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ТИЖНЕВИК ПОЛІТИЧНОГО, СУСПІЛЬНОГО І КУ ЛЬ ТУРНОГО життя

•

РІК І. Ч.

МЮНХЕН, четвер,

4

ДМ. АНДРІЄВСЬКИй

nуть

новин

Після 2-оі світової війни в.ід старої вер
сайсЬІКоі системи
лишилися
хіба тільки
одні спогади.
Після неі утворилася ялтин

ка та досить густо заселена
Україна має
великі можливості для збУ't'У тут nромис
лових виробів з Західньої Европи. За нор

ська система, яка nоділила Евроnу «Заліз

мальних умов експорту з Украіmі Англія,
нап.рнклад, не nотребувала б довозити мо
рожене м'ясо з Арrентіни і їй би не бра

Якщо

версайська

Espona не склала іспиту історії й по 20-ох
роках завалилася. то Ялтинська Евроnа є
вже
зовсім
нежитrздатяою і для свого
існ:,'ВВння ще при житті потребус ~плянів
Ма:ршала».

2-га світова війна та їі наслідки дове
ли лекучу необхідність nеребудувати Ев
ропу на нових засадах,
необхідність, я.кз
виникла вже й ранІше, ще тоді, коли Ев
ропа

nочала

втрачати

своє

~е:монне

ста

новище у світі.
І нині є
очевидним, що
з6і.дніла,
знесилена,
зруйнована
війною
Европа мусить об'єднатися, з'rдинwrи свої
nриродні та теХJІічні засоби,
запровадити
ллтюве

госnодарство,

rрунтов.но

nерегля

НУ'І'11 свої nолітичні й :о.~итні кордонn, пе
ретоnити різні системи в одну. Лише цим
шляхом вона може зберегти ті nозиції. які
вона ще лосідає у світі, щоб
бодай бУ't'И
хоч

життєздатною.

хувало

цукру.

Версайська систе.\ш розчленувала Укра
їну ~tіж кількома державами (Росія, Поль
ще, Чехословаччина, Румунія),
О'І'Же цим
са:ми~t не лише
заnеречила ті засади, які
nолятли в ОСІ-ІОВУ версайськото миру (nра
во. народів-- на самовизначення), але і nо
ставила
українську
справу у
nлощину
ВНУ'J'рішніх сnрав цих держав, я:кі у свою
чергу стреміли до неорrанічної та насипь
ної розs'язки українського рwrання.

Але це все лишилося nозаду.

ЦІна

володіти

уІфаінськнJІІІ.,

вости~!

ною заслоною»

надвоr.

знову

1949
і з іипюї точки зору.

біло

РУСЬКИJІИ та nwrовсЬКИІІИ :м!МJUІМИ.
І все
це, ІЮВJІЯВ. у і1І'я
~~а та сnравеJtли

етатут Европи

'-"

За

червня

2

. от вже

з ЗО років Україна існує як держава, спо
чатку у формі демократичної, а потім со
вrтсько-соціялістичної ресnубліки.
Телер
вона є членом ОН і зміна режиму не ви
веде її з лав с:у~~еренних
націй.
Навіть
коли б теnерішній комунІстичний, накинутий окулантом уряд
совстськоі
України

Нам

лізною

ЗДЗ(1'ЬСЯ,

,..0101

що

зас.'Іоною"

ща,

щодо

не :.іJп.нятьси

за

«За

від

мо

сковськоrо sрма і їхні
національні урядк
не дістан)'ТЬ мз11,11атів від їхніх
народів,
треба зf~и сучасні
JІержавні кордони
країн Східньої
Eвpomt. їх шануват11 та
не
ВИЯВ.'ІЯТІІ
загарбНИЦЬІШХ
тенденцій.
Якщо Цl.О!'О не бу;~.е. то виникне небезпека,
що в кРИТичній ситуації ліJІ час боJ)О'І'ьбІr
за визво:Jення
понево:tеmІХ
народів між
ними розrючнеоrься взасина
боротьба, яка
тяжко відіб'ється і на васлідках цієї бо
ротьби і на ортавізації всісі Европи.
Це
тим більше, що nри творевні реІ'іональних
бльоків (а
nsю це і ІUе vова)
лИ'І'ання
внутріumіх ~И'!'ОРЇЯ.'Іьних
розмежувань
між їхніми учасюпtаvn значно
втратять
свою загостреність, бо центр ваги лере11де
на ЗО8fіmиі корJІОНИ ШІХ б:rьокіе (і з ло
Г.'!Яду економічноrо. і з пог.,ЩІу військо
вою).
Збереження
І
шанування ТЕ'Пf'рішніх
державних к~онів Україmr є несJбхі,дним

Італія

ся б і надалі.
Сучасні державні кордони України не
охоплюють усіх її національних
теренів.
Поза ними на Сході і на Заході залишилися
не
малі
українські
етнографічні

ек,. )"РІЦУ аро DP8t',......a Іта.,іі .110 АтJІам•
Yiir-oro Dа&Ту, ві • п.ій мірі ве моrло
6у111
неrаодtаавк...
Це
ІуJІо
JІОrічв
заверmемІІ8М 'l'it'l
ІІІІР&._.
аро-захі,:рц,оІ

землі. Треба гадати, що ліс.'Ія ос-таточноrо
упорядкування стосунків у Евроnі виправляться 1 ці недоладности.
Немаловажним
r той факт, що майже всі українські етнографічні зе:'І'Ілі олиІНились в рямках однієї

вoninlu Ітuіі, 8Ка
ІhІ3ІІач...аса рішуче
ni('.Jia JUІiтJit'. .X аwборі8 l!МІ р. Щоnрав
да. ця nо:Іітика бу:tа започаткована ще в
nоловині 1947 р., КО..'ІИ вi,Jt учаttи в уряді
були ві;дсунені ко.муиісrи і ІJІ)ОІ(омунісnІч

вати

держави.

ні

одна

з

другу

них

взаємно

західній

-

до

-

бракус снрівців, р1mків,
біологічної сили,
творчих спроможностей молодІ>го організ
му, а другій виробів, техніки,
сильних
дІ"ржа:вно-творчих траднЦІій та історичного
досвіду.
Ці .-і Гі 'UІС'І'ИИИ 'МУС.їі'І'Ь .КЬJІ'ИСЬ

об'єднатися
в
одну.
•EeJюml ·мотора• і
«Ев.рола КОНЯ» nовинні СТВ(Jt;ІИ'l'И ОдНУ об'
сднану Евроnу.
Бо без цьоrо вони оби;цві
можуть

заrинУ't'и,

ЯКІЦО

не

фізично; то

духово.

Об'с.nнання Европи в..і..JlбуваЄ"ГЬСЯ на на
mих очах.
1 це йде не за якиУось пля
ном, але стихійно та
органічно.
У nло-·
щині психічній nроцес відбувасться у ви
гляді руху «за єдність Евроnи~, у ллощJПrі

nолітичній він утворюс клітИни реrіоНаль
них

(місцевих)

бJІьоків.

Першим

з

них·

б)')! Беnелюкс, другим мабУ't'Ь буде фран
цузько-італійська :о.~итна унія.
У східній Евроnі ми вже
балтійських
створений у

масмо бльок

країн,
Білорусі та· України,
ря.ихах
Совстського
Союзу

Чи не

наj.mажлиаішим з

nолітичного

~огляду r за~ідюи кордок сучасної укра1нської держави. Він бо сnолучає УкраіliY

їн, їхніх сnільних чи споріднених ісrорич
нпх традицій, сnоріднености расової, '-ІОВ
ної. культурної,
зpeurroю на rрунті :-.tате
ріяльних інтересів.
Це все є ВНУ'l'рішнім

ПридунаІkькоrо

і

Балканського

ЗахІдні

кордрни

України

мають

сеою

англійським делеrато.м, хотіла встановити
•демаркаційну лінію" між двома воюючи
ми сусі~ами.
Пізніше, вже восени того ж
року верховний
союз
ради амбасадорів,

розr.,ядаючи справу взасмов-ідноше.~ь між
Польщею та Укра·mою, ствердив цю лінію
для розмежування
України та ПольщІ.

національних теренів
·Знову ця лінія фігу

угода

розмежувала

ці терени вже на

зов

сім інших ..заса;дах, а не за на.ціонаJІьними
ознаками.

На конференції у _ЯЛті в 1945 р. знову ві~роджується ~лінія Керзооа» як державна
межа між Польщею та Україною.
На цю

та

бльохів як основних клітин европейської
сж:теми.
Органічні та фуmщіон.альн.і си-

ли цих к.'Іітин визнr-чати:'d)'ТЬ

будови.

:-.~іць усієї

Зовнішня небезnека, яка нависає

теnер на усісю Евроnою з боку

больше-

вицької Москви відоrраr не останню ролю

щодо

nрпскорення

nроцесу

об'q;щаН8Я

ЕвроnИ та сили цІлої системи.
Якби не
було цісї небезnеки, ідеї Каден~е-Ка.'Іе:Рж.ї довго лишзлим б ще симфонією майбутнього.
Процес
об'єднання
Евроnи
:мас свої
труднощі, які часто поляrають в інертноС'І'і дУ~Іання. в

устіftнеоних звичках, У тра-

розв'язку nогодився тод. rrольськиА nрем'
ср Мі'КОлайчи·к .. ·

Здавалося б, що •ліІНія Керзона• як кор

дон між

ПольщРю і Україною,

що так

уnерто знову і знову виходить на зелений

стіл міжнародніх конференцій мусить. як

ЩО

j

не задОВОЛ•НИТИ обидві сторони ціл

ком. то хоч бодай nАреконати їх, що вона
:'І'Іас певну рацію,
nевні лі.цстави.
Але
цього немае.
Поляки, nосилаючись на
кордони їхньої держави в 1939 р.,
знову
висловлюють свої претенсії щодо україн
ських теренів, які розт::~шовані на схід вІд
«.'Іінії

Керзона,..

Власне, цими

лретенсія

диціях тощо.
Серед цих
труднощів ломітне місце лосідають також залишки по..:
nередньої
системи
версайськоі
Евроnи.

ми версайська система. хоч вже й засуд
жена та
скрахована, і
затроює сучасну
атмосферу та У'l'РУднює встановлення но

Ця

вого статуту Евроnи.

система

мала

баrато

невральrічних

nунктів, ЯК·і вшшклJІ У наслі;tок

незадо-

вільного розв'язання
різних проблем.
Власпе, Через ці невральІ'ічні лунхти (зокрема Судети, віддані ЧехословаЧЧJІНі, ДанціfСЬКИЙ коридор, nереданий Польщі) 1
розлоча.JІася 2-га світова війна. Деякі з·
ЦJІХ невральІ'ічних пунктів дають себе відч:у~~ати і .по нині.

далІІ їй

УСІХ ІІІСUЬ У

HUit "

50% ІІJСЦЬ У nаJІЗТІ npeo,.1C'raвm.ndв.
Таке спіевідноШ8ІНІІ
нально-JІеt.ІОІЦ)МИЧНИU

см.JІ
і

~-

ваuіо-

комунjСУичио

ненвівським бJn.oкaJOf не за.'Іиша.JІо сумні
вів щодо майбутніх рішень парпякенту в
найваж..чивіJша
ПИ'tВНІUІХ
націонаJІьво
Т. з.в. ~лІнію Керзона" У'l'Ворено весною
1919 р., коли в~бувалася війна між Укра- державної ПО.ІІітюrn, а "JOq>eмa зовніmвьоі
ПО.1ІіТИКJІ,
Т- бі.пьwе,
ЩО В CТВOJ)t!tiOMY
їною та Польщею і коли
слеціяльна ко
nicлs минулорічних виборів
YJ)R;Ii саме і
місія
вереайської
конфереяц·ії,
очолена
беруть участь sаі'tел.чmювіwі партії JЮМО

nраг-

інтересііІ

конети-

пі;Іст8ви

досить давню і досить болючу історію, посднану з іменем лорда Керзона.

нень створить колись єдність Евроnи.
Отже, структура з'сдиненої 'Espomf визначатиметься
наЯіВністю
nеrіональних

rально-европейських

л.,е 'fІЯІВКі

щоАио кві'І'Неві МИІІУJ!ор.ічиі виборм, л~
час ~ких .д~икчвt .ІІРО'•~унІ~ичнt

комnле-ксіа та nов'язує У'ІЦ)аїиу з Заходом.

Са:'І'Іе до •лінії Керзона» nовертаються
також
Молотов і
Рібентроп в 1939 роцІ,
nісля того, ях німецька армія
окуnувала
Польщу, в червона армія СССР західні
землі Украіни та Білорусі, які за Ризькою
:мирною угодою
належали були Польщі.

цементом для створення ширших коmtлексів, які rюв'язуватимуть їхні складники у
суnі11ьні по.11ітичні та економічні 6льоки.
Пов'язання цих комnлексів на rрунті за-

Ненні.

туційно-пЗІІМІмеитариі

З кільхо.ма храїна·МИ цеитральноІ Евро-- nвртн ~YJJІf 4)iJJЬUJe

(Див. «Правда», ч. 77, 1948).
Реrіональні·
рує лід час nереговорів між Польщею та
бльоки складаються на лі,:tставі
nр~tрод
Москвою в 1920 р. Пізніша Ризька мирна
ніх геоnолітичних умов тих чи інших кра

соція.чіСУи

и

nи, Т&ІОПІИ 'J& Позrьща; ;СJІОІВ&Ч"11818, Yrop--, ~1, JIIPII ~ oiPOIJI! . . CI08UIX . . . .
·Щика та J7мувjа, а тим самМІІ дає ій ви-· C'JW81C~н:Jt демок~nа QPJИ1UO тодІ nонад

хід до

Перебудова

Европи на rрунті найнові

кратич.ного бльоку:

:ІСРЖ"ТШІНські демокра

ти. сnuіяJІ-демократи, л\бepL'tJf й історична
ресnубJІіхансьха

nартія.

Фактично.
піеJІа
'.И'8,Dаиих
llllk_..x
виборів nоJІІ'І'ІІЧІІе • .,.,.. lv.all ao:aiJnueca
на JІП непрn-..евві 'І'&ІоРІІ: ІІ&ІdеІru. .о
д~мокраТІІЧ:ІПd,

Тії

і

є

та

ПOJІJUtia

ПО"rенційnОІО

І коли б справді дійшло .110 нfІі,

вимагати

ВТ'J)учання

її ЧJІеttів у конфJІікт.

свої '3elolni.
Хар'І'іі ОН

цІ~ї

ycтattOIIІf

та

Це вже заrрожуwа

.'10 б світовому мирові й створюва.1о n{1:е
wходи д.'ІЯ лобудови .,ілшого
політичного
статуту Европи, ніж був nопередній.

Наведений
нами nриющд украіно,аих
західніх кордоні.в r лише однісю з бага
тьох

З

npOO.'!eM,

каТИСЯ,

ЯКЮ.ПІ

розnочинаючи

ДОВО;І.ИТЬСЯ
пр:жтнчне

ваджения у життя ідеі об'еднання

ЗуТЯ
з::t!'Jf)о

ЕвJ.)()ПИ.

О~инати або замовчувати <uІ то ві;JО'В4ІТИ
на май6утнс
такнх
проб.'Іе-:о.r не \ЮЖШІ.
Ліnше і .1егше запобігт~І хвороІ'іі. ніж nо
тім її .'Іікувати! У ІІ<lШі часІt і віІnн1 і 'ІНР.
Є

НЄ'ПОДЇ.'ІЬ!Іі

Та

ТОВІІХ ма штабів.

ІН'\111НУЧІ'

1!3(>УВ3Ю'ІЬ

СВЇ

То~у- rnipнi ~нтання. які

винихають при устійнюванні стС'с~:нкlв vі:ІІt

Н<Jродами.

треба

ві.дра1у

ж

розе'n1ув::~ти,

щоб не заnроваднти
хворобу
усерео,дниу
організму оо'с.днаної F~ponи,
яка u~
жуrтьсн

на

наших

очах.

Ат лянтійський

V

;ци Безnеки, у військовому союзі західньо
европейських потуг, що сm1расться на Ат
лянтійський nакт.
Але ці обриси маіібУ't'
ньої Евроnи
ще • далеко не nовні.
Вони
охоп:~юють .:шше західні країни Евроnи. а
всі кРаїни східньої
Евроnи
лишаються
лоза ними І перебувають за •залізною за
слоною",
Тим часом
ці обидві
частини
Евроnи і західня, і східня між собою
органіЧFІо лое'язані, одна без другої існу

Одній

АПt'ТJfТИ

теренів

......_.J'I'.

В•

Tt', що Ї1'а.JІіjіє~аІІіі пар311Мt'ІІ1' ІW"рt'ва:аuочоІD liJJWDinІD I"'JJICia CDL'I. . про-

мОЖУ't'Ь,

Україна, яи і Попь

ОН.

то українці, боронІІ'Іи збросю
мусіJІи б звернутися до пакту

вийшов би за наказом МОСХ!!и з ОН, мо
ральне nраво України в цій міжнародній
установі, Я·Ке вже було визн3fJе, зберегло-

не

ДО

українських

atpec!rю.
народи

Ми маємо тепер nерший
зав'язок цієї
нової системи в
Брюсельському лахті. в
ідеї, якщо не установі. яка :'dar назву Ра

nоJМІюють.

на.'ІІ"ЖИТЬ

оф.

25
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ЯКИЙ

націона.'!істів.

киl,

СК.'Іа;ІаІОТЬ

ВСі

nар

від соц:я.'І-деж~кратів до монархістів

і

•o•yвk'nrчllo-Rtlll~•

ЯКИЙ ріШУ"ІЄ Й HffiJ!IIMiф('IJHO ВИСТу

nає nроти
уря;~у в .=~і.,янrtі
внутрішньої по.,іnnш.

зовніІШІЬоі

і

від голосування 19 -'епутатіа.
Так само А
сенат після 45-rодиШІих
дебат 2ї ~зня
схвалив це.'f nроскт (з 308 сеttаторів 188 го
лосували за нього).
ЗвJf'tайно, коІІ)·віnв ІІі неввіаса.&і соціа

лісти rоJІосувuв

oponr

ІQМН'Кту,

II081'0JNO•

IDЧR rrapl, ВЇJІОМі а•е ~ЗІІ аро сJІІІJ)О.'ІІ86ІІіt.'ТЬ• Совn1:ькоrо СоІ&'Jу, про 'l't', що Лт

лвнтіАсьКІІі
СССР і

nакт

ІІІJUІІхом

••• на

••ІDТЬ ВІЙІПІ.

J10 віАвв,

•m

ото"~•••

1110 аІв, ва І
•оляв МаршаJІа•, r 3ІІ&рІІJІ.."І8М •••rрваан
ськоrо lмnt"pla.'li:DІY• І ІQІІ, ИОВ.'І88.
lтL'IiJI
МУСІІТІо J10тp-y&a111t'8 ПОВНОЇ Rt'aтp&.'I~RO
CТII В аовфJІік:тІ 1Іі8 3axo:tOM і ('хо ...м.
3аХІІСНІІХВ ІІ&ІП'У B88'JJ'11L... 11& ЙОІ'О ry'1'0 оІороввd ~~~~ і ва ~. що uхідаІ,
а ocoЬR80-t'ВOparkьal. .:а•р•uв
ве
Іа

r

тu~в010

Що Ж .!10 !Н"fІтра.'ІЬНОСТJf, Т1)

вона не сnроможна зaбeзrreЧlmr tта.1ію ві=

зовнішньоі вrресії. 1 ТО\!~' .:t::~ка

т~~ нt.'!В

ua I'I1LIIil,

Іо ••е арв

Вt'РІВ818У

80аІвому JУ.ІІарі мІ• Схо••• І 3axo.JtO• м
на ІуJІа І ва пІвночІ оауаоааиа

ліс.'Ія

со.nамв,

Aoro анrло-ам~икансьхі вІйе'ь:ха по

сnішиJІи б зайюrrи середню й півJІеnнv їі

частину.
Таким чином,
Jта.!!ія не ті.'ІІЬІШ
ста.11а б тереном боїв, а.JІе ще 11/J тоrо їй
ЗЗJ1ЮЖУ1Іала б громадянська війна. Нато

мість. Атлантійськні пакт

f'&paRY)·r І~П

КОJІеІПНІІВУ JIODOIIOry fioro )'Ч&CUKR В&
8811&.-ок, коJІв б аова crua o6'tln'OM rо
вrіс•коі arpecll, nри чому аін А8Є ііі мож
лІІвісrь розбуду·вати c•t.nt.нy армію. Одно
часно самі у:ио1ш пакту даютt. можJІІІвість
ііОГО 'IJtf'ЩIM
ВК.'ІЮ'ІИТІfСІІ
бeЗ!'!QCЄpJU!loQ У
8\ЙВJ' 'IQJIJ, . К:О.'ІИ ВОЮ\
вважаn&М)'ТЬ це за
,цоці.'Іьне, або коJІи територія .;~;аної дft!:atD
вu-'lлetta

nакту

буде

:sa-.

бе'3nосередНЬ<)

.

гро:аtеtІа.

Учасn. ІтuіІ в АУаанУійсьdІQ' аакn.
зааінчуе :ЦОТЄDt'рІшнІі стан П ae.:wirв'l . .l
ізо.а&QіІ І незабезnе'tевоnв, а акому вова
аІд зааівчеина оrтаввиІ аlІіІІм.
Бо хоч вона і l>pa.'!a участь у ГОСІЮдарськіН
сnіІІлраці Заходу (•nлян МІІрша:Іа• тошо),
3.:1Є фор:мальними лолІтичнищІ й війсьхо
вими зобов'язаннями
вона з ним не (•y.na
пов'язана. Тепер, завдяки участі 11 Ат.чRН
тійському пактІ й в ЕвршейсІ,кій Раді t·R

oepe6y8&Jia

через митну унію з Франціf·ю в<»ІR і фор
:~&а.'JЬНО nоJІ!тично nов'лза.'ІО.<'Я з Ззходом.

