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24 листопада 2012 р., в День пам’яті жертв 
Голодомору-геноциду 1932-33 рр. в Україні та за кор-
доном відбулися численні поминальні заходи.

Зокрема, в Києві о 15 годині біля Меморіалу пам’яті 
розпочалися жалобні заходи, організовані громадським 
комітетом з відзначення роковин Голодомору-геноциду. 
У заходах взяли участь керівники та представники полі-
тичних партій та громадських організацій, члени громад-
ського комітету з відзначення роковин Голодомору, керів-
ники та представники численних іноземних дипломатич-
них представництв, делегації з усіх областей України.

Скорботною ходою вони пройшли до меморіалу 
«Свіча пам’яті», біля якого було встановлено траурні 
композиції із запаленими свічками. Після цього було 
відправлено панахиду.

Очолив панахиду Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет, якому співслужили: архієпископ 

• Не підлягає забуттю

Переяслав-Хмельницький і Бориспільський Епіфа-
ній, архієпископ Білоцерківський Олександр, єпис-
коп Вишгородський Агапіт єпископ Васильківський 
Феодосій та численне духовенство столиці. Також у 
панахиді взяли участь представники УГКЦ та УАПЦ.

Панахиду співав хор Київської православної бого-
словської академії під керівництвом священика Петра 
Бойка.

О 16.00 українці вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років. Після цього 
почалася всеукраїнська акція “Запали свічку!”.

Жалобні заходи відбулися в усіх обласних центрах 
України. Всюди в них брали участь єпископи й духо-
венство Київського Патріархату. Поминальні заходи 
та панахиди відбулися також і в місцях поселення 
українців у діаспорі.

Власна інформація.

Україна вшанУвала пам’ять жертв 
ГолодоморУ-ГеноцидУ 1932-33 років

Україна вшанУвала пам’ять жертв 
ГолодоморУ-ГеноцидУ 1932-33 років
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У американському Кліфтоні  вша-
нували померлих від геноцидного 
голоду в Україні.

А зробили це вірні  Свято-Вознесен-
ського  кафедрального  собору  УПЦ КП. 
Чимало  чоловіків, жінок і дітей зібра-
лися в неділю 25-го листопада, щоб у 
молитві під сумні передзвони храмових 
дзвонів  вшанувати  пам’ять  мільйонів 
людей, котрих  втратила  Україна  під час 

Великого Голоду   майже 80 років тому.   
Тоді за різними джерелами від геноцид-
ного  голоду  1932 -1933 років потерпіло  
близько 7 мільйонів осіб, а за деякими 
даними чверть населення країни.    Не-
нажерливий диктатор  Сталін  прагнув 
просто фізично знищити  волелюбних і 
працьовитих українців. До кінця це йому 
не вдалося лише через те, що їх 
було просто багато.

Довголітній голова парафії 
Святого-Вознесіння вісімдесяти-
восьмирічний Петро Величко з 
сумом пригадував по завершен-
ню жалобного богослужіння як 
маленьким хлопчиком він зму-
шений був разом з батьками по-
лишити рідне село в Павлоград-
ському районі Дніпропетровської 
області, аби врятуватися від го-
лодної смерті. Поневіряння при-
вели його аж до Америки. Але він 
й понині з жахом згадує ті часи, 
коли через свавілля червоної 

Москви людське життя не вартувало, 
бодай, копійки. В усі часи Україну на-
зивали житницею Європи, але москов-
ські комуністи вкупі із запроданцями-
хохлами  у 1932-1933 роках перетвори-
ли багаті і родючі землі на смертельну 
пустош. Таке не вправі ніхто забувати: 
ані в Україні, ані на чужині.

22 листопада, 2012 р. - Оттава, Канада - Інста-
ляціями Чорних прапорів у канадських містах вша-
новується пам’ять невинних жертв, які постраждали 
від Голодомору, голоду-геноциду в Україні у 1932-33 
роках. Конґрес Українців Канади встановлює чорні 
прапори по всій Канаді в пам’ять мільйонів чолові-
ків, жінок і дітей, які померли від голоду внаслідок 
цілеспрямованої політики радянського режиму на 
чолі з Йосипом Сталіним. Цей злочин геноциду, відо-
мий в Україні як Голодомор, означає вбивство голо-
дом. Тридцять три чорні прапори символізують рік, 
коли голод сягнув свого піку.  Інсталяції встановлені 
на видних місцях у Нью-Вестмінстері (Британська 
Колумбія), Калгарі (Альберта), Саскатуні (Саскаче-
ван), Вінніпезі (Манітоба), Віндзорі, Лондоні, Сант-
Кетеринсі, Гамільтоні, Міссісазі, Торонто і Оттаві 
(Онтаріо). Федеральний уряд, а також законодавчі 
органи провінцій Саскачеван, Манітоба, Альберта, 
Онтаріо і Квебек визнали Голодомор як акт геноциду 
українського народу. Конґрес Українців Канади про-
довжує виступати за визнання Голодомору як акту 
геноциду Організацією Об’єднаних Націй.

Власна інформація.

до  79-тих  роковин   ГеноцидноГо
ГолодУ   в  Україні  1932-33  рр.

В  німеччині  ВшануВали  жертВ  голодомору

• Вісті з діаспори

Мітинг-реквієм розпочався з за-
свічення свічок пам’яті, викладених у 
формі хреста, в центрі якого були по-
ставлені колоски та калина, привезені з 
України. Також було поставлено чорний 
хрест з синьо-жовтою стрічкою – сим-
вол трагічних подій. На початку акції всіх 
присутніх привітав голова Спільноти 
прихильників ВО «Свобода» в Німеччи-
ні Олексій Ємельяненко, який передав 
слово генеральному консулу 
України в Франкфурті-на-
Майні пану Альберту Черні-
юку, який нагадав всім при-
сутнім про страшну трагедію 
українського народу, зокре-
ма з переказів своїх дідусів, 
що пережили ті події. Після 
промови Олексій Ємелья-
ненко детальніше розповів 
про Голодомор 30-х рр., зо-
крема німецькою мовою. 
Перехожі з цікавістю при-
єднувались до учасників мі-
тингу й висловлювали свою 
солідарність й співчуття. 
Переважна більшість з них 
ніколи не чули про ті страшні 
події в Україні, що в черговий 
раз підкреслило важливість 

проведення подібних заходів по всьому 
світі.

Панахиду за жертвами Голодомо-
ру відслужив о. Олег Зайнуллін, па-
рох парафії Української Православної 
Церкви КП святого кн. Володимира в 
Франкфурті-на-Майні. Під час панахи-
ди співав хор греко-католицької гро-
мади парафії св. Климентія Унівського 
в Франкфурті. Панахида закінчилася 

проповіддю о. Олега, який закликав 
до осудження комуністичного режиму 
світовою громадськістю задля недопу-
щення колишніх подій нищення укра-
їнців та інших народів, після чого хор 
греко-католицької громади виконав 
пісню «Боже вислухай благання…»

Від імені українського студентства в 
Франкфурті виступив Костянтин Чебрій, 
який подякував всім учасникам акції за 
присутність, розповів про причини го-
лодомору й наголосив на необхідності 
збереження історичної пам’яті україн-
ців. На цьому слові було оголошено мі-
тинг завершеним і виконано церковний 
гімн «Боже Великий Єдиний…».

Учасники мітингу тримали транспа-
ранти з написами «Голодомор 1932-

1933 – Геноцид», а також з 
фото та описом страшних 
подій 80-річної давнини. 
Мітинг відбувся під держав-
ними прапорами, револю-
ційним  червоно-чорним та 
стягами ВО «Свобода».

Нагадаємо, що така ак-
ція відбувається в Франк-
фурті вдруге за останні 
роки. Українська Громада 
в Франкфурті-на-Майні ви-
словлює подяку всім при-
сутнім на акції, а також 
представникам Генераль-
ного консульства України в 
Франкфурті за участь в ак-
ції.

Костянтин Чебрій
Олег ЗайнУллін

24 листопада 2012 року в м. Франкфурті-на-Майні на одній з централь-

них площ міста, – Alter Oper представниками Української Громади було 

організовано акцію вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

в Україні. На запрошення відгукнулися також представники Генерального 

консульства в Франкфурті. Подібні акції традиційно проводяться щороку 

в третю суботу листопада в Україні та світі.

Українці америки не забУли
• Вісті з діаспори            Володимир МогуЧиЙ (м. Кліфтон, сШа)

• з життя упц Кп

28-29 листопада 2012 року, після 
архіпастирського візиту у Полтаву, від-
бувся робочий візит Святійшого Па-
тріарха Київського і всієї Руси-України 
Філарета у Дніпропетровську єпархію.

28 листопада, ввечері, єпископ 
Дніпропетровський і Криворізький 
Симеон, разом із духовенством зу-
стріли Первосвятителя на кордоні 
областей та супроводили до Дніпро-
петровська.

29 листопада 2012 року Святій-
ший Патріарх Філарет відвідав пара-
фію Різдва Пресвятої Богородиці, що 
поблизу житлового масиву Комунар. 
Біля храму, що будується, Святійшо-
го Патріарха зустрічали настоятель 
парафії протоієрей Віталій Лопушан-
ський, настоятель столичного храму 
Різдва Христового протоієрей Мико-
ла Салабай та духовенство єпархії. 
Його Святість заклав пам’ятну капсу-

лу, ознайомився із ходом будів-
ництва та поспілкувався з пара-
фіянами. Незважаючи на будній 
день на зустрічі була присутня 
велика кількість віруючих.

Також Предстоятель Церкви у 
рамках візиту відвідав храми Дні-
пропетровська: кафедральний 

храм на честь святих первоверховних 
апостолів Петра і Павла, храм Святого 
Духа, церкву святителя Арсенія (Ма-
цієвича), митрополита Ростовського і 
храм на честь святих мучениць Віри, 
Надії, Любові та матері їх Софії, де 
ознайомився із життям парафій та су-
часним станом святинь.

За час перебування у Дніпропе-
тровську Святійший Патріарх також 
оглянув земельну ділянку під будівни-
цтво кафедрального собору.

На цьому візит Патріарха Філаре-
та у Дніпропетровську єпархію  за-
вершився.

Священик Олександр ШмУригін
Фото Василя Дідуха, Володи-

мира галака.

СВятійший Патріарх Філарет ВідВідаВ 
дніПроПетроВСьку єПархію
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«Братство  для  оновлення 
УкраїнськоГо  православ’я  в  канаді»

• Вісті з діаспори

Від 28 листопада до 6 січня включ-
но триватиме Різдвяний піст або Пи-
липівка. В цей час згідно традицій 
Православної Церкви та церковного 
Уставу християни обмежують себе в 
їжі, а також намагаються уникати в 
своєму житті того, що віддаляє лю-
дину від Бога, для того, щоб духовно 
приготуватися до зустрічі великого 
свята Різдва Христового.

Протягом посту християни не по-
винні вживати в їжу продукти тва-
ринного походження - м’ясо, молоко, 
яйця та вироби, що їх містять. Різд-
вяний піст відноситься до не суворих 
постів, а тому за церковним Уставом 
під час нього може вживатися риба 
та олія. На час посту ті, хто перебува-
ють у шлюбі, повинні утриматися від 
статевих відносин.

Є ряд обставин, які дозволяють 
людині послаблювати свій піст - хво-
роба, важка фізична праця, похилий 
вік, перебування в дорозі. В таких 
випадках суворість посту може бути 
послаблена - наприклад може вжива-
тися молоко - але для цього необхід-
но звернутися за благословенням до 
священика, разом з яким визначити 
міру послаблення посту. Також від 
посту звільняються вагітні жінки, 
малі діти та ті, хто з вагомих причин 
не має можливості сам обирати, чим 
йому харчуватися - наприклад особи, 
які перебувають у відрядженні.

Протягом посту можна вживати 
продукти рослинного походження 
- картоплю та вироби з неї, різного 
роду супи та каші, консервовані та 
квашені овочі (помідори, огірки, ка-
пусту, тощо), консервовані салати. 

Не бажано вживати майо-
нез, до складу якого входять 
яйця, але можна вживати 
різні види харчового марга-
рину (без домішок молоко-
продуктів). Загалом пісна 
їжа повинна бути простою та 
недорогою (наприклад, в на-
ших умовах важко назвати 
пісними продуктами анана-
си чи омарів), а її вживання 
помірним (бо об’їстися мож-
на і печеною картоплею).

Якщо вас протягом посту запро-
сили на відзначення дня народження 
або інше святкування, пов’язане зі 
святковим столом, і ви не можете від-
мовитися - по можливості попередьте 
господарів про те, що ви дотриму-
єтеся посту. Якщо цього не можна 
зробити - намагайтеся їсти тільки ті 
страви, які дозволені в піст, а якщо 
таких немає - то зовсім небагато тих, 
які стоять поруч з вами. Під час свят-
кової трапези не потрібно без прохан-
ня інших самим розповідати про те, 
що ви постите, привертати увагу до 
цього, або дорікати іншим за недо-
тримання церковних уставів.

