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дYJ.tKa про ви.-ання "·Сту.и;ентс.ькоrо Збірника", який обіf.І'мав бч 

отат11і про сту.цеи'1'оьке ~:иття на еміtрації, зро,цп~ася пів року то
м.у· •.. Авто·ри поміЩених статтей. бу.чи .. переконані, Що nоява "Збіриика" 
в потребою наШих ,циів. Приступаючи .до ць·ь·гс діла, вони nо"та.виJІи 

собі три· цілі, як1 ма~ счовнит~ нате в~дgння·: інфор~увати, грома

,ЦJІІнство про студентство, .о~.рацюватч· матер;t"я.ич д.лл м~йбутиього 

історика укра~нсь~оrо високоrо щк~льництnа ~ вкінnі nати в~снов

:Ки і вказівки .ц.пя майбутньої nраці наmого с1'уп;ентства. 

... Наше rрома,цЯнство ·цікавиться-життям і nрацею студе~тства; 

од~ак .. його не -інфЬрмують систематично і доклажно nро·а~а~емічну 
мо~одь. В·коzному виnадку вонq не.має повного об~азу пр~ ті спра

_вw. За:В)t-анн.а:м "Сту.Цеи·т.сьхqrо Збірн~J<·.а" ·є хочбvr частинно .цоnовнt.tти 

·u~~ ~Т)вк_~ Наше видання віJJ;значає кр~м.~ того ·закінчення д~о.літнього 
по.бr.ту: ст:Удентства на Иові.Й емі(раnі.ї·. 'В наііrих зМ'іНJtивпХ ча(''lХ 
. .п:воліт~я в._,цовrим і б~rатим.в .по~і~, nереміни і nерсnект~ви nepio-
.. .. .. . 

~~м~.ВРЕО,~о~!с~яс·на· те, щоби зіб~а;п вчслідп дотеnері~Іrьоr пра-
Ці ·і ·~аробити ·ча.стиннf.- sисн.овки .~а ІІабр~.:tти досві.п;у. ~ . 

Наша окитапьщина, що душиться в атмосфері неnевности 1 про-

візорії, не сприяв континууванню культурних надбань і осягів. Ко

пи ми зв~немо свої кочові шатра і рушимо в ,цальmу мандрівку, то 

/маючи очі,звернені на сnрав~ побутово-ужиткові/ забудемо і за
JІиmимо в хламі табВища нема.JІо· ці~ного. За.лиmчмо нео,цного німого 
свідка нamoro змагання і росту на заточенні. Ізгойщчна ~ і остане 

частиною історії нашого народу. Тому дрJrгr!м з:-1вп;анням "~бірнt!ка" 

в зберегти ві~ забуття вістки про змаrаннff, осяги і невяачі ечі -
граито~кого студентського буднл і празн~ка. 

Наше оnрацювання нос~т ь в~разну nечать теnеріmностт'. (втори 

описують події і сnрави на оанові власного безnосере~нього огпя

дання з близько~ перспективи. Коли б навіть ~хні ВtІсновки не бу

~и завждТ! слушні, а числові дані не зав.ж,nн .цоклg,дні, то все 11: таки 

ті розважання мають вартість, 'l'C~y, ,що ві.цзеркмюють переJ\онання 
і відчування нашого часу, 
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Основою дпя· опрацювання nоодиноких статтей послужплч в першу 

чергу матерія.пи Секретар1я:т~.і Архіву Центрального Еміх'раці~ного 

Союзу Укра~ноького Студентства. Сю~и належать 1 кореспон~еиція з 

окремимt.! сту.цен1'ськими тове.рио!'вами, звідомлення їхніх Управ про 

діяльність і членство, а вкінці переведена на переломі 1916/47 
сnеціял ьна анкета серед нa:m·O"ro ·оту.Центства ~ Німеччині / з~вваrп 
прр И:еї ГJІ •. о.крема. с·таттJі в •• Збі·рнику." / ~ Чис.ловj. дані не претен-

• • о • 

.цумт.ь на ~еззас~~ережну ,цо:кла~ніоть :· обЧ:-rсл~~~нл ві.~бува.лися різно-
~асно, не о~нst11и ncix студентів, ·а в окремих_ виnадках деяк.! сту.цен

ти бу~и зачисле~і подвійно / в двох уні~ероит~тських міста~ /, 
В нашій JІітературі мавмо небаrато праць, про· студе~тоьке zит. 

тл; а ff то, що є• трактуютЬ проблєм« .У. формі. спом,~нів /npvм. "Над 
синім Дунавм" - АJІьманах про А·каде~ічне то~ариотво '~Січ" у Ві.цні/, 

Наш "Збірник" мусів починати від почат~у j_ твор~!ТИ. ~воє ·Власне мі

·РИJІО .ЦJІ.я оцінки _явищ, Автори овідомі того, щ9 їх.ній п~prnoч~f.l є 

окромн~й; вони одначе вірЯть·, що настуnні томики "Студентс.sкого 

Збірника". бу.цуть кр~е ·1 іІОБНііпе опр.а.цьо~в.ні. Можна .ОПО.Іtіватиоя, 
що. в дм ьших ви,ца.ннлх бу,цут J» ·оnисані отуяен'l'о ькі д.іла мцнул~х, а 

в.nерmій мірі воєнн~х років. 
• 
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EBNH Перейма 

JUЛЬI-~ICTL І РОЗМІЩЕННЯ Yr~AЇEClli ОГО GТУ;~.ЕlіТСТЗА 
НА Ч»!ИЕІ. 

Друга окупація україноьних земепь бопьшевицьиою Рос1ви, 
що закінqиnася у виоп1д1 друго~. світова~ війни в І944 році, 
довела до емlrруваннл поруч зі о~аршим громадянством вели
ко! иіпькости студентства. Не місце тут доспіджувати nричи-
ни Це~ емl І'рац1 ~ • В. заrал ЬИОМУ, ~40'fИВИ, ЩО CJ'lelt(K&ЛИ H&J!J8. ст у-. 
дентство,покинути р1дн й край,в Tl самі,що змусипи емltру-
вати cтapUJe громадянство. Більшість вибра,па втечу,як охоро
ну перед бопьшевицьким терором гнетом. Студентство вияDи-
ло nісля звільнення УкраЇРИ від со3єтсьної влади свої nро
тибопьшевицьиі nереконанн11. Піспя nановного повороту совєт
ська~ окупаці~,ТИ),~,що бупи активно зааl.r'а.жоиа.ні в націонапь-
нім визвольнім рус1,rрозила безпосереднR небезпека тл~ких 
знУІJtань а навіть - смерть. ДnІІ багатьох дальший nобут на У
нр~Уні ~ув однозначни~ з нехибною заrибіллю. Це в nep~y че-
ргу відноситься до тої моподі з ПридніпрІІнщини,що виявила 
се~е "uотисо»втською. 

~иRИщува~ня українсько~ інтеліtенції nродовж соввтсьноrо 
nанування на Укра~ні було мотивом.що наказав частині укра
Інсьноrо о'І'удентства понинути Рідний Нрай. Оrначе те сrу-
дентство тіпьки тому рішипося на цей крок,що rва~апо,що е
міrрація довго не nотри~ав 1 що зі зміною поп тичних відно
син на Унраїні буде дана можпивlсть повернутися на рідні 
земJІі .• ДеІІиl вірили .а окорий нонфпікт між соr>зника.~4И 1 дея
кі відсувапи його на недалений час nісля закj. нчення ві ~ни 
I9L15 р, В кожнім разі всі бупи nереконані ,що еміІ'раціR буде 
недовготрива.nо10. 

Частуп с·оввтських військ, що зустрівся з західні ми ·аnіІІн
тами nосеред Німеччини 1 змусив унра~нську еміrрацію, шуиа~и 
захисту в трьох західн х зонах б. Райху. Головна хвиля е
мlІ'nаці~ поnпивпа до nівде~іної Німеччини l.західньо~ Авст
рі!~ Тут оnинилася і· nере»ажна ча~тина ~ашог9 стуnентства. 

Перш~. •~ісяці ·піспя на.пітулRцl Ї Німе-цчини ·/тrазень !945/ 
були особливо_ nрикрим часо~ дли· нашо~ су~nіпьности~Репатрі
ІІЦі·я,непевнlсть. за.втр~шньоrо дня,неокресJІене правне стано
вип~е і т.а.та.роькі віст1 затроіовапи нас-rр·о~ • .цпл ·студентства 
ці JJ.icRцi бупи тим прикріmі ,що не було ·вигляді в на продав
жени~ студій. Рішенним ві~ськової ипади всі німецькі шнопи 
в тому 1 університет• були занрІіТі,і споча-rку було,Dзагапі, 
невідомо,чи і ноли nочнуть науну:. Що!~но nід н1нець !945 оо
ку деяиі університети почали оrолоwувати влиси. Перші вlд
ириті. університети /Інсбрук в Австр і~ і J~рпянtен в Ба.Jарі ї/ 
притягнули відразу nоважну кіпьність наших студентів~ капо 
200 осіб в кожному осередку. до. обох університетJ.в нинуписR 
rо~овно студенти,заавансовані в студіях. Університетські~ 
сті віднооипиол спочатку д~,несподіваноrо дпя них, вепииоrо 
наnливу чу~инецьиих студентів довоп1 неnрихильно •. Тут треба 
зазначи~и,що на терені західніх зон Німеччини оnинипося ба-
гато о~удентів - особливо зі Східньо~ і Середньо~ Европи. 
Нрім укра~нців бупа тут також nопітична емltре.ц1ІІ балтl~сь-
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ких кра~н,а дальше nолянів,ба.дканців і жидів·.· їхні студен .. 
ти також виявили бажання студіювати ' німець·иих виооких·шнО.;. 
лах. Зі~сьио~а управа видала сднак ріmення,на основі пко~о 
РіМЄЦЬRі ВИС~Rі ШНОJІИ ПОВИННі були nрИЙНЯТИ отудентів чу
ЖИНЦіВ числом ІО% від загального числа студент1в цих шкіл~ 
Ти?~f сл особом уможливлено студ!~ й украЇнським стуцентам. В 
деRиих університетах /особливо в англійській зоні/ при~нят
ти було до деякоі міри залежне від Військово~ Управи (Mili
tarr Gover.nement) і від відповідних .УРЯдів УНР.РА,и. 

В nерших.місяцях nісля доnущення чужинецьких студентів~ 
ні німецькі впаоrі,ані аліRнтські установи не робили труд
нощів у сnраві nрийнлттл отуде·нтів. Щойно після трьох се
местрів /nриблизно кінець І946/ можливість nрийняттп була 
доволі· обмежена і утруднена ,зокрема з orn8дy на помітнеn~ 
реnовнении високих mиіл. 

Уже з nопереднього мо~на здогадуватисп,що територlяпьне 
розміщеннR нашого студентства бупо дуже н~рівномірне. Най
більше студентське снуnченнЯ було в Південній Німеччиrі й 
Австnі~,найм~нше в Північrіt 1 Ьахідній Німеччині. У схід
ні~ Rімеччинl.Dіднl і Чехі~.пкі оnинилися nід совєтською о
куnацієt1,Залишилисп тільки н~численні одиниці з-nосеред на-
иого студентства. 

На~біпьша кількіс~ь ·студентів згуртувалася в ст9лиці Ба
варі~ - Мюнхені .• На це скпалосR багато причин. Зараз же nі
с~я каnітупяці~. повстало в Мюнхені і· в околиці багато табо
РlВ т.зв.DР (displaoed persons- oamps), що:знаходилися 
під опікою УНРРА и. 5 тих таборах знайшло пристановище ба
гато студентів. в·Мюнхені на~сиорше зорганізувалиси унраЇн
оькj. громадянсьнJ. установи /громадянське представництзо т, 
зв. Ном1тет,Укра~нський Червоний Хрест,.nот·1м - Санітарно-Ув.-
ритати~на Спужба,nарафії У~ра~нських На1'9JІичької і Право
славно~ Церков ,Апостольоьиа Ві з·итатура. Унра.їнсько ~ :КВ.тОJJИJЬ-
но~ Церкви 1 Правоола•не Еnискоnство та lRmi. -Вкінці кільна 
німецьних високих шиіп, щ~ :мапи бути невдовзі відкриті, ·npи
TRranи нащих студентів.,на:віть.подальmих qнопиць ·до Мюнхену. 
С10ди належить уltівероитет з· ? ~культетами,політехніна,Ака
д.емія Мистецтв, Ионсерва~орія і інші. Вепик1 надії · : в~ язали 
наші ~ інші чужинецькі студенти. з університетом· · УНРРА 
( UNRR1t-Univers1ty) .· його ст~орено заходами ~ старання~;~ чу
жинець ких nрофесорів і студентів nри видатн~й допомоз1 /го
ловно харчовій 1 мешиалрнlй/ а.ме{?иканоьких війсьнових вла
сте~, а в першій мірі - УНРРА, и. Иого ціллю б упо·: дати зuо
гу,студіювати нільнанадцл'Тьом сотням ~жине.цьних студентів,. 
що. оnинилися в Південніt\ Ні-меччині. УНРРА-Університет охоп
лював фанупьтети університетського 1 технічного·тиnу. Про
фесорський ск~ад nоходив з університеті~ баптійських кра~н, 
укnА.Їнських висоних шкіл 1 деяких балнанськи.х. університеті& 
Університет УНРРА продовжува~ свою. ді_япь~_іст~ від осени І945 
до ·веа~и І94?. Причиною· розв язацНІІ цього vнtв-ерситету б уnо 
з одпоІ сторони tерерван~я доnомоrи вlд.ам~рикайсьнкх в!а-
стей 1. установ,а .з друго~ - неможлИвість правного заснуван-
Н/І л ід новою назв·ою, ·. . . ,· · · . 