Орочасео з )'сnІхамв в :маиtшн!І nоJІі
nцІ УР•д дt'-fat'Dt'11i зосаr uoaa8RBX уеаі·
ХІв І у ВВ)"І'ріІІІНІй
ПО.'ІІТІІцІ.
Досить на
вести

такі

рі'n:Юrо

nорівняльні данІ:

валютного

nос.днаного

з

хаосу

браком

що в

груднІ

1948

Після трьох

р

на

продукнія

},

еuvт

зростІІння

рІвень цін

8% нижчим від рівня осеtПІ 1947 р.
СІ·Хо-rослодарська

~>

(194:'>- 48

ІТродухті.а

рішвьому рннку. стримано
так

У тахііf 3ТМОСФЕ1Jі Неf!J!ІІМИре'ННОСТИ )IJIOX
таборів, ,:mox фронтів І відбу:юся у лар
JІЯмеяті голосування HOJI
сnравою nрJІrд
нання
Італії
.!!О
Ar.,mniйcьxoro nакту.
Після 48-го.:ІJnmих
безл~вних ::tеба'І'!в.
nаJІата прео;tетавників схва.'!Jtла 19 берєзJІл
значною бі.,ьшістю ГО.'ІОС'ів У'РЯ;ювий nро
ект про nрJІІ.'днанкя Іта..'Ііі ;10 nакту.
З 512
nрисутніх JІf"Путатіе за схва"Іення: nроєкту
голосува.'!о 342. протн 1і0,
утрJща.'ІОСR

пакт

ІЦ&ІОУ~ аомуніе111 І веивіІцd, ІJu І фа·

uilt.

був на

Сіль

дослr.~а

в,

1948 р.

87% довоснної nродухції, nr.оми
с.,ова nродукція 92% продуFuіі 1938 р.
Зоі!нішня тnрг!аля в 1948 р. збільш"і.,а~R
ЛрІІб.'ІІІЗІІО ІІЗ 20%.
лоріВНЮЮЧІ1 З 1947 р.
Унаслі;хск зростання сі.'Іьського rornoдap·
ства, nромнс.'!ов.ости І торrlвлі. нацІоflа.'ІЬ·
ІІІІй nрнбуток
зІіJІа.mввев на 7% І досяr
90 ?~ ДOВOCJIJII)fO ІІ3Ці()JІ8ЛЬ!ІОГО nрнбуТК)'.

Ексnорт з 54 млн. дол. міСЯ'ПІО у 1947 Р·
80 MJIH. ДО.'!. у 1948 Р, Де·
Фіцит у державно~ІУ б'юджеті 1947 р. У t"Y"
:о.~і 750 млрд. лір за п€'редбачеиняма змеtІ
шиться В ЦЬОМу бЮДЖІ"Т\ІО!ІІУ (1948-49) poUi до 174 м.1рд, лір.
з6і.,ЬШІ1ВСЛ ДО

ЦІ Bt'l &rЦерrчнІ :Qоt'аrн•нн.в ~6а 1&11-

;tRЧуватв nocln'Ь вдuІІ .-осподарс~ко-•1·
nанеовІй nопІтнцІ )•раду, нев•баr_,ивмтt І
nрацt.овнтоетІ варопу, Aoro по~·т'ПD •Ід•

вІдІLІІЬJІосrв І. врешті, •nлановІ Мapmutl••
8К&і

мав

ІІІфІШUWІВІ

JІ&ІМ'ІоІІ'У •І.абудову

8DJІIIB

ІТ&JІІL

Це

118 ,_.._.
зростаннн

rО<:nf\дарського
nотенціялу
й
вну":'РіuпІJ!
стабі:tізація
на.uаІО'І'ь
Іта:~ії
все бtJІьшщ
вагts

в

Ат лянтійсьхому л акті.

.

lІал~ 311Іцневна ево•І "J&11111UІІІ.,.І k:s·
Іач.,.. ІтапІа а ~.-1flІнеІІСJ8Н'7'_. . .,

n•••

аааті, нхщо він tіуде створt•ш1і\. 'V ВГ$11Со
М'І разі \талІІ1ськn nnJІiтШtR поважно spa·
xoeyr його в своіх зовнішт><t-nолІmчnнх

шого досЬІду і виглядів на майбУ't'НС в~n~а тра.чьність є нереа.'Іьною
С'а'І.Іе !'еОтра
гас інших категорій думання. ніж ті, що фічно-стретагічне nО.'ІОЖЕ'fШЯ Іта.'Іії nю nJІmtax.
іх ВИЯВЛЯЮТЬ пості!\но ПО.1ІЯКИ, ЛОСJІлаю рить .:IJJЯ неі небезnеку статІ! а~ою вій
С.,ід врешті додаТИ, ЩО niд'I'J)J!I0(8 та
чись на якісь ІсторичнІ права та зкрахо НІ! на виладок збройного КОftф.1:юУ між
велико'іо більшістю пар"ямептУ ~
вані nолітичні системи. Щодо розмежу Заходом t Cxo;xov. ~Жt'ННЯ н~'РЗ:'ІЬ КОЮ
rкту rtpo nр 1 tєд1ІЗІНІfІ tта.'Іії no А'f.шш.пй·
вання національних теренів треба раз 1 ности МОГ.'ІО б б:І"ТИ реа.'ІЬRОЮ СПр;ІВОЮ :ІН ськоr-о пакту дуже 'JМ!цнила ЗОМ1ШН! назавжди додержувати засnд, які виппи- Ше тоді. коли б Іта:tія Na.'la настІ.,t.ІОІ міжнаро.nні, _а що UBЙГCJ.UOIItiiІue 811;\·трІt;J-ОН,і
Одним з найважливіших
невральrtч- Еають з nринциnів ·самовизначення нарО сильну армію, uю uor.'!a 6 ві)Іб.пи всяку позицІї уряду .~te-rІІcnepl.
HeJotaє rуwшв:У.
них nунктів що мас виключно
важливу дів, отже з nринципу етнографічних· кор :ювпіtшtю аrресію
І тут ":ІНО.Ву •: озбросн ЩО КОМУtІЇСТІt Й ІІЄІіНЇВцl ІІDМ:lГtіТЮ.•'І"'fЬ(:Я,

ро.пю для м~йбутности ЕвроПи, є Україна.- донів.
Вона мас величезне

Ев'роn••

значення

для всісf

бо ж у·країна це житниця нашого

контин~у.

Крім збіжжя, . Ухраіиа. має

також величезtІі реслх:и вуrІЛJІЯ, заJІІзиоі
руДJІ, маиrацv тощо. ТериторіІІJІьно вemt-

Поляки не заперечують цієї заса

ди, але л~кликають.~я .на. неї тппе

якщо це вІДлоmдас ІХJШІ штересам.

тоді,

Вони,

на~риклад, лретенду~ь ~а всІ ті терmи,

ЯКІ вони nеребрали вІ,Ц НtмеччІmи (кордо
ви на Одері й НІссі), але водночас ІІІ>~~~'-

ня

ІтаJІії

мо:ІІUІиве

тL,ь•n 'За .:tОПО\ЮГОЮ

США. а чи еони ооrо;~к.'пtс.я б ,.атп uю ло

ломоrу, коли б Іта:'Іія ві,:мови..uся Щ»ІСА
натися
до
ПО..'Іітичяоі li С'Т1)аrt-.ЇЧН()-ІІій
ськОІІОЇ систеuи Захо.11s.

Jleinopuwden.

•31.· r-.

.., ---

і дO'I'ellEf!, саботуsа'n1 nрацю ~ряду А
підтривати NІ:vтріlШІЮ СJІJІУ 1талн
AJtf!
аі.Ітр-аа 8UR'R',.OI ІІJІьЬІОМ'ІІ ВІІРО.Іt• і ·
....,.. .nІТ}' .at'1'h у....... JIIOJ'J
JRf'UittQ•
Jfll88'l'll aQp8811)' Ope'I'8Дt'J).IUUIJ aauho _.
~о-ІІt'ІІІІІ8еІоНІ . . . . . . .

n

ОІор.

·.

•. : .

..

1

Jl. ДЕДАЛЕВСЬКИЙ

Нові

Оргав Центрального Комітеrу
к:окуні·
ОТКЧJНОі партИ (бопьmевкв:ів) СССР сПрав•
да• (ч. 75). опублікував сЗа·кон про uтвер·
дження розпорЯІдків
Президії
Верховноr

РЗ&ІІІи СССР щодо об'еднання,
вореиня і
•hІвІJІ:ацJ.і окремих Іdністерств ОССР•.
На
підставі
цього
закону
Верховна
Рада
СССР, як найвищий
заКОН<>.Q;атний
орган
Совєтського Союзу, заmердиЛа ціІЛий рящ
:JІоІі.н 8 а:ерt,вництаі l'ООІJQА.аІ)СЬІІ:ИМ: ЖИТТІІW
СССР, які були раніше схвалені
постійно
УРRд:rючою президією Ради та безпосеред·
ньо пІсля цього запровадженІ у життя.
Які ж зміни
відбулися в а,цмініС'ІІрації
rосnодарськоrо житти ОССР, що іх закрі
ІІJІВ згадакий закон!
Прмиrом 1948 р. та в перших
місяцях
1949 р. 1 :JВ'язк:у з цими змінами буJІо зне
сено цілий Ряд загальносоюзких і союзно·
ресnубліканських міністерств, ІІІtі в біль·
ІІІОСТі утворилися після
закінчення .цру
rої світової війни.
Те, rцо недІUНІо поді·
ІІеtrо, тепер 'JНову об'еднано.
За пропозиціtж> Ра.ди
кінІстрів СССР,

23

ЛИіПІЯ

р.

1948

Левіятана

клопоти

об'~нані

міиісrерство

початку

Ісв!увІUІКІІ

найвищу керівну

СО8Є!І'СІІІШІ

ВІІІЦІІ а

веьоІ'Іt

rоеоодар

naR1107

ськоrо жwrтя постаа.лево буnо Вищу РВ\0'
Народнього
Господарства
(російське ско
рочеиn ВСНХ), їі фувиціі ЗВУJКУІОТЬСЯ
. .е через рік до вИ'КJП0111101'0 керІ8вицnІа
промисловістю (декрет ВЦИК ЗО JІИСТОПВ·
да 1918), а кер~о всією економікою
переходить до Ради робітничої та селRН·
сwс:ої оборони,
що 3ЮДОІІ
дістала ва:ву
Ра..ци Праці й Оборони (іросійсьв:е скоро·
чення СТО).

У nеріод НЕП-у (ІВ 19!4 р.} Вища Ра~а
На.родньоrо Госnодарства (ВСНХ), що дія·
па досі fllt едина центральна орrенізацІл

дістає

своїх

в~Ідників

у

виrлRІДІ

сВСНХ СОЮЗНИХ ресnубліК» та ПОДЇЛЯL'ТЬСЯ

на дві частини

Центральне управління

-

державної nромисловости і Головне еконо

мічне ул.равлішІя (ГЕУ).

В

р., замість

1926

ЦИХ ДВОХ частИН ВСНХ, СtГВОРЮЄТЬСЯ цілий
рящ головних

окремих

управлLнь

галузів

і

комітетів

nромисловости

та

дл11

покли·

кується До життя Плниово-Економічне Yn·
равлінии. що стали осноВою для цілого ря·

дУ комісаріятів, які після закінчення 2-оі

харчових резервія і мінkтерство
матері
яльних резервів у одне зата.льносоюзне мі·
ністерство
державних
харчових І. мате·

Після

ріяльних

мих галузів і ділянок rосnода.рськоrо жит

резервів.

~ липня 1948 р. nоєднані
мtністерство
лісової nромисловости з мінісrерством це
mольозноі та паперовоі
промисловости в
союзно-ресnубліканське міністерство лІсо·
ВОЇ і паперової nромисловости.
2 серпня 1948 р. на базі мі-ністерства хе
мічної ·і міністерства rумовоі промислово·
сти С'!'Ворено загальносоюзне
хемічної n.ромислоsости.

грудня

28

1948

міністерство

р. ліквідованІ

мi<Ricrep·

ства легкої та текстильної nромисловости
й утворено
союзно-реооубліканське міні·
стерство леУІкої промисловости.
Так са.мо
28 грудня 1948 р. створено з міністерства
нафтової промисловости
nівІденних і за·

хідніх районів, міністерства нафтової про·
мисловости схЩніх районів й інших са•мо·
стіЙіНи·х
будіовельних t постачальних вLд·
.-Ілі" нафтової та газової промисловости
одне

загальносоюзне

міністерство

наФто·

воі nромисловости;
з мінkтерства рибної
nроми~ловости схіІДніх районіов СССР І мі·
Ністерства рибнОЇ ПРОМИ'СЛОВОСТИ ЙОГО За•
хі·~піх районів утворено міністерство риб·
но1 nромисловости;
мtнtстерство вугільно·ї
промисловости захtдніх районі.в, міністер
ство вугільної промисловости с~ідніх ра
йонів і міністерство бу;ц!вниЦТІВа паливних
пІ;дприсжтв
об'єднані у міністерсТ1Ю ву·

світової

війни

дістали

створення

комісаріятів

для

часу.

Всі ці явища тісно пов'язані з націо·
калізацією та соціялізацією, точніше су

сти

та

створено

мета.люрrійної

одне

-

нове

мінісrерство

Jl'І)Омисловости

СССР.

В ц!:лому ж, маючи на увазі ці змLни,
'!1Іеншено на 15 число заrальносоюзних та
союзно • респу6лLкансьхих
міністерств
СССР та знесено декілІОКа досі автономних
І'ОС'Подарських

вь.цді.ліs

та

nравлінь.

у

процесі цих всіх об'еднані. тепер за.лиши
JІОСЯ 28 загальносоюзних мінlстерс'ІІВ, себ·
'1'0 таких, икІ є лише в Моокві І mti охоп
nюють найважлИ'Віш! галузі всьоrо життя
Совєтського
CoiO'Jy.
Керt&ництво в них
вІдбувається за допомогою УtІОВНоважених
'І'а різних організацій, md .ціюrь в «Союз
них респу6лЖ:ах•.
ltptм того залишилося
ще
20 союзно-реооу(ІлІкаtrеІ>КИх
иіиі
стерст~.

що

О'JІ:ОП1ІЮКJІІ'Ь,

nереважно,

дРУ·

rромом nорИІВатвої власности

на селі (ко·

lніцWrrива, а разом 1з цим і вся
система
ліберального чи ліберально-пляновото гос·

подарства, що побУ'доеана на поділі сфери
еконооміЧІНИХ впливів міож прива'І'НИМИ й
с~ільно піt,nприємствами, з одного боку, і
втручаннЯ'М держави з дРУ'f'О!'О· Все гос
nодарське жи'І"М пересуну.nося на різні
етуnені
адміністрацfі і переmоориnося на
незІ'орабиий механізм, що ним керує дер

жавна бюроІфаті«.

«Об'еднуваНІJя,

творенн:я

не лише комісаріятів

чи

й різних к:літин, функцій,
не закінчУВався,

як

l ліквLдація»

міflістерств.

але

постів mодей:,

показуКJІІ'ь

стратИІВ>ний

ВІПарат

розроставоя

саму внутрішню лооіоку бюрократії,
самі

функції

кількома

дуже

різни·МИ

це приводило до

часто

за

ruoв,

ЧИС1ІО

Різ

від міІс.цевих

респубnікаж:ьких

реопубліІк•

Совєтського

Comy 1

за свою

роботу в!.дnові.дає
перед
зажовод811'Вими,
чи вірніше пщ:nійни·ми, opratІмm аІдпоsі·
дальsоі респ:уб.nів:и.

доброRКіснОЮ

Ко:вному, Х/1'0 у&ажно стежит& за еко
номікою Q8eтcwwro Сою3у, а са.ме s нею
і пов'юаІНа остІІВІUІ перебудова uікІсrерств,

npwaдYКJII'ЬCR 'І'і безконечні зміни, JІКІ 1 ВіІд·
бувалися в метщхах і струв:Т')'рі а.дміиісr·
раці.ї оосоодарсьв:оrо
ИИТ'ІW СССР.
Вони
не рідко JJP<WIIl'OМ року або двох чи 'і'РЬОХ

років

зміІUІпи на ріжих щабля11:

еnемеs'І'И господарювання.
можемо в1fІrи керівництво
nриемствами,

я·ке

ОСІІЮВНІ

Дпн nрикладу
на місцях nіщ·

виходило

з

сильних

вnливів місцевих
робітників на всі тех·
нічні ra госnодарські діі n~иємств (за·
кон про робітничу контролю 27 листоnа.ца
1917 р.). Воно nідлягало вже дошкульній
JЦ>Итиці на 9-му з'їзді комуністичної па.р·
тІ:ї (большевиків) та nісля певких ваrань,

хитань, боортьби різних елементів за вла·

дУ ua низах, за"Ін'ІИJІОСЯ за
рішенням
Oraлifla (його nромова 23 червня 1931) та
Орджонікідзе

цілховитою

nеремогою

1'а.nьноrо одноособового цен1'І)алізму.

то-

Дру·

rий ОРИВ:.Іlа,д - будова та пливкий став у
середній та найвищій
цuівістраціі еко·
коміки баrатОнаціональнОО: держави.
На-

нє,..

У ЛодзІ
заеуд•ено до смертної
кари
украіІІЦR Ілька ДолІй'Іука,
за «організу
ванни

в

одному

украінської

з

волинських

поліції на

РЕПРЕСІІ

послуги

ПРОТИ

містечок

ні'МцRМ",

органами,

а

дУблювання та перехре

СИJІ)ОВИНОЮ,

не

ВИКОRУ'ВаЛИ

і

відставало від

устійнених

норм,

а

це

в

свою чергу nорушувало всю систему фі
наноування.

Запамврочені

ккиЖІКоеимн

доtмами фанатики. зах011лекі можливістю
за доп0111огою
тотально--плявового
rocoo·
дарства видуwу&а'І'и
зі всього иаселен·

nrr

ня та здійснювати свої ідоопоrічні 'І'& по·
пітичні

цілі,

вnерто

не

хочуть

визнати

'1'01'0, ' ЩО ВОНИ ВИ1tJІИКаЛИ ПOp:rtlleнRJI Й де

t'енераЦію пр~іх кJІітин і стикул.ів ва·
роднього rооподарства,

а всі

ведамаганни

схильні добачати лише в побу.дові адкі·
вістрацu, 1&1 воик без)'ПИІІНО й ~інюют~:
Тр}'\ЦІЮЩі бюр0Іф8'І'ИЧНОЇ

s

~МІІІ\страції

розбмовою нових rос

nодарсьв:м:х раАонІв
Совєтського
СоJОЗУ,
ІІКі ВИІІІ81'810'1'1t 8ДміністрацИ білЬІІІОі КІлЬ•
костк об'ектів, збільшених оrеритороі1мьв:их
QJ.ІМ

вивикаІDТь у rаJІузі

IIID у 'JВ'ИЗК&' з
промисповости,

обіrу й обкіну товарів І цІвиостей ora іх
вьоrо розпQІ!ілу.

Всі ці 'llpmtfoщl · QІІ'верджухm. sайрізио•

макtтніші факти з eк:OIIOilitm СОСР. Во·
ВИ ВИЯВИЛJІС« ТаКОJК і В ~~~ ВВ!ІІ бщц
ЖЄТОМ СССР на

1949

рік. що є ~ t'O·

оrалмnноt бюджетом всьоrо жІІІ'І'ТЯ
ераїни
еоцІя.nІзму•. Візьмім nише декІлька мЮць
s Щ)()ЙОВИ roJrOВи бtо,.жети?і wrом~с•ї Ради
Союза JІ, Р.

У СХІДНІЙ ПРУСd

нішнього

світу.

величезний

Вона

nля.цдарм

перетвориласЯ на
маневрів

совєтської

ПрусН.

У цій' rerь знищеній провІвцІІ, населен·

лених
сюди з . захІдньо-украінських
зе
меJІЬ (з-над Буга й Сяну).
Німців у Схід
иіой Прусії nісля виселення іх у 1945-47
рр. лишилося
тільк:и щось з 10 тис. чол.
Це Т'і, що уникли висе.лення завдики сво
ім КОМ.УІfІістични•м симпатіям.
І"краіицоів тут оселnли в колишніх ні
мецьких rосnодарствах ще 1946 р., але за
їхне вороже ставлеиии до совєтської си
стемм: ім ве видали необхідних
хлібороб
сьИІІх знарядь І маПІИR, а тому вони і пе

реииваІUТь величе:mі труднощі.
Це їхнє
тижке
становИ!Це ще більше
посилюють
безконечні військові маневри, під час яких

большевики

зовсім не зважають на насе-

візаціі nеребу.цували свою робоr:у в зв'RЗ•
в:у з новими nQ'І'Ребами.
ВЗ'RТИ для при·
к:.ла:ЦУ міністерство
м'ясної та
молочної
nром:исловости,

яке

не

виконало

nлm~y

накопичень і бюджетових зобов'язань. Ба
гато

підп.рисм:С'n!

