко.го сво

бідного і незвлеж·ного іlо:коління іст.орі-я лю.~ствв 

ще не Знала. Воно не признає нія:ких обмежень і 

яи дитина без обмежень, воно дуже часто розпу

щене і хворе- Але треба знати, що все це - не 

вина Цьо!'о пс•:коJІІ=.ння, світ його зробив ·та:ки.м, я

:ким воно є. 

Минуле обдарувало його даром свободи. А 

тепер виглядає, що цей дар недоцінюється, в нвв

Ш1:КИ ю-~:'м зловживається і з призирствам висмі
юється: разом з тим сусп•ільством, я:ке йому цю 

свободу здобуло. 

ІЦо ст·алося? 
Старше по:к.олі:ння· не може цього зрозум=ти 

не зрозуміє. Бо нове nо:колінюr пережи~в~є тв·:кі 

труднощі, я:кі давніше переживали лише дея:кі 

члени врксто:кратіі. І тв:к само, я:к ті ~ри.сто'" 
Rр&ти; тв:к само це по:коління, маючи двад

цять ро:ків, уже НУДИТЬСЯ і ВТОМЛЮЄТ-ЬСЯ ЖИТ" 

тям. Во:-10 а:коро багато бвчил.о, багато зробило і 

воно ще дальше є свобідне зробити все, що йо
му тіль:ки забагнеться. Але з я:кою метою? · 

Нова rенервІ.Vі-я відчуває відчуження, іиJрвз 

тому що вона є свобід.ив, вона є вільна. Поглкди 

Сартрв на свободу і відчуження зтратили свій 

грунт і його аргументи не мають впливу на ни

нішню молодь. 

Раз свобода є осягнена і перестає бути іде

алом, тоді даремно і зовсім непотрібно пережи-

вати тривогу, терпіти тв відчувати відповідаль

ність ради неі· І тв:к нвслід:ком свободи вw.е не є 

тривога, страждання і відповідвльніст.ь - в втома 

і безвідповідальність. 
Первісне зрушення і дитяча радість, я.кі по

ходять від здійсне.н.ня свободи, уже не існуЮІrь. 

Це була rенервціа Свртрв, я:кв переживала цю 
nершу ентузіястичну рвдіоrь. Тепер наступила 

дійаність в з нею перевір:кв, розшу1'і і до певної 

міри розчарування. Бо тв:к я:к :Кір:кеrвврд і Сарт·р 

завжди запевняли, що авободв стає тягарем. І 

я~рвз нинішн·ій молоді доводиться цей тягар 

нести. 

І тв:к сучасна молодь вже незвцІі•:кввленв пи

танням свободи. Свобода уже не є тим ясним іде-
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алом:, ЯІ'іНМ: вона була І'іолись. Але молодь є ідеа

лістична, ЯІ'і з ·авжди. Ії ідеалізм: тепер поверта· 
ється від свободи до етиІ'іи і гуманізму. Нинішня 
молодь цінить чеоність і люд.ІІ'Rість більше ЯІ'і 

свсбо~у, бо свободу вона вже має, але чесність і 

гуманність ще важІ'іо знайти. І хоч суспільство 

тепер є свобідне, йому ще далеІ'іо до того, щоб 

його можна уважати чесним і гуманним. Свобо
да може бути здійснена, але жорстокість і ли

цемірство в родинних, суспільних, виховних, е· 

І'іономічних та політичних відносанах є ще даль

ше загальноприйнятим правилом. І яІ'іраз тут є 

ціль, до ЯІ'іОЇ прямує нове поІ'іоління нашого ча·сv· 

В релігії та·І'і·О·ж надходять зміни. Тепер, І'іОЛИ 

суспільС1'во і навіть деяІ'іі теологи уже призна

ють, що "Боr мертвий", більш ради,І'іальний еле

мент. молодого поІ'іоління, ЯІ'іИЙ ра·ніше зВІВжди 

був завзято атеїстичний, тепер проголошує, що 

"Ваг живе". І ці неофіти виспівують індійські ман· 

три, вірять у візії і студіюють містицизм. 

І сІ'іоро, навіть в половому відношенню, т. зв. 

полова революція переміниться в І'іонтрреволюцію. 

В І'іОрО'І'І'іОМУ часі молодь переІ'іонається, що віль· 
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на любов приносить протилежні, .від бажаних, 
наслідІ'іи. Вільна любов, ЯІ'і і свобода, мала при

нести зі собою щирість, чутлив.ість· та свіжість, 
а вона несе лише шорсткість, плиткість та нудоту 

ЖИТТЯ:· 

І майбутні поІ'іоління напевно відІ'іинуть віль

ну любов і будуть змагатися за осягнення прав

дивої любови, ЯІ'іУ хоч тяжІ'іо примінити в житті, 
але ЯІ'і •а є багато більше задовольняюча і гідна. Бо 

вільна любов не тільІ'іи що не задо&;.льняє, але 

вона підІ'іс·пує людсьRу гідність: а людина без 
гідности перемінюється в машину, в звірину. 