Вкінці Мю~хен став осі·дком унра~нсьних шнlл. Сюди пере
н~с~но з Праги /чесько~/ Український Вільний Університ~.Зін 
Вlдновив свою nрацю ранньою весною !946 року. Трохи раніше 
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розпочав винпади Унраїисьний Технічно-Господарсьний Інсти
тут .. на своЇх ФS.нупьтетах і відділах: ветеринаріЙНім і а.rро
ном1·чно-п1совім. УТГІ має свій осідок,ректорат, адмін іс~ра- · 
ці~ і Секретаріит в.Реtенсбурtу. Новостворена на початну~ 
року Унраїнська Висока Економічна Школа дав змогу нашим аrу
дента.м вивча.ти економі чИ. науки, головно - в. oбc~rry і наnрІІмl 
торrовеJІьних шкіл. ·студентство Мюнхену no·чano. організувати
ся.дуже-рано. Пepml nочатки сягають ~lслцв липни 1945. Не
вепине числом студент~ьне тоuариство,ине вже існувало ТУ1 1 
часі в1йни,не відновипо своє~ діяльности 1 не дапо ін1ц1•
тиви дпа твореннл нового. Треба бупо починати від иовоrо. 
І~іятива тsоренКR УнраЇНСЬНО~ Студентоьно~ Громади І м~в-. 
хеи1-вийm~а вl~ невеликого гурта одиниць,що nерші сво! схо-
~инІ відбувапн з 1ніц1итиви тодішнього "Референ7а дІR оту
денtttства• n~и 1\омlтеті в Мюнхенl.Д~а За.пуцьиоrо Романа. За
снуІаНИІ Y.c.r. в Мюнхені відбулося при кінці серпки 1925. 
Ам,рииансьна влада віддала дп~ отудентіз 1 nолітичних в••а
нів.ніuецьких ионцентрац~~них тбаорів ч~стину шкіпьно~о бу
динку на Рамеродорфі. s· ~-10Нхені мали місце перші ПОЧИН11 ор-
ганізування студентської. Центре.пі. /СтворенНІІ Тиuчв.совоrо -
Вс_еотуде.нтсьного Ініціятивноrо Ном і тет у ,З' ~зд 24 і 25 rpy~
~ 1945 де покпинано до дія~ня Центральний Еміtрац1ІниІ Со
юз У.краJнськоrо ~у~ентстзаt. Осідок СекретаріІІту ЦЕСУС-а • 
І r,•мнхен1. Тут відбувся другий З• ~зд ·ЦЕСУС-а В JJИПН1 1924. 
В студентськіJ.' сереl{овищі r~~юнхена nочали родит•с11 криnа.· 1 
д1ІІ ·в нanpau1. ревl зі~ відноони на студентському форуu1. nо-
переднІ! .студентська Центрапп - Це1-1трапьний Союз УираїнськЬ
rо Студен~ст~ /ЦeCYd/,Rкoro голова на грудневім 31зді І945 
запротестував про~и перестуnлення компетенцій тоrо • 31зду•· 
мапа серед мюнхенського студентства nрихипьнинів.Іхні nege~ 
конанн8 ІИRвипио~ в риді папемічних пубпJкацій. Спір у сrу
ден~оькіІ громадt,nро який докладніше зв1тувати ~у~ и~ бу-
деuо,довlв до створенНR окремог9 nрофеоійноrо- товариства 
•січ"·. На мJОнхеноькому терені прийшло до відновпения Това
риства Укра!нських Студентів-Натопиків "~бнова•.мюнхеиськиІ 
осереАок,так із n1gичини великого числа студентів1~и 1 ве•и
коrо вибору шкіп таиож уира~нських/,осідиу ЦЕСУu-а і т. п. 
мав nepeзary над.іншими університетськими uіс~ами, 

Розміщення уира~нськоrо студентства на мюнхенських шко-
лах виrпидав ось·ІІК: · · 

Назва шкопи нвітень !946 квітень ОО 

УВУ ок. І40 278 
УТГІ ЗОІ 390 
YВElil І9І· 241 
Прав. Лкадемlи он. GO 
УНРРА-Університет ок. 600 
Німецьки~ Університет он. 250 4~() 
Нім. П~nітехніка он. бО gg 
Акаде·м 11 Мистецтв 
Иоисерваторіи ІО 

Неведені числові дані не зовсім донладні. Завремам да
ні за ивітеиь І946 мотуть бути неточні. Цифри походптьз ар
хіву У.С.Г.- Мюнхен. Части~а унраїнських студентів,що ходи-



.. . пв.; ~~м~nас. 1 ·н~ · належ~ла до У .c.r, ~ мюцхен 9 не охопп~~8::. ц~е10 
~· ~e.~ИC!IJ,~.~-rp, Подруге· J3 перших м1ся·цях /жов!ень_ І94·5 до Іtвlт
~·;нз· "І94~1·ан·-ував· п·ливни~-і стан: 'Велика кільк1ст-ь·. уні-версите
<::.~в: ·1 мож~и~ість вибору nісля вподоби утруднювали_ рішення 
~:~':·.щОдО" ulоця.· студій та фа:кульІГету. Було чиus.no студентів, що, 
.вніаmи проханнп до двох або· трьох· високих mкіп,фіtурували в 
~-~вох .студе~!оь~их товариствах~ В мюнхені стрічавмо втім ча~ 
· сі ці~авий тиn студепта,що був водночас заnисаний в одній:ts 
укра~ц~ьких. шніп l.в німецькі~ уні~ерсиtеті,а крім тоrо ~ 8 

__ унl.~ерсите.'~~-'·УНРРА ·задл.FІ. харчс;>в:оЇ допомоги. Одначе з, ~irou 
_ ~су~·таиі ·.'ho~~_t.~ui" студенти ,о~ають щораз рі~mим явищем; при-
· йн~+1 ·.на ун1.в·ерjои1'.е:т, осі дают~ ,в одному місU1 і nродовжують 
с'f:уді ~,~ В Мюнхен.і· о'р1·че.ємо щ~ пдне ~tвище : .. д~які · студент~ 
-н·е .д1".rдавши~ІІ npи,~~JJ'r'l'R у Мюнхені, nере~ждж-аюn» до 1 нших· у-
нtвероитетів. ЗоиQВма п-ісля розвпзан.м унівеу·с.и-тету - УНРРА 
~е~иа·частина йоr6 ~тудентів /м.1н. техніки/ ви!~джає. до 
.. ~1-НJПИХ виаоких шк_іп. З друго~ оторо·ни росте иіль~lСТЬ ст3.QІІ
.. -т1в в. ·укра~нсьиих .а,иооних школах, Поnерше студенти. е,нонqм1 ... 
.. ЧJоІоnо ·с~аку:пьтету університету УНРРА · пер~носяться ·на ек.~н.о;-:-
uічни"r віддj._п правнИчого qанультету УВУ.· се.рмацевти ~ .. · 1,Н·~·
в·ерсит·ету УНРРА майже всі· аеренеслися до ново.~т.~орене>:r()· __ .. 
~~uевтичноrо фа.вупьтету 'УТГІ в Мюнхені·· Ім. ін·.: також :де:~~кі 
~~уденти-неукра~и.ці/ •. Подруге до унраїн.оь.ких·. ~иіn· .в.ступа~~-~ 
J~-~.9~1 абітурієн-rи унраїнсьних гімназl~ ··і мат~рап·~;них · ·~yljД 
c.~ej•· Пр~йн.І;І-~~~~ до·:,~~імецьних шкіп у літнЬомУ· c~~ecrp~ :> I~LSr 
:б.У._до .'~~рант.и.цн~. :~не·мЬжливлене. головно з ·огляду на -~б~~}С ... ~і~ 
Ту~ 9Рід ~.1днрес#"1'Іf.· веJJииі старання одного унр~.ї~;с;~~~r.о.ІР>
фе~.Q:Р& тай n_еред німеЦьними високо_шнільними .впа~~Jt.~.И .. Іrн .1 1 
Баварські·м ~r.іністерстві Осв1ти. · · · . · .' . -

.. Д.руги!-f щодо с-нуnченн.ч- а·сер.едном в американоьи'lй зоні був 
ЕрцнІ'~н, НІ<: yme з гада но, тамоwн 1 й уІ: і іSерситет відчинив nер
ш~,. браNи дп11 · студіі'Jючо~ молоді. Науна в н~ому почапаоІі ·в 
~1ЧН1 ·r946. Там ПРИЙНЯТО· Відразу СТОК\,11ЬН8Н~ДЦЯТЬ. . у~раХ~~ 
цl·в. Вепи~1.заспуг~ в тому напрлмі ма~ть наші rtрофесори. що 
реаи~ивува~~ доnомогсву устано~у •крмtсі~Доnомо~и Унра!м
оько~у .Студентству" у Фюрті. Вони·. щ~. ~сени !945 1нтервені-
JОВа.nи в: ун 1верситетсьн·их· вJІастRх 1 в· вепии1 й мірі причини-:
пис.r~ до· nрийнлТТІІ поважн<?ї ·кількости· наm~~о студен'!'ст.ва ._н.~. 
ерJJІІ.НІ'енсьиий у.ніверситет, Число студент~в постійно_ рос;во .• · 

f~в 1 т'е!іЬ. І-947: · ... · ... · 2.25 ·. ~-: 
І • ' - ~ ' . ' І • • 

D qe,pmиx мі.сяцях чужин&цькі студенти (DP), ~~ B'l'l~· з~ач.:. 
на частина ул~~їнсьних/·нористали зі споро~ дonouorx УНРРА 
у ~рмі вигідних мешкань в студентському домі і з високо• 
Ікfсного харчу. Пізніше цл доnомога перервалася. 

