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ВЕЛИКИЙ „ПЕРЕДРІШЕНЕЦЬ" 

У половині лютого був я 
в Версалі з одною міжнарод
ною екскурсією. Мене ПрИПа-
била нагода побачити пред
ставників Найвищої Команди 
армії вільних країн. Чотир
надцять армій різних країн 
мають тут своїх військових 
провідників. 14 державних 
прапорів повівають у місті 
,,кородя-сонця" - Людови-
ка XIV. 

Головня квартира Найви
щої Команди союзних армій 

це мозок оборони супроти 
МОЖЛИВОЇ агресії Москви. 
День і ніч тут рух, невпинна 
праця. Про загальну ситуа-

Іцію говорив нам генерал 
Грунтер, головний командир 

'союзних армій. Пого спокій
ний, тверезий виклад дас ба-

мін. У всіх ділянках военної 
техніки совстськнй бльок ро
бить великий поступ, г— ка
зав генерал Ґруятер. Тільки 
перевага Америки в ятомовій 
зброї може відстрашити со
вітський бльок від агресії 
проти вільних держав, бо в 
наземних арміях західні дер
жави стоять далеко позаду, 
порівняно з комуністичними 
країнами. 

Тому то с потреба збіль
шити сили вільних країн у 
Західній Европі. Західня Ні
меччина може дати свої сили 

для спільної оборони, і це 
треба вітати. 

Присутні питалися у ген. 
Ґрунтера, чи не -буде Німеч
чина небезпечна для Фран
ції, коли матиме свою армію. 
Ген. Грунтер відповів, що на
віть коли б у Німеччині пе
ремогли сили, ворожі Захо
дові, то німецька армія не 

Микола Кокольський 

ЗА ІДЕЙНИЙ ПРОТИНАСТУП 
Нові погляди й нові ідеї І Чи ж можна вірити в слова. 

приймаються в широких гро- коли гола дійсність кричить 
мадських кругах не легко. 
Навпаки, вони натрапляють 
тут на поьажний опір, що ви-

могла б почати війну проти |магас чималих зусиль для 
західніх країн: аджеж рада-
рова система в Німеччині 
збудована в напрямі оборони 
від Сходу, а не Заходу. Та н 
сили 50-мільйонової Німеччи
ни, порівняно з іншими ар
міями, не можуть мати пере
ваги над її сусідами. 

II. Скитський 

„Справедливий закон Вашингтона", про який з такою, 
тугою і надісю шкап Шевченко, ..вільна земля Вашннг- ! г а т о л л я д > ' м а н н я -
тона". як означення иі<-ї країни та її ладу, — це поняття, ^ е н - Грунтер вважає, одо 
що глибоко врилися в нашу душу і стали для нас снмво-1 сучасний світ не мас безпеки 
лами найбільшого щастя волі. Не диво, шо саме ці по-іп еІ> е д війною, у звязку з за
няття ми так часто пригадусмо, наче слова щоденної м 0 - ! г а л ь н и м політичним напру- всю без виїмку американську!що він не контролює секрет-
литви. Але пригадуємо їх часом бездушно,' за звичкою, іженням війна може вибухну- пресу, яка дуже точно, гли-Іної поліції і, як ..цивільна 
навіть не пробуючи здати собі справу з їхньої суті. Ми! т н несподівано. Хоч у мину- Поко й аналітично зареягува- людина", тим паче не матиме 

щось добре і хотіли б це мати для на 

Ярослав Курдндніс 

ПРИХІД ДО ВЛАДИ „ЧЕРВОНОГО 
НАПОЛЕОНА" 

Треба подивляти майже :щова слід добачуватн в тому. 

шаомо. шо цс лому пляни „блискавичноїїла на останні зміни в СССР. будь-якого впливу на черво-
шого українського народу, як цього хотів Шевченко, але війни" розбилися, але теле-1 Доводиться ствердити, що в 
ми не багато інтересу ..моєї. тим. як і в яких обставинах Р ІШ,1І технічні винаходи. ЗЛА починають чимраз глнб-
цей „справедливий закон Вашингтона" був встановлений 'особливо атомова зброя, да-,ше аналізувати і чимраз біль-
і як. якими трудами та жертвами перетворив він колишні і ю т ь ш а н с и виграти війку то- |ше розуміти велетенське зло 

ну армію, що сьогодні, з про
голошенням маршала Жуко-
Ва міністром обопони. очоли-і 
ла де факто СССР. Слабістю 

англійські колонії в Америці на вільну землю. Роковини ''• м>- х т о п е Р ш н " Ударить. Це яче в СССР, після внутріш- 'Хрущова слід пояснюзати ще 
народження Джорджа Вашингтона, цього справжнього н е значить, шо війну можна,ніх змін і пропагандивного й те, що Малснкова не пос 
„батька своєї країни" ,що їх з таким пієтизмом відзначає 'виграти одним ударом. Але-крику, залишається й надалі 
американська нація щорічно в дні 22-го лютого дають напасник може несподіваною тим самим непорушним і пер-
добру найду, щоб це ще раз пригадати, над цим з а с т а - і а т а к о ю т а к ослабити проти в-Іманентним злом, байдуже, чи 
новитись і зробити з цього відповідні висновки для нашого н и к а ' щ о ДП-',Ь,1ІЇІ в і й " а при- ми його розцінюватимемо З 
щоденного поступування. І веде агресора до перемога. ] економічного, політичного чи 