В піст також не потрібно вживати 
алкогольні напої, особливо міцні - го-
рілку, коньяк, тощо. Лише у суботу 
та неділю, а також на свята дозволя-
ється випити трохи вина.

Дотримуючись посту, потрібно 
пам’ятати, що він відрізняється від 
звичайного голодування своєю ду-
ховною складовою. А тому той, хто 
постить, повинен більше уваги при-
діляти своєму духовному життю: мо-
литися в храмі і вдома, читати Святе 

«Як будете в церкві на 12 
євангеліях, слухатимите Сло-
во Боже про Страсті Христові, 
- як будуть носити святу Пла-
щаницю біля церкви, - як спі-
ватимуть радісне «Христос Во-
скрес», - згадайтє про мучени-
ків України. Згадайтє про всіх, 
кого розстріляли більшовики; 
згадайте й про тих, хто з зброєю  
в  руках  боронив  нашу  рідну 
Землю від московських катів й 
своїх юд-запроданців; згадайте 
и помоліться за них!

Не   за   горами   кари   час? 
Воскресне наша Україна, скине 
з себе московсько-большевицьке 
ярмо!

Не забувайте про мучеників і 
праведників наших!

Не забувайте про невинну 
кров і готуйтесь до помсти над 
ворогами, що не дають жити 
нам по людському!»
Симон Васильович ПЕТЛюРА 
Страсний Тиждень, 1926 р.

Церква. info

Письмо та християнську релігійну 
літературу, обмежити все те, що від-
волікає від спілкування з Богом - пе-
регляд телепрограм, слухання радіо, 
відвідування розважальних захо-
дів. Якщо хтось перебуває у сварці 
чи тримає на когось гнів - необхідно 
примиритися з цією особою, бо грі-
хи гордості, гніву, осуду, ненависті, 
злоби позбавляють того, хто постить, 
всіх плодів його праці.

Якщо є можливість, то бажано 
було б протягом посту щодня бувати 
у храмі, хоча б на короткий час - для 
того, щоб помолитися і попросити у 
Бога допомоги у проходженні цього 
духовного і тілесного подвигу. Необ-
хідно також щонеділі бути зранку на 
Божественній літургії, а по можли-
вості відвідувати і інші богослужін-
ня, розклад яких ви можете довіда-
тися в самому храмі. Православному 
християнину протягом посту також 
обов’язково потрібно прийняти таїн-
ства Сповіді і Причастя.

Бажаю всім допомоги Божої у по-
стуванні!

Патріарх Філарет.

ПочаВСя різдВяний ПіСт:
як правильно його провести? 

Ми вважаєМо, що прийшов час виМагати виходу Московського патріархату із суверенних
 зеМель україни та визнати київський патріархат канонічниМ і нарівні інших поМісних 

патріархів cвятого єпископського синоду. просиМо всіх висилати листи до екуМeнічного 
патріарха константинополю (еп). зМіст листа подано англійською та українською МоваМи. 

також просиМо всіх підписувати петицію Remove the moscow PatRiaRchate fRom UkRaine 
при httP://www.thePetitionsite.com/980/637/849/Remove-the-moscow-PatRiaRchate-fRom-UkRaine/

his all-holiness BaRthoLomew
archbishop of constantinople-new Rome and ecumenical Patriarch
Rum Patrikhanesi
342 20 fener-haliç
istanbul, tURkeY
email: Patriarchate@ec-patr.org
november 2012
Your all-holiness!
i believe that it is time to recognize the kyivan Patriarchate, with 

more than 15 million followers, as canonical and equal to the other 
Patriarchates of Local churches. the currently recognized autonomous 
Ukrainian orthodox church (moscow Patriarchate), notwithstanding its 
many fine clerics and faithful, is nothing more than the exarchate of a 
foreign church and power on the sovereign territory of Ukraine.

with the collapse of the soviet Union in 1991, the announcement of an 
independent Ukraine marked a new beginning for Ukrainians worldwide. 
Ukrainians are now free to chart their own destiny as a sovereign 
european nation, without foreign influence. this independence should 
have extended to ecclesiastic life as well, in the form of an autocephalous 
Local church headed by its own Patriarch.

after twenty-two years of political independence, we are still caught 
in a stalemate in which neither Your all-holiness nor the Patriarch of 
moscow is prepared to recognize the kyivan Patriarchate. there is a 
perception, based on published correspondence between your all-
holiness and the Patriarch of moscow, that there is no urgency to resolve 
this problem and that a lack of resolution is indeed convenient.

Respectfully, we have heard all the excuses why the kyivan 
Patriarchate should not be recognized. frankly, these excuses seem 
to be based upon political expediency and financial interest. we, as 
Ukrainians, would like this issue resolved in a timely manner for the 
benefit of all Ukrainian orthodox, wherever they may be, and humbly 
ask Your all-holiness for your intercession.

Let our Lord and saviour Jesus christ’s teachings guide your 
decisions. support the freedom of God-loving orthodox people of 
Ukraine!

Yours in christ,
(full name and address)
cc chief secretary: archimandrite Bartholomew samaras
Rum Patrikhanesi
342 20 fener-haliç
istanbul, turkey
email: Bartholomaios@superonline.com

його всесвятість варФолоМій
архієпископ константинополя-нового 

риму і вселенський патріарх
Rum Patrikhanesi
342 20 fener-haliç
istanbul, tURkeY
листопад 2012р.
ваша всесвятосте!
Ми вважаємо, що прийшов час вимагати 

виходу Московського патріархату – цього 
пережитку збанкротованої радянської дер-
жави і наявного інструменту подальшого 
іноземного гніту – із суверенних земель 
україни, та визнати київський патріархат, 
із його понад 15 мільйонів вірних, кано-
нічним і нарівні інших помісних патріархів 
вашого святого єпископського синоду.

із розпадом радянського союзу у 1991 
році, проголошення незалежності украї-
ни відзначалося по всьому світі. україн-
ці мали свободу намітити власну долю, 
як суверенна європейська держава, яка 
більш не буде страждати від гніту росій-
ського режиму.

народ україни повинен бути вільним 
від іноземного втручання у всіх аспектах 
його життя, включаючи і духовність. якщо 
Московський патріархат надалі буде вер-
ховодити над україною, ніколи не буде 
миру й злагоди у православному світі.

нехай наука господа нашого спасителя 
ісуса христа допоможе вам у вашому рі-
шенні. підтримайте свободу українського 
народу!

ваш(а) у христі,
(повне ім’я та адреса)
коп. головний секретар: архімандрит 

варфоломій самарас
Rum Patrikhanesi
342 20 fener-haliç
istanbul, tURkeY

Заповіт  Симона  петлюри
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• пероМ публіциста                             гнат бердо (Канада)

Рафес, голова єврейської партії 
соціал-демократичного типу Бунд в 
Україні 1918 року, назвав більшо-
вицьку владу, як пише Соломон Ґоль-
дельман, штикократією, а у 1919 році 
за добу зробився більшовиком і «в теї 
«штикократії» не на посліднім місці 
сидить» (Лист 1, с. 2). «Рафес сидить 
там на чолі Київського Пар(т)кома і 
Губкома» (там же). «Яким чином зро-
бився Рафес... комуністом»? - запитує 
Ґольдельман, голова єврейської соціал-
демократичної партії Поалей-Ціон тоді 
ж в Україні. І ми теж застановляємося 
над цим питанням.

Про Зібрання єврейських політиків 
в Одесі осінню 1918 ро ку Ґольдельман 
пише: «Розрив між соціялістичною 
частиною Зібрання і буржуазною біль-
шістю - повний. Німецька рево люція 
остільки підняла настрій Рафеса, що 
він вирішив негай но розпочати також 
«революцію» на жидівській вулиці» 
(Лист 2, с. 1). «Зараз... нашим політи-
кам мерещаться большевицькі перево-
роти і можливість панування над біль-
шістю жидівсько го населення шляхом 
диктатури меншости... нежидівської» 
(там же). «Одне лише мене лякає: ... ве-
лика частина бувших ідейних револю-
ціонерів і громадських діячів остільки 
розгу били елементарні поняття гро-
мадської етики і політичної моралі, що 
в кожному великому революційному 
кроці перше всього шукають - портфе-
лів» (там же). Більшість Зібрання - це 
«сіоністи, клєрикали і плетущієся за 
ними у хвості».

«Ми є свідками рідкого історичного 
явища, як українське трудове селян-
ство... зараз в наслідок... українського 
націо нального руху становиться - наці-
єю... Лише тій політичній акції забезпе-
чений від тепер успіх на Україні, що піде 
по лінії інтересів цієї кляси-нації» (Лист 
2, с. 2-3). «Чи можемо ми, представники 
жидіського народу, його трудовий кляс, 
що стремить до національного і соціяль-
ного відродження, до власного націо-
нального центру в Палестині, чи може-
мо ми залишатися байдужі обік... геро-
їчної боротьби народу, в масу котрого... 
ми є вкраплені невеликими купками, з 
котрим ми є зв’язані тисячею ниток гос-
подарських і політичних, і історич них» 
(Лист 2, с. 3). «Буржазія в Україні не 
українська, - пише далі Ґольдельман, - 
пролетаріат в Україні у своїй більшості 
не український. Одним словом, місто 
сколонізоване.»

У дальшому викладі своїх думок 
Соломон Ґольдельман дає такий ана-
ліз ситуації 1918-1919 років в Україні. 
Він пише: «Жидівські робіники, що 
раніше... признавали, що шлях жидів-
ського пролетаріату до соціялізму веде 
через еміграцію і концентрацію жидів-
ських працюючих і шукаючих роботи 

мас в Палестині... ті самі робітники 
дивляться зараз на совітську систему 
в Росії і на Україні як на більш скорий 
шлях до соція лізму для них» (Лист 2, 
с. 7). «Мене дуже лякає, що москов ські 
большевики скоро поставлять проти 
себе українське село, найдуть фанатич-
ну підтримку у жидівських робітників 
і на шої вічно безробітної і вічно мрію-
чої про світові перевороти інтелігенції» 
(там же). Коли московські більшовики 
заводити муть «на Україні свій лад, то 
боротьба національного змісту буде не-
минуча» (там же).

Неймовірно, як правдиво заналізу-
вав Ґольдельман причини майбутніх 
селянських повстань в Україні та при-
чини війни проти євреїв-більшовиків 
чи ясніше висловлюючись: селян сько-
української визвольної війни проти 
більшовицько-єврей ського поневолен-
ня, проти більшовицької диктатури 
(штикократії) і грабежу, погромів як 
результат політичної війни між біль-
шовизмом і українським селянством.

Причини, отже, «міжнаціональної» 
війни єврейства в Укра їні і українсько-
го селянства треба шукати в ленінській 
політиці нетерпимості, в ленінській 
диктатурі, в російській відсталості, за-
тхлій суспільній думці, у ленінській 
«всесвітній радянській республіці», 
у «фанатичній підтримці (ленінської 
політики) жидівськими робітниками 
та інтелігенцією», чи, як Ґольдельман 
пише, «півінтеліґентних елементів, що 
в боротьбі за існування завше готові 
піти на зазив всіх, що мають силу, не 
б’ють і їсти дають»(там же).

А як Ленін вирішив справу відно-
шення більшовизму до українського 
селянства? Він запитав Жарка: «селя-
ни на Україні бідні за злиття з Росією 
чи проти?» Жарко відповів як істин-
ний малорос: «Їм потрібна правильна 
постановка земель ного і продовольчого 
питання і проти злиття абсолютно нічо-
го не мають» (Ленін про Україну, Київ, 
1957, с. 498 і 711). Та Ленін навіть цієї 
рабської відповіді не зрозумів, не хотів 

розуміти, бо з відповіді Жарка виникає 
правда, яку висловив Ґольдельман, що, 
коли більшовики в силу свого земель-
ного декрету 8 листопада 1917 року 
зліквідують «всяку власність землі», 
то вони увійдуть у війну з українським 
селянством, яка прибере і національний 
зміст. Ленін проти реальних фактів по-
вів свій більшовизм проти українського 
селянства, проти українського народу, 
пішов погромами на нашу націю. Коли у 
лютому 1918 року більшовики заатаку-
вали Українську Народну Республіку, 
зайняли Київ, вчинили страшний по-
гром українців, вистріляли 5 тисяч не-
винних людей, стріляли навіть за те, що 
хтось у вишиваній сорочці. Це був пер-
ший взагалі погром в Україні вчинений 
більшовиками. А хто такі більшовики? 
Фанатичні московські імперіалісти і фа-
натичні єврейські глобалісти, чи як воно 
фанатики всесвітньої комуні стичної 
диктатури - панування меншості над 
більшістю (ленінської «всесвітньої ра-
дянської респуліки»). Отже, після ки-
ївського погрому, який започаткували 
більшовики, чого доброго можна було 
сподіватися більшовикам-євреям від 
українського селяства?