Ще. невідомо, в ЯІ'іУ сторону повернеться мо~ 

лсде поІ'іоління. Беручи під увагу обставини, в 
ЯІ'іИХ воно виростало, слабша частина може тужи
ти за хаосом і за руїнами, за самоГуб~вом, що

би заІ'іінчити безглуздя і х'Воробу; або І'іраще 
частина переможе і буде ставити високі вимоги 

дисципліни і поридку. 

У ее сьогодні можна передбачити: буде І'іО

лись існувати щирий гуманний овіт, або не бу-
де жодного світу. 

ВолоДІmІир ОдаІЇНПІК 

НА СМЕРТЬ ОСНОВОnОЛОЖНИНl'\ nЛАСТУ 
29 березня 1968 р., у 82 році життя, відійшов 

від нас працеmсбннн громадський ДЇJrr1 заслу'" 

жений педагог, дійсний член НТШ, ідеолог укра

їнсf.У.с.го пластового руху, автор першого укра

їнсь.к,оrо ttла.стового rІtдручнн,ка "Пласт', (1913, 
196Z), автор книжки "Життя у Пласті" (1921, 1961), 
основоположник українського Пласту, проф. д-р 
Оnексі!ндер ТИСОВСЬКИЙ - ДРОТ. 

У день смерти цього великого українця все 

украімське громадинетво дякує Пластунові Ос
новникові Дротові за те, що він . уперше об' єднав 

украЇНСЬКУ МОЛО.ЦЬ Е украЇНСЬКО:'ІІУ nласті_, дякує 
йому за те, що в!н кинув у серця украінської мо

лоді незгас~ючу іскру пласrової ідеї, щоб вона 

у тих серцих розгорілась та щоб незгасаючим 

полум'ям безперернвно горіла у грядучих поко

ліннях. 

Відпроваджуючн Пл. Осн· Дрота у вічність, 

ми дякуємо йому за те, що він на основі універ

сальної скавтської виховної системи створив своє

рідну, поду_ману на десятки років, а то і на сто

річчя, всеукраїнську концєпцію громадського 

патріотичного са~овихованни, яка вповні .вже ви

правдала себе як найуспішніша і ,цля потреб 

украінської нації на:іrz~ОJ:~нсніша виховна сис'1'е

ма. Дякуємо Йому за те, що він створив всеукра
їнську еnітарну організацію, побудовану на твер

дих ідейних основах, яка якраз, завдики тій все· 

українськості, елітарності й тнм твердим іцейним 

основам, пройшла крізь "бурі й негоди" і тепер 

- є чи не єдиною українською організацією, яка 

увійшла вже у друге півстоліття існування. 

Наші думки линуть до далекого Відня, до Пл. 

Осн. Дрота з вдnністю за те, що завдики плас-

Проф. д·р Олександер ТИСОВСЬКИЙ - Д.РОТ 

тунській організаціі, ику в!н створив, українсь

ка молодь має змогу брати участь у світових і 

міжнаціональних з'їздах (Джемборі, Ровермут) і 
конференціях, ІV;е_є змоrу репрезентув~ти Укра

їну "у народів волЬних колі". 

Суr.рово;:хжаючн Пл. Осн. Д!)ота на вічний 
сnочниск, украінсьу..і пластунии і пластуни, ра

зом з! С"ІJО:!мн сердечннмн внеловамн вдичкости, 

заявляють Йому святково перед ук.раінською 
cninьJ-;oyoю, СР.ОЇ з-::r.с::нен1-!R в тому, що Украіись· 
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кн:і Ппвст, •• асеукрвїнс••• еmтарна орr<tніз:tціи, 
заnнШИТJ~СІІ . дійсно украіИсьF',НМ Ппастом, то5то 
орrанізаціс10 з такими твердими ідеіаІНJМн запо

жекними і настановами, JІКі Пп. Осн. Дрот nоКJІав 

т ос.нову тієї орrвнЬвціі· 

Заспуrн Пп. Осн. Дрота дпи Украіни - ве· 
лнкі, бо він створив Украікський Ппаст, икнй нині 

с І:Нtе частнно10, і то важпнво10 частино~ історіі 

українськоrо народу, частино10 українськоі купь

турн 1 є еже нині тнм історичним ан щем, ние 

трнвапо десиrкн, а в майбутньому, дасть Bor, три· 
ватнме сотні років. 

Соновгю !Іtайбутности кожно~о народу с 

iw~o молодь·. Народ, що мас тільки багато 

хлопців і дівzат, які не поzувають у собі о

хоти гуртува.тися і разом, спільишtи силами 

по своїй змозі, працЮвати для майбутности 

свого народу,- та.кий народ не мас молоді й 

не мас майбутности. 

То ж нехай всеснпьннй Творець nрийме нLl
шoro шановноrо Пп. Осн. Дрота і нехай бпаrос

повнть в!н нас на ще бim.w nосилену nрац10 і 

,цасть діждати nовороту у нашу віпьиу батьн~в

щн·иу - Україну. 