Джордж Вашингтон як загально стверджують істо- Я к і сили мають країни під-jмілітарного погляду, 
рнкн не був людиною, обдарованою якимись надзвнчай- порЯДкОвані Москві? Совєт-| Вияви опг.іії про теперішні 
ними талантами, не був також „військовим генієм", х о ч ; с ь к ш 1 УРЯД м а с к о л о 1 7 г , ди-'змінн в СССР можна поділи-
власне з кого іменем зв'язана перемога на полі бою — |візій. Порівняно з роками ти на три групи. Вони всі, 
після багатьох-багатьох невдач. А все ж таки він був над-;ДР>'гої світової війни. сила)зокрема, дуже цікаві, але в 
звичайною людиною, був великим ідеалістом і. в першу • "ИХ дивізій значно витюсла. • короткім статті важко їх охо-
чергу, найбільшим воледюбцем. В ім'я волі і задля в о л ! 6 5 дивізій совстських - це пити, і тому обмежимося на 
він став тим направду великим ,,передрішенцем", що очо-1 панцерні і моторизовані час-
Лив „визвольну армію" свого народу і, в найтруднІщих|Т я н и , 3 власною артиле-
обставинах, повів її на боротьбу до кінцевої перемоги. ірією. В цеп час армія СССР. 

Вашингтон виріс і виховався в обставинах, які не малиразом 3 військом сателітів, 
нічого спільного'з ..революцією" чи „боротьбою за само- і м а с к о- 'ю 6 мільйонів вояків, 
стійкість". Він виріс в атмосфері, в якій виховувались J3 •ннх 4 мільйони належать 
„джент.іменн" старого англійського покрою, консерватнети, і д о територіальних армій 
тісно зв'язані з багатою клясою та її традиціями, отже j [мільйони 

разі війни першу атаку про
ти західніх країн почали б 
22 совєтські панцерні дивізії, 
що стоять у Східніїі Німеччи
ні, їм на поміч прийдуть GO 
дивізій совстських, розміще
них в державах-сателітах. 80 
сатслітних дивізій, в разі на
ступу на Захід, були б пу
щені також у бій. Совстськнй 
бльок може за місяць змобі-
лізуватн таку силу війська, 
що це дало б йому 400 ди
візій. 

З англійською короною. Але багатство і консерватизм не [Сателітні країни мають ра 
перешкодили Вашингтонові перейти до ,,передрішенців", до з о м приблизно 80 дивізій. В 
тих американських патріотів-самоетійників, що їх називали 
„бунтівниками", ..сепаратистами" і „демократами". 

Америка майже до кінця Визвольної Війни була поді
лена на два табори: ,.льоялістів", які обстоювали злуку ко
лоній з Англією, і демократіа-самостійників, які бажали 
волі для своєї країни і для себе самих. Коли почалася на 
цій землі „передрішенська" війна, демократи-самостійннки 
були у великій меншості, бо і їх і їхніх ідей боялась велика 
частина навіть самих американців, і не тільки з-поміж ба
гатих кляс. але й з-поміж заможніших фармерів. Вони ж 
бо, самостійники, починали'війну проти „рідного" чи „ста
рого краю" Англії, з якої в більшості походили і з якою 
були зв'язані численними вузлами. Американські патріоти-
самостіпннкн також називали Англію своїм „матірнім" 
краєм, але вони хотіли бути господарями, а не колоністами 
на тій землі, на якій жили. Вони не хотіли, щоб хтось 
інший пстаиовлюзов для ннх закони, накладав на них по
датки т:і володів ними, не питаючи їхньої згоди. 

Як завжди буває, так і між самостійниками були тоді 
спекулянти, які підшивалися до ннх не з великої ідеї, але 
задля особистої наживи, торгуючи та збиваючи великі 
гроші. Але ті, що. як Вашингтон, пішли до армії, щоб вою
вати і наражати своє життя на небезпеки, знали тільки 
найбільші невигоди і труднощі. їхня боротьба початково 
була „майже безпиглядна", але вони вірили в слушність 
своєї справн, мали ту велику ідею, яка мусить перемогти. 
І коли 19-го квітня 177Г>-го року впали перші стріли біля 
місцепостн Лексинґгон у Массачусетсі, то їх відгомін справді 
пролунав по всьому світі, розносячи велику ідею „перед-
рішенпя", „сепаратизму" та ,.самостійности" і мобілізуючн 
одчайдушним борцям за волю під проводом Вашингтона 
не тільки „світову опійно", але й видатну практичну допо
могу, б”з якої навряд чи були б постали З'сдинені Держави 
Америки, сьогодні найбільша остоя волі і справедливості! 
в світі. 

Згадуючи ці події і факти у зв'язку з роковинами того, 
хто став їх символом, Джорджа Вашингтона, ми з розмис
лом наміряємо його „великим передрішенцем". бо ще й 
СЬОГОДНІ не перевелись серед великого і вільного американ
ського народу ..льоялістн", які в практичній політиці ігно
рують великі „передрІшенські" і „сепаратистичні" ідеї Ва
шингтона, одо принесли щастя Америці, ігнорують їх у від
ношенні -'о тих. що століттями тужать за „справедливим 
закоі»«м" Вашингтона і за нього так жертвенно й так геро-1 підводних човнів і кораблІв-
їчно боряться. І тралерів для виловлювання 

їх хронологічному вичислен
ій: 1) перша група — це та. 
яка по-тверезому аналізує і 
розцінки: совстську дійсність; 
до неї слід зарахувати табір, 
що очолює теперішню дер-

