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Такими слоВ&КИ, Возлюблені Брати і Сесrри.
один з небесних вісників звістив Віф.1еємським
пастухам ве.тrнку таємницю народження на зем

лі Богочоловіка.
зак."Іика...1о до

ра.дости,

і до того ж великої, бо в смертну nрироду на·

шу всели.тrось "життя вічне, що було в Отця"

(1 Іо. 1.2) ра.ніw, ніж був створений світ, і в
якому ,.житrя і світло" людей і ці.1ого світу.
Народився Той, Хто одним сильним словом
Своїм може навчити нас істини. а благодатвою
доnомогою Своею відвернути вас від поки.J1ОК
і г.1ибоких падінь. Хто може навчити нас жити,
щоб не вмирати ,.народився Сnасите.:хь, що
с Христос Господь".
Зраділи цьому народженню nерш за все там,

де вміють ра.діти чистою й безкорнсливою ра
дістю, ~ зраділи Св. Ангели й заспівали

вv Богові"

за

"благовоління до

.,c.la-

людей".

що

nриносить грішиіА і скорботній ,,землі мир".

.,Слава на небі Богові. і на землі мир. між
людьми благовоління" {Лк. П, 14) . Що може
бути більш втішним,
дорожчим і радісним
для людського серця. ніж це дивне сла.вос.ло
віє небожителів!
Яке слово, яка nроповідь
більш nовчІІ.JІьиа, яка мова г~'Іибша, ніж це ко

ротке СJІово небесних прсnовідників! Ця уро·
чиста ангельська пісня, нв.вко:ю якої зосере·
джуються всі іиші священні пі~ні на честь
j с:т&В)' народженого Христа, вис::ювлює всю
ведич с.."Іавного Свята. всю нашу вір)·, всі на·

надії і всі ваші духовні втіхи : с.'1ава Бого
ві за ведике викуn..,ения тсде:й, с..'Іава за Иого
безкірку любов до людського роду, за його
б..'Іаrість і милосердя до всіх; слава :А оку на
небі, де безнастанно С."1авос.'Іо:в. .-1ЯТЬ Бога Ан

mi

гели, слава і ва зе:млі, де nовинні прос...'Ів.в.тrяти

Иого люди за великі :А ого ;tобродійства'
Чи

ради

радL"lи

них

ж

J1юди

сталося

?

цьому

Чи

nастухи Віф.-1есмські. Ось перші пред~

майже

скрізь

nанує

ненависть, заздрість, всрожнеча, nомста, кри
ваві вбивства.
Пам'ятаймо ж. однак, шо Христос збудував
Свою Церкву і .. ворота nекедьяі не осн~1ять

іі" (:М:7ф. XVI, 18). Вороrв Христоаі віхОJJ.Н ве
вб'ють. Христа: воии вб'ють лише 'І'Rr.ячі .,не
мсвтrт о Христі'', відиявwи в них живу віру
в Бога, а Христос і віра в Нього житиwуrь в
інших. Зникне віра, де заnанує хо-'Іодннй і его
їстичний розум. і Хри<'тос nере-сє.,иться в
інші краІнн, до інших nлемен і народів. І ці
них

часто

з

призирствам

ди·

внться мудрість віку цього, одягнУться си.11ою.
nеред якою вnаде в

нvла Христа.

nopcx

людської

радости

біля

яс:ел

·

Христа.

ЧИJІИ (Лк. ll, 20), і ро3ПОВЇД8JІИ іНШИМ ПрО
НекоВJІЯТКо, але чи могли іхві оnовідання nо
ширюватись д8Jli того кола, в якому вони обер

талися ? І які nереконливі докази моr .:1и rio·
дати на підтвердженНJJ істини благовістя? Не·
мовлятко, ловите в
ве. .-шкою, впавши,
Х, 10-11). Ось іще
.людська з приводу

яслях! ~"ІХВИ "з радістю
вІ<.JJовилвс.я Ному" (М'Іф.
nобожва й чиста радість
народження Спасите.'1я ~.

Тепер Христос уже не в пелюшках і не в бі·
диих яслах, а в вічвій с.лаві Своїй на иеб('сах.
Туди кличе Він і всіх нас, що вірj•ємо в Бо.Же
ствеине втілення Иоrо. Для того А став Він

.людиною, щоб навчнтв вас жити nо-.'ІЮ.:ІОЬ·

кому, для того й nонизив Себе, щоб нас про·
славити. Звіщає нам про це не Анге.'l, не особ·
ЛИБ& зірка на небі, а все ді..'Іо, все ве.11нке жит·
тя ва землі Богочоловіка. Звіщають нам т~й
ну спасіння вашого в Христі 19 віків ве.'Іикоі
історіі Христової Церкви. З глибини цісі історіі
чути ясний і твердий голос надхнеиного nере
конання
.,са.ковидці.в і слуг С..'Іова ЖИ'М' в"
(Лк. 1, 2), які звіща.юn. вам npo те, шо BOJIH
баЧИJІИ Й ЧУ-"ІИ, ЩОІS МИ M&JIB З JІИМИ СПіJІЬНЇСТЬ,
- а ,.наша спільність з Отцем і Сином Horo
Ісусом Христом", ... .,щоб радість наша бу.nа
nовна" (1 Іо. l, 3-4). Звіщає вак про Хриеh
свята кров тнсяч кучеввків, що з радістю Аwли

ва страждакия й К)"КВ за ім'я Христове. з;і
щв.ють

нак про Христа Со5ори

архиnастирів

Церкви з цілої вселенної, що ВІLЗ&ВЖДИ перед
цілим світом засвідчИJІВ віру в Сива Божоrо.'
Без сумніву, бL1ьmа частина християнського
світу нині радіє ве..1икою ~істю в дні Свята
Різдва Христового. Приrлякьмос.я, однак. ува
жно ~ nомнслімо, чи немає й теnер іродів, що
шукають nогубити Христа? На сором дюдст·
ва, були й є такі. З того часу, як Сnаситель

ска.зав, що Иого царство ве від світу ць.qrо (!о.
ХVІД 36), а царство духовне, поча..пася боро1,Ь·
в галузі духовній, в rа.лузі дуик.н, С)'М.'1інІія
А бажаиь. І теnер розум людськнА силк·усться
зиищитн ВJІв.ду Бога, щоб вічому не nідкоря~
св і вад усім утвердити свою лише в.n&д)•. Ця
є свідкахи жах.ливих вас.лідів відкинеІІВJІ віря
в Воrа і с.пужікия ро3УJІОві й му та страшк~і
еилв честотобе'І'ва і владОJІ.юбстu., пp&nte~·
ва oaonoWrи ці.1Іим світом, вкинути його в те.-
рпу безвір'я і зиищитв все добре, чисте й свв

любови, ве виnио JІUІJJосердя і справедливости,

на

-

ба злих людей проти Христа за nраво ВJ1a,Jtи

'!'аємниця иароджеиия Христа, зрадітr скроІОІі

що

чистої

що

й n.1емева тій радості. що принесена всім .'Ію-
дяк? Біля ясеп Творця всесвіту .ки ве бачимо
баrато ра.доств й співчутrя від тодей. Зра
діла Народжекоку ПречвС'!'& Мати Иоrо, що
до иароІРІСЄRИЯ Иого сказа.ла: .,Зра,цува.вса 'J1YX
Мій в Возі, Спасі :М:оЬ." (Лк. 1, 47), зрадів, беа
с:укиівио, праведний Иосиф. ІDCOJIY відока була

n.'1емена,

й

народи

народженню,

радіють тепер

зиикає пра.вда А іС'І'Ина,

доброї

немовляти

ІІаетухи славИJUІ Бога за все, що чули й ба·

(

Анге.nа

1983.

РАПІСТЬ ВЕЛИКА

Ось благовіщу 11&11 радість велику. що буде
всім .nю;v.w. бо сьогодні наро,!t.ИВС11 вам Сnаси·

Благовістя

Грудеиа.

мудрість, що відки·

'І'е.. В царетаї червовоrо сата.ии ве Ч)'ТИ с.Щв

Зустріньмо ж вapozxжeвRJr Хрвста з вtРФо

глибокою, любов'ю чистою й СВJІТОЮ, очнетьма
храми душ наших від rріхів і прсмuмо Иоrо
в наших

церквах щирими KOJIJrrВa.XИ й чарfв·

ними колядками. Наслідуймо віру Віф."1еємс!ь·
ких nастухів. ідімо, nодjбко во...п-.м, за доРо
говказною зіркою істини, пра.вдІ! й добра, щоб
;ІІОСRМ'И nізнання iC'J'IIВJroro Воrа. ()erepirahqcІo

н&віть тіні лороків і злоЧІОІів, втілеивяк .11кКх
був жорсто}(.J{Й і кровожервий вбивця Іро;х.

Стережімося nідступів новітніх іjюzхів, що ~
наnасти.'1и

наш

ють безбожжя

nобожний нарід.

no

і

nроnовіДу

цLтюму світі. Пам'ятаймо, що

Христос є наша .. путь, іСТІПІа і житт.11"
ХІУ. 16) , і тому нехай заажди раzхіють
ваші серця.

(Jo.
HJfM

------~У~к~р~а~ї~н~е=ц~ь-=в~А==в=с~т~р~а~л~і~~~-ч~.б~---=2~-~~------------~Грудень 1983.
ПРИJНМОСR,. .·що ,.сt·оп.ь_з800Jт~е~' n&~Д,

Щоденник.нкоrо не буnо ·
Фальшівництвом вСілякого роду заАмаnися
люди від неnам'ятних часів. ·
. Поважний Ілюстрований тижн•ий журнаn
,.Тайм" з 16-го травнfІ ц. р. у етапі ,.Пофальwо
ваний щоденниІ( ГІтлера" твердить, що вже у V
сторіччі nеред народ.енням Хрисrа nрогнаnи з

Атенськоt ресnублІки nоета ОнамакрІтоса за
фаn~аwування nророцтв визнано1 вІщунки. Люди
фальшують nідnиси славетних людей, що тх
ІМСТаІЛАЄТЬСЯ Н8 ЛІЦИТацІю, фаnьwуІОТІt доку•
менти, nідnиси на банкових чеках, фаnьwують
nаnеровІ банкноти, Існують теж мистцІ.- які
nродають охочим колекцІонерам-мІліонерам
намальовані ним"'- коnІІ, АК ориrінаnи славетних

,

М&nАрІв.

В останніх тижнях всю міжнародну пресу
оббігла сенсаціА, що ось німецький тижневий
журнал ,.Штерн" пісnА довголітніх nошуканок
таки віднайшов засекречений щоденник Гітле

ра. його ніби· віднайшли у

pyit:tax

літака, який

вивіз був з Берліна в останніх днях перед каnІту
ЛАцією НІмеччини І самогубством Гітnера різні

тайні документи І розбився в горах. Цей нібИто
щоденник охоплював аж 62 ручно заnисані
зwитки і вони оnинилися в комуністичній
СхідніА Німечині, звідкіля реnортери ,.Штерна"
викуnили Аого за мільйони долАрів. Коnи 22-ro
квітня ц. р. ,.Штерн" nроголосив цю новину сnершу деякі наАnоважнІwі вчені й видавці Ум

nовірили. Лондонський .. Сандей Таймс" заnла
тив 200,000 доn. видавцевІ .. Штерна" за nраво
nередрукувати частини ТQГО щоденttика.. Вірогід

ність того документу, як дійсного ори(іналу

nотвердив один відомий англійський nрофесо~
архІвар,,.якиА nроте wеидко nотім nриєднався до

·

скеnтиКІв.

Поважні сумніви викли·<ав факт, що ні один
Із видатних діячів еnохи· НацІонаn-соціяnістич
ноІ nартІТ І володіння Адольфа Гітnера від двох
рокІв до

1945

року ні слова не згадав про

nисання Гfтлером якогоёь щоденника. Стверд
жено, що, навnаки, Гітлер, наnисавши свІй
горезвісний ,;Майн Камnф", де виклав свою
раqово-нацjонаnістичну філософію, не любив
nисати, тіnьки зевqи диктував. Почерк ГІтnе
ра nисьма віддзеркалював Аого вдачу- рішучої
накuодавчоі людини, - коли nочерк на тому
нІби щоденнику зраджував людину слабу І
хитку. ПІСЛfІ невдачного атентату на Гітnера в

його rоnовні~ квартирі Гітnер мав nоранену
nраву руку і в~галІ не міг нею свобідно оруду
вати. Вреwті хемічна аналіза паnеру виявила, що
такого паnеру в часах володіння Гітлера ще
838галі не було, як також аналіза ниток, якими
були сnоєні ті зшитки, виявила, що це .,nолІєс
тер", винайдений щойно nісля Другої світової
війни. Фа-':<івці дійшли до nереконання, що

документ, що ним nохвалився ,·,Штерн", зфабри
кований не давнІwе, як яких чотири роки тому.

Видавництво .,Штерна" · nереnросила nубліку і

свІт~м. ~о~о~о ~егайно_ звернуло tpoщ,~_tнj;_···.·
nубntкацtям, яю закуnили nраво nepeдpyjcy,, · . .:
з-nосеред трьох головн.,о( ре.цакторІв ;,Wт.ер
зреклися своіх стан овищ. Після того, як сам уряд

Західньої НімеччИни оФІ!-tіАно виз_нав тоА .цоку
мент, як фальwивку, видавцІ Штерна звЕtрну
лися до державного nрокурора, щоб він nоста
вив у стан обвинувачення того члена редакції,
головноr:о реnортера .. Штерн а", який ніби. від

найшов ті зшитки. Це 51-річний

reopl' Гайдеман,

нкиА- як твердять теnер авторитетні свідки
завжди мае симnатІТ до нацІонал-соціялізму і

кІлькакратно Тздив до. Південної Америки~ Де
буцІмто стрічався Із тамошнІми видатнимИ
колишніми гітлерівськими сnівробІтник.щи, що
живуr1» там nід nрибраними nрізвищами. Появи
лася вістка, що двома свідками на вІнчаннІ
Гайдемана були два генераnи з еnохи Гітлера.
Тому nостала теорія, що той докуr,tент nофаnь

WУ8811И саме nрихJ.tnьники нацІонаn-соцІялізму,
які б8)І(аnи ,,вибілити" ГІтлера і його володtння.в
очах І"енераціі, яка не nереживала Другоt світо
воТ вІйни та що це не була робота комуністич
них фальсифікаторів, як думали раніше.

Згадани-А вгорі "Тайм" nригадує з цІсІ
нагоди f1р&рІ3Ні сенсаційні фаnьсифікацП,. мІ:ис
ними серіІQ стапеА у мІсячнику .,АтnантІк"
з.
"ЛІнкопьн- любовник". Почали буnи друкуве
ти ті ніби скандальнІ історіі про Абрагама
ЛІнкольна у 1928 роцІ. Згодом виявилося •. що-це
була цІла змова, щоби скомпромітувати славет

n.

не пр.і;3вище ЛІнкольна і що центрально·ю осо

бою rіє1 ~мови та насnравжнім автором тих нІби
.,автентичних" документів, любовних листів
Лінкольна, була 42-річна журналІстка Вілма
Френсис МаАнор. В ІталІt був веnикиА скандал з
прогоnоwеиням нІби щоденника МуссолІнІ- це
теж був фала,сифікат. Ак довго Існують nюди з
нахилом до злочинних діл існуватимуть і
фаnьсифІкати. ФаnьсифІкатори є здебільшого
люди хапчивІ на гроші. Аnв є А такІ, якізнаходять
у цьому nриємність, коли ім ~асться когось

обдурити.

., С/,Шf4!
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8А11ЕНТИН МОРОЗ

ІХАЛА ХИМА 3 ЯРУСАЛИМА
АБО

СОН РЯБОТ КОБИЛИ
стоnроцентооо виграшних ситуаціях) довгі десятиліnя,

Наnочатку nроцитуЕмо уривон з одніЕТ статті.

бо 14ерують нею люди, які тем, у nідсаІдомості, вбсо

•8алентмн Мороз .,.вмічною румою заnисуЕ, зда
nься, останню сторінку свого життя... Валентин

v

Мороз лежить на своІм смертній nостелі
Володи
ммрі, горезвісній моеновській тюрмі. Як 'Різична
І'ІЮдина, він nporpaв двобіііІ із чорною імnеріЕю.

Над мого nостіллю бентежно схилені ... усі украТн
ці... Всі ІОНИ суnрОВОДІІТЬ ЙОГО В украІнсьме без
смертя, куди він, самотній, але не nокинутий, мap
WVE твердою ходою, уnевнено і безстрашно•.
Спова ці nисгні в 1974-му році; це- nередмова до

36іРtСИ МОТ• творів •Бумеранг•. Я nрочитеа tx ynepwe в
1979 році, коли nрибув на Захід. Проч1о1тав - і здиву
аався Две рази. Перший раз - із цих слів; другий рез коли nобачив, що німого, крім мене, ці слова не дивують.
Ue була lVU' мене nерша •еміграційна» заrедка. Може,
евтор цих слів Е якимось особливим nесимістом, чи не
доброзичливцем, який нетерnеливо дочікувався моєІ

смерти? Ні, це людина, яка сtавилась і ставиться до мене
щмро й nрихмльно. Та й вислоаила вона, наnевно, не свій
настрій, е •гальний. Тим то й цінева льоrіма вищенаве
деноТ сррази: вона Е не індивідуальною точкою зору, а
чимось wмршим.

Сnравді: JВідки в~ас'ь тама сранатична nевність,
що Мороз мусить умерти? Ну добре, всі ми розуміЕмо,
що Владімірська тюрма - то не Маямі, і голодівка там

ТРОХИ

ВідрізнЯЕТЬСЯ

Від

ГОЛОдіВКИ

КОЛО

СОВіТСЬКОІ

амбасади в Ню-Йорму, де кожний бажаючий nісля голод
ного дня міr собі nовечеряти. Ясно. що nочинаючи голо
дівму, в'язень rотовий до смерти (смертні виnадки в
ТІQР8мних rоnодівках

-

звична річ). АІ1е ж то дві різні

речі: бути готовим до смерти чи бажати

n.

Отже: Jвідки

таке сранатWІЧна nевність, що •Моро3 лежить не смертні~

nютно не вірять у власну 3датність когось nобороти і
чогось доСАгrи. Відомий французький мореnлавець Ален

Бомбар nише, що

90%

загиблих на морі згинуnм не через

1Несилення, а через страх і втрату віри в те, що доnnи

вуть до берега. Мабуть, 90% наш."х невдач теж nоходять
від невір'я наших діячів у 3датність украІнськот nюдини
(Лум'яненка, Сверстюка, чи Мороза - не маЕ значення)

nобороти обставини і досягти
JВерхньою.

Навnаки:

3верху

свого.