Анапоrічні житлові умавини ~нували і в Гайд~пьберrу. Ще 
перед відкриттям університету с?удентство ~рrа~ізувапооя в 
nоб~изьиім DР-таборі в Мангаймі. 3 відкриттям. університету 
~~~А?туденти мешкали в студентсt~ому д~ul 9 ЯRИМ о~ і кувалася 

Ивітень !946 37 Иаtтень І947 45 

.Університет у ~раннфурті nрийняв на сво~ сtакупьтети ІОЗ 
унра~нсьиих студентів. Нlльна унра~нсьних таборів в окопиці 
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дапи ·вже давніше за~иот д~R наших студентіи 
Майнц,Кас~ель 1 ін,/ 

/Аmафенбурr, 

Квітень І946 - 35 Квітень І94? -

В інших високих школах 
діювапо укра~нців: 

l~і!'ень І946 

!іосен /вете~ 2 
Штутrарт /техи./ 
В10рцбурІ' 
ма.рбурr 

5 
? 

li і nп l ИІ'ен . 
~pncpyre /техн./ З 
Дармш,адт /техн,/ б 

американської зони Нluеччини сту-

f~ві тень !947 

І? 
ІІ 
? 
8 

70 
50 
І? 

Вепикий·зріст чиспа студентів у Дlnлінtені треба nояс~ 
вати nеренесенням табору з АвІ'сбур(а до ДinJJiнreнy. В ,4іл
Іінtені lснув теопоrічно·фlпософічна висока шнопа з від
діпом медицини /нижчі семестри/. В Гірmберr'у /Гор. Баварія/ 
gтвореио а І9~6 році Грко-hатолицьку Богооповсьну Академію. 
ЧИОJІО С'І'удеИ'l'lВ ВІ!НОСИJІО 60. 

РеІ'енобурr став осідном Унра~нсьного Технічно- Господар
ського Іиституту,що розпочав там nраці вже вооени І945 роиу. 
Декілька студент1в студіювало в місцевій німецькі~ теопо
rічно-фlпософічній високій школі. Від зимового семестру~~ 
існував таu також vатематично-геодезіІі!ни~ фа.купьтет 1 що г.о
міна.пьно в факультетом унраїноьиого ун].верситету в Авfсбур-
зі. 

f:в і тень І94б Нвітень !947 

УТГІ І27 144 
Теоп.-ф1п.факуп. ІО 
J.Іате~~геод. фа.к. 33 

Студенти мешкають в ~іо~евому DР-таборl 1 приватно. В А•t
сбурзl lснув 'іпія Українського Вільного Університетув)•~и
хені. Ирlм того існує новозаснозани~ УкраУноьиий Універси
тет. До таuошньс~ Студентсьної Громади напежать студенти з 
•tнmwx висоиих mиin" т. зв. "мовознавчі курси'. 

1-~в і тень !946 Нв і те нь !94 7 

УВУ-Ф1.п1л 
У.У. 
1нrni вис.mкопи 

7З 42 
І2 
32 

У rnранцузьні~ з~н1 Німеччини сnочатку бупо нмо студ._ен
Іfів. Тільки ni зи і ше почапи туди наnливати наші студентv .. Qе.в. 
Іенн« унlверситетсьиих властей особливо у Фрайбурзl~о nри
хипьне. Таком 1 доnомога з боку УНРРА у томl місці бупа чи
мапа. Не зва~аючи на те,чиспо наших студент в не зроопо та~ 
ви тоrо tреба б сnодіватися~ 



фраfлбурІ' 
Тюбіцt'ен 
Майнц 
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' 
Нвітень І946 

27 
22 

}\Ві тень !94? 
32 
22 

На університетах анrпі~ської зони Німеччини ч~спо унрвХн
сьних студентів бупо в nорівнянні з загалом нашого студент
ства в Німеччини невел~не. Причинощ цього бупо те,що в час 
капітупяці~ більшість його була в ПівденНй Р.імечцині.Подру
ге - оnіка УНРРА в американські~ зоні була аидатніша. 1 це 
тримало студентів на Пі~дні. Умqви nрийняттл ч~и~ец~ сту
дентів в ангпійськl·м Зоні були мабутв трудніші ніж_ в. ~м.ери
нанській; головно ·УНРРА мішалася некорисно ~ сnрави nрий- · 
НІІТТЯ. 

.}{вітень !946 

Бонн 12 
!еттінrен 25 
t/юнстер . -
Бравншв:айІ' Лехи./ ІО 
Ганоо~ер 37 
Гамбур І'· 
Ні ль 
Аахен /техн./ 
Кельн · -
~юсепьдорф/акад,мист/
Клявсталь /rірн.шкопа -

Ивітень !9·:7 

24 
46 
б 

15. 
38 

4 
25. 

2 
5 
5 

ІО 

В б ільmості виnадків наші студенти нористали з ·деяк-о~ д~· 
nомаги УНРРА / мешкапи в таборах, харчева доnомога-. Га_н.новер, 
r'еттінt'ен,або в ст~д. домах разом із іншими чужин.ецJаиими 
студентами - Бониt. допомога УНРРА в англійській з~ .. н.і < .б_у.па .. 
снуnіша ніж в американській 1 згодом харчові раці~ :зрі:в.нJінd · 
з ні. мецьними ,що були дуже низькі. . · .· . 

В Авотрі~ наші студенти були розмі~ен1 на виоок•х школах 
чотирьох осередків ~ Інсбрук,(рац,Зальцбурt 1 Відень. 

~не брук 
І рац 

3а.льцбур!' 
Зі день 

Нвlтень !946 

246 

Нвітень !947 

244 
50 
5О 

Перед !945 роком в Інсбруку студіювало небаrато наших~· 
дентів. Було тут студентське товариств9 що належало разом~ 
іншими до Націоналістичної Організації ~краЇнсь:кого Студенr
ства в Німеччині /НОУС/. Післп наnітупяці! стlде~ти,що nід 
натиском Фронту знайmлисл в Зах. Авст.рії,посn шили продов
жати студ!~ в Інсбруцькім університетІ. Це були студенти з 
Віденського університету,а також студенти з львівських m~ 
Студентство Інсбрука nочало вже кілька тижнів nісля трЕІІЙ 
!945 органtrува~ися і створило товариство "Украrнське Сту
~ентс~ке Об єднання Авотрі ~··. Пізніше змінипо свою назву на 
Унраtнське Студентоь:ке Об'єднання Інсбрука". Поза Мюнхеном 
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це був перший осередои відновпеноrо студентоькоrо зr~ту
ваннR nicnR ві~н~. Тут ви~но nерші а~у~ентс~ні рубnlкац1~. 

Зисокі шкапи Грацу /унlверситет,поnlтехвlиаt ~ачипи в 
своїх муuах наших студентів nродовж останньоrо півстолі~ти. 
таuоmня УАТ •с1ч• мав за. собою rарну традицію. Про -rеnеріІІ· 
ніх студен~ів 1рацу не маємо жодних офіц1~н~х . відоuос~е~. 
Приветною дороrою дійmпи до нас вістни,що там uабуть с~удl
юв копа ІОО стvдентів. 

запьцбурt: n тамоmнім університеті і муа~чи1й шкопі сту-
діює в пітнім семестрі 5О студентів. Вони меткають в табо
рах УНРРА. з огплду на брак доnомоrово~ орrаиізаці!,ма~ері
яльне nопожени~ студентства трудне. 

У.йідні студіювало в часі ві~ии до 280 студен~lв.Внаса1-
дои воєн.них подій,бі,ьm~сть понинупа Відень 1 роз1рипася no 
інших університетах головно в Інсбрук та по Баварl~/. До 
тих студенtів,що запиmипися у Відні,nрибули нові, Чисвових 
даних неuав. Укра!нське студентство в Бепьгl~ студіює від 
двох десR'І'ків піт в дювені. Цей катоJІицьиий універси'l'ет ви
ховав уже старе число наших інтепектуалів. Тепер перебувм 
там 24-ьох наших студентів. Вони в бlпьшос~і иорис~а~ь 1s 
під,..оrи чу~~инецьких натолицьких організацій та оnіии наах 
громадАнських установ. 

Париж СТ$В вдиним осередком нашого студентства у Qранці1 
Поиищо студ1ює там І5 осlб. 

:авдяки ·. ситnен~м католицьких кругів Еоnані ~, вда.цося ви
спати тридцять СТfденті:в на університет в ~~а.дриді. Зони по
ход~ть в більшост~ з табору nолонених вопиі:в І. Українсько~ 
Див1зl У "Галичина в .t'ім1нl. Зараз таии ,nрибувши до н~~~риду, 
вони осну~апи студентське товариство. Уираїнське студе~во 
у Шва~царії обuежуєтьсл тільки до Еерна 1 де. перебував оди-
надцять осіб 

lІ{одо Ітап!~,то нопо 35 студентів студіює в Римі на висо
ких ітапійсьиих школах 

Ріміні: В таборі папонених україноьких волків в Ріміні 
/Іта.лі.н/ створено вже 1 піт і !945 року o1epeue С'І'удеJІтсьне m
вариство. Члени товарио·тва в чиолі Zi2 осІб, не uа.ичн зuоrи 
студlювати,не тратипи звRзку з наукою 1 брали участь у різ
них курсах /технічних,торrовепьних,чужих uов/. Невепике чм
о.по студенті в вдапосR вислати звідтам до ~~адриду і Риuу .По
затиц студенти працювали в ~ультурно-освітніх орrанізаціях 
табору. . · 

П~о інші осередки укра~нсьиоrо студентства не uавмо пев
них відомостей. Ue здебіпьша невеликі rуртки,розкинені по 
·еві ті в нашім е~і І'раці ttнім заточенні. Нlлькох наших сту;хен
ті в в в Голхнді ~, кіпькох - в Ангпі ~ lJІондон 1 ЕдінбурІ'/, двсх-
трьох ' стокrопьмі. 

в П 1 ви чн й АJ:'ериці (СЩ 1 }~анада./ студіюе кіJІькана.пr.ur-rь 
десятків студент1s унраІНЦlв,або українців nоходжен~м.Нріu 
спорадичнИх nрt~ватних знаномств,контанту з ними не наьзаво 
Вонч щ~~о в початках свойого орган ізування. • 

В ПІвденній Америці в Буенос Айрес створено оа~анньосrу
ден~ське ~о~арист~о. Воно начиспюв понищо он. ІО осіб. 

Збираючи nовищ1 думки,nриходимо до очевидного•сновку "о 
nepeBSJІHa частина УRРа~неьного СТу.Іlеttтотве. на ем.іtDаці Ї nе
ре~ував тепео на терені Е1uеччини и АВСТР1~ Лyua~uo о1наче що !~е в недалекому часі разом із пересеnенЙRУ ем1tрац1t на' 
нові зечл1 1чиuапа частина студентів поrинс до~епеgl~в •tсце студій перенесетьоп до високих шк n на ~~х н вих~•х. 
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І.· І1аmківоьииt! 

СТУ~ІйНІ ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСТ.ЗА НА ·ЕМІrРАЦІЇ. 

Скпад студентів на емlrраці~ nіслІІ !94~ р~ку в дуже різ
нородний під: ~СІІКИМ оглядом. В першіМ мір1 Пlд оrплдом похо
д~ення з різних шкільних систем,n1д оглядом-віку,приrотував
ня до С'lуд1й у висои1!1 школі і т.п. Темою нашоЇ статті в: 
розrлз~~VТІ'f ці особпивості очеви.nно наскільки позвол~ть нам 
матерlл!и,якими розnор.FІджАвмо. нереведена анкета Ц~LtYC-a при 
кінці !946 року не обняла всьоrо нашоrо студентства на емі
rраці У;. вона. мусіпа обмЇ.и'!'ися до студентства_ Е1мецчини 1 
Австріі /тільки Інсбрук • Одначе навіть із цих двох нра~н о
rрима.пи ми від Студентських Громад аннети від .приблизно 60-
70% ~хнlх чпенtв. Вкінці дані,nодавані поодинокими студента
ми ~е завжди бупи донлвднt. З тоrо огляду наші наступні роз
важання не можуть претендувати на безумовьу тоqність. 

Vи хоцемо крім того розглянути сnраву.розподіпу нашого 
студентства по факультетах,знайти nричици таноrо розnоділу 
і nередбачити nерсqентиви на ма~бутнв •. · 

Підчас друrо~ світової війни отудіювало на високих шкопах 
Німеччини розмірно небеrато наших студентів. Таких 1 що nродовжувапи сво~· студ1 ~ ще з-nеред І9З9 року,. не було б пьше як 
пів сотні. Пlспя онупаці~ Польщі Німечqиною і СССР,кілька
оот ие.ш·их отудентів з Гапичини, Вопині ,закарпаттІІ _·а nотім з 
Буковини оnинилися на тереиах,що були nоза засяrом впади Со
вет1в. де«к1й частині вдалося nродовжувати науку на високих 
школах Ніuеччини. Спочатку не було перешнод для nрийнят~~ до 
німецьних mкlл. Біпьmою пробпеuою 1 натомісцьtбупи моRливості удержаннR підчас студій. Навіть т ,яких лриянято до.шніп,uу
сlпи шукати собі no~i~:нoro ·~аробітнуо значну допомоrу дава
па вже тоді ·~oulciR доnомоrи УкраХнському студентству•. Пі
СJІІІ І94І року вийшов розnорядок Мініотерства Освіти в Берпі
нl,що забороняв nриймати укра~Бцlв до шніп. Внесені nісля 
І9~І року,nроханнп міністерство не полагоджувало з правмпа 

BiдNiRHO. 
В 1944 році після відвороту німців зі Сходу,прийнито до 

високих шк1п кlпькадесят наших студентів. В загальному студі
ІJ:ВUи студенти в таких містах: Берлін І942 - ІІІ студ.; Ві
день І944 - 285J r'рац - коло бО; ІнобJJУК І944 - 9; JІяйпці І' 
!944/45.- 24; Праrа І94~ /ч~енів УАГ/ - ІЗ5; Дрезден 19;44- 9ї 
Вреслив І944 - 44; Мюнхен І944 - 7; да.нці І' І944/45 - 23 отуд. 

При наближенні совєтських військ студенти покинупи за~ро
жен1 міста 1 подалися на захід. Пісп~ однорічно~ nерерви в~ 
ни мали зuory - дв.пl студіювати в З ахідні й Німеччині. Вони 
творять окрему rpyny серед студентства на еміtuац1У. Це пере-
ва~но студенти,що розпочали свою науку nеред І~9 роком,або 
ІQонаАJ.~енmе uають зкінчену середню шк оп у перед ві Іною •. Вони 1 
краще 1·ариrотован1 до стvдlй. НіпькапітнR присУТність. в ні
меuьи я mкont дала хм зJАоІ'у ·ираще оnануватй мову 1 в1дчути 
універои-rетську атмосферу. 
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Друrа rpyna - ц~ v"Іу.ц~атт з львівських високих шкіл; якl 
nicJJІІ перерви І'?1І/42 отзорили сво! бра1111 1 на:вчци від 1942 
до І944 Про кількість студентів львівських mкin /чnенів ~ 
подав відомість Р" Кор. в "Студентському Ппяху• ч. 12, І94б,оr.8~ 

Meд:~~gaar:~g~~Yт . СоrуЕМ~ів: 
по~і~ехніна . 44! 
ВетеринарійІ:lий Ін.отитут І94 
Лісова ІнженеріR 184 
ее,рУацеВ'l'іfЧНИЙ Іноти=rут І82 
Агрономічний. 1~9титут_ І2І 

Разоu 24?7 

ми не можемо, нажаль, nо.дати даних~ сиі.nь~JІ студент l в поиину
ІО .;1ьвlв а скіпьии з них прод9вжав студі! на. емі.rраці~.в ксж
ному виnадку ЧИСЛО ТИХ ОСТаННІХ ~еревищае КіВЬИіСТЬ СТуден
ТіВ,ЩО отуд1ювап~ ДО того часr в [lМеччині. Наукоза приопо
с1бJІеН1С!Ь пьві всьиих студент в. р~. зна. Бупи м1~ ниuи такі, що 
аже c,.yдiJOB&JJИ nеред аі~ною,апе м1.оуть переважали с'l'удентв.шо 
всУуnипи до ~іверсиrету піскп І9З9 рону. 

СередНЬОШНіJ1ЬН1' ?.Єфорuи В Польщі. 'і розrа.рд1ІІШ,ІІКІ!Й ВНЄС ... 
.ПJІ Р.& захlднlх Укра:tнськи·х Земппх ООВ8'І'ОЬИ1 деситирlчии,в1д
биJJИСІІ ненорионо на· лриrотува.н·нt· ·rімиазиотів до отудіІ у ви
сокій mкoJii. Браки систематичного сере.д.ньоmІtільІ·~оrо навчаннл 
дапио~r доmнупьно відчути в університетських студілх. ОnJ.tнив
шиоІІ в нових побутових обста,зицах і ».чужинецLкий високlй 
mко11, на.траnnІІnи ці студе·н·ти· на труДнощі ,нних 1~е дал осІ! mв:.:д
ио ·усунrrи. Особпиво в діпинці гуманістичних HS.JK треба буl!о 
с~удентам nоложити багато np~цl 1 добро~ вопі,щоб назд1гнат~ 
те,чоrо не дапи nоnередні студі~. 

Третьою групою були СТІденти,що до того часу ще взaranl 
не буJІи у висон11 шнопі. Сюди напежать.,ті,ІІниu зовннl поді! 
уиемо~ивипи сту~і! Ane таких розм~но небагато. Рат~мlсць 
аначко чиспенн •1 т!,які закінчили ~ередню шкuпу в останн!х 
'gьох-чотирьох роках. Депк1 з них зложипи .ісnити зрілости в 
о танніх М1СІІ'ТRХ nобуту на р1дн1х землях. Решта )К ~і'ікінчипа 
таборові гімназі ~ ~;1 матур~пьні иурои в роках І945 - І947. 
Як подав Оові тн1 й .Відділ l.IJ1YE на терені захlдніх зон Ні\fЄ!І
чини /без фра.нцузьио~ зони/ 1 Австр і~ було: гуманістичних 
~імнезlй 9,реапьних Г1мназій І4,1нmих г1мназ1й з. Ирім тоrо 
бупо Ч!'·':а.nо матурапьних курсів, ІІК; nри УТГІ в РеІ'енобурзl, 
при УВ~ 1 J\~юнхен1 і т.д. Очевидно,що рівень тих середніх 
ш•і! ~ув дуже різнийізале~но від забезпечення підручниками, 
neдA.I'ori чного сипаду 1 npcr·pat~tи, часу ,-риваннІІ науки чи иурсу 1 т. п. Без суvнізу 1нтепеитуаnьнІ!~ рівf3НЬ а~сопьвентtв був 
значно нижчий від абсольвенті» ,-перед І9З9 роиу Незна11шr . 
в.аясичнох культури і клясичнох iлonoril утруднtоіапо ун1вер-
си'!'етсь.к1 отуд1 ~. (Укра~нський В пьний Університет мусів уря
а•ува .. і!· ·J(ypc .nв.т1t.ни дпп отудентів сво~х фіnооофlчного 1 г.~~
чоrо ~купьrет1в/. npo чиолснніоть цеІ,наtмоподшо! вlкоw,~ 
nи високошк1nьно~ моподі не мавмо повних даних. Освітній grд· 
111 ·I..UlYE не розnор~~·,а ~'1:. ~~ чи сповим матеріял~~ про абсопь- · 
вен'l'і~ сзре.цніх rnиi.n, .в sаr,аnьному можна, однаи, приІнІІти, щ:> 
б1JІьш~сть студ~:~т J 13 nерших двох-трьох семес-t·р1 в походить la 
!'JІІХ tаборових rімназі~~. 1 курсів. 
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Окрему нечиопенну груnу творя~ь .. " студенти ,які .аже отудію
вали в високих школах Наддн іпрянщинw· .перед І94І ро ном. Вони 
по більші~ часті заавансовані у сво!х студіих 1 за пройдений 
час встигли nеребороти труднощJ.,лкі ~м справляла цужинецька 
шнопа. t.~оподих студентів - уродженців Наддніnрянщини ,що по
иінqили свою середню сс»іту в таборових гімназіях,можна зде-
більшого зачислити під ио~ним огпsдом до·описаної вже треnо~ 
груnи. . 

Він нашоrо студентства на еміtрації дуже неодночасний.Він 
у заrапьному вищи~ від віну студентів за нормальних часів,На 
це зпожипооя баrато причин,лких норінь лежить у воєнних об
ставинах. Вовині nоді~,що nерекотилися три рази по наших зеu
пях,привепи до заминення уніве.рситетів на Україні. Воєнні зmt
дн1, вІ йсьиова спужба,праця у воєннім nромисnl,nобут у нонцен
траці~нім та~орі забрали - не менm,як nоловині наших студен
тів - два-три.а то й 61nьme років отудіЛного цасу. Це явище 
впае~иве не тіпьии уираїноькому студентству. Таке саме опіз
неи,яя в отуд1Rх переживав і студентська молодь европейських 
кра~иі' а також 1 тих позаевроnейських,яні бупи втяrнені у дру-
rу СІ ТО Ву :війну • . , . . . . . 
· Лро вікову структуру нашого студентства дадуть нам уявлен-
ня наступні чr.спа. Нам вда.лося рQздобути відносні дан.і з~ .. 
ного числа ІІЗЗ студентів: 

·Роки: 

І9ОО - І9ІО 
І9ІІ ·- І9І5 
І9Іб - І920 

І92І 
!922 
!9~ 
І924 
І925 
!926 
!92? 
І928 
I9t!.9 

\ 
. \ .. 

чиспо студентів: 

73 
ІЗІ 
245 
ІОІ 
ІІЗ 
99 
ІІ2 
ІІЗ 
70 
47 
26 
3 ---

ІІЗЗ 

Неоднакове ~отrвання до студій,різний інтепектуаnьний~
вень з одного ~ку 1 вепйна різницR віку на~оrо cтvre ·тс1ва 
~ з другого в при~инQю різних недомагань студентського жит
ТІІ на.mих днів •. Одна і друга причина .QПnивають .на сналю 

за і. нтересува·нь, реаr'у:dа.ннв. на зовні ш~і явища.. та громадян;: · 
оьне 1 то:вариське вир.обпеннв nоодиЕоних студентських груп. 
Та.на різнородність була .одпою з· тяжних перешнод дпи формува~::-' 
НІІ академічного ста~·~.r з йоrо ціпями 1~тмосферою. і стипен пра:.:·· 
ці. Eyno трудно зна~~и спільну nллт~рму,на як11 моrли fi 
співтворити nоодинокі групи і програму,яка б потрапила їх за~ 
цінавити у спільнім дlnl. :Очевидно,що дqвший побут на одн.о- · 
му місці; за верстатом праці і .;в хвилинах розваrи тих студен
тів,Ііні ·донедавна 6ули собі незнаномі,привів до деяких нори-· 
сиих Зt4і н. в студентсьнім rромадRнстві. · · 
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П!оиR fRX встуnних завваг про заrапьне nриrо~ування до 
сwуд11Іnерейдеuо. до rоповноrо предuету це~. с. таттt 1а СЗ.)Іе до 
розnод пу насого студентства на окремі науки. Виб р студ1І 
запе~иtь вlд ба~атьох мотивів,Rкими кермуютьои абсоп~венти 
середньо! шкопи. Згадати б тан1,~к заuипування до даноrо~~ 
uету,нористопюбні мотиви,насл1~ування других 1 т.n. Нрім то-
rо оюди 'ХО.дRть в гру також об витиані дані: матеріяпьні vо
жпивості ·студента~а !кlнUl ·дер~авна студ1яна попltииа. Cnp~-
•• Btlfбopy званн11. :е нас пред-qтавляпа.ся запеJКНо від дер~а.вно! 
принаІе~иости.різно. ~ соввтах наtбіпьши~ вnпив на вибір 
звання uua державна впадас Dибір студіт відбувався в rра
RRЦІІх,заиресJJе·них. потребами державного плянузання та nотре- " 
бauw rосnодарни й адміністраціУ. Ct1Crr:'eмa дсг;.+:а.ввих стипеид1І, 
noJІeкml 1 заохоти разом з модиф;. иува~ням держ~во10 індиві.rу
&Іьиих nерсnектив вже сама no собі ~nливала р1сrаю~о на ви
бір сІJІуд1І. Корисність і повА.rа звання залежа..,,с. в1.д дepJ!tAB-
нoro plmeннR,a в меншій мірі від nuизнанкr. з б1ку сусnіпьно
сtи. А ·дер'!а•не рішення було з·:аи~і'F. й я о обумовлене ttf1жночас
ИОІD nо,.ребоа і вимоrою вимудуруntн~ аго госnодарчого - cyc
nlaьиoro пп~еиу. 

Ра Уира·Іноьких Зе•.tnІІх .nоза советами Ігоповно nід ПоJІьщеJО/ 
ІИбір С!удій ·був зале~ниА від іншИх даних. Високе mніпьюr
Ц7ІО буао nід викпючним кері~ництвоu державно~ адuіністрацl!. 
При nрийнІІтт1 до університетів··вона сf,е.воризувапа · петен~і• 
nо•ьсь~о! націонапьности а 1~ доnуонапа отудентів т.зв. •на
цlонаІьннх uеншин•. В~lО~lбнім попоженн1 находилися унDаtн-м 
о••і с~уденти в Руuун11 1 частинно.в Чехосr.оваччині. ~RІИ n 
адм нісtраціІІ тих дер,·tав кермувапиоя nапітикою національно~ 
еІок~~зивности,м. 1н. в обоаджуванні державних і саuоврRднмх 
8І&ІІОІіІ•· •І;аціонаJІЬні меншини" бупи трактовані по uaчYJ!D!• 
ttolt)'. З or,_ay на 'lte,вwi'JІЯJtи на sдоб~тІІ праці nlcnв закіУ-
t8ІR8 "'•tl Іуам с~1вн1. Та непевніоfь мапа ~аиом иппиа 
ва ІRбір студ1І. Ви~ір був часто nрпадковwл,а з тим і роз
nодіІ· яamoro студен~ства по факультетах непропuрціонапьниІ 
до nотреб культурного 1 rосnодарсьиого життR нашого народу. 
С!уденти у досить значні~ кіпьності були змушені ви~жати 
на заrраFичиі студl~/rоловно медичні фахи,а також ю унра
Уноькі mкопи в Чех~словаччин1/ Ті що не могли оплатити до
роttих заrраничних·· шкіл ,noнeвo:tJ. G'l,y.11~1oвar.a фв.нуптети,ІІ'(і бу-
ІВ t51пьш достуnні для студен·-гів~·унраінці в ... Сюди зачисляємо 
nраво 1 предмети філософічного фз.ну.пь'l·гту .. Т9.кий стан іс
иував·до І9З9 року. ПicnR того сfв,ховий скпад нашого студен,.
с~ва на Західньо-Укра~нських Земпях змінився вже з то~ при
чини що rак за совr-;тсьно~ як ·і німецько~ ок~аці ~ за~еио с!а
купь+е,.и права і фlnocoфli.a можпивості студій на медичні) 
tJaxo:вil rpyni ~:техніці пошириписІІ. Тяга до медичних студіt 
nрибрап& форuи nоихози.а подекуди моди. На медицину потRr
нупи···і· тl,що не мапи в тім напримі ані здібностеt,аиl заці· 
кав.nе.нНІІ. Те саме 11вище спостеріrавмо на sоиоР.одониих шхо
аах ..,ne с~удіJ)вапи nід час ві йии наші .студенти 7В1день, Бер
І1И/. Причину· це~ •медично У. uоди" можна шукати І СJІ1дуючlм: 
nonep~щo серед нamoro ст~дентства було поширене УRRІениа 
про ве·пику прибутиовість тие.рс1- ":о ге ~ху. Очевидно ,1!to 'f&Jte 
кориотоп~б~е наста~~~ч~~ r.~:т9ме не тільки ~оподмu иедмиам, 



-12-

ane ~ студентам інших факультет·~ в. Подруr-е загалІ» но за норі
нився по~пяд про першорпдhість 1 особливу лочесн1сть мед~ч-
ноrо звання посеред інших. Уявлення пре почесність медично- : 
ro. ~~.ху .. випливав,мабуть,з перенонаннв про доходовість JІі-
карсьно І практи ни. · . · 

ДлR того,щоб зорієнтуватися в· розподілі студечтів по 4а- І 
купьтетах і створити.основу длл висновків,розrпянемо тут 
спочА.тну дані з літнього семестру І-;J4б,а niзнttie цислє. а;. 
n 1 тньоrо семестру !947. . І 

Статис'!'Ика ЦЕСУС-а з днл 20.7 .46. охоплює !"73~ с-rуденtrів,· 
.щодо яки·х існують дані про студійний поділ. /Гл. :}існин 'ч.4 
~а !94€,/ Недицина займає перше uі~це посеред інших r[:r;_нуль• 
тетівlа саме 2І,4%,або 370 студент1в. ~рнnцію студ~.~-~а . .по 
тоді. 12 осіб, з того половина в J\~юнхен1 7на с!:З~Jмацезт"!чних 
.факультетах Університету УНРРА 1 німецьного уиідерситетуДу
. мавмо ,що наttбіпьmий нонтинtент сf:е.р~wацевтів nоходить ЬJJьвів· 
.Qьиаrо фармацевтичного Інституту у~убну медиц~ну студіювапа 
4І оооба. . .. .. ·. _ 

Поза медичними званннми майже нарівні nepme місце здо~ 
бупа фіпосоФіR /234/ і економія. /2ІО/. Статистичні· дані не 
дають_ нам образу про напрями-/оnеці:Rnі.зацію/ філооофі~ного 
~иупьтету. t~ожемо тільки подати, що в: УВУ ~ Мюнхен 1· ·АвІ'
сбурt- студіювало філософію кругла ІОО осіб,у тім у._ nершу 
чергу ~ СТИСЛу філnсофію,nедагогію,мовоз~авс~во· ~ 19ТОрію 
/о5идва. оота~:~ні. предмети ~ в обсягу українознавства/.; .Біль
ші групи ф1~ософів стр-і чає~,.о. в Інсбруку - 44 1 EpJiянteli'].- 4). 

В да. них r(po ···е-кономі ст і в муС.иuо. поро~.и:ти ніль~а nоправон. 
Поnерше: треба віддіn~1ти в Qкрему груnу студе_аТ~.і."'...;J'~раїн
оьноУ ЯнооноЇ Енономічної lllнол.и,ІІІ<ИХ бу.до І_ТіМ часt~~ аз. 
Напрпм· 'СТуд і і1 у ті й школ і носить вираз}І~.Й характер . торго
вепьиоі mиопи. LJpyгa група - це економічний ві·дділ .У~раїн
сиого Технічно-rосподарськогсі Інституту в Реtенобурзі~ Вона 
'НВцислRв ?5 студентів, Обсяг.і напрям цього відділу стоїть, 
мабуть,посередині між програмою УВЕШ і факультетам~ держав
них наук німецьних університетів. Решта студентів заnисана 
в ні мецьких уні вврситетах на факультетах . "Державних .. наvк•. 

Дб числа студентів-економістів,я~і стоять у рубриці ~ко-
номія" у .. числl 2ІО, треба зарахувати .51 студента; що фі І'УРУ.-
ють у рубриці "держав~! науки",s університетах Ерлянtен/.241 
1 Інсбрук /26/. В тім .виладну кільність економістів збіпь--
mитьоя до 2!6. · 

Технічні -~ауки за~мають у всіх сво~х. галузих-друrе міоце 