о,жавну адміністрацію з пре-
морякя і летунн. зндентом Айзенгавером у 

Совстське летунство має 
коло 20,000 літаків, які все 
більше модернізуються. 'В 
1951 р. коло 20'? совстських 
мисливських літаків мали Г ( Є р і я М а л с н к о в , 
мотори „джетн". Тепер -,перію зумів знищити Малсн-
мапже всі 100%. Три чверті. ,{ОП с п а р у в а п ш н с ь 3 Хрущо-
бомбардувальникін в СССР 

проводі; 2) друга група — 
це ті, що поступають за при-
слівним колись російським 
висловом з 1905 року, мов
ляв, ,.фуражкамн забросасм 
Япон ію" . . . 3) і третя група 

це ті, що, маючи вже на
віть ніж, наставлений до гор
лянки, пропонують співісну
вання, коштом політичних і 
мілітарних поступок, при чо
му виходять із абсурдальних 
заложень і доходять до вис
новків, що коли бити постій
но і настирливо чолом у бе
тонову стіну, то не чоло, а 
стіна таки від цього розко
леться . . . 

Після смерти Сталіна за
лишилися були три претен
денти на совстськнй трон: 

,джетн". Совстсь- внм, а тепер, як це н слід у 
діднчній гісрархії — Хрущов 

кий бльок забезпечує своє п и с а д и в і з сідла Малснкова. 
летунство площами: проти- щ о н е в с т и г н а в і т ь г а р а з д 
гом останніх трьох років чи- зоріентуватися, як зліквіду-
сло цих площ збільшилося к а т и з а це добродійство свого 
в три рази. Армії сател':тинх 
держав збільшили число сво
їх літаків від 1951 року в 
три рази. Маючи протиле-
тунські гармати в сатслітних 
країнах, Москва може зорга
нізувати успішну оборону 
проти летунськнх атак зі за
ходу. Совстськнй бльок мас 
досить технічних засобів на 
ге. щоб перевозити на літа
ках військо і зброю. Також 
розвиток ракетової зброї В 
СССР і його сателітах іде не
впинно вперед. 

На воді СССР має багато 

побратима Хрущова Позиція 
Хрущова с тепер набагато 
сильніша, як була вона в 
Малснкова. Хрущов керує 
партією, яку Малснков ви
пустив з рук за більший і 
шумніший, але зате менше 
вартісний титул прем'єра. 
Але й позиції Хрущова не 
слід перецінювати. Хоч він і 
контролює партію, але в те
перішній політичній дійсності 
цього замало, щоб зосереди
ти в своїх руках диктаторсь
ке універсальне керівництво, 
яке а>ч до смерти вдалося 
вдержати диявольськи хитро
му Сталінові. Слабості Хру-

тавлено перед суд і не роз
стріляно, а тільки осуджено 
і переведено на пост, на яко
му він має припасти порохом 
і перейти на ролю зайвих ре
квізитів у політичному цирку 
СССР. 

Ніхто не сумнівається в то 

ного переборення. Так є в 
науці, так с в мистецтві і так 
є в політиці. Воно й не диво. 
Бо нові ідеї, нові думки — 
витвір одиниць — вносять 
певний заколот в утертий по
рядок духового життя спіль
ноти, вимагають відречення 
від інколи глибоко вкоріне
них поглядів і змушують 
ступати на нові, невтерті 
шляхи. Така переорієнтація 
громадянства, вихованого на 
демократичних принципах, 
іде дорогою повільного усві
домлення, що вимагає дов
шого часу. 

Звичайно, таке ступневе 
дозрівання громадянства і 
його переорієнтація в різних 
проблемах мас свою вартість. 
Набуті тією дорогою погля
ди вкорінюються глибоко в 
нього, і воно готове боронити 
їх з усіх сил. І якраз у тому 
духова перевага демократич
ного, суспільного ладу над 
різного роду невільничими 
системами. Бо ці останні не 
мають жадної ідейної "брої, 
що рівноважиля г> • и й віль
ної думки. Диктаторські ре-

«цось зовсім інше? 
Живемо в часі не то миру, 

не то війни. Комуністи пере
травлюють у прискореному 
темпі підбиті народи, і вже 
гострять зуби на свіжу здо
бич, свіжі підбої. Погрози в 
сторону тих, що стають впо
перек їхніх намірів, це — 
вступ до кривавої драми, яку 
вони затівають, духова мобі
лізація невільників, впою
вання їм ненависництва до 
небезпечного для тиранів сві
ту волі. І ніяк не можна 
легковажити собі тих погроз. 
Це ж наступ, ідеологічний 
наступ, що підготовляє терен 
і мобілізує свої сили до 
збройного наступу. Небезпе
ка комуністичного наступу в 
його гнучкій орієнтації та 
зручному маскуванні. В за
пасі мас він сто облич, які 
прибирає залежно від місця, 
часу й обставин. Сьогодніш
ній приятель може протягом 
ночі стати його ворогом, і 
навпаки. Сьогодні безбож-
иицький — завтра мон:е ли
цемірно бити поклони. Сьо
годні обіцяє золоті гори, 
завтра здирає останню со
рочку і виморює голодом 
мільйони. Тут розстрілює 
українську людину за націо-жими дають поП'ЧЮ”ічпн ліо 

дині нужденну підм "V 'і;і-j пальну ідею, там стає „вели-
тогляду у формі забпіханчх ікодушннм" оборонцем поне-
фраз про вищість ря ••• '•*>,>, поленої нації. Всі ті ходи й 