JІО

1948

в

році

міністерства

завдань

щодо

ие

викона

npo.zurкyвaи·

ня висоtmх rатунк.\в . . . Незадовільно пра·
цює і мінІстерство рибної
промисловости.
Пл·ВН лову риби на 1948 рік не виконано ...
Зле використовується техніка мі.ністерст
вом будівни"mа підприємств тяжкої · індУ
стрії.
Це мініС'І'ерство незадовільно вико
нує ухвали УРядУ npo
механізацію буді
вельних роб1т . . .
Не може
бути
таких
перевитрат у адміністративних
витратах,
які с-постерігалиси в 1947 р. . . . Правильно

говорив товариш Зверев про лотр~у змен·
шення кількости постачальних і збутових
організацій.
Разом із тим треба б nодиви
тися пІд тим кутом зору на деякі інші лан
ки адмі:нkтративноrо
апарату, ик! часто
nровадять nаралельну роботу .. ·"

Але чи розв'яже асі ці недомаrаІИtи, икі
випливають :1 са110і системи
тотапмюrо
гооrюдарства,
зменшення
на 10 одиниц&

які

минулого

року

у

ся оnвертатися до Росіі.

8

СПОДІВАЮТЬСЯ

ЖАЮ.

В

Украіні

ЗДОБРОГО ВРО

нредовJК)'е'rьси

пізніх врм:х культур.

сівба

У б.агатьох її обла

стях роЗпочали прополювати
ряки, бавовю-rк та картоплю.

цукрові бу
Закарпат·

}"

ськіІ І Чорнівецьв:ІІ о6лаетих в•е зав:оnо
силnск JКІІТО І mпенвц-.
Деякі
пів~екні
райони розпочали
косовицю
трав,
якій
«Правда»
присвятила .'передову
статтю.

J&:УJІЬТУР

ІІЗаrалt до6рІІІ І

СПОДіВаІОТЬСR
ВІІСОКОІ'О
ВрОJК&ІО,
0Д'R!l'К,
справа гірше
випrst~ає з маUІИ'Rами.
На
скликаній наприкінці квітня в Киmі на

Раді У справі
поліпшення
роботи
МТС
стверд•евІ значні ведоJІЇХІІ в цій ділянці.
З цього nриводу ЦК КП(бІУ ІЩ:(аа навrrь
спеціІUІьний заклик.

8

«ВЕЛИКА•

РІЧНИЦЯ.

!І otrвa

МІМУJІо !І років проrелоmенвн
«rеніяль·
ним• «батьком
народів•
eoцiя.Jiienr'lвoro
:Jмаrавви в СССР.
З цього nртюду совєт
ська преса, а в тому числі й преса 'У'КJ)аї·
ни,

закликаючи тру,'І;ищих до

нових

і

но·

вих виконань 'І'а перевиконань nлІІНів. на·
м.аrалися їх nереконати, що.

мовлІІВ,

ТІЯ і Сталін УІЦ8СЛІ1'8ИЛИ ЇХ ТаюtІІ
RЛЬНИМ~

винаходом.

Як

пар

сrені

звичайно,

труди•

щі і цю річницю мусвJІІІ 6уJІJІ вІд3И8'18ТИ
DереІІJІІІ:ованн...

8

ївське

вJІІ)О6вІІ'ІІІХ DJІJUdL

доrТИМУть

ЕЛЕКТРИКОЮ.

pa.zdo повІдоІІПІJІо, що

Іtв•

иеза6ароІІ У

ТВ&рИИНІІЦЬКІІХ фармах Украінв

доІтим,...Ь

корів і стркnимуть овець елеаіrrрІІКОІО.

Перш.

ніж

переходити

до

електродо

синя і електрострнження. совєтський уряд
пов~ше;н був би nо.:tбати про вирощуваннІІ
корш

1 овець

ухвала

електрикою, бо як

уряду в

показує

справі пЦнесення тварин·

ництва, покпжо

не:~о~ас що доїти

Не_ допо:-.~агають

і

навіть і десятки

стригти.

тr«:R'I

аrітаторів, яких nартія
вислала ва села,
щоб переконати селян у необхі.дносrі роз
витку

колгоспного

тваринництва.

Закріплевu комувістІІЧІІоі .РКтатура
в ссвародвіх демократіах»
15 травня ц. р. у МадарІЦІІНt від6улисв
чергові в•бори до парлвие1111'у, Toro а са
мого дня від бу лиск виборк до opraaill rро
мадськоrо самоурядування у Болrаріі. Роз
реклимовані
як
«>Найдемократичніші», ці
вибори в обох і др}'І'ИХ країнах відбуваnи
ся за вІдомим совєтським зразком голосу·
ва'ВІНя за оди.н. !JатвердженИ'іІr комуністич
ною nартією, СПИС()К кандидатів і при одна·
ковому поліційному терорі.
За офІцUhпс
мв даІПІМ1І, чого й т.реба бу ло оподіва.,иси,
вадІІРСьКИЙ т. :Jв. Rаро,цвfІ
фронт &e'J&·

аеЖІІОС'І'в здобув у ввІЮрах 95% ronoefв. а
6оJІrарськd комуиіС'ПІЧІІІІЙ свІдчІІ':JВІІJОІЙ•
фронт 92% rолосІв.
ІНІПІІХ васлІдків І ие МО811& було чека
т•!
Вонв 'І'І.лькв
оек&3УІО'І'Ь
вк даJНІКо
аІІDJІа вже совn~n&цІв
цкх
в:раІв ,., 311.
«RapoДRLOI демокраоrU•.
Так,
нап.рмлад,
nf.д час перших виборів після ·закінчення
війни у 1945 році комуністи, не зважаючи
на модкі ще тоді сиипаті:ї до КОІІІУ9ізму,
здобули у Мадлрщині тільки 17% голосів.
Два роки пізніше, не
зважаючи на вс.ІІКі
крут!йе'l'ва, вони :~Добули
тіл&ки 22%.
І
щойно ·'І'ЕІПер, пістІ
розбиття й пікв~ацИ
Інших
політичних
партій та об'~акнн
ВСіХ: Т. 38. ФДеNОК/РаТИ'Ч'НИХ• СИ/1 у В:еро&а•
вому комунkтаuи
сНаІЮ.АнЬОІІ·f
фронті•,
післн численних
арештів і засУ\Ців пові
тичних
противнИКІіs та при застосуванні
поліційного

терору

мадярсЬІ[і

комуністи

сздобули• 95% голосів.
Те саме бачиtЮ І в Болгаріі.

Змально
відомі nроцеси над провіІдниками некому·
нІсrичнпох
болrЗJрСьхих
nартtй І
взаталІ

над оnозицією.
П~ягання
ВоnгарИ nіщ
совєтський рівень
від&ІІлоеJІ навtn. І на
складі болгарської
комуністичної
nap'l'ii.

Ще ненавsо в павах цієї партії

відбулася

велика ЧИСТІtа всіх тих болrарсьв:их

ністів, які

не

виявили

кому

себе безвольним

ЗНарІІДДям JаЮСковськоі політики.
Жерт·
~ цієї чистЮІ став І :sacтyrmmt прем'єра,

КОС'І'Ов, якого ГОЛОІИDІІІ злочином бvв е:на

ціоналістичний ухиn і «неприхильНе оrав·
певни до

·

СССР..

· Т.реба вtдмітити, що у проводі

комуні
стичної Волrаріі. а також й Іяmих оовст•
ських

сателітних

держав

стоять

теnер

Майже ВИК:ЛІОЧНО КОМУ'fІіСТИ, JІКі виховува
JІИСІІ в Москві і прибули до своіх країн
разом з

совєтською

армією.

Воі

ж

Іtппі

визначні комуиісnІ поступово бvли усунені

Bi.Jt керіВИМQ'n!а, а

'1'0

ціоналістичні ухили ...

КоІІ)'Иістичні

й 'Jас:rдмені за ct~a·

enepeuorи,. у виборах не

.мо~& скрити
спротиву
васеленІНІ ткх
краІІІ московсько-кокуніетичним експери

ментам і

понево.ленню.

чехосяовацький

Так,

наприв:ла.д,

КОІІІ)'Ністичний

ауриаn

с~ункціонар• ствердас;ує, що чехословаць

к~ СЄJUІНк СТ8ВJІR'І'ь ск.льнив сnротив т. зв.
Сlльс~о-rосподарськкм кооперативам. Я"Кі
оргаюзують на 'Jразок совєтських колrос

Пlв, хоч сфуикціонар• і намагається пере

конати чехословацьких селJІН, що '1'1 кооnе
ративи не мають вічого сnільного з совст
ською колгосnною системою.
ЖурнаJІ ви

словлює nобоюваяня, ЩО цеА
сnротив може набути

селЯНСЬКИЙ

загрозливих

фасж

Масове ввезеІІU васепе- 3 Естовіі

Корн;Іеця:

«Не всі пLдприсмства та державні орrа

полку,

Стан зaciJnulя

І"КР АІНЦІВ

Оrо.кrольм (УПК). Після ІJІРилученвя до
РосLйськ:ої совєтської
республіки
Сх.ідня
Прусія тепер
зоасім
ізольована вLд зов

його

кількІсиих, а у nершу ЧерІ'У' -.існих норм
nродуtЩії, а тому зменшення собівартости

'У за'лзк:у а чим вІідбУІЛИСЯ цІ. орrанізв·

ційні ЗС.Іни в ССОР!

1

щування роботи.
ІЦцnржмства,
.llld, як:
правило, забезпечувалися несвоєчасно і не·

мікІстерсте

• ЦІЮВади'І'Ь
керІвНИІЦ'І'ІІІО
rdдрлщноІ
ваrи
спраgа,ми
~ьsОІІ'О
та
ек:овомічпоrо
ИИ'І'ТЯ 8 'І'Ій ЧИ
!ишіА 3 16-'І'И
«СО\03ІRИХ

Характерне це дру,ге обви.н}'вачеІШ<Я, бо
са-мий
сзлочии• С)"АИJІИ у
довоениШ: Польщі всі·х національно свІІ.!о
мих українців.
Як видно,
навіть і вар
ша.вський УРІІД мріє ще П!рО о:креси всход

через

вик:онуааJІиея

назвою

~ та пробnем:ЗІІІИ,

не ~о кількости, залежяо

вже

тульського

Ш'І'етоіні зчинили буnи буит, &~ОВ1ІІПОЧИ

саме за '1"8Кий

на·

треба було бе"ЗНастаино зменшувати, ті ж

ж назви в «Окремих СОІОЗНИХ реопуб
ІІhсах•. Вони дістаЮТЬ диреКТИ•ВИ S МОС'КОВ•

nов~аІО'І'ь перед нею за свою робоr:у.

факти,

галузі чи

Біля Кенінr'сберrу (теперішнього Калі·
нінr'раду) спостерігач бачив великий кон·
центраційний табір, у якому nід наrля.дом
НКВД
перебувають
численні
вояки 16

Польщі».

віть асьооо rосnо~дарськоrо JКИТТІЯ, Наsпа•
ки, саме nісля У\Цержавлення такі перемі
ни на широку С·калю починалися. Адміні

ще збілЬІІІJlD'І'ЬСЯ

е&коі ІІИТJ)ОПопИ, а тмrож звіт:у10'І'Ь 'І'а від·

емерnмі ІІОІрІІ o-n s комаи~ів І"ПА в
ТервовUп.сЬІШІІІ7 повіті
Ко~&тянтина
Зборовського, акоrо обвин.увачували у на·
падах на війсІ>Кові з'єднання та «намаган·
ні вЩірвати
nіІВден.но-схі.дні
землі
від

ня я·коі до совстської окупації дорівнюва
ло 4 млн. ЧQЛ., нИІНі, КІРіМ в·ійська, JКИВуть
л11111е 50 тис. українців, примусово nepece·

госпо

дарства, що на nіІДставі в:вітиевих тез 1917
р. ЛеніІНа nочалася з nepulJflt же днів вла
ди большевиків
конфіскацією та націо·
налізацісю державою банків і важкоі про

rорядю ділRНКИ
ек:ономf'"ІНого
життя та
по.ІІітичsо • а.дміиlстра'І'И9Ноі
орrа.нізацLї
~иааи.
Ці міністерства побуодованІ ТЗІК,
що відnовід<Ному центральному мІнkтерст
!Іі а
МосJСІВі
вІідповідають
міиістерС'І'Ва

'l'tef

що війсь·

лектив!зація) в 1-ій п'ятирчці. За допомо·
rою
різних
а.,цміrністра.ці:йно-.політиЧ!НИХ
. заходів і поліці:йного терору були зниrце·
ні приватні власниttи, а з ними і nриватня

всьоrо

удержавленнАМ ві;АповІіДної

а
ІЮЄнних і воєнно~морськи-х сnоруд, Голов·
не мапnmове будІвництво при Раді мініст
ріа СССР в
міністерство
будізнИ'Ц'І'Ва
машинобУ'дівельних
підприємств.
В 1949
році лікві-довано зовсім о;цJІІе мін.kтерстео,
а . саме міністерство медичноІ: промислово·

пові.домиnа,

мисловости, а закінчи·лася цілковитим роз·

удержавлюванням

отже у·весь цей rFРОЦЄС експерементування,

в міністерство
харчової
міністерс!NЮ бу>діsництеа

преса

армії.
Тут зосереджені
також незлічимі
запаси вLйськових матерWІлів та харчових
прод•укті-в,
:__ розпов~ кореспоНІдентові
"УІІК один німецький спостерігач, икий не·
давно rюрибув до Швеці,і п.ісля
нелеtаль
ного вІі.щвtд}"ВЗІН'R« ним Польщі й Східньої

цІльним

У 1949 р., на п1дстав1 рішенюr цієr ж
Президії, об'еднані мінісrерство
хар'ЮВої
nромІіСЛОВОС'l'И
й
міністерство
омакової

-

Польська

JІЕІВІІІІ, а і&І:оли навіть зовсім J'ІІ8ІІОІІІLОІВ
люють обробку землі.

ПОЛЬЩІ

ковий окружний суд у ШтетІні засудив до

ои:ре

rІ.льиоІ промислооости.

промrtсловости
промисловости,

)"

назву міністерств.

тя, почався розподіл сфер вплИІВів і пев
них завдань між НИІІІИ, икий і триває до
цього

СІІВІ"І'ІІІ :JАСІ"ДІІ RrАІВЦІВ

Oroкro.Jn.м (УПК). · Зrідно з вІ,домосм
ми, що
дійшли до
місцевих
nровідних
естонських кіл, мІ•
І Z5 березви q. р.
:JIIOIIY вІдбу лиса масовІ BRВO:JR ваее.вевва
3 ЕстовП. ТисRчі людей посадавили до то·
вароних залІзнИЧіНих вагонів і вИJВезли на
схіtц. ТІЛЬКИ З ОДНІЄІ СТОЛИЦІ ЕСТО·

ze

НІІ ТАЛЛІНА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ ВИ
ВЕЗЕНО

. цього

12 тис.

разу

ЕСТОНЦІВ.

депортовано

з

числа міністерств СССР?

усієї

Скільки їх
країни

-

В цьому не мо

же бути найменшого сумнів-у: від з'сднан
ни двох чи 'Ц>ьох міністерств в одне нічо

~ ~ Советсьхому Союзі не зміниться.

Ад

Мlюстративний апарат може й зменшить
~ не'Жачно на його вищих ступенях, але
аtн залишиться далі
везкінени-м на йоrо

середніх та нижчих ступенях і надалі ма·
тиме

неоnравдаво

величезний

бюрокра

тичний Характер,
РО:JВИ'І'ОК ВОВІІХ 1'ОО(І()оо
дарських районів за сучасної скотеми еко
номічного праалінии СССР родитиме і А&Лі
труднощі великотериторіRльвої
_,...iRicr·
рації та збільщуватиме центральні К&.N)И.

Хворий

ЛлвІffl'ан

матиме

нові клопоти!

знають тільки самі больwевихи.
перша масова депортацfв пІсля

Це Іrna
,.ервва

tt

1941 р., коли московські большевики тіль·
10 тис. чол. Гово·

ки за одну ніч вивез..1и

рячи про ці цифрrі, не треба

естонців є всього лише

1,3

забувати, Щ(t

млн. чол.

Вивіз насепевия nровадитьон в Естонії

3 привою ліквідації
«6yp1Q'&ЗR8X . . . . .
llaJdc'riв•, які, ІЮВляв, ссаботую'І'& еконо·
мічний та ЕУJІ&турпий розвиток країни•.

Зsа'ІВій в:Ільв:остJ ІІОJІОДІІХ естовцtв ао·
Щ&СТ8ЛО проте схова'І'ІІСІІ в лІс11, які тепер,
осоолІІВО біли
російсько-естонського кор·

дону, переnовнені втікачамк.

Новими вті

в:ачами помітно поnоввилися лави естон·
ських
партизанських
заrонів,
що увесь

час о.купації країни
червоною
Москвою
гtровцR'І'Ь мужню боротьбу проти оовсті.в.

Заув&JКеві тако•
І у

C'I'OJI•Id

ХВИЛЯ

де118JWацІйві

.л.rau РІnі.

ТЕРОРУ

й

пot'tlr•

Треба гадати. що

ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

ЗНОВУ
ПОСИЛЮЄТЬСЯ
в
непоtrірних
прибалтіІІсЬЮІХ q>аінах, народи иких І на
батькіІнцині, і на еміqNЩіі
визвоnьиі змаrавня.

щюдовК)'ІОІІ'•

Чеrвео,

червня

t

•У:К:РАІВСЬ~ИR

1949

fOJIOCa

ОГЛЯД ПОЛІТИЧНИХ ПОДІИ

У Парижі· «атмосфера довір'я»,
•

а у Берліні лунають

B8Diua.Di
Десь

подівся

для

постійного,

·

Бер.((іну вік подасть

проnозsщію щю

rрошевої

реформи

Несподі:ванкою з боку Вишинськоrо бу

вЩо:иий ІЦ)окурорський тов, і не чути йоrо

колишнього

пл

переведення загальної
в усій Німеччині.

йоrІ)

t

СОВЄТСЬL\.

поrоджуєтьСJІ •••

Оnостерlrаючи перебі.r перших засідань
Паризької конференції чотирьох міністрів
3акордонних справ. сщ>;щ.ці не можна піз

нати Вишинського.

пострІли

ла йоrо щхmозицUІ про устійненка в поро
зумінні з Китаєм терміну ІЦЛЯ вироблении
мирноrо доrовору ІЦnя
Яnонії.
Але і цю
пропозицію він без nротестів
SЮІВ післІІ

традиційноrо

«нет!» Е;дине, що назовні показує, що цей
чемний, усміхнений і меrкий дипломат є
таки представником: Кремля, це йоrо осо
биста
охорона три офіцери
НКВД. :а
якими вЩ прибув на
хонференцію.
Але
Захід не звертає уваrи ва такІ &ДРібниці•
й тому деякі закі;цні пресові кореспонден•
пи писали навіть про «атмосферу довір'я»,
в икій, мовпяв, розпочалася конфереиці&

заперечеНИІІ

ЕйчісОиа й

Бевіна.

ВишиисІ«ИЙ
ве
ДІУЖе
nротестував І
дІ>~го дни ·конференції, коли його захід•
ні копеtи відкинули
запроооноване
ним

в~новлевня діильности союзної контро.'Іь
ної ради в Німеччині.
Згідно 3 nропози
цією Вишинського, Німеччина мала б і далі

Дуже швидко І без .довгих
суперечок
визначили. порядок
нарад
хонференції:
1. пр облема ЄЮІОСТК ПімеччJІІІJІ, 2. справа
Sерзdну, включно зі справою йоrо валю
ти, 3. підrотовка мирвоге доrовору з Ні·
МСЧЧІІНОІО ( 4. о6rоВОреІПІJІ
МІІРВ01'8 .цоІ'О
Вору з Австрією.
Щоправда, Вишинський

перебувати під уrrравлівням
Контрольної
ради, а об'єднання Німеччини обмежилоси
пише господарською ділянкою життя. Для
цього
мала б бути
створена
німецька

«Державна ра.да•
дарських:

уnравлІнь

Німеччини.

запропонував ·був у nершу черІІу обгово

з nреДставників
західньої

Берлін мусив

та

госnо
східньоt

би перебувати

знову пІщ аrтільним союзнm~~ управлінним,
а йото чотири комавдаити мапи б встано•

рювати сnраву союзної контролі в НL~ч·
чині, а.11е післи доводів Ейчісона, що, мов

вити термін затальних виборів у всЬому
місті.
Критикуючи цю nропозицію, Ейчі

ляв, rоді говорити про контролю, коті ще

невідомо,
кого й що треба контролювати,
Вишинський без
заперечень
відмовився
від своєї проnозиції, заmшвши тільки, що
при обrо.ворюванні
справи единої валІО't'и

сон

зазначив,

мають

що

захіІдні держави

КаСУ'ВаТИ '1'01'0,

західній

ЩО ВЖе

Шмеччині

ва

не дУ•

ДОСІ'!І'RеНО

засаді

8

деt.rокра

тичних принципів.

щ~ крвєтьсJІ за ссмвроmобвістю Jt Кремu?
Ві:д"'І.ЖДжаючи на Паризьку конферен
цію,
міністр
закордонних
справ
США
Ейчісов заявив, що вів вє допустить тоrо.

сів.

щоб у двпломаткчвкх торrах з СССР про

ри США, і тому СССР mt може nрийвЯ'!'И
Вашінtтонської уrоди.

мівJІТІІ успіхи, иккх вже західні дераавк
в ПімеччкнІ ва солодкІ о6іцинІDІ
Москви.
«Ми використовуватимемо кож~
ну'нагоду, щоб пошт(рити те,
що нам уже

· досвrлв

вдалося розв'язати, й можливість політич

ного заспокоєНни.

На .цу:wку ВишинсІ>Кого, така метода

rолосування nри
вирішуванн{
справ Ні•
меччинJt приведе, фактично, ІЦG ~ИRТВ'І'У•

Але одночасно ми · не

ву л~ иімцJw тІ пІдоркємства в східвій зо•

nроти nропозиції

У зв'язку з цнми
перш~tми
непорозу·
міннями в
Парижі,
німецьке
аrентство
ДЕНА повІ:домляло, що серед поінформо
ваних пари'зьких кіл панувато враження,
ЩО аве ІІОЖЄ бутк а ІІОВВ про 3&1'aJI. . . ПО•
розумІmuІ вІДносво нІІІецьк:оІ проІлеІІІІ у
цілому І ва ковферевціі
BIIII&I'&TKllfY'I'ЬCR
досJІІ'ТІІ JІRШе вкоісь тИмчасової розв'взкв,
rоповввм ч-ом у rосподарськ:Uі дІливціа.