І ті єврейські політики, як Рафес, 
Бош, Квірінґ, Раковський, Затон-
ський, Каганович і їм подібні свідомо 
виступали за війну проти українського 
селянства, проти українського народу. 
То ж вони не могли сподіватися миру 
від нашого народу, не могли сподіва-
тися рабської покори нашого народу до 
гнобителів. Мусило прийти до зудару, 
селянство було змушене виступити про-
ти більшовицько-єврейських ворогів. 
Усі ці квірінґи, петровські, раковські, 
усі ці єврейські більшовицькі політики 
не виступали в Україні як національна 
меншина за свої права, вони їх мали за 
Центральної Ради, за Директорії, вони 
виступали як національна меншина 
за пану вання над нашим народом, па-
нування над більшістю. Пануван ня 
меншості над більшістю - це практика 
більшовицької партії. Практика, яка 
здійснюється в рабському суспільстві, 
в епоху диктатур, а не в епоху народо-
правства, коли народ усвідомив силу 
своєї правди, свого права.

«Україна поділена фронтовими лі-
ніями, - пише Ґольдель ман, - терито-
рія, що знаходиться під началом мос-
ковської комуністичної диктатури, що 
зветься «самостійною україн ською ра-
дянською республікою» і на чолі котрої 
стоїть відомий українофоб і централіст 
Раковський» (Лист 11, Документ 1, с. 
4). Мало того, що чужинець, а ще й во-
рог. То як було з ним миритись, як було 
проти нього не воювати?

Ленінська диктатура могла здійсню-
ватися лише у відстало му суспільстві. 
І коли єврейські середовища пішли за 

чоМу раФеС ВиБраВ
БільшоВиЦьку диктатуру?

Гольдельман, листи про Україну, відень, 1921 рік.

більшо вицькою системою, вони під-
тримали відсталу російську си стему, 
тим самим гамували розвиток східно-
європейського суспільства, а тим са-
мим виступили проти українського ви-
звольного руху, проти розвитку укра-
їнської демократії. При родно, україн-
ська демократія мусила боротися проти 
гальма цивілізації, проти московсько-
більшовицького поневолення.

Вина української демократії, що 
вона була роздріблена і тому слаба. 
Програла війну з московською деспо-
тією, яку підтримали єврейські фана-
тики більшовизму, підтримали, як це 
образно назвав Рафес - штикократію. 
Підтримувати мос ковську деспотію в 
Україні могли дійсно лише півінтелі-
генти і фанатики ленінської «всесвіт-
ньої диктатури», всесвітнього гальма 
розвику, утопії... Вина української 
демократії (Україн ської Народної Рес-
публіки), що вона не витримала війни з 
деспотією. А як на слабу, можна і нині 
нападати і звинувачу вати у людиноне-
почитанні, навіть брехливо, коли, влас-
не, більшовицька деспотія була люди-
нонепочитальна.

Більшовизм був покаранням і ро-
сійського народу, бо гамував його ци-
вілізаційний розвиток протягом 70 ро-
ків, затримував відсталість державних 
структур десятками років, Єврейська 
інтелігенція в Україні і Росії не розумі-
ла і не слухала своїх розумних людей, 
що ленінська однопартійна диктатура 
шкодитиме і розвиткові єврейської сус-
пільності, не принесе добра нікому.

А наші політики слухали наших ро-
зумних людей? Ні, не слухали і не слу-
хають.

А ось свідоцтво демократичнос-
ті УНР. «Головний Комітет Соціял-
Демократичної Партії (Поалєй-Ціон) 
попереджає Директорію від союзу з 
Антантою і пропонує рішучий вступ 
на шлях згоди з большевиками» (Лист 
3, с. 7). Єврейська соціал-демократія 
вимагала від Директорії примирення 
з більшовиками, хоч було відомо, що 
більшовики заатакували Україну і не 
бажали примирення, а ішли знищити 
українську державність взагалі. Укра-
їнці бачили в більшовизмі «його мос-
ковський централізм та імперіялізм», а 
єврейська револю ційна молодь і робіт-
ники бачили в більшовизмі «ідею соці-
яльної революції комунізму й знищен-
ня буржуазного ладу» (Лист 6, с. 2). Су-
діть самі, хто правильніше бачив агре-
сію більшовизму проти України? Вима-
гати примирення з більшо визмом в той 
час, коли той більшовизм заатакував 
Україну і йшов знищити в Україні все 
українське (5 тисяч розстріляних лише 
у Києві), даруйте, це ж пропозиція са-
мознищення, це ж ворожий виступ, а 
Директорія це толерувала. Питаю вас: 
хто тут демократ, а хто агресор? Біль-
шовики були агресором проти України 
і як такому належалася відсіч і на зо-
внішньому фронті, і на внутрішньому.

Ґольдельман додивився теж мож-
ливість співдії сіонізму і більшовиків 
і вигунув: «Цікавий аліянс!» (Лист 
7, с. 1). Дійсно цікавий і знаменний. 
«Комуністичний жидівський Фербанд 

(бувші «Бунд» і «Об’єднанці»)... злив-
ся з загальною Комуні стичною Пар-
тією України (буцім інтернаціональ-
ною, фактич но - по ідеольоґії і складу 
- московською)» (Лист 11, Додаток 1, 
с. 5). «Ми, с.-д. партія «Поалей-Ціон» в 
Українській Народній Республіці чис-
лимо себе в складі Фербанду» (там же). 
Зауважте: усвідомлювати московський 
характер КПУ і в той же час вимагати 
примирення з більшовиками? Чи це 
чесна політична позиція?

І врешті Ґольдельман визнає своє 
здивування: «Находжусь під свіжим 
враженням нашої всесвітньої конфе-
ренції» у Відні 1920 року,  «проводирі 
жидівського соціялізму...  симпатизу-
ють московському III Інтернаціоналу» 
(Лист 12, с. 2), «жидів ське робітни-
цтво... проти демократії, ... за III Інтер-
націонал» (там же, с. 3). Подає прикла-
ди промов на цій конференції. Промова 
Кенджерського - від імені т. зв. «соціял-
демократичної» партії (Поалєй-Ціон) 
в Росії, 2 серпня 1920 р.: «Ми відки-
даємо рішуче формалістичний демо-
кратичний принцип, - говорить Кен-
джерський, - Російська соціялістична 
революція - має всесвітній характер. 
Ця соціяльна революція особливо 
ярко підкреслила всю ненормальність 
жидівського життя. В умовах всесвіт-
ньої соціяльної революції маємо вести 
кооперативно-соціялістичну колоніза-
ційну роботу в Палестині, в якій ми му-
симо активно діяти, не покладаючись 

лише на об’єктив ний хід самої соціяль-
ної революції. Наше ненормальне поло-
ження виявило всю необхідність наших 
національних вимог. Всі жидівські со-
ціялістичні партії, що стоять на ґрунті 
націо нальної автономії, щезли. Лише 
ми залишилися, бо нас консо лідує па-
лестинський момент нашої програми» 
(Лист 12, с. 3).

«Привітальна промова Хашіна від 
імені жидівської комуністичної партії 
(Поалей-Ціон) в Росії, 2 серпня 1920 
р.»: «Фербанд «Поалей-Ціон» мусить 
стати оперативним штабом соціяльної 
революції, щоб збудувати жидівську 
соціалістичну громаду в Палестині». «В 
сучасний момент є лише один загально-
жидівський інтерес (кlаl-isroel) - це ін-
терес працюючого жидівства. Ця нова 
жидівська акція має одне завдання - 
знищити всі інші кляси жидівської на-
ції» (Лист 12, с. 3).

Розенгауз, наприклад, говорив, що 
«для жидівського пролетаріяту кому-
нізм не є явищем органічним, а лише о р 
і є н т а ц і я, пристосована до чужого со-
ціяльного руху» (Лист 12, с. 4). «Тому, 
пише Ґолдельман, так несподіваний 
перехід до ко мунізму в жидівських ко-
лах; тому у нас зустрічаємо цих за добу 
перейшовших до комунізму, як це було 
з Рафесом, наприклад» (там же). Ківін 
на цій конференції малював економіч-
ну руїну єврейства під владою більшо-
виків: «Економічне життя жидівської 
людності в Росії зруйновано. Закони 
про націоналізацію і соціялізацію ни-
щуть жидівське ремісництво і торгов-
лю і руйнують економічний ґрунт у 
ширших верств жидівського населен-
ня, у його переважаючої більшості. 
Страшною погрозою для жидівського 
населення з’явився закон про примусо-
ві роботи для безробітних. Бо безробіт-
них числиться у нас 80-90% жидівської 
людності... І цих наших «безробітних» 
примусом беруть майже виключно до 
чорних робіт... Таким чином, залиша-
ється один вихід - еміграція до Палес-
тини» (там же, с. 4).

Із інформаційного докладу Хаші-
на: «В Росії в сучасний момент грають 
ролю не жидівський колектив, а окремі 
особи, окремі Жиди-комуністи» (там 
же, с. 5).

Появилось бажання нищити, а на-
віть пристрась, як це Хашін визнав: 
«знищити всі інші кляси жидівської на-
ції», появилось злочинне бажання ни-
щити інші класи, і то власне своєї нації. 
Звідси виріс Сталін, і навіть Гітлер.

Це все свідчить, що суспільство Росії 
і єврейські середови ща в ньому не дороз-
винулися до демократичного устрою, ві-
дійшла епоха абсолютної влади, насту-
пала епоха диктатури. Устрій дозріває 
в народі, не особи встановляють устрій, 
особи є лише носіями ідей даної епохи. 
Не могла Росія, а навіть Німеччина від-
разу перескочити від абсолютизму до 
демокра тії. Від абсолютизму шлях до 
демократії вів через диктатуру. Це за-
кономірний процес розвитку суспіль-
ства. Єврейство му сило пройти теж цей 
історичний процес. Воно і нині мусить 
пройти через олігархократію, автори-
тарні режими, недугу глобалізації до 
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дійсної демократії. Не особи, повто-
ряю, вста новляють суспільний устрій, 
а народ переживає теперішній устрій і 
в ньому дозрівають відносини наступ-
ного устрою. Особи виступають лише як 
керівники боротьби дозрілого в народі 
нового устрою. Якщо народ не дозріє до 
нового кра щого устрою, особи тут нічого 
не вдіють. Особи можуть при грівати на-
род, помагати дозрівати. Олігархічний 
устрій - це остання стадія епохи дикта-
тур, коли особа управляє суспіль ством, 
як худобою. Управляє поки суспільство 
дозволяє, поки суспільство не дорозви-
нулось до дійсної демократії.

Ґольдельман висловлює гарну дум-
ку про капелу Кошиця: «Вражіння 
навіть у мене, людини далекої від ро-
зуміння музики і зовсім незнайомої з 
українською піснею, незабутнє. Для 
кожного націоналіста, незалежно від 
народності, слухати ці українські співи 
велика втіха» (Лист 4, с. 1).

Те, що єврейські середовища в 
Україні виступили як біль шовики про-
ти визвольного руху українського наро-
ду, пояс нює причину міжнаціональної 
єврейсько-української війни. Грабіж 
українського селянства більшовиками 
підсилило цю війну. «Були два угру-
пування непримиримі, ворожі, - пише 
Ґольдельман, - взаємно нерозуміючі 

Захід розпочав архієпископ 
Полтавський і Кременчуцький 
Федір, який ознайомив присутніх 
з життєвим шляхом преподобного 
Паїсія Величковського і розповів 
про діяльність нещодавно створе-
ного при Свято-Успенському собо-
рі благодійного товариства та про 
утворення Духовно-культурного 
центру, який буде носити ім’я пре-
подобного Паїсія. Перед гостями та-
кож виступили: директор Духовно-
культурного центру ім. преподо-
бного Паїсія Величковського Сергій 
Козлов, голова Полтавської облас-
ної організації спілки художників 

одно одного, поборюючі себе» (Лист 
5, с. 3). Так, євреї не хотіли розуміти 
українского визвольного руху, бо він 
був слабий, а єврейське середовище за-
вжди приставало до сильнішого, про 
це пише і Ґольдельман, а український 
визвольний рух не міг миритися з 
«московсь ким більшовизмом» (як на-
зиває його безліч разів Ґольдельман), 
своїм смертельним ворогом.