МУ що в СССР не те важне прогресивність кокуігістйч Ьасобн опрацьовує і впрова-
одо відійшов Малснков. а йо- " о г ° л а*У. п!>'> u i r "” життя |джус в життя при помочі 
го замінив Булганін. Наії-'"ТР>ДЯ««"Х" <• • • • « '"' *"'" ' ' ” ” ' * преторіянів комушетич-
важніше те. що ЖУКОВ очо- іншої країни, де людина віл і- на верхівка, визначаючи для 
лив совстську армію. У И о т а к живе" . . . і і це иід|(иого стероризованого грома-
зв'язку з цим можна зустріти с т о г і н мільйонів замкнених в дянства ролю ,,зяхоплення' 
в пресі чуже точні оцінки тюрмах і запроторених в та-девятдесятдев'ять - ироценто-
Жукова не лише, як вояка. | б о Р а х ПРАДІ Очевидно що 
але її як політика. В з a г a л ь - ' " к a з ь o н н И 1 , " світогляд є сди 
них підсумках розцінюється. И о правильний і не підлягає 
що Жуков -.- неодинока :ію. ^рптнці. В цьому переконує 
днна в СССР. яка мас не громадянина поліцнет. Та 
тільки титул маршала, але и 
те, чого не мав ніхто з-поміж 
совстських ватажків, — за
гальну популярність серед 
населення і пошану та авто
ритет серед совстського во
яцтва. 

Сталін знав про цю неза
перечну перевагу Жукова 
над собою, і тому старався, 
як влучно кажуть німці, 
,.тотшвайген" — замовчувати 
його на смерть і роздавати 
титули маршалів багатьом 
заслуженим партійцям, щоб 
цим збити ціну правдивим 
заслуженим військовикам, а 
в першу чергу Жукову. Того 
роду речі в СССР більше не 
повторяться і на знецінення 
Жукова ніколи не зважиться 
Хрущов. 

Найбільш цікаве тепер од
не — в якому засягу часу 
прийде до колізії між Жуко-
внм і Хрущовим — бо в та
кий дуалізм влади, при яко
му рядили б на довшу мету 
дві сили — армія і партія — 
важко повірити. 

Доводиться зустрічатися і 
з такою думкою, що останні 
виступи Молотова, Булганіна 
й Консва, у яких було біль
ше погроз, ніж глузду, аме
риканський загал уважає за 
чисто особисті і міру їх по
гроз зараховує на конто тем
пераменту кожного їх зокре
ма. Виступав, щоправда, дав
ніше, з принагідними промо
вами і Жуков, але ці промо
ви були, як кажуть, не його 
власної редакції, а продикто
вані лінією та інтересами 

слова одне, а життя друге. 

це були б незалежні ні від 
кого, а його власні думки. 
В деяких часописах, після 
точної аналізи Жукова, ного 
навіть наливають „червоним 
Наполеоном" і твердять, що 
великої і зайвої пересади в 
тому немає. На нашу думку, 
в зв'язку з таким тверджен
ням постас одне, дуже важ
ливе питання: чи схоче цей 
„червоний Наполеон" зари-
знкуватн війну із Заходом те
пер і програти її десь біля 
Москви, чи якогось Сталін-
граду, чи вирішить тверезо, 
по-вояцькн, що СССР поки
що, або може н взагалі за
слабий і ще треба якийсь 
час підождати з розбудовою 
його военної потужності!. 

Водночас Жуков може оди
нокий в СССР знас, якою 
силою розлоряджас СССР 
включно із сателітами, а 
якою західній світ і здає со
бі справу з того, що сказав 
на останній пресовій конфе
ренції ного приятель з остан
ньої війни, генерал Анзенга-
вер: „Без огляду на те, що 
робиться тепер в СССР, ми 
будемо далі працювати для 
миру і протиставитися кож
ній агресії. Спокійно і без 
крику". 

Доба, в якій говорять полі
тики, поволі проходить. При
кмета всіх визначних полко
водців — не красномовність. 
А коли вони й забирають 

вого комуністичного патрю-

мі тріюмфу на руїнах нена
висного їм світу.волі. 

Тільки дорога- до того 
тріюмфу ще далека, дуже 
далека. Ще живе-Вільна дум
ка* і то не тільки по цей бік 
большевицької греблі, але й 
там на поневоленій землі, за
хована від енкаведівського 
ока глибоко В' серці незлам
ної людини. Ця думка про 
волю жевріс скрізь по містах 
і селах, в колгоспах і фабри
ках, в мерзлій сибірській 
тайзі, в диких казахстансь
ких степах і тюремних під
валах. Жевріс і чекає на ту 
щасливу хвилину, коли роз-
пломеннться і, 'розіллється 
всесвітнім пожаром, щоб спо
пелити дотла всі тюрми і всі 
невольннцьш системи. І ось 
та вільна думка, та незга-
сима, вічно жива жага волі 
наших н а й н є щ а сливішнх 
братів, — це напрям, в якому 
належить усім орієнтуватися. 
Всім тим, що уважають себе 
за оборонців найвищого ду
хового добра —і волі людини. 

А до тих, що вагаються, 
що не знають, на котру но
гу стати, кажемо: Споглянь
те на тло сьогоднішньої дії! 
Близько чотирьох десятків 
літ злочинного поневолення 
народів, мільйони невинно 
знищених людських існу
вань. А ось друге, ближче, а' 
тому й болючіше тло: десять 
літ підступного підкопування 
основ приязної держави, со
юзника з днів найбільшої не
безпеки, десять літ цькуван
ня і наклепів. Чи ж може 
бути більш проречиста мова, 
як оце понуре тло і комуніс
тичний наступ . на ньому? 
Чн можна ще вести дискусії 
про мирне співжиття з явним 
ворогом і чн 'можна ще ва
гатися в поглядах відносно 
комуністичних затій? 