Отож пізнай тоzно, що і якими снособа

мu пр·идбав собі наш парод у давнину} що і 

zo."rry втратив, тоді зрозумієш} в zому йому 

треба допомоги твосї і всіх пл.а.ступів 

Др от м.т. 

---~-~-0----

.Af\.OA0~6 І OCSITA 
,.ААО.АОА.6 І О СВІТА 
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ІАОАО..А.6 І ОСВІТА 

R УКРАІНІ 
Ба УКРАІМІ 
1!. УКРАІМІ 
~ YKFAIHI 

Х'РОНІКА 

• Ха!)ківськнй Попітехиі"ІІНнй • Крнтнку10ть Харківський ін- т.орі:в нвуR, професорів і 12 тис. 
Інститут. Зв останніх п'JІТІдесят женерко - економічний інститут. Rвндид·втів нвуR, доцентів. Серед 
реж~і:в ХПІ випустив 45 тисяч ін- Мі-ніст.ерство вищо1 1 середньої виRлвдвчів найменше доRторі:в і 
женерів ріЗних ділино:к. Зараз спеціяльної освіти УРСР розгля- Rвндидвтів нвуR у галузі ми.стец
у ньому навчається 20 тисяч ст.у- дало справу навчання в Хв_оRівсь- твознввствв, в педв.гоrічних тв 
дентів ("Р.О.", ч; 31). Rому інженерно - еRономічному геоrрвфічних спеціJІ1ІЬНОС'$:Х,. і

інституті, в навчанні яRого вик- ноземній мові, нарисній геомет

рито багато недотягнень. Мініс- рії. Серед 3 тис. виRлвдвчів іно
терство ствердипо, що "яRість земних мов в У Rрвїні є лише о
ле·RЦІЇЙ (в інституті) не може зв- дин доRтор нвуR І Нв :КИівсьRому 
довільмити вимог підготовни ін- університеті в останніх 16 po"RBX 

женерно - еманомічних надрів" (1952-1968) захищено лише 109 

• Руснфікаціи. технікумів. В 

Унраїні є зврвз 740 технінумів, 

цебто шніл, яні готують спеція

лістів середньої нввліфіRвції. Не

да.Ено М·іністерство вищої і се· 

редньої сnеціяльної освіти СССР 

(цебто Моснви, в не УРСР І) зат-

("Р.О.", ч. 27). донто.рсьнюсі дисертацій. 

Нв нараді багато уваги приді-

• Нарада ректорів Високих лено твнож справі мврRсистсьно -
вердило правила прийому до них . . . .• 

. Згі- Шкіп. У березні відбулась у леюнсь~1й 1ндоRтринвц111 студент-
в новому навчальному роцІ· Львові нврв.дв ренторів і пврт.ій- ства ("Р.О." ч. 24). 
дно з цими ПРВ'ВИЛВ·МИ, до цих 

них сеRретврів 59 ВисОJ~их Шніл 
шніл можуrь вступати особи, хні 

з 14 областей Правобережної YR· 
ЗВRЇНЧИЛИ 8~му НЛ8.rСУ десnирі· 

чоR, зложивши відnовідні іспити, 

в таRож іспити з уRра·їксьної АБО 

російсьRоЇ мови. Це є ще одним 

донвзо.м, що унрвінсьху мову 

відсувається нв другий плин і 

у"ІИ'і в "самостійній" і "суверен

ній'' УРСР можуть і не знати сво-

єї рідноі 

("Р.О.'' 4, 
"державної" 

ч. 28). 
мови 

рвіни. Нараду відRрив горезвіс-

ний русифіRвтор, міністер вищої 

і середньої спещяльної освіти 

УРСР Ю. ДвденRОВ· Зrідно з вис

тупом ЙОГО ЗВСТуrІНИRВ :КатерИНИ 

А. :Колосової, зараз в Унрвіні є 

137 вузів, в яних працює 42 ти

сячі нвуRоВо - педагогічних прв

цівнинів. Серед них - 1200 д<Ж· 

• Ювіпей кнівськоrо худож
на.оrо інституту. В цьомv році 

ми,нул·о п'ятдесят ромів від дня 

звснува.ння :Киів сьRого худож

нього інституту, яни й підгот.уввв 

зв час свого існування сотні ви

значних ук,рвінсьних майстрів 

пензля, різця, врхітенторів і мис

тец'N!ознв вців. Рентором інст.иту· 

ту є проф. в. З. Бородай ("Р.О.", 

ч. 18) . 
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иНСб~ОГО СТ~[~ТС6КОГО ЖИТТЯ 
КАТЕДРА УКРАІНОЗНАВСТВА - СТАЛА 

ДІЙСНІСТЮ 

Найвепнчавіше у ціnому Захі,цному Саіті •ід· 

значило 50-ri роковини nроrопошенІUІ самооrій

ностн Украіни - украінс•ке ·студентство. Воно, 
шпнхом тІІЖкоі і безкорненої nраці, nротиrом 

к.іп~окох років, nереборюю~ nрерізні nерешкоди, 

довепо до найбіп~ошоrо nочину украінс•коі сnіп~о

нотн на чужині в останніх nовоєнних роках -до 

установпеннина Гарвардс~окому універентеті тр~оох 

катедр - катедри історіі Украіни, катедри укра

їнськоі літератури, катедри украінс~окоrо мово

знавства і Науково • Доспідноrо Інституту Укра
їнознавства. 