иликі

Невіра ця не Е

тризуби

(такі,

що

видно з літака), довгі й ronocнi nромови. срільососруван

ня - але все це для того. щоб заглуwити страх і невіру у
ВЛ8Сні еми, яка сидить глибоко у nідсвідомості. Люди ці
виховані у nереконанні, що Украtнець може тільки амерти
(хам і героТЧно), але не виграти. Вони nоховали Mopo;sa,
не дочікуючись, доки він умре, бо віJ:Ічували, що коnи б
самі оnинились в такій ситувціІ, то від них залишилася
б тільки napa ... Кам'яноі середмнм, яка німоли не згораЕ й
не виnаровується, вони в собі не відчувають; отже, не
могли nовірити, що вона Е в МороJЗ.
··
Хай вибачить читач, що nиwy

npo

себе. АІ1е це не

МаЕ 1Начення, хто лежав у 74-му році а одиночці Владі

мірськоТ тюрми; міr це бути :sамість Моро~ Красівськиі1,
СерrіЕнно, Лук'яненко. Виnадок цікавий ТІІ4М, що це була
ніби насмішка долі над деякими людьми. Якщо вони не

мають віри в себе і свою націю. то моrпи б мат"' хО«
nочуття rумору. Могли б сказати:

той,

npo коrо ми nисаnи, що· «ям фізична" людWІна

він nporpaв двобій з чорною імnеріЕоо•, теnер хо
дить між намWІ. Ходит~ без nапиці й омулярів. rpa(
е футбол; всі ми кажемо йому, що добре ВWІrля
даЕ, і навіть радимо nо-rоншети. І навnаt<и: Бреж
нЕв, Rкий тримав моrо в т10рмі. Е теnер фі:sмч .. ою
руТною. Отже, ми виграnи і досягли свого. Чому

nостелі•? Чому навіть не nриnускеnься інwий варіант:
гаnодуючий може вижити? А чому б ні? Часом люди
лиwаnмсь живими і в чес ро:ктріnів, nід горою труnів.
Uіпий світ тоді домеrввся звільненнА Mopo:Ja. Чи немото

ж ми не вірили у виrраw, і не Іідчуааnм ~ого? Вид·

там статися, що іЮго :sвіпьнили б nід тиском світовот

Я чекав на такі сnова - але не доченввся. Нато
'"·"іст.ь я 1Нову й знову бачив симnтоми тіЕt хвороби: неві·
ри у здатність украІнсьмоІ людин"' щось зробити і чогось
д001гти. АІ1е людина не може вічно жити у стані nрогра·
wy вбо сnодівання iiloro. Нормально людина знаходtІ!ть

оnіні17 Зрештою, так і стапося. тільки трохи nізніwе.
Мабуть, і сгм автор вищенаведеноУ цитати щось робив
у сnрав: :sаільнення Моро38. Чому ж він вважеЕ з самого
початку, wo це сnрава безнадійна?
Тут криЕться ро3в'язка веnикоІ і трагічноІ

nроблЕми. УкраІнсьна сnjМва терnить невдачі (часом у

но. щось неrара3д з наwим еміграцімним сnосо
бом думання ...

все ж ямийсе чинним, на якому будуЕ свою nерсnе11ти.
ву. Умраінський істабnіwмент теж 1находить таІ(и;1

Українець

чинник, але не з власних

ресурсів.
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вже Магочій став n~ором катедри yкpalнct.ttof істор~l,
ТО 38ЛИWИВСЯ ОДИН ШЛАХ: ТИСНутИ Н8 НЬОГО, щоб ВЇН або

щось чуже.

1979 рік. У Римі готується церемонія 3 nриводу
ІОВілею Патріярха. Серед УкрвІнців - збудження: є чут
ки, що Паnа визнає в чес uеремоніТ укрвінський ПатріАр
хвт! Звідки? Хто казав? Невідомо. Але всі чекають на
слово Паnи ...

викладав свій курс згідно з украІнською традиціЕю, або
відмовився від нього. І якби зуси1111Я украJнськоІ rромади
були достатньо еq>ективними в цьому неnрямі, nроф. Ма

rочій .qавно змінив би nозицію. Інші націТ тек і роблять.
Пригадую розмову 3 nредставником жидіаськоУ громад"'
nісля моrо вистуnу в конrресовій комісіТ у

Виявилось, що це був зеичайнісінький сон Р"6оі
ІСОбwм. Сталося навnаки: Ватикан nризначив настуnни·
ком Патріярха Лю6ачівськоrо людину. nоставлену
сn8І.Ііяльно дпя того, щоб умертвити будь-які укра1нські

Торонтв

сnроби утворення ПатріАр,..ату. Потім був лист Паnи до

украІнську камnанію. Як уnерто він домагаВСR, щоб я
зразигнуааа 3 цих с.nів!
О так, він був зацікавлений у
контакті 1і мною. Але 38 яку ціну, і на Rкмх умовах?
УкраТнські діячі умов не ставлять ...
І тому вибирають другий сnосіб реагування на

московського Патріярха Піменв. У відnовідь на nротест~
Пімене стосовно смноду укреtнськмх еnисноnів, який
скасував ухвали •собору» 3 1946 року npo ліквідаuі'О
гремо-катоnиuькоІ церкви, Паnе nише: деякі матеріяли
украІнського синоду nетрnили до nреси без мого відома.
У nерекладі на звичайну мову це означає: не турбуйся
тим, що каже украІнськиііІ синод. Я не беру його nоважно,
і ти та" само роби.
Лист був скандальним. Але нас цікавить насамn&
ред реакція УкраІнців. УкраІнські trnетріярхальники» з
Риму не знайшли нічого кращого, як ... nодякувати Паnі
за оборону украІнських інтересів. Чи дійСІіО украJнські
чинники в Римі нестільки обмежені й малоnисьменні, що
не розуміють сенсу ватиканського листа до Пімена, в

Веwінrтоні, де я СК838В, що між nевними жидівськммІІ'І
груnеми і Москвою є мо8Ч83На угода: ми будемо вмnус
кети ваших емігрантів, а ви зате ведіть в Америці анти·

життя. По-московському він наЗивається: •что нам стоїт
- будем жіть» (в nеремаді: МІІ'І
дуже легко збудуеме хату: намаЛІ()(МО - і будемо ж~ти).
Збудувати xary тяжко намалювати леrно. Так само
дом nостроіть, нарісуЕМ

тяжко витиснути 3 Маrочія те, що нам треба. Але багато
легше ... видумети МаrочіяІ Уявит111 його таким. якого ми
хочемо. Ч111 то вимагає якоісь nраці: маписати, що Маrочій

уже визнав Закарnаття УкраІною? Або наnисати, що Паnа
боронить нвwі інтереси (в тоj;І час як він ру~нуе). Укрз

Інські «Чіtри» вже не одно десятІІІліття живуть в такій

якому виразно nерекреспtОЕТЬСR ухвала синоду украІн·

вигаданій атмосфері.

ськи) еnискоnів про •собор)) 1946 року? Ні, сnрава тут
не в обмеженості. Бо nовторЮЕТься ця ситуація nостій·

тверезо ситуацію і сказати:

хочемо Патріярхату?

но, і не тільки в Римі.
.
ВізьМімоnолеміку між nроф. Марнусем і nрОф.
МаrочіЕ.м у «Сучасності». ПрОф. Магочій, яниііІ закликає
УкраІнців 3 Лемківщини й Закарnаття ссбесідувати nо
русьму» (а не nо-украІнському) -і будує «русинський»
етнічнот

груnи

в

Америці

і,

річ

ясне,

МОЖЛИВО nереМОГТИ

сnалах темnерамеt-tтів». Адалі ще цікавіше: •Незважаю
чи на дмкі різниці в оцінці минулого заІ<арnетськот :ммлі,

обидва історІІ'! ки nрийшли до висновку. що nроцес 'ІУ на
ціонального срормування (відродження?} завершений:
ця »МЛА, П населення і йоrо нультуре стали орrанічноtО

честмною УкраІни.»

Невже? Чи може А щось nереочив?

Читаю ще раз статті Маrочого

-

ніде не знаходжу тези

npo

те. що він 888Ж8Е Закарnаття •органічною частиІЮЮ
УкраІни•. Та й, :JP8WТOIO, в •Сеободі• уже кільt<а ра)ів
nмсалос:я про •JУСТрічі Украtнціе і Русинів» (npo це буде
далі), де Маrочіі реnроеитуЕ •русинську• груnу, тобто
ту, ЩО Н8 38ЧМСІІІОЕ себе ДО УкреІнціе. У ЧОМУ Ж річ?
Чм Іnьнмцькмй Е нестільt<и малоnисьменним, що не вміє
чwтетм r»-украtнському? Ні, сnрава не в тому. Ільнмцьt<ий

не тільки читаЕ, ane й nиwe добре. Мабуть, сnрава тут не
стільки в інтелЕкті, смільки в ХІСJ8КТерІ.
І тут nовертаЕМОСЬ до теми, 38Ч8П.nеноІ не nочатку.
Е две сnосо6м рееrvвети на життя. Перwмй - ми беремо

· ту рве.nьність, яка Е (бо iнwoJ неме), і вnерто, терпаnмво ·
nеретворІОЕмо

11

так, щоб вона бу.nа нам виrідною.

Arte

АКІ це ТМІКІ nраЦІІІІ 3а неf 8Ї3ЬМ8ТЬСR Ті.nькИ ТОЙ, ХТО

вірить у свою здатність доеести сnреву до кінця. Ямщо

-

3 НИМИ треба ДОМОВІІІТИСЬ.

можливо nеремогти. Не сnодіваймося, що Рим зго
диться без бою на наш Патріярхат - це дитяча
байка. З якот раціТ Рим мав би це робити? Кожни~
Патріярхат, яний існує на світі. буа відвойовани~.
у вnертій боротьбі.

nробує

Романа Ільницького «Сучасність•, листоnад 1 981). де
він каже, що ніякоІ гостроти й не було: був тільки •легкий

Готуймо гармати до війни

Домовляються лише 3 тим, хто сильний, кого не

nерекІІ'І~ути насіння ~еруснацького)t розмолу і в Закарnат

тя. ПІ,)Оq)ееор Маркусь. уроженеuь Замарnаття, виступив
nроти цього. Дискусія бупа досить гострою. Але чим
закінчмась 7 Рмсну nід дискусією nідвела коротка стаття

щоб обміркувати

з Римом. Бо є англійська nриказка: якщо Ух н~

nатріотизм, ерамтично гальмує nроцес консолідаціТ украІн
ської

Замість тоrо,

Але замість тоrо, щоб глянути на рев.nьнмй Ватм
кан і зробити висновки, nочали ма.nЮ88ТМ Паnу. Домалю

вали йому все, що хотіли: маму, яка нібито була Укра1н
кою; дехто й досі домальовуЕ йому діде 3.·.. Лемківщи·
нм (?!). д бе6ця, nрабабця і кузини у нього були, без

сумніву, з Полтави ... Добре, нехай би та мама і була
УкраІнкою - що 3 того? Яке ~о~е маЕ. значення? Сталін буа
стовідсотковим Гр\')Мном - чи ГрУ3іІІІ nри ньому зеіль
нмась від московськоrо nанування? Неnомон буе Кор

сиканцем -

чи відділив він КорсикУ від ФренціТ? Бав·

.nяться навіть текою версіЕю: ангnійська норолева Елмза
еета

мае нібито десь тем, у стодванадцятому коліні,
npo це не 3Н8Е; треба
nіти і сказати tм
тоді вона стане укреfнськсмо nатріот

11

укреtнське nоходженНІ'. Але вона

-

кою

...

3 ТИМ, ХТО свідОМО бреwе, 801088ТИ .nerкo: він рено r
чи nізно сnіймаЄТ'ЬаІІ . . брехні. TRНNe мети criP88Y J 'УІІМ. "' .•' ·
ХТО обм&НІОЕ себе С'ІР 1DFO. 8 умреІнсWсС'Му I1P08W8f ціnмІ. ~.' '
Ч8С М8ЕМО сnраву 3 Т8ІІММ8t IIICNafiiM. Н88іре У МІСНЇ CIUWI
nород*УЕ в нмх 1'181Іі'•• страх nеред необхідністю щось
nочетм 3 ІІІ8СНОf

.....,..._., чимось р10МJСУ88ПІІ; інекwе
ІС8ІfІУСМ - 6утм ...,.,рам чогось. Вони ІНдчувають себе
· теnRМ, ме мусить мати бi.nR себе корову. Цей Іічнмй
ІІСМ8VІІІС ~ J&СТ8811ЯЕ tx nостійно wукатм
Н8дію в чомусь 'ІУJ80МУ. І вони без кінця лізуть АО коrось
з n'Rнмми •братськими» nоціпунками: до Паnи. до мар-

Українець
динале

Рубіна

УкраІнкою

.. ).

в

(о

в Австралії
ньоrо

'!enep

теж.

нарешті

виявляється.

-

-5-

ч.б
мати
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nor.c:wci

до !зра1.'1ю ..

1983.

іwтересм.

Чи хтось з Українців nостуnив таw ~мо з Ізра!ль·

Ц,. метода жебрака. яки~. лінується збудувати собі

хату, і тому вічно мелюЕ

Грудень

чужіііо стіні. звстосов,-ється

досить довго Сnочатку це був •Васиf1ь Вишиааний~>, що
нібито мав збудуват11. нам УкраІну; nотім Ленін (до його
ікони молився не один Винниченко). Потім були інші й
інші - аж до Шеnесте. Нееіть цей член московсьмоrо
nолітб'юра і колишніііо офіцер Н~ВД, виявnяєтЬСА, хотів
семостійнот УкраТни. і був би навіть збудував. коли б не
СКИнуЛИ ( В УСЯКОМУ разі мСМО.'10СКИnІt 38В3ЯТО nQШИРЮЕ
цю версію} Чого не ви.аумаf боягуз, аби тільк ... не брати
не себе відnовідальність! Навіть таке буnо: у 1914 році,
коли російські війс~:ока зайняли Галичину, в КиЕві дехто ...
радів! Чому? С11одіва:'Іися. що т8"ер. разом з Галича·
нами, закиnить украТнськв nраця. (Про це nише
Дорошенко у відомих cnoraдax) Надія на кого завгодно
(цей рез на ГапІNанJ. тільки не на власні зусимя і
власну сnроможність! Аж коли в ~иЕві nобачили га·

тянином Суспенським. nicлR того Ак він наnисав аро
rантwу і nримітивну статтю npo УкраТнІ.І'! Мірчука (в Фі.rtя·
депьq>ійськіі'! •Америці»)? Ось деякі •nерпмниtо з статті:

Суспенський називае д·ра Мірчука •брехуном•. •біопогіч·

ним антисемітом"; стаnю Лусі Давидович в •Ню-Йорк
Таймс•. де всі УкраТнці характерм3УЮТЬСА АН •антисемі
тм• і

•нацисти",

називае

•в основt-tому nравиnьною ...

Перш за все: Яk мorna умраТнська rа:мта надрукувати таку

статтю nротм Укреінця7 Може. вона керувалась •nрав·
дою•? Але чи знайдетьсА жидівська газета, яка 38ради

цitf

* •nравди•

надрукуЕ відnовUІь Мірчуке? Найапемен

тарніwа ~~о~удрість мала б nідкоа". редакцІt •дмерикми:
СТ8ТТ1О Сусленсьkого можна було друІ('(вати в украtнській
га3ЄТі лиwе nри умові. що якась жидівська rазета
надрукуЕ статтю Мірчука. Але такоІгазети не знайдеться.

лмцьк111х іктеліr~"тів, везених до С111біру (в тім ми1"роnо
лита Шеnтицького) ілюзіТ nроnали. Але чому вонІІІ
взаrалі виникли? Чи не було RCHO з самого nочатку, що

Епементарна етика мала б nідка38ти редакціТ •Америки»,
що чу.оrо не беруть у свідки npcmil ceorol Ми можемо
мати nретенсіТ до .а-ра Мірчука (я теж маю), ane це наwа.
вкутріwньо-украУнська сnрава. Друкувати ж ерrументи
Жмда Сусленського і доводити ними, що УнраТнець Мір

Росія завойовуваnа Галичину зовсім

чум Е •брехуном" -

не для того, аби

це щось нвііі"ідпіwе і найганебніше

nожвавити украТнску nрацю в ~~о~Еві, а навnаки: щоб
38ГаСИТИ найбL'1ьШе ВОГ"ІИЩЄ украТнс;тва.
Це вічне чіnІІАІ-іНЯ на чужу шию рекnRмується те

Може риМСька, К8ТО/1ИЦЬКа етика •АмерИКИ» ТОЛЕРУЕ це;
апе з точки зору у!-СраУнськоІ еТМ1<и це злочин і nовна
аморальність. І от nісля такот статті Сусленський 38nро

nep Ак ..еобхідність ~<сnівnрацім (з Жидами, Моекапями і

UІуfТЬСЯ до Торонта, а КУ~ даЕ nатронат не його вистуn!
Характерно. що КУК Торанта кілька місяців nеред тим не
дав Уоди nатронувати украТнську маніфестацію 29-ro
травня. юрrаніювану в обороні УкраТнців nроти інсnіро
ванмх Мос~<вою судів. Відмова ця тмм більш дивна, що

т. д.). Ясна річ, що ми, УкраТнці, живемо не в nорожнечі.

Кругом нас Е інші націt; все це чинники, з якими наш
народ завжди nеребуваt в якомусь контакті. Але ж увесь
не-украJнсьмий світ - це ,,ише камінь; liiOro треба дуже
Т1І8І&О доебетм, щоб nриnес:уаатм до нaworo будіанмцтаа.

Н.умреіt•СЬКМІ1 світ

- то не дмтнче смто не РЬд8о;
~ Мммопа" не nринесе J8ідтм дарункІв. Щоб маПІ ·

nатронат КУ~ дається nрактично. на все; дістати його -

Есnанці;

майже те саме, що вкинути •кводруь до щілини не вулиці
і .Мняти газету. Мабуть, якби на вулиці гавкав собаке, і
для нь.ого хтось nоnроскв би nатронату, то теж не
відмовили б; і украТнські газети наnисали б: •На Квіні коло
'~· rавкав собака nід nатронатом І< УК•. Але д11R
украТнськоr маніq>естаціТ nатронату не дали. Чи це
вмnадок? Ні, це тиnова історія. Ось лист npocpecopa
Розумноrо з Вінніnеrу до nре1идента КУ~. датованим 22ro пютоrо 1971 року:

тіпьки в ЕсnаніТ це nри11оваме евіч."ивим ставпенням до
чужих. Я11 бачимо, це риса ІІОЖноt ссрормованот націТ: .ао

•В останніх тижнях ми були свідками двох висту

кормсm. Ь сnіпкуаанНR з чужммм (Помками. МоскаnRми,
~).треба JНати од,ку річ {неwі діNі і nокищоне
JН810ТЬ): неціJІ nочинаrт~ J тоrо моме1nу, мопм . . .
нМоrо не .11106мть. крім себе. Чи раз нам доводилось чути

еід людини, Rка жила в Німеччині: Німці нікого не
лІОбмть (крім своТх. Dичайно). •французи нікого не
лІОбмть, крім себе». Те ж

чужих

ставимосА

-

Англійці. Те ж

nо-д;nовому,

там

-

нема

з

ким

ціпуаатись. д nравдива, реальна щиріс1"ь може знайти
вихід лише в своему. національному середовищі.
Звичайно, ць.ого вголос не говорять. Ніхто tte каже
дітям на Різдво, що М111колая t-teМe; це тільки nереадяг
нутий тато, і нуnІ'!В він цукерки у сме11і «Не корнері•, а

не nриніс з неба. ДітІ4 вірАть у МикоnаА. Дорослі знають.
що це тільмм різдвяна гра, але мовчазна Уода каже, що

ро3Кр~~tветм секрет не можне. Наші діячі nокищо не Е
дорослими

...

Колись молодий франко отримав добру лекцію на
цю тему від ПолАків. Він наnисав статтю npo Міцневмча.