На комуністичний наступ 
та. Фінал отого божевільного може, бути сьогодні тільки 
видовища ввижається кому- одна відповідь:- ідейний про
тетичним аранжерам у фор- тинаступ вільного світу. 

Л. Нечпнська 

МАЛЄНКОВ ПРИДАВСЯ 
(Замість фейлетону) 

Хоч Малснкова вирішили призначається. Ні Леніна, ні 
оголосити непридатним для Сталіна, ні Малснкова в дій-
дальшого розвитку сільсько
го господарства, тяжкої про-
мисловости тощо й скинули 
з диктатури в Москві, то, 
цілком несподівано, він при
дався мені у далекій буржу
азній заморській країні. 

Працюючи у капіталістич
ній внрібні жіночої одежі, я 
часто розповідаю своїм това
ришкам про осягн комунізму 
на моїй батьківщині. Коли, 
під час ланчу, я, вказуючи 
на нашу їжу, говорила, що 
в моїй батьківщині такого 
снідання не може мати робіт
ник навіть на свято Жовтне
вої революції чн Першого 
травня, то на мене, звичайно, 
недовірливо дивились кільки 
пар насмішкуватих очей. t 

Не більше довір'я зустріча
ла я, коли, вказуючи на го
рн суконь, що їх щоденно ви
робляє наш відділ „шир-
потребу", пробувала розпо
вісти, що таких суконь я у 
себе, як народилася, вчила
ся, виростала н одружилась, 
ніколи не бачила. Навіть не 
припускала, що щось таке 
може існувати на світі й 
щось таке можуть носити 
не тільки жінки капіталіс
тичних акул із Вол-стріту, 
але й звичайні робітниці. 

А вже проблиски обурення слово, то висловлюють свої 
партії. Тепер щойно, — ка-|думкн дуже просто. Але в їх за моє „обдурювання" зустрі 
жуть деякі журналісти, — (словах вчувпється завжди | чала я, оповідаючи, що вля-
колн б промовив Жуков — брязкіт збро ї . . . да в СССР не вибирається, а 

++ГГГГ+**** 

\ М:іко.іц Алдруоян 

ПОЧАТКИ ЛЬВОВА І КОРОНАЦІЯ 
ДАНИЛА 

І ^+*^.r + *s**r*r*+****** 

знало великої поразки, коли 
• |В 124! р. Данило зайняв 
' 'люолннську земно по Вислу 

ВІД краківського князя Боле-
слава Огидливого, теж зятя 
Белі IV, відтак у 12-!Г) р. пе-

тари замучили, а православ
на Церква признала його 
святим мучеником за Хрис 
тову віру. Він уже не жив, 
коли папа Інокентій IV у 
своїй грамоті з 3 травня 

(1 ) 
П< <щу історичну згадку ЦЄ городище король Данило 

про Львів маємо в Галицько-
ВолнНі г,кОму Л'Т. мисі під 
125'.' р з приводу пожежі ТО-
гочасчої столиці короля Да-

в 1253 p.. а вид тривежної 
брами з того часу подає — 
на думку Курінного - 100 
років пізніша печатка міста 

нила Холйу; ::і'ї пожежі і Львова (з 1353 p.). 
„ПОЛум'я було таке. які Цей первісний Ланнлів 
читаємо D ЛІТОПИСІ ЩО з'”Іі.пів міг постати вже в по-
усієї '-ч.-! бачили луну, як чатках другої половини 40-нх 
і зі Львова дивлячись видно pp. XII ст., коли Ланило від
було ПО ПОЛЯХ белаь'КИХ". ."> будував Галичину після про-
цісї л»ТОПН її..! win пеки вид- гнання з неї претендента на 
но, що Львів мав У 1259 р, галицьке князівство Рости-
за собою роки свого існуван- слаоа з чернігівських Ольго-
ня, НЄ зазначені в літописі, п:пів. сина великого кнївсь-
I археологи і історики стара- і-<>ю і чернівецького князя 
ються визначити дату ного Михайла Всеволодовича й 

ІЯТЯ угорського КОРОЛЯ Белі 
V Жадібні володіння над 
а ІНЧПНОЮ, угорські королі, 

соли HC МОГЛИ заволодіти 
и*іО< під'юджували інших 

реміг під Ярославом мадярів j 1246 р. писав, що приймає 
і поляків, що спомагаля зга-1 „руського короля" під ло
паного князя Ростислава Ми-'кров св. Петра, а його воро 
чайловнчп. який безповорот-|гам загрожує гнівом Гюжюг 
но втік до свого тестя на і своїм. 
Угорщину, врешті загинув у 
татарському Сараї сват і со
юзник Белі IV великий київ
ський і чернігівський князь 
Михайло Всеволодович. Ос-

С п і в ч у ваючи мученичій 
смерті останнього великого 
київського князя, не можемо 
оминути мовчанкою того йо
го злочину, що він в'язався 

оснуяаннл. 
Археолог Петро 

приймає ісиуиаїшя 
двора Даяи гп І' 
між Ш. І ' ІХ ; : : ' : і 
КИЇВ І Га.:::ч. ! 
бути іія b v і 
диїд. ' і . і ; і . . І. .Л..І 