безпосередньо по медицинj. 1 згпядно, рівноваі~аТІ?СІІ чисепьно з 
.медициною. статистиччі да~і не розрізняю~ь,однак, еозподіпv 
студентів на ·поодинокі спецілльнаст і·. Під_. rapnP'•. техніка" 
наход~тьс.А І б? студенті в,хf3м-1ю студіює 4'() осj.б · ., /ч~відомо 
тіnьRи, чи в ун 1 верситет ~тах чи _пол і техн1 и·ах/, на аrроно~-•1 ~ в 
IOR /з тоrо 89 УТГІ, решта УНГРА-Уні верситет/, · ·лісівництву 
аосвлтипаоя 5І особа. Т'оловно .u ~~"юн;-~ені • .Поза· тим пригодничl 
науни вивчають на німецьних ;уні~ерситетах ·jg ст-удентів. 

nетеринарію ст~діюють наш1 студенти /78 nополовині в УТГІ 
і в Гановер1. Ра с.;йнультетах nрава вписано ІОІ студенті в, з 
того 22 в УВУ,а решта -·в Інсбруяу 25,в Ерпянrені ІІ. 

'Геопогі ї посв11тилосл 77 ocj б ~.які студіювали в числі ОО о
сіб в ЕоrосJJовськіМ АкадеміХ в l'ipшбeprl,I~ J Інсбруку.Вuи
с'l'ецьких школах стуJТ, "'вq . .no т ільии !9 ос б /статистика не 
·розрізИRє поодиноиих ро~lв мистецтва/. 
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·стати·отиЧні дані з !94? року є дволиого nоход•ення. nо
перше ~ ми бjдемо ол~ратиол на дани~ ан~етних пистків,яких 
ми зі.брапи коло одної тисячі штук. І~ т1м находяться непоа-
ні аннетні дані з Інсбрука/. Для доnовнення цього образу~ 
спуrовувмосл іншими статистичними даними,які .надіспапи наw 
студечтські товариства. Опрацьов~ні на ос~ові тих двох дие~ 
реп дані nока.жуть,що на еuіІ'раціІ в Евроn1 находиться, згп. 
стуДіює в !94? році 2609 студентів /в цім числі находиться 
2f2 студентів у таборі в tімj.ні,які не ма~и мо~ливости c-ry~ 
д юватиt. Тому ми їх виключаємо від.розсл1ду в наших сліду-
ючих розважаннях. , 

Ра nриблизне число студіюючих 2400· Студентів nерше vісце 
займають медичні науки. 1:едицину студіює 430 ~оіб,дентисти
иу - 6? tfармац;.ю ІІО •. Приnускавмо одначе,що Tl чиспа є за
ннзьні,~о част·,на студентів-медиків не в обнята статистикои. 

·рj_зні відділи r+-ілософічного факультету студіює білп чо
тириста осіб. Найбільшу чаотину за~має властива філосоq.іІІ 1 
педаго~ія,а саме 297 /в тім:- ~юнхен і Авrобурr - 145, Інс
бру! - 45 Зальцбурt - 42/ Тут треба підмітити~що в остан
нІх двох 6lот$х ~~cna обі~мають мабуть також 1нш1 віддіпи 
cf>lnocoфi чного ·факультету. ~!о во знавотв у посвлтипося 68 осіб 1 
З ~oro ЗІ в Ерпян~енl,Іб у Франкфурті. ?.а журнапістиці в Iu 
осіб. · . · 

Технічні і природничі науки заступпені численно і різно• 
родно. Політехніну студіює коло 300 студентів,s тоrо: ві~ 
машинобудівництва І9,архітеитуру І4,мірництво З,епектротех
нtку 27,про І24 брак ближчих даних. На природнИчо-матеu~ 
нім mакупьтеті ~lверси~ету було біля 200 отуден~lв,з -roro: 
хемія бВ,фізииа ІО,біслогія ?,геологія З; npo 97 не ~ waвuo 
бпи~чих даних віднооно роз1под71пу. А!ронqмічні науии вивчала 88 осіб ,·в тім - більш~ сть ?9 в УТГІ у Мюнхені і Реr'епс-
бурзі. Така са~а кількість студіювала і лісівництво - ьо, а 
тою різницею,що_поза УТГІ наші студенти вчащапи на лісовий 
факультет в німець~х школах. Ветеринарію отудіювало с~о 
студентів,з того 2/З - в УТГІ. Теологію вибрала в заrапьно
му ?4 студентів,а з того 60 - в Греко-1wопицькій Духовн1І 
Аиадемії,9 в Інсбруку,2 в ЕрлR~tені,З в Зальцбурзі. На npa· 
ві було !?9 ст~дентів. В тім - в Укра~нськім Вільнім Унl
вероитеті в '··'юнхен і иоло 60f в Інсбруку б!, Ерллнrен 20. 

· Ро.зслідженнп кіл·ьности студентів економістів на.траnJІІВ на 
трудноаті. В рубриці "економl.я" вистуnав чиспо 2ІВ осіб,· 
в тім 174 в Уюнхені. В останнім числі находнться в бinьmo
cri студенти Української Вщсоко~ Економічно~ Окопи,1 мабуть 
два десятки з фв.культету.держа~них наук німецькоrо універ
ситету. Державні науки~/ШтатсвІссенmафтен/,ІІRі ual)'l'Ь в діІ
оності ~арактер економ1чних наун,вивчають наші студеи~w •· 
1нmих Нl!4lJцьних університетах. До загального чисnа. О'І'уден-
'ів-економіотів у рубриці "екоиоміл" треба зачислити 'І'&ио• 
45 студентів з Ерлянrену,яні через не~орозуuіння діс~алисR 
до рубрики "де~жавні ~ауки"~ Про різ~ицю в обсяrу 1 напр~м1 
стуn1й енономі1 в УВЕШ 1 УТl-І з одно1 сторони і в німецьких 
mкonax - з друго~ ми вже nередтим зrадув~пи~ 

!-1евели:ка нільність студентів посвятилас11 мистецтву а оа 
образотворчому мисісптвr- ~З осіб, в тім 5 в Мюнхенl'і 5 
Дюсельдорфі,музиці і CнJ~u:~ - 21 з того ІС' в Мюнхені у 

Студентів,що вибрали тіло~~:он:нЕя;було і1льки ~рьо;. 



-І4-

Порівнюючи .дані з обох літ,мож~мо СJ'верди;що у ~.ахо~імроз
nоділі студен~ів наступили деяні nересунення 1 nеремІни nо
між поодИноними групами. Вправді,число студентів - медиків 
зросло в !94? році,але в загальному за~має менше місцл,як у 
поnереднім роц1. зате зросла питома Еага факуль~етів nравн~ 
чого 1":сЬілосоФі чного LЩ корисна переміна е вислідом таких 
чиннин.!.й: .·труд'ність nри~нятт~ на медицинr.' безnер~пективн ісrь 
довга~l~І~Іх.медичних студій 1 зменшення 'медично~ моди",на
ппив.Іf.овИ)С_ с-;rуде·нтів цо унраїнських висок~х шкіл (УВУ/.По
затим·:~студентство могло вибрати собі студ і~ по сво їtt вподо-

. б 1, тим~_і пьше, що на nозамедитrн і фахи прийняття б упо менше 
утруднене. 

Розпоряджаємо докладнішими даними про розnоділ на фіпо
оофj·чнім факультеті. Однан,оскільни в загальному орієнтуsю
ся, ~~овознавство є досить слабо заступлене. Поза висонапкJпь~ 
ними ·курсами переиладачlв,наші студен'tи не виявляють заці
кавл ен нл до студіМ над чужими мо ва ни. Так само. журнал іСТИка 
знайтла собі мало адептів. Небагато студентів вивчає nраво 
в ч~их школах /не вчисллємо тут правничий фанультет Еа УВУ, 
яки~ - та~ щодо обсягу,як і напряму правничих студій відрі
знІієтьсл в~1 чужинець ни~ фВ.нультетів/. Можемо nрипускати, що 
в ма~бутньому забра~не нам знавців права інших народів. 

Про ралю. і вагу українського високого шкільництва,лн та
нож.nро його вплив на фаховий· розnоділ студентства не може
мо nодати донладних відомост~•,задля брану відносних даних~ 
Иоп~. вдасться зібрати достовірни~ числовий матеріял, варто 
виrотовити на цю тему онрему статтю. · : . 

:Н:інчаючи наші завваги· npo фахови~ розподіл ~amoro студенr
ства,хоцемо ще в кільнах словах згадати про дв1 слр~ви: nо
перше- було б не тільки цікаво,але танож задля nовности~ 
разу конче потрі'бно розглянути стеnен.ь заавансуваннЯ в сту-
діях~ Відносні числа,які ми взяли з анкетних листнів, не в 
бездоrаІіНl щодо їхньої донладности. Одначе й вони дадуть·нu. 
поняття пр·о це питаннл. На 8?5 заnитаних стур;ентів було 688 
на початкових /нижчих ~ід І-4/ оеместрах,а !8? - на ·вищих 

~а ІОО фіЛософів було 89 на нижчих семестрах,на !74 е: . 
коноtАj стів !59 на нижчих /треба тут зазначити,що УЗЕШ щой- . 
но оснувале.сп!/. На І~? r;~дикJв початнуючих було 9!, на бІ·:. 
(r-армацевт~в nочат:кJ .. ючих - 58, на Зб дентистів ·- 32 на нижчих-'. 
се~~естрах, На 64 nравн~~ ів було І9 на вищих семестрах.Пода~ · 
ні числа_ вназують,що 61льшість нашого студентства находить- . 
ся на пqчатну студій. Це ·треба··мати на увазі особливо з оr
пяду на маJбутнє забезпечення фінансовою доnомогою. uи· на
даємо ті~ сп_рав.і спеціяльного значінн.FІ і уважаємо що вже 1 на~бп~жчих МІснцях треба буде роздобути правдиві І повні Ві-
домості про це nитання. · 

·рруга сnрава,про лну хочемо згRдати- це наунова вар-
тість праці студентів •. Тому,що нілких ноннретних даних не 
маємо, обме1Кимос.FІ до нашо·Ї оп 1 ні~ •. Наш осуд л ро це основу
ється. на загальній ~·.5серваці ~ стуДентства. В загальному аrу-
денти виповнюють тільки форма.цьн1 вимоrи студійних реtупя
мі~:.ів.; в.они силадають іспити ;навіть ·з. добрими постуnами/ 
аде.на. тому ~хні студіХ кінчаться. Тільни нечисленні маю;ь 
охо:т.у: переступити цю межу і посвлтитисл донладним. студіям. · 
На~ це силадається багато причин,що лежать у зовніщніх об-
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' 
ставинах 1 внутрішні: nоставі студентства. Віримо що існу-
ють ио1.;:ливостl - побільшити гурт вірних покпоннин{в науки. 

Онрему кетеrорію творRТЬ студенти,що в~е nокінчили один 
фаиультет. На ~~~чУ анкетних запитів було 35 таких студен
тів ~~lж іпjми були такl,що сnеціялізувалиоя в сво!м «f:axy; 
іншІ не вірили в МОU(ЛИВJ.СТЬ практичного застосування поиlн
ченоrо фаху 1 вибрали собі НJВИй "ко~исніший8 фах,треті сrу
діювали тільки формально або з бездд1лля • 

... в·.- наші 11· статті ми обговорили або заторннупи тіпьки деяиl 
п.иJі,ьніmі і ва.жн1ш1 проблеми з дlлRнни отуді.ttного сектора. 
Недостача докладних даних,згп. неповцtсть чиспових uатері~
пj..-в зв~увапи поле нашого дооліджуваннR. Не моrпи ми, отже, 
розrпянути та·ного н_езвичайhо важного питання студ і ~о~ nо
пітики.Rк доплив нових студентів до університетів /ту:r наu 
бракувапо с~атистини ~~х середніх шкіл на еміtрації7.Задпя 
б_раку nевних відоносте!'! npo знання чужих мов не ноrпи uи по
дати пердбачувань длR евентуального переміщення на~их сту
дентів на nозанімецькі школи. Таких,не зrаданих нами справ, 

, є біпьще. Сподїємосл одначе,що наші завваги дадуть деяку о
снову для дальших оnрацювань цих питань. ~.~и да1и т1пьки nо
чато~ в тіІ_драці~ гадаємо,що ма~бутні відповlдап~ні cry~ 

. дентсьнr ·дl.ir.чl., зібравши повніші і nевніші матерікпи,зwожут• 
nриступпт~ до кращого опрацюdаннп студентських проб~ем. . , . ' 

j· -.. ---~~--------: 

(' 

:,.І • ... _. 

, .. 

, ' 
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Відсипаіочи. Заінтерес.о~Щн~х ·т~мами· окремих .uиип1в до .'qpo-. 
спектів,якици радо· будемо qпужи~и~я хочу сnинитись на.д ЛИ•· 
танИІІм,що вдалось нам з··накреопеного ппяну ·прак-rично осЯrну~ · 
'І'И? . . . . . . , . 

nочавш·и·~lд I~.:x:z·.··· tl.p. до І5. ·vi. б..р. ,відбуІ:МСІІ cnlдf"· 
Ч 1 ІИИJІ8.ДИ: . . . · . · . · - · 

. ,·,, 

а/. hи~ь фlпосоФсько•евltоІ"~JІдовий: 
. . . 

І/. Проф.Др •.. о. Нульчицький: ~nсихопо-rі.чна пробпематика св-t·-
тоrnІІду сучасности~. . .. · ... · · . · ·. . . . . . 

2/. Це І· саuий nрепеr.ент:. "Пснхqп·оrі·ІІ на пороз:t ·ново~· доби•·. 
з/. Лроф.Др_. І. Vlpчyкl. · •добро: і; зло· у -~вітов~Дчуванні. укра~ · 

~НЦі В .і tlOCK&Л i.D n ~ .. : · . • · · 

4/. Лроф • .- · Г. Ва,ще.нко: · "Традиці ~ 1 ~oo.'l'yn". ·- . ,. · 
5Z. Лр.· ,,!. lіlіІ·еuкевич: "Морапьна·/криза у,краІнства•. · 
6/. Проф.J.Ір. І. Розrін:· "Нові ~опdкти в l5ionoriчнil пробпе- · 

ме.тиці життn". . ' 
7/. Др. З .• Храпливий: "Св1·т ато.мів" та ~~ова доба - вік ато~ .. ,: 

мово! eнeptl! • • І ., •• . • ·.: • • 

8/. Проф;Др. ІtІЖ~ м. Єфремов: ·~.овий _.пр·~ро~нич~й ·сві~І'оrп~~~: •. , · ~· 

б/. Дикпь 1сТорично-сусn1пьний: 

І/. Проф •. в. Гр·~шко: ·"державнИцькі l~e!· _в українські.І народ~ 
ницьній історіографі!". . . _ · · 

~· Др. с. Баран: •минЗJІе і .. су~в.сне украХноrіко~; eu1 tра:цН•. · 

V; ЯЕ~ФА. ІІ~:g~~:кJ;и;о~:~:J~е~~~:н~~== ·мі• Д~іо10 1 Поль~ 
· - ще10 .пісіІІІ ЛJQбnи·неької. Уні~· /xVI-XVIII ст.·/. 

• І • • 

в/ •. Цикл~ь nіт_~ратурно-мовний: 

І/~-~ д.Р:: .. в·. jJ.н1в:·_.'.~ПоезіІІ у .. в.'я.зниці•. .. 
21. Др. В. ·!JитвиЦький: "';:_ ~исенко· .·та йоrо насп1дд11• ·• 
З/. Пи~uменнии Юрій Носач:· Про модер._·У. французьку n-ітератУ,-

4/. В~оф. Др. о. НульчицьІіий, Др. В. Янів та Проф. ю. Шерех:: 
•ncиxo.norl.чнa пр.nбпе.матика •ворога• ю. Косача• 

5/. Проф1 П. Hoв&nlDё "Соборність укра~ноько~ літературно! 
мови • 

б/. Проф. Станкевіч /бі~орус/: "Иривицчииа в сповни ну дап~r•. 
Разом до часу звJ.ту відбулоси І8 аі_дчитів. ІDереоічна фре

ввенціІІ - 70 ооtб. Декотрі викла..rп1 тУаtилися тtуже вепикоtо по-
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qу.nІІрністю та винликали живи~ відрух-nосилену духову пра.ЦJО .. 
nередовсім серед загал~ нашого студентстsаr 

Так ьапр.,тема Др, м. Шлемневича "Норальна криза україн-
ства" була ще два рази на фор~і студентства ~а дуже rарячо 
продиснутована. Варто п~и ЦЬО!JУ згадати,що nрихипьнини nоr
nІІду існування моральної кризи серед нamoro зarany зверну
лись до вимовних nринладів з нашого життя,доказуючи,що при
чини до недавнього існування трьох соціллІетичних парт11,2-х 
націонап1сти.чних угруn~-вань '.ra угрупуванНІІ новостворено~ '. 
зв. •ревопюційноі демократіїп трудно дошукатись в nporpauo-
в1A чи ідеопоrічній розбіжнооті.іон~ючих партій,а що ~х nе
редовсім ~реба шукати у мора~ьн1й офеuі людини,морааьи11 
афері безпосередніх керівник1в даних угрупувань .• 

Про важnив1сть таких диснусій,такого передовсім шукавкв 
найкращого розуміння. загал.ьнозанеп окюючих нас, пробпек та ~х 
uо~ливий вплив на відnовіДне поступування тих людеІ,що нав
чаться ~аким сnоообом логічно мислити,навчаться розбіжні ча
ото сво~·дум~и об•єднувати довкопа певних загальних принци
пі~,що буде в своЕ черrу всилі ло9одv.ти єдніст.ь чину - не 
прихадит.ьсІІ т,yrr. ·говорити. Це оnрава. цілком яси~. 

ІІІ 

Тому. й намайбутнв треба Rкнай·гарячіше справу Продовжуван
КR •Ак~д~мічних Вечорів• під~ержати,беГучи,на мою дуuку,в оо
нову ~ал1 ці самі циклі винладlв. При цьоuу є побажаним, щоб 
кіn!ініоть викладів· з галузі репігійно-суспlпьних npoб.n~u б{
~а зи~~но побіпmена з огляду на Ух спецінльну в нашому. час 
актуальність.Одночаоно треба буде усунути сnідуюч1 недомаrак-
м: 

І/. Приходити на виклад пуинтуально /ц·е відноситься до· ча-
.. втини·олухач1в,що сиоrгематично спізнювалиоь/. 

21. rопоmення про спідуючі винлади nодавати не пізніше, 
ак 4-5 день наперід. .. : . 

З/. тези до дискус 1·~. над рефератом nовинні бути завжди в•
друкуван1 та достарчені бажаним nprfн&йuнi день напе
рlд. 

---~-~---~----~--
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ДІfLнЬНІСТЬ НОМІСІ І ДОПQrн)гИ'····УJ~АlНСІЇі ·ar-~~Y СТУдЕНТСТВУ 
ЗА АДМІНІGТРАЦІЙНИЙ РІК 1945/46. 

") . . . ,· '· : . -
~ : ; ' 

~ • 4 

Як єдина доnомогева уQтано.аа длІІ. висо~оmкільного студент
ства на емі І'раці ї, зьр·га~ізо.ваиа· лк продовження І\раввого 1 
Берлінського "Кодусу" ~~представнині·в.у~ра~нських високих · 
шиіп,головних зага.льно-ку:nьтурних і харитативних установ 1 
зорганізованого студен.тства, "Номісі·я Допомоги Унраїнському 
Студентству" за ~ао своєЇ ділльностИ від 2І. серпня !945. до.
с1 обхоnила сво.є~е. працею· в. ·перщі й мірі всі три онупаr~ійні 
смуги ЗахідньоЇ Німеччини. й· зосере~и~а в с~бе ~ nор?~ум1н
н1 з Іf,ентральним Представництвом УкраІнсьної.-Ем1І'ра.ц1~ та 
Центральним Представництвом ~кра!нсьноrо Студентства допо·_.о
гову сnраву дпя всього нашоr·о · ~иооношнІлного студентотва,ко-
ристуючися до цього доло~огою· сво~х чотирьох ФіnіІ у Нюнх$
ні ,РеtенсбурІ'у ,Авr'сбурr'у й ТюбіЦІ'е~і, загал1ноrо л.редставни
цтва на англійську зону в Гановері й 20 онремих ПредстаІН!іu'J 
у важніших ·скупченЮІх української еміІ'раці ї. . · 

Провід .. :" Номісі ї". спочивав у руках Президії .яку перевибра
но на Зага.л·ьн~·х Зборах ·n.т;.сдусу" в дні 20. грудня !946 р •. в 
складі: гQ.лова. - п.роф. ДР. Нуз.ем, заст. голови - nроф. Др. 
lнж. є •.. Храаливий·,. І-ий секретар - проф. інж. Роман Дим ін- ~ · 
ський, ІІ--ий сеиретар - проф. т. Волошин, 1 члени - нr'р, Е. 
Переthfа,nредставнин .Мюнхена9інж. n. ~.:ацьнів - nредставник 
"Ц~СУСа .,.~ ·.• · · 

"Eo~iciR" зайня.лася насамnеред .пляновим приміщенням нашо~ 
молоді н~. висоних .. mколах,розпочинаюч~ свою акцію від ~РЛRН~ 
tену., . .це тепер студіює кру_гло 250 украJ:нців ,при чому найб і ль
ше уваrи прис~ятила·ус~~ ухра~нсьн~м високи~ школам~сn~авл11 -
ючи туди нращ1 сипи нашого студент.ства та n1дтримую.чи висо-

кі шполи значнішим уділюванн.FІм стипенді~ для Їхніх слуха~ів. 
При антивній доnомозі самого студентства "hoмici.ft" подбала 
про те,щоб. наші. студенти студіювали рівномірно різні ділян
ки· знання й докпадала всіх зусипь,що6. .nід~ищити иваліфікаці.! 
й. освітній рівень нашого студентства. З тією метою "Номіrіія~ · 
пипьно й совісно провірювала отудійні успіхи сво~х стиnенді -. 
тів,вимагаючи·від них беззастережно посвідон про іспити,но
.пьокві! ~а взагапі інші успіхи· в науці. Для цьоrо ·й дл~ зв..
зку з високими школами вона nокликала до RИTTR 1нсти~уцію ~
пікунів молоді• nри nоодиноких високих шкапах з-поміж діяль
них укра~нських hрофесорів. Понищо "Номісія" має 8 таких о
пі-цуРів Нріч цього "J~омісія" стояла в дуже тісному контак
ті з усlми студентськими оргаІ-Іізацілми.й громадами без ОІ"ЛІІ-
ду на їх світоглядов': наставлення й приймала усі прохання в 
сnравах ст иn енді й ·та доnомог тільки за оп і ні ями студентських 
орrанізацій,або відповідних громадсьних чинників,при чому 
всі nрохання мусіли nер€ходити наші Представництва й Філі!. 
Таним чином бул~ запевнена добра nровірка nетентів у оnравІ 
отиnенд ійних допомог. · 
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"Номісіп" ~бслуговує теnер 29.висоиих Шнlль у 25 висоRо
шкільних осереднах,до чого приходять ще виськt mиопи І ви-
сокоmкільні оdередки в англійській зоні. З~креuа •н9місіR• 
обслуговує вс1 наші високі школи,а саме ·"Укра~нський Віпь
ний Унів.ерситет": з його філ~єю в АвІ'сбурІ',_ "Український 
Технічно-Господарський Інститутd у Реtенобурtу І Мюнхені, 
"УкраЇнську Зисоиу Економічну Школу" в ~!;юнхені І "Боrоспов
сьиу Академію~ в Г1ршберtv1~е Гfртувалося рівно 75% усіх 
отипендіятів. Нрім цього ~tlоміс1я" підтримувапа мистецькі 
студ1Ї нашого студентства,між іншим ціпий ряд·тапановитих 
студентів і студентон,що студіюють музику й мисrецтво вмоо-
них музичних і мистець~их шкіп у франкфуртіjМмнхені й фраІ-

бу~k~Місі.В" уділила в І945/4бшк. році. зе отаном з вересНJІ 
194'6 р. 290 wомісячних стиnендій,ииі роздіпювано,nочинаJОчи 
від лютого І946 р. відповідно~о ~о матерlяльноrо стану,вис
лlдів у науці та громадської придатности петент1в~.вповні1н
дивідуапьно,так що висота стипендій хиталаси u1ж· ~5-І50~ 
ками місячно й виносипа nересічна майже ІОО марок місично. 

за скільними осередками вони припадали на такі шкопи: 

І. РеtенсбурІ' УТГІ 
2. ·Мюнхен · -

Ук~аїнський Зільний 
УТГІ"' І 

Універоите~ 42 

Німецький Уні~ерсите~ 
УВЕІіІ 
УНРРА 

З. Е~янtен, нім. унів. 
4. Грінmберt, Богосп. А~адемія 
5. Авtсбурt, УВУ 
б. Ие.рл·ьсруе, нім. техніка 
7. ГаІдепь~ерt, нім. університет 
в. rtceн, нім. університе~ ' 

2З 
9 
8 
І 

85 стипендіІ 
8З • 

4І 
39 
І? 
? 
5 
5 

• 
• 
• 
• 
І 

• 
llo одному до двох стипендіятів студіювало в Баuберrу,Вирц-
берrу ,Дармштадті ,Ді .nлі нІ'ені ,Марбурtу й Тюб інrе·нl. . 

. Це число обіймає тільки стипендіятів америианоькох J пан~ 
ЦfЗЬкої зони; до цього nрибував 46 стипендівтів у анrnіІсь
кlй зоні ~ак,що число ус1х стиnендій з кінцем академічноrо 
рову !9451 46 виносипо 336. 

В новому Шкільному році !946/4? число стипендіІ набпизв
лосв до 4 сот 1 nepemлo nід цю пору згадану ІИсоту так,що в 
пітньому семестрі цього ропу можна взагальмому рахува~ис• а 
числом оОО украІнсьних стипе~діятів. . 

Rрім стипендій 1 допомог на mкіл~ні такси "nомісі~' удl
пюва~а окрем1,нераз значн1 nідмоги на студентські ~уртожи~-
ии /напр. в Реtенсбурзl/,видавництва шн. ПіАручників /нnр 
АвІ'сбурr'/,на лідтримну студентськ-ої преси tнanp. Мюнхен/ ,.&. 
на інші Rультурно-освітні цілі студентства. 

На покриття значних видатків~"J{омісія" зорrанізувала с~ 
ку влас{Іих MYJ!tiB Довір'в по всіх важніших еміtрац1Іиих скуп
ченнях 1 nерсводила з~ Іх допомогою та за підтримкою місце-
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вих дсnомого.вих комі теті :в. та таборових рад n~С!:-:ені f.: щомісяч
ні зf51рни на окреfАО видавані-,нумеро.вані й r:rr~мпльо.аані збір-
кові пи ст ки, що п·ереві~ювалис{f. окремим зб і рковим ре~!3_рентом . 
та центральною касою hодусу' • Зокрема за дозвол~м ЦtlYE "Но-
місія" перевела двіnасrшені збірки- на "Ноляду" в січні І94б 
і и дні "Українського студента·~ в др~гій половині вересня І~ 
nри чому із nершої збірки віддано 50,о,а з другої збірки 35% 
на •Уира~ноьиий Науновий фонд'1 ,що в в в-іданні ЦПУЕ. Обидві 
збірки nереводилися nід окремим кон~JtрОлем Централі,оотання 
збірна за контролем окремого ревізора Централl,п.інсn.Бапин
сьного. Так ці зб'ірни,як і касові звідомленм,буnи перевіре
ні на111ою Ионтрольною l~омісієtо. в складі nп. радника м. Лад~
жинсь_кого й інж.: П. Демедюка;:а n ісдя цього, згідно з умовою~· 
з··I.JJIYE ,що ":Комі сі.~" перед кожнИми загальними Зборами пlдда
втьсІІ. конт.ропеві І.ЩУЕ 

1 
ще й представиином ЦПУЕ ,який, подібно 

ІІК ~ · Ионтральна Ном1с111 "Нодусу", знайшла все в зразковому по
ряд~у 'й виготовила·. для цього окремий акт,прийнRтий загальни
ми Зборами "Кодусу" і доставлений~Централь~ому Представни-
цтву УнраїнськоЇ Еміtрації. · .. · · · 
-·~в зsrani із збірон і ·пож~ртв "Номісін" здобула в анаде

мі ЧRОJЛУ році !945/ 46-· суму !76.224, 2.S ма :рок із чого кругла 
100.000. м~рок. видаr-:о .на вИnлату. стипенд1й 1 допомог, м.1. 
З І. ОІО м_арон. на Peteн.c6ypt, 22. БОО марок на ЕрлянІ'ен, 20.700 
марок)tа.~~І()Ихен,6,948 марон на Гірщберt,кругло 1._500 марок 
на Нарпь·оруе, понад !ООО марок Aвt~oypr'Qвi й по перес і чно 
1.000 марок .усім іншим j,со~ошкі~~н~м-осереднам зокрема •. У 
JІQВому ака..uе'мічному році !946/47 "Номіс.іЯ" вилпа:иJJа за час 
від І.ІО.4б до 30.3!947 - 9?.6!8,50 марок на щом1~пчні сти-
пеиді ~ "і б. 59?·, 58 марок· tia допомоги ,разом ·ІО4. 2!6,0~ м&рок 
так,що· за вв·еоь ·час. ов·ов~. nраці від к1нця !945 п~ н1нець бе
резНІ! Ita4?. роиу ".J.(омі с111 ·~· виплатила студент ств~ 1 m~on~м ·у 
фОрмі отипенд1й 1 nідмог круглу суму-2ОО.О00'(дв~стl ~исяЧ/ 
марок. Із останнього звідомлення за останнє ПlВРlЧЧЯ спід 
зrада.ти,що на українські школи видано разом б'.і.254~.50 марок, 
на ~.імецьні 43.404 марІ\3 ,а на :решту 55?, 58 марок. Із укра
!ноь·ких шкіл в останньому півр.1ччі видано нейбільше на Ре
rенсбурr 1 Мюнхен,нк вяходить із цього зіставлення: 

РеІ'енсбурІ' /~90 міс. стип./ 20.235,-- мар. 

~~юнхен УВУ . !63 11 .. !5. 807, 5О • 
11 УВЕІJ 87 " " . 8.0!5,-- n 

А~r'сбурІ' ІО? " n б 980 -- " . ' 
Мюнхен УТГІ 52 " ,ff . 5. ??2,-- " 
Гіршбер І' 74 " " з .·445,-- " 

• 
Із німецьних mиіл не~вищl суми вида t:o на: 

Ерпинr'ен /І?? міс. стиn./ 14.005,-- • 
Мюнхен 1~5 " " ІІ.5О9,-- " 
r'ісен 39 " " 4.~50,-- . " 
ГайдепьберІ' 35 n " з. !0,-- 11 

Франкфурт зо 'lf " 2.9І5,-- tl 

Юірпьсруе зо " n 2.6!5,-- " 
Дармmтадт І5 " " · r ~о -- " . ~ ' 



з онремИм ··nризнаннлм треба зrада-rи незвичаІtrе АtІіР ~я, в 
~ким rромадянство віднеолося до нашаї "Houici~· rа_,tуден~~ 
ської допомогової справ~ .й за велику >!tертвеннlсrь -· боку~ .. 
М&ДЛР.СТВа, ДnІІ intOCTpaЦl Ї ЦЬОІ'О Діl ЗІОJІІІ8МО О()бі Н&,е-С.,ІІ 'ryt 
на~важніmі осередки з зазначенням ~ібраних oyu 1 6'а1. poql 

І945/ 46: ммнхе11 . 29. озз, 25 
Реrенсбурt 20.137,~-