В 50-річчи самостійности УНР кращоrо по· 

дарку дпа украінської сnрави, дnи віп~оних сту· 

дій українознавства, дпа віnноrо розвнтку укра· 

інс•коі науки, не можна собі бупо й бажати. Ук· 
раїні nоставлено в найбіп~оwому і найиращому 

центрі науки світу неnроннкап~оннй і вічний nа

м'итннк, икнй ширитиме nравду npo Украіну і 
про іі боротьбу за свободу, икнй даст~о змоrу сту

діювати, доспіджувати і nублікувати иауиові тво

ри про бат~оківщнну. 

На це копосап~оне діпо сnромоrпос1. україн· 

ське студентство Америки, а за nослідовність, вн

держпнвіст~о і безмежну самоnосвиту за зреапі

зуванни ц~ооrо діпа напежнт~оси найбільше nриз

ианни rопові еизекутнвн ФКУ - Стеnанові Хе

м·нчеві і йоrо :дружині Марії, ик рівнож 'J.СЇМ ен

тузіастам - украінс~окнм студентам і нашим rpo· 
мадинам у США· 

Кошти уфукдуванни і втримании всіх трьох 

катедр ук.раінознавства будут~о виносити 1,800 
тне. доларів, а Науково • Доспідноrо Інституту 

Українознавства - два мільйони допирів. Поки

що зібрано ~-Іа ФКУ nрн6пизно nів мільйона до

парів. Перед українською орrан;зованою rрома

дою в США запншаєт~оси ще вепнка nраця дпа 

здійсненна. Апе ми маємо снпу. Иопн в Украіні, 

наші українські куп~отурні ДІичі віддают1. найкра

щі роки своrо жнтти, своєї моподости в обороні 

українськоі куп~отурн ! наших культурних над

банІ., нашої мови, нашої науки·, то що може сто

ити нам на nерешкоді, щоб не частину своrо жнт

ти, апе пише свою пожертву віддати на вепнку і 

І' ~l!tЛHBY ціпІ.? 
Уже в біжучому 1968 - 69 академічному році 

на Гарвардському універентеті розпочне свою ді· 
ипьніс'l'ь Науковий Центр Українознавства, икнй 

очолює Гопова Президії Наукової Ради ФИУ -
nроф. д-р Омепан Пріцак. 

Усі сnодівании українс~окоі с:nіп~оно'Ін в ці· 

лому світі і, чи не в nершу черrу, наших братів 

з Україин, звернені до науковоrо центру в Гар· 

варді. І ми надіємось, що незабаром, у найбJDІж-

чих роках украінозна .. нй центр на ц•ому уні
верентеті внконуаа"І"Нме ту nреаажnнау україн· 

с•ку ро6оту, ика буnа так nотрібна нам, nроти

rом не пише останніх деситнnіт•, апе й nротиrом 

ціпнх nonepe~ix nomт•· 

МОЛОДЬ СТУДІ~<>Є МАТЕРІЯЛИ З УКРАІНИ 
~ахаnивні матеріапн з Украіни, одержані в 

останніх місицих в Західному Світі, nрнтиrнупн 

уваrу не пише вепнкоі українськоі сnіПІ.нотн в 

різких країнах українс~окоrо nосепенни, не JDІШе 

серед чужннец•кнх вnJDІвовнх круrів і в чужн· 

нец~окій пресі, апе й, чи не в nершу черrу, серед 

украінс•коі студіюючої моnоді. 

Книжка В. Чорновола "Лихо з розуму" стапа 

насті.m.ною кинrою дпи баrатьох: ук}tаінськнх 

студентів ие пише тих, икі ·бупи постійно активні 

в українському орrанізованому житті, апе й се

ред баrат~оох тих, икі стоапн осторон1. украінс~о· 

ких сnрав, або майже нікоJDІ не чнтапн україн· 

с~окої книжки. Ми бачнJDІ баrато виnадків, ик ук

раїнська мопод• nри різних наrодах, з "Лихом 

з розуму" в рук.ах, nапко днекутувала nроблеми 

украінс~окої ку.m.турн, украінсь.коі мови· і noni· 
тичноrо становища в Украіні. 

Ці nрннаrідні дискусії, nри різних наrодах, 
перенеспись до конференційних зап~о, де можна 

бупо бачити моnоднх студентів, икі з nовним ne· 
реконанним і знакним сnрави моrпн свобідно а· 

капізувати nодії в Украіні останн'іх кіn~окох років. 