Курінний 
княжого 

МПНОННЧП 
. її о .і на 

|1 . Г..І.П-
| ( І 

п ' • п •• ги Данила і Ва-
Г'омг.новпчіи. Ця по

ганшії, зв'язавшись союзом з проти своїх князів Данила і 
угорським королем, мабуть і Василька Романовичів, відо
зв ного порадою, почав ШУ-JMHX з їхньої миролюбної по-
катн на Заході помочі проти ілітикн супроти інших наших 
татар. Тим то він вислав ки- князів, з нашими народними 
ївського митрополита Петра [ворогами мадярами і полякп-
Акеровича на собор като- ми. Б обличчі татарської не-
лнцької Церкви в 1215 р.'безпеки Михайло, як велн-
Алс татари довідалися про ці кий київський князь, саме 
його наміри- бо коли він для.повинен був миритися з на-
замирепня з ними прибув з шнмн князями й не наводити 
чолобнтнею ханові до його на руську землю ворогів, 
столиці Сараю над Волгою. | Проте папа Інокентій IV 
хан зажадав від нього, щоб не занехаяв справн унії кнїв-
він, на знак очищення від сьчої митрополії з Римом. 
ЛИХИХ думок, пройшов поміж Пого легат до татарської Ор-
два вогні і поклонився оиі- дії Пляно Карпіні. проїжджа-
кунчим духам ханського ро- ючи через Україну, завітав 

приїздом Карпіні на Україну 
Данило також мусів їздити з 
чолобптнею у Сарай. На ди
во, хан прийняв ного прияз
но, очевидно, як поборника 
Михайла, що шукав у зв'яз
ках з Римом помочі проти 
татар. Однак, Данило, після 
повороту з Сараю, у розмові 
з Пляном Карпіні не виклю
чав можлнвостн унії нашої 
Церкви з Римом, якщо папа 
зорганізує західньоевропейсь-
кий союз йому на поміч про
ти татар. Карпіні покладав 
великі надії на прихильність 
Данила і Василька до справи 
унії і гостював у них ще й 
після повороту з Орди. В цій 
справі листувалися Романо
вичі з папою в 1241-48 pp. 

З цього листування слід 
відмітити тс, що папа нази
рав Данила „королем Русн", 
а Василька — ..королем Во
лодимири". Тим САМИМ папа 
признавав, що, після смерти 
великого київського князя 
„руського короля" Михайла, 
суверенним володарем Руси 
є Данило. Пригадусмо, що 
Галицько-Волинський Літо
пис звав „царем і самодерж
цем усієї Русн" його батька 

ті св. Маріяна, реґенебурзь-
кого ігумена" названий „ко
ролем русинів". 

Уже в своїх грамотах з 
Ліону 27 серпня 1247 р. па
па Інокентій IV признавав 
діднчні й здобуті володіння 
Данилові „королеві Руси" і 
його братові Василькові „ко
ролеві Володимири", заборо
няв хрестоносцям і іншим 
лицарським орденам напада
ти на їхні володіння- а русь
ким єпископам і духовен
ству дозволяв зберігати ті 
спої обряди, які не проти-
річать католицькій вірі. Тим 
то за дату приступлення ко
роля Данила до церковної 
едности з папою слід уважа
ти день 27 серпня 1247 р. 
Наступного дня визначив 
папа своїм легатом на Русі 
рнмо-католицького лнвонсь-
кого,еспанського й пруського 
Альберта. Окремою грамо
тою з -2 вересня 1247 р. брав 
папа під опіку св. Апостоль
ської Столиці королів русь
кого Данила і володимнрсь-
кого Василька та їхні „коро
лівства, родини, посілості й 
усі інші маєтності", про що 

вище легата, зазначаючи, що 
Король Данило приступив до 
унії з римо-католицькою 
Церквою. Напа зацікавився 
також спорідненням третього 
ступня Василька з його жін
кою Дубровкою, дочкою во-
лодимирсько - суздальського 
князя Юрія II Всеволодовича 
й уділив їм днепензн (грамо
та з 5 грудня 1247 p.). Вреш
ті з приводу нового нападу 
татар поручав папа 22 січня 
124» р. Данилові, Василькові 
та „знатному мужеві Олек
сандрові, князеві суздальсь
кому" зв'язатися союзом з 
хрестоносцями, що теж по
ручав попа й магістрові цьо
го ордену. Замітне в листі до 
магістра й хрестоносців у 
Прусії те, що папа суздаль
ського князя не признавав за 
короля так. як королями 
признавав Данила і Василь
ка. Це є доказ, що папа тіль
ки останніх признавав за 
правннх наступників вели
ких київських князів „русь
ких королів". 

У зв'язку з орієнтацією на 
католицький Захід змінили 
Данило і Василько політику 

ще раніше (7 вересня) пові-!до своїх католицьких сусідів 

сності ніхто не вибирав, а во
ни, порізавши своїх прияте
лів, с а м і . . . 

— Ну. а як би їх запита
ти, то що б вони на це ска
зали? 

— Що запитати? 
— А чому вони без вибо

ру? Коли б так запротесту
вати ? 

На цс я робила біля своєї 
шиї вимовниц знак, мовляв, 
ГОЛОВУ зріжуть,' ,,чікі башка" 
зроблять, хоч, звичайно. |ю-
зуміла, що цього ніяк тут не 
зрозуміють.. . - ' 

Аж тут придався мені Ма
лснков. Великий щоденник 
описував подробиці його 
упадку. 