Ер•янtеи !3.656,50 

н:врgа~t I~:g~:~~ 
ФІІР't 6. 240, 5О 
Нойuармr 5.773,50 
А вІ'обурr' 4. ІЗЗ ,05 
ш .. ІнФУР' 3.969,--
Б·&uбеР.І' з. 788 • -~ 
Yni»u 7стармІ 1 Новий/ З, 560,95 
rетінtен 2.858,--
Л~НІОrут 2.737,-· 
л~двіtбурt 2,6З?,--
~іt8НІ81ЬД 2,6І2~·-
ІИІ'ОІЬШ~&Д! 2.5~2.--
м~нхен-Фрайман 2~440,--
рg,-еибурІ' 2. 136.,- .. 
ФОрхrайм 2,000,--

За qac від І.ІО.4б до ЗІ.З.47 вплинули даІ•ші ao.eptІR~ 
тим рааом nодавмо за місцем збірки І таборами: 

М~нхеи ІІ.б94,--
Ашафенбурt ІО,255,ЗО 
Мі~енвапьд 8.067,50 
Байро~т • 7,699,-· 
РеІ'еиобурt 5. ?33 ,35 
hоиберt 5.бЗ4,80 
Авtсбурt 4.543,78 
Берх~есrадон 4.103,20 
Ро~енбурt 2,599.3~ 
вамберІ'· 2. 573.--
Д1nn1нtен 2,400,74 
ЕтІ1нІ'ен 2~405,--
Aиrni ~оька зона 2. І 51 .. ,--
Ноймарит 2,06!,50 
шлнйогайм 2.000,--
lJтутrарт-Цуфенrайвs·еи І, 99І, --
Інrопьштадт І-,962,--
Карпьсруе І.9ЬІ,·- 1 т.д. 

В те ие вчиспені суми 1:~ n~С!ЧlеюХ збlрково~ анці ~ ,J1!(1 ви
казані окремо. 

Дпл цьоrо,щоб дати nевну основу б10джетові •ноuісіУ•, рі
шено за брак9м чпенів,як цА буває в інших товариствах,nере
вео-rи добров1nьне самоопода.ткуванЮt,ІІке покищо переводиться 
в .n~~· п~кох центРах і дала fЖ.О де11кі виопl· д~ в t.'~tнхепі l!I.tal· 
cyra .. 

1 
,.fеrенсоур'З1 ~АгІ'соурз ,Берхтеоr'аден ,Ансбаху .новІu-

пьм ,Аmа.фенбурІ'у ~а Рj.тенr.апьд1. 
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f, І І І •: .; ~: ;_І ~ І;, 

дп;.~ n q·~! .,.. ·~Ь~Е,ннІІ r(). ·!:·х ·.оn~ра:в · • Roul с in" відбула. в аив.де. міч.
нім Р.d.ці·:·. ~5/46·. -79 за-сідань і виопапа майже 4.000 листів. 
Ці чщ;~.~ з· .. ~.н.о ·Зросли·· 1f ~ио~ому. аиадемічному році,в якому вке 
досі вислаій) · 2·.852 писти· й ··відб~·о ІІЗ засідань. Це збі.Jіьшен
н~ наступило в наслідок ~ивішо~о контак!у з sакордоном,а ca-
ue з допоuоrоаими коміте~ами й центраuи в США,nанаді,Лондоні, 
Бепьrl~,Австрі! та·Ітаnі! та з опрац•ованнпм нових заиоuдон
них С'1'ИП8НдіІ дп~ ,Aнrni ~·.Бепьrі! та Гопхнді ~ .. :·ДJІІІ попаrодиу
В&НИІІ справ •номJе1ІІ~ удержує бюро, в ІІкому з оrпяду на за·о-
ща~sения фондів nрац~s·тіпьки три сипи nоза чпенаuи Президі!. 

,. І 

о • о 

СТИПЕР:ДИСТИ НоДУС-а . 
аа факупьтетаuи ·в. літнім семестрі 1946. 

/американська · 1 французька зони Німеччини/ 
~ " . 

·з аrапьне Німецькі 
чиспо аис.шкопи 

2З 
2 
2 

ІО 

М· 

Медицина 
АІИТИС!ИК& 

фІ,рмація 
xeLtl·R· · 
І8'rеринар1ІІ 
фіJІооофіІІ 
економів . З 5 
еионм.-иооперативний ві~ -
~узииа І 
teonori~ 40 
:нститут ЧУJІИХ мов АІерекn/ З 
маmинобудівництвр, 2 
архі тек't'ура . . 4 
епектроте~ніка 2 
пtсівництво З 
nр~рода б 
право І 
аrроиомlя 55 
lиженеріи Іб 

разом 

ангп1 nська зона . 

ІОЬОl'О . ~ : 

290 
46 

ЗЗб 

Z3 
2 
2 

ІО 
5 

І·І 
9 -

··х 
. ·І 
з 
2 
4 
2 
І 

.. 

76 
46 

І22 

Укра~ноькі 
вис.шиопи 

-·g 
52: 
26 
8 

39 

2 
б 
І 

55 
·rб 

2І4 

214 

. 
.\ .... 

У вищеnо~анlм числі жінnи твор~ть біпя.ІВ%. В зиuовіu ое
мес,.р1 1946/47 було З 'ІЗ стиnендистів~ ··в тім укра!нські mиопи 
-І??, німецькі mкопи- І99. В зимовім·семестрі І946/47 ви..-
ппачуваnо •Аісячно nересічнеі коло 32 тИснЧі. НМ. . . ' 

-. 
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ДВА РО~і.И .ПРАЦІ Yl·J'A~liClf~ ОГО СТУДЕНТСТВА 
. НА MLJJ~POДHЬOr~iY ЗІдТИНRУ. 

ЗдаєтьсЯ ,_ціпком Зайв-им було б лоноаво п1.qRрІсn~ванн~r C4f&
po! відомої тези,що_основни~ завд~ниям українськоІ еміfрації 
в·· нес,.и обов•нзок а~Абасадора УкраІни у св1ті ~ Українське ary- · 
дентство в uинупих стопіттих nравильно зрозуu1по це завдан
ня та взяпосл за його·реалізацію. 

Початки •аuбасадорськоЇ праці" унраїнськоrо студента не 
були. орrанізовані,а ~иnпивапи з самого становища та особис
того. розуміння суті справи моп~дим украЇнським. ii-'reneитyaJІ.ou. 
І,чи знаходився .студент з Укра1ни,що вийmqв· у Сві-r здобуіа~·, 
~и знаннв й науи,у Відні,Будаnеmті,Празі,Грацу,Ляйпціrу,Бо~ 
поні·У,Парижі,чи навіт в Петербурзі, - завжди 1 завсігди ТІІ
мив npo сво~ завдання для батьківщини супроти чужинецького 
світу. Ті скуnі відом?сті,Що Їх в_минупому і ~а початку на
шого сторіччя мав сu1т npo нас,саме завдяки 1Ндивідуапьн1А 
діИЛЬНОСТl украЇНСЬКИХ бакаnяріВ,СПрИЙНЛЛИСЬ на чужому tрун
т1. Щойно n1дчас і безпосередньо аіспя світово! війни сrаи 
унраЇнськоХ міжнародньої співпраці nокращав n1д вnливом пе
ребування. поза Унраїною nолітичних та наунових чиннинів на.
шоЇ емі І'раці Ї, 

.. Та .. тим -ні наймеЕше не звузилась роля нашого студентства,: 
на.вnа;ки nеред HJiM поветап о ПИТfіННІІ орrаь ізо-ваної ·ді~tльнос,.Іf· 

- !ІJ!:"l_ці'!tнародньому в!дтинн_у. Це1:і.трапьний Со~з Українськоr.о-С,-у--; 
д·е~тства,засновании:в..Праз~~-!92~ р.,взяв на себе це .ваu.иве ., 
завда.нНJІ і ,треба ствердити, на np~'~itзi всього свого безпере~. 
б'і~Р.ого ісІ~·уваиня аж до ІІ-о~ С;l'ітово~ Ві~ни rідно ttoro ніс. 
Не .. в нашою метою робити nер_елік та оцінку тів~ робо'І'и, ІІКУ 
винона ЦеСУС в цій ділянці на лротизі майже ціпих двох де-
..ОІІт_ к·іВ років. Стверджувмо,що ці піоважні ОСІІrИ в nідвапиноа 
·та. р~внож шкопою дос.вlду в теnер шній праці на міжнародньо-
цу mорумі сучасного студентського покопінн. • 

.. ·_.Друга св1това війна. стал~оь причиною найбі.иьmоrо досіроs
ПQроmенм українсьних спудеІв поза межами рідно! з·емJІі.У !!· 
висліді опинилось в державах Західньо! Европи понад 2.500 
унраїнсьних студентів,а нрі~ того знайшп~ вони nритупок мен
шими групами,чи одинцем в п1внічно- та n1вденноевропе~ських 
державах,а навіть поза Евроnою. УкраЇнсьне оtrудентс!fво 'І'.зв. 
друго~ еміtрації,-гнане і nереспідуване,не тратить ні на Щt4fЬ 
з~п~ре'д, очей основних завдань: студії і rр'()~адсько-сусnІт.~ 
ні ~бов язки. Безпосередньо П1спя ·виявлення мо~пивосте~ с~у-
дій !-ta.rni студенти організуються ,а де!<уди вже заздаJІеrідь -
творяться громади, саме з метою орrан1 заваного здобУ'f'Т.fІ. с~у-
ді~них·можпивосте~. 

Вже в.І945 р. на найбільш гучному упра~нсьио~у терені в 
західніх зонах Німеччини повстає понад ІО студентсьних това
риств,що nеред ними р~зом з позанімецькими студ. організаці
RМИ невдовз·~··Q·т~~-~ь ~*~азн·о n11тання координв.ц1 J, центр8.J!ізо-
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ваио~ ді! та~взаrалі студентсьноrо керівного цен~ру. ge то
го. ж року,бо в днях 25,26 і 27 грудн~ !94?. заходами· тимча~ . 
оовоr"о Всестуденте ького· Ініціятивноrо Ном1 тету, nокпика но до 
JІИT+fl. _Цен7тральний Емїrраці йний Союз Українськоі-о Студентства. /НЕСУС • 

~ова централя ~еrайно розпочала свою діильність 1 та одном 
з дуже важли»их д1пянок пр~ці став якраз питання МІжнарод-
ніх зв'язків. Яи nри ЦЕСУС-l,так і при поодиноких громадах 

·~ керівництво 1 організацію цієЇ праці мають у сво~й хомпетен-
ці ~ референтурн м1жнародніх- зв' ІІзків. . 

завданнямреферентурив в першу чергу. кермувати цілістю 
міжнародньої прац1,nодавати напрямні й інформаці~ ~ органі
зувати зв,язкову роботу репрезентативно-інформатиино!"о ха-
рактеру. · · · 

Унраїнський Всестудентський Установчий З'їзд в rрудні 
І945 П?нликав до ви~онання цих ·.обо1s• язнів у ропі р~ф.м1жнар. 
зв'взи1s .студ. техн1ки Салія Зенона. На цьому пост1 його 
змінив :··сбраt:ІИй ·на·· 1·~. з' Їзді ЦЕСУС-а референтом, відомий 1 
досвідчений· праЦі·в~ии· на міжнародньому noni 1юк. 1\lmкa Анд- · 
рlй.- Зважаючи на постійне nеребування референта nоза містом 
осідну централі,цебто в Бельгії,Уrірава ЦЕСУС-а nокпикапа до 

. помочі в рол і субрефе'9ента зв' язку ~ студ. ф1n. В •. ИарІ(уси. 
Референтура находилась весь час у тісному зв•я·зку з· референ
'l'&ми з;в язнів гроuад,nодаючи інструкці~,напрямні·,тощо та 
приймаючи інструкції й звіти з nраці. 

Вже на самому початку нашого студе~тсьноrо життя,перед 
нами станупо вДячне поле ділпьнооти,а о~ме sв'Rзои s~хід
иьо- та західі!ьоевропейсьиим студенто'І'вЬм,або популярно на
званим. "ДіПі n-студентством. СпіnJ»на боротьба. за отудійні мо-
жливості та взагапі уа життьові nрава казапн ооодиноким на
ціональним груnам об вднуватисл в певні_спіпьні Ф9рuи орrа
нізаці~,що ви~ились у масовому п6встанні ~ізиих інтернаці
онмьних· студентсьних ·комі теті в, кпубів,об 'єднань ,uіжнаціо
напьн~х номlтетів спі~працl,тощо. Майже в кожному осередку 
/ун.іверситІ'3тському/ ,де жилИ: .чущинецькі студенти, через поді б· 
н 1 органи про·ведено nоважну працю. Наші студенти активно . 
випючапис5 в·цю:орацю,внладаючи баrато енерtії зокрема в ді-· 
пянці організаційно-'f:)епрезентативної та культурно-інформа
тияноЇ співnраці. D оагатьох таиих т-вах й орrанізацІІІх на
ші студенти займали иерівні місцл,здобували собі призн~нНІІ ~ 
1 чеоть.с:аого та чужого світу /Берн,Інобруи,Мюнхен,Тюбlнtен, 
Ерпянt_е.н. та інші/. Спеціяпьно треl5а підкреспити мюнх~нську 
ініціптийу,що виниRла ще літом.І945 р. Столици Бавар1У ста
па збіговищем більше двох тисач студентів,уродженців Схід
ньо~ та Західньої Евроnи. Отже перед цією масою стала рубом 
пробпема студ і й, а конкретн і~ше створення виоокоmкl.пьноrо осе
редку дли. :Чужинці в·, rto ·до їх відноситься німецький "nuшerus 
alausus''·; .. ·· · · · . 

Осінню !945 зpOДИJrfJ.C~ думка чужинецького студ. т-ва·, а в 
грудні ·було оформпснё т. з :в·. Об' єднання Чужинецьних Cтyдeнria-
Forelgn Stud.ents .A.ьsociation. {FSA). ·Аитуапьним завданНJІu 
цього аб···єднанн.FІ було сориянм д.о створенн11 УНРРА-універси
тету. Головою FSA на 19'16 руи став .у~ра~ноький студ. мед. 
зипові й Што кал І: а що ri дно ре:rрезе14тував укре. Їнське О'І'удент-. 
ство nеред ч~<ин&ць~(;пли ЧиtІнинами fВ. взаІ'аJJ1 -баrа'І'о приспу-
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d·ВСІІ до встанов.пення бажаних форм. сп і вnрац1. ФСА пізніше 
зміниnо 91ій статут і назву на Intern~tional S~Udents Asae-
oiation ( ISA), даючи ширшу базу дn11 м1·жнародньоІ -сп 1·вnрац1, 
навіть з нl~ецьиим студентством. ІСА мапо ста.'!'и з~rальною 
орrанізацівю чужинецьних студентіз.однак~Через різні зовЕіс~ 
и1' nричини, ~ого діяльність обмежипась тільни на t.•tанхен. } .. ~1•
народнє Студентське Об'єднання не в сипі розnус~иtи напе.но 
криn в сипу т і·в У об ста»ини, що на nрот11 з 1 п і вторар 1 чних захо-

·JІі•· не вдапооь отримати піценці~. . . · 
· ._., Друrою важпивою базою м1ж1-:ародньо~ сn1нпЕац1 бупа те• 1 
МеНхен1 Ун.іІІ С!уд~нтів Університе'rу УНРРА. Ця Qр:'а.н1ац1JІ про~ 
існу.вапа майже цlпий рі~, цебто до наших днів /трав_ень uic~rч• ~ 
п1ивідаuія Університету/ та іlеде ово~ аrенди ще дапі,допоuа
,а~чи бувшим отудентам універqитету в прийомі на різні висо
кі mиоJІи. D цьому товаристві укра~нсьиа rрупа,яи наttбіпьша 
н.а унрівоьиому уні в~рситеті,брапа антивн·у участь. з-·окреuа 
ІиділRВСІІ своею nрацею студ.мед. Суховероьк"й,nерmиR аас~. 
1'0JІОВИ UUSU, 

ДnІІ повноrо· образу необхідно .зrадати міжнародив об' вднав
НІІ студентів иатоликlв,що йоrо цленами в иатоJtицЬи1 '1'-ва за-

··,·r.апьно-еміІ'раційноrо значення. Інтернаціонапьна. Седерац1ІІ 
}{ато.иицьиих Студенті.в 'Unitaв", що nовотапа в травні І947 
nioJJІІ п1дrотовчих робіт від міс~tця оічня,копи ві,відав Німеч
чину в1цепрез. "Рах Romana." Мр. Ніршнер lАмерииа , - сб 'вд
нюв не. сьогодні· иат. qтуд, т-ва таких націонапьноотеІ: .
товців,лотишів,uадярів,по~лків та укра~нців. Осідкои~-1 
1 тем Мюнхен. · · і . 

В де~ких німецьких університетах унра~нське студентс~во 
було заступпено в німецьному професійному союзі AStA (All8&-
me1ner StudentenaussohuВ\. Напеж~о nредставпемі наші отуден· 
!И на ерляпrенському ун1tерситет1. НQтом1сць в Vюнхені ци 
справу занедба~о і тут,Де найбільше потрібно rідноrо зсс!уп
ництва перед н1мецьн~ми універс~тетоькими та. студентськими 
чиt!Никами·,цього немає. Українські студенти крім офіційно! 
сnівnраці в АStА.слівпрацюють ще на иупьтурно-інфорчативнс
uу відтиику з новим демократичним німецьним студентством. 

Це приблизно ті найосновніші форми прац1,де укра~нське 
студентство зді~снювало сівоУ завдання на міжнародньому від
'І'ИНRу. Без перебільшення приходить.с11 ст.аердити Іідра.дниА 
4В'нт,що побіч багатьох формальних осягів на цьоvу фрон!і, в 
один реальний здоб~тои,що промощуs нам шпих ·вперед 1 наире
опюв nозитивні перспективи. Це - УС:(Сnіп.ьненм украУнсьиоrо 
студента в ~жинецькму середовищі. Цей короткий час nеребу
ваннR й роботи серд студентства різних націонапьнос!І~ до
dів до тоrо,що укра~нсьиий студент почуваsтьая,як рівний 1 
рівним,розумів своє становище й-завдання оупроти окру.ення, 
·за~мав відповідну поставу і назагал нв.пежно репрезентує сво~е 
оп іпьн·оту. Що б іnьше: краща частина укра ~нсьпоrо студентс1'в&, 

виходячи із ціпком об • єнтивно~ оцінии сво~х сnромо}!(ностеІ ta 
здібностей, вибива~тьои ·в цьому. се.редовищі, ініulює,керuуs.Це 
nідтверджують нам фанти,що більшість різних міsнаціон&льних 
т-в,ипюбів,об'єднань,ооюзів постапо т~ки за ініціитивою уR
ра!нських студентсьних т-в та за ~хньою активною працеtо nро
ходить далі ділльність тих нпітин. 
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Не менш важ.І!.и;зuм зчоGутёtJР унраЇнської студ~нт~ькр.ї· спів
nраці на чу;~инецЬкЬму полі в фз.кт. переоцінии ставл.енЩі. чу
жинців до· нато го нЬ. роду й унраїнсь.!(оЇ про·бл-е:ма.тики. взагапі. 
дійсно~ коли іце дон едавІ-tа л ро Унра їну за.:· п~_ечима наш";<: .. ону.
·пантів авіт· говорив ~ян про i

1terxa incognit~"; то сь·оІ'однl в 
очах· цужицецьr.ог9 студентства - н~ша· i~f.tTЬKlB~нa ста~а важ
пиви~f нультурно.-1 сторичнr!м, єконом1 ч1ц1м ·та нав1 ть поп 1 тичним 
фактором Сходу· Европи о t/и з-п~>між безсторонніх -індиферент
них г~ядач~;В J~:?;дoбyJF.i .~~ти~них Llрихj.льників ,а ·в рл_дах, ворожо 
наставлених до~.нас чужинців змінилось розуміння укра~нсьно! · 
справи на більш ·р:еальне" хоч це приходитьс11 з жа.пем і заиу-~ 
шениuи зубами, всеж ·наші істовичні вороги зробили на_ nротЯзі ... : 
оотан~~ого ~асу на цілих I8G nереоцІнку свого ставпенна:. до, 
украЇнсьної пробле-ми~.'· Отже велиним нашим спільним оснгом 8-
те,що унра.їнсьне. С'Гу:центство після другої світовоt ві Ани у- . 
·великі~ мірі спричинилось до пробиття ''українського ві_киа у.-.· 
світ". - . _ . . ... -_· 

ЗвиЧайно не уважаєм9 ,щ·о- п'робиттнr:·J вікна у CDiT ді~·~\:В"Q,~~ .·: 
них студентl.в на терен1 трьох ~.он Н :. меччини, це вж~_.-в.сп~ пр~ -
ця унра'ї'н о~КQГ--О студент ств~. І и_олrl ·мова: иро_ це, то треба . · .. : 
с'І'вердИТ.Іі,--що сьогодні наше рублен!н:' вікна повинно розп-оча-_·~· 
тися. ЩR~Н;О. ·за теритс:7~ією Riueч-trинr1 т_а за таборами дl-ni на-. 
ціонаЛь1fр·с~~-;~• Чи на цьому відтинку· прийдеться нам торувати.·-: 
невтоnта.йу~ "сіfеЖку? · . 

Ні!· Бо вр1~ праці,пророблено~ на чужинецькому,так би мо-
вити,міждержавному форумі.-- ЦеСУСом до рр. З9-4І,укра~нське 
студентство змоглосьна-деЯні ослги вже після занінченНJІ 
війни. І цеМ проречистий фа.кт.що .в умовах_ нез'ясова.ноrо ~ 
ного ст~новища унраЇнський студент з тавром "ді-х:!.і" с~еть
оя у св1т,говорит·ь нам багато 9 а особливо,щод.о маи6.У.'J'Нlх:аер~·: 
спекти в· і .на~_І{л,_м~их ділль~·~с~и. . . .·. · 

На цьо.t(У U-1':-CЦl с~а}!tемо,що в 61льшост1 західньо-евроnейоь~ 
ких кра~~ студіюю~) уkраУ~с~кі. студенти. Париж,Лювен, Берн, 
РІіМ ,надрид ,.Дондон ,t-І~онгол'Ьt~ ·- це осередки ,де ук~а!нські ст~ 
-деJіти,чи то щляхоt!- організованоЇ дія.nьно.сти з рамен~ укра
~нсьних студентс~ІПІf ор.гп:нізацій, чи індив~дуально виконують 
важливу працю у здое;увв;нні· еві 'l'Y длл Украіни. Особливе ак
тивну участь в !.:.ій. :р_об·а.r.~ б'е?уr:ь. студ. т .. ва: Унра~н~ьиа Сту
дєРтська Гро:w&.В.да -в ·Іар:-!жl ~~а иац1ональний Союз. Ук-раїнського 
Студен'І·ст~_а· r: Бел~.Рі Ї /ЕаСУС/. Репрезентацію унра!нсь~ого С'!У'
дентства де ред· чуа~Jнець~{и_ м еві 'r'OM гідно виповнюв nQе-дстав
ник НаСУС-:а та рівнож реф~ міжнародніх зв язків ЦЕСУС-а,інЖ. 
Андріfі!_ r:imкa. Найбільшим успіхом цівї діЯ11ЬНОСТИ було від
новлеННR чл-енства українсьного організованого студентства в 
"Рах Romз.nr:i'~ ··~.Це було перше. насправді еві тове вінно, куди 
вглянупо укр~~.нсьне студєнтс_тво. Про його вагу вказали кон
І'реси та з' їзди, .'?Р~с Ro-ma:ria" · .де HJ.I11i деле_tаці Ї гідно ре
презентували не .rЗ.льни орг.~нізоване студен~ство,апе_ й унра
~НСЬ!СУ націю. ПХд-виІ:~~-r-Іим· моtлен'І'ом ХІХ І·~онtресу в Сал.Rма'ні(а 
/Ecna~~R/- був ~~Т. ~и~.~есеt.1н~··_ на Пр011QЗИНіЮ ·:Канаді ЙОІ!КО1··· Де:. 
netaц1 ї - р~~оХюд~ І-.· захис~~с-.У~-ра~~І~~ІtоІ hатолицьної Цернви .. , 
nеред ~ер~~.!l1·~У~~НГ:~-м· rrа-~л!RВ1ДаЦ1ЄЮ .З .<1оку больmеВИRіВ- у 
Західн1й УираІНl. На ХХ·- ему !JDіле~нGму Нонr'ресі "PR" в фрай
буоrу /Шва~царіл/ 1;і.нц~м ее_ P\JHf1 !946 р. ~зJІ.Ло участь 4 ун
ра!нtькl делеrати / ~ ~ Бсл:,г1я, 2 ·~ 1\Е(!'ГРlЯ/" · 



На.м,безnереЧно,.~опяче,копи чи\'.аємо про участь на цьому 
ионtреоі сточленноЇ ··французько~, tUtf шестидесятичпеннс~ бе.пь
rійсьної депеrаці~.однак засп1окоюsмось надівю,що з м~их nочатків "змаrаємо до велииоr~· слова дeneta~a В.Нр./. ~nи· 
вою поді вю .·конrресу з унраЇнськоrо ·становища б упо відновпен
НR·Номісі~ •Pro Oriente•~щo lї гаповою станув украІнський 
депеrат,іиж, А. Р~ішва. ХХ1 Ионrре~ "Рах Romana" що від~ 
аи в ~иuі 1 Аиціо в кві~ні І94?,дав змоrу уираf~ськlй деІе• 
rац1У виконати гідну місію'- репрезен~ац1~ нamoro народуnе-. 
ред католицьким академічним світом. 

На тп1 розпочато~ праці на конtр.есах "РВ" ааходами 1u. 
Кішки С'І'Ворено в Лювені Бепьrі йсь·кий ДоnоuоrоІІІ ~~і ти J8ll 
схl~ньо-спов•яноьиих студенті~ під rono~~вaннRu nроф. І~мбе
на та nочеониw патронатом npиuaca Бепьг1~,кардинала Е. Бак 
Роей~ Геверапьниu секретарем цьоrо номіrету,~о вже досі у-
ді•ив иіпьн~ новних стиnенд1~ наmиu студеиrач 
~а вип,о~ коикурс.1 на Бо· нових стиnекдій /~5- Бельr1в,25-
Го.JІІІНдlІІ/, в 1нж. -н пrка • 

. рправа с~ипендlй дпп укра~нців на західньо-европейсьk~х 
уиі~ерситетах починає актуапізуватися. Першиu осередком, де 
українському с!удентству простнrнуто руку дonouorи, ~,е ео
-hаноька иатопицька Церива,яиа завдики О'l'аранмм Преосв. En. 
Бучка та безпосередній діяпьнос~і українсько~ де~еrаці~ на 
19 ИонІ'ресl "PR" 1 уфундувапа 25 стиnендій. Сьоrодн1 в V."-

- ридl вчиться 29. ук~аїнців, зорt'анlзованих в Уира!ноьиl * Сту
дентській ·громаді Обнова•. Антуальними в те• отипенд1! 1 
Ан~пl!,,кі осяrнуто завдяки заходаu заокеанських церковних 
діпчів з~иреuа о. адuіністратора Савчука/. . 

ВіDчувавтьоя ненаявність членства українсько~ централі • 
Міжнародньому загальному Студентському Об'вднанн1. Но~ишие 
чпеиство ЦеСУС-а 1 ISO наоьоrоди1 недійсне всипу приnинеи
нл діипьнооти студентсько~ центр&І1 nідчао війни. Та вонr. 
насьогодні навіть не в д.п·~r нас реапьним,оокіJІьки переsмни
коu ISC в Світове Об'аднанн8 Студентів (UDien Mondtale des 
Etudiants J, засноване в І94о р. в Лондоні ,а відтак офорuп·е-
но в І946 р. в Празі,що uа,.виразио ліве забарвпенКІ ~а зна

.. хадитьсІІ nlд вnливом комуиlстlв. •цЕСУС повинен опіІьиt з 
•обновоtО" працювати на терені "Рах Romana"; rr~т украУнськ1 
студенти в рівнорядним qпеном тg можуть свобідно nрацюва~и· 
/звідомJJенwt реф. А. Кlmки/. . .'" 

З раuени •світового Об•єднаннл Студентів• ~.зв. •празько
rо• бупи зробпені ·певні заходи дnR opraнlзaцlt чужинецьиоrо 
С7удентотва в Німеqчині. АкцlR розпочапась в анrп. онупац1І· 
нlІ зоні,куди при~жджав депеtат об'єдиаи~ s uето~ створен
ня орrанізаціУ чужинецьких студентів,як члена зrаданої Уні!. 
До участи- бупи запР.оmені й українські студентські громади 
об•вднані в УСПАЗ 7Унра~нсьне Студентське Предс!авництво Аи
rпі~сько! Зони/,однаи заловіджений з'~зд 29 і ЗО вересня~ 
не відбувся з різних позакупіоних причин. _ 

• До речі буде.згадати про неоф1ц1йи1 зв'язки ЦЕСУС-а, або 
~~дей,що бпизько стоить до організованого с~уден~ства 1 Ев-
·роnі,з чужинецьними qинниками,а саме з Uведською Нац.С~удеи~
сьиою Унією,гопяндськими катопицькиuи иопами,французькиuи ~а 
швайцарськими студентськими орган1зац1Rми. До цього сnричк
ииnо·сь крім по!здок,пистуванм,обміну пресою ~а обоn1лио1 lи-
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4)ор_м~т~fі ~~ :1): !ffR:-r. учА.:>тИ унраЇнs:ьних с1'удЄ1І'!'Ї11' н~ міжнар.од
. ніх висоtі9ШRтn:ьtги~< r~ур~~З:х. Один 1з таких ~урсів в1дбувся в 
·марбурзі в дяР.х ._ 2, - 14 .вер~снл 'І~46,.на якому вз~Jtо участь 
n •ять украrнсі)J:~х · студент1.а" член1в УСГ-Гайдt·льберt'. Нурс був 

.:.BИ-~\'JIITHQBOIO П.Одієіо 9 ЛІПЦО. ВЗЕТИ ·Під увагу. ЙОГО ГЛИ~ОКИЙ. ЗМіСТ, 
·nол 1 тичне, науио.Dе ·та с.в1 то.глядове значення. Унраїн_ськ1 сту-
;nенти·nроявили . .інтеязивну роботу так в ділянці активноЇ у-
: части в дискусілх- 'l,a n·рацях нур оу ,як і в ділянці актуалі за
ці_~ ·україн:сьн·ого .. Пит.ан~нІ с~р~д ·nрофесорів американських,ППВЙ"' 
цар~Ь~И~іГОляндськиі .та а~~~ійських університетів. Подібна 

··і.мnреза ·.ВіАбула.с·ь. в. ~льц~урзі ,де украЇнські студ~н'І'и взяли 
·::уч_асть на т· .. з~. міжнар.одн1х тижнях. На.r.аднано жив1 звязни з 
... срранцузькими. катол_ицьким~1 кругами, проводом та журналістами 
·французької Rат, ·студ. ·арга~ізаціЇ. · -·. 
·; :: · l~e nриходиlrьс.сr згадат~ про дз~ украЇнськ~ студент_~ькі се
редовища ,що мапи .-певн.е~ ВJд ношення до чу~tинецького .. ,Cf~-;tтy .Це -
за_акеанс_ькі українсьні· с~удгнти. за браком поQтJ.tно-~:а й оф1-
ц1йи.о-г~ з.Dязну з комnетен·~ними ч~tнниками студ.ентс~:к~х кру-
·rів ,·В Р.ово~у Світі 9 не збире.ємсс:ь нЕкресЛюв~т~ о.б·ра·зу діІІІІЬ-
НОСJJ'И У.l<раІн9:ьксго .заок~ансьнuго студентс:т .. ва,·,:t>о· .оумнівавмо
ОІІ, чи в-загал 1 та.кий образ був би n ·Jвним •. .-.~ .. Цр~·и.н.а :.цолпгав в 
то~у,.що ·наші д,узі н.с ·в· зорганізовані в ·~·{>О.Ф~~?~й.них студент
ських.' товариот~~Jз.х о й ~1еред ними стоять і нm.l,·.'n.итанkн; до роз
ввзии. Нашим зав~анням ~,"JT. в Евро~ і повинн9 рути·.-~) чимскор
ше ВRЛЮ'lИ':1И унра !асьних С'r·удентів Нового Світу не·. тільки ор
ганізаційно .в ч~'!ени нашої це_нтралі ,але в першу чергу включи
ти їх. в· Загальн:J-унраЇнську· nроблематику • .- 31 цим ·qактом го
воj)И~ь. з, Н?-!І!О~ то~~и пог~яду пр,и:··ожістL · ~м~рин~нського І'рун
'У длк антуал1заЦ1У украІьсьноІ справи. Ще один:~омент,а ca
мe:·~amt друзі є вільними грома~янами сво~х н~вих бать~ів
·пщ.~ 1 J3 .nротивному разі і в nротивагу до. ~а9 мсжуть легше 
BKCTYfiRT.И на міжнародньому форумі, RK .репре·З~нтант унраїнсь• 
кого студентства. . . ... . · 

На сьогодні ЦЕСУС утримуs.зв~~ои·т~я~ни з оQобами- сту
дентами в Америці ,а не товари_ствами, бо.··.так:их; за і'нформаціл
ми,унраЇнсьні сту~енти не мають. Т.ому для·використання ве
пиких можливостей на американському міжнародньому відтинку -
необхідно вк.,ю~7ити уира.Їнсь Re студентство в єдину організа
~~~ну схему всів! e~itpaui~v 