Трагедією єврейства є ілюзійна тео-
рія вибраного народу, ленінська «всес-
вітня федеративна радянська республі-
ка», глобальне панування банкірів Вол 
Стріт. Ці міражі доводять єврейство до 
внутрішної війни, до знищення розум-
них людей, до самознищення, як це ста-
лося з більшовизмом. Важко по збутися 
цих привабливих, а одночасно згубних 
міражів, коли вони мають глибоке ко-
ріння, бо ще у книзі Ісуса Навіна у Бі-
блії записано: «Ти не здолаєш устояти 
перед твоїми воро гами, поки не усунеш 
прокляття з-поміж себе» (7, 13). Отже 
Рафес побіг до більшовиків усувати 
єврейське прокляття: боротьбу лише 
за права єврейської меншини, побіг до 
Леніна добувати всесвітню більшовиць-
ку диктатуру, домінацію меншості над 
більшістю. Адже бачите: «Всі жидів-
ські соціялістичні партії, що стояли на 
грунті національної автономії, щезли... 

України юрій Самойленко, ди-
ректор Полтавського художньо-
го музею ім. М. Ярошенка Ольга 
Курчакова. Наприкінці заходу 
Святійший Патріарх освятив 
ікону преподобного Паїсія Ве-
личковського та виголосив по-
вчання. Зокрема, Патріарх наго-
лосив, що Духовно-культурний 
центр і його виставкова зала 
буде мостом, за допомогою якого 
люди будуть приходити до хра-
му, а значить – до Бога.

Освячена Святійшим Па-
тріархом ікона преподобного є 
копією його портрету XVIII ст. 

Сучасний образ 
написав Полтав-
ський художник-
реставратор Кім 
Скалацький. Ікону 
було замовлено і 
подаровано Свято-
Успенському собору 
директором Духовно-
культурного центру 
Сергієм Козловим. В 
ікону вмонтовано мо-
щовик з частинкою 
нетлінних мощей 
святого.

лише ми залишилися... на плятформі 
III Інтернаціо налу», - пише з гіркотою 
про одержимих світовою револю цією 
євреїв Ґольдельман (Лист 12, с. 3). У 
нас про теорію вибраного народу ще 
князь Володимир прорік: «Аще би Бог 
любил вас, то не бисьте росточени по 
чюжим землям» (Літописець Руский, В 
літо 6494, то є у 986 році).

Ця війна єврейсько-українська до-
шкуляє і нині. Як поступатимуть єв-
рейські середовища в Україні нині, 
мені невідомо. Чи підуть по лінії вибо-
рювання прав національної меншості, 
чи виступатимуть за панування мен-
шості над більшістю нашого народу. 
Розвиток і укріплення нашої держав-
ності повинен йти по лінії примирення 
з єврейськими громадами, які стоять 
за права національної меншини, побо-
рювання тенденцій верховенства націо-
нальної меншини над більшістю народу 
і війна проти тих, хто прагне знищити 
нашу державність, нищити наш народ. 
Вітайте таких євреїв, як Ґольдель ман, 
виступайте проти тих, які хочуть вер-
ховодити і панувати над нашим наро-
дом, як Рафес, Раковський, Каганович, 
воюйте проти тих, що хочуть знищи-
ти нашу державність, наш народ, як 
Шварцбардт.

3 червня 2012 р.

У неділю, 18 листопада 2012 року, православна церква вшановує   
пам’ять мчч. Галактiона та Єпистимiї (ііі), свт. іони, архієп. 
новгородського (1470), апп. вiд 70-ти: патрова, Єрма, лина, Гаїя, 
Філолога (і), свт. Григорiя, архієп. олександрiйського (іХ).

Напередодні, 17 листопада у суботу ввечері Святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет відслужив Всенічне бдіння у Свято-
Володимирському кафедральному патріаршому соборі, а в неділю – Бо-
жественну Літургію. Його Святості співслужило соборне духовенство.

Після читання Євангелія, Святійший Владика, виголосив проповідь.
Після Літургії був відслужений молебень до Пресвятої Богородиці 

перед Її іконою «Несподівана радість».
Того ж дня увечері у Свято-Володимирському кафедральному собо-

рі під час вечірнього богослужіння Патріарх Філарет разом із соборним 
духовенством читав акафіст Покрову Пресвятої Богородиці.

1 листопада 2012 р. на ім’я Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета надійшов лист від Верховного Архієпископа 
Києво-Галицької Української Греко-Католицької Церкви:

Святійшому Філарету, 
Патріархові Київському 
і всієї Руси-України 

Ваша Святосте!
У відповідь на Ваш лист від 20 жовтня цього року (Вих. № 

488), в якому за дорученням Священного Синоду Української 
Православної Церкви Київського Патріархату та від його імені Ви 
звернулися до мене, як до Глави Української Греко-Католицької 
Церкви, з проханням засвідчити офіційну позицію УГКЦ щодо 
таїнства Хрещення, звершуваного в УПЦ КП, дозвольте мені по-
відомити таке.

Стосовно Таїнства Хрещення Українська Греко-Католицька 
Церква, як спадкоємиця Київської Церкви, дотримується Пере-
дання неподіленої Церкви І тисячоліття, будучи спільною в цьому 
і з Римо-Католицькою, і з Православними Церквами. Відповідно 
до практики, яка склалася ще в перші століття християнства, 
згідно із «Символом віри», догматами Церкви та Канонічним пра-
вом Східних Католицьких Церков (див. кан. 672 ККСЦ), ми ви-
знаємо, що не можна повторно уділяти Таїнство Хрещення, яке 
було важно (дійсно) уділено. Це було вкотре стверджено у Кате-
хизмі нашої Церкви «Христос – наша Пасха» (див. наприклад, 
п.415 і 423).

Стосовно умов важності (дійсності) Таїнства Хрещення Укра-
їнська Греко-Католицька Церква також дотримується правил не-
поділеної Церкви І тисячоліття, які були засвідчені у «Довідни-
ку застосування принципів і норм екуменізму» (1995) Римської 
Апостольської Столиці. Згідно із цим документом Католицької 
Церкви, Таїнство Хрещення вважається дійсним у тих церковних 
спільнотах, котрі звершують його водою і вживають формулу, 
яка виразно вказує на акт Хрещення в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа (див. п. 93-95). Оскільки ми знаємо, що відповідно до літур-
гійних книг УПЦ КП, Святе Таїнство Хрещення повинне здійсню-
ватися саме в такий спосіб, то у нас немає сумнівів стосовно його 
дійсності у цій церковній спільноті.

З любов’ю у Христі – Господі нашому
+ Святослав
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви
/печатка Верховного Архієпископа Української Греко-

Католицької Церкви Святослава Шевчука/
                   опублікував прес-центр Київської патріархії

ПСалОм ПОмерлиХ 
ВіД гОлОДУ 1932-1933 р.р.

О Предвічний, прости, що у храм Твого світла приходим,
Почорнілі, зболілі, неначе чорнозем розритий!
гаснуть зорі під стіп обважнілих, розпухлих походом, 
Криють янголи лик, бо на нас моторошно дивитись.

нас, Всесильний, побач. на землі нас могутні не знали.
Коли брали від нас до зерна - пропотілу сторицю, 
Щоб колесами тіло живе розкроївши на шпалах, 
Повезти в ненаситного зла зледенілу столицю.

Всі ми тут. Почисли, бо числа нас нікому не знати, 
нас, що сонні міста наче совість похмура обсіли, 
Що приходили скарби предківські міняти у ката 
За останок життя, свого ж хліба шкуринку згірчілу.

Ти прости, що хапаються облаків пальці кістляві: 
нехоронені ми: дідусі, юнаки, немовлята 
Що прийшли ми в притвори Твоєї одвічної слави, 
Щоб мовчазною скаргою ввік непохитно стояти.

ми не просимо кари на них; Ти бо Сам справедливий, 
Покараєш лихих у їх серця жорстокій гордині. 
Тільки дай нашим костям таким сколоситися жнивом, 
Жнивом волі, що більше ніхто не візьме з України!

леся ХраПлиВа-ЩУр (Торонто, Канада).

•  Не підлягає забуттю ВиКлаДенО ПОЗицію УгКц
 ЩОДО ДійСнОСТі

ТаїнСТВа ХреЩення В УПц КП

• з життя упц Кп

На завершення, Патріарх Філа-
рет вручив членам Благодійного то-
вариства натільні храмові медаль-
йони із зображенням ікони Успіння 
Пресвятої Богородиці, як відзнаку 
за вагомий внесок у справу відро-
дження Свято-Успенського собору.

Цього ж дня Святійший Па-
тріарх, у співслужінні архієреїв 
та духовенства, звершив Всенічне 
бдіння у Свято-Успенському кафе-
дральному соборі.

Церква інфо.

відБУвся  візит святійшоГо
патріарха Філарета  на  полтавщинУ

патріарше богослужіння
 у 24-ту неділю після п’ятидесятниці

Фото Володимира Галака.

27 листопада 2012 року Святійший патріарх відкрив ви-
ставкову залу Духовно-культурного центру ім. преподобного 
паїсія величковського при Свято-Успенському кафедральному 
соборі м. полтави та першу виставку – «православна ікона 
XVIII- поч. XX ст.».
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• пероМ  публіциста             Йосип сірКа (м. торонто, Канада)

Про те, що не можна звалювати вину 
за політику влади на плечі всього народу, 
особливо, коли йшлося про нацистську по-
літику, вже багато мовилося. І більшість 
висновків були ті, що не слід всіх німців 
звинувачувати у тому, що саме за їхньої 
влади в Европі будували ґазові печі, де 
спалювали людей, концентраційні табо-
ри, в яких мільйони зазнали знущань і 
смерті. Численні дискусії на тему колек-
тивної вини таки схилялися до того, що 
не можна звинувачувати народ, бо анти-
людську політику провадила нацистська 
влада. Та це, коли йшлося про злочини 
нацистів проти людства, про Голокост, за-
вдяки якому світ довідався найбільше про 
нацистські злочини.

Інша справа, коли говоримо про не 
менш злочинний режим – комуністичний, 
який партією більшовиків відрізнявся 
від нацистського лише тим, що вживав 
не ґазові камери, але голодну смерть для 
винищення народів – українців, казахів. 
Концентраційними таборами комуністи 
СРСР випереджали своїх німецьких од-
нодумців вже з 20-р.р. 20 ст., про що за-
свідчив автор-свідок, заступник комісара 
Лісового господарства СРСР Карл І. Аль-
брехт  у книзі “Зраджений соціалізм” (Karl 
I. Albrecht, Der verratene Socialismus, 
Niebelungen-Verlag,  Berlin-Leipzig 1938).  
Німецький комуніст, який 1924 р. виїхав 
до СРСР, щоб будувати соціалізм, на влас-
ній шкірі зазнав більшовицький режим, 
який згодом його звинуватив у шпигунстві 
і засудив до кари смерті. Завдяки тому, що 
він не був совєтським громадянином, йому 
вдалось виїхати живим до Німеччини, де 
повністю повірив націонал-соціалістам 
і  де бачив більше соціалізму ніж в СРСР. 
Його книжку нацисти використали у своїх 
цілях – із 10-тисячного першого накладу 
1938 р. виросла до понад 2 мільйонного 
1944 р.. Звичайно, що нацисти використа-
ли її у своїх пропаґандистських цілях, але 
факти, підтверджені фотографічним мате-
ріялом, не втрачають своєї вартості. І саме 
сьогодні слід би було перекласти цю книж-
ку на українську мову – може б тоді виборці 
КПУ в Україні зрозуміли, куди їх можуть 
запровадити такі депутати-комуністи, які 
вже два роки в коаліції зі своїми  історично 
непримирими класовими ворогами, яких 
утримали при владі аж до сьогоднішньо-
го дня. Те, що Альбрехт став із комуніста 
нацистом лише свідчить про близькість 
ідей обох, а методів нацистів він не поба-
чив, бо не був причетним до злочинів. Так 
само він не був причетним до злочинів, які 
проводили його однопартійці в совєтських 
в’язницях та концентраційних таборах, 
які тут звали трудовими, чи виправними 
таборами, чи якоюсь іншою назвою.

Ньюрнберзький процес над націонал-
соціалістами поклав край цьому політич-
ному угрупуванню і сьогодні в Німеччині 
знаходяться лише поодинокі симпатики  
колишніх верховодів, які не мають впли-
ву на державну політику.