Цей щоденник я носила й 
показувала. Читала їм подро
биці. Як на засіданні двох 
Рад. коли зібралися „деле
гати", прокотилися МОГУТНІ 
оплески на ч'есть грубого 
диктатора Малснкова. Ні
хто з тих. що однодушно 
оплескувалн, Не знав, що че
рез кілька хвилин їм сповіс
тять, що цей диктатор наро
бив помилок і мусить відій
ти. Коли ж їм' про це прочи
тали, то всі ці численні де
легати однодушно схвалили 
його відхід. А* коли їм піз
ніше оголосили про призна
чення наступника Малснко
ва, то вони одноголосно схва
лили й це. 

— Ну, й що*з того? — за
питали мене. * ' 

— Як це так „що з того"? 
Уявіть таку справу у Ва
шингтоні в Капітолі. rio-nej>-
ше з боку представників, себ
то „делегатів", посипались би 
запитання. Чому змінений, 
чому призначений інший, за 
які особливі заслуги, чому 
про це нікого.заздалегідь не 
сповіщено? Якщо б навіть 
одноголосно схвалили відхід 
республіканці, то запити бу
ли б з боку демократів, або 
навпаки. Або хоч би неза-

(Закінчсння на стор. 3-ій) 

А . . . уго])ськнх королів за- ду. Він ВІДМОВИВСЯ- кого та- до Романовичів. Саме перед Романа, який також в „Жит- домнв папа свого згаданого Угорщини- й Польщі. Вони ІЛюблннщнну. 

замирилися з Лігорськігм ко
ролем Белею Лу, що зобо
в'язався не висувати більше 
свого зятя Ростислава Ми
хайловича на галицьке кня
зівство. Для дружби поміж 
ними син Данила Лев одру
жився з дочкою Белі Кон-
станцісю, брат- Данила Ва
силько після смерти своєї 
першої жінки Дубрайки оже
нився з Олено** Лешківною. 
сестрою польсиї?ого зятя Бе
лі IV краківського князя Бо-
леслава Огидливого, якому 
Романовичі звернули тоді 



СВОБОДА^ Ч Е Т В Е Р , 24-го Л Ю Т О Г О 1955. Ч . 36. 

УЯМІНСЬКИІІ UKUCHHItt Х І Д У и « » Д І « М * D A J t V 

FOUNDED ІЯ93 
Ukrainian newspaper published daily except Sundays, Mondays 

& holidays (Saturday & Monday issues combined) 
by the Ukrainian National Association, Inc. 
at 81-83 Grand Street. Jersey City 3, N. |. 

Entered as Second Class mail Matter at the Post Office of Jersey City, 
N. J., on March ЗО. І011 under the Act of March 8. 1879. 

Accepted for mailing at special rate of postage provided for .Section 
Il3(i of Act of October 3. i»u7 nuinbrized І її І у 31. 1918. 

За кожну зміну адреси платиться 10 центів. 

За оголошеюін редакція не відповідав і не зобов'язується 
повертати незамовленІ матеріали. 

Адреса: "SVOBODA", Р. О. Box 346. JERSEY CITY З, N. J. 

БРАКУЄ ПРАКТИЧНИХ ВИСНОВКІВ 
Боротьба українського народу на рідних землях проти 

комуно-уоскоисьі:ого окупанта, з одного боку, і інтенсивна 
акція поширювання правди про Україну у вільному світі 
з другого, спричинились до того, що ВІЛЬНИЙ світ в основ
ному зда< собі справу з того, яке місце Україна та укра
їнський народ займають в теперішньому змагу між вільни
ми націями і комуністичною тиранією. Найбільшим недома
ганням у відношенні вільного світу до української проблеми 
є таки відсутність відповідних практичних висновків. 

Взяті! б для прикладу, американський терен. В остан
ньому часі були три більші нагоди, що сильно зактуалізу-
вали українську визвольну справу: Це: 1. публікація до
кументів, зібраних Кош'|>есовою комісією Керстена, про 
большеанцьке захоплення України, 2. роковини української 
державної незалежносте і соборносте та 3. нові зміни в 
Кремлі. Опубліковані комісією Керстена урядові документи 
та свідчення і. ГОЛОВНО, брошура із синтетично зібраними 
історичними фактами української боротьби за волю в ос
танніх десятиріччях, дали заінтересованому американському 
політикові, законодавцеві і громадянинові першорядний ма
теріал в українській справі. Роковини української держав
ної самостійності! та соборностн, у великій мірі завдяки від
повідній акції Українського Конгресового Комітету та по
одиноких наших громад .також відбились у цьому році най-
шнршим відгомоном, як в урядових колах .так і в Конгре
сі та серед публіки. Третя нагодо — зміни в Кремлі: ре
зиґнація Малснкова і вихід на- мрійнії плян Хрущова, ко
лишнього Сталінового проконсула в Україні та ,.спеца" в 
бороті.бі проти українського націоналізму. В цьому випад
ку найповажніші американські журнали, як „Тайм", „Ю. 
С. Нюз енд Ворлд Ріиорт", популярні магазини, як ,,Са-
тердеїі Івнінґ ГІонст". передові щоденники, як „Ню Иорк 
Тайме" та інші, знову заговорили про „вічно неспокійну Ук
раїну" („Тайм" з 21-го лютого), і про „вічні турботи Крем
л ю " з українським націоналізмом. 