Велику вагу в сргенізаці! унрзУнсьного студентства за о~ 
иеано~, nридаєм.J ф~tнтов1. поЇзДни інж. Ніш~и до Нанади й Аме
рики, куди його запрошеhо :керівниц'l'Вом ун1верситету в УІВебе
·иу·Ал~ ~рочитаннл. Rinьxo~ деловідів про с~удентів Східньо~ 
~~ро~и. Гад~є~о,що ця ;по~зд~а .в червні. і лиnи~ !947 сnричи-
··нитьоя :до· СRРlІJЛеиня звязнів ·з ··т~мтешн1м унраІнським студе-
;Н.тQтвОи6:'r':J · · ·.. . : . · · 
.;~\~~~·.:.:~S~·ft-1~.; сере~ов1·r:демj·»а ,_с~Qгt;.цні вже_.~айже неісJ:Іуючим, на 
n~.orв.~·1~ nвох nl·слпв·о·вн.н.JД·Х.•;·ро .. Rl.В. бу~о ртуден~ство в полоні. 
~~В.~r!~·;··і':·-~-~· _6у~о-. ~-': :~0'rJ'eб_~~ ·:·с~~.n!і.~·п~-~9~-'(з~адувати qанту .~о бі
пя jOO сту~.ент1·D· rri:·'"'л.a :Bl·11JJИ· ·опинил~.с.ь1в аnіRнтському полоні на терені Іт~лі ї,Австрі r·,нім·еччини ,як би ці наm1 друзі 
за дротами не провадили живоі діяльности,лк укра~нсьні сту
деНТІ1-полонені. ~::а вмо на увазі табір в Ріміні ,де існувала 
сильне УкраЇн~~на СтудентсьRа Громада та розниtrуті унра.~н
ські· гурти в р1знона~\і оаальних таборах поло~~·зних Німеччини. 
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В обох середовищах наші студенти виконали vім чужинцями по• 
ва.жну,зокрема культурно-проnаrандивну роботу; різні іuпрези, 
-доповіді-,інформація,nресова сnівnраця,тощо. Сподієuось, що 
· нев.nовз і -к.оли всі ц1 наші друз і, внлючаться в наші ряди, ІІК 
віпьні сfуденти на европе~сьному суходопі,чи в Aн~nl~,cкpl-