де характеризував йоrо Ак •nоета зради•. Повний
«РІдМК811ьноf• неJВІ'ІОСТИ, моnодиІ1 франко вірив, що дпА
ПоnІІІка·соціАnіста Е неМлорожчим •постуn• {а не
Польща), ІІІк і дпя ньоrо. Але 8МВИІЮСR, що то трохи не

nів у

npeci

Екзекутиви Комітету Украtнців Кенё:>.""

що З&слуrовують на

nрм3Нання

-

а це вистуn в

обороні засуджених в мінці груднА м.р. СО8Е1"Ським
урядом ЛЕНінrрадсьКИ)І. Жидів; і другий вистуn в

обороні 38Суджених Литоеців ... Але nарадоксаль
ним дисонаt-tсом у цій вкціТ Е nовна й загадкова

відсутність такого ж вистуnу Президі1 КУК в обооо
ні Валентмне Мороза. в ян ого обороні етаn о все
наwе студентство, тільки не КУІ< ...

Мемі ніколи не буде АСНО, "кою nьоrікою нори
стувалмСІІІ люди, які срормуnюNІІм nротес:тм

npo-

". 38судження ленінrрадськмх Жмдів і Литовців,
ane nереочиnи 38Суджен0rо ще в пмстоnеді мину
.лоrо року Валентине Морозе•.
Як бечммо, і 8

1971

році сміnм8о д888ІІМ nетро-

так. Псіпя статті львівські ПОJUtКм Jбоймотуаеnм ФРенма;

Н8f' ж.дам і Л..ТоецІtМ, а J Умреkрtмм 80idnм АІUІ n••ост

.Ж навіть мусив боятися, щоб не наnалм на ІІУІІмці. Ue
6уІІ8 nозиціА дo1Pinot неціJ; і •nостvnоеість• френка, і Мого

~""···
Uімаво,

інтемктуелістичні )В'язки з nольс..кими літереторами
6улІІ\ ебсототно nерекреслені, ян тільки він :мчеnмв

що уtфеJнсьмому J8r81108i інстмнкт nідка1вв
nрнмnьму
реакцію:
вистуn
Сусnенс~коrо
був
:J6оІімо'тованим. J]o 38ІІі nрмйwпо 40 людей; noJtoeинa з

!, •
._.,..

·

Українець
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орrа .. ізЕ!то~.-
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ФактІІІчмо Сус.'"Іечсt.-киііІ говорив до

Знач·1ть, ніх-:-о й не думав ВИІ'ІСНІ'ІТІ" нanepetl умовІ",

керівникач. торонт~ького КУК 38бр;;мло

на яких Конк86Сі може бути 38nрошений до npa~: над

цьо:-с здорового інсr111нкт,. Ніхто 3 них 1-1е сказав СусnеІ-І·

книгою. його nросто •хаnнули•. нічоrо не :1итаючи. і раді
були, що він дався хаnнути. Так само «нахеnал .. • до

-

nорожнечі

А

or

ському: Ви мусите відКІІикатІІІ сво! слова npc 'Укра1нuя
Мі~ума - інакше Ваш вистуг, не відбудеться. Ніхто 3
керівників КУК Торомта не сnромігся на елемемтарну

ідею.

зрозумілу

навіть

дітям:

иnрошуввти

когось

з

ІзраІлю в даниіІІ 'faC це семоrубст80. ІJР&lль t теnер
разом з МосквоtО двоме нейбільш сномnрометованими
режимами в світі. Післ" бейру:сьмоrо rопомостv оnінія
Ізраrлю

anena

дуже н.uьмо; симnатії світ., nоверну.1ись до

Драбів. Паnг 38npowyE Арафата WУ' Сусленсwюrо, ~tкмі .,....8

КУК у цей час и~ро
у виступі, що він ...

схвепюt nолітику Бtrіна, бо Беrін Е с<наuіо~о~впіст•. І це в
чес, копм навіть в :JPa'llli nрохоДІІІть rрандіозні маніфее1"а·

ціІ (найбільші в історіІ держави> nрот~ Беrіна' Вже nіст"

украІнсьмого інституту в Гарварді жидівських сnіаnрец!~

ників. Закінчилос:R це скандалом: один з них !Партер' е
•Мілуокі Джорнел» оnублікував статтю, у якій Укре111~і
ерігурують ям •антисеміти» й «нацІІІстиа. Пісм того к.tріа

нмки

украІнського · Гарварду

nочаnи

вибачатись

і

38сnоноюеати публіку. Чи тому, що Ім стало сором .. о?
Те ні; вони nросто боRТЬСR, що обурені Ж8РТ80д8В:Jі
стануть менш щедрими. У ноrрабному чи то 8МJ'СН8нні,
ЧМ ТО амб.tенні (надрумо88НОМУ В «УкреtНС:ЬКМХ 8ЇС'ТRХ» З
Детройту) nишеться, що автор статті в •МілуоІ'!і
Джорнел• буе пише «неофіційним сnіаnраuівникома і rке
отриму98в стиnендіТ". Добре й 38 це ... Знвчмть, мor.r;a

цих спів Сусленсь~<ого УмреІнці маnІ" б вийти демонстра

бути й така ситуаuія, що

тивно із 38Лі, Акшо не здогадались зроби1'11! це nicnя образ

давціо цей мсnівnрацівник» nмсав би антмукраінсь~і
статті... Після аибачень надрунована довгий сnисон

СуСІІенського на адресу МіР'-fуна. Але щоб 31)06ити це,
треба не мети комnлексу менwевsртос"і'и і вірити в себе.
Саме цей комnпекс меншевартости в редакторів
мДМеркки» nривів до надруt<ування статті nроти Мірчума.
Uмми людьмt~~ не могла керувгти ідея nаритету (м~о~~
друкуЕмо Жида nри умові. що жидівське газета друмуЕ

УкраІнця), 6о ІІОНМ німопм 8 С80ііІі yR81 не ст~ себе не
~ рімнь J Жмдамм. В tхнік уяві УкраJнечь та украТн·
сьмі сnроможностм -

це щось дуже мімросмоnічне nорів

няно з Жидами, чи кммось інwим. Той самий момnпенс,
"кий робtІІть в1хніх очах все своЕ меnеньнмм, ро3дуВ8Е все

чуже до неіІмовірних розмірів.

.
Uей кoмnnetec ммwі, Аме сидить nід мh'пою і
боtться nоворухн•;тмся, щоб хтось не з1в, робитt: деяких
людей СІІіnими, і вонм nросто не 5г48ть того, що мапи б
nо6ачитІ4 норма.'1ьні очі. Механізм ІІЦе мм, а то чрd• в

таких ІІІОДАХ сnить. Вони німоли не nомітять, що Суспен
сьми~ аимормстовуЕ Іх ям дВОJС баранів, яні луnлять роrамІ'!

один одноrо, 38мість того щоб роом луnити моrось
Сусnенсьмий

гроші укрвінських дертао

•сnівnрецівнимівь

38стосовуЕ

nростеньму

хитрість: маже медом Гунчека і Прицака, які пиwмпи

сдуже мире враженНІІ• в I3Patni, ane обкидаЕ багном
Мірчука (наТJtкаючи додатноео, що то •бандерівець•).

УІ<раІнсь~о~о~о

Гарвардського ІнстWІтуту. Іх біпьwе .аесятка. Отже, м6
кожного украІнського сnівnрацівника nриnа,даЕ

nівтора

жидівських. Чи не забагато? (Ясно. що np~ такіііІ СМТV&'.JіТ
nроф. Прицвк .залиwеt •миле враження• в І]реІІІі). Ясна

річ, всі б8жають, щоб в украІнському Гарверді булм ІСІІ!мі
сnівnрацівники: жидівські, арабсьмі, аq:>рикансwсі. A/tl8 на
11100t умомх? Не 111кій же базі існуЕ сnівnраця nроф. При
\.іака з жидівськими нsумовц".ми, коли вони, 6удучи
38анrажовані • украТисьмій установі, · можуть вільно

nисати nротиукраJнські статті?

•

Дпя миші кіт видаnься більшим за слоня ...

третьоrо, чужого.

жидіасьних

38

M111w,

що СІtАИТь nід

мітлою, умов не стеІІИть ...

І др. Мірчук, і всі ми отркм.апм добру мкцію. Не
одна JС .. ма Іздить теnер до Ерусапимв ... І всі б'ють себе в
груди, 38яапяючм, що дуже любл~tбь Жидів. Др. Мірчум
poбtlls те саме, і то дуже щиро, ям рабин на молмтві в
с:у6оту ... На вистуnі в Торонті 2-ro лиnн" він оnоеідав npo
своІ зs'язки м усnіхи в Ізраtлі. Kont~~ Jaйwna мова npo

необхідність створити органЬецію АЛ" бороть6м nроти
8НТІ4'(Кр&ІНСЬМИХ судіВ, ХТОСЬ СК838В Ї3 38Лі: Т8К8 орfІні3еЦЇА вже Е. Ut •Комітет nроти вживання соеітсоких сеід·
чень у 38хідних судах•. І 2~го травня •Комі!ет ... • 30Pnt·
нізувев маніфестацію е Торонті. ЯмоJ Ви думкм npo ц_.?

Отже - nодіпити УмраТнцівІ д тоді вже пеrно сісти tм на
шию, бо ж, АН бачимо, •Америка" б'Е Мірчука р810М з
СуСІІенсьмим. ДіІІчі цього тиnу ніколи не будуть тиснути
на СуСІІенсьмоrо (чи МаrочіІІІ, чи Паnу), щоб •88ІІТИСНVТІІІ•
nотрібну нам ситуацію. Чому? - Бо не вірять, що можуть
витиснути. І тому роблять вмrпАд, що Суспенсьмий (чи
інwмй) Е •добрим•. таким ІІІК нам треба. Тобто кажуть, ЩQ
аде дощ, в тоі чес ям tм 3811М88Ють очі nомиями.
Якщо хтось не вірить, що може дОСRrти свого, то.аі
в нього неминуче зроджVЕТЬС" nсихольом миші; хаnну
ти і втекти, nони Е нагода. Та~« цаnнули» М.rочіА на.
украІнсьму катедру в Торонті. Так «Хаnнули .. анrnіМсько
rо історика Конкееста до Гараардськоrо Укре1нсьмого
Інституту, ШМР<JІСО ро:JРВКІІЯмувавwи, що він нвnиwе
історію r011оду 1933 року в УкраІні. А1Іе nотім Комк~т
3ІМВМІ, що вtн буде nисати історію «есесокwюrо• ronoдy,
ІММІUІІtеаноrо соціRІ1ьними причинами, а не неціональною

Др. Мірчук відnоаів: •Ямщо ця мвнісрестаціІІ 6ула nротІІІ
савітів - це добре. Копи ж nрот~о~ Жидів - це noreнo ...
Яке 38оруwr.ива турбо;а npo ЖидівІ Коли б мм тем Т)'~
бувалиСА і npo УмраtнцівІ Якщо др. Мірчуt< не знав, nроти
кого була манісрестеція, то міr nРQ'і'мтати в еТоронто

nопітмкою Москви 8 Укреtні. •Наш Гопос• 3 Ню-д.Рзі

rpixax і loro.

nмwe:

Чм адастьаt nереконати чужмнЦІІ в істормчніі іt+
терпретецІt укреtнсьмого ronoдy - не :JНММО. Гер
вардсьмі ж&ртводавці мусять
nовною шириною nроблЕми•.

бути обвнені з

Сан•, АМа тоді ж. 2-ro лиnнR, наnисале у cneцiмьr!it:ft
статті, що манісрестацfІ була nротмсовітською. ]реwтооО.
др. Мірчук і сам JНев. wo манісрестаціR була не nрої"
Жидів, чи Драбів, ЧІ!! nапуасів, а 8 обороні Укра'Інців. д..,.
він 3Н8В також, що копи nохвалить •Комітет ... •, одним 3
38сноенимів "моrо Е Моро3, то други~ раз i'oro на Крісті,
до Визвольного Фронту, не nустять. На1аатм моrо
nо:JМцію WJUІхет110ю нема можливости; у таких 8Иn8"11!(6Х

вживають іншу срроу: він знаЕ, з Акоrо боку

JU1i6

1118СJ!ОМ

намазаний. Що ж. др. Мірчук вnав в "му, яку сем 88СОІ\88.

Він Украtнець, JВМНVUЧУЕ еректмчмо iнworo УмрІІнцІІІ в

антмсеМітМJМі; теnер .дм8рмке• DМнуаечуt 8 та семмх ,
ЯкІ мм мудрі ...

Як бечммо, др. МірЧук сnі88в сеою nicttto не тім
семій «ЖІІІДоnюбнІй• ноті, Ак І Прмцен, і Г.,....к. Ам
досить буnо іому наnисати у своf" кнм3і кілька сnів
nравди npo Жмдіе, ям усі ті «дPVJi•. що Janpowyaa~tм ~or..?
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ene чи
відnихат~~t

що сіло на найсучаснішого. наймодніwого, нeйnonynRp
нiworo у світі ноt-tя; ім'я його - амсмд8МnОМ. Ynepwe в

С'fСІ'Іенського в мпежности 8ід націонап~их інтересіе, Rм
це )рОбив !зреtль з .а-ром Мірчумом 1
nокмщо еміrрвціЙНИ~ істеблішмент 814118ЛАЕ ДИВНу

історіf укреТнська тема 3838учал& так wироно. Мабуть,

cninoтy в розnізнаванні с80Іх тв чужих інтересів. У •Сво

.аімьність.
Але в еміrреційних укрвІнських структурах АтІ цмх

-

боді• мм бачили не раз сміwні nовідомленнА npo
•JVСТрічіРусинів і УкраІнців•, неаіть 3і знимками. Ui nов._
домлення - то мабуть намкращий доказ rнитт111 nевного
рОноамду наwоІ nолітики. Сем сракт зустрічі nевних
укреІнсьммх міп з тими УмраІнцями, які звуть себе
•Рvсинвми• 38ичайно, nозитивний. Ясно, що ямесь
8р'fСМНСЬК8ІІ Г8)8Т8 МС»Ме НО88ТИ ЦЮ 8МЦЇЮ tL)уСТріччЮ
Русинів і Укра1нців•, тобто nідкреслити, що вона Русинів
ме вважм УкреТнцями. Ue
nраво: вважати УмраТнців з
Закарnаття Русинами, двстріякеми, Яnонцями чи навіть
ввстрапійськими аборигенами. Тут демократіІІ - ми Ім

n

ме •боронимо. Але копи украІнсьма газета аживаЕ цю
qюрму.пу (•зустріч Русинів і УкраІнців•), то це О3Н8Ч8Е
nовний nарапіч Аvмання. Бо цим самим ми визнаЕмо. що
РусмнинеЕ УнраТнцАми! •Свобода• мусила наnисати, що
це була зустріч двох груn УкраІнців, одна з яких назиааЕ
себе УкраІНЦАМИ, 8 друга ВЖІІtваЕ старе С!ІОВО •РvСІ<ІН».
Можна було також наnисати, що то була зустріч УкраІн·
ціе, об'ЕДнвних в УККА. з УмреІнцями, що об'Еднані в
Русинсьній (чи Р';снвцькій, чи Бог П знаЕ) АсоціІІІціТ.
Можливі бу.пи й інші варіянти. дпе ямщо унраtнсьнв газете
ІІЖМ88Е фОрмулу •зустріч Русинів і Укра!нців• (тобто
ВІОНІЕ, що Русини не належать до УнраІнців), то це
свідчить,
що
розуміння
еміrраційними
національних і~-:-ересів уnало до дитячого рівня.

ді11чами

nравду nисала одне rаита, що Плющ, "кимм б н•
ського імени, ніж nевний •чіср• за 8CtO іtого еміrраційну

людей місця не 3Н8йw.nось.

•

•

Висновок? Едине, що маЕ сенс в сучасному
украІнстві це мх088tІtМ ,Q08ip '11 /JIP 8I'I8CttOrO Мо8су.
їw.км ті груnи і nюди, RMi розуміють веrу АВНОТ nроблЕ
мм і шукають П розв'язки, nрацюють реально для укрв

Інськоt nерсnек-тиви. Не маЕ 3наченнА, чи вони належать

.ао •більwоrо• або •меншоrо• УККА. Хто кого neperonocyeeв на останньому СКВУ?
Від ІІІкоТ груnи відійшов
Гайвас і до 11коІ nрийшов?
Цим дрібним горохом
JВnоенені укра1нські газети. Але ropox Е горохом. З ньоrо
не 3будуЕш мур украТнськоТ nерспе~о~тмеи - тут nотрібні
важкі каменюки. Тамим каменем Е Jt8P88CТep

віра у впасну сnроможність 88ltpiuмnl -

-

Гадаємо, вищенаведеного матеріА..,У досить, щоб

]рОбити висновон: оnисана nостать еміграційного •чісра•
Е тмnовою. Діяч цього тиnу, зустрівши будь-яку
перешкоду на своfй дорозі, не тисне, щоб усунути П, а
MOM81"T8.f1b1'40 ЗМіНЮ( наnрям руху і йде В ТОЙ бік, де
nерешкоди нема. Ясно, Н\'ди заеодить такий наnРІІІм: в
кутон, у яму, в діру, nід чортову хату. Туди, де ніщо не
діЕ'ться і не виріwуЕТЬСЯ. А д1UІ вмnревдання кожний раз

УкраТнеока діясnора за nісмвОЕнний період не даr.в

жоднот особистости, помітноТ в світі. Осноана nрІІNина

еидумую-rь версію, що цей наnрям- якраз такий, як нам

Згадаймо
Старосольський,

три
nостаті:
Лиnинський,
Шеnтицький. Кожний nомітна

сторІнка нawor історіr. Вони однанові в тому, що на nо

ський, тіnь~>tм сnопьщений. Повертаюся до УкраІнців:•
у чому ж секрет Іх ycnixie7- Вони мали Ііру в УІСС)8
сnромо•нос:тм. Бо якбtrІ не мали П, то не nерейшли б аід
ГІопRків до нас.
То ж wукеймо WI'.Rxie до сnовненНІІ ціЕJ місі1:

••cwd

виховати

світових
eиrpawy
Хочу.

украІнську

людмну,

яка

кеже:

.'

n

такою дірою Е Ізраfль. скомnрометований бейрутським
ГО/ЮКОСТОМ

Кожний, хто M8f голову, тримаЕТЬСЯ від неr
трохи далі. Апе не всі мають голову дехто тільки

...
Голову тратять. ям nревмо. теж від нееіри у масні

сили. І.Uсб виграти, требг шукати :~евтраwнього
nереможця. і з ним зав'язувати нонтаіо<т. У 43-му році було
ясно, що Жиди будуть завтрашніми nереможЦАми, 6о
еони rрвли ро.1ь сх::>ваноr nружин~ антинімецькеТ коаліціТ.
Ам той, хто ~-te мвЕ довір'я до саого вміння оцінювати

той ніколи не вnізнвЕ у натовnі мвтраш

нього nереможця. Така людина завжди горнеться до тоrо,

хто тепер мм веrу; і завжди сnізнЮЕТЬСR, бо доки щось

- сучасна сила ст&Е вже минулою; це вічне
хеnвннІІ історичноrо ноНІІ м хвіст, в не за nовіддя.
У 60-х роках в УкраІні з'яаи."Іосt: нареwті nокопіння.