Цілковито по-іншому склалося в 
Україні. Після розпаду СРСР комуністи 
притихли. Коли ж помітили, що влада і 
народ „призабули” про їхні злочини і не 

ставлять їх  перед спра-
ведливий суд, то вони знов 
стали відверто виступати 
проти української держави 
і своїми демаґоґічними ви-
ступами зуміли видурити 
понад 2 мільйони голосів 
на парламентських вибо-
рах. Саме це є свідченням 
слабкості опозиції, яка 
боролася з партією влади, 
яка й так не мала виглядів 
на перемогу, а про тих, які 
цю владу підтримували, 
які допомогли їх постійною 
більшістю у ВР України 
приймати антинародні і ан-
тидержавні закони, пору-
шувати Конституцію,  про 
комуністів – забули!

Тут знов постає питання відповідаль-
ності – хто ж має стояти на сторожі інтер-
есів народу і держави?  Звичайно, що на-
род,  у першу чергу. Але справа в тому, що 
в Україні привикли, що понад триста ро-
ків правив царат, а  потім на 70 років його 
замінила т. зв. диктатура пролетаріяту. 
Багато хто ще не зрозумів, що коли тебе 
купують за гречку, олію чи гривні, то не 
з тим наміром, щоб ти не мусив йти купу-
вати сам, а тому, що хтось хоче при твоїй 
допомозі здобути щит, який його врятує 
перед беззаконністю. У цивізізованому 
світі важко знайти країну, де б так без-
карно поводилися з тисячами голосів ви-
борців, як це було на останніх виборах до 
ВР України. І найбільше дивує, що десят-
ки (а то й сотні) тисяч виборців змирилися 
з фальсифікаторами, виринає питання: то 
чому ви йшли на вибори, коли не вмієте 
постояти за свій вибір!?

Єгипетський президент Морсі за-
здрить Януковичу. Він, за допомоги своєї 
політичної сили, хоче поміняти консти-
туцію, яка б влаштовувала його партію, а 
забув, що в країні є люди іншої думки, що  
„Єгипетський Майдан” ще свіжої пам’яті 
і єгиптяни, то не українці. Януковича ви-
брала навіть не половина виборців (Морсі 
набрав на виборах понад 50%), а він вже 
протягом кількох місяців зумів „придба-
ти” тушок, які не представляли ані пар-
тії, ані виборців (бо їх не обирали за ма-
жоритарною системою), але які віддали-
продали свої картки владній партії. Саме 
це спричинило порушення Коституції 
і президента наділили уповноваження-
ми, на які виборці йому не давали право! 
Можливо, що саме в Єгипті врахували до-
свід України і зараз сотні тисяч виходять 
на вулиці, щоб врятувати ідею, яка їм до-
помогла позбутися диктатора.

Дуже можливо, що єгиптяни усвідо-
мили собі відповідальність за країну, яка 
виборола собі право на протест, на прозо-
рість, на свободу.

В Україні помічаємо цілковито інший 
підхід до відповідальності. Насамперед тут 
панує старе прислів’я, базоване на укра-
їнських „реаліях” – моя хата скраю!  Ото 
й бачимо всякі спроби відвернути увагу 
суспільства від фальшування виборів, від 
невиплати зарплат, від погіршення жит-

тєвого рівня, від ката-
строфічної екологічної 
політики, від кричущої 
корупції, від тотального 
руйнування парламент-
ської демократії, від 
спроб без згоди людей 
запроторити країну до 
Митного союзу, який 
обіцяє нове рабство під 
зміненою фасадою!

Тому розпалюється 
дискусія, чи виграє Тяг-
нибок президентські ви-
бори проти Януковича 
(незважаючи на те, що 
він ще й не кандидує і 
до виборів майже три 
роки).  В медії хапають-
ся за вислів п.Фаріон 

від партії Свобода, чи вживати українське 
жид, чи вже завживане російське єврей. 
Ці терміни в Україні вже вживаються 
давно, але політичного зафарбування на-
дають їм інтенсивно щойно зараз.

Слід зазначити, що майже всі 
слов’яни  вживають назву жид – отак і 
найближчі сусіди українців – поляки, 
словаки, чехи. В цих країнах іншого 
слова і не знають, тому єврей тут цілко-
вито невідоме і чуже слово. В Україні, де 
ця  національна меншина була активним 
членом українського суспільства,  етніч-
на назва жид ніколи не викликала обра-
зи, про що свідчить існування  не тільки 
численної літератури, включно з класи-
ками, але й Української Народної Респу-
бліки, в якій було представлене Жидів-
ське об’єднання соціал-демократичної 
партії з міністром УНР Зільберфарбом, 
який входив до Центральної ради. Саме 
на грошах УНР, чи не вперше в історії 
цієї національної меншини, був напис 
івритом, чим не може похвалитися жод-
на европейська, чи інша країна, де про-
живали євреї.

Отже, 90 років тому термін жид в 
Україні нікого не ображав, бо це був за-
гальновживаний термін і іншого не зна-
ли, бо й не знали російської мови.

За час інтенсивної русифікації Украї-
ни у слово  жид  було внесено негативний 
(образливий) зміст, який вкладений у ньо-
го в російькій мові. Оскільки більшість 
єврейських оліґархів не знає української 
мови, а значна частина ЗМІ належить  
саме їм, то й вони розкручують дискусію, 
яка відволікає увагу від основних про-
блем в країні.

колектиВна ВідПоВідальніСть і ПроБлеМа 
ПідМіненоГо зМіСту СлоВа

Справа ж не в тому,  як тебе звуть, бо 
ми знаємо, що німців звали фашистами, 
нацистами, гітлерівцями, а ми знаємо, 
що до всіх німців цього застосовувати не 
можна, бо були й між ними жертви не-
людського режиму. В Україні є прислів’я, 
що нема українця, який би не мав прияте-
ля жида! Чи знайдете ви таке прислів’я 
ще у котрогось народу? Це і свідченням 
української толерантності до євреїв.

Участь євреїв у розбудові УНР, пізні-
ше в УПА, свідчить про те, що тоді панува-
ли добрі взаємини між цими громадянами 
одної країни. Численна присутність євре-
їв в українській літературі, мистецтві, по-
літиці в минулому і сучасному є свідчен-
ням того, що можна будувати Україну, 
не будучи етнічним українцем. З іншого 
боку, маємо низку етнічних українців, 
які стали запеклими українофобами, яни-
чарами, які готові і не за срібну монету 
продати рідну матір у вигляді рідної краї-
ни, мови. Я вважаю, що Мойсей Фішбейн, 
відомий український поет, кращий украї-
нець ніж відомий українофоб Колеснічен-
ко, чи відома антиукраїнка Бондаренко 
або вся КПУ, до якої належить чимало 
етнічних українців.

Отож,  на вічне питання Чернишевсько-
го „Що робити?” маємо одну відповідь.

Шукати потрібно причину неукраїн-
ської політики не в терміні. Якщо жидів 
ображає їх споконвічна назва в Україні 
жид, то слід взяти до уваги історичну 
долю цього терміну в Україні і замінити її 
терміном єврей, бо ж саме зло, образа не 
у слові, а як його сприймають. Оцінювати 
політиків і кожного громадянина України 
слід  за результатами їхньої праці, їхнього 
ставлення до України, її народу, її мови, її 
історії, її культури. США – країна, яка ра-
сово, релігійно, етнічно, може найстрока-
тіша у світі, але громадяни її горді за свою 
країну, навіть різними рідними мовами, 
при одній державній. Щоправда, вони не 
мають більшого від себе сусіда, який би їм 
накидав свою мову, свою історію!

Циган починають 
називати ромами, бо, 
мовляв, циган образли-
ве. І тут чомусь без ве-
ликих дискусій змінили 
назву цієї національної 
меншини, а до євреїв по-
чинають витягати „арґу-
менти”, мовляв, класи-
ки цього слова не вжива-
ли!  Але ж, як то сказав 
П.Тичина -  „не той тепер 
Миргород, Хорол річка 
не та!” Саме  форсування 
російської мови за остан-
ні два роки і є причиною 
того, що потрібно нада-
ти перевагу назві єврей, 
якщо інше  викликає не-
приємні почуття й образу.

Питання слід було давно ставити, чому 
у ВР України, в міністерствах, в держав-
них установах дозволено порушувати ста-
тус державної мови, починаючи вже з пре-
зидента, чи голови уряду, міністрів, ґубер-
наторів і т. ін.

В Канаді, на яку так часто люблять по-
кликатися прихильники другої держав-
ної, не може займати посаду у федераль-
ному уряді людина, яка не володіє обома 
мовами – англійською і французькою. В 
Україні нема федерального устрою, а уря-
довці не володіють державною мовою, а на 
популярні телевізійні програми запрошено 
„ґастарбайтерів” (принижуючи таланови-
тих українських журналістів), які також 
вживають недержаву мову. Отже,  пору-
шення Основного Закону провадять ті, хто 
повинен  слідкувати за  його дотриманням  
і тут ми підходимо знов до питання, а хто ж 
несе відповідальність за безчинства?

Гадаю, що висновки може кожен 
робити, виходячи із суб’єктивних і 
об’єктивних причин, наслідки яких є: 
беззаконня, вседозволеність „обраних 
представників народу”, або призначених 
„обраними”.

Не слід піддавати-
ся маніпуляції, не слід 
сприймати ліквідацію 
парламенту і його пере-
ведення на карткову сис-
тему ігрового касіна, бо з 
цього „автомату” випада-
ють крім грошей ще й  без-
законня та корупція, яка 
в Україні вже переверши-
ла багато африканських 
країн.

Торонто, 6.12.12
Якщо брати приклад з 

єгиптян, то можна надія-
тися,  що, хоч би колишні 
учасники Майдана, при-
гадають свою силу, яка 
полягає не „у хаті скраю”, 

але в активній участі в розбудові майбут-
нього свого і дітей та згадають, що „разом 
нас багато і нас не подолати”!

Перелицьована пісня  „Вставай стра-
на...” на  „Вставай країно, рідная! (http://
video.i.ua/user/2228263/40205/375540/ 
або http://www.youtube.com/watch? 
v=100 ol3BIHOQ&feature=em-share video 
user), яку можна полухати в інтернеті,  є 
свідченням того, що розуму і інтелекту та 
винахідливості  в українців вистачає, але 
потрібно ще єдності й дії.

Починати слід із викорінення не тіль-
ки зла, але й його розсадників комуністів-
ленінців, які 70 років правили країною 
за допомоги насильства, руки яких  по-
вністю в крові. Саме комуністи протягом 
своєї влади посіяли серед народів нетоле-
рантність, проводячи русифікацію всьо-
го СРСР і форсуючи т. зв. злиття націй з 
одною мовою і культурою, саме комуніс-
ти виховували нетолерантність до іншої 
думки,  до релігії і саме вони й досі мріють  
відновити імперію зла. Вони заперечу-
ють Голодомори, які організували, вони 
відверто виступають проти національної 
символіки і брутально порушують Закон 
про державну мову в Україні.

«пам’ять про Голодомор не має на меті
з кимось поквитатися», – Блаженнійший святослав

«Для того, щоб чітко відповісти на за-
питання, проти кого був направлений Го-
лодомор - класу чи нації - потрібні дослі-
дження. Але на основі нинішніх даних, це 
справді була найдешевша зброя масово-
го знищення. Скерована насамперед про-
ти українців».

Кажуть, що час лікує. Але є трагедії, 
здатні вплинути на долю цілої нації, на-
завжди змінити спосіб мислення та жит-
тєвий уклад людей. З запитаннями, які 
стосуються переосмислення Голодомору 
теперішнім поколінням, про те, як запо-
бігти повтореню подібної трагедії у май-
бутньому, ми звернулись до Глави УГКЦ 
Блаженішого Святослава (ШЕВЧУКА).

- З часу Голодомору пройшло вже 80 
років. Чи можна сказати, що за цей час 
«рани затягнулися» і «рубці вже не бо-
лять»?

- Дуже багато років відомість про той 
факт українського геноциду замовчува-
лася. Очевидно, що коли замовчується 
така величезна людська трагедія, то таке 
замовчування ніколи не сприяє загоєнню 
ран.

А з іншого боку, я думаю, що ті рани є 
настільки глибокі, що будуть загоюватися 
протягом довгих років. Тут я хочу згадати 
слова блаженного Папи Івана Павла ІІ:

«Подія українського Голодомору за-
торкнула самі фундаменти людства. Таким 
чином вийшла поза межі трагедії тільки 
одного народу. Таким чином доторкнула 
своїми масштабами і своїм цинізмом най-
глибші фібри людської природи у всесвіт-
ньому вимірі».

Тому, я думаю, що до такого остаточ-
ного загоєння ран Голодомору ми будемо 
іти ще довгі роки.

- Маємо безліч прикладів, коли навіть 
державні чиновники ставлять під сумнів 
факт геноциду українців. Критики ідеї ви-
знання Голодомору 1932–1933 рр. гено-
цидом українського народу часто апелю-
ють, що в такий спосіб націоналісти нама-

гаються посварити «братні народи». Тоді, 
як насправді, ця трагедія, на їхню думку 
- це господарська помилка чи рецидив 
форсованої колективізації та індустріалі-
зації. Власне, якою є позиція УГКЦ з цього 
приводу?