. дпІіть ,ст-уде_н~_ську роботу на міжнарод~ьому відти~ку с~оУм до
свідом здобуТИМ .у важних умовах прац1,майже нев1доuої нашо
му отуДеuт·сьиому загалові. 
· :в зе:г.~льному необхідно ще ~гадати про ту дрібну ПраЦJО,що 

-ї~ виконали наші студенти в чужонаціональному середовищі а 
uетою проnаfанди українсько~ нультури·та взагапі нашої про
б.Пеuатики •. Тут слід І]Одати nер~лік. тих імnрез,.ко_нцертів,до
повj_дів, сn1пьних акц1й,пресовоХ сn1вnраці ,що lx майже коине 
студ. т-во культивувало у сво!й співnр~ці з чужинецькими~ 
дентсьними г~упами. Зокрема заслуговують на увагу імnрези, 
влаштовані УGГ в таких осередках: Ерлянr'ен ,·мюнхен ,Га~депь
берt,Бонн та поза Німеччиною в Парижі. та lювені. Репрезен
тативні концерти спричинились в багатьох відношеннях до пра
вильноrо розуміння унра~нської духовоЇ культури та мистец
~ва й до виникненнл nравильного с~авлення чужинців до укра
!нства. .. 

Роблячи далеко нєnовні nідеумни nраці унраїнськоrо сту
дентства на міжнародньому відтинку,й nідраховуючи nоважні 
ОСRГИ В цій nраці украЇНСЬКИХ С~ДеНТСЬRИХ орrанізаІtіІ, Не 
можемо закривати очей перед недоліками й тими вимогами, що 
стоять nеред нами для правильного ~оставленкя·ців~ роботи. 