гра

чинників важлива. Ane _головне для
- це моf апасні зусІ/U1ЛА і МОf тверде

що зветься Формоза - тоді, ям всі світові сили nокиІ'Іуnи
і nереоріЕнтуаапися 1--WS КОНТИН8НТ8JtЬНИЙ Китай. теnер

-

-

відсутність характеру.

треба. У 193~у році Німці були вже ямою, яму всі
покинули, щоб тем не бути Jамоnан!І4м. Мм ж якраз тоді
nочали робити з ними •nолітику» ... Потім )Н&йwnи діру,

персnекrиву

-

JрОбеnм. Ямщо вихо&аЕмо таких людей - будемо матІ4
своtх Бже3инсьмих і Войтмів на світовому qюрумі.

чатку життя вважали себе Помками,- там Іх навчили
батьки. Потім всі три сказали собі: •мій рід не nоль

• • •

wanкy

тверда

~тм

розnочне

Герб

rетьмана

!.мазеnи
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На юідзпачення ювілею Леніна в м·оскві не так давно було влаштовано
Зf~агання на приз за нс.і1кращий анекдот - n"ять років санатор1.нноrо
Вl.дпочинt<у в селі U:ушепсько!.tу,в Сибірі,д·е Ленін :>!:иn на засланні.
Чи в СССР є злодіУ?
Немає. J!юди caui крадуть.

-

Чи люди будуть красти й nри комунізмі?
О так,якщо до того часу ще буде що красти.

Злодій до сторожа:

"Lo

ти кричиш? Який я злодій? Я ж беру зі сЕоєr

рідної фабри: ки 1 ••

n

І с ня

"

"УІtраїно ,уідна мати,
Не вкрадеш,не бу~еm мати
І noupeш ти рано навесні".

не

Чоuу n С~СР
немає и"яса?
~·or.~y, rto СССР та1< швидко бі:r.~ить до ttомунізr.!у, tto худоба й с:вині

встигають

бігти

за

нии.

Яке. різниця ні::~ :колективом і клікою?
Колеr~т~ш - це МИ, а кліка - це ВОНИ •

У 1957 році Хр;}•·щов став єщпшм :вождем СССР, лік:єідува:вши антиnар
тійну груnу ~о~отова ~ ~алепкова. Виникла гостра nроблема з літерою
М у ал(;авіті. Не тримати ж її там із-за одного Міког.на,б'о,яJ( гово
рили люди, не тільки l;іолотова й Маленкова не стало, а іі моло~а, t.~овлл:в,
неває,м 11 яса НЄ!.!ає,~.1арrарину тако::~ ненає. ~а,1.шбуть,із-за сло:во. і.~оск
ва таки ЛШ!1или ц~о' лі тер у в алQ_;u.ві ті. !,lo:-:~e, китайці її колись викинуть,
разом з Моск:вою,nереUненуваzши УІ не Хіносіті.

Бу,динок nольського nарпяненту назпвається Сейм.
ворmавців: - Чому ваш Сейм круглий?

-

А хіба цирІ< буває квадратним?

Дружній обrJ:ін і

-

Туристи nита1оть

ка.--::уть на цо варша:вці.

браrня дру-жба між народами:

:.:оскалі

забирають

з

Укра.їни українське вугілля, забарають сталь, лпеницю, буряки, нав і т1),
робітників,а взамін дають україІ!UЯМ свою конституцію,свою мову,сво

їх урядовців, концетраційні табори, TI-::>pr.tи та к.

І'.

Б.

У 1654 ~оці Богдан Хr.rельш-щькиіі,nід натискоr.-t Польщі та Dатикану,
встулхів у соІ:>З із іІіосквою. Це не висохло чорнило на nідnисе.х· доrо
ру, sпс r.!ocкna nочала свою загарбtТ!'.цьку полі тшсу rtoдo Укрс.їни. УІ<рс.
їнці давно знаїоть, цо тоИ "союз" був nоr..шлкою їхнього гетьr.їана. ~
нуJш століття з тоrо часу, коли одного, дня ;.~ителі Києва nобачили на

вулицях свого ~іст а старого чоловіка, и:о своїм одягом наrа;tува:в їм
геть~&иа на коні

-

nерел СофіУвським

Собором.

Тrш, товариrтІі'- сказа:а старий rer!'Ьl.taн'- я Богдан }:мельшщькиіі.

'l'pzo~cтa рокі:і то!-.ту я nетуnив у союз із r.юско:аськи:м Цt'.рем. Але то бу
па uоя страІ'.!На ло•.шлка. Україна мус:ить бути вільною й незс.ле~:<ною
дср;!~авою.

.
0ДІНІ l.З

.

КИЯН

. .

L'

Лl..Т{l.~:UIOB

ДО

·

НЬОГО

...

И

ка:-:се:

-

т

И

Що ти rовориш? ~·а тебе зараз арештують за такі словs" •·

-

Так,- відповіз стариП

буть, сnравді

геть~ан,- тоді,триста рокіБ

був бо;::евільний.

;)а те, що тatt необачно

б

·

... •,

ОЖеБl.ЛЬЮ·Ш

тому,я,ма

заналаст11n Уr:

раїну,блукаt) по світу ось у:'е сіільmе,як триста р~н~і:в,бо за цей не
nро~енниn гр~х

не

лускають

uене

ні до рnю,ні до

nекла.
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смерть режисера Курбаса. Знову пубпіцRствха
і театр перша бойова ліиіJІ сучасного духа!
В 3ахідній Украіні і в пресі еміrраціІ 20-их
і ЗО-их років, розкинутоі по Европі, при всіх
поліцііио-цензурних пв.костях, не відчувапоеJІ
такого тиску. Звідси добрий ріве&Ь П, DрJІЗR&
ваний навіть ворогами. Війна 1939 року аІdп·
ла й ті умовини. Цензура нlиецькоІ впади ва

НОВОЧАСНА ПОТУr.А
(IRtll 1fO ~ ~)
КРИЗА УКРАШСЬКО! ІІУВЛЩИСТИКИ

Траrі1111е житrв, рівнобіЖно трагічна
наmоі

преси.

3.лети

життя,

одвочасно

AOJIJI
ЗJІетR

украінської пубJІіцистики, а йоrо кризи це й
П кризи. О,.иу з иайr.либПІИХ ки перехОДІUDІ
в роках перед оставвьою вІйною, підчас неі, і

сьогодні ледве почmrавмо

одужувати.

Каже

мо, що ця останни криза одна з найглибІІІИХ,

бо вона, як ба'ІJRТИМемо, спричинена не тільки
зовнішніми встряваннями, але :А уиутріmиімн
мотивами.

Постає питання: 'ІИ публjцистика співвив
ва в кризі духа останніх часів, чи навпаки П
З&JІамаИНJІ. це тільки відгомін заrальиіmоrо за

памавнв? Сьогодні після довгого і то кілька
кратного

позВ'І'ИВістичиого

переввппсо.n:у,

11и

обережні і маємо особЛІ!Во загострену критич
ну увагу, коли йдеться про причинові зв'яз

ки. Саме тут так легко зробити логічну помил
ку,

що проти неі

виступав ще Девід Юм

у

18-ому столітті, помИJJку неправильного виснов
ку із часоаого слідування: post hoc, ergo
proгter

hoc.

Із того, що якесь явище йде піСJІJІ

іJППОrо, не можна робити висновку, що nерше є
nричиною другого. Ото ж було б занадто від

важно обвинувачувати вашу публіцистику за
ту інтелектуальну і мора..'Тhну кризу, що П
nережива.ло головно західнє і еміrраці:Ане ук

раїнське суспільство поза совєтськии кордо
ном у роках поміж двома світовими вНЬrами. І
хоча з попереднього ясно, яку велику і ріmаль

ну

poJDO

приnисувмо публіцистиці, зокрема в

ваmому світі, і хоча не можемо запере'ІИТІІ

факту, що в пуб.пlцистиці 30-х років, найвкраз
иІmе, навіть вайголосніше позиаЧИJІаса та Ісрв
аа, '1'0 все ж не вважаТJJМемо публіцистики пер

шою внновинцею. Вона була в фувІЩіонапь-

иім зв'nку із житт.вм, отже вімаерК&JІІ088JІ&

Аого кризу і з свого боку ВПJІJDtana ва неІ.

.

n

засоби вислову стаття, фейлетон, нарис одні з найлеrшнх, тож воиа найскоріше ВІІJІВІІ
ла недуt-у. Вона. не відкидалаП одностайно, во
на прdняла П отвертим серцем, і тим не тu
спричииипа, як підсИJJиnа і поглибипа П.

Як зазначено вище,крmв. мала зовнішві і
внутрішні причиви. До зовнішніх треба зара
хувати на:Апсрmе чужий иатиск, голоDВО ва
сході, натиск тоталітарної комуністнчноі АИК
татури. Свобідна публjцистика за.мовКJІа. Не
зразу! 20-ті роки це ще бій, що виявляв іноді
особливе напруження, навіть горді ВІПUІИКИ,
героїчиї зваги, за котрі іх авторам доводилося
Іти в заслання, або й на. смерть. Не письмев

ник Хвильовий, ane в першій мірі пубпіцист
Хвильови:А, мусів пуетвm собі куто в .лоба. І
х.аІ: скільки стрешІDІХ жертв uрииесJІа в ті ро
ки українська культура, иаіЬІскравіmІ з еих:
смсрrь публіциста Хви.пьовоrо і заспания та

кинула тни кільком оргаиам, що мапи змоrу
поввпятись, нестерпні рами, а Іноді И&ІСІІДаJІ&
навіть і зміст. Це спрИЧИJІІІJІО відхід від пуб.пі-

цвС1ІІЮІ дотеперіпmіх П предсто.вииків. Може
ко пройти оргап за органам, ваші щоденНИ'ЮІ,
тижневики, місИЧRИКИ 20-х і 30-х. років. Чіпьні
керівники різних політичних партій, організа
цій були одночасно редакторами, або дуже
бпизькими співробітвиюtми пресових органів
свого наnрямку. Від 1939 року справа ради
кально міняється. Представники виразних со
ціи.nьно-полj 1 ячних ідеологій відходять у тінь.

Преса з конечности стає тільки, або майже
тіпьки інформаційною пресою, і то знову ж з

конечности досить однобоко інформаційною,

:s

трудои, а асе ж таки зберігаючи реWТ'f(и свооі
достоАиостн. Більше можJІИ5остей свободи, за
те малі можливості ліценцій і паперу мВJІа
літерв.турн.в. і vистецька журналістика, що да
лі старалася нести nрапори високого рівня. Ра
зом із зовнішніми причинами зникають і іх
каслідки. До публіцистики повертаються іі ко
лmnні відомі представники і разом із молоди
ми. с:еіжими сwtами створюють нову пуб.лі
цвстпчну еліту.
Г.пвбші

і

тяжчі до

переборенна наслідки

мали внутрішні причини кризи.
п а т о с

п р а

n

П о с л а б

д и, .або цілком і то свідомо

відкинуто його. Виявом цього була ваша. .,со
фістm~а" 30-их рохів, що найголосніше висту
пнла в публіцистиці. Характеризувати панів·
ву верству нашого д}'Ха тоrо ~су ва.звою взя

тою з да.вкьоі rрецькоt історіІ дозволяють ЧRС•
ленні подібності.

Як д&ВJUІ грецька, так і иаmа еофіС'І'ІІК&

мала два. виразвіmі обJІИЧЧя.

так

висловимось

()Jure, це -

~

пегходупІ
скептицизм. Вого представRІІКІІ.~е '1'0 ие вірRТЬ
у якусь об'єктивну правду духа :1 жиnи. Jм

-

грай.таІвй,

взагалі це питання не бопить. Вони граються

блисками мислі, як

nrryRapi

світючими

v'J11111-

ками. До кожного явища вміють підходити з

одного і з другого, а то третього і четвертого
і тд боків. ДJШ них усі стверджеІІіИJІ релJІТИІІІІі,
а .мірою іх цінности є не правдивість чи поми.n
ковість, .а.ле блискучість, несподіваність, що
ошелешує А дивус, вигідність, корисність і то
часто в найнижчім, мвтеріяпьніи того слова
зка'Ченні.

Друrе обJІRЧчя тієІ софtстИJСJІ

-

це ІррацІо

налізм, при:Аняти:А неначе об'ввлен.нв ммодо10
і вппивовою, пуб.піцисТИ1tИою і попітичною те.

чівю націоналізму кінця 20-х років і в 30-ж
роках. Поверховва критика :могпа б б&ІІВ'І'ІІ в
тім дуХовім и8.IIpJDIXy тіпьRв: мо~. принесеву з
чужини. Але з :віддапі років мусВІІо спок1Ьі
ше і сnраведливіше оціиити його. ВуJІИ Т&JІ
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природні, з украівськвх потреб часу і з украІв
ського духа постаJІі рвсв. В тому ірраціОИ&Jtіз
м:і був с.луmв:ий бунт проти інте."Ііr'енtщвии,
відірваної від ЖІІТ'І'JІ і праrиеиь народу, проти
перецінюваннл розумових проrрам:ок, що ста
В&JІR іиоді в рішапьві ревотоційні роки до
рож1DІМИ ЖJI'J"''s. Отже була в тому рухові трв
воrа, щоб провідна. верс'!'В8. не порВ&JІа u'JD.

~ із ПО'І)'ВІUПІRJІИ і прDІУ8&ВІІJDІИ народкоУ

~. щоб ІЮВ& ТJІІІ са"МІDІ не відріауваласs
вІд АЖерел свое! СИJDІ, Зва'ІІІТь, був це зворот

до жвтrв, щиро украtнська туга. за його бли
знною.

Але ті здорові основи і зачатки занадто
СКОро ВRКр1ІВИJІИСВ ИОДНІПІR і ЦіJІКОИ уже Rе
првроДИІІМИ д.пв нашого духа крайностІDІИ uо

1983.

Цнствці, що непохитно і везрадно шуХа:.па до
ріг до вічної мрії украінського ЖІІ'І'ТВ: краси
з'вдваиоі з правдою-справедливістю.

В обох RaiІPJDfКSX оофістики звайшпи • ·

раз реnрезентативні тодІ політичві формацІt
нашого світу. В софістиці ле:rкодухого скепти
цизиу заспокоювалася дотеперіПЦUІ еmта nl·
беральвої демократії, що пускапа з своіх рук
поводи жвтrя. Типове явище дли еліти в роз
кладі. В софістиці алогізму і аморалізму знаІ

шов вираз нетерпеJІИВJІЙ гів до апади нових
холодпmх шарів суспільства, що хотітІ перс
стрибнути через усі іителектуал:ьиt пporamпur
і мора.льві перепони.

Ввутріmии криза вашої пубпіцвnИКІІ уекла
дНИJІаси ще OДRJDІ чииииком, і '1'0 еконоІІічио:-

rізму і аморалізму. Дns українськоІ публіцв

. ro характеру. · В критичні 20-ті і 30-ті роки

що ив спробуВаJІН накреслити Іх на початку.

ки внетупив приватний капітал у ПОС'І'а'І'і .щ..
привмци і організатора преси. Досі зна.па ук
раїнська преса nриваТНІІЙ капіта.п ( світJІRЙ
прІІКJІад Євгена Чикаленка і йоrо відношевни
до киІвськоі "Ради") і rро:мадсьхиІ капіта.п
(иапр. відиошевви львівських банків до ,Ді
ла") у ролі мецената, що залишав редакцІІ
духову автономію і редакторам достаІву сво

СТJІКІІ 8О1ПІ означали підрив масиого коріивя.
Алогізм, себто піддаваиия розумової праці під
диктат пристрастей, означав відмову від по
літичного завдання і обов'sзку публіцистики,
:Ми бачили в публіцистичиїй праці шукаиИJІ
тоrо, що назвали ми об'єктивним розумом на

роду, шуканнs вирішеної вже в душі народу
розумної пересічі, рівноваги узгіднених ~ ви
рівНJІИИХ гадок.

Передумовою

таких

шукаю.

в спільна база однієІ, для: всіх однакової та
обов'язкової логіки. Відреченнs від неі це
'1'101 самим відречення від такогn myкamm
спільної мудрости, або хоч приблизно узrідне
воt середньої точt<и при різноманітиості погля
дів. Тоді заmппасться: тіJІЬки єдиний шлях до
сдвости: диктат, духовий nримус. Перекоиуааи
JUІ ycтyn&G

місце

nерскрикуванню,

nерекрив

люваиию думок і спів, всьому вишукано-му ду

ховому теророві,

що

практвкусться в такій

програмоао алогічній публіцистиці
ревво, 1 то ще А сьогодні_.

занадто

вперше в історії воаоі украtнськоІ пуСЬdцІаmІ

боду. Новий приватницький капітап у своІм,
молодечім ще, не-окультурнеиім розгоні ~

св ва пресу JІК на засіб заробітку і тd,м•• П

законам: базару , отже попиту і подажу. Це об
JІИЗило рівень і достойність преси та іі праців·
ників. Вони часто під прикрим ТИСКОІІ капіта·

rry

перестава.nв

бути

вкразниками

зарові, і що роб1rrь виріб поплатиим. Такий
стаи ще поглиблював аморалізм і апоrізм,
описаві вшце. Продажкість духа знаходила в
тих теоріJІХ своє оправдання і, навпаки, ппа

Аморапіам - друга, біJІьш життєва сторів
ка '1'01'0 ж авкрввлеиоrо ірраціоналізму, осмчувu тud sасобв • пуСS.nІцисnщі, nку ВOJDO ~о
и.nади аа ВСJІКУ цtву. Одво11асио він nopll8all
u•аки з наІкращвІПІ траднціJІми дотеперІm·
вьоІ украІвськоt твор110ети, особ.mпю в пубпі-

ТRJІа тим теоріям данину, рекламуючи іх. Ре
аульта'!'Ои була нова поsва, новий тип ре,цак·
торського спеца, що може писати і друкуати
ІІСЮАІ\ без ог.тrду ва иаnрJІМок часопису, але

тільки з оглsду на меmпі чи бі.nьmі 110JКJIR·
вості спокою і заробітку.

,.",

Є8АНГЕ.ЛІЯ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ.

~

KoAtt ж lCJІ~ КАрод-kвс.R у В'Мф.леt:Аі Юде1І.ськіА, за 'ЦQPJ' Ірода, то np~tйШJ&~t

,. є~;Q.АМА BOAZBit &tд сrtд·СОХЦЯ. та й Кйжуть· де кародХЄ'іtLй Цар Юдей

І 'Ь~""· Бо .ам бачк.tк :Jаtзду Йо&о иа_ сrод1. і nJ)1(йШJ&tL пох..tсхит~tся йо.ау.
Пс"уашм це, цар І~. стрмвсхквся t ввесь Єруса.Аи.... :1 хиА: Та :rібравшu
. 8C\r ~80CUЩ~t&Jn8 І JСЧХЖ1(І&Кt8 АюдС'Ь""-%', nt&TaBC'Ь і

i'z:

де 1108\ІК~ 'Ка·

~oдмn&ctt Хрмстr.с? Вокu сх43а.tк йо.ау: у ВмфАеt:Аі юдеt'іськu: бо 8 npopcnca
xantLCaШІ nzк: І n, Вмф.АеЄАе. зе!'-"е Юд~tu, хі"м.& че АЄ'І(Ша cc~t .tti.x дер- ·

ХСlвuм юд.~м.&к: бе. з тебе вІ"tде воєв~да. ще спасе 'Ііарод Мі'іі Ізраі.u.
То.д\ 1~ томхо.u за~Іо(Х/18 до себе sо..uвів і вкnt.~.тував у їr npc "ас. xo..cu
3ВІЗ~а : яа~. І вtдnрав.А.А~v. і.1' у Bv.ф.Aet:.tt. С'!Сазав: nідім. і nк.ttt%o
роз~nдакте про Jlмтя. 1 teo.tv зu&Ідпе. то дайте .ttexi зкати. щоб і .ае1<і nіт"

пох..-окиnся Яо.ау. Вокw вмс~у.rсвшк царя. nіш.ли. І от звізда, що· баоt\1.41.1.
вокм ка c.roдt. tШМ . nO'rltpeд

r..r,

~ n~ npt.~.йш.na і стаАа ха

n..