Бевіна,

який

приєоднсmся

запропону~
до

угоди

у

сnравІ Німеччини, яку три
західні дер
жави
nідписа.'!Jt
не~авно
у &шінtтонt

Вишинський

заявив, що

СССР віко.ІІІІ ве

поrодитьсв з вЄJО.
Зокрема вів впстуnив
проти того пунІt'І'У умови, в якому
rово. рнться, що рішенни у справі Німеччини
мають затверджУ'ІІатися
більшістю
rоло-

·

вже показав досвід,
усмішки Ви
шинсьхоrо чи
Сталіна є небезпечними і
тому правильно
американський
часопис
«Валтwrор Сан»
висловлює
nобоювання,
що західні міністри, намагаючись споши
рити можливість політичного
заспокоєн
ня,

можуть

стати

жертвами

шахрайства Москви.»

ІПвайца.рський
вwажає,

що

·

·

«Національ

копи

совєти

Берпіву й умажпивили
ренцію,

то вони

це

черrового

ЦаАтунl'•

знесли бnІоОХ&дУ

Паризьку конфе

зробили

не ДJ(R

ororo,

щоб деякий час nовторювати ще раз старІ
обвицувачеШІя
проти Заходу, а пише ДJІІІ
того, щоб добІІТИСR якоїсь зrоди.
На дум
ку сНоє Цюріхер
ЦайтуИІ'»,
Москва по~
требус ва заході девкої
пєреДІШJІUІ, що6
уПорв,цкуватк свої . ввутріпвр аро6Jаємк.
Р.цц захі-дпіх
спостерігачів
висJІоепюе
пог л~. що ВиmннсьКІІй
таки
домаr8'1'11метьсв виведевВJІ
окупаційвих
військ :s

Німе-ІІПІІ І створеввв

ЄJРВОЇ

дераавк, з .вкою СССР потім

вімецr.коі

вамаrатк

метьса скластк тіснішJІі: СОІОЗ.
У зв'язку
З ЦJtY, ЦікаВО ВідміТИТІІ,
ЩО
за ОСТ8ІіВій
чае посІІJІІІJDІСJІ вамаrаввв
Моск:ВJІ й ві
мецькнх К:ОІІ'УІІісrів v.воюва,..
со6і е88•
патіі німців, ШJІJІхом ЗІU'))ававва ва Іхаіх
вщіонаJІЬВІІХ (і ваціовалістиЧІІІІх)
печу
ваввях.

Так,

напр.

згодою Кремля)

ход·ять

чутки про

(очевидно

за

незадоволення

Кремля німецькими
комуністами, а Іва
нов, одИІ;І з близьких
співробітників по
літичного дораднн.ка при совєтському кq
мандуsанні в
Ні~еччині
Семйонова,
у

«щирій» розмові з одним Із
захЬньо-ві
мецьких промисловцm (!) сказав, що nро
відники німецьких комуністів дурні.
Cald
:ж вімєцьІd комуніст• neчaJUІ 3&JОІЦJІ'І'ксв
до колІІІІJІІ'Іх
rітлерівців.
Тах
керИJний
член
Політбюра
німецької
ко~mартІі
1

фактичний

сtаулІІЙ'Тер»

К4>емл11

Шмеч

8

чині Вальтер УльбрІ:юr виступив
недавно
проти «>ВаЖ'ІmХ огріхів по відношенню .партійної лівії• тих
комувkтІв, я:кі ви
стуnають
проrи
ко.rшпшіх
тітлерівцІв.
Ульбріхт

кикув

клич

творення

e.-en

віІІецькоrе
triiiiQioвaJu.вore
фреіn7»,
до
якоrо Повиииі прtrедиатися всІ
сборці за

єднісrь

Німеччини•.

ве___.

""" іх

нього політичного минулого.

Лсво, що цей «національний фронт» мав
би діяти по лінії tнт~Ів
Москви, але
коли пригадати стару концепцІю rев. Сек

Нвціонального хомі'!С1'у ві.Jtьн,)і Німеччини,
. створеного u СССР під проводом фельn
маошала Павлюса, w не треба вик:лючатJr
r.южпивості того, що делкз частина німtІ;В
нек:омуністі.в rотова n~~датися
цьому ко
кетуванню Мо(Жа;.r.
СтвеІJдженням: цього
е недавній виступ
одного 3 чільних НІі.·
мецьких неонаціоналістів Огто Штраееера.
икий,
також

критикуючи
кин:vs._клич

вацІовальвоrо фронту

та

нІмецької полІnпІ:к

вІд Заходу,

концепцію n~триvуе

._

rрупа

т.

зв.

Подібну

західній Німеччииі

t~~~eeтpanь-s•.

очотоаана

or.

'ЗВ.

ЦЇJІІІХ тр8 )UII, ВІ•

%1

а JIO %J Тр&8ВJІ В

Вєрпіві 'ф88аJІ& rpoJІ&;ІJIIICI,U •ійва. ··КЛІІК&ІІ&
СТрUКQІІ
слуа6овці8 ІІіеькоі

15 ТІІС, ре6ітв11Кіа і
38Jii-.i. 1111:1 .-:rть
ееатера.s JdcrL
Вови ;tомаrа

у :J&ХЬвіх
лися від коvуиістичної ,:щрекції залізниці
сnлати sаробі'І'ної
платні у захі,:!ніх ні

J.Іецьких ма)Жах (у :sахідніх секторах мі
ста вони нічого не ІІО!'ЛИ купити за схіІІні
МаJЖИ, а nісля прrwатноrо
обміну їх на
захЩні марки, З!'QRO з існуючим КУ'РСО'І
1:4, ім фактично мапо що за;шшаJІоса 1
ппатиL)
Коли ї.tr у цьоху ві~иовиmt, во
ви проrо.n:осили соrрайк.

Тому, що всі )о(ісьхІ залізшщі nі;цига
ють совєтському управ.'Іінию, ні~rецька ко
муністична поліціи, совстська
жандарме
рія Й КО.. уні.сТtrЧНЇ Гр~'УТИ )о(О.'ІОДі ОГОЧН.'!ІІ
ІК'і залізиичні станції в - vісті,
наматат
чись ві~ноsити рух
за:1ізющь.
У нас_,і
док цього в захЦиіх rек:торах ІІІста дійшло
до справ.авІх боїв ІІіа страйКУJ8'1... ро
біТІІКкUІв й васеJІенвJhІ, з едвоrо боку, І
к:омуиістамв, з ;q»yroro, пр• ч011у' комувІ

етична поліцІв
в

:r

кіJп.кох

натовп, що

'ВІПІ&дках стрі

па.,ка-

а

к.амІнн,...

вамаrавев вІІІ'ІІатв ls :d cтundй І залІ:J
нкчввх JІЬdА.
У бL!fЬшости виnа:utів на

довелося тікати зі станціі ТеШІедьгоф від
озброєних Jt.В)(ЇИНЯІІІ: бер..'Іінців.
З у-вага на
напружене становище, врешті .10 цієї сnра
ви
ЮІІіІuався
амерІutанськ:JtА
коман.дант
J.Ііста rен. Гау.'Іі, ЯКІІй ;хав нак:аз німецькііІ

nоліції ceoro сектору зайняти
залізничні
СТаНЦіЇ Й
ОЧІІСТJ!ТИ ЇХ ВіЗ,
К<W~'1ІЇСТІІЧІІОЇ

полщн.

його прик.1ад нас.'!і.J,ува.'!и також

бритіИсьв:ий:
так що вже

та

24

французький командаятІІ,
Ц)аВНЯ асі задізиичні м-~щ

нерозв'язаною і їх nеренесено до чергоео[
сесії.
У сnраві ре.1і.гійних
nерес.лід>-ванt.
:sa сзалізною заслоною• затае~жева пи

ше резоnюці.JІ, в якій загальні збори ОН
•3 rліібоІDІк аале•• (!) ппимують
засу.:t
кардинала Міндсенті й

систємк.

Дуже красно:~~овuо

наказ

ко"аІUанта

свідчить про

німецьаrої

КОІІ}ІНі

стичної по.ліціі в Бер.1іиl Маркtрафа, який
загрозив ув'изненняv
і
смертною кapotQ
страйкуючиу робітника11 І тим nстіЦИС'ПК.

ІІкі їх пооміли б пі:rrрІІмувnw.

може воки дпя зборів ОН і не- існують?)

8

вою

сполучення

•

цими

заJйзнич·

nунктами,

за

ост:кtній чао побущовава велика аsтостра
.-а, т. зв. Сибірсь'\ШЙ тракт, JІКИЙ вІ!Ц рtкк

3еІ через ЛкутсLІІС, nеретинаючи uenpoxl;ц-

Ч • та й.т •

»УкраЇВСЬКИЙ

ру з~мерзає

майже

К~ змсордоиних

OC'I'...ut

часописів

..

'І8СІ ., чеиоо

N......S 118878 8eJiiREe ВМІР.,.е&В8, 'F Пра•

....

:d •ш

вІйс!ьІИІІ., ехерову,

а вночІ

озброєні
патрулі,
що скпвдаютЬСІІ 9 цк
вілWІкх кокуністіа nеревіряють на вули·
цях усіх
перехожих.
пе..-~ oruo.
'ІІІСJІеВві apelll'fll серед пomQII І ІІUІ'І'Іt ее

Ред членів коСІУВісткчвоІ IIIЧh'IL

Всі& за

'V

ua

звеязку з цr1'111 заrоС'І\РЄНfJІІІt ooлtцtR:
терору,

круЖЛRІОТЬ

чу'І'КИ,

ЩО

'І'е08-

рішніА
чехосповацькиА
комуністичний
ур.ц ообоюєтьсR, що Мооква, •а зацікав·

на три

а крw того на ВІmа:~;ок:

атомовоі

еверdі

Давмда

JІіJІІЄИ!'&/18.

Го

Ліліентапя є те, щG

з лябораторії цієї комісії
зникла
nевна
кількість y:pauy-235, що йоrо вживають JІ,а
продукції втомових бо!>Іб, бо існус nідоз
ра. що комісія nрийняла до цісї відnові•
дальної праці ненадійних людей.

8
дало

США. Міністерство авутрішвіх еІІр&8
наказ

доклацо

nеревірJІТІІ

всі

ІИ

раблІ, що nрвбуаають АО портів США. то
му, що деякі

держави

на:-.ІагаЮ'І'ЬсR

неле

rал~о nеревезти до Амt?рики своїх нинt•
rуюв.
Особливо це відноситься до По.!Іь
щі.
Виявилося, напрнк.ІJа11,. що більшість
тих nольських морRків,

які свого часу ні

бито втекли з по.1ьського

кораблR а Ню

ЙОРКJ', були ПОЛЬСЬКJfМИ WШU'уНаМИ.

8 США. Советський пре..,....._ 8 ка
Cffli ОН - rромкко звервукас ДО ypR ...
США а В.л•кобрмтанtї з npoпo:J11Qieae роз
почаnе

neperoaopa

.,

справІ

заків"Іt!ІІІІІІ

rромад•веькоі
аійв• а rрєцІі.
Одною 3
совм:<:ьюrх nередумое такого :taмІIJ)ellltft а

Грецн є _вІ~оrа, щоб захі~Іі JІержии ви

вели сво1 вІі'\ська з Греції й nрюнmипи їй
доnо,rаrати.
Оrю.діваютьси, що ци еnрава

обговорюватиметься ще й на ПвризьttіА
конференції чотирьох міністрів закор~
ннх Сrц>ав

сnільно з х,>еоцьким

закордонних

міністроС

спрае.

8 ГРЕЦІЯ. Штаб урадов•х СІlАс•к ...

відомляє npo велику nepємorr
ставцимк

а райові

ІІ&JІ . . . .

болrарfькоrе

кopJIOIIf•

Втративши багато вбІ-tТими А І:'JОІ)8ИеШtмИ,
ПОВС'Танці nicЛJt заnеклих боїе віцсrуnІІли
на .болгарську територію.
за останиімк

"?ВІдомлеянямІf спостері1'ачів ОН, Юtес!ла
ВІа RРІІІОІВІІJІ& «'8010
ДОR0111101')'
rреQЬК
ПОаста.вцвм.
Сильні з'ІQднаинR
tоУ'ОС.ІІав
поsстаиц1в на юrославську територію.

8

ПАЛЕСТИНА. Начальник Ulf8бy ко

Ню-йорку,

щоб

посере;tником ОН

справу

чи своі

f ОJІОС•

четверти

рок:;,

війни США .'!ento

військові

бази

на A.'!RCІti.

уникнути такої небЕ-зпеки.

Щоб

Мек-ква. як nо

відоМJІJІС часопис •Ехо :1~ Вохе•.

пmmvє

збудувати канал між Koл-CWt011 І Ох~

юьком, ви·користоеуючи ~.'IR цьоrо

.пиму.

pittv

Ко

Наявність такоrо іана.'!у не ті!'ІЬХИ

скоротить морськкА шпях між Apxattre.'IЬ•

ськом І Впадивостоком, ane А унез,t.леж
иить СССР від Берінrовоі nротоки. Тому
треба ооодіватися:, що совсrсьха преса не

забаром заІ'ОВОрИТЬ про ІЮВе «CCOliRJІiemч

иe досяrнення,., а снбірська
тайrа стане
ІСОГИЛОЮ .ЦЛR н•их
ІІільАонів
~
.жертв.

обrоворитм з коJІмUВtИ.

у ПалестинІ

др. ВакчІ!ІІІ

арабсько-ЖИІ,Цівського

конф.Jtікту.

lllapad D~ ..Ц ~lpamaea 1118
враІе. . . . . •єat8&8811Ui • І~ у Льо-

....

занні

(Ulаа.йцар\я),

закІнчІІJІІІС8

НІМЕЧЧИНА.

,.,..

Іe'J)"NNi_.

За~вtІІІеІfЬІІ8

вро'ІІІСІ'8

чини. Лише Баваріи від.кинула бута Цt'ІА
з~кон, ате nоrодиласR
вмзнати
йоrо •

.АійсниА 3 уааrи на те, що біпьmІстt. краіІІ
йоrо затверди.11а.

8

ФРАНЦІЯ.

rев. .--ru.~~~o ВІІе'r,_.

8

США. Пре:~вдеаrr Трумев І бpa'JIIJiii•

DРОт• :Jатаердае•оrо тр..... цЦ..ЬпІ ае
,..~О,1ераааамв npoєuy
заІІ:Ьвье-вІмеqь•
к~а дераавв, добачаючи в ньому не()е'1ПеІ(f
в~.:пюдж~ни
німецького
націоналІзму й
юж•цькОі загрози дли Франції:.

е~каА ІJРЄЗВ,ІЦ!ІІТ Дутра, мий не;tавно ві.'\
ВІдав Вашінr'тон. піJЩиса.ІІв yrO.I{Y про rое
по~ареьк:r

спіапрацт

США

І

BJ)&'JIIлli,

а

зокр~~~а про фінавсоnу й rехнічну доnnмо

гу

США

в

розбуодові

госnодарства

Бра•

зи лії.

можуть заМ'Кнути Верінrову проток:у, М'1ІО

Нервоваі ва~ у ~
поа~яють, що

секатора

_....,....23 "..... еевоаІІd u.ков («08~
•'СІаІІи-аіІІецurеІ аер . . .., пісJІR Т91'0· •
Aoro схвапило 10 краї• "Іахі,цньоі НІмеч·

Слабим місцеv цісі совсоrської
t"Трзте
rічвої систе11и є брак
доброrо 110рськоrо
сполученнR між Мурманськом-Арханrt''1ь
ськом і В11а.:tнвостсжом. тому що vорськнй
шлях в:uоеж північного узбере:ІІtЖя Сібі·

Через брак

Рееоу6лікавсь.А

ловним закидом проти

8

оборовноі
сІІСТе- ва Дuекому
СходL
За останніми nовідомленнями преси, СССР
opвnime&8IDI темпам• розбудовуе там своі
військово-стрwrоеrічні 6азв.
Москва зосе

Ал~~е~tи й Канади.

~ША.

Вацдєвберt
І
fік&евлюІRр
J(OIIal'uon.t8
слІо~~стаа прот• rолови
коміеІі у еправu:

~J1811еааа•ка

Ві Щ)8J(ісИ Й TYRJфJf, .1(0ХО1!ИТ.. аа ,:ЖО Ана•
дирR й Авану на Чукоцьхоху півострові.

Розбудовуються потужні морські та .':е
тунські бази І у Петропавл9вську на Кам·
чатці, в Анадирі й
Авані на Чукотськ01оtу
nівострові та в ряді іншrt-х, nунктів, навІть
не зазначених на мапах,
які
створюють
вихідку ба3у
для
майбутньої інвазіІ до

(А
Чи

місії ОН в Па.ІJ.естииі ген. Рілі nрибув ло

Опавувааоuа кОІQ'ІІіетам• Karraao е ва•
аиамм доповиевивм м заrальвоі совен.коі

маршала Маліновеького
величезну
хіл&
кість
війська, а також · літаків і танків.
Коло са.моrо Владивостоку побущоваві ве
летенські
підземні укріqлення, в
яких
можна nриУістити до 100 тис. війська.

nротестантсьrr:их:

15

А}'Хівників у МадярщJmі й Воаrарїі.
хто згадає мільйони інших жертв?..

....,,....... . . IN''I 8&0'11•
. . . . . . . . . . eo8el'eWQII1 ре-- . . . . .

ВерлІнеt.кІ

СССР укріпmое Дuепі СЩ

ре;хи.Jtа у цьому районі пWІ командуванням

ОП закІ....._..

ськоі n~кордонної охорони не допускаtт'ІІо

секторіа

комуністі.s.

це

Веснаа сесІ•

бупи звL1ьнені віц

ції 3ах.і.;щіх

-

США.

евоІ B&p&JUC, ІІОЛ&І'ОДІdtВІІІ фа&ТІІ'ОІО 'С'і.JІЬ•
кв OJUІJ епрuу nplliВIIn'll І~аєu ...
СКJІ&,.У ОН.
Бі.ІtЬWІСТЬ сnрав
ЛИUІЮІRСІІ

проф. Ноакок.

вoro

ІснувавіІя

вала тяжкІrх і nenшx
nоранень,
що іх
СnрИЧИНJ1.'ІИ німецька
КО1fУ'1lіСТІІЧRа ПОЛі
ЦіЯ і совєтська військова жаЕUармерія.

уне:І&JІе...еІІІUІ

ltis 1 nоліти.uu: .ціячів, які праrнуJІи
сnівпраці А тkвоrо
союзу
нацlональІЮІ
B'ЗJI'I'Jr ~ )'ВаІ'ІІ[

Ци пекціи коштувuа иштти багатьом лю
дях, а пона;t 1000 чоловіхаv вона кошту

Атлянтійський
пакт,
творена•
вімецькоrе

ареІІJ'І'ОВаних
обинувачують у :и.юві,
має на метІ сккнуrи теnерІшнІй ур.щ.

врешті,

саме во- ywJIJUI8ТЬ еоІі ..ан~
ВІО •деІІИр&ТІІЧІІУ• BhlєччJnr:r І 1111:
JІВ•
дас ва прапІЩІ
r.овєтеьа
••ЄІІСІQатіо.

віші права rромаднв caoti ·~ократСІЧВоі•

та, ІІ'КИА: nісnІІ 1-оІ світовоt віА:ни очо.nю
вав nоважну І'РУпУ німецЬких вІйсмtови~

НіиеЧ'ІІІЦИ з кQІОІІІсrиЧВ181 СССР, і ЕОЛИ.

-r

ВерJdвІ JІ&JІІІ аоDЗОВ)' RКQЬ.

•

'I'Oro, u

силою ::J6рої здушвnа навіть вайеле~~еитар

m..rотовuють вовві пакт Ріббентроп-Молотов
111'

комувІстк

вt.ець&І

8JI&.U '

се.Іrенню
це в;ха.'lося.
так що Н'lвіть на
ча.'Іьникові тpattcnopтoвoro ~"!ІРІtВ.ЛіННJІ nри
t'овстському
коман.:~уванні
N!H. Княжіну

влада повер•

для того, щоб СОВсти мали що з Німеччини
забирати.

СССР

й Німеччини, еовnе..ка

ся, що& совєтська військова

Але вже на rРЄТій
день
конференції
ІЦійшло до rострого виступу Вишинського

_

7 той 'ІаС, я:к МІНІстри закордонних
сцрав збирашІСІІ у Парижі, щоб су атvос
фері ~овір'я• вирішувати сnраву Берліну

ЛІІJJа

ві, вкІ тепер переб.)"Вають у руках совєтtв.
На думку ЕАчісона, ненормальним явище~~
було б, якби західні держави допомагали
відбудовувати нt:иецьке . госnодарство лише

щоб

8

or ЛИ:ТІІЦІ

З другого боку, міністр ЕйчІсов висту•
nив протв дальшої cDJJaти
вІмецьк:кх ре•
парацій Совєтському Союзові та домаrав•

nроміняємо досягнених
успіхів за бУ"дЬ•
икі обіцянки, які моrли б виявитиея та
кими ж ілюзорними, RК і раніше•. тово
рив Ейчісон.