Вони дістаnн в руин икраз те, за чим вони 

шукапн і не мorJDІ знайти, бо дпи них, у біп~о

шості виnадків, факти про дійсніст~о в У країні 
буnн застуnпені рискою nроnаrандою· на сторін· 

Itax украінс~окоі nреси. Дпи nюдннн з захі~ою 

І~упьтурою ! освітою пропаrанда не є nереконnи· 

вою. Дпи них найбільш nереконпнвнм арrумен· 

том є добре обоснований факт. 

1 икраз це, за чим ци еміrраційна мопод1. шу
иапа, вона нарешті знайшла: знайшла у чисnен

них nрацих своїх майже одноnітків чи на кіn~ока 

років старших за них копеr, икі зараз nеребува

ІОТІ. в тюрмах чи концентр. таборах Морж:tовії. 

Листи і nраці молодих діичів В. Чорновола, 

І. Дзюби, в. Мороза, І. Кандиби, Л. Лук'ииенка, Ю. 

Шухевича, М. Горнии та дещо старших С. Кара

ванс~окоrо, м. Масютка, О. Заливахи та інших да

пи найбільш nереконпнву базу дпи студій і роз

думувань українській студіюючій моnоді на чу

жині про борот~обу за свободу в Украіні, про о6о

рону конституційних пра~, про свавоmо КІ'В, про 

русифікацію ! російський шовінізм в Украіні. 
Твори й пнстн з Украіни стаJJИ дпи баrат~оох 

тим стимулом, тнм ''євwан-зіnnим", тим ві~ай

денРим справжньої Україин c~ooroJ:tнi, дnи иноі 

треба не пише nрацювати, апе й віддати всі свої 

сипи і знании. Т. К. 
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• Торонто. Літературно • Мнс
тецькИІі lewiip УСК·у. ;,3-r~ бе.р~з
ни відбувся в Торонrі, влафт~а

иий місцевим Українським Сту

дентським Кmобом, Літературно· 
Мисr.ецьк.ий Вечір, в яRому взи· 
JIO: уча-стІ!!· :понад=· 300 ~іб, · в біль· 

раан1 в світпі Міжнаро,.ноі Кон· 

венЦіі про :mо'ІІІн rеноц"'*у" і 
Мнк·опа ~Пл•·ю~ - ПoJdi' • Укра· 
іні і СКІУ". 

Після виголошення доповідей 

відбулась . широка дисиусіІі, · в •
·:Кій• ·вияснено і з'ясовано багато 

шості студентської:- молоді. сnрав-,· nов'язаних з пq,діими в 

В ·- nрограму Вечора входи пи:~· У країні. ·В Конференції взяло у

виступ дівочого квартету (Віра часть біли 200 осіб. 

МаJ\аревич( Пвр~а Антонишиrк, 
ІМарійм. Стебель,сь~а, Хрисr.и • Балтимор. ·конференціи СУ_С
ТомRів), виступ поета Данила т~_ - ''Подіі в Украіні і: ми". 
Струка з читанням вларних, ві.р- 11-12 травня відбулась в Балти· 
шів, про,щемо·нструванни зре~1ка морі Ко-нференція СУ:СТА на з. 
електронної музики з опери "Лю- т. "Подіі в У краі~ні й ми". В .. Чаоі 
і Ріель", виступ мистця В. Rури- Конференції, яка ~цца студійно -
ла і виставка його~ мистецьких інформаційний хар~:Ктер ~ якою 
творів. керрав Андрій Чорнодол:Ьський, 

було виголошено дві допов1д1: 
• Нь:Ю Йарк~ Сту,.ійно • нау- РомВІн Тарнавський (Дітройт). -

кова конференцЇJі "Зарева"J '-- "Сr-асні no,Rii в Украіні в світлі 
"Crracнi шУкании в Україні". nереёJІі,.уваІПо ~nь·· українськоі 
16 березня · відбуласи в Нью Йор- купьтури" і Андрій Чорнодоль
к.у, влашт.ована ОУСАТ "Зарево", ський· - "снтуаціи • Украіні т~ 
сrудійно - нау~ова конференція українське сту,.ентство в Амери~ 
на з-т. - "Сучасні шукаІіни в Ук- ·ці"· 

рвімі". Конференціs була при- · Після можно і доnов,іді відбувся 
свячена аналізі нових матеріялів дисRусійний форум, на якому об
з Украіни - В. Чорновола, І. Ка.н- rоворювано питеtч-ни, повизвнІl_ 
диби, Л. Лук'яненка, М. МасютІІіа, ·з темою доnовіді- В першо:М{ ди
С~ Караванського ·'та інших. Ії скусійному форумі брали участь 
відкрив і нею nроводив голо-ва Люба Ковалишин і Іван Береж· 
ЦП "Зарева" П. ДорожинсьRий. ннцьRий {ФілкдєІльфіи), ~оrдан 
Доповіді виголосили: д·р М. Ан· БулавRа (Балтимор), а в другому 
тонович - "Державно • noлinn- - НаталRа Кравець (ВаЦІінrт.он), 
ні елементи в спосо6і J:tУМаиив Рома·н Тарнавсьиий (Дітройт) і 
украінцк в с·ссР", ·проф. Всево- Андрій' Татчин (Балтимор). Живу 