.аісці де

бу~о Дмтя. Як npu..au7'1.C..A~t вокІt з~з~. ~дуеа.,ись дух~ ве.,t.~.кою радістю.
Уаtііш.tк а .rсту, ~обач~" Дктя з .ааnрю Йос Марtсю і, вn!1вшм nок.tо

НWІКСА Йо.ау; Та M'IC'p1tBШ'It С'!С4рбМ СВОЇ, пцmеСАU Йс.Ау дари: ЗОАО'rО А4дС1Х

• c.avpx~. 1 nJ*'ІікявшІt у ~і siC7'1Cy: шоб не вертаruс11 де- Ірода, ixU:o 10 до·
рсzою nІш.tм до своtо храю.

шук&ІІІUІ

правди й боротьби за неі, а ставали тільки аа·
рібиикам~ икі роблять те, що подобавтьси ба

(Матвія з. 1-12)

·'
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СТАРШОГО

1983

БРАТА

Як відомо,в Україні з віків було заведено так,що менші брати й
сестри слухали й поважали своrо старшоrо брата за розум і спра
ведливість.
син ставав

А особливо тоді,коли nомирав Ххній батько й старший
rоловою сім''ї й rосподарем хати й

ре жилося тим братам і
справедливиu.

І доб

сестрам,у яких старший брат був і мудрим,і

Він і порадить,і розрадить,злеr:ка насварить,коли

треба,і nомирить розсвагених.
брат nроявляв

rосподарства.

Гірше було тоді,коли якийсь старший

самодурство,надуживаючи своїм становищем.

Тоді в ха

ті було не життя,а пекло.І колишня мирна сік"я розпадалася.

Бу~ало й так,що котрийсь із молодших братів,сильніmий за стар
шоrо,~еребирав владу,відіпхнувши старшоrо н~бік.
ває тоді,коли до вас

Haйripme ж бу

на ролю cтapmoro брата втешеться,пробачте на

слові,якась свиня,якій море по коліна,вірніше,якийсь

кабан або

кнур,подібний до тоrо,про якоrо nисав анrлієЦь Джорд~ Qрвел у сво
їй повісті "I<oлrocn тварин", де в ролях старшабратських вождів ви
ступаrоть Ленін,Троцький та Сталін.
Не краще буває й тоді,коnи вШІ нав"язує
ЯІ~ийсь піrмейський держиморда.

Буває

своє

старmобратс1·во

й така цяця!

Ось,наnриклад,

для тоrо,щоб показати,~о ніякої України ніколи не було,неuає
бути не може,йоrо хор проспіває

в радіо задушевних

:колядок,назвавши їх "юrо-западно-руськими".
ті обізве

закарпатськ~а

Ось він у своїй rазе

великоrо Тараса відомим російськиu·поетоu.

Напише,що в

канберській nротестаційній демонстрації на пошану жертв
РУ

33-ro

року,брало участь

странтів.

Не

з rадає, що

й

не дві тисячі,а лише

rолодомо

кілька сот д€мон-·

в демонстрації солідаризу:валися поляt<и, ма

дnри,білоруси й балтійці і що там нє було "старшоrо брата",що так
"уболіває"

7-8

за долю України~ .За те

зrадає,що з

rолоду nом.ррло не

мільйонів страдникі:в,а всьоrо-навсьоrо кілька мільйонів.

дає ще раз

чи два оте"кілька",

а потім висловить

Зrа

обурення за вжи

вання на денонетрації слова РАШІЯ,бо,мовляв,треба боротися всіu.

сnільно nроти інтернаціональноrо комунізму,який nоневолив Раwію,а

що буде потім,- піrмей не nиmе,маючи на думці,що знову буде Рашія,

не червона,а "бєлая",а України як не було,так і не буде. Та й на
віщо вона здс.лася,марить він,коли

ct<opo

весь світ називатю.tеться

одним, єдиюш, нGnодільнюJ, на~солодшш.t з усіх слів

-

РАШІЯ.

А де тоі1 с·t·арt:юбратський nіrмей живе, не треба nодавати адреси •

'l'ут,

n Австрал:ії. Оrлnньтеся довt<оnа,- nоба.чите.
Остап Невишня
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в Австралії

ч.б

можливостей використання його для nрактич

:них Цілей. Але дотеnер всІ 37 поnередні міС?Іі

У половині червня ц. р. уся міжнародна

преса в усьому світі розписувалася про британ
ського прем'єра Марr"арет Тачер, яка у парля
ментарних виборах розторощила обидві опа-.
зицІйні партії і доказала свою рідку в ІсторіІ
Англії популярність в народі. Марrарет Тачер,
залізна лейдJ", sк
зовуть·П имnRкм;~дОСула

:були доменою чоnовіків .-

n

них "державних мужів" - бо ще не викували
терміну "державна жінка".

у зв'язку з конфnіктом між nрезидентом
Реr'еном і КонІ"реСОм за ставлення до загроже
них комуністичними партизанами краін Цент
ральної Америки та приїздом до Вашінr'Тону
пре3ид&нта Ель Сальвадору, можна було вичи
тати твердження добре поінформованих комен
таторів, що сnравжнім архітектом американсь

кої політики. суnроти Центральноі Америки не є
ані президент Реf'ен, ані державний секретар
Шулц чи секретар оборони Вайнберf'ер чи
дорадник у справах безпеки Клерк, а амбаса
дорt<а ЗСА в Об'єднаних Націях, ,ЦЖейн КІркпат
рік, колишня профвсорка nолІтичних наук у
Джорджтавнському університеті у Bawiнrroнi.
У минулому тижні Верховним Суд nрийняв
оіwення, яким nоширено nраво жінок переео.цн

ти аборти, скасувавши обмеження цієї оnервціі
до перших 'Трьох місяців вагітности та ~озвоnив
wи щоб жінки могли nереводити аборти не
...
тіnьки у wnитаnях, але и у приватних кnІtш<ах.
Проти будь-якоrо злагіднення обов'яз~ючих
Зtаконів у сnраві абортів була перша жІнка у
Найвнщому Суді, Сандра Дей О'Коннор, яка, читали ми, - рішуче обороняла nринциnове
с·rановище коt-tсервативних кіл сусnІrіьстаа І
католицької Церкви проти абортів, арrументу
ючи, що всякі пonerwi в цій cnpaвi-t.te не поши
рення "nравлю.цини" ані не nотвердження nрава
жінок розnоряджати собою, а nотурання сав
аолі в ділянці моралІ, яка настала на місце

.

..

свободи. t знову можна було вичитати nохвалу
на адресу тіеі жінки на наАеищому станщаищі в
американському суддейському апараті. яка має

віДвагу протмставИтися думцІ старших за неі
кoner' з Верховного Су,цу та оборонАти nринциnи
моралі в родині і сусnільстві.
·
у мин-улу суботу вилетів у космос новий

корабель, .,Челленджер" ("Викnик"),

nри чому

центр уваrи есього світу зупttнився на особ!

ne.pwoi американської астронавтки, 32-рІчноІ
СаллJ Рейд. Це вже 3&-ма з черги американська

і

rарна жінка

деколи

удекорована бібліотеку •••

вживає

nодібна
за

до

баrзто

невідхильна.

Хотів

!enep

цей і~нІА

монополь закінчився. Салл1 Раид, доктор фІло-.
софії із сnеціяльністю аер~фІзики, nра

сіОбГвЖё ёлаву, як один із найвидатніших сучас

добра

1983.

:місія .цослі,цжування ефаричного обширу та

ЖІнки· на верwинu

поучає,

Грудень

-12-

ц:()є від.

року

у

центрІ

американсь

першою американською. астронавткою, але

nеред нею були вже дві ~сіfІнки --: ~нтина
Терешкова, що летіла із" Востоком 8' , 1СМтnана
СавІцкая Із ,,Соtозу" 7". Проте ні одна з них не
маnа тієї освіти, що Салnі Райд: крім астрофізи
ки, вона сту,ціювала біологію, круглоз~мну
механіку, математику І комлюторську технІку.
Всі названі жінки на вИсоких становищах не

виреклися своєі життєвоі місії жінок. Мар(арет
Тачер і Саллі РеІ4д особливо принадні, обидві
одружені. Саллі РаАд вийарла за. астронавта

Стіва Говnі. Вона заІ4мається легкоатлетикою А

а<;обливо любить гру в тенніс. Але вона. як
жінка, все ж rtокривджена: з усіх п'яти членів
залоги· .. Челенцжера" вона має найнижчу плат

42,653 долярів річно.
Від непам'ятних часів величаnи жінок за
їхню красу. Знайцена у 1820 р. під час розкопів·
на грецькому острові Мілос скульптура Венус
- так і nрозвана Мілоською, тепер у паризько
му Люврі, була твором невідомого скульnтора
ню:

мабуть із

VI

сторіччя nеред Хр.ист?~· Буf!И

траr·ічні жіноці nостаті у всесвІтнІи ІсторІі.
Шотландська короnева Марія Стюарт згинула,

~асуджена на смерть своєю суперницею Єлиза
ветою і 1567 року. Французьку монархиню
австрійського роду Марію Антуанетту стратмли

на r'int»Qтинi під час Великої РевоnюцІі 1793 року.
Французьку національну героїню, Жанну ~'Арк,
згодом- канонізовану, спзnили на кострІ 1831
року. Були в античному світі славетні володар

ки, АК єгиnетська Клеоnатра. Але буnи ще в
минулому сторіччі базари, на Аких продаваnн
жінок, як товар. Сьогодні дивоглАдним чи навІть
смішним видаєтьсR рух nерших француsьких

суфражнёток за ЖіНочі nрава. Гоnда М8ір стаnа
оДнією із засновниць держави Ізраtnя. Індіра
rандІ - це теж індійський ,.держаанмй. ~" t

СаллІ Райд -. це останнє nрізвищ.·~· "а

довгому-довгому сnиску жІночих n~ІТ~. f.IKL
наздігнали І nервrнали" ЧоловІків у рІзних

Ділянках людського постуnу. Вони дістались на·
вершини людського генія, який nерестав бути
моноnолем чоловіків.

rapнor
слів,

би

1978-

ких космічних ·дослідів у Гюстоні, Тексас.
Вона не єдина, яка має високі фаховt студІІ і
працює в аеронавтицІ: П вибрали з-посеред
вісьмох кандидаток до цього лету. Вона є

книжки?- ро~важає,

але

як

~~дnов~дно

~оrти соб~

дозеолити

вдохнов~яє,

оnравле~а

~ати ц~лу

~
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2'0.
2.

1983.

подає до відома rромадякства Календа

BIKTOFI1

реuь заnлямованих імпрез У.Г.В. на
31.12.83
Вечір Сильвестра.
В. 1.84
12. 1.84
13. 1.84
22. 1.84
11. 3.84
25. 3.84

Г-руден•

-131983 - 1984

роки:

Концерт Колядок і Щедрівок.
день Солідарности.
Маланка.
Свято Лержавкости.
45-ти ліття Карnатськеї України.

5~84

б •. ~

Свято Шевченка.

Свято Героїв.

Вечір Фундаторів.

8. 9.84 __- 35-ти ліття У.г.в.
23. 9.84:-.·заrальні збори У.г.в.
Fеф.

преси Я

інформації У.r.в.

НО.В1 .ЬИДАННЯ •
Бідзначення Великого Голоду
Національного Комітету для Відзначення

.d nляні

Ольга

Терпецька.

:е Ук-раїні 1932.;.ззр.р. заходами
50-ої річниці насипьноrо голо

ду /AнrJJiя/ видане брошуру про rолод аиrпіР.ськоJО мовею·п.н •. "AroкiR

Нації", ае·її написав молодий історик Стеnан Олеськів, з nередмово10
бриті~ськоrо журналіста Малхолма Маrеріджа, наочноrо свідка цієї жа
хливої nодії в наші~ історіr.
--Ьрошуру можна набути у висилковНі книrарн1 n. Фокшана, 16а Проспе

кт Ст.,

tлекроИ,

~и~шло друrе

nік.

3046.

видання

"Н лісах nід Вязьмою",

давно

виnроданої,

nоnулRрної

а також в анrл1.vські~

кяижки д.

Чуба:

мові nід титулом:

"Вест

оф МосУ.ав". Книжки можна набути безnосередньо від автора: 36 Персі Ст.
Нюnорт, Вік. 3015. Uьоrо-ж &5тора вийшла брошурка виrлі~ською мово10:

"Як Москва русифіхує Україну".
ІЬаіоь. St~юn: Cataiog of !h~ PuiJI!cations "о( thc- Volhynian Bi.bliographic Center. 8\oomtnєton, Ind .•
"Volyn Sucicty'", 1982. 59 р.
(\'оІіІуnіаІІ BibliO!t•aphk Centcr:
Pubiications: No,: 17).
'?;дію в н~с :~нлають nоза Украї
ною і:.в .Украіні бібліп:·рс;.фіІ нашит.

нayкOBif:Jt; iH>;TИTYUJR, ЛОСІ!Їіі\1\ІХ ІlСН·

rрів т:І np~ifl•шx товар!-!~ТіІ чу

ЖІtМІІ мовамн або індекси чи
ошt.:<'~і
r.ат2.m)ІІ'
іІІ
ВІІда.нь.
Заходом Стеnана Рап.іона 1 Австра
лії 11 191!2 р. aиRt!!OP у ь.:нсмінrтоні,
(\нді,.на\ католої вн!!аІІь Воі1нж:ь·
J;OfO . бібліографічного
цсІІтру

аНІ·.,іnо:,.оЮ мовою, тсоr.люючи 16
1131& 8ід 1%~·1979. Основникові А
голові Во)1инсько;о біб:tіNf!афіч
ногQ
· uснтр~
Макемму

БоАкові наjн:жить 13 назв, тоб1о
біб;;іІЗrр~фіn та З мопографії, нко І с
житнІІкс
nодає
nок.
Юрій
ФедttН•:Ь!ііІЙ із OUiHII'Ok) ЙОїО ЛЇІІЛЬ·

но.:тн. В бібліографічнім оrлJІді нз
ст. 11-n подано, що за роки ! 968-

,L,'..,.

1982, В'Ід311U ВЖе 21 НЗ!В}' і ТО
бібліографій та 7 монографій,
ІІІ'ІІХ

18

н;~,1ёжить

14
:J

М:;;о:симоеі

h<>йк:у. !ki вони подані з належним
ОІШ.;ОМ і бібЛЇОТС'ІНИМИ К~1·камк

Koнrpe(utІoi бі6.1іотеки у Ваwинr·
пті в х~оноло; ічно...,у nорядк)·
ІІОRІШ. Починасть.;я ucR оt·:ІJІд і.;то·
ріrю коолератиr..ноі
бі6.'1іотекІІ
Вол;.wі з 1968 . , далі йnуть ловідНІ!К
бібліографі! джсрсJІ історіі Воnнм• з
1969 р., бібліографі!! nсріодюс~

Волиt~і з

1970

р., СJ(Оrtомічні та со

цінльні nроблеми в історії Волині з
:971 р., і<:торR'>Но~біб.'1іоrрафіосннА
Ні! рис друкарства Волині,

1578- J830

з 1972, Остро•ький літолисний
naм'JfTit!tk, lS00-1636 :s 1972, бібліо
rрафічний
до&ідннк
ІІоселень
ВоJшні ХІХ ст., та ВолнніаІ!а,
матеріJІли до біб;lіоrра.фії, обидаі з

1973, такІJ,ж бібліографія цсрК;)В·
ноrо жнтта Болюu з 1974 р. вс!
Максима Бойка. Яk виnусІ·~ "· 10
бібліографіосного осередку бібліо
rрафіІ Вотші nодане ;;Карбоване

друком Стс:пана Радіона": біо-біб
ліографічІІнR оrл11д 2.5-літти пітера

турно-пуб.:їіuистнчноі npau.i,
за рсдакuіrю М. Бойка,
197S р., ик теж бібліографічинІ

· видакої

orn!!д 1бройнаІ боротьби ВолИні з
і 976. бібліографіІІ Roro трндWІть
:оіттн ~ 1977 та Куш.;,·урна npaUJІ
ао.1нннн у Північній Auepиui? 1978
р. Я~о; аІшу ..·к ч.

14

tІоданнй W~a

ПиnИІІ 1 nрацею про .Н6Р•:>.і1ІІУ тВор.
чіст.;. Воли ііі, т~ж із 1978 р., Далі
Адуть nраці М. Бойка про Папеа
графію і лаnірні 8оftикі, Острозьку
та Дермачсьtсу друкарні, про дР)'КУ·
ваин.11 в Поча~ві і Крем'икuі, -npo
Острозьку Біб;:ію, Крсм'инецькиА
збірник та додаток - Roro видань,
а ка к•кеuь оnис UЬQГО збірника, 11r.
ч.

21

вищі нь того осередку, ик

тахо:...; особисте листуванна і фак
симілс відnовідей та праці а бібліо
тсuі, особливо nоліnшення ката

логу М. Бой"ом.

0 Л. СOKOЛUIIIUH
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ІСТОРИЧНИЙ

Грудень

. 1 ~·аз

КАЛЕндАР

ГРУ,GЕНЬ

1240
1264

1724
1764
1?'/8
1БСJ3
1Б40

~руйну:вання Киє:ва ханом Батиєм.
Помер ~анило,князь

і

король

Галичини й Волині.

Ув"язнений Петром Першим,nомер у Петроnа:влі:вській фортеці
наказний гетьман Па:вло Полуботок.
Указом цариці Катерини Другої скасо:вано Гетьманщину.
Народи:вся nисьменник Григорій Квітка-Основ"яненко,т:ворець
но:вітньої української nоаісти.tіайбільшу славу принесла йо
му n"єса "Сватання на Гончарі:вці".
Проживши 112 рокі:в,ломер на Соло:вках Петро Кальнише:вськиІ,
останній кошовий Заnорозької Січі.
Ьароди:вся :-.;ихайло Старицький, сла:вний драматург, nоет, nисьмен
ник,режисер і керівник театральної груnи,до якої входили

найвизначніші актори Кроnивницький,брати Тобілевичі,Занько

1Є.5б

вецька ••• Відоt.сий такими т:ворами: "Як ко:вбаса та чарка", "Ой,
не ходи,Грицю","За д:вома зайцями","Оборона Буші","Sогдан
Хмельницький". Автор nісні "Ніч яка,Госnоди!"
Народився е.ктор Микола Садо:вський/Тобілезич/, брат Карпенка
Карого та Панаса Саксаганського.

1868

Заснувания "Просвіти" у Льво:ві,громадської

1873

ширення освіти серед народу.
3асну:вання у Львові Наукового Товариства імени Тараса ~е:в
ченка,неофіційної академії українського народу.