вав,

.ДЕМОПЛ'n••

8 ЕСПАНІЯ.

re.:. ~анко

uвau

'1

01J.Hi>i npo".oni, що пЦ чи війн•

Чер•І.JІ
ам6аеа.ц1)роеі а JІов

о6іцаа ~панському
.-ові, що пІr.таа закІвчеІПІІІ вІІи• Вел••·
ірtатанів А&СТЬ ЕєпаніІ допомоrу д.'ІS 'I'Orct.
що6 створііТІІ 3 неІ каймоr1'І'RІІІІУ дера&87
ва Cf'l)e:."Je-oм:r
морІ,
За це
Черчі.л У
свою чергу внмаrаа, щоб Есnані11 ~perJ(a
С'ВОЮ невтральиkть.
V брmійсь'Ких )"1)1'доеих

колах

Фраико.

заперечують

Особистий

це

T~eRIUI

сек:рмаріІІТ

ЧерчЬtа

дотеJПСІ ще не дЗІІ no~~etresfl. У ціА сnраві.·

8

ТУРЕ1ІЧИЇІА.

І'оJЮ8ІЮКОV&."_"І

військоеоі фJІ..МИ, цulpa.n llax8w л..І
'F JІІ.tев aelxu • СІІІЛ. ~ вІв ІІН оІrове·
РА'ІІі СІСІІІІІ88J' .-:s&r.- l')'lt8altUI ..........

8

AВCI'PtJI.
М1иістр
закор.-оннкх:
onp118 A8crpi{ др. tp7ieP ЗМВІ8, ЩО ІtOJIK
на 1"еСJt!С)ішвіА
nаризькІй
ІЮНференці . .
бу,.е ДOCJII'ReRO порозумІнІ:UІ у ~і Ааст
рІі, '1'0 •ін n~acn. цю cnpaey lt8. розr.11_.
он І. ..-rа'1'81Мьев мruaore _.е,.•

~вІАо. . зП~

n-..--

8

ФІНJІЯНДІЛ.
За
ре..,.
ІМІ.а•-ма• •a.n. з81,........
ІU.ІІ.....,....
Мре--818
РІnі, RXOI'() 6упО ЗSС}'ІД1КС!&І»
- ІІОСRІІОГО 3ЛОЧИІНЦЯ де 10 років ,W'fiЗ
IIE!fiRII.
РитІ вЦСJt,ЦІ.в
'l'iJn.lnr І рокк. !

r.

цьоrо nриводУ комунІсти

ca

BІ1CJ(()BNJIИ

пр.пк

~.

с:аое

R

~а

npe-

МІІІ~ ~

r

•УКРАІИСЬКИй

Qlap. 4

1

реорезевтавти

(Інтерв'ю а президентом Естонсько! ВацІонаJІьноІ Ради)

кроцІ

орІU'В.цуватв

про

вашу

еправу

домаrатмев uа•дв І вею.цв рІшучвs

та

uso•

ДJІВ усувеІВІВ 6о.ІІЬІПеІІІІЦІоКоІ окупаQІІ,

.-fa

терору і ра6ствас.

Так висловив

свій

поrляд

колиW'Ній

Стокrоль:мl, де з ним мав ІН'rере'ю корес·
ІЮНдент УПК.
6З-лі'І'ІНій «ДП» Рей має за собою дов·
rий шлях політичної і держв&Іої
праці,
в ЯІКУ він пі.рнуа уже в 190З р. Застуnник
nре.м'єр-м.ініСТ'Ра
І
міністр
соціяльних
справ у 1918 р., rолова Естонських коНС'І'и
туційних
національних
зборів у 1919 р.,
ч.леtІ парляменту в 1919-З4 рр.,
nрем'ср
nарля.менту в 1925 р. презвдевт дер•••• і
n.рем'єр уря.ду в 1928-29 рр., міністр за
кордонних
оправ у
1932-ЗЗ рр.,
посол
Есtонії в Моокві в 19З8-40 рр., міністр за
комонних сnрав від 194З р. в піІдпільному
естонськОІМу
уря.ці,
створеному в nеріо.ц
німецької окупації, і,
нарешті nрези
дент Естонської Національної Ра.ци і си
лою
конституції
виконуючий
обов'язки
nрезидента Естонії от rоловн·і дати про
цьоrо чільноrо nредста&Іиха
естонськоrо
політичноrо проводу.

Що nерші естонські вUіськові формації
щри.мали артилерію від укра·їнців навр~~.ц

чИ вї.цомо наІІЮМу з&"алооі.

Про це роз

nовідає др. Рей, який у 1917 р. був одним
з передових орrанізаторІв
естонської ар

Пізньої осени

-

ська

1917

р., коли росій•

армія ІJЖе розпада-лася,

ми

сформу

вали два поЛки піхоти, але не мали зброї.
Одноrо дня приходить 1JP мене о.цин росій
ський пол·ковник артилерШ і заЯІВляє:
«Я:
не москаль, а У•Країнець, і ВОІІКИ моєї ар
тилерійської бриrади,
що
складається з
шости nольових батерій, також
українцL
Ми вирішили розв'язати
бриrа.,цу і вер
татися додому в Україну.
Але ми не
хочемо відtдавати нашої зброї москалям, а
тому, якщо з цьоrо може бути хоnисть для

Ес1'онії,

п.росимо вас узяти

1\8І)М.аТИ

ТОЩО.»

наших

коней,

Форми nолітичної боротьби й о.рrаніза
ціі естонців др. Рей характеризує такими
даними.

}{,рім тоrо

існує

ТУІРНИХ, д0111омоrових,

Велика хвиля

естонсько! еміrра

ції восени 1944 р. nішла двома річищами.
В ШвеціІ оn111111ЛОСИ ДО
25 ТІІС, еетовцІв,
у RімеччІПІі . 3&-115 тис. ІнтелІtеиція й по
літична верхівка зосередилася nереваЖ!НО

в іnвеції, а тому са.ме тут і було створено

естонський nолітичний центр. Л.,цром естон
ської еміtрації є nроте рибалки, робітни·ки

nона.,ц

то куль

пластових й Шшиоt

орrан·ізацій.

Приватне вц:цавниц'І'Во «()рто•
розви
нуло на~дЗІВичайно велmtу діяльність і ви
дало досі nонад 150 творів естонської кля
сичної і модерної
літератури.
В Сток
rольмі виходять два

президеt~т Естонії і теnерішній
nрези.цент
Естонської Національноr Ради, др. АІІtуст
Рей під час ві,двЇІХ\ин УJфа.їнськоrо бюра У

мИ:

й селяни. rоловвІ орrавімціІ у Швеціі це
- Естонська Націовальва Рада, Еетов•
ськwй Комітет і Естовськd НащіовальRІІІ
фонд.

естонських тижяееи·

ка, cBeJIIc Ееетf• і .с>есті rоаттаа•: крім
тоrо веJІІІК8Й щоденник
•Стокrо.пмс ТІ,ц

вів.І'ев• має оnеціяльве видання, в якому
разів

на

тиж.цень

одна

сторінка

- 12 траВНЯ 1947 р. ЗЗІКЇНЧИЛИС.Я nере
ІОВОрИ двох nолітичних коаліцій, сформо
ваних з усіх nолітичних угруповань, ство•
ренням
Естонської
Націонал~ної
Ради.
1943

це троє

-

членІВ

уряду з

р., яхі є тут на еміІ1рації, та один .цер

жавний

секретар,

а

складається:

вона

з

приблизно З5 членів, визначених у рівній
кількості
КОЖІНою з двох
вищезrа:цаних
коаліцій,

або

включених

ЗЗJ!дякИ

високо

му ранrовї. mкий nосі~даюrь або
посідали
nевні особи в національнОІМу житті. Чле
намк ура.цу є міністр юстиції І. К:лесмеит,
міністр торrі.влі й п.роІИИсловости Р. Пеиио
і я (закDрдонні сnрави).
Державним сек·
ретарем є n. Маавті.
3rWю з естонською
конституцією, функції nрезидента держа
ви на випа.док ЙІ)ГО
смерти або коли не
має з-моги вИ'Конувати своіх обов'язків пе
реходять до nрем'єра уря.ду, а далі вЇІдnо
ві,дно - до найста.ршоrо члена уря.ду. На
шоrо ntреЗИдента Петца росіяни
вИІВезли

до Сибіру, .а nрем'єр ур~ ВІМЄі> у Шsеці.І
в 1945 р. При творенні Національної Ради
додерж~валиоо вимоrи естонськDї консти
туції і на nі,дставі ЇІХ обов'язки nрезидента
Естонськоі Національної Ра.ци nоклали не
мене.

«Чи nрезидія Естонської
РВ!ЦИ вис~ає як уря,ц?:о

НаціоналЬІRоі

·- Мм вва•аемо нашу НацІоваJП.иу Ра
ду полІтвчввм центром
6оротьбв за ві.ц
в08JІевва еетовськоІ дер•авІІОС'І'и, а П оре•
зи,цію коветпуційво прав11181 сnа,цкоемцем
естонськоІ дер•аввоІ
влади.
Одначе, М8
не хочемо ВІІСТВВJІВТІІ себе ва смІх, вк це,
вапр. ..па.ц, ро6аJІВ
російські
еміtрантв.
М. зваао, що такі емІtраційві урадв ве
BИDUOТJ.
дер•авві
варода І наврад чв
бу.цуть коли
В11311а&атв.
Маемо в руках
не
мІвІстереьаі
прероІ'ативв
і
в.па,цу, а
о б о в ' • з к в.
Jla коветпуційиІ смдко
емці дер.ааио-націовuьиоrо прово.цу, . .

(Закінчення

...

.

ЄМІtраЦІІ

*).

і державною водночас, ангЛійська літературна мова є мовою англійської інтеліrенuії і держа•вною водночас. . .
Живучи ~а

Тепер зустрівшися, треба б знати спіль
ну мову, о~днаково
зрозумілу
для обох,
бо ж вона є мовою нашої Матері ... І та

'І'еренах НіМЄ'Ч.ЧІ1JІИ Т? А.встрі·ї, кожний 1 з
нас, напевно, сnостерІгав не раз,
як два
німецькі інтеліrенти, зустрівшися у в аго-

ха мова існує. Це наша СОБОРНА УКРА
ІНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА, яка має
бути нашою державвою :~~овою •••

німець.кою JІЇ'fературною

зважаюч

на

те,

що

кожшtй

з

них походить з якоїсь провінції, де міс-

_ А чому ж, _ спитаєте Ви, Шановний
Ч 11 тачу,

наші

високоОСБічені й

національ

но свідомі інтеліГенти так уnерто РQЗмов

.цу
•е радо sочемо епівпрацюватв 3 ПОJJітвч
- - цевтрамв всіх І.впоrх еміtрацІй, у то

серед наши,х дтпломатів.