лод ГолубниЧий - 'Юриди"Іні участь в дисRусіих брали студен
моментн в 6ороn.бі. за nрава Ук- ти - Христи Падох, Люба Кова
раіни", ред. Остап Тарнавський ли шин, Іван БережницьRий. Анд
- "ЗахаЛJІвна і пітература фат.· рій ЧорнодольсьRий, МарійRа До
шу в Украіні'', проф. Володимир марацьRа, НаталRа Кравець та 
Бакум - Морально • ети"Іна ба· присутні старші громадини. 
за nідnільної Украіни". 
Після виголош'енни доnовідей 

відбуласи дискусія, в JІRЇЙ брали 
участь присутні-

• Дітройт. "Су"Іасна Україна" 
темою конференції "Зі1,рева,'!. 

КП "Зврева" влаштував 23 берез

ни сту дійну Rонфереицію на з. 
т.. "Сучасна У кра іна". Конферен

цію відRрнв Голова КП "Зарева" 

Остап КвітRовсьRий, а нею Rеру
вали Люба Смолій і Ярослав Ко

ліонир;. 

Допові·ді виголосили: Осип 
З·інкевич - "Іід новаторства до 

сnротиву й бороn.би", д·р Денис 

'КІІітковсь~ий - "Рєnресіі в YJC-

• Нью Йорк. "Нові напримні" 
серед стуодентства. 30 Ібе~ез:Ни 
~СГ РІлашт)"Вала конференцjю·, 

на июи було обговорювано пи
тання "нових напримн:Их" серед 
студентсТІва. Конференція була 

поділена на три семінарі, приеви

чені таRим загальним темам: а) 
''Українське. к:уm.туриа спадщи
на", б) "Українські інститУції і 
nрірва між rенераціимн", в) "Ці

пі українськоі сnільноти й окре
мих орrанізаціі: в Америці". Мо

дераторами оRремих семінар~ 

були -Богдан Чабан, Нестор То· 
мич; Андрій ВитвицьRий, ·Миха7{

ло К~иба, Олег ІльницьRиІЙ- В 

Конференції, під час ~оі видвк

гнено _бВ)і'В ТО! ~о.Вих і Ц~ВВИХ ду· 
мок і ствердЖень, взяло· участь 

nри~лизно 90 студентів, а у то

вариській вечірці - майже 180. 

• Торонто.· "Українські Дні'' 

УСК--у~, :23-24 лютого відбулися, 
влаurrовані r~сцевим УСР\-ом, 
_"УRраі_нсьRі Дні" на Торонтонсь-

Rому. у~іJ:ІеР$=итеті. В програмі 
цих дJ-Іів, які відРОрив голс~а 
УСК·у· Ігор Бардин, було кільр;а 
ДІ{сRус(~их. форумів: 

1. "Украі:Н'с~ька мова nотрібна 
дли збережении українства". Мо

дератором в обговоренні цієї те
ми був Богдан., Соро_Rоліт- Захи-
щали цю т.езу Марія Фур і МО'І'рJІ 

ГрушRевич (з Клівленду), а ос
порювали Христи·на ТомRів і ВіРО
тор ГетЬманчук (Торонто). У вис
ті·ді дебат 43 nрисутні студенти 
були за nртребою уRраінськоі 
MQBH, а 13 проти. 

2- "Чи український студент Є 
коисерватнв~о · думаючий?''. За

хищали тезу Рената Голод-Третик 

і Гриць Грабович (Гарвардсьр;ий 
уиі_ІВерсит.иr)~ В ОПрІОl\ИДУІВВЛ'И 
Марта СRорупська і Петро Пі
щинсьRий (Торонто). У -висліді 

деба т 23 присутні ствердили, щ~ 
укрвінський студент є !'іонсерва
тив·ний, а 30 ~ шо ні. 

3. ''Українські nоліти"Ікі nар
тії Е Корисні ДJIR украЇнськоі Jd· 
испорн". Захищали цю тезу Ро· 
ман МельниR і Па·вло Чума-Чу· 
MBR (Торонто), а оспорювали Я· 
рема Келебай та Роман Сербин 
(Монтреаль). У голосуванні 15 
голосів виявилось -за nотребою 

укрвінських політич·них партій, 
а 62- про~и. 

"У·краінсьRі Дн,і" закінчено до
повіддю інж. Зенона Мазурю~sи· 
ча на тему: "Ваrатозна"Іність цер
ковної архітектури". 