організації для

1878

~~ароди:вся в Сумах nоет-лірик Олександер Олесь-Кандиба,ніжний
сnів~ць Української Революціr/1917-23/. Помер 1944 року з
Празі. Хоч і дуr:ї.е бідував на чужині, вболіваючи за рі.тtним кра

1889

Ііародився nисьменник Слиридон Черкасенко,відомий т:вораkи

єм,не

nіддаLся більшовицьким намdвлянням вернутися в Україну.

ка старого млина"
ку

за

столом,з

та

nером

"Про що

тирса шелестіла".

у руці,не

лоnисавши

останнього

"Каз

1<;40

Помер

ро

твору.

19"і8

Абдиуація

"1"~2

Поляки замучили Біласа й Данилишина. Василь Sілаш ~ув бойови
ком ОУН, брав участь у наnаді на nольську nошту в 'І'руска:вці
й заu~{у на nольського nолітика Голу:вку. Білас і Данилишин
були nовішені nоляками у Львові 23/12/1932 року.

1934
1936

1938
1944

гетьмана Павла Скороnадського.

~а гинули з рук Москви 28 українсьюnс nисьменників: Косинка,
:ализько,1>алькі:вський та інші.
Помер сnівець Буко:вини,велики~ український новеліст Василь
Стефаник,тонкий знавець селянської nсихіки •••
Встановлено назву "Карпатська Україна" й проголошено україн
ську uову ~ержавною. Карnатську Україну проrолошено держаиою.

Загинув у бою письменник і nодітичний діяч ~pin Лиnа.

11
Сстанній

Е Т Р О

К А Л Ь Н И Ш Е В С Ь К И Й

кошовий отаман Заnорозького Війська.

їнської шляхти Лубенського полку.
баба"

Коли :в

1775

Походив

році

з укра

":врuа

Катерина лікиідувала ~аnорозьку Січ,Кальнише:вського

було обвинувачено в nротимоско8ській діяльності й запрото

рено в Соловецький манастир на Білому морі,де він,замкнений

у самітній келії,nрожив 25 років.~вільнений з ув"язнеиня :в
1EU1 році,в Україну вже не :верну~ся. Два роки nізніше nомер.

Незадо:вго nеред з:вільненням nочали його :виnускати з келії,
~а й то лише три рази в рі~:

ва Різд:во,Вепикдень і Спаса.

Сторожа не дqзволяла йому розмовляти з людьми.

Був худий і

сrлий від старости,у:весь си:ви~,одягнений nо-козацькому в си
ній китайчастиі;і жупан з двома рядами rудзикі:в.
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ЛИІПаВСЬІ<ОМУ

Ідея пuб;у;;.ови nам'' ятника Великому т.~;итрополитові, що вини!ша серед у:~-:
раїнсько~: nравославної молоr:і Аr.!ерики й m""идко підхоnnена вірними
УАІЩ,перетворилася в діh.сність. Урочисте відкриття іі nосвячення nам"и
тни~~ відбулося 23 жовтня цього року. ~асову участь у цій історичні~
nод=~ взяли українці не тільки з
кра~н

...,

.

ClliA,a й з Канади,Ьімеччини та інших

.

.

~рочистост~ nочалися в суботу, 2 2 жовтня,бенкетом.П~сля молитви
встуnне с~ово виголосив Ю.l{ривоnап, Голова побудови паu "ятника. Під

зв!.ки жал~бного маршу він зачитав імена ієрархів УАПЦ,що віддали за
не1.

своє життя.

Голова зазначив, ,що nам'*ятник nобудовано

зусипnями ук

раїнців не тільки nравосnавних,а й католиків,які складали на ньоrо
пожертви.

П

r...:

етро

.атула

виrоnосив

.

rоnовну

•

•

допов~дь,п1.сля

мистецька частина національно-церковного характеру.

..

яко~

почапаск

Виступав ансамбль

бандуристів "Гомін степів" під диригуванням Ю.Китастоrо. Bi.n моnоді
nромовляв Андрій Шевченко. Було видано грамоти за внесені пожертви.
2о жовтня урочистості продовжились архиєрейською Службою Божою,очо
леною Б.tх.Митр.І.Істиславом в ас11сті :вищого духовенства та священства й
масової участи вірних Церкви. У проnовіді митр. !.істислав зазначив, що
nоставлення rraм" ятника :Ьеликому 1.~итроnолито:еі - це виявлення всеукра
їнської nошани до :аелєтня Духа і Бо::соrо Бз1аговісню<а українського на
роду в час його зриву до вільного й незалежного АИТТЯ у власній дер-

~іr~аві. Панг:х.ида,з огляду на дощ,відправл.яз1ася в церкві.Гіісnя неї руши
Шl t.racoвa іtроцесія,очолена ВладиRою та ,:_уховенством,до nаІ.І"ятнт~ка,де
було відnравлено чин nосвя:чен1-rя, суnроводжуваний масо:аим сnівом " Спа
си,ЬоУ-~е,лшди ~вої і лоблагослови насліддя Твоє ••• "
Працівюп<и радіоств.яції "Голос Амерvп~Іrі 11 заnисалt~ nepeбir цієУ над
звичаНної nодії~ щоб віст~· n-oo віщ<риття: пам" ятника. донести в Укра-

їну. 3 негоди відкри'l·тя УІF.tМ 11 я'І':н:ика надіі:mли вітання від українських

ієрархів,розсіяР.их по сві'Ту,та численюсr організаuіі-1.
даєt-10

Сдне

з ю-rх по

nовністю.

Слава

lcycy .~ристуІ
4 жов~ня ·і 9f'3

:t>им ~дня

.Сва.льна Уnраво!

Спасибі за Ваше заnрошення на :відкриття і посвячення nаи"ятиика с:аіт
лої na.мr: яти І~:итроподи.та Василя Г..лnківсьt<оrо. ї:-Іа :жа.."1Ь, не:: мо:::у n:риїл.а
ти,щоб узяти участь в ці~ історичніr хвилині вислову вдячности і мо
лінь

за цю ве;пшу nостать натої Українсь:к.ої Правосла:вної Церкви nо

чатку

XX-ro столі тт я. Радііо з rл~Gини д~п·Іі, що ЗdЛИRиі! :.:итроnоJІИт-.~.оу
ченик і ісnовіnник Василь ~атиме на ~ільн~1 землі свіІ nаиЧятник для
свідчення і науки nеред своїми дух.овнюаи дітьr.аи і чужІ'lнцями у свобід

npo

аому ~:еіті
С:-соді Ев'DОШ'-.

наn.ту неволю,страдання і

змагання за .ристову nравду на

:.Іоїм:и- ~ оnитвами буду з усіма Во.ми в це~ nан tl ятниіі де}{Ь nосвячення

na».t" ятн:иІ<а.

Благословення Госnоднє на Bact

+•

·~

и о с и б

Патріярх і Кардинал

-------------Слава

nодвиrу

зеликоrо

-т єрар~.~а
- .;~

nатріота сР. є своїм нетлінюr.аа

світло:,1 у нинішніtl nус'І·елі націонмьнqrо лихоліття, сяє і кличе нас ~о обов"язку,до сл~.;tіннЯ ВJ.щій ідеї.

--------·-----
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Першоrо листоnада.цьоrо року минула 65-та річниця ЛИстоnадоБоrо зри
ву. Це був один із світлих моментів в історії нamoro народу,особливо
в історії Horo західньої вітки,яка nісля nоділів Польщі у І8 ст., як

коро~ний край Г~ичина,~ до 1918 р., була своєріднии cyporaтou nоль
сько~

держави

n~д Австu~єю.

л~ки,

які nильно оберіrали nольські інтереси в уряді та в дерЖаві.

У склад австрійського уряду зав:.;ди входили одИн-два міністри nо

Ц~сарським наиісникоu для Галичини,який буз memoм цілої державної ад-

міністрації в краю,був завжди nоляк.

~

t~e в середині 19 ст. rалицькі nоляки nереводили nолітику заnере
чення української нації як культурної одиниці. Та І<оли ця політика не
вдалася,коли в Галичині невnинно відбувався культурний розвиток, на
nочатку 20-ro століття nоляки вдалися до іншої nоJrітики: вони nочали
наса]1жувати на українській території nольський сіл:ьськиr1 елемент, щоб
створенням національної мішанини nозбавити українuів r:рунту для здо
буття nолітичної влади.
Та, недивлячись на це,

в

слушну

rодину українці

і·:ним Dри~ом, без ваrань і ?.rі:::·~'ракuіf::~них суm.-речок
свої руки,

nоляків.

зacrtotШJЗl!Ш

Ііро це пише в

щш

rєроїч.:-шм

Rнизі

чюим воро::~е

11 Велиюr.й

Голова Української :1.аціональної

ГалІtчини односта

за.."{оnили владу в
:r:fставлr-них до них

зрив а Костя ЛевицькиtІ, тодішній

Р.<lдн у Льво:ві ..

Із Е.ласноrо досвіду ни знаємо, що не кожному nоневолено.му народо
ві, ЯІ-tИЙ веде боротьбу за наuіон:альне визволення, :відразу вдається
скинути nута неволі, а коли і вдаєть.;.;я, то інRоли, в наслідок різних
nричин, в тому й nомилок, лише нг коротRий час. ~·ому хожниЬ етаn бо
ротьби мас бути своєрідною школою мистецтва боротьби, школою, яка

навчає,

які помилки минулоІ'О етаnу бсротьби треба заnобіrат11:,. а які

nозитиви, у,цосІ-tсналююч;~, в майбутньому вжи:вати.
І.lи не доnускаємо, наnриклад, mo :настуnні борці

за

визволення укра

їнськсто народу не :врах-рт:ь nоиило:к ви~~1-1ольяих змаrань

'1917-1919

ро

ків, коли киrвському урядові довелося керувати боротьбою окраденоrо
від національної nам'яти народу. І нам тя:~ко зрозуміти, чому члени
:r.олись єдиної 6оі1ової націоналістично:t орrа:ні2ації не- б€руть nрикладу

з чиву їхніх поnередників,сміємо сказати, їхніх батьків, які так nо
діnовону,так майстерно захопи.ли :зладу 1-ro листолада 1918 року. Сnі
льне j7 Зrоджен:ня nляну бороть6и і сnільні дії заnевнили ycnix l:хньої
борtпьби.

- У грудні цьоrо року має відбутись 4--й Світовиі: l{oнrpec Віл:ь~их

Украї.пці:е,

від діяльности

якоrо

та І'

баrато

корисного

:можна

cnoд~na-.

тись. Але неnеребірпива полеміка мі:·:~ "ворогуJ-JЧИМИ 11 nолітичними орrан~
заціями, так звані "вvме.rа:;>чі rслоси" орrанізацій Зизвольноrо ~,.}ронту ...
виключити з СІЗУ
C:.:JY, ІСЕО, УНО - nриму::rують декого думати, Б!О 4-ии
СКВУ, на радість вoporau, взагалі не :відбудеться.
.
Та ми цієї думю1 не nоділяємо. lie nоділяємо, бо в~римо в rлузд

укра~нської людини~
йоrо знаряддям

яка відкине всякі наміри зірвати

одноrо

політичиоrо

се!>едо:вища.

CIG3Y чи зробити

:dіримо також у -те,

що

Еа I<oнrpecj. :візь~.ауть участь nредставники всі:-' rромадсьІ<о-nолітичних
оurанізацій і всіх nеліrіі::.них визнань.

- Усnішна маніфестація у Вашінrтоні nонад 1t.:,coo українців, які
всуnереч бо~кото:ві, вu:анувалп nам~ ять міль~онових )~~ертв rолоду 1932~;;. років

заnевнює,

в. с.ві ТJ1Иі-1 прюшад твсрц~в JiиcтonaдoLoro

з~иву

~о

бов' язу є на.с ri;.J.нo nідготуватись і усnішно леревес·і'и 4-ий Св~ товии
І\онrрес Вільних Українці:в.
·
;.І.

с

. -

11 Українські

~-ro г~у.r;.ня нам стало Dідомо, цо 4-:і:і Конrрес,
Jїії,

Еі;tбудеться на nо'J.атку- r.~ьoro

місяця.

Вісті"

- ;.....етройт

з гідно ~:-хваз:ш Прези

Ноли друкуємо п~ !)Я.l\~И,

.Конruес мабУТЬ уже nочався.

Головними nромовцями будуть npoc;_;. "'і•
Стеnане~кс, .. r::p~(j). А. Жук·~вськиіі, ред. І. ,і..;митрів та nроф. 1.;е.рта

Гоrачевс:ька.-:.ом' я:к.

Ред.

11 УВА"
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САХАРОВА

Ііа Заході нещодавно nоявився лист академіка А.
до

американського

словлює

науковця

свої думки про

1983

С.1рілла.

У

Сахарова

ньому академік ви

загрозу термоядерної війни для

еві ту, погоджуючись з думкою .L.рілла, що людств о з е:t.tної кулі
nеребуває в смертельній небезnеці. Проти академіка тепер
розnочато шалену камnанію1орrанізо:вану органами кrв,оче
видно

готуІочи остаточну розnраву

діяльність".

з

ним

за

"антисовітську

Подаємо йоrо лист в укра:Lнському rrерекладі.
Редакція

;..,.ороrий ~руже!

Я цілковито nогоджуюся з тобою на тому,що світ ще ні-

коли не стояв nеред таким ж~~ливим страхіттям,яке мо
же nринести ядерна війна,в якій загинули б сотні мільйонів людей ра
зом з будь-яким nроявом життя на земній кулі. Було б марно говорити
npo якогось nереможця в :війні, яку можна назвати колективним самоrуб

ствоu. ІІавіть обмежене застосування ядерної зброї могло б nривести
до цілоrо кlРсу подій,які тяжке було б стримати. У наслідок цього,
обмежена :віина nеретворилася б у велику ct всеохоnну. Тому я nереко
наний в тім, що в nринциnі ти маєш рацію, коли rовориm,що 11 ядерна зброя
має сенс тільки як засіб стримування ядерної аrресії nротивника".
~{оли б ця зброя була 3аборонене., ·ro знюснув би й засіб СТDЮА;}'Ва.ння ~
немо:::ливо б;{ло б уникнути віі:!ни, веденої традиці~І:vю зброєю. Сдначе 1
:з кінцеr.с сорокових років За."'(:і.д nерестав спиратися !~а свої тре-диці!fн1.
мілітарні сили як на засіб, достатніх для відкинення мо1:tливого наnас
ника й стримання !~ого нас':їуnу. До такогс С':!:"ШіJ-. вело багато nри:ч1-tн відсутність nолітичної, мілітгрноs: ;~ ехоно:tічЕr·~· єдности; n:1· агнення
уни~ати ~ілітаризації еконсміки,сусnільства,технолоrі~ ~ науки; низь

киУ, 1-сількісний рі:вснь армН! Zе.ходу. І ввесь цеЕ час Сов.Сою~ т~ всі
інші храїни соціялістично:rо табор~ невnинно переозброювали свої а.рмі:L
великої чисельної сили. І це тещі. иоли ба.."Іанс у ділянці тr:нщиційноrо

о~6роєння є потрібною :nE.~ooxj .пиістЮ для зменшеннЯ ядерного арсенал;,.

Відновлення стратеrіччої рівности /nарите'і'У.- в традиційном~;" озбро
єшІі мо:::.ли:ее тільки nри зитрs.ті вешн~их ресурсів та і(.-;тотній зміні :в

nсихологічніі-і

атмосфері

н.з. 2зході.

Захід мусить

бути

готовим на еко

номічні жертви й~ щ·~ найrоло:аніш~s, на :зрозумішн~ nоважности: ситуації
та необхідности реконструкції. Чи західні nолітики rотові до тако:L ре
конструкції? Чи змож:гrь вони nереконати тих, що сумніваються в· такій
необхідності?

Чи ~~;ахід скористаєтLся

!~У nолі тику ядерного о::;броєння,

з

небувало~

щ:~.годи nроводити та

ЯІ<а б спрv.яла nослабленню ядерної ка

тастрофи?

У сnраві ядерної
треба проводити
фазою в

зброї ти віриш ;'якщо я добре зрозумів тебе/,

збалансоване зменшення ядерного

цьому nроцесі

ядерного apceнw"IJ.

моrло

б

бути

Я. зацитую тебз:

взаємне

що

арсеналу ~щ? nершою

замороження

тепер~шньоrо

"Рішення цодо ядерної збро:L nовин

ні базуватися на. критерії утримання надійного й безnечного стриму •••
іlем.е.є

кет і

сумніву, що Америl<е вже має

набоїв для

велику к~лькість nідводних ра

стратегічних бомбардувальнІfІК~:в.

"

Поза тим?вона ще має

й силосні рг.кети,хоча і1 менші за совітсь~<і. Ecn ця зброя 1.сну~ в !а
кі:V. кількості,г~о, коли б її вr.-:ити, то від CCCIJ не лишилося б 1. сл1.ду.
Ти твердиш, ~ее пе створило наді~не забороло
~о nродукування
ракет МХ Сnолученими штатаю·r не є nс·трібнии. А :асяк~ доводи ПР? удо
сконалення вва;::аєш недоречними: Сов. Союз має: немали:и арсенал м:lжкои

n

тиненантальних r.>ar.eт з -:r·яжкш.ш стрільнами,яки~ не .мають Сл. Стати; і

тоt ~акт, ~о Со~.Союз uac ракети,~кі так, як і 1~:, 3С~езn~чені тор
І!0,'1r~иuи зє~р~дами---:-оловка:ми

-

тє.х,

що одна ракета може зруинувnти

кілька ВО1)С;~их силесів ~r nахетні :і д:rелі.
.. . "
~.
. :ені Здається, що ти ~е береш до у~а;:-и с:кладно:L дl.:-!сности лі,отиріччя двох світових систем. Тому до вс~с~ сnрави треба nриrлянутися
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Ти вважаєш за nотрібне відновити стратегічний
nар~тетuу ділянці традиційної зброї. Але ось візьми до уваrи такий

лог7чнии крок: коли ядерна зброя існує,то треба дотримуватися стра
тег::t.чного nаритету в стостnку до тих різновидів ведення обмеженої чи

реrіональної війни,яку можливий вороr міг би накинути. Тому треба де
тально nроекзаменувати різновиди ведення традиційної і ядерної війни,
проаналізувати всякі можливості. ~оно,звичайно, неможливо зробити nов
ний аналіз всіх можливостей чи rа.рантувати nовну безnеку. Але я nро
бую застерегти від nротилежної Rрайнос'l'И: від "заnлющення очей та cno
дівань на глузд nротивни'Ка.
І

абсолютно тому,що всенищівна війна означає

колективне

саuогуб

ство,ми можемо уявити,що можливий ворог міr би розраховувати на від
сутність рішучости з боRу атаRованої країни. Він може розчисляти
на
'Каnітуляцію жертви,яка nробуватиме рятувати те,що можна врятувати.
огляду на це, якщо наnасник мав би nеревагу :в деяких вида..--с традицій
ної зброї чи - а це в nринциnі також можливе - в деяких різновидах об
меженої ядерної війни, то він би сnробував використати стр~~, nогро

;.:.

жуючи nосиленням війни,щоб,та.ким чином,
го умов~--с.
лися

Не

було б

чого радіти,

r)альuш::вими, а наnасник разом

змусити жертву воювати на. V.о

коли б
з

сnодівання наnаснике вияви

~\ертБоІо

загинув

одночасно

з

рештою

людности.