Це,в nершу чергу брак nовноцінного розуміння ваги міжна
родньо~ співпраці в загалі нашоrо студен~отва. Отож вироб
пеннл відnовідноrо наставпення до ро~оти на чужинецьиомув~ 
тинку,купьтивування відповідних прийомів,поведінки суnроти 
тих,з якими маємо до діла - Eami самовиховні завДання. ва.-
пивим в теж пізнання чужого середовища,культури,характеру, 
побут~" та полі тичноЇ nроблематики ·народу, з представниками ІІ
коrо nриходиться нам працювати. 

Та вез ж таки уrопьним наменем в nодібній ~оботі в знан
ня мов,і то вже невистачапьним в 6панування Н1uецькоУ чови, 
але належить оволодіти теж одну з зах1дньоевроnейських uов 
/аиrn.,фр.,італ.,еr.n,/. Це мабуть чи не найопабmе міоце;то
му слід уира~нському отудентству оерйозно застановитися над 
питанням живих мов. 

З nроведено~ nраці і nідсумнів досить яскраво виходить, 
що одна ділянка nраці на міжнародньому студентському по~і 
uabe була занедбансю. А це - видавнича·· інформативна діІІJlЬ
ність. На протязі двох років не видано ніодною студентсь
кою організацівю,ані централею - ніодного листка nаперу в 
світовій мові про українське студентське й загально-націо
напьне життя. А оран тих видань таи болюче відчувався на 
кожному нроці,чи nри зустрічі з чужинцями,що бажапи б бlnь-
me довідатись про нас. Хиба нема про що писати,інформувати 
світ? Іqторія студентського дореволюційного руху,насвlтпен
ня укр~~нсьиоrо студентського ~иття в.УССР,ропя студен~ства 
в укр~їнському визвольному рус1,перел1к студентів-поляrпих, 
орrан1заціи студент_сьиого життя на. чужині - все це так ціка
ве дпл чужинцп,а так в малій мірі З'ясовано навіть nеред ук-
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раїнцлми. В.майбутньому слід це мати на увазі І nри студент
оькіt\ центрапі з9рганізувати Бюро Міжнародніх ЗвІІзків та Ви
давниqу Студ. Сп1лку. 

две. ·раки в нових повоєнних еміІ'раці~них умовинах за нами. 
ваrато осяrів,немапо помипокJнедопіків,але ще біпьще досві
ду. І це найважливіше. В майоутнв ідемо об•вднані,навч.ені.
нулим досвідом,nолиmивши всі дрібні роgєднуючl нас момеити,
до сиріnпення наших nозицій на чужинецькому відтинку,до за-
воювання еві ту Укра·їні. · 

в. Маркусь 

~---------------~ 

• 
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