• Нью Йорк. Зустрі"І ЦК ОДУ· 
М·у з Презн,.ентом УНР. 28 лю

того відбуласи зустріч членів 
Цент.рального Комітету ОДУМ з 

Президентом УНР в ЕRзилю Ми

Rолою А. П~вицьRим. В часі зуст
річі обговорено ряд nитань. по
в'язаних з діяльністю ОДУМ-у і 

УНР, а у висліді !ІХ ЦК ОДУМ 
nрийняв та·кі ствердження: 

1. ЦК ОДУМ·у звертаєтьси до 
всіх rоповннх і Місцевих Ynpu 
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ОДУМ~у, ~ щv6 вони зо6ов'изаШІ ших одумівціа (·ок) тих, акі 

коJКНоrо одумівцк (·ку) до сим· nерестаШІ 6У'І'Н активними~ в 
вопічної сnлати о.цноrо допкра ОДУМ-і з уваrи на свій вік, вкmо.~> 
на nотре6н Державноrо Центру. чнтнсв в систему nраці дпв Дер· 

Со6орної та ні від коrо Незапеж· 
ної Украінської Народньоі Рес~ 
nу6пікн. 
Ми віримо, що і вороrи і nри· 

втепі 6удуть шанувати нас JDDІІe 

тоді, копи ми 6удемо мати свою 

снпьну реnрезентацію у формі 
впасноrо Урв~у. А сипа йоrо за· 

лежить пише від НАС ВСІХ. 

І. ЦК ОДУМ·у звертаєтьсв до жавноrо Центру. 

в.с'іх членів ОДУМ·у nосн'JІНТН 4. ЦК ОДУМ·у ще раз заивпвє 
свою nіддержку Державноrо свою nі.цтрнмку Урвдові Україн· 

Центру морально й матерівпьно. ської Народньої Ресnу6nікн і: 

Вважаємо, що ОВОВ'ЯЗ'КОМ і ЗАКЛИКАЄ до цьоrо всі україн· 

ГОРДІС'dО кожноrо працюючо· ські моподечі орrанізації, вкі на 

ro одумівцв (·кн) 6упо 6 вnna· основі своїх nporpaм 6ажають 

чувати no своїх можпнвостях з6ереrrн душу украінс;ько1 мо· 

Ми пише тоді станемо nовно

ціннІІ'МІІt rромадJDСами держав 

нашоrо nере6уваннв, коШІ раз та 

на завжди усвідомимо цінности 
НАЦІОНАЛЬНИй .ПОДАТОК. лодої людини ДJІJІ веJDІкої укра· державно .• творчиХ' 

3. ЦК ОДУМ·у закпнкає стар- інсь:кої ідеї втіленої в маєстаті своїх nредків. 

елеменrів 

ноЬі чuсла 
cmygeнmcьhux-Ьugaнь 

• "ЛІТАВРИ" - сторін:ка СУС
ТА. Редаrують Люба :Ковалишин 

і Христя Гордіен:ко. Ч. 1, рі:к ІІ, 
додато:к до "Амери:ки" (5 січня 
1968 р.). Зміст: "І · студент.и 

теж .. ~~·, ."у ноІВий ,наприм", Ю. 

:Кульчиць:кий - "Студент на де

монстрації С:КВУ в Нью Йор:ку", 
"Наше завдання на еміrраціі -
боротися", "У:краінсь:кі сту,ztенти 

нd •Всев!мерюtансь:кій :Конферен
ціі, що поборює :комунізм'", "До

nовідь Президента СУСТА на 
С:КУВС". 

• "ШТАВРИ" ст.ор=н:ка СУС-
ТА. Ч. 2, рі:к 11, додато:к до "Аме· 
ри·:кн" (24 оічня 1968 р ) . Зміст: 
"А що з Мо·гилянсь:кою А:каде· 
мією", "П'ить президентів СУС
Т А на О:КУ.ВС", "Перевибори на 
С:КУВС", "СУСТА на СЖУВС", 
''У:кра·інсь:кі студенти в 50-л·іття 
.російсь:коі рев.олю.ц:Т', Ренагrа 
Голод - Третя:к, Любомир Гайда, 
Орест Субтельний - "Студенти 
про :Кат-едру У:країнозиавства'', 
"Н<тий вели:кий здобуто:к", "Чле

ни Уnрави СУСТА в ЦЕСУС-і". 

е ''СТУДЕНТСЬКЕ СЛОВО" ·
оторін:ка СУСТА. Редаrують -
Люба :Ковалишин і Христина 
Гордієн:ко, Андрій Чорнодольсь-

:кий (адміністратор), Орест Полі
щук (мистецьке оформлення). 
Додат.о:к до "Свободи" (9 березня 
1968 р.). Зміст: І Гі-:кава - "Нам 

іх дуж·е потрібно", Ліда Головаш 
- "Важко навчитись", "Свято 

Крут в Ши:каrо", "У:краінсьJІ<і 

студенти пі:кетували совєтсь:ку 

:в.истав:ку'', ·"Шу:каємо(", "У\рути, 
1968", Хроні:ка. 

Примітка - заnит: чому о~
танніх :кіль:ка чисел "Студентсь

:кого сrіова" не мають нумера

ції?). 

на Бродвеі", "Вияснюють стан на

ціона,ЛjЬностей в СССР", "Ялин

:кв" М. :Коцюбинсь:кого вийшла 

у:кра:нсь:кою і німець:кою мова
ми", Хроні:ка. 