Ьуло б, зr~ичайно, куди мудріше rюrощrтИся вже тепер на. зменшення

традиці~ної

збро~

і

на знищення ядерноr

збuо~

цілковито.

~а чи це мо

:;:ливе в (~віті,- отруєному с.тра.::соr._. і Ї-lедовір-'ям,;~т світі,:в яком~·{ 3ах)д

6оїться наnад;;" Сов.Союзу,а г·ов.Союз боїться наnаду ::.;аходу та Китаю,
в ~ита~ 6о~ться наnаду Сов.Соmзу, і ніякі словесні запевнення чи до
uовлсиня

не

усунуть

~і, 3:sич:с.Нно ~

цьоrо

страху.

роз:умію, цо,

nроб.;-ючи не Еідстат1-1

ві.;:, nотенціfільного

ворога в оз6!)Оєш-;і, ви n;:жречуємо еєбе ;:,а rсн:итв.J- · озброєння,траrічну
.ї:;ля еві ту, :·'о r..tac 'Г<J.К бara'l'O хри"~'ичних і Еевідкладних проблем. Але,
якшо ~нб;т-: яде:~но:: ві~ни мо;:-:на. ~>волікти на 1 1J-I5 років 3З рз.хунок ціє::..

гонитви, -;·о

••

.r.

~~аз:

..;·уп•::

Ll

:::с:..-=-

еко:{оиі чн:і., ілеолоl'ічz:і,

.

·~

в1.и:ни.

тоН

са:.!ИЙ

~

в

~

то:r

час

як

r.:

:с;о·)ляться

к;у-ль-:;j'рні та согінльні

, є_к_т~_-І_в_ни
..
. __
.
. ___
~6
__h_~.-~~-~х
~_д
-

ду~е сильні.
в

так)

..'

.....

дилло Іс.,-ги

чн::t.·

• ,

.зусилля на уюІІкнення

Я ~нnю, що миролюбні настрої на ~вході

глибоко симnатизуrо з людським nрагненням до миру.

час:,

я

nевний,

Ід О

'l'реба 6J~'r:и

аб солю·rно уr~а:::ню.~ до

Але,

незви

че~но! nолітичноt, мілітарноУ й стратеrічноУ дійсности в даниМ час,

нє р{.>6ляч:и постуnок ходній сторс:ні. Це значить, що треба діяти G nри
nущення npo особ':шві миролюбні нзстроі в ссціІ1:лістичних І<:ра:Lна::с, по
!'.' язані ~ т. зв. nроrреси:вністю чи
НИХ у минулу Dійн~r.

з

жахаlн·і

і

втратами,

що

nnали на

''

~ля вироблення nублічної оnінії на 3аході щодо оцінки nроблем сві

ту, а особливо nроблем стратеrічноrо nаритету в традиці~ній і ядерній

зо роУ, nотрібний nрактичніши}і nідхід, такий s І:<О Брахс:вує дійсниr·і. стра
тегічниИ стан, у якому nеребувас світ. Історія миролюбних кемnан~й

nрст1~ встановлення ракет у Евроnі відома в багатьох відношеннях. ileuaлo учасників вистуm·"..ЛО nроти змін ;;у стратеrічномjт nаритеті в 1~1 70-JГ.А
роках на користь

СССР.

.

..

Зсяке зменшення кількости ракет nовинно робитися зr~дно.чес~о~

оцінки якостv. цих ре. кет

та інших видів

. зброї,

:вра.."{ов:гючи

кlльt<~сть

r.ю:::ш1:sих атак,які мо:.::е виконати один літак,підвод:nиі1 човен тощо, їх
ні~ засяг і точність та стуnінь поnадання. І .що ебсоnютно ва~ливе це не nеnемі~ення ракет за Урал, а r~нє знищення. Бо ж nерем::t.щеLня є
11 зво-оотн~м".
Ef.~ треба дуr.!ати, що сов. рахети з рухомими а rармат'?-ми:"
::1 t-:іЛькома заDя:дами-rоло:вкю.ш: є рівносильними з теnерішнім Пегш~нtІ,

з r})ранцузьки~И та англійськими ра.кета!І.!И або з бомбами 1\ороткосР.жних

бомбавиків

-

яІ< іноді Со:в. Союз

пробує

так робити з

мето1о nроnаганди.
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.. Особлива небезnека, пов' язана з силосними раке~ами, І. олягає в тім,

що ~х 1ложна вживати для знищення вистрільних 11унктів і,

одночасно з

цим, Іх.мож~а легко знищити на виnадок воро~оrо наnаду. Країна з ве

ликою к~л~к~~?:v силосних ракет - це вже стосується СССР, але може сто
суватися н Сl:..д, коли вони nристуnлять .!і О ВИ!(О:нання головної nрограми

~Х- сnокусилася б.вжити такі ракети nеред тим, як їх знищить ворог •
.:.а таких обставин ~снJтвання силосни:~ ракет

('

ром.

·

... ~ов.

С

·оюз

над~~ на те,

npo

веде

nеред

у

.

.

є дестабілізаціtін!,ІМ факто-

.

д~лянц~

могутн~х

сичосшr:: рз::ет,

що він відстуnить від цієї nозиції.

:.lо:r.сл11во,

і

є

мя.ло

що розмови

обмеження й зменшення на~більш руїнницьких силосних ракет стали б

легшими,

якщо б J.uерика мала ракети rJ~{ - так було· б найкоа~е - або uа
л~ б, n~инаймні? можливість їх nроДукувати. Треба витратИти кілька сот

м1.льйон1.в доляр1.в на ракети ІІ.А, n:об змінити ситуацію, і це, uохливо,

те, що ~ахід nовинен зробити.
вести nереговори з

nозиції

зброєння було усnіщним,

nостуnок

з

Сnрава з

слабости.

••юроракетамИ" nоказує,

як тяжко

kоб домовлення nр~:ракетне роз

Захід мусить мати щось таке,

щ() потрібне для

·

метою ~оз~'язання nроблеми.

.:
.А.ле, кол'И б Сов~ ти - ділом, а не словом - вжили значних nідконтро·.пьнИх заходів ·на зменшення кількости суходільних ракет /точніше, на
їх знищення:;', то Захід повинен був би не тільки занехаяти сnраву з
р~кетамv. МХ,

а й nристуnити до інших значних роззброєнь.

Немилосе;една ексnансія
про

-------- ------------ядерне роззброєння

є

·

.

.

...

.

В осно~ному, я nереконании, щQ дискус1.я

надзвичайно важливоrо й варт()ю най:вишоrо nріо-

ритету. ~:L треба вести безnерервно - в' nеріоди сnриЯтnИвіmі в міжнаро
дних від~осина~,
наnолегливістю,

як також і в nеріоди наnружених ~ідносин

nередбачливістю,

nевністи та,

разом

~а ініціятивніст~.
При цьому,

з

вести з

-

тим,

з

гнучкістю

npsv

nолітичні

rоло:ви не nовинні

думатИ/ВИкористання цієї

дискусії І і ядерної nроблеми взагалі /в сво2х nолітичних інтересах,
а тільки і1 тільки про тривкі інтереси

своєї

1сраїни і всього світу. І!ля

нування :ж дискусіз: nовинне в:-:одити в заrальну ядерну стратеrію я:к її
о~новна ча.стr-ша. :Т цьому nункті я також nоrоджуюся з тобою.

3 І~4:;. року невnинне ширення совітської с(їери вnливу не nриnиняло
.ся. ~ей nроцес зростав зі зростом економічної, нг.укової, тех.иолоrічної
та мілітарної сили Сов.Союзу. Експансія прибрала nponop!!iЇ оаrрозnиво
небезnечні

тим,що

для міжнародньої рівноваги.

світові морські

:fи та інші

шляхи,

Захід має

nричини

арабсЬJ<а олива та ура.-1,

'!_)есурси Південної А(}.\!;)Ики

потраnили

під

турбуватися

алмази й діяман-

:загрозу.

_..

Совітська окуnація А~rаністону та ін~і недавні nодіІ були головни
~m n~ичинами ~а те, що уrода САЛТ 2 не рати~ікувалася. ~ разом з тобою

..

шкодую

за

цим,

але

не

мо~у

нехтувати

nричинами.

:3 1'. '(·;, ;;оці неві;:.дільність людсьн.их прав від мі~·Р.ародньої безnеки
було nроrолошено Гельсі:нсьхим ::е.ключю~rА А.к'l'Ом, підnисан:им ?5-ма кра~
ча ..ш, включно

з

СССУ. і

с::~.

Але

::г..льних лідерів у сnравах миру

r.:о::~ливіст:n

t:

абсолютно відсутньоtо ·в насrі r1 країні.
а

t

на.ведення r,~а:ктів

критикування nол~ти:ш

ві:іни ,-"те.к,

чац1.

як це вільно робиш ти/ є

Ге 'l'іль:ки критичні вислевлювання,

кінчаються ~рештам і дов горі чю-tм заn:роторення~ до

·'і-юрми чи психіятричної

"лікарні"

- ось те..к дал~:ко. стоїть ССШ: /Країна,

відnовідальна за долю світу, від nринципів, я:к~ в1.н nроголошує.
...
·Риrр&ти ядерну ві~ну немо:-:<ливо. 'J.реб~ nрагнути - систематич:-о н ...
обережно - до nовного ядерноrо роззброєння, оnерт?го на стратеr1.чнии

nаритет у традиціl:ному озброєнні.

Але доти, . доки :Lснуе: ядерна._ зброя,

треба дотримуватися стратегічного nари~ету 1. в.ядерних .. си~ах, так щоб
жодна сторона не моrла nочати обме:-..:ено1. чи реr::~..онально_1. В1.Йни, . ~~а б

довела до самогубства всього світу. Сnравжня безnека,одначе, мохл~ва
тільки на базі стабілізації міжнародніх сnіввідношень;

зречення в1.д по

літики ексnансії, nосиленні довір'я, відвертости й nлюра~і~ації в соц~
ялістичних країнах,

дотримання людських nрав у всьому св1.т1.,

збnиженн~

nолітичних.сИстеu та координації зусиль на розв'язання: всесвітніх
б лем.

==============~~==

npo-
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ЗБРОЯ І

БОЛГАРСЬКЕ

•••

};СДС

Це сталося в 1971 році. ha світанку якогось там дня, там, де річка
Бистриця_nеретинає кордон,пливучи з Болгарії в Грецію, якась кремез
на чолов~ча nостать в уніформі

вислизнула з

бур'янів.

То був

Стефан

Свердлев,_nолковн~к К~uітету Державної Служби Безnеки Болгарії,
скороченн~ КдС,

одним з

р~дно~ сестри московського :кrБ.

тих високорангових утікачів,

в

Ось-ось він стане

яким рідко вдається втекти з

Сов. бло~у. Тримаючи n'ятикісячного синочка на одній руці, а другою
ведучи ж~нку й донечку, він оnустився no груди в холодну воду. П'ят
надцять хвилин nізніше втікачі

ною вартою.

зуnинилися nеред

грецькою nрикордон

Свердлев м::в з собою біля 500 ює...·~ливих д"кументів КГБ.

Вістка про втечу nолковника електричною хвилею nролетіла всі
дистанці~ аж до головного штабу І<tБ в Москві. Але скоро болгарська
шп~гунська сітка в Греції

nочала давати тріщини.

Свердлев

а дослідники студіювали найбільш таємні документи.

кумент /М-120-00

- 0050/

оповідав,

На диво,

один до

не привернув до себе належної уваги.

Jі!ого

предметом була дестабілізація Західнього суспільства торгівлею нар
котикаuй.

Вісім років Свердлев
ставши жертвою

ського nакту,

Німеччині.

сnівnрацював

залицяння новоrо

він

з

грецькою розвідкою.

грецького уряду з

змушений був виїхати

з

Та ось,

країнами Варшав

ГІ1еції й nоселився в ~ах.

Документи ж лишилися в .Атенах.

:кивучи в і.іюнхені з nостій

ним страхом за своє життя, він, коли є кому й коли сnравді 'l'реба,
оnовідає
те, як саме болrарське IQ\C грає r-оловну ролю з nереnеч
ко:ау:ванні repo:Lнy до }.мєрики й ;_;,ахідньої ::;;вро!Іи.

npo

3 1<;;·G7 році, пригадує він, відбулася зустрj.ч каrебешницьких го
лів :Варmо.:всько:rо nакту в У.оскві. Серцевиною дискусії була cnps.вa
n:pc те~ як rtрvї<::корити морал:ьниі: занеnад Захj.дньоrо сусnільства. Ско

ро nісля цьоrо відбулася нарада каrе6еruників Болгарії в столиці Со
фі:L, на. які.й nля:нувалася- стратегія' на нас'rуnн.і 'rри ре. ки. Після :кpo
ni'rxoi трирічної. :;трад5~ була rотовою директива про те "nрискорення".

~:ми }>Сі ;н~али ~ що Цf} значить,- хажб С:вердлевs - Переnач:nову:ван
:ия на.рко·r:ю-сі:Е з Сер. Сходу \:f.epoz Бол1·е.рію в ~;.ах .. Евроnу й Північну
Америку було мені добре :еідоuе. Сnрава була нелеrальною, і наркоти
ки кон~:r;іскувалися nри ви:критті. ''. Тому до цьогс· сrхеція:n.:ьноrо за.:здан

ЮJ б~"'ЛО ЗІз.лучено дер~:~nідnриємстпо Kll/I·EJ{C~

..-lorc.• офіційною релею бу

ло :;добу:ва.ння надто nотрібної чужої

через

комерці1них виробів.

І~еофіціі1но

ж

,

ва..'ІЮТ1і
це

імnорт

nідnриємство

:еже

та ексnорт
nерепач:кову

:ss.ло нелеrальні 'l'овари з Европи т.9. Сер. Сходу: циrа.рки до Італії і1
Туреччини, а зброю - nросовітським заколотникам у Африці ~: на Сер.

Схо,г;і. 11 Цє б:::в nідхожи:і1: вибір,- 1~а.же Свер.~ле:в,- бо 1~еріDництво Кін

тексу "nило з однієї nляшки'' :зі старшим офіцерст:аом КJJ.O: ко!!ерціі!ні
сnрави nереnлелися з шш1rунською uісією nроти Заходу на користь Мое
ви ••••••• "
Після такоr розмови Свердлев зникає, як "людина-неви
димка" в !іІонхенсь:кому nовітрі. Зін появиться ще .. не раз і відкриє ще
більше таємниць. .L.opora документів :веде до Нью-~~о:рку, Лос Анджелєсу,

Відня, Uюріху й Істаuбулу. І,

!i:~~~!!2-~!!!2!!~_f!~!!2!!

майже завжди,

вертається до Софії.

Для туристів маленька Болгарія - це чарівна
земля

багатоколірними ношами селян.
між Европою та Сер.Сходом,

над

Чорним

Через

творячи

морем

з

високими

горами

та

Волrарію трансnо~туються тов~ри
бездоrанну можли~~сть

сnо~тер~га

ти доnпив і відпnив контрабанди: наркотиків з Сер.Сходу.~о Півн.Аме
рики та Евроnи, а зо1•непальної зброї - до Туреччиюі,Сvtр:L:l. та Ір~ку.
Цей ртл товарів контролюється болrарським апаратом безnеки, .~~ии ви

конує більшість таємних оnерацій закордоном за директиваии Кjь. Сов.
дорадники "nрацюють" у всіх сімох директоратах К.ЦС ....
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в Австралії,
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Кінтекс підляr~є Першо~!. Директоратові, відnовідальному за всі
чужинецьк~ и домашн~ оnерац.1.1. розвідки, включно з тероризмом. Біль

шість дорадників КТЕ n}?аЦІоють caue в цьому директораті. ІСінтекс за
трудюоє біля 500 директорів, nисарів та nродавців. Приблизно о~на
чверть з них - це офіцери розвідки Першоrс директорату. Вони nl.дл~
гають

генерал-nолковникові

Григорієві

Шоnову,

nершому

застуnников~

.

міністра внутрішніх сnрав, начальникові кда, nереназваному на де.
З дійсності, був чи й теnер є головною nружиною "за сnиною" скритоЗ:
діяльности Кінтексу.
~таб

розміщений у

чотириnоверховому будинку

наrJи на Бульварі Антона Іванова,

будинку nості~но стоїть nоліція,

в

з

.

наn1.вnрозсрими

с.tоІ<ійному раі1оні Со(~ії.

одягнена nо-цивільному.

.

вl.к-

Ь.а варті

~~) вулиці чу

ти оглушливі nостріли з автоматів • .L.есь у nідземеллі майбутні терори
сти /араби t; інші/ виnробову-"1ть І<арабіни :Калашнихова та чесьІ<і авто

мати Скорnіан для Кінтексу.

Коли вzе директива M-120-00-005\J була го··rова,
ла Яf~~жузати донесення

про

те,

що

nрацівник Кінтексу,

нов, fl~ !·Н1.клер арабського rероїну і-1 морtі:ію,
гарська митниця для

за..--с.

nродажу вибраним

розвідка nоча
якийсь

д.Бара

я:кі "nерехоnлю:вала'1 бол

торгівцям

Сер.Сходу

та Евроnи.

Одюtм з вибраних клієнтів був Люіс J.Leнic /він nомер у 1976 році/ rоло:вний nостачальник морфіІJ засекреченим лабораторіям на nівдні Е:в
рстш. Баранов маскувався реnрезентантом Кінте:ксу, і йоrо nрізвище nоявлялося все частіше в таємJ~их дснесsнню: інформаторів.
Головним директором Кіктеrtс;у був

Ра;J:ослав Тодоров,

хандидат ЦК

Кощтартії. Нг.ч:альникоІt контрабандних операцій 6УБ /є/ :високоrо ранrу
офіцер КДС/ДС/ Тер3св, якnй домовляється з контрабандистами воrнезброі
•га. циrаро:к :а інтересах }(..інтекс~у й схвалює
І<і:в. найменш є. ;:~ам:оз.пення: 1 О х{ілсн·ра.иі:в.

:rе}:)~:J.Є'Я і

щи':-:

готелі :з

куnівлю

та nродаж наркоти-

·

1:ioro rrомічн:ики К.і.нтекс.у є є.:і.доvими в 2естибюлях найкра

Софіі,

д<:а

:аоюІі

з уст-рі чаю')~j.:>f:2:Я з

nровідними

ІtонтраСандиста

ми •. Але олерг.JJ,:і.п е; тяжкою. l\онтра6~ндисти по::еиsні j_;-шестуЕ-ати майже
n?noш1нl. с:t".ого виторr;>'. 'l:a И в~:~агал:і, Rопи вени ~уnують зброю за. ro'!'1.!:1-J(v, ;{:ї,'Н'fr:?:кс :;:,~.,-мг гає ллr1тУ ь ;·=їщ:>.-r:тп.rн:нс:ь;-:и:...: ~ швf".:ицsтн~ь:ш=..;: або з ах.