ЙGro цінять і

Лl в nр~ятельський контакт. Вважаю, що
така. сшаnраця може nринести велику ко
ристь для нашої сnільної боротьби.

~~~~~

Остап Тарнавський: «Слова і мрії))
(Поезії.

no

Серед численних,

Зальцбурr,

ки

Остаnа

Тарнавськоrо

ризикує

залиши

тись не пО<Міченою. І це було б зле. В нас
бо на еміфації саме в ціІй rалузі красноrо
письменства в rалузі виявлення і на
ле)JСНої оцінки молодих, але СП·рав~і на
дійних молодих nоетів оправа стоїть .цуже
nрик~.
Наrадаймо,
що
ні
найобдарованіший
представник нашоі «молодої« nоезіі Ле
он~ Лиман, ні найвЯІЦаmіmі наші .моло.ці
поІІl'Ки Інна Роrовська і Ганна Черінь

Жадної окремої книжки не мали ЗМ.ОІ'И ви

nустити, Qll'Жe й лишаються майже зовсім
неві\д()ІJІ(ИІМИ

нашим

широким

чита.цькиu

коJJам.
І навпаки, з кільканадцятьох збі
рок UІОЛО!ЦОЇ» ПОООЇ:Ї, ВИІЦВНИХ на ЄІМіt.раціі
за 1945-48 р.р., дуDКе б&І'ато заслуrо.вують
на серйо~ увІШW.
До на~д;то нечисленних ВИІНЯ'JІІ{;ЇВ із цьо
rо
ма:nОІВТШпноrо
ансамблю
належить

книжка
О. Тарнавськоrо.
Характеризу
вати Їі ЯІК «багато-на.дійну»
булD б nере•
біл'ЬШЕ!ННЯІМ, але й стевити іі на один рі
веНь із вульrарmи.m
виробами
nуб.!rіци
стИчноі
деклямацІї
та
сенти·меtІТально
паtріотичноrо РО<Мансу було б, мабуть, ще
неоn;раведлиІВіwе.
З одноrо боку, книжка
чи не на дев'ять десmих своrо змісту яsно незріла: брак:ує
належноrо
оnану
вання ритміки, рИІми, а чаСО<М навіть і лі
тера'І"УІРНОЇ мови.
Образна мова в ній не
зрі\дюі сходить на вупьrаризми або ж не
ШТа'МІІl.

Нареш'ІІі, оnора.цичне наслі!дуванн.я Ан
тонича (ст. З, 7, 22), Ольжича (ст. 6), Бло
ха (ст. 44--45) овЬдчить
скорше про nер
вісву невИ3Наченісrь
смаку та налрЯІМу,
ніж про серйо:mий nотІИ' до СSІМОВдоскоuа
лювання в рямхах nе'ВНоі nоетичної шко
ли.

Невже не знають,

ІНи:зивати «Мішою»

Роз!vювляючн

·. ·

А що відчужус Мішу від Юзка:
«Сіlfvння•.
«цілую руці», '«Проше
пані• та

що,

розмовляючи

спільною (для обох рідною) мовою,
вони
утворили б твердий rрунт для
духового
е;~нання,
взає:о.Іозрозу:о.Ііння,
для творчої
nраці на користь своrо народу і, що са:о.Іе
найголовніше, ддя вирішення nроблеми
української духової соборности в цілому?!?

незас:.tічеиою

мовою Ма-

тері, вони б в.ідчу.11и, що вони
зовсім не
Юзко і Міша, а йосиn та Михайло ... а
їхні дружини, засвоївши свою мову, те ж
nереконалися б, що вони зовсім не Гелька
і Нюра. а Олена та Ганна . . .
Яку вирі
шальну
ролю в розвитку нації ві,цо.грас
~юва нашого жіноцтва, зайве й говорити,

«nроше дуже» вирази, н:кі є дослівною
іАtітацією відпонідних польських виразів:
1 ·ак сюю «Пев крен» і «до холєри» - слова,
що зас:о.Іічують нашу мову виразами польської бруталмtос·rц, і ще багато nодьських
слі·в, наголосів і виразів, які перечислиТІ1'

бо саме жінка вкладає мову в уста наших

rоді ... але, мабуть, найбільше, те, що ві.н,
національно-свідО;!,ШЙ українець, дозволяє,
щоб його називали «Юзком,, . . .

най:о.ІолодunІх!
ХТО ж 1
ШКОДІ?

І в nС'J)шому, і в другому випадк;;~х від
чужус відrоміп Збруча,
що так виразно
бреtшть в обох жа.р!'онах, їхньому (Іднан

ню

та

взаС>Мозрозумінню

заважає

чу.жий

11 амул, змалечку прищеплений ворогами.

л що ж, наперекір ворогам, єднас ІОз
ка з Мішою відразу ж таки nри першій
зустрічі?
Єднають їх т~ слова й вира~и,
лкі. не зважаючи
залишилися
ще

жарrонах

на в:1 зусилдя воР.ог~,
украшськими
в
lXIOX

єднає те

спільне І рідне, яке

вс~ ж та'ки бре-нить у їхній ~озм~ві. . Це
спільне і рідне. можшшо зовсІм шm:вІд~
мо, нагадує їм обом про те, що вони ДІ-

•) ДИІВ. сУкра·Ї>НСЬКИЙ Голос», ч. з.

·•
що

СТОІТЬ

НА ПЕРЕ-

З ци:-.r т:та~шя~' я зверталася не раз до

наших ВІІсокоосвіченнх, титулованих і на
ціонально свідош1х українських інтеліrен
тія, але відповіді які я від них дістала,
були майже стандартні, а са:о.Іе:

48.)

•
доводитьс-я

визнати в

автора наявн.ість
неабиякого
поетичноrо
хисту й такту, холи він, nопри ЗІГадані ви
ще хаминальні дефекти,
сnроміГся збе
реrт~ nевну гармонійність вихладу, а ча·

1

сО<М

nоетичну виразність у своїй nосnіль

традиційній,
матиці.

nроте

засаднича вільній

Навіть У сонеті -

тематично

найважчій

ІІРИНЦИІПОВО

СТрофіЧіНій
вдається

В цій

ХDМПОЗИційно

(і саме

иепржтуnнШ

формі -

те

через

це

початкі.вцееі)

авторові

nодеколи

не зла nуанта.

Тhльхи ж конче треба ввгорові позбу

тися хибної уяви: ніби то можна скласти
пристойний сонет

трискладовИІІ

розміром

-

дактилем чи анаnестом.
Це ж бо така
саха nоетихально абсурдна річ, що й ри
мований rексаметр.

Один е,диний вірш у всій книжці мож
на беззастережно визнати за досконалий.
Це - терцина «Молит.ва за nоляrлих» що

~е й р~ш була надрукована в .. Арці:.
)'tlary крити

1 вже тод1 nритяrла до себе

ки своїи nослідовним, хоч і зовсім витон
ченим,

клясицизм.ом і цікавими

rармонійноі

сполуки

СПробами

цезу.роваиоrо

шести

стоповоrо ямбу з безцезурним:

ПіІд омофор

своєї ласхи, Всемоt'УТНій,

візьми Ти матерів з дітьми на ременах
що залишили краєвиди незабутні •..
Від

автора залежить, чи

сnроможетьсR

він розвивати і, rоловне, nоrлиблювати та
у~досконалювати свій nоети'ІНИЙ хист у то
му

ж

таки

наnрямку,

не

сnокушаючись

надалі надто заІ\розливими длR ньоrо ро
мансоnодібними трафа.ретами. Я·кщо спро
можеться, тоді, гадаємо,
і тематика йоrо
(.цосі літературно фа·мотна і взаrалі куль
турна, але такою мірою безособова, що не
викликає вона
покищо ні особливих за
стережень, ні детальнішої аналізи) осяrне
більшDї rлибини й своєрі.цности.
В Дер•авив.

Галичини, в загальній
кількості nонад
осіб.
У той час
народніІМ
коМlсаром
освІти УССР був Окрипни.к, який nізніше
:муєіе заСІІ'релитися. . . Роки 1927-З1 були
ще роками «Модіsань», і СІJtликані Скрщtюrком учені-українці nрацювали ретельно
й без лерешко.ц, а тому
конференція не

rарень
Львова
ломилися
nід
ТЯІ'арем
«Норм,. Синявськоrо та книжечок найно
BiwDгo видаюtя npaвom1cy.
Але... серед
численних
українців-інтеліrентів, які nе
ребуазють теnер на еміrраціі, Х!Нижок
цих ~айже
немае-. . .
Узяли їх з собою
тільки одиющі.
І навіть ті,
що nі.д час

тільки внорму.вала нашу ортоІ'Ірафію, але й
утворила твердий !"рунт для нормалізації

евакуацП мали можливість везти свої речі
окремqа ваrонами та автами, не nодба

самої

конференції

питання

ли про те, щоб захоmІТп і ці дві книжеч

nравоnису ще два роки

опрацьо-

ки, які в сумі своїй, мабуть, і nів кілогра

вували на слеціяльних нарадах, і нарешті

:!.!а не важать, але які важать так багато

nраця наших
учених-мовознавців закінчилася В}Ідаатям АКАДЕМІЧНОГО ПРА-

ro

::о.юви

мови.
та

Після:

ВОПИСУ 1929 р.,

Цей правоnис визнали

за обов'язковий Українська Ака,цемія На:)"К

у

(31

Києві

1929

березня

р.)

та Укра

nродовжити

мови

...

Суверенної
Але

свою

nрацю

в столиці
Держави

nокищо

над

культурою

·Української Соборної

...

ми

мас:-.ю

тільки

основу «Норм" nроф. Синявського ліг ака
демічний правоnис 1929 р. і, як каже
відомий учений-мовознавець Василь Сі~ю
вич, ((цей твір Синявського
nрrиожий ...
всякоrо, кому дороrа

культура

рі;жво

~о сл~~а, хто. цікавнться розвитко:\1 укра
шськщ мови 1. nовного розвитку її собі ба

ж~с",

стІльки
справу

До ре~н:.. найкращі мовознавці, які
nращ и сили і знань в:южили у
оnрацьовування нашого правопи

су nротягом двох
згодом на далекі

рор:и~~

НКВД.

долІ и nроф.

рець

років, по:'dандр\·валн
nівнічні та східні •кv

Не минув цісї

страшН'ої

Олекса Синявський

<<Норм» -

найкращий

-

тво

мовознавець

Розловідаючи npo це все, я: стежила за
обличчям добродія.
Він нетерnеливився,

і з деякиУ недооір'юі слухав мою розпо
відь npo те, що в травні 1927 р. в Харков-і
відбулася велика
Праволисна конферен
ція, в лкій брали участь вайкращі вчені

свого

мовознавці з усієї У·кра-їни, в тому числі й

я са,ма бачила, як полиці украї!Іських кюІ-

нашої доби.

нервувався і,

очевидно,

ки з ЗБічливости

слухав мене тіль

...

Не бажаючи зловживати
сnіврозмовника,

РQЧуеатись

рр.

1942-4З

і

зг~ала

я

Це вже було забагато

розмовника.

...

лише

терnелчвістю
вирішила
про

і навіть наnочатку

те,

1944

ско
що

в

року

українсько

для моrо сnів-

- Може лані натякають на те, щоб я
на еміrрації взявся до студіювання укра
їнської
гра~tатики'? спитав
він мене
зовні слокіІіно, але нотки
непрнхованоrо
роздратування:
виразно
бреніли в його
голосі.

- А чо~ІУ б і ні? Ви з вашою освітою
з вашим розвитко~r nодолали б невеличкі
т~удІЮЩі «Норм» дуже швидко, відnо
ВІла я: І не ті,'Іьки особисто ви. але й
ваші знайо~Іі, родичі, друзі, дружина ...
Та й не тільки в гра:\ІатІщі справа: роз
JІЮВ.'ІЯЮЧІІ.

акаде

мічний правопис 1929 р. і солідний
твір
nроф.
Олекси
Синявського одного з
наіідіяльніших учасників згаданої конфе
ренції «Норми української літературної
мови•, який вийшов у світ у 1931 р.
в

для

в J;>ОЗУ:\Іінні збереження своrо
обличчя на еміrрації ...

не

Ві..':Іа :ііого знас, якої саме граматики
треба дотримуватись, відловів ~Іені один
такий добродій.
А nотім подумавши тро
хи,· додав: Є гра~ІатюпІ наші й ваші •. ,
- Ви дуже ло~шлястесь! - відповіла
йому я.
І добро;:Щ1 (jув щиро здrшований

-

ст.

1948,

З дРУІ'ОІ"О боку,

сутj кажучи, над

то численних п.ублікацій :молодих nоетів і
поетів-.цебютантШ за
останні
роки, без
претенсійаіо видана в АвС"І'рії збі.рка лі.ри

МОВИ?
Велнкю.r бо й моrутнім факто
ром однання :~о~іж дюдь:-.ш є спільна мова!
І невже ж таки Юзко і Міша
цього не
знають?!?

Проаналізуй~ю ж об'єктивно, що са:о.Іе
відчужує
Юзка ві\д МІші!
«Што~кання»,
«да-кання», «Коиєшно»,• «нічево», «ВОТ» і
ще безліч російських виразів та слів, які
перечислити годі...
але мабуть найбільше те, що він, українець,
дозволяє
себе

з іншими nі4дсовєтськЮІИ народами.
- Прошу одначе зазначити, що мв

одному дозволив
ві.цступити
від nравил
їхнього диnло.матичноrо статуту, який зобов'язує дипломатичних представників ма-

не ЧJСться в їхніх жарrонах,
Шановний
Читачу, як
хлюлощетьсл у
свої берети
Збруч-кордон,
що
ві·ками
роз'однував
~ід ні провінції
України ві.ц захі·дніх її

nровінцій?

ВелИКИЙ об'-

му чве.пі І з УкраІиською Націоват.во 10
Р~.цою, і ооодіваЄ'Мос.я увійти з ними нада

Таким чином, зrаданий nравоnис опра
цьоваJІО на засадах соборн~rи і ухвалено,
ИК обоВ'·ИЗКОВИЙ,
НаЙВИЩИМИ
науКОВІОІИ
авторитетами України. Певна річ, що nов
ної нормалізації нашої мови ще не nрове
дено.
Це справа нaworo майбутньоrо, і,
мабуть, незабаром прийде час, коли наші
:вчені мовознавці
матимуть
можливість

скинуть чужий на:о.Іул і не засвоять СВОЄІ

сусІдів, латишів і литовців.

Ціхаво зазначити, що уряд США тіль·ки йому

вуть m.J еміrрації?.. Тепер, колн і Збруча
фактично немає'? Чому Юзко чи Міша не

Чи

сЧи Естонська Національна Рада спів
працює з іншими еміtраційнИІІИ центрами
і з якими найтісніше?:.

поважають антлійці й колонія лон.цонськоrо
диnлО<Матичноrо
корnусу.
В
НюЙорк.у діє офіційно rенеральний консул і

освічені й національно сві.домі інтеліrенти розмовляють різними жарrонами?
Ко-

І кому це шкодить?

підляrають.

єu nраці серед власної еміtрації не ДОЗІВ(),..
лив нам досі nов'язати ближчих ві.цносии

-

ЇІJське Наукове Товариство Ім. Шевченка
у Львові (~5 травня того ж таки 1929 р.).

му це потрібно?

тільки у Вашін.J'

тоні. Обидва ці ваші дИЛJІомати співnра
~ють льояльно з Естонською Національ
вою Ра..цою, але з тактичних nричин їй не

Маємо ще nосо.льстsо в Лондоні, яке
очолює міністр А. Торма. найздібніший

Ради?»

ллють жарrонс:о.І?
Хто І1іРИмушус їх до
цього тепер, коли вони вже
роками жи

цеве населення роз:-.ювляс діалектом...
А чому ж і з чиєї волі наші високо-

свої nредставництва

1949

- НdтІевЬпе мв співпр8Q108Мо 3 по
лІnІчввмв цевтр&ІІІІ ваmвх k.птІйсььs

з

ти одніеі Матері, лкі пішли різними жит
тсаими шляхами і ось те-nер зустрілися ..•

не

до

50

Усім ві.цомо, що французька літера'І'урна мова є мовою французької інтеліrенції

розмовляють

а

ти

червня

2

ництва і як стазляться активні естонські
диnлGмати до Естонськоїі Національної

«Коли і на япmх засЗіЦах була створена
Естонська Національна РЗіЦа ?»

Ії стрижень

наре,цу,

«В яких державах існують ще офЩійно
визнані естон:ські диnломатичні nредстав

угруnовань.

Відгомін Збруча на

мовою,

естовськоrо

того часу мобі.пізуемо та rpynyeмo довкола
НацІональвоІ Ра,цв всІ творчІ
сuв, очо
.пюючв Іх в 6ороть61 за дер•авве відро,ц
а:евR8 ЕстовІі.

5 оДJtочасно шарже д'аффер Й. К:аІв.

lФ'УКУ

ється по-естонськи.
З старих nартій ді
ють т.ут соціял-ще.мократичиа, ліберальна і
дві
хліборобські,
а молодша
rенерація
створила на чужині
кіпьха
політичних

ОЛЕНА ЗВИЧАЙНА

Іні.

Чеrовер,

стоімо в резерві. щоб ва виnадок nотреба
в відnовідвий час виступити ах маовві

ссМаємо не прероrативи, а обов'язки))
(УПК)
•Захі• демократП поІнформо
ванІ н8ВІ ЗІІачво краще про вІдвое... в
СССР, вІ• nеред ,OCTIUIIIItOIO вІівою. Про
те, досі ще замuо :~ро&лево
д.11в поІорю
ванва цьоrо nвха, а тому веl ПОJІІтнчвІ
nровода окуповаввх еовnамв вародів мУ•
еать 6утв
.цу•е
акТ8ВІ й ва ІЮ.аому

rOJІOC•

треба

За

СобОЮ

СТЄЖИТІІ,

щоб

вжнватн жарrону.

-

Що,

nрошу пані!!! -

надтріснутим

фа~ьцето:-t ВІІКРІІКНУВ добродіІі: -

То

Blt

собt уяв.1ясте. шо я на е~ 1 іrраціі маю на
то час!?!
У ~tене важ"1ІІ,віші п~ІТання на

rодові, а то

...

nPQшy дуже.

_

українс~ка

мова. гра~tатнка, право~ис та ще й ЯКІСЬ

«Нор~ш~!

То я. розмовляючи, маю ще за

СобоЮ СТЕ'Жl!ТИ?!?

Він nоnрощався зі :\mою
підкреслено
хо:юдно і зник з мого життсвого видн~ко
·'Іа... назавжди...
Деяка прихил~юсть
його до ~Іене. якою я могла лохвалитися
до цієї «НещаС.1ІІВОЇ» розмовІ!, .теж зникла
назавж;щ: її ніби й не було школи···

Ще раз підкреслюю, ШановнІІіі Читачу,

що роз:'о!:ОВІІ на цю те:Іdу я досі провадІ~да з
.'!юдь:~>ІІІ освіченнми.
титулованн:шІ, ште

ліrентшt:~ш і національно-свідо:~о~ІІ~НІ, в на
слідок цих розмов, я втрати~а
л_рихи.т:ь
ність кL'!ькох знайомих і навІТЬ .. ЦІЛІІХ ро
дин:
ня

не до

вnодоби

їм були

мо1

заnито.н-

...

Це все зоосі:о.І не зн~:нть. що вся наша
інте:~іrенція на емІrрацн ставиться до на

шої :-.ІОВІ! ca~tc так, як добродій У щойно
наведено~ІУ nрнк.1аді. Ні! Існус невелич
ка меншість. яка,
розу:о.~іючи
всю вагу
цьоrо шІТання,
розмовляс
літературною
:мовою і mtme грамотно. . . Але nереважна

бідьшість

нашої

з

незрозумілою вnертістю

ии:оюсь

інтеліrенції

на

еміtрації
(ба на-

-·~Ч.==·~~~~~~~~з=~=·~l~~------------------------------«У~·~К~Р~А~І~·~-~~·~·~··~-~~~=·~0~~~--------------------------------------~~~
.Малий фейлетон

Z JUШOIOЖWI''I'JI

ссІ там таке саме ••• ~~
сВчара вночі з Марсом rоворив

... »

І 11 rоворив

Коли наблизивси до нас
фазою, заліз 11, значить, за

. •.

Ма.рс овоєю
кість Холодної rори, на мюнхеm:ький рат
rа:уз.
БіноклІІ
на
ніс.
Дивлюся, а там

.

нм самісіньким кІнцем чолов'яrа
Сиди'l'ь.
У штанЦRх іровськоrо
кольору, берет, ЯІК
"У. Муссоліні, й черевики з СУ9Піл-.ко-хари
тативни-ми
д~рками . . .
Сидить t
зупу 3
консервної банки їсть.
Думаю: нm;же і там ІРО є? Узяв тоді
вайбільшу за форматооа ІЧtзету сУкраінсь
Іd Bicri»,
скруоrиs,
вк: рупор, і
щосилк
rув:нув:

Здоров, марсіІІицюІ
Здоровенькі були, -

-

-

кричить.

зем-

-

.ІІЯче!

З якоrо табору? - питаю.
Не розібрав, що він сказав чи то
з ІІІляйсгайиу, чи з Машайму.
- Кажіть, - rук-аю, - rолосиіше, бо то

-

Моохва

rлушить

А в нас.

-

мовкла,

бо

...
ві.дповІдає,

-

їй

атомово

Москва за

-

наказали

жити.

довrо

-

От щастя, кpnw.
То ж тепер
можете і без примусової репатріяціі додо
му їхати. Чи ж не так?

-

-

Авжеж.

Теоретично,
так,
але на
нае трохи не так:

практиці для
все

·

ВИІ'Л$ЦаЄ

декоrо з

•••

-Чому?

Та є такі причини депІвськІ •••
А були в .вас ді-пі?
Були, а сам мелІІRхозr!Ано чес>е-

-

виками у повітрі бовтає.
- І редаКТОри були?
- Були, а у вас?
-Є,- кажу.

А вікна · вашJtІм редакторам вибива-

.пи!

спитав марсіянин.

-

·-

Одному

--'- 0,

7

ПІfl'аю.

-

вибили

...

ТО МИ вас, ВИХОДJІІ'І'Ь, перевершили:

вас 'усім редакторам повибивали!

rор

-

,~~;овито вtдпов!в він.
-За що?
.
....,.. За те, що вони доРОІ'і . • . І не тому
вови дороrі, що ~r~дopori•, а тому, що дороrо

копrr}'іІали нашому загалові..•
-А mc саме?
- Та так. Уее- про

в:онсоJІі.дацію пиеали, а ca!lfi таку
сконсолідацію• робили,
'І'аке «блискуче відокремлення», що .•• Ну,
'І'а ж самі розумієте

...

- А от, скажіть, nолітв'язні у ~ас є, опитав він, закуруючи сбичка»?
- Є, - кажу, - ЛУП та ТУП.
- О! . . І у цьому наша ropa, бо в нас
аж вісім лупо-тупів буJЮ, сказав він,
зідхнув

знову

А скажіть
А ІЕ же,

-

А чому с.НеА<>УЖ»?

партИ у вас, земмче, є?
в\цпові,цаJО. Обов'Я"J-

-

коао!

С«ілЬ«и?
Щось із .Ц8СІfІ'І'ОК, раЗОІІ 8
rі'ІНИІІИІО,,,
-Які?

-

серхеоло•

-

У!Wвці, бВІІІЦІеРівцІ, меm.никівцІ, JеР-

депівці ...
- Тю-тю! Яса в~істьІ По.~rtrич
виА примітивізм!
А в вас ва е:міtраціі у
таборах
аж
двадцRІ'ь сім 3 поJЮВиною
було! ..
- я,к:і?
- Бен,деоути,
меи,депути,
урдооути,
уцдопути, шалаnути. • • . почав вів пере
.лічувати.
-А що ж то за півпартія бу.ла? -за
цікавився я.
- Та це бачите - один свож.дь• у сЗа
:к:ордонвому nредставництві»

був

і

перебу

вав у сб.лиск:учому відокремленні• ві;~~; усіх.

Сам і

сrенеральну лінію• встановлював

часопис

1
1 читав . • •

редаrу,вав,

дРукував,

1

і кольnор

туваа, ну,
Так, так:, добрі в нас
часи колись були! -сказав 1 зі.дхаув зно
ву жалібно.

А що вже тепер, - питаю, - не так?
От 1 не тц.
Нема тепер парrrій на
еміrрації.
- А де ж вони поділися?
.
- Ок:онсоJіідувалися, як на рідкі землі
поіхали. І живуть тепер ,.ам усі добре. І