8 ''СТОРІНКА ТУСМ" - реда
rує Мотря :К. Богатю:к. Ч. 1, рі:к 
V, додвто:к до "Амери:ки" (14 лю~ 
того 1968 р.). Зміст: За:кли:к С:КУВС 
до студентства в У:краіні, М. Тер~ 
нополя:к - "У справі "Заяви" пр~ 

фесорів", ''Члени ТУ:ОМ, я:кі доп о· 
відали на GКВУ", д-р М. Богатю~ 

;'Привіт голови Сеніарату 
ТУСМ. на С~ВУ", "ТУСМ ім. М. 
МіХІНовсь:кого", Юрій :Кругл•:к 
"Тернове nоле" (вірш). 

• "СТУДЕНТСЬКА СТОРІНКА" 
- сторін:ка ТУСМ. Видає Ред.:ко-

• "СТУДЕНТСЬКА ДУМКА" 

сторін:ка ТУСМ-у. Редаrує Бог

данна Горіх. Ч. 6, рі:к V, додато:к 
до "Гомону· У:краіни" (10 лютого 
1968 р. )· Зміст: Олег Романишин 

- "Паици:к", Ю. Шим:ко - "Що 

та:ке ТУСМ ~", Роман Сень:ків 
, -. пеrія. лри. осеред:ку діяльности в 

Нью · Йор:ку спільно з Централь"' 
ною Уnравою ТУСМ. Ч. 9, piR 
ІІІ, додато:к до "Шляху Перемо· 

ги" (25 лют.ого 1968 р ). Зміст: За
:кли:к С:КУВС до у:краінсь:коrо сту• 

дент.ства у вільному овіті, Резо

mdціі СКУВС, :Ко:муні:кат Лрезидіі 
С:КУВС, М. Терноnола:к - "На хиб
ній стежці", "Члени ТУСМ в під
гоТОІВці С:КУВС", Б. :Кульчиць:ки~ 

- "Привіт на С:КУВС". 

"Санта :Клавс". 

• ''СТОРІНКА ТУСМ" реда

rує :Кол~гія у с:кладі: Х. :Куль
чиць:ка, Р. Шаран, О. Лнся:к, До
дато:к до ·"Сsобо;ци='.' (17 лютого 

1968 р.). Зміст: За:кли1\ С:КУВС 

до у:краі.нсь:кого с т у д е н т ства 

у вілhному с~іті"., ~омуні:кат 

С:КУ-ВС, "Члени ТУСМ в підго
т-овці С:КУВС тв з доnовідями на 

С:КВУ", Студент - "Ми і "гуса:ки 
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У ВИД.АВНИЦТВІ "СМОЛОСКИП" 

ім .. Васипя Симоненка 

ВЖЕ ПОЯВИВСЯ РОМАН 

ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

СОБОР 
РОМАН ЦЕЙ ЗДОБУВ ПІИРО:КИЙ ВІДГОМІН СЕРЕД ЗАГАЛУ УКРАІЕ-ІЦІВ І СТАВ ЗАПРО

ПОНОВАНИЙ НА ВІДЗНА ЧЕННЯ НАГОРОДОЮ НОБЕЛЯ. 

КОЖНИЙ УіКРАІНЕЦЬ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ ПОВИНЕН ПРОЧИТАТИ ЦЮ :КНИГУ,. ЩОБ 
ДОВІДАТИСЬ, ЧОМУ ВОВА Є ЗАБОРОНЕНА І ВИЛУЧЕНА З УСІХ :КІООІ'іІВ І БІБЛІОТЕ:К ТА 

ЧОМУІІ ПАЛЯТЬ В УКРАІНІ. 

"СОБОР" ВИДАНИЙ НА ДОБРОМУ ПАПЕ РІ , З НАПІВТВЕРДОЮ ОБКЛАДИНКОЮ. 240 

СТОРІНОК. ЦІНА 2·50 ДОЛ. ЗАМОВЛЕННЯ СЛАТИ НА АДРЕСУ: 

SMOWSKYP 

Р. О. Вох 6066 Patterson Station Baltimore, :Мd., 21231 

··-·----------------------------~-~----------------------------------------------------------------------------------:~ 

У видавництві "Смолоскип" вийшла з друку брошура ваглійській мові 1\ 

І •і І, 

Осипа Зіниевича 

SVITL YCHNY and DZYUBA 
Ukrainian Writers under Fire 

Брошура розміром 52 стор. :містить іформації про переслідування молодпх письменни
ків в Україні, статті про І. Світличного й І. Дзюбу~ витяги з їхніх статтей, бібліографію 

та огляд міжнародної преси. 

Ціна 6роwури 1 "оJІ. 

Приймаємо замовлення на книжку 

ОСИПА ЗІНКЕІНЧА 

З fЕНЕРАЦІї НОВАТОРІВ 
npo 'І'ВОр'Іу моJІод• в Украіні 
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ся ще в цьому році. ЗамовлЕ'!ПІЯ слати на адресу: 
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