німе'U_:і:.ких ов.lШlіс'гах ~ які ~ао:t.:на xne.e·rи іі~- конто ~-\:інтенс:у в Відні. Але,
як не дивно, за зброю Кінтекс не аиuагає rотівки. ~амість неі може
б;ути :rерс1н або морі~)іН. ,.....оста:алені і:іflрї-<:ОТЮ!;И міняrотьс.fі. на. зброю, яку

ві~разу ж не~еrольно перекидається nартизанам і заколотникам на_Сер.
С~:tд. а.Оо J\е-нще

•

.Цовідавшись nno болrарси<у І<онтрабенду,

арабс:&J\і -ra евроnе:і.ські

rrачкері зграєю пос:уrj:ули в l~оJпарію. Кінтеr~с. надав їм усякі nослуги,
включно з безштатним nживІ=!нн~.м t-~вартир, :r'арантува.в їм віjrьн:ий від оn
лати довіз наркотиків, ~6ро1. та :есs:пtс•ї інше~~ контрабаr-::ци че1Jез болr·ар

ський Rордон,

а разом з тим і спі:вnрацк; те nолеrші "Від болrарських

бюро!~ратіD. 1Гt:К і спр:з.зд:і було, (.о ОСЬ,НаnрИRЛS.Т.\, ,..ШТНИЙ директор,
Лазз.р Еонев, був згадаюtі1 у донесеннях зах.розвідки, як той~ !;.:о був
прис.утнім, rтрина.ймні, два рази на місці ••контрольованого nponycкy 11 кон
трабанди - на о.nном:,'" r:ереїз~і І<ордону.
;_.;итні б;удинк:и F СофіЗ:, Зарні та I3ypraci на Чорному морі були зав
~~:щ-~ ~о послу r nачкарів, що хотіш,.. nереховати :великі до стави мор~1і!~ nepe.!). 2;: Р.іх:·г:рглслортуванням на r-.~іj::народні :ваговози, пnизнчені на виЗ:зд
до }:;вропи.

!{оли

=::

норме.льних

за!І.J.СіЕ

г•-::::;оj:ну й

мор1)ію t.1енша.ло,

.L\істг.:вnз j>:: :з дер::~авної ('ар~t.ацевтичнсї ~~г.брик:и:, ш~а готує
nродаж арабським w.аклерr~м, !;~о nе:ребува:'J'І"Ь у Со~:1ії.

1-\інтекс

мор.~;ія

на

Кінтекс дозволяв надіhним маклерзм куnувати відібрани~ у ненадіfі
них rшчкарів

героїн та мор!)і:~,

які nісля

кс:~-н"'~іс!<ації nі.для1·ав

знищен

ню. ~:орми..льЕо, ціни. на геро:J:н та 1.10p(f;iti :r. Сс:}:ії бym'l на 15-:::с.;6 вищими,
ліж ~r Істаибулі. :.:аnорукою за виnлачені rpoui була rарантія, що конт
гг.банда 6-:me доставлена в ціп: ес 'І· і Er.~ ЩІиts.На'-tене місце. Бопrаріи на тому ні чоrо не

втра.ч.ала.

В

1962 poui

j:ї

зовнішня торrівля становила
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А коли до цьоrо додати •е й прибутки з ков~рабан

то ця цифра збільмитьс~вдвоє.

Так,

принаймні,

говорить один з

ко

ли•ніх маклєрів Кнтексу.

ТрУбоnровід до Сіцілії·.
ми Кінтексу

десь у 1979 році, Терзєв зі своїми помічника
звузив поле добірних клієнтів до групи 20-ти міжнародніх

"торгівців"

і посередників,

з яких майже всі були турками.

Вони ство

рили консорціум, підпорядкувавши собі майже половину торrівлі наркоти
ками з Сер. Сходои. Виділявся серед них Мустафа Кісакіс, 54-річний ту
рок, який вів справу з наркотичними лабораторіями Сх.Туреччини, якими
оперують

курди лівої

попіторієнтації.

Кісакіс

торrував

морфієм та ге

роїном, а його партнери, завербовані болгарським де, вели розвідчу та
nідривку працю закордоно•• Одним з цих агентів був Абузер Yrypny - rо
повна фіrура в підготовці за•аху на життя Папи Івана Павла
Yrypny,
який тепер сидить у турецькій тюрмі, nерепачковував зброю дл~терорис
тів у пляні дестабілізації найсхідніЕоrо члена НАТО - і за це мав ви
наrороду в формі наркотиків з лабораторій Східньої Туреччини.

2.

Але Терзєв завжди щукав нових клієнтів. Розrпянемо виnадок з ара
бом на nрізвище Caлnar Ваккас. Цей сирієць з жовтуватим~~nодзьобаним
обличчям· народився

Сирії,

1945

в

ах nоки nобачив,

році,

вчився в універсс~етах ~7реччини

що контрабанда була більш nоплатною•

й

В сере

дині ?.О-их років вік оnинився в Мілані, де на спілку з одним nартне
ром, став макиєром героїну та морфію. При кінці І978 року його "rру
па" вже контролювала велику частину руху наркотиків до Мілану й через

Мілан. Згідно розвідчих аналітиків США, серед клієнтів Ваккаса були
Герпяндо АлGерті, rаетано Бадаламенті й Франческо Кафара - всесильні
rоповачі

Мафії

ріями rероїку,
шо

в Сіцілії.

Ці

мафіозі,

оперуючи

засекреченими паборато

продавали г~роїн злодійським фаміліям tамбіно й Бонанио,

мали сво~ центри

в

Нью-Иорку

та

Нью-ДЖерсі,

звідки доставлявся

rе

роїн на Східнє Побережжя Америки. Далі його·перепачковувано до аrентів
у Бостон, Філядельфію, Детройт, Балтімор і Вашінrтон на "npoдasu
та
роздування

десь у

злочинности

1980

в

капітапіетичному

році фірма Ваккаса

світі.

вже постачала поповику

всієї достави

героїну з аіцілії до США. В 1980 році Ваккас доставив
морфію
в
Сіцілію на 4 мільйони допярів тільки за чотири місяці. Більмість цьо
го "краму•• призкачалося для Америки. Ніхто ке знає, копи саме Ваккас
став таким важливим клієнтом Кінтексу, все ж були докесенн~nро те, що
в 1980 році вік закуnив совєтської протилетунської зброї ЗСУ-23 .та аму
ніції ка 4,400 мільйонів долярів. Продавець: Кіитекс. Зброя була nере
везена через Туреччину до Іраку. Ваккас розрахувався а Кінтексом не rо
тівкою, а морфієм.
У 1981 році справа Ваккаса підпапа інтенсивному дослідженню амери

канської розвідки. Разом з італійськими впастями американські аrенти
почали розхитувати фірму Ваккаса на на півночі Італії. Відчуваю.и натиск,
Ваккас утік до Софії 29-ro вересня·• 1981 року.

Терзсв зустрів Ваккаса з відкритими обіймами. Кінтекс улаштуsав йо

rо

в розкішніИ

було
коrо

віллі

високо на схилі мальовничої rори Віто~і,

з якої

видно всю Софію. Ваккас пишавсв~ що вілла була домівкою болrарсь
амбасадора в Москві.
Увесь січень
року Кінтекс помаrав Ваккасові та іншим підерам

1982

консорціуму влаштовувати зустрічі з двома агентами
/nачкарями морфіІІІ
організації Мафара з Лапєрмо. Кіньекс відгородив цілий nоверх Паркrо
теп~ Москва /через дороrу проти совєтської амбасади/ й наказав еміrра
ційним інспекторам не штемплювати паспортів, щоб не пимити слідів їх
ніх відвідин. присутніми nри цьому були грецькі корабельні каnітани.
Предмет розмови: плянування nеревазу маси морфію Середземним морем до

Сіцілії та купування за nрибутковий капітал зброї, яку опісп~будуть
доставляти з Варни й Бурrасу й nереnродувати терористичним бандам. Ane
роля Ваккаса була значні•ою·, ніж звичайка закуnівля карабінів Каnа•
нікова.

/Продовження буде/.
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У К Р А І Н С Ь К А
3 І Р К А.
/до 110-річчя народженн~а. Крумельиицької./
/Закінчення з nоnередньоrо числа./
Коли вістка npo нечувано тріюмфальний успіх С.Крушельиицької в
Парижі діймла до Неаnоляг, це місто сnіву вирішило мати в себе "но-

ву славу".

Ії заnросили до театру Сан Карло. Вона мала вистуnати nе

ред неаnолітансько~nублікою, nублікою з витонченим смако•~та rлибо
кою обізнаністІD вокольноrо мистецтва, "nеред nубліко10·, що завжди бу.•

ла, є й буде nострахом для:всіх артистів",- nисала тоді rазета "дон
Морціо". В січні 1903 року С.Крумельницька вnерше вистуnила nеред не
аполітанською:-авдиторією в опері
ка

артистка

видно

-

хвалювали її,

з

тодішніх

і

здібнасти й

нааrої

була сnрийнята українсь
які

на

всі

лади·· роз

надзвичайно чудовий rоло~•··

nераrорядний артистичний смак".

року сталася ше одна подія,

тистичну здібність

Як

журналів,

"Безконечні оnлески •••

неабиякі драматичні

1904

"Аїда".

rазат

сnівачки.

•о nідкреслила надзвичайну ар

Пуччіні

закінчив

свою оперу

"Ма

мистецтва чекали дуже баrато. Bneнайкращих театрів світу, мілансько
там вона зазнала цілковитоrо nрова
ж вечора коли nоявилась на сцені",

дам Батерфляй", від якої любителі
P•e її ~упо nоставлено в одному з
му оnеравому театрі "Ла Скаля", і
лу, "була nохована живцем nepmoro
як писали тодішні rазети. Ця
вона любила:твори Пуччіні та

вістка болюче вразила Крушельницьку, бо
знала його особисто. Не може бути щоб

такий комnозитор nровалився!

Треба йому доnомогти.

звернувся до

неї

Але Пуччіні сам

за доnомогою:

Вас.

Сіньйоріно, візміть ролю цієї бідної яnонської дівчини.
Я nевний, що ніхто так добре не зрозуміє її, як Ви •••
-Добре, маестро. Я буду сnіват~ Чіо-Чіо-Gан •••

Прощу

Зробивши деякі

комnо

невеличкі

зміни

за

nорадою Крушельницької,

зитор nочав шукати хто

б згодився оперу nоставити~

катеrорично

ставит• цю

театрів

відмовився

робили

згодились

теж

саме.

nоставити,

І

••невдалу"

тільки

в

сnодіваючись,

як ім'я Крушельницької.

І

Бреmії
що

річ.
з

Театр "Ля CкanR"

Иоrо

великою

nубліку

вони не nомилились.

слідом решта
неохотою

притягне

не

так

таки
опера,

Завдяки Крушельницькій

опера ожила й запульсувала всіма барвами любовної трагедії. Оваціям
не було кінця, - Евіва Пуччіні! Евіва КруШельницька! - літало в nові
трі.

Після

цьоrо

тріюмфу

"Мадам

Батерфляй"

стала

невід'ємною частиною

реnертуарів усіх оперових театрів світу.

Тодімні газети nисали:

вдячність

Луччіні

є

чеснотою авторів,

то

Джакомо

винен

"Якщо

Соломії Круше

льницькій безмежну вдячність".
Дальша nраця талановитої артистки - це роки суцільних тріюмфів У
римському театрі "Констанца". Музична критика nисала, що там де вона

приходила,

"виростали троянди і сnівали солов'ї.

атр "Ля Скаля"

Коли Міланський те

nрийняв до nостановки оперу Ріхарда Штравса "Саломея",

на керівника постановки було заnрошено одного з найславетніших дири- ·
гентів світу, Артуро Тосканіні. Він погодився керувати оnерою, але ті
льки при одній умові, що на головну ролю Саломеї запреять С.Крушель
ницьку, бо тільки вона здібна вдмухнути в неї життя. Без неї навряд
чи ця опера матиме успіх. Завдяки сnільній творчій сnівпраці цих двох

rеніяльних талантів,

1906

rоку

"Саломея 11

пройшла з феноменальним трі

юмфом.

Перша світова війна захоnила С.ffрушельницьку за кордоном, відір
вавши її від рідноrо краю, за яким вона так тужиnа. Вона дала собі
слово,

що

як

nоявиться

можливість

вернутися

до ріnного

дому,

до

сво

rо народу, їй вже ніколи йогоне покинути. І вона cвorQ слова дотрима
ла. Західньоукраїеські міста й села добре nам'Ятають концерти С.Кру

шельницької nісля nовернення її на батьківщину.

Протягом майже 20-ти

років увесь свіИ талант, все своє вміння вона віддавала на служіння
своєму народові, nоnуляризуючи у своїх виступах твори українських ко

мnозиторів,

і ніколи не

забуваючи

включати у

nрограму концертів чудо-
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ві народну

пісні.
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Протягом

всього жnття

молодости,

Крушельницької

втративши лиме

трохи

на

1983.

її

голос

зберіг

силі.

Після 2-гої світової війни, 1946 р. Соломі~ Крушельницьку було за
про•ено на посаду професора Львівсьуої консерваторії імені М·Иколи Ли
сенка, твори якого вона наИбільше любила, з яким uріяла зустрітися, і
не могла. С.Крушельницька була професором консерваторії аж до
р.
коли ця видатна українсь~а зірка ~ві~uвої слави скінчила свіИ тріум

1952

фальний спів,
телькою
гатющим

і залишила нашу грі~ну Зеuлю.

ЕJла

вона любимою вихова

і другом нових сnівочих кадрів, ав~оритетниu керівником
знанням і досвідом та вірно~·адеnткОDJАлолона.

з

ба

Тіло 79-ти літньої старушка"nрофесора nро~одили на ЛичаківськиИ
цвинтар у ЛьЕові величезні натовnи її обожпюва~ів, несучи незчислен
ні вінки квітів як останнs nризн~нн~ для світової слави артистки, і
однієї з найбільших зірок оnерної сцени, ТЕорчий шлях якої стелився
заnамними трояндами мистецьких трію~фів.

П О

В

І

L

д О ~ Л

~ Н Я.

Повідомляємо уираїнсьІ<е

громадянство, що Органі~ація Вільних Коза
діяльність.
особливо буьmих член~в вікторіянського
зrолосити~я до ~овunризначеної старшини намо

ків у Вікторії відновила свою
Прохаємо всіх бажаючv.х, а

куреня Вільного КозаІ\Тва,
го куреня. Наказом nроводу УВК Палаrии на Австралію,

nідnолковниуа ЮРІЯ
ОдлИГИ, хорунжий Микола Грищук призначен:v.й головою, а nані С.Слюсарсь
ка секретарем 8-го ім. Кошового Петра Rальчиmевського Куреня УВК на
Вікторію-.•
Просимо всіх членів у Вікторії Еіднов~ти своR членство, не забувати,
що ми всі брати й сестрп, КОЗАЦЬКОГО РОЛУ, особлиРо наша молодь!
За

ynpany

8-го

~~;:.

к,,:поЕ~:- о

Пет~а <"{алью:ше:вr:' ького

Куреня

УВК на Вікторію:
Голова: хоруч~v,? М.Грищук.
Звертатися no телефону: 309-6858 або
М.Грищук, 2 Блаір ст. :Сро.r:,~!:.довr:,

Сеуретар:
~~стовно

Вік.

на

С.Слюсарська.
адресу:

с047.

Українська Могилянсько-~1аз~пинсь~<а І.кадемія Наук.
Український Іnститут Етнології і Фолкльору •.
Програма

збору матеріялі:в
народніх

1.

npo

звичаів у

Чи мати

і

те,

як

ба.ть1:и F~аьчають

країнах ноLого

(зтько

навча~ть

своїх дітей укра~нсьхих

nоселснs~;

своїх

діте~

тут

на

чужині,

святкувати Різдво Христове за нашими, українськими,

як

треба

звичаям~

2. Чи діти знають українські ко~ядии? Якшо знають, то чи ходять ко•
лядувати до інших укрєїнських родин? Я nрошу заnисати всі ті колядки,
які

знають

Ваші

діти.

З. Чи діти знають шо таке Шедрий Вечір? Чи зміють щедрувати? Якщо
вміють, то які саме щедрівки вони сnівають? Н nрошу ~х записати.

4. Чи діти знають про те,
ба зустрічати Но:вий рік?

5.

родині

б.

Оnишіть докладно,
тут,

у

нових

як

за

як саме святкується Різдво Христове у Вамій

Які страви готуються у Damiй родині
зібрані

українськими звичаями тре

країнах nоселення.

Христове? Опишіть докладно.
Всі

нашими,

матеріяли слати на

на С:вят Вечір і

КерівР.ик УІЕФ: о.Воролай.
адресу:
С.Радіон,
Еве Курт,
Слрінrваль Нарт,

8

Вік.

3171.

· ·

на

Різдво
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ПFFF.ДПЛАТУ ПРИСЛАЛИ:

§ 15.00

Н.Дмитрусенко

І.Огієнко

15.00
15.00
15.00
10.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

n-ні В.Шевченко
А.данилюк
І.Пантелеєнко

n-ні І.tут

І.Рокитянський
В.Крицький
П.Нікодим
Я.Гвоздецький
О.Кулик

О.Білоцький
На nресовий
Н.Дмитрусенко

§ 15.00

15.00

фонд:

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

n-ні В.Шевченко

І.Пантелеєнко
І.Рокитянський
І.Огієнко
Я.Гвоздецький
О.Білоцький

Широ дякуємо nередnлатникам і Жертводавцям за nідтримку намого ча
соnиса. Просимо наших nередnлаткиків nовідомляти нас, як•о ми когось
nроnустимо в нашому сnиску. Ми звичайні люди і можемо nомилятися. На
nриклад: в nоnередньому числі n.п.В.Сацюк і П.Маринів подані двічи,

- вибачаємосні Рівночасно звертаємося до наших передnлатників котрі ще
не

відгукнулися,

сти,

з

nроханням

відновити

nередnлату

і

вирівняти

а також старатися nридбати нових nередnлатників.

nрацюють

безnлатно

і

nотрібнQ

незалежна

преса.

Українська

будуть

далі

так

nрацювати,

еміrрація ше не усвідомила собі

бо

залегло

Члени Редакції

ми уважаємо,

в nовні утрати,

що

нам

що її

ми

зазнали, nокину2mи рідний край. Ми ще відганяємо від себе свідомість
нашого стану. Як казав св.n. nроф. М.Шле~кевич:"Зал8бки живемо оманами
і радо слухаємо та йдемо за тими, що використовують нашу сnрагу оман~
Або втікаємо від самітности, заглушаючи її дрібними, у nорівнянні з на

шою трагедією,
Ми хочемо

суnеречками анахронічних nартій

розбудити

наших

читачів,

ми

хочемо

і владолюбних клік".
nомогти

заnовнити

стра

шну духову nорожнечу, що відкриється на руїнах оман.
Кличемо до сnинення, хоч на мить, дрібних розрахунків тоді знайдемо
сnільні цілі та узгіднений шлях до них •.І втративши рідний край, зумі

ємо збудувати нашу духову батьківщину
Бути скромними цеглинами задля
упорядкованої держави душ наших

Доnоможіть нам хоч

-

частинно

в

нашій скитальській сnільноті.

розбудови
це мрія і

осягнути нашу

....-;--·

тієї незримої батьківщини,
nосягання нашого місячника.

мету!

......

.......

_.". .

.-~
~~-

і

-~ -----·-· -~ . ·----··· ~--------~Jf!-~ _ _ _ .._._________ __j

Редакція ві та є усіх наших nе
редnлатників і читачів з над

ходячими Святами та
багато здоровnя
вому Році!

бажає їм

та шастя

в но