сазrо іі,ц.ять, і ковбасу, і rалуwки, і варени
ки 2 сметаною. • . Тільки подумайте 2

-

сметаною! ...
- А ви ж чому не Ї~Цете, - питаю.
- Та я б усією душею, бо вже ЦІІІ зупа
остоrИ!,Цла, та тільки ·ж . . . 1 він знову

rірко, rірко та безнадІйно зідхн.ув.

-То ж, ну?
Та лІ.дерів
еміtраційних
~додому не
пускають.
Стоять баби з усіх наших зе
мель сконсолІдовані на кордоні :а макоrо
иа.ми 1 ...
- І не пускають, поцікавився я.
- Не пускають, кляті, та ще й сміються: «спрОбуйте, МОВ.JІЯВ, що то воnо r «блис
куче відокремлення» на практиці.
У ка
рантині ' В"'rРИ,МУЮТЬ ...

-

Не вСтИГ я більше нічоrо в ньоrо спита
ти, бо· 'nооернуВся Марс до нас тсоюсь tн
шоЮ фазою якимось смітником; схожим
на наШ та'бtр піtлІt переселеннЯ'. І у тому
таборі нікоrо не було .. : А mко,;а скіnьв:•
ще Цікави,х проблем хотіів обговорити ..• ·

Що він не. до"'

ПЕРЕМУЖ,

НЕДОМУЖ,

Ж!

Найвищий

А ви

спільноти

а

польсько

:11!'1'0

...

украtнськоrо

Як це не дивно, але дехто наніть пи
шається засвоєними вира·Jами чужої вr<іч
JИtІВОСТИ, рясно пересипаrочи
ним!і ){.t•йже
кожне своє речення (щілую Р~І•, •npoJПe пані•, СООJКалуйста•).
І!ОНи, очеви-дно,
•ажають це за вияв певиоt вІІІUІуканости,
ба аавіІrь
деІЕОІ'О
арИСТОJфатизму, а на

'I'JIIIt, хто е8ЦоІІо уникає цих виразів, див

М'І'ЬСІІ ПОІ'ОРдо:
ний!•.

Не

•МОВJUІВ,

зайве

ІІКИЙ невихова

зr~ати,

що

в

цих

«УкраЇВСЬКИЙ

ввічJІІІІІСЮ'І'ІІ,

але також і вирази

&руrат.воетІІ

(пси

крез•,

с.до

чужоt

чортовой катері•),

Іtв:ими

вони щЕWЮ

холєри»,

«'К

за

СІІічую'rь вашу мову ... І не бракує іІІ нІ
осві'І'И, ві націока.~rьно( свЦомости, ні ро
Вови

здебільmоrо

СІtІМИІІІ П8'І'РіОТИЗМОМ,.

пазrають

вевr~

ЄСТВОМ

СВОІМ

усім

ораrнуть побУ'дУВМ'И свою державу, а мо
ви своеі
u ....".ь І :uraп не хочтr1о.
ЯКИІМ. чином
поrод~ь вони таке став

JІев&JІ до своєІ мови 3 вацtоиа.JІWІОІО сві

домістю,

це вже їхня таеlІtНИІ.\Я

-

Ве бракує

ІІІ і часу!

труднощі

...

ПQJСо.лавши що

-таборовоrо

житrя,

вони

щоб

rодива.ми

...

rрати

а

карти.

Жак а таборі,
впоравmися із хатньою
роботою, мають ще досить часу і витра
чають ~ частенько ва те, щоб . • • знати
вее про

8clx

А щоб

Ч!ЮJ'

f ОЛОС»

...

І. про кожноrо

:JIIePIIYТR

,.....,.

потрібно дуае мuо:

ва

свою

мову,

.лmочи з дружиною, з сусідом або з дітьми
(останнє особливо
ва:ж»~е!),
сrежити за
собою І, в міру своіх сил І знань. унмкати

чу. .х слів. наrопосів та вJtразів, заміня

ючи їх євоіІІ•:
досить.
читаючи
наших
кращих шsеьмекників. звертии увагу не
тільки на зміст. але й на мову, слова, зво

роти

..

Що~о знань у цій

для

освіченої людини набути

rалузі, то їх
дуже легко:

досить щодня відtрватн rодшп· (або хоч
nів rодини) . . . від
карт ддя тієї самої
уКраїнської граматики. про яку зrаданий
вище добродій і чути не хотів. дарма, що
пише безrрамотно . . . Я мала честь одер
жувати

Aoro

ІІИЛ'Ки

десятками.

лнсrи та рахувати в

Та

й

не, щоб наші жіtІІки стежи.nи за чистотою
своєї
мови,
особливо ж розмовляючи s
дітьми . • . а це зайвоrо часу ве в~tмагас ..•

Недаано я одержала
.лИС"І'а в\ц одніd
пані, ІЕа дУЖе
ПИШаЄТЬОІІ
ТИІІІ, ЩО має
вищу ОdІіту: в 15 PJЦR:ax И коротекькоrо
.листа бу,ло 18 помилок!

Нам, бачите все ніколи!
І чи ж дивно
пІсля: цьоrо,
коли
наwа мол()Дь і наші
АЇТИ роЗІЮВліпоть СПОтвореRОІО ІІОВОю?!?
І!цучи одноrо разу

територією табору

1

минаюЧи ба.рак за бараком, я раптом по

чула :s ві!Аченоrо ві~на дитяче скиrпевня:
- «>ма·ма! кушать!• - уnерто повторював
дИІІ'RЧИЙ rолос.
В отворі
вікна
стОRЛа
молода
жінка
3 ніЖІНИІМ,
ІнтеJrіtевт&JІІІ
.личком І nкwною зачІскою. Вот сейчас
уже ~дам! аІ!Аповіла вона дитинІ. якої R
не бачи.ла •••
ІівшнІІ разок,
прМfУЮЧИ ДО ВИ:КО,ІU' 'І
табору на вулицю, я побачи.ла
маленьке,
чарІвне

діечатко

років

восьми,

яке,

nла

чучи на весь rо.лос,
стрІмrопоа бi.rno до
:вtінtІ:и, що .с~іла біли бараку. Ккнувшись

розІ'ОІІОМ в обіАІІм ма,.еРІ, д\ачатко. за

ХJІИНаючись,

заплакало

Нrrервалах, nлa-v

вnерто

ерозумілі мені сnова:
вже

..•

ще rолосніше, в
повторя10чи

•СІ uуча.лоІ

не

Вже..•

сі. пучазrоІ•

Я зупинилася. Чо1'9 ти опаче ваша
кмевька? спита.11а я.

-

Прошу пані, вже сІ розnочаnа внета

аа для дітей, а моя Іренка сІ спізнwrа,
дуже чемно поясни.11а
мені «Модерно•
зачіса<ка й ІІОJІ:'НО ІtдІІ!'Нена па,н1.

-

досить, розмов

жінки

mrx

nо

(nри ба-

активноrо

державно-ваціонаJІьиі
в~.

~е11.ли

колиumьоrо

міністра

борця

ув:ра'їн

командкра

славиого Г~іЄІПtіаськоrо nолку,
військовоrо

п.

урязу

а nотім

Українськоі

Народкьої Республіки, члена багатьох ~ер
жавних f наукових
уnоанов та сусnІльно
rромадсьtшх оргавізацій в Україні, а nіз
ніше ва емІrраціі.
Звертасvося до всіх тих.
хто
ро~уміє
ваrу історичної тяrJІОС!'Іt ваших ВИ'Jволь
них З!ІІаrань. ваrу зв'я'ЗІdе між
01tpeiiJIMИ
ваціона.'lьно-в•пвольвJВm
періодами
та
ваrу
історftчних
nаж'.R'І'НИКіа 3 тліНИJІ'Ми
останка~ yчacmntiв збройних змаrань.
До вас,
сини
українськоі
земJІі,
що
вийшли ва ~іrрацію. щоб
щюзовжуsатк
та творІпи нові форми боротьби '!а нацІо
нально-;~ержавн\ ідеали ужраінськоrо на
роду, ЗВЕРТАЄМОСЯ З ЦИМ З АК Jl И
К О М npJrЬiтt.
"J ,..вемоІ'ОІ8 у сnравІ
уаІкові'ІеІІІІ• в __.81'1
вany8111S
ІІОІЮ•

.ІІіІа. І в е~ ~01'8 світу

-

lopon.&r у~

•'n•

,.........

..а~
ІNІКИОJІЬ•
~ ~11.81 uqil ваwоі ве

1101

t
8 ,-равия 1949 р. в с:воїА aiJIJІi а В:ури
ти61 _(Портов)
несnоді8аво
novep Го.11оеа
Ук:раїнськоrо
ДопомоrоtЮrо
Комітету
а
Брази.~rії, бтnьк:иА сп\аробіТВRІ[ 6.11. п. Го
.ловноrо Отамана СИ11011а Пе'І'жtОРИ 1 DОJІ
ковниха Євгена Конова.ІІ..ця, чілWІІІА ре
ВОJІюціонер і відданий 'І.ІІеи ОУН, уnовно
аажений Виконноrо
Ортану
Yв:paitlcwtet
Націовальної Ра.tщ ва Вразилі10

пРокш моrко1ТВ
Похорон відбуІІСtІ Т травии ц. р. на uа
довищl Аrва-ВерЮІ, в Кnжrибі.
В похо
роні браІІа участь уси українська ко.~rокіІІ
в Куритибі та баrато ацатних JtiOAeй сто
зrиці штату Парана.
ПроvоеJІR.ІПІ: мікі<."І'Р
паранськоrо уряду, .IQ). Фірман, nок. До

JІУА та сотн. Вітрик від вaulotraJІicтla.

ПОДJІКА 8. О. ПВТJІІОРІІ

Пакі О. Пет.11юра надkJІаnа .10 ~а1щlІ
«ПtюММJІ»
Щиру ПО~ІІК'У
&СіМ nRI, ЩО
взяли участь у
п. О. Пет.~rюрі.

дооо:моrою

вашого сеі~омоrо rромад.якства,
ще перебуває ва ЧУJКИКІ. та вашнх достой
вих :меценат!в.
Зверт&80СІІ

-

етІІІку
Іл. а.
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проект
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~~:aa.Qo.y.
ко... .ваеrІваа в:оаrтn 'r~Ju.к• 5О аФ.

І тову ~
. . ІІе 6у~ ані O,UIOI'O
-ув:раінЦ8 (-aJІt, що не КувІІJІJІ & П.
Зібрані вЩ щщ;.1ажу лисrівов: rроші, а
також

пожертви

про:х:аєко.

на

поштою

цю

Цей відгомін Збруча з віж.ких дитячих
маленької Lренки r.JІИб()ко запав мені
в душу.
Він примусив мене rлибше задУ
матися над проблемою наwоі мови, вів дав
мені і,дею написати цю статтю ...

yor

До речі: про ім'я «Ірена• . . . Вано д.vже
модне теnер серед ' уюраїнських е:міtраи
тів, що ж:m~уть у французwІй :юні Авст
рії: новокароджених дівчаток 'JдебІJІьmоrо
назІmають Іренами, а колиumі Орисі вже

самі перефар(Іуgали себе на Ірен. clrene•
- це ж, бачwrе, по-французьки. 1 длІІ на
шоrо украінськоt'о вуха бренить воно над

то прнсмно:
куди ttpaщe,
вtж «Орися•!
Живучи у фрмщ~ькіА зоні,
ми 8 маеІ
свосї не зваемо французь-кої мови (.дарма,

ДруЦ,
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1188на, що В. ее6е olniJQne - . 01'ае, ІІРОІDУ Вае 'I'J'Piyl'ne8 8РО . . - . 8
JІІ&dте ІІР8 '1'8, IQ06 .ере..,.. ІWDI 'I8ICL

МаІJ'ТІ, ІІСІ В. -
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:J ............ о. 081'.8 . . . .
І uІти• 1Mt.
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o"'epaua 81.11 а. в. C.pou 5 ІІІ фр...Ь."
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імsами (оообІrи8о иWючики) ми цікавимо
ск. Вони двох к:атеrоріА: 1) ГеJІеве, Ірене,
М~елеіве, 2) А.ветте, Навеnе, Ганріетте.
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є в
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Але й це ще ве все: веповаrа J(O -.ro"
до себе й виробJrеиа вікаІІR 'JIIII'If[a іміту
ватІС

все

"fYJКe,

спускае

нас

.:ro

ще

ВJОtче

..•

Наащцу факт: nриїхавши
Кан~. наші
С&ИТ8JІьці обома РУ1t81ІМ хапаються за но
вий

аІП'JІЮсько-Уtфаінський

пів року вае

почпнають

aaproa,

RИІІ

і

за

козиряти: :

roмL бачите. ТИ». що так -..а заовоі
.лк 8,УJІИ'ІВі
пооересручувані
аиrлі.Ась'КІ
слова. Ось що nІпие про вас в:ана:tНtси:ий
часопис сУв:раінський Го...'ІОС•
29 вересня
1948 р. в сrаттІ •дещо зро "'ещо•:
сЖарtQВОК ro&opRTЬ. 38ИЧаІІн.:>,
JІЩИ,
8ІUІІІ Іаймае. а вони roвopwrь. отке лю·
АН менш С8і,tомі;

"У1' 1КИВJТЬ

1'& кмк rоеор.ІІТь ті. що

.-OIJI'i •іта.

ue ..-... ......,

ються

10 це менше •нво.
KOJIM •
аарrов
хаnа

~авво при6уаі..

Ст~ вак д18110. кo.ur I"'8ЩJJrr8 .....
СТОІО ~ЇНСІоКОІО ~. а і1081{Й aaptoBicr ве :.ерта.: на вес ,..,. і rowopwaь :s
ВІІІІІІ

н~ІtІІ aapn...
IIIU'JU~Дaє, 1QO • • ()С:Іо IQQ .,....:

-

и.авно

пере-<;ипати

•

e&JiaJI

за ци- .цвома зразв:ІUІИ:

мо•на

через наші П))е,АставництВа.

[] УКРА1НСЬКИЙ · ВІДДІЛ ПРИ ІН•

ІІЦ6уаа

всесвіту!}.

ва

Ra
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Фон.~ допомоги пані іТетJІюр{ і зак.ІІюr.ае

Головою
~ K..treт"
отав
Важаківський С.
rоповою ~ .-......,.......-~ к.
ldcli - СеМІОІ[ м.
д.

Го.~rоаиоrо От~n~ана

не забуеаЮ.о про йоrо в~ову. Я'К8 запиши
лася са-міткя на світІ. борючись 'J ·аажсиwи
матеріяльними умовами.
TOJIY' fl nро~ов

сnраву

пересилати

оІраз

Пет•8РL•

·вІ,. Ре.цакцІі: ВmRRовуючІs ..eprosy рІч

•

&ОІІІ'Рее

aowe 8Jtelt-

ве~

... ~ . . . . . . . . . . . . .ІІ'І'В8в:&.

1. V.

ІІJU

8Ід Вае І'ІМНІІL 8 В.. IIJ'IU .........
а :111&10, що -reaep у НІІІЄ'І'І8ІІ ... . .

..ВМІоСL

IIOI'IIJI7

.....-enw

«Фоtц допnІЮІ'JІ
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таtоі доби.

Дпя поб~ оам'R!'ВИІІ:а необхідні liPOweвi суми ив:і 110жна .ІІіста"rИ
тільки за

:!бірцІ на

Пакі О. Петлюра пише:

tcтopU

llapO)U'.
Зверrаєкося із "JaКJUIII[OII дооокоrrи нам
за.~rишити на скитальщиві на cnoraд май
б:rrвім ПОІ[ОJІЇИНЯ'і 1 чужому світові таке
СВ~ОЦ'І'ВО,
ЯКе
оромов!ІЯЛО б
про
НаС,
украІнську еміtрацію. яв: про тих саравж
ніх ісповЦнкк:іа
mщіоваJІьио-;tерж.ааних
ІдеаJІів, mci в!оrіють
rідно
шанувати oa-

...

жаІШі) моr.ли б урвати щодня пів rQJСини
часу для засвоення хоча · б основних пра
ВИJІ нашоrо nравопису . . . ВJtключно важ

s

мають час на те, щоб ~ииами обІ'овор~
вати дріб'я:ІКові таборові вовини і нав1ть
те,

ПЕТРОВА,

за

бл.

rеверала-хоруииrоrо

СJ"М-у.

·----

еви

шукаких аристократ~· користуються ае:
.пив:ою пошаною не тІльки
вирази ЧУЖОІ

:JrадУЮчк

ВСЕВОЛОдА

·

1 не розбійників, а тільки кри

рос-ійсько-ук:раїнськоrо,

ronoвy,

пrrабу

CnЬu J'spa'ncr=ol ИeJІDJd, ва якому були
заСТ)-плені де.~rеrати СУМ-у від усіх .-ер
ааа. де існують Aoro в:раАові ко:~~ітетІf.

СУ\АИ'І'Ь •••

віть з замилуванням) дотримується набу
тих під ворожим тиском жа.рrонів: хто -

на

nomaнi

rенераJІьноrо

'К:раАбурr' (Ваеарія),

свіі тпаrевв

УЖ: і фОС'N)

rромадський СУ'А

- Маємо, - в:аж,у, - та тількі вів «У
блискучому відок:ремленні• від усієї вашоі

денні

ЗвертаСІоЮСJІ ДО всіх ТИХ, ХТО СХИЛЯЄ 8
r.11ибокій

80. lV. -

··--···-

ІІВєте?

зуuу.

ВА 'ПИОІНІ

KORn'EC С7М

...
_,.. Не знаю . . . Мабуть, перетиr ...
- ПхіІ А в нас більше було: МУЖ.

тиків

ПU"АІВСЬ&ОІ'О І'І'ОМАДJІНСТВА

ськоrо

тяг

..

АО

питає:

і тоді знов.у питає:

- А орrанізації журналістів у вас є?
. -. І це дООро маємо - СУЖ. та Недоуж,
- відnовідаю. .
-

А в нас таких «СУ'дів• аж п'Іt'І'ь було!
То що ж вони робили?!?
Та що один одноrо су,циJІи . . .
І

-

О. ВишнІt.

І

.-

1'Jr ra,a:acm, що. КОDІ а -....о І1РІІ-

СТИТУТІ

ЦуЗЬкого

СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА.

фран

унівеРситету в мІстІ

МонтреапІ
. Курс уtфаїнсь1tоі Jrire-

розпочав ро&оту.
paтypи чит'с .ІІР·

.-. Аов ....
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Прt~.цатке88ч .tdМ"aa
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u

ІІУ фuультетІ в КентуккІ.

......
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D УкраІвn.ке ІІІ:ІІТnІ в neJІIIId Ypyt•
ва• МовтевІдм !JOeeP8JІayen.c!8 · ~

'f'в:p&llltl1tІtol
церкву

rрома,цв,

,.а

яока :має

народніА ·дІм.

рисrво сПроовіта•.
буваються звІти та
іхав, то 1t

а

,.".

тако•

C801G
оrові!

~ міру потрt"(\JІ
ак:адеміt.

а!Jt

тутешньої 110881 не зна10, мже

rовориш .-о мене ще napo• . ....., щоб "
нібито :JРОЗУІоІів, а я nокаJІСУ !'і)бі, що "
тутеІШІю вашу мову за коротхий час сnер

фектво• опанував.

ас.. .ІІИПІ8 ~ухай!•

І сороиво робитьс•. читаючи ці ~к.
Може серед тих eмitpurrlв, npo ІІКІІZ ,.,.,.
11088, е 1 нашІ :J ВаtІИ зкаАокі. Ш...О.НиR

Чмачу?

Овоt араженея автор ІЦОtВ)

ЦfІ'І'ОВаПQ(

ста'І'Ті п\Доумовує тк: с •• ,JO'мaJO<d ~
карrовом не rовоJ)JІТь. КоJПІІ rоворІІТЬ nо
)"Іфаtиськи. то не Іdшають авrJІІйм.кК'Х
сJІів, а коли nо-анr.~r!Аськ:и, то ке мtmають
СJІів
уwраінеьких.
Вони
не
в111:1а1ають
JК&pi'OR.J' нааіть ~. КОJІМ ХТОСЬ Ж~І'ОRОІІ

:s

виоми

rоворить.

Во

8IIPf'Oii ,.. . .......,..

. . . 118 R&.Jie811nt, ......
~
І ведоІре _.,..~ •• ,
JКapre• -.е 38hllч:Jt~Мa І -ІQМІІІІІ .......
(Під1ф8СМІННС
моt- О. З.).

Якими ж очиvа мають диаитисІf укра
інці, Я'Кі живуть за океаном ~ІЬІ РІ*lв
І свІдомо 3бері.rають свою мову (а 'l'81t1 ,.ааа
є) на наших еІо(іІ'рантів, RІІ:і .~rише 1[\JІька
місяців тому приіхали І вже :ЮЗ'-fОВJІD."..
иарtоком?І?
Як мають дивІІТИся ва них
мол~І nІQЦи, ті, що ніколи Укра\ки не ба
чили, але lfki свідомо nрагнуть 110 опан·r
ванКJІ саосІ моаи?І?

Хто читае sаокеанс ..ку

npeoy знаt, що

оере,д укра,ївців !&ОКеанських краіІІ 'е РJВ:
за ВІІВ"ІеННІІ a80d мови,
.ІІі"І'ІІІра'І'J1*. ми
стецтва А liiiiiRYJIOI'O.
Тах &еJІМХОІО пооу
JІІІJ)Иісмо в:ориоr:rютЬСJІ ку JІьтурно-осаІ'mі

ук:раtнськ:і
к~
та
спе-ціяJІькі
курси
ув:раЇНОЗНВІІС'І'8&: tx aЦвi.Jnrю'r• t ДорСІС.ІІСі
й мол()Д~ ка цих курсах вчатьс11. іх ,,_хІn
чують . . . І вехаА украІнсЬtшд
3а1'аJІ n
океаном

ау, х()Дит•

•е

досить ще оnанував

аW>азу

Важне

...

праrв"., жати свою мову,
,.имуть

СВОІЮ

бо досконале :ІНанм аі.ко.nн
Ті!.
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ne
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мо

nри

amut

аоми 1і '3ІКЗ

..•

Вже :S 3аЦJІ'І'ОВІПQЇ 8fiiQe С'І'А'М'і МfЯІЮ,
IQI)

JUOДI'I

там

mn8111111 моеJІ
ВJtпадково

•

СJІУ'ХVІО!'ЬСя,

-

ці&ипаrьсR

•

бо

е JP18 -

вони

т•

моао'ІQ,

t щ~

onaald8: ке

уважно

nри

ро'JІІОІІJІІІІОТЬ Не,АІІВНО nри

бу.лІ CIDI'I'ВJІwd.

Чоиv •

цІ .llt<Wf,

а~І?&ІИІ-і аІ.ІІ Vара

t ~tt
8U1 Ц1оОІ'О
ua ~

Інськоі Землt демткааи
I)Oit!e
кW.O..-rpltl, мo11t}'1'to рмvмІm

пmання, а наша інтеліrеиці«
иі?І?

-

Життя

~ко

~едлам*)
•Суепільний лад

усіх

еоввтеькихвчеиих

держав

світу,

винятком совєтської держа·ви, в

надто

за
ма

категоричний наказ .ІJКомусь металюрІій
ному комбінатооі скоротити вито-n сталі в

розвиткО!М нау·ки. Ли

мартенівській печі на 1-Н~ год., тому, що

ше в нашій кра'іиі, віІд часів великої жов
тневої соція.'lістичиої
революції,
вчення
Маркса-Енrельса-Леніна-Сталіна ~ло сві
домо nокладено у оснооу утворення і даль
шого розеитку сусnільства . . .
Наші на.у
кові пляни, що охоплюють усю різнома
нітність наукових та техиічни.х
дисциn
лін. . . ресnубліканські ЗІКадемИ, спеціаль
ні академії, такі як
А'Кадемія
сільсько
rосподарських наук ім. Ла1іна,
Академія
r.щцичtшх наук, АкадемІя архітектури ма
'ІО'І'Ь свої .влаооі великі ПЛRНИ . . . 'У ціло•
му наш науковий nлян на ближчі п'ять

коли, наnриклад, в Америці цей
nроцес
вимагає нормально 7-7У. год., то за одна

лій мірі виЗІНачавен

років мас вИІГляд

НЕВЕЛИЧКОУ БІБЛІО

ТЕКИ» . . . (nі,цкреслення мої І. Д.) так деклярує з совстськоrо
Олімпу nре
зидеит Ака.демії Наук СССР
С. Вазілов
(Всстнік
Висшей
Школи,
ч. 2, 1947 р.
ст. З) ..•

У n.1111fii на.укової робмм

Московського

вар.стато-іtнстру.ментального
інституту
на
1946 р. було зазначено 194 теми на 150 нау
кових робітників . . . 828 наукових робітни
кіз 14 великих вищих учбових
закладЇ'В,
узятих на вибір, розробляють 9З8 тем» ...

-

також виголошує з того ж таки Олі·МПУ

божок меншого маштабу голова Цент
ралья()!'О · комітет,. сою3у nрацівників ви
щих шкіл і наукоsо-;цослі.дних установ А.
Данілов.

•1946 р. в уиjверснтеті закінчено до 700
на~кових nраць. . . на-писано 60 nіІдручни
ків і учбових посібників J{ля ВИJЩОЇ шко
ли ... » nерекОАус
Ленінrра.дський уні
верситет
(ВєстніІК Висшей
Школи, ч. 4,
1947 р., ст. 6).
Минув лише рік після закінчеиня вій
ни! . .
Лише рік nісля страшної
руінацп
Ленінtра~ду! . . Стає майже мотор.ошно ві~д
ве.личезности

цих

маІШабів

на)'ІКової

ро

боти, а особливо сторонній людині, я~а не
~ачила, але лише чула про СССР.. . Це ж
не один десяток, а тисячі
наУІКових тем

за один рік, бо ж тем навіть більше, ніж
наукових
робі'NІИ'Хіt~!..
І це все на тлі
страшної повоснної р~иацj,ї
центральноУ
-,астини · СССР, де ~илося серце
наукової
д.умки, бо зруйновано було майже всі на~
укові заклади від Сяну до Волги ...
са.мі ж большевіхи nишуть:
~нв ви
щих учбових закладів ПІУІ'ребУJОТь nереве
дення великих ві~дбудовних робіт, а части
н~ вищих шкіл вимйтас цілковитої від
бу-uови . . . вартість устатttуваtІня Ки1всь
'КОГО' університету, знищеного та nоrрабо
в;шого окуnантами, с.кладас 5О млн. руб.,

ВороНізького університету 42 мли. руб.,
Ростовськ()!'о університету 20 млu. руб.
'J'ОЩО»...
І да.'Іі: ... •Вищі wколи міні
~ерства _.ищоУ освіти почали 1946/47 учбо