- Думаю, що тут немає випадковості. І 
це ми можемо побачити з тих досліджень, 
які сьогодні проводяться. Кожного року, 
коли ми вшановуємо пам’ять жертв Го-
лодомору, ми щось нового довідуємось. 
Один з беззаперечних доказів штучності 
того голоду є існування так званих «чор-
них дошок».

Чесно кажучи, я коли перший раз по-
чув про існування цих «чорних дошок», то 
подумав, що це якісь таємні списки чи на-
кази, які отримували каральні радянські 
органи. Але це не були таємні списки! Ці 
«чорні дошки» друкувалися в пресі. До-
водилися до загального відома як факт 
застрашення. Я був вражений таким фак-
том!

Немає сьогодні жодного сумніву, що 
цей голод був штучно викликаний. Навіть, 
коли подивитися на рясний урожай, який 
вродила українська земля в той рік, коли 
українці вмирали з голоду. Значить, хтось 
в українців забрав ці плоди землі, які Гос-
подь Бог дав.

• з життя угКц
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«Голодомор – це не лише зГадка про траГічні події, 
це також пам’ять про всенародний спротив проти 

БрУтальноГо та БезБожноГо режимУ», – владика БоГдан (дзюрах) 

• Не підлягає забуттю

ДерЖаВа  майЖе  ніЧОгО
не  рОбиТЬ,  ЩОб  ДОнОСиТи
ДО  грОмаДян  цілУ  ПраВДУ

ПрО  гОлОДОмОр
У чергову річницю Голодомору укра-

їнський народ поминає своїх невинно убі-
єнних синів і дочок, а всі, хто не є байду-
жий до свого минулого, запалюють свічку 
пам’яті як знак скорботи і молитви. У такі 
дні у храмах і біля поминальних хрестів та 
спільних могил, де захороненні мільйони 
жертв комуністично-сталінського режиму, 
творяться молитви. Українська душа від-
чуває потребу віддати борг молитви тим 
своїм мільйонам співвітчизникам, безди-
ханні, а інколи іще напівживі тіла яких були 
скинуті до ям, не пом’януті і не відспіва-
ні. Водночас наша душа хоче пізнати усю 
правду про ці трагічні події: про обстави-
ни, які до них призвели, про організаторів 
та виконавців тих нелюдських злочинів. 
Потребуємо цього не для плекання у собі 
духа помсти, але для заповнення білих 
плям в нашій історичній пам’яті, як рівно 
ж – задля недопущення подібних злочинів 
проти нашого народу на майбутнє. Окрім 
цього, правда про Голодомор «повинна 
об’єднати український народ. Бо тільки 
єднання навколо правди допомагає наро-
ду переживати найстрашніші етапи свого 
історичного шляху» (Звернення Всеукра-
їнської Ради Церков і релігійних організа-
цій з приводу 75-річчя початку Голодомору 
в Україні).

За відношенням до минулого пізнаєть-
ся ставлення до теперішнього і до майбут-
нього народу і держави. Той, хто прагне 
для України добра і розквіту, буде усіма 
силами сприяти утвердженню історичної 
правди і справедливості на усіх рівнях 
народного буття – духовному, культурно-
громадському, суспільно-політичному. Бо 
відомо, що той народ не має майбутнього, 
який не знає і не пам’ятає свого минулого. 
З іншого боку, байдужість до долі народу 
і держави проявлятиметься у байдужос-
ті і до його минулого та у поверховому, 

формальному і бездушному ставленні до 
пам’ятних подій і дат. Не дивно, що ті, хто 
ще до нині не погодився з незалежністю 
України і намагається затягнути наш на-
род у тенета «русского міра», чинять всі-
лякі спроби, щоб правда про Голодомор 
була спотворена, або і взагалі канула в не-
буття. На перший погляд може скластися 
враження, що ці спроби почасти вдаються, 
оскільки наш народ ще до кінця не визво-
лився від того жаху, в якому йому довело-
ся жити впродовж 70-ти років панування 
комуністичного режиму. Страх паралізує 
здорові імунні сили суспільства, в той час 
як держава майже нічого не робить, щоб 
доносити до громадян цілу правду про Го-
лодомор.

Все ж, дякувати Богові, був період в 
нашій новітній історії, коли Архіви відкри-
лися і дослідники могли безперешкодно 
працювати в них. За цей короткий про-
міжок часу, здається, зроблено так бага-
то, що рано чи пізно правда все ж дійде 
до кожної людини, яка мешкає в Україні. 
Окрім цього – і це найголовніше – сам на-
род, навіть під пластами страху і тривоги, 
зберіг пам’ять про ці трагічні події на на-
ших землях.

 
ДОПОКи  бОДай  В  ОДнОмУ 

УКраїнСЬКОмУ  ВіКні  гОріТиме 
СВіЧКа  Пам’яТі  За  ЖерТВами 

гОлОДОмОрУ,  ДОТи  бУДе  
ЖиВОю Пам’яТЬ ПрО  ниХ

Носієм національної пам’яті не є влада 
– вона може бути чужою, окупаційною, во-
рожою до тих людей, яким повинна служи-
ти, – носієм національної пам’яті завжди 
був, є і буде народ. Тому, допоки бодай в 
одному українському вікні жеврітиме свіч-
ка пам’яті за жертвами Голодомору, доти 
у серцях українців буде живою надія на 
остаточну перемогу правди над брехнею, 
світла над темрявою. На щастя, з кожним 
роком історична правда про Голодомор 
доходить до що раз більшої кількості лю-
дей – у нашій Батьківщині й в цілому світі.

Наведу лише два приклади того, як 
правда про Голодомор торує собі шлях у 
свідомості нашого суспільства і людства 
загалом: 19 листопада цього року Міністр 
Канади у справах громадянства та іммігра-
ції Джасон Кенней виступив з Заявою, в якій 
закликав канадський народ згадати «одну з 
найбільших трагедій минулого століття: сві-
доме винищення мільйонів чоловіків, жінок 
і дітей в Україні в 1932-33 роках», яке «було 
наслідком злочинної політики радянського 
режиму під проводом Йосифа Сталіна».

Канадський високопосадовець прига-
дав, що «Парламент Канади 2008 року ви-
знав Голодомор Геноцидом та встановив 
окремий день для згадування Українського 
Голодомору-Геноциду». Кожного року ка-
надські парламентарі збираються спільно з 
українською громадою на парламентсько-
му пагорбі в Оттаві, щоб вшанувати жертви 
Голодомору. Подібні заяви звучать з уст ін-
ших високопосадовців в Канаді і в багатьох 
країнах світу. Це дає підстави твердити, що 
період замовчування злочинів комуністич-
ного режиму вже не повернеться ніколи, 
а правда про минуле ставатиме що раз то 
більше знаною у нас і за кордоном.

А інший приклад – невеличкий відео-
ролик, знятий в Севастополі, де діти де-
кламують вірш, присвячений Голодомо-
рові 1932-33 років. Я побачив це відео в 
Інтернеті і ще раз усвідомив собі: правда 
про трагічні події минулого не буде зни-
щена ніякими антиукраїнськими силами, 
бо ця пам’ять записана у душі нашого на-
роду, а над душею вороги не мають ані 
влади, ані сили.

гОлОДОмОр – це  ТаКОЖ  Пам’яТЬ 
ПрО  ВСенарОДний  СПрОТиВ

 ПрОТи  беЗбОЖнОгО  реЖимУ
Голодомор – це не лише згадка про 

трагічні події. Це – рівно ж пам’ять про 
всенародний спротив проти брутального і 
безбожного режиму, який окупував Украї-
ну. Більшовицька влада пішла на цей жах-
ливий злочин, бо розуміла, що українці не 
підкоряться злу і не підуть на компроміс із 
окупаційним режимом. Ось чому так важ-
ливо є надалі плекати живу пам’ять про 
цей нелегкий період в нашій історії.

Наша пам’ять має виражатися кон-
кретними ділами, і то не лише в самий 
день пам’яті про жертви Голодоморів, але 
й впродовж цілого року. На цьому місці 
дозволю собі ще раз пригадати дуже кон-
кретні пропозиції, які п’ять років тому ви-
словила Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій: «У кожному місті та селі 
України має з’явитися пам’ятний знак, 
який нагадуватиме живим про трагедію 
Голодомору. Потрібно, щоб науковці ре-
тельно вивчили та оприлюднили всі свід-
чення і документи, які проливають світло 
на цю подію. Органи державної влади та 
місцевого самоврядування повинні зро-
бити все можливе для того, щоб правда 
про Голодомор, його причини та наслідки, 
стала загальновідомою як в Україні, так і 
за кордоном. Зло має бути назване злом, 
злочин – названий злочином».

24 листопада біля Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору в Києві представ-
ники українських конфесій відслужили панахиду за вбитих голодом на теренах України.

Панахиду відслужили Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет, Владика Бог-
дан (Дзюрах), секретар Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви, керівник 
Адміністрації Патріаршої курії та представники Української Автокефальної Православної 
Церкви.

Участь у поминальних заходах за жертвами Голодомору-Геноциду також узяв Блаженні-
ший Любомир (Гузар) Верховний Архієпископ-емерит УГКЦ.

З приводу цих заходів Владика Богдан поділився з Департаментом інформації своїми 
думками на тему, чому для теперішніх та майбутніх поколінь важливо пам’ятати про замо-
рених голодом 1932-1933 років.

Подаємо кілька його думок.

Сьогодні, справді, не всі приймають 
цю думку та інші факти за беззаперечні 
докази того, що цей голод був штучно 
спровокованим геноцидом. Подібно, як це 
було і у випадку Голокосту євреїв. До сьо-
годні існують певні особи, які заперечують 
факт Голокосту, хоча вони вважаються 
злочинцями.

Я думаю, що ми до цього справді му-
симо дозріти, щоб такого типу ідеологічні 
кліше більше не турбували уми українців. 
Щоб кожен, хто заперечує факт геноциду 
в Україні вважався, як у нашій державі, так 
й у цілому світі, співучасником або осо-
бою, яка виправдовує цей злочин. Злочин, 
який не має виправдання!

- На сьогоднішній день в науковому се-
редовищі сам факт злочину викликає все 
менше дискусій. Також фахівці погоджу-
ються і з визначенням його виконавців, 
коли вказують на комуністичний режим. 
Втім, думки розходяться щодо того, хто 
саме був суб’єктом злодіяння. Селянство 
як клас, чи все таки українці як нація?

- Коли мова йде саме про Голодомор 
1932-33 років, то від голоду вмирали всі. 
Незалежно від того чи хтось бідний селя-
нин, чи розкуркулений селянин. Кожен, 
хто знаходився на тій території, з якої не 
випускали, вмирав з голоду.

Для того, щоб це чітко і ясно можна 
було представити і відповісти на ці за-
питання, потрібні дослідження. Але на 
основі тих даних, які ми сьогодні маємо, 
це справді була найдешевша зброя ма-
сового знищення, яка не перебирала вік, 
стать, клас. Але була скерована насампе-
ред проти українців, які переважали серед 
населення на цих теренах.

- Що робити у випадку, коли цілі народи 
зазнають страждань? Євреї під час Голо-
косту масово гинули у газових камерах на-
цистських концтаборів, українці вмирали у 
страшних муках від голоду. Чому на долю 
одних народів випадає нести такий важкий 
хрест, а інші мають значно легшу ношу?

- Це досить складне і глибоке питання. 
Голодомор 1932-33 років – це не був пер-
ший і останній голод, який пережила Укра-
їна і український народ. Але він відрізня-
ється від інших подібних сумних випадків в 
Україні і цілому світі, саме своєю цинічною 
спланованістю.

Саме факт, що цей Голодомор був 
штучно створений, ставить його поруч з 
іншими прикладами масового вбивства 
людей.

Чому так сталося? Сьогодні ми може-
мо назвати багато різних причин. І однією 
з причин є існування людиноненависниць-
ких режимів та ідеологій у ХХ столітті.

Людство вже сьогодні однозначно за-
судило злочини нацистського режиму. 
Таким чином жертви Голокосту до певної 
міри є пошановані самим фактом визна-
ння злочину їхніх вбивць. Натомість, коли 
ми говоримо про геноцид українців під час 
Великого Голоду 1932–33 років, такого ще 
не відбулося. Навіть не все українське сус-
пільство сьогодні однозначно сприймає ці 
події.

І до того часу, поки не буде однознач-
ного засудження світовою громадськістю 
злочинів комуністичного режиму, доти 
жертви Голодомору не будуть гідно поша-
новані.