~ий рі'К, маючи лише 63% доооонаюї кіль

кості
учбових
та
житлових
nлощ» ...
ІВсстнік
Висшей
Школи, ч. 4, 1947 р.,

ст. З8-З9).

Чи
можливо ж на мить
nриnустити
думку про ймовірність T;>ro маштабу нау
кової роботи в СССР, np.o який rоворять
рроводирі совстськоУ науки?
Чи є rрунт
р.ля здійснення тих мі~ичиих
nлянів, якІ
щх:илено рекля:о.~ус Вав1лоо? Чи може він

.

:вИ'Хонус лише один з заповІтів Леніна:
·.. я.кщо в нашій газеті буде· 95% неnравди
.і лише 5% пра·вди, але ця неnр81Вда є ко
,РИІС.JІОЮ для nролетаріяту, навіть тоді га
зета не сміє і:rнорувати
цю кореспонден
цію» ..

'іи є будьякі nерсnектиаи, взагалі, хоч
би

для

СССР?

..

пормольної

Звичайно,

наукової

що ні;

праці

в

їхню фанта

.стичність можна довести на nідставі фак
тіІВ, узятих з ЇХІJ:ІЬQі ж совєтської преси.
Треба зауважити, що наукQео-дослідну
J!обоо'У в СССР можна подІлити на З кате
. rорії: 1) теми оборониото -жа"Іеиня, 2) теми
nромислово-rосnодарсЬІКоrо

характеІ')у

.цержавно-бІоджетові теми.

З)

• '::"4

До керувания і nраці над першими те
nритя.rають
лише
найвизначніших
науковцІв,
добре
nерея\рених і не менш
мзии

кових

умов

6-бУ. год.

у СССР

вія

мусить

з~;~ертається до катедри «металюрrія сталі»
певного металюрrійного інституту і проnо

нує:

~вимонати науково-дослідні

ніІ\f

nильним

доглядом

с-nеціяльно

вишко

лещsх
а·rентіе
НКВД,
ІІ'Кі
більщ-менш
обіЗІНані з питаннями цих те.м.
Дуже ха
ра.ктеt:ЩИМ є те, що науковців,
яиІ пра
цюють над

обор.оJmими темами

nильнують

майже однщюво і nартійних, і nозапарті:й
JПІХ.

Бо і тим, і тим не вірять.

Цих лю

дей дуже добре забезnечують всім, але їх
nорівняно ~Іало.

а

голо-вне вони

nеребува

ютЬ під nостійни.м страхом: найменша лі
до3ра. і розстріл стає
неминучим.
До
цісі ж rрупн, щодо матері.яJІьаІОГО забез
nечення. залічують ·у СССР і тих найви
зна'Жіших вчених,

які nрацюють над

тео

реrични.ми ·темами в різних ділянках нау
ки· і, хоч їх і не засекречують, але nиль

ний

дотлвд

НКВД

нам

ни:v~и

ма.йже

той

самий. що й на.д nопер~ні·ми.

цесу.

Ціеі нШ'оди кфіІВнИІК катедри чекав вже
давно.
Він нега·йно складає кошторис до

цієї «науково-дослідної роботи» на 100150 тис. руб. (це ж бо для комбіна;у ко

nійки!), складає певну утоду з комбІнатом,
одержує. добрий аванс і

і. вс!~

...

«працюють».

Насамлеред відомо.

«науково-дослідна

робота»:

~еба .:пдви:

скореними

темпами.

Що станеться від цього з самою марте,.

нівською nіччю, який позитивний чи l!е
rативний ефект для виробництва буде ПІС
ля «стахановщини в металюрrії» це не

цікавить ні катедри, ні ко....Юі:нат. . Наказ
Кремля - виконаний, •оРденИ Ленша.» забезпечені

бо

•даmалі

і nсрсrналІ" . · ·
а) ні одні І!огне:

А наслі·ДІКи'?: От вони:

уnори, з яких скла.даються
мартеювсью
nечі, довго не витримують. т~коrо теnлов.о

го режиму; б) навіть з наилІпшиии У с.в1ті
укра,їнськими (донбасіtв<:ЬІКі) воrнеупорами
(я:кі ще 50-60 років
тоМJу
ексnортували
закордон як найдороrоцінніший. металюр

rійний матеріял) ~стахаІІ~J» . не мо
Ж'У'fЬ дати ради. бо й УJФаJІНс_ькJ
воrне
уnори не витрим.ують; в) У ~ час, кол.и

закор.доном

мартенmська

ПІЧ без

nроцееів тоnлення сталі,

в СССР за тих

самих умов, але з застосову-вания·м

хановщини~ ~ 11іч витрm.~ус
цесів

що в

разів

5-6

nереважає

Такі

«науково-дослідні»

ються і в

інших

теми

га.луз11х

яхі

мо
тієї

чи

іншої nр.одукuії ви.робниЦ'ГfJа.

nа

вчених

ви.ми

працює,

тема.ми,

а

власне.

скорше

і

Ця г.ру

не на~д

На•д

науко

раціоналіза

торськими, бо ці ,теми нічого нового в нау
ку· не вносять,· а тільки сnрощують, ра
ціоналізують
виробництво.
Так,
наІlІРи
клад. захотів СталІн ЗDІІ1JІОВЗ<дити стаха
ІJовщмиу .до вИІJ)Обництва ста.лі, даєт~я

•

трапля

промислооостн

(наnр., реrенерація Ш!Мароои~дла:о,

ба з замерзанням

час

«боротJ;>

&уrілля у ва.rонах» шщ

трансnортування і т.

Ця

,)(.).

науковців сnеціяльних катедр -

група

є, так би

~ОВИТИ, ~бурЖуі»
(В СОВМ'СЬКО:МУ
розу
МіНІН!), не ЗJІе забеЗІПечек·і,
вони
:можуть

більш-.менШ

вільно

рухІІ'І'ИСіІ,

бо

ttа1ляд

СССР є злиденним.

дешевенького

ромлячись лише

тай за

«щиро-совєтського»

убрання,

умовою; що він не вит:І')ачатиме ні

одної колійхі

ні на їжу, ні на мешхання,
ні на родину.
І тому цілком ~розумілим,
що такий вчений кидається не до «науко
во-дослідної» роботи, а до будьякої іншої,
до такої, JJІКа б дала йому додаткові суми
грошей, отже до платної роботи.
Тиск ад
міністрації, nостійні
на•І'і.нки за невико
нанн-я
наукооої
роботи до nризначених
тєрмінШ:І завжди вихликають
розпачЛиву
відnовідь вченоrо: ~та м·ушу ж я з чогось
жити!?.
Та мушу ж я з чо.rось nрогоду

вати родин~?.·''
І, як ш:><.вило зараз же
чується
льодооа
ві\ЦІ]овідь:
«До
вашої
платні входить і nлатня
за науково-до
С·лідну роботу, а тому ви мусите її вихо
нувати за призначені терміни».

" ... Наскільки
важливим
с
суворий
контроль (зв виконанням науково-дослід
них
на

-

nраць
nідставі

І.

Д.)

можна

nокаЗІНиків

виконання

бюджетової тематики в

харчооої

р.

1945

сковському інституті сталі
на 25%,
у Московському
інституті

мати уявлення
держ

Так, у Мо

nлян виконано
технологічному

nромисловости

-

на

rpyna

пильним

а ТОМ,У !Щ група
···еом

.::

та

ВЧЄНИХ і

об'єктом nраці .:>снов

ної та найчисленнішої груnи вчених. Сю
ди належать: а) майж-:? всі катедри уні
версиtетів.. б) катедр~! Інститутів гумані
тарних
демій,

і медичних нзук, в) катедри ака
не
nов'язаних
безпосередньою з

я·к приваТ>ню, а не ик таку, що органічно

Що

ж залишається робити

цьому

зли

деюt91\ІУ наукоецеві?
Лише
одне на
вантажуватrrея, як іша·кові
(Каsхазький
осел Ред.) дDІЦаткооою роботою, щоб за
робити для родини ЯІКусь зайву копійчин
ку.
І вони й виІКористовують ко-жну віль
ну I'OiдJmy і
навантажуються,
де тільки
мож·на і ЯІК ті.лЬІКи можна.
А звідси зро
зуміло, що для безnлатної наукоаю-дослі.д
ноі роботи у

них не вистачає часу.

~ ... НаnриІКла~д,

у

Московському

вар

стато~і.нстру-ментальному Шіституті є З5 су
мі(.'!Ників *).
інституті -

..

21

'У Московському rdрничо:му
с-~іник . . . у Мосхоsському

текстильному інституті де є достатня
кількість
фізиків, професор

56 . . . 'У Москві,
·кваліфікованих
у трьох ви

:>lf. · посі,цав

щих wколах nосаду

завЇідУВача

катЄІдJ>Dю

фізики (:у вечірньому металюрrійному, ко
:иуна.льноrо ~дШ:Іниц'ІІВЗ та іяженерно-6у

Казаис~ий

шість поса~д

хемі-ї Б., не

професор

...

Т.

один

час

рії), що за спеціяльаІістю не n\JВ'язані без
nосередньо з nромисловістю. Це є, так би
мовити,

nарії вчених;

вони є ТИJ.І

погноєм,

З ЯІКОГО ЖИІВJІЯТЬСЯ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ і
вищі

(забеЗ'Печені)

наукооці,

й

кожний

nартійний можновладець;·

Казанський nрофесор біо

маючи

змоги

УІІ1оратися зі

своїхи с-у·ЮснИЦ'І'Вами, вирішив вИсrупити
·.вк «п.рацедавець:t і з cmoci кишені о~ла

ТрагедІя

цих

вчених

ro11y,

у

що

зв.

(Вестнік

Висшей Школи, ч. .2.

«Чимало робітників вищих. ШКІЛ

ництва у двох містах» . . . (Вєстнж Висшей
Школи, ч. 4, 1947 р., ст. 27).
І той же преЗи~дент · Ака,цемі[ СССР ~·
БаБілов

який залевюm,

що

вони

дослідну роботу, жадної додаткової nлатні

...

науково~дослідних робіт є ·ціла бібліот~ка,
і Який nідкреслює, що:

«Нам ще не ВJдо

лістично:му світі.

Але для нас ясне, що в

•) Сумісниками в СССР звутЬСR тІ, хто
nрацює в кілЬІКох nі~nриємсrвах. Додат
кову роботу вони суміщають з осноен()ю

містах; квтМсьві вацІовапьні вііієька за.•

-

впав
тверДженням часоnису, весь Китай мав ~и

оnинитися У сфері комуністичних впливJІВ.

Як повідомляє ДЕНА,

квтайський ва

до nорту Вусунr. Здо6уnн комувJстамм JІІвію о6орони У півдеввому КІІТ~і. На цю
Шанхаю 28Кiii'IJIJJO одву 3 ВІІРІшальвих лін·ію вже розnочали стЯІГати ВІйська. З
фаз квтайськоі вІйвв 1 ма~ дли нах не увати на критичне становище, КJІТайсІоКвй
а.'Іе І вЄJПІ·

ко-nокривджених науковців uісї кaтerorti.
Він добре знає. що саме злиднями і викли
кається надмірні навантаження, що
злидні. і
с
причиною
виснаження

парлвмевт ухвалив одноrолос-:w за.прО:ІІТВ

ЧС3Ве політичне значения. Не виключене, · марша.ла Чан Каіі-Шека неrанй 0 ~ ~
що nicлs цісі nepeм<>t!i Совєтський Союз до Кантону А очол~івrол~= Кай-Шехові
офіційно визнас китайський ко!.Іуністич- ротьби проти ком~в ст · обо н в
же

жертв, бо кожного дня
САМЕ ВІН
чує
їхні nротести ІJ1І)оти злиднів, і для тото,
щоб відразу ж
затулити ім рота, пише:

" .•. сучасний

ЗахіднІ держави надають вел;._оrо 311 а-

чевии факторовІ

падівви

ШавхаJО.

Не-

нального уряду, але и моралЬІНи-м .:оnла

шен:н.я "до комуністИЧ1Іого

вІіська переб)'1Іають уЧстав .велвкоrо мо-

.

відно-

висловИли

нованих

комуюстичних

рал•ноrо

розкладу.

.
'
. .
ізИ
вже ЗГОДУ увіЙТИ В ДИnЛО:\ІаТИЧН1 ЗВ ЯЗКИ З В}mадКИ, ЩО ЦІЛІ ДИВ
·
·
·
б
е муністів
НадЗІВичайно

Китайськи-ми комунІстами. як ТІЛЬКИ У.!І
nроголошений комуністичний уряд
для
всього Китаю. Це може здійаtитися nісля

·
ком

факт:

в~йсьх,

)'РRдов

асто
тра-nляЮ'І'ься
переходять до коrJ<.r..

дv.,....им

показни-

рядових військ є такий
У
Ш
.
ВІдстуnаючи з
анхаю, У~ядовl

•
нас:рою

здобуття комуністами Кантону. на mшй
спрІ!'Мооаний тепер їхній го.11 овний наступ.
Лондооський часопис •дейJІ,і Мейл» по-

війська залишили· на бУІІХ~іКУ м1ськоІ
уnраІВи n.пя·кат з нап~сом: «ВІтайте - наJ>?днЯ в'!зв?льна армІЯ». Ря:д rубернато

ськи·м амбасадором у США справу визва-

sю.зпорцдж~я

відрмляс що міиjстр Ейчісон перЕ\Д від'їз-.пом д~ Парижу обговорював з бритій-

складу

зиску на.укових сил, то це лише сrолос вб

піющого в пустелі»

...

(Да.пі буде.)

•СЛУХАЙТЕ РАДІО:е
Ч~ХОЄJJОJІа,ЦЬКе радіо po:ІDOЧILJIO роз'ае
НІОВ8ЛЬ&у камоавію щодо
браку харчів І
товарів у краіиі.
Ця кампанія має харак
тер відповідей на

теру:

сЧому

заnитання такого харак

о-дЯІГ
nродаєтьса а
краІМНиuях ВJJітку, а зи~1ою його не можна
куnити?
Че»sу на чорному рІІнку . nрода

теnлий

ються високоякісні текстильні товари, а в

кра~ицях ганчір'я?» тощо.
Pa.;qlo ва·
магаетьса виправдати це браком саровивм

й

заклвкае васелеиви

uовЩоJWл&ТІІ оолі

цjю про ввпадКІІ спекулиціі і т. д.

· · Ця ка:?оmанія нагадує відомий

совєтсь

кий анекдот: Доnооідач на ЧЦ>І'QВій кон
фе.ренцu Верховно-і Ради оnовідаЄ про re,
що, мовляв, в

Одессі побуд)"Вали величез

ну текстильну фабриху.

ришу,

-

невідомо

~Пробачте, това·

я саJІ з Одеси, але мені

npo

таку

фабрику»,

-

нічого

чути

не

~ілиаий голос одного з присутніх.
•Ви
повs.ні уважніше читати нашу пресу !:о -

визвірився на бідного представника Одеси
ВИСОКОООСТа8.ІJЄИИЙ nартійпий ДОІІJОSідач.

·ОfОJІОПІЕВНJІ
НВ3('ІЄ

ПО;ІІ&ИЇ

осо6і1

О,JІер•а.ли

через

нашу Центрато DOCBЇ;IJIDI В& праЦІО і ПО•
:~~ешка.нна в США. Просимо цих осіб або
їхніх зв(іііомих, що знають місце їхнього
перебування,

негайно зголосити

до

нашОК'О

бюра точні адреси:

Баrав Катерина, Воро6ій Надія, rалко
ІfІаи, rавушевськиА МирОА, Д~ркач Мико
ла, КвасВІІЦЬХІІЙ Любомир, КопІІD~... ва
с:и.ль, КревцІв Зенон, JI~JWXИ.К Василь, Оле
НІОК Ірина, ОлеНJОІІ Марія, ПвпСІ.хві Ми
кола, Потвік Юлія, Оrацевко Юлія, Том
чук Іван, Хопвк Іван,
Цап Володимир,
Шашкевич Ми~айло, щ.іnІбл10к Стеnанія.
ЗУДАК.

ПОВІДОМJІЕВВJІ
Канцелярія Голоеноі
Уnрави З'єщине
ного 'У~їнсьхо-Американськоrо Дооомо
rовоrо kомітЄ'І'У в Мюнхені-Пасінrу (Біс
'МЗР'КШ'l'Р· 20/105)
nросить папі Пачовську,
вдову no ІІИСьМЕННИКові Василеві Пачовсь·
хом,у, в е r а й в о зrолоситися особисто в
ЗУАдК у власному ін'rересі.
ЗУАДК.

Подаючи чИСJЮ KOIН'Nl Союзу Українців
в Ні·меччині в с'УГ), ч. З, трапилася по
миJІХа.
ЧІІСJJо кcnrra. СУП е t72176.
Хто

вже· висИJІав

рtв ПJ>ОВІНЦJЙ, що nеребувають ще в рухах
урІ\!(у, від·мовлиЮ'І'~ теnер виконувати
нац1он~_льноrо

ур~.

так

чевня на Далекому Сході так званої де- що це nривело до- дИ'МІСії УРЯдУ. СподfвамаркацІйноіі лІні.і, nоза ику и:ом;унісТJtчЯІ ютьм, що н~ий птд СІКJІадатиuеться 7
вnливи не кали б бути .ц~і. Зr~ •. СіІ.цьпюоrі з , війсьховикІе.

гроші на число

конта. що

було nодаве в ОСТjJUІЬОІІУ ЧМСJІі сУГ:о про
СИ'ІІО дов~атися в банку.
~хретарівт

СУП.

ссУкраїнський ГолОС>>
Редаrує Колеrів.

Гол. редаК'І'Ор Володимир Маруняк.

військоsо-СТ>ратегічни·~и nоразхами нащо:

дом серед китайсь.ких• урядових в~ ІС~и
. Всі. за·кО_РДОННІ коресnондент
илежоднозгІдно ПІдкреслюю;rь, що, У і nрот
.
ність JJP добре . орган зован~ІХ
дисциплІЇ

УРядУ в китаї,

стан

несміливі nротести nроти неімовірноrо ви

оргаюзУ'Вати
ро У
.;qy ки
ваЖКИХ обставинах, зумовленИХ не ТІЛЬ.

гайно ж після зайня'І'Тя міста комуністами
США зв~рнулося до ряду Тихоокеанських
і Ат.лянтійських держав з nропозицією
скликати конференцію в сnраві узrіднен-

nолітичного і диіtломатичного

матерія..1ьнІtй

лучає спроби nояснити широке роз.nоsсюд
ження теnер сумісництв матерілльною не
забезпеченістю ... » (там же І. Д.)

ний. У'РЯ(Ц і намагатиметься добитися такого доведеться

Визнання і в\од Об'сднаНІІХ Націй

саме
цих

*

JІВІПІІJІИ місто май•е Іез Ііо10 і відстуnили ціональвІІА УJ)Ц плануе орrавІауватв нову

тіJJькв військ0110-стра.т~rІчне

Якою цинічною,
брутальною
брехнею
дихають слова голови Центрального комі
тету робітників вищих
шкіл та науково
дослідних
установ А. Данілава
(Всстні:к
Висше.й Школи ч. 2, 1947 р.). який вже хоч
би відповідно до своіх
функцій у nе-ршу
чергу мусів би вистуnати на захист тяж

Ред.

Шанхай

25 трааня хоІІУІІІСТІІЧВі вііеька увійш.trа
.цо ПІа.нх&ІО. ПJслв за.пеклвх боїв У перед·

ВІДРИВ
ВИКЛАДАННЯ
ВІД ДОСЛІД
ЖЕННЯ» . . .
!Підкреслення
моє І. Д.
Вестпік
Висшей
Школи", ч. 2, 1947 р.,
ст. 215).

самих nлян1в

сдсрж

бюджетови.ми»
темами.
Це
значить, що
скільки
б
Ціі
науковці
на працювали,
скільки б часу не витрачали на науково
за це вони не дістануть

теті .. ·"
1947 р.)

мо, якими шЛяхами nіІде наука в кап1та

можуть n;рацювати лише над т.

nише:

ВИй ПРОЦЕС І, НА ЖАЛЬ, НЕ РІДКИй

мав

та науково-дослWІих
установ
посщю~ь
urraтнi nосадИ інІКОЛИ В
П'ЯТИ-ШОСТИ М~С
ЦЯХ, ntш .чому деІІ'Кі з ни.х маю;ь
СУ!оfJС

це майже всі вчені (за винят
які віднесені до nершої катето

сторінки

«Дослідна робота в деяких вищих ~
бових
закладах і на окремих
катедрах
зав.мерла,
НА'УКОВОІ РОБОТИ У РЯДІ
ВИПАДКІВ НЕ ПРОВАДИЛИ І НЕ ПРО
ВАДЯТЬ САМІ Ж ПРОФЕСОРИ ТА ВИ
КЛАДАЧІ.
ТАК
ВИНИК
ХВОРОБЛИ

одночасно в одній з військових ~адемій.

ки, аст,рофізИ1І:и ї т. д.)
Огже,
ком тих.

через дві

ж:wrтн

не со

... ,

...

ввn.'ІІІВає
з
посади,
ику мае
профес!ор,
доцент, асистент • • .• (П.іІдКреслення моє І. Д.).

чував асистентов·і Н. за керування ?ам1сть
ньоrо практичними роботами в уюверси

теоретичної мехнні

ЗJЮ(іити

І цілком зрозу·міло, що ні один із мож
новладців
на:віть і не намаrасться
дати
nояснення цьому явищу, бо са11 давно знає
дійсну йоrо nричину.
І
коли nодаються

nромислозістю,
г) катедри
сnєщ;іяльних
інститутів,
але
таІКОЖ не пов'Л'ЗQних з
будЬЯ:КИМ ВИДОМ
n))ОМИСЛОВОСТІІ (катедрИ

мате-матики, фі3ики,

дозволять

.~шше за темами . . . і не nрова~дити його за
:ВиконавцЯ.."ш !ІПІ вважас·~ю неnравильним.
Такий облік, поперше, не ус)"Ває найсер
йоЗІНішої хиби невико!Нання до n~ного
терміну nлянів наукоІВИ(ІІ; nраць і, nодруге,
не показує хто ж з наІ}"КовцЬв (а їх досить
багато) не провадить
наукової роботи •••
Одна·к, у ря~ді вищИіх
шкіJІ намагаються
розглядати
науково-дослідницьку
роботу

графіки очолює професаор К., ЯJКИ'й nрацює

Трєтя

таки.>І

які

щасливим та радісним»

професорів та вихладачів вищих шкіл ви

інших катЄJдр.

НаСТИІРЛИВИМ,

є

користі,

ЗО%,
у Інституті хемічного маши:іюбуду
вання на З7%, у Інституті кольо·рових
металів на З9% . . .
Обмежити
облік

викликає за,вжди заздJ)Оfці в науковців з

ними не

СОІ!ІЄ'NЬХій державі наука несе найбільші
більш

дІвельяому інститутах), професор Я. заві
дує катедрами фізики у д.во-х моокоосі.'Ких
вищи·х технічних
школа:х 1 одночас11о в
Московському
унdверситеті.
,дв.і катедри

НКВД за

з

здешеелення

всІ ви

годи 'досяmеноі економії 1-1У. rод. часу.

ми

до

~ста

68-70. про

тому, що, моеляв, деякІ уряди

nрислужитися

кат

тальtІого ремонту м~е витри·мати 140-150

nереважно

nромисловістю) ·катедрами

якому

щити тепловий режим мартеншСЬJt;ОІ nеч1
на 150"-200" і nроцес витоnу сталІ скор~
титься.
Отже, виrорання ву;глецю, силJ
цію. манrапу тощо
відбуватиметься при~

ся

жуть

в

саме наnрямку може і мусить nр.овад~тися

ня

(споріІднени

катедра

(а також і сnорі~днені з нею ІНШ! катедри)

Друrа rpyna (nромислово-госnодарчі те
м~) значно бІльша за nершу.
Над ними
nрацюють ті '3JІичайні вчені, А'Кі керують

сnецї-ялЬfІими

роботи»

д.~я скорочення часу мартенівського nро

добре. заляканих НКВД; такі nраці • вико
нують у
ціJrховитій
таЄІМНиці 1 перебу
вають вони кожну мить n~
безпосеред

тривати

Дирекція комбінату відразу ж

вчених в

КеріІІt'Іик катедри одержує реальну місяч
ну nлатню, яка дорі<Внює
вартості одного

Редахц!н застеріrає за собою np~o скорочування статrей.

Статті. nідnисані nов

ним nрізвищем автора, або ініціялами.

не

обов'язково висловлюють .n_vмку РедаІЩіі.
Непідnисані статті є працею редакційною.
Передрук матеріялів у цілості можливий
лише за

nоnередньою

Цитування

дозволу

Редакції.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ З ПО;lаННЯМ

дже

рела.
У справі pyкorntciв листування не
nровадимо. Оnлачує:мо лише замовлені стат

ті.

За оголошення Редакція не відnовіДає.
А,цреса Редакції та Адміністраціі
"Шuainische Stirnme", :Мiinchen В,
Ayinger~tгa6e 25/о.
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