Але я думаю, що такий осуд чи пам’ять 
про ті події, яку ми повинні зберігати і 
вивчати, не має на меті з кимось покви-
татися - як дехто, можливо, собі уявляє. 
Думаю, що пам’ять про Голодомор може 
стати одним із таких чинників, які не до-
пустять повторення подібних злочинів в 
майбутньому.

- Чи можемо говорити про певну осо-
бливість українців у світлі трагедії? Чому 
саме наші батьки, діди і прадіди мали про-
йти крізь випробування геноцидом?

- Ми не можемо до кінця відповісти на 
запитання: «Чому? Чому одні події спіткали 
одні народи, а інші були збережені від цьо-
го?». Ці запитання ми повинні ставити Бо-
жому провидінню. Чому Господь Бог допус-
тив? А, відтак, яку місію мають інші народи 
в історії спасіння, яку чинить Господь Бог?

Це саме запитували євреї. Ми знаємо, 
що був цілий процес, на якому позивалися 
ізраїльтяни до Бога Ізраїля. Вони запитува-
ли: «Чому Бог мовчав, коли це сталося?».

Очевидно, що ми, християни, реагує-
мо по-іншому на подібні речі. Ставимо за-
питання до нашого Бога, який є Спаситель 
і ніколи не є джерелом зла.

Питання вивчення цих подій є дуже 
важливим. Сьогодні вже є різні спроби 
- зокрема, у Європі - дослідити причину 
виникнення геноцидів як таких. Відповісти 
на запитання: коли вони почалися та які 
ідеологічні, економічні, політичні причини 
могли призвести до того, що один народ 
знищує інший? Думаю, що ці дослідження 
ще повинні бути довершені.

Сьогодні ми, зокрема зі сторони УГКЦ, 
дали вже однозначну оцінку тим подіям, 
які відбулися. Богу дякувати, що вже стали 
традиційними дні поминання жертв Голо-
домору.

Богу дякувати, що ми вже маємо Ме-
моріал пам’яті жертв голодоморів в Укра-
їні, де нащадки тих родин, які потерпіли 
від Голодомору можуть прийти і пом’янути 
своїх загиблих предків. Але я думаю, що 
ми сьогодні повинні зробити крок далі.

Сьогодні вже є замало тільки поминати 
усопших і стверджувати факт, що Голодо-
мор відбувся. Наступний крок ми повинні 
зробити у напрямку вивчення цієї трагедії. 
Збирати нові факти про неї.

Цього року у квітні члени Всеукраїн-
ської ради Церков і релігійних організацій 
відвідали Канаду і Сполучені Штати Аме-
рики. Ми були учасниками такої цікавої по-
дії, коли парламент Канади визнав герой-
ські чесноти слуги Божого митрополита 
андрея Шептицького, який протидіяв 
голокосту - ризиком власного життя, а 
відтак і ризиком для усієї Церковної спіль-
ноти, яку він представляв.

У контексті цієї події ми відвідали му-
зей Голокосту у Вашингтоні. Це фактично 
є музей людського болю. Там зібрані ко-
лосальні матеріали, які можна побачити, 
почути, навіть торкнути своєю рукою.

Ми побачили, що цей музей – це 
не лише приміщення для експонатів, 
це є надзвичайно потужний науково-
дослідницький центр, який діє на громад-
ських засадах.

І ми всі разом дійшли до висновку, що 
українці потребують подібного не тільки 
музею, але й науково-дослідницького цен-
тру для вивчення українського Голодомору-
Геноциду. Тому наша спільнота прийняла 
окрему декларацію, де ми висловились 
за те, щоб збирати пам’ять і досліджувати 
факт Голодомору і разом з тим Голокосту, 
який відбувся на теренах України.

- Очевидно, що Церква має свої на-
працювання у дослідженні Голодомору 
1932-1933 років. Чи могли б Ви поділи-
тись з читачами нашого часопису про те, 
що саме зроблено у цьому напрямку?

- Можливо, українській публіці не є ще 
до кінця відома унікальна книга, яка цього 
року була презентована в Канаді - «Святий 
Престол і Голодомор» («The Holy See and 
the Holodomor»).

В ній уперше публікуються документи 
з Ватиканського таємного архіву, які сто-
суються Великого Голоду в Україні 1932–
33 років. Це унікальні документи, які тільки 
недавно побачили світ. У них говориться 
про те, яким чином Апостольська Столиця 
довідувалась про ці страшні події, як Папа 
Пій ХІ був зворушений до сліз, коли почув 
про мільйонні жертви, коли зрозумів не-

справедливу міжнародну політику щодо 
тих людей.

Західні держави на той час купували в 
СРСР пшеницю, яку радянська влада ві-
дібрала в українських селян і тим самим 
прирекла їх на голодну смерть. У цих до-
кументах також говориться про те, як Свя-
тійший Отець зініціював грошову збірку 
для того, щоб помогти голодуючим. Втім, 
на офіційному рівні Радянське посольство 
відмовилося прийняти цю збірку, запере-
чуючи факт голоду в Україні.

Також тут є дуже цікаві свідчення про 
реакцію УГКЦ в Галичині на ці події. Зо-
крема, проілюстрована інформація з тиж-
невика «Мета». Український Католицький 
Єпископат прийняв окреме звернення до 
всіх людей доброї волі. І першою фразою 
цього звернення є:

«Україна в передсмертних судоргах! 
…перед цілим світом знову протестуємо 
проти переслідування малих, убогих, сла-
бих і невинних, та гонителів оскаржуємо 
перед судом Всевишнього.

Кров робітників, що в голоді орали 
чорнозем України, кличе про пімсту до 
неба, а голос голодних женців дійшов до 
ушей Господа Саваота».

Це дуже глибокі та зворушливі слова. 
Це звернення підписав Андрей Шептиць-
кий і всі наші єпископи Галичини. Тому, я 
думаю, що ця публікація послужить для 
того, щоб можна було краще і ширше до-
слідити всі ті події, які ми називаємо Вели-
ким Голодомором.

Книга «Святий Престол і Голодомор» 
видана англійською мовою, тому для ши-
рокого українського читача не є доступна. 
Але я сподіваюся, що ми її перекладемо на 
українську мову і таким чином внесемо ще 
один крок у дослідженні історії Голодомо-
ру. Зараз шукаємо тих, хто б допоміг нам 
це зробити.

- Блаженійший, який Ви можете за-
пропонувати рецепт для людей в Україні, 
щоби вони краще змогли між собою поро-
зумітися і, зрештою, знайшли консенсус у 
ставленні до Голодомору 1932-33 років?

- Ми повинні краще пізнати дійсність. 
Ми сьогодні часто є поділені не так окре-
мішньою історією, як різними ідеологіями, 
які ще продовжують жити в умах багатьох 
людей. І ці ідеології часто штучно реаніму-
ються.

Я би просто запросив усіх прийти в 
день пам’яті Голодомору до меморіалу у 
Києві. І там просто побути. І я думаю, що 
спільне переживання того, що там відбу-
ватиметься, розвінчає всякі міфи.

Щороку, коли я буваю в Меморіа-
лі пам’яті жертв Голодоморів в Україні, я 
щось нового для себе довідуюсь - попри 
те, що можна дізнатися з нового дослі-
дження чи книжки.

Ось минулого року я пригадую та-
кий епізод: була організована хода дітей 
зі свічками на знак того, що від голоду, в 
першу чергу, гинули саме наймолодші. 
Втім, разом з дітьми в ході йшов дорослий 
чоловік. Один з журналістів у нього спи-
тав: «Чому ви берете участь у цьому дні 
пам’яті?».

А він відповідає: «Велика частина моєї 
родини загинула у Голодоморі, але я сьо-
годні навіть не знаю де є їхня могила. І 
коли не було цього меморіалу, ми навіть 
не мали місця, де можна було тих людей 
пом’янути і за них помолитися».

Я був вражений! І ця людина говори-
ла щось, що справді є родовою пам’яттю 
цієї сім’ї. І нарешті, коли є місце, де можна 
вшанувати тих невинно убієнних, ця люди-
на має можливість піти і поставити за них 
свічку.

А скільки ще таких безіменних брат-
ських могил всіялися українською зем-
лею?

http://www.ugcc.org.ua
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• з історії угКц

 Пам’яТЬ ПрО гОлОДОмОр – 
це ЗаКлиК  ДО  СОліДарнОСТі

З  УбОгими
Спомин про трагічне минуле власного 

народу має вчинити нас більше солідарни-
ми з тими, хто потребує нашої помочі сьо-
годні – убогими, покинутими напризво-
ляще, страждаючими, – тими, які живуть 
поруч з нами, і які, можливо, знаходяться 
за тисячі кілометрів від нас. Не секрет, що 
і нині мільйони людей у світі терплять від 
недоїдання, а навіть і вмирають з голоду. 
Допомогти цим людям – це теж вияв на-
шої пам’яті про те горе, яке свого часу пе-
режив наш народ.

До речі, подібні заходи вже здійсню-
ються. Знаю, що вже кілька років поспіль 
Спілка Української Молоді організовує ак-
цію «Сопричастя» на знак духовної єдності 

з тими поколіннями українців, які постраж-
дали в часи Голодомору. В рамках цієї ак-
ції наша молодь запрошує усіх до посту, 
молитви і добрих діл. Зокрема, учасники 
акції добровільно зобов’язуються до стро-
гого посту впродовж 33 годин (цього року 
- з 7.00 год. 23 листопада до 16.00 год. 24 
листопада), відтак духовно єднаються в 
молитві за упокій душ невинно убієнних, 
та намагаються зробити добре діло для 
ближніх, які потребують помочі. Такі і по-
дібні їм ініціативи заслуговують на всіляку 
підтримку і похвалу.

То ж сьогодні – знову занесімо нашу 
молитву до Всевишнього за упокій не-
винно убієнних та поставмо свічку у вікні 
наших осель – як знак живої пам’яті, на-
ціонального єднання у молитві і надії. Не-
хай Всемилостивий Господь пригорне всіх 

невинно убієнних братів і сестер наших до 
свого Вітцівського серця і дарує їм вічний 
спочинок і блаженство у Своєму Царстві!

Департамент інформації УгКц.

патріарх йосип (сліпий) 
у миНулому столітті потряс усім світом

«Жива історія» – виставку під такою 
назвою можна оглянути у Львові у му-
зеї історії релігії. Це розповідь у світ-
линах і документах, спогадах про главу 
Української греко-католицької церкви, 
кардинала Йосипа Сліпого. Чимало 
матеріалів представлені вперше. Ця 
видатна церковна особа 18 років про-
вела на засланні, у тюрмах, у таборах. 
В Україні і світі цьогоріч вшановують 
120-річчя від дня народження глави 
церкви Йосипа Спіпого. 

Десять років тому в колишньому бу-
динку монастиря Сестер милосердя у 
Львові монахині знайшли ризи, чаші і до-
кументи. Серед них листи з ув’язнення 
кардинала Йосипа Сліпого до сестер, на-
писані у період 1953–1963 років.

Із них дізналися, що владика Сліпий 
освячував навіть у неволі миро (викорис-
товується у таїнстві миропомазання, при 
освяченні священиків і єпископів).

ВиСВяЧУВали
йОСиПа СліПОгО ТаємнО У лЬВОВі

На виставці «Жива історія» представ-
лені документи, знайдені у монастирі, 
зі збірки музею історії релігії, інституту 
історії церкви, а також із приватних ар-

хівів людей, які знали кардинала Йосипа 
Сліпого.

Серед експонатів є портрет отця Йо-
сипа Кладочного, який у 1939 році неле-
гально відбув у Рим з окупованого біль-
шовиками Львова, щоб передати лист 
митрополита Шептицького і отримати до-
звіл Святійшого отця про висвячення його 
наступника, отця Йосипа Сліпого, ректора 
Богословської академії. Хіротонія отця 
Сліпого відбулась таємно у каплиці ми-
трополита Андрея Шептицького у Львові у 
1939 році, і Рим це рішення підтвердив.

Є ще один представлений важливий 
документ, розповіла завідувач відділу іс-
торії греко-католицької церкви Наталія 
Матлашенко, який підтверджує те, що 
німецькі окупанти вважали небезпечними 
греко-католицьких священиків, тому що 
отці Шептицького поширювали українську 
національну ідею.

«На мою думку, це унікальний документ, 
датований 1942 роком, розпорядження, 
надіслане з Берліна у Рейхскомісаріат у 
Рівне, а копія у Львів, де зазначається, що 
душпастирство у таборах для військово-
полонених має розділити полонених на 
тих, хто зі Сходу України, тобто православ-
них, і греко-католиків графа Шептицького, 
тому що священики Шептицького є носія-
ми української національної ідеї і можуть її 
поширювати серед східняків. В інструкції 
наголошується, щоб не допускати людей 
Шептицького до спілкування з українцями-
військовополоненими зі Сходу України», – 
каже Наталія Матлашенко.

КарДинал СліПий
 ДбаВ ПрО майбУТнє церКВи
Листи, світлини, документи розповіда-

ють про походження Йосипа Сліпого, який 
народився у селі Заздрість на Тернопіль-
щині 17 лютого 1892 року; показують жит-
тя і діяльність кардинала Сліпого у довоєн-
ний час, коли він очолював Богословську 
академію; його працю як провідника Церк-
ви від 1944-го до 1984-го, року смерті. Ра-
дянські окупанти арештували главу церк-
ви 11 квітня 1945-го. 18 років він провів у 
тюрмах і таборах, але навіть у тих умовах 
був зі своїми вірними.

Більше як десять років тому мені тра-
пилося таке. Я працював у своїй кімнаті, 
коли до мене зайшов один знайомий. З 
першої миті я спостеріг його велику стур-
бованість. І справді, коли ми привіталися, 
він почав розповідати про свої проблеми, 
яких було чимало: особисті, родинні, гос-
подарські, громадські... Здавалося, усе, з 
чого складається нормальне людське жит-
тя, в якийсь спосіб у нього було захитане.

Слухаючи його розповідь, я сам почав 
хвилюватися і думати, як би міг йому до-
помогти. А ж тут, несподівано для мене, він 
випростався і заявив: «Єдиний розв’язок 
для мене – це балотуватися в депутати до 
Верховної Ради».

Він мовив це цілком серйозно, не жар-
тома. Я був шокований, не знав, що ска-
зати, а він з якимсь інакшим виразом об-
личчя встав, попрощався і пішов. Не знаю, 
балотувався він в депутати чи ні, але до 
мене вже не повернувся.

Сьогодні все ще переживаємо час ви-
борів і чуємо безліч розмов про депутатів. 
Може, тому вищезгадана подія так чітко 
постала у моїй пам’яті. Це спонукало мене 
замислитися: якими я, властиво, хотів би 
бачити депутатів Верховної Ради України?

Правдоподібно, моя відповідь представ-
лятиме вимріяну, ідеалізовану постать, але, 
як кажуть в народі, без мрій не можна жити.

Кандидат у народні депутати повинен 
вступати в зріле життя порядною люди-
ною. Незалежно від того де він виростав: 
у розкішній міській квартирі, чи в простій 
сільській хаті – від своїх батьків і рідні по-
винен був отримати солідне моральне та 
культурне виховання.

Це означає, що депутат має поводи-
тися чесно та вміти належно спілкуватися 
з іншими людьми. Недавно я подарував 
кільканадцятьом особам, між ними декіль-
ком депутатам, книжечку. З усіх депутатів 
тільки один подякував…

Останнім часом я слухав радіопереда-
чі, в яких брали участь народні депутати 
різних політичних груп. Бували бесіди спо-
кійні, шанобливі, аргументовані, хоча, са-
мозрозуміло, точки зору були різні, навіть 
протилежні. Нерідко бували, на жаль, та-
кож агресивні розмови, під час яких учас-
ники не давали змоги співрозмовникам 
вповні висловити своєї думки, не згадую 
вже про епітети, що ними вони обдарову-
вали один одного.

Народні депутати мають неоднаковий 
освітній рівень, представляють не тільки 
гамму професійних знань, а й, навіть, різні 
життєві шляхи. У тому нема нічого дивно-
го. Однак, незалежно від таких поважних 
відмінностей, кожна людина, яка береть-
ся писати закони для інших, крім раніше 
отриманих професійних знань, повинна 
подбати про розширення свого світогля-
ду, набути вміння глибоко бачити потре-
би людей, ситуації та обставини їхнього 
життя, щоб могти давати життєві вказівки 
у формі законів, які слугуватимуть загаль-
ному благу.

Цьогорічні вибори до Верховної Ради 
України припали на той день, коли наша 

країна разом із сусідніми державами змі-
нювала літній час на зимовий. Та обстави-
на багатьом нагадала торішню подію, коли 
наші народні депутати з великим ентузі-
азмом заперечували потребу зміни часу, 
а вже через декілька днів, послухавши 
фахівців та обдумавши це питання, ска-
сували своє рішення, але вже не з таким 
запалом.

Творення законів, а це, по суті, най-
важливіше завдання народних депутатів, 
вимагає серйозного підходу. Закони, на-
писані «на коліні» чи у відповідь на поточ-
ну короткотривалу потребу, не тільки що 
не дають належного ефекту, а й, що зна-
чно гірше, знижують довір’я громадян до 
якості роботи їхніх обранців.

Що вже казати про так звані популіст-
ські закони, які нагадують дешеву комер-
ційну рекламу, ображають серйозних гро-
мадян і, звісно, не приносять слави своїм 
авторам чи замовникам.

Людина, яку вибирають на представ-
ника народу, автоматично стає публічною 
фігурою, об’єктом постійної уваги з боку 
своїх виборців. Тому природно, що депу-
тат повинен бути дуже чуйним до реакції 
громадян. Раніше чи пізніше він з ними зу-
стрінеться і має бути готовим глянути їм в 
очі. Але такий людський погляд – далеко не 
остаточна причина правильної поведінки.

Крім власного сумління, яке судить 
кожну людину, є ще інший Суддя, про якого 
забувати не можна. На початку Основного 
закону України – Конституції – виразно 
вказано на усвідомлення відповідальності 
перед Богом.

Незалежно від того, яким є віровиз-
нання людини, а тим більше народного 
депутата, кожен з нас мусить стати перед 
своїм Творцем. Цього не можна заперечи-
ти, не можна легковажити, не можна під-
дати фальсифікованій інтерпретації.

Хтось скаже: не лякайте мене Божим 
судом! Однак тут ідеться не про страх не-
вільника, який виконує своє завдання, бо 
боїться кари, а про страх дитини, що не 
сміє образити свого батька.

Народний депутат, ідучи до Верховної 
Ради як співтворець законів, має покинути 
на час свого кількарічного мандата звичне 
середовище, відректися від усіх інших за-
нять.

На мою думку, смішно виглядають 
депутати, які присутні на засіданнях як 
на гостинних виступах. Постає запитан-
ня: навіщо такі люди стають депутатами? 
Отже, вони свідомо обманюють своїх ви-
борців.

Часто доводиться чути закиди на адре-
су народних депутатів, що разом з усіма 
пільгами вони отримують занадто щедру 
винагороду за свою роботу. Я б ніколи 
не шкодував їм високої зарплати, якщо б 
вони одержували її за повноцінну працю.

Дозволю собі зробити ось таке порів-
няння. На сценах театрів часто виступають 
десятки чи й сотні осіб. З них акторами чи 
співаками є тільки декілька людей, а ре-
шта – так звані статисти, котрі заповнюють 
сцену, щоб створити враження масової 

У 1963 році глава УГКЦ Йосип Сліпий 
прибув у Рим. За його звільнення клопота-
ли перед керівником СРСР Микитою Хру-
щовим американський президент Джон 
Кеннеді і Святійший отець Іван ХХІІІ.

«Йосип Сліпий був людиною, яка у се-
редині ХХ століття потрясла цілим світом», 
- говорить доктор богослов’я, отець Се-
вастіян Дмитрух.

«Будучи в’язнем, каторжником, Божа 
воля розпорядилась так, що він знову 
опиняється на волі, на волі у такому віці, 
що радянська влада сподівалась, що від-
править його на лоно Авраама, – повер-
тається до Рима, активно розвиває життя 
поміж українцями в цілому світі, мобілізує 
українське релігійне національне життя по 
світу, дає нове життя УГКЦ, займається ве-
ликою науковою працею, видає літературу 
з думкою, що у добрий час книжки будуть 
потрібні Україні. Це людина гідна подиву. 
Такий заповіт рідко коли яка людина зали-
шає, а тим паче духовна людина», – наго-
лошує отець Севастіян Дмитрух.

«Брак почуття і розуміння єдності в 
основних питаннях життя Церкви і народу 
– це наше нещастя, це наш споконвічний 
гріх! Замислювався я над причинами цьо-
го невтішного явища: це насамперед не-
достатня богословська освіта, виховання 
в чужих школах, впливи чужого оточення, 
незнання минулого своєї Церкви, якій по-
кликані вони на вершинах служити…» – ці 
слова із Заповіту патріарха Йосипа Сліпо-
го донині не втрачають актуальності для 
українців.

У Римі зберігається великий архів па-
тріарха Йосипа Сліпого. Документи вже 
впорядковані і невдовзі стануть доступни-
ми для науковців.

Якщо в ув’язненні кардинал Йосип Слі-
пий був «німим свідком Церкви», то зго-
дом став голосом «мовчазної Церкви» та 
її духовною опорою, ніколи не забуваючи 
про тих своїх земляків, які й далі карали-
ся в неволі, мовиться у Пастирському по-
сланні Синоду Єпископів УГКЦ до вірних з 
нагоди 120-літнього ювілею патріарха Йо-
сифа Сліпого.

галина ТереЩУК
www.radiosvoboda.org

присутності. У моєму розумінні процесу 
творення законів для такого депутата-
статиста не має бути місця. Кожен депутат 
повинен розуміти, чому підтримує певний 
закон, і могти пояснити своїм виборцям, 
чому голосував так, а не інакше.

Під час передвиборної кампанії з вуст 
кандидатів часто можна було почути пісню 
про їхні заслуги перед певною місцевістю 
– прокладання та освітлення доріг, побу-
дова дитячих майданчиків, шкіл тощо. У 
нашій країні панує хибне переконання, що 
представники Верховної Ради мають за-
довольняти місцеві потреби.

Насправді такі справи належать до 
компетенції органів місцевого самовряду-
вання. Натомість мислення депутата Вер-
ховної Ради повинно бути значно ширшим 
і в просторі, і в часі, бо його завдання – 
дозвольте знову зробити порівняння – не 
надавати продовольство для конкретної 
місцевості на короткий час, а забезпечити 
хлібом і всім необхідним для нормального 
життя весь народ на багато років.

У політиці, як і в економіці, мислення 
державних мужів повинно бути довготер-
міновим.

Народний депутат повинен думати ка-
тегоріями всієї держави, категоріями бла-
га для всього народу, а не тільки для якоїсь 
групи чи регіону. Для нього не може бути 
своїх і чужих, кращих і гірших.

Депутат має щиро любити весь свій 
народ, шанувати його традиції, захищати 
його права у своїй державі, але бути да-
леким від погорди чи ненависті супроти 
інших народів.

Постать і поведінка народного депутата 
повинна збуджувати пошану та довір’я спів-
громадян. Тоді Верховна Рада стане не тіль-
ки дуже ефективним засобом законодавчої 
влади, а й взірцем суспільної моралі.

Хочу закінчити ці свої міркування – які, 
напевно, не вичерпують усього, що треба 
сказати про постать депутата, – щирою 
надією, що в процесі становлення повно-
цінної самостійної та незалежної держави, 
якою хочемо бачити нашу рідну Україну, на-
родні депутати будуть запорукою того, про 
що мріє та чого сподівається весь народ.

 любомир гУЗар
www.pravda.com.ua

Якими  Я  б  хотіВ
бачити  депутатіВ
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Вічна
пам’ять

• болитЬ

як не прагне нинішня 
влада прибрати правду про 
голодомор в Україні 1932-
1933 років, але, дякувати 
богу, наш нарід вже інший. 
Читаю по інтернет в ці дні 
вістки з України. людей не 
байдужих до нашої траге-
дії стає все більше попри 
ігнорацію влади. Особливо 
зворушливо, що своє слово 
правди і добра промовляє 
молодь. Ось що написала 
у «світовій павутині» киянка 
Тетяна Пантюк.

«Коли наша родина за-
втра запалить у вікні свіч-
ку, я довго дивитимуся на 

її полум’я. і 
мені здава-
т и м е т ь с я , 
що мій на-
род – як це 
полум’я. ба-
гато століть 
він змушений пригинатися 
під чужими вітрами, і коли 
здається, ніби це полум’я 
от-от згасне, воно відро-
джується з новою силою. 
цей вогонь горітиме, доки 
ми зберігаємо його у сво-
єму серці. бо ми всі – ма-
ленькі жаринки цього вели-
кого вогню. Особисто для 
мене, свічка у вікні 24 лис-

топада – це не лише свічка 
пам’яті і скорботи, це – ще 
й свічка непокори і спроти-
ву тим, хто ненавидить мою 
країну, хто не визнає її тра-
гедій і хто волів би бачити її 
покірною і переможеною. а 
потім я вдивлятимусь у інші 
вікна, виглядаючи інших... 
нескорених...»

Підписуюсь під кожним її 
словом ….