Щодо цього на окрему увагу заслуговус цікава подро
биця у зв'язку з останнім виступом державного секретаря 
Доллеса на прийнятті Американської АСОЦІАЦІЇ Закордонної 
Політики, на якому були й українські представники. Доллес 
під час своєї промови говорив про „дві течії" в Совстському 
Союзі. одну .яка звертас головну увагу на завоювання 
світу і яка тепер, під проводом Хрущова, має голос, і дру
гу, яка кладе натиск на поліпшення незавидного положен
ня самого ПІДСОВСТСЬКОГО населення. Доллес заявив, що ко
ли б до голосу прийшла ця друга течія і коли б при владі в 
Совстському Союзі були „расові росіяни (рашісис оф стей-
чур), тоді були б можливі й переговори про „співіснуван
ня" мін: Заходом та Сходом. 

Негайно після цісї промови якийсь неназваний дорад
ник Доллеса як про це інформує Елі Ейбел у недільно
му виданні „Ню Порк Таїїмсу" — уважав за відповідне 
вияснити, що „державний секретар у свосму апелі до расо
вих росіян (рашісис оф стейчур) не був від нічого дальше 
віддалений, як від того, щоб виключати в ньому високої 
душі (high minded) узбеків, грузинів чн українців". Він — 
сказано ДОЛІ в цій заяві — „вжив тільки слова „росіяни", 
рівнозначного в розмовному сенсі з совстськнм громадяни
ном". Це незамІтне вияснення неназваного „дорадника" дер
жавного секретаря Доллеса, складене без якоїсь видної зов
нішньої сполуки, о багатомовне і свідчить про велику „драс-
ТНЧНІСТЬ" питання не-російськнх національностей в Совст
ському Союзі в американській політиці, зокрема в колах 
найвищих її представників і виконавців. 

Таких і подібних прикладів навіть за останній час мож
на б навести багато більше. Вони свідчать про те. що ска
зано на початку: про свідомість та актуальність визвольної 
проблематики поневолених народів не тільки в публічнії! 
опінії Заходу, але п в найвищих його політичних колах. 
На такому тлі тим більш загадковою і незрозумілою с ця 
відсутність відповідних практичних висновків. Оптимістичне 
вияснення з цього стану може бути таке, що практичні ви
сновки ЩОДО свідомості! української визвольної проблема
тики в американських урядових колах уважаються ще за 
передчасні. 

КІНЕЦЬ „ШИРПОТРЕБУ" 
„ІНирпотребом" в Совстсь

кому Союзі називаються речі, 
необхідні ДЛЯ Щ О Д Є Н НОГО 
вжитку людини: мило, свин
ки, кухонне начиння, одяг, 
взуття. Після смертн Сталіна 
„колективне керівництво'.1 ДІ
ЛО обіцянку забезпечити в до
статній кількос гі цими реча
ми шдсовстськс населення, ч 
також політ., йти житлові 
умовкни і харчування. За ос
танні місяці з сторінок соист-
СЬКНХ газет ЗНИКЛИ численні 
(рота, що показували, я:< на
селення купує цей „шнрио-
треб". зникли статті, які го
ворили про ріст легкої індуст
рії, про будівництво нових 
харчівень ,крамниць, мсіпка-
невих будинків. Спроби поліп
шити матеріяльні умовний на
селення оголошено тепер 
„гнилими теоріями", перекру
ченням маркензму-ленінізму, 
відступленням від генеральної 
лінії партії. „Правда" (27 січ
ня) в передовій статті заяв
ляє, що тяжча індустрія „бу
ла, с і буде основою основ 
процвітання с 0 Ц інліетнчної 
економіки". 

Кампанію проти переваги 
легкої індустрії над важкою 
найповніше обґрунтував ре
дактор „Правди" Шепілов. В 
цьому часописі 24 січня він 
надрукував велику статтю, в 
ЯКІЙ всю вину звалює на „ок
ремих економістів і виклада
чів високих шкіл", які гово
рять про потребу „встановити 
однакові темпи розвитку для 
важкої і легкої індустрії або 
забезпечити навіть перевагу в 
розвиткові легкої індустрії". 
Одначе відомо, що якраз „ко
лективне керівництво" заіні-
ціювало „ш н р п отребівську 
кампанію" і нею керувало. Те
пер всю відповідальність во
ни складають на невинних 
людей, бо партія „ніколи не 
иомнлясться". 

В потоці пропаґанднвннх 
статтен совстська преса тепер 
роз'яснює, що 'для щастя со-
зєтського населення потрібна 
не легка, а важка індустрія. 
Ось головна настанова iiicj 
пропаганди: 

„Совєтські люди знають, ЩО 
ПОСТЩНе піднесення їхнього 
матеріального добробуту сто
їть в прямій залежності під 
юзвитку важкої індустрії' 
(„Правда". 27 січня). 

„Партія виходила й вихо
піть з того, що важка індуст-
)ія є гранітним фундаментом 
:сіс,ї соціалістичної економі, 
:н . . . Партія, як і раніше, го

ловну увагу прнділюс вироб
ництву металу, вугілля, наф-
ги, електроенергії, машин, бу-
іівельннх матеріялів, хеміч-
ннх виробці. У п'ятій п'ятнріч-
ji, як і раніше, основна ма-
•а капіталовкладень концент
рується в ключових ділянках 
важкої індустрії". („Труд", 
іО січня). 

„Всесторонній р о з в н ток 
;ажкої індустрії, як раніше 
гак і тепер, комуністична пар
тія вважає за своє головне 
іавдання. Всееторонні.ї розвн-

I ток важкої індустрії є матері-
I яльною основою дальшого 
скріплення викованого кому
ністичною партією непоруш
ного союзу робітничої кляси і 
колгоспного селянства, друж
би народів СССР". („Красная 
Звезда". 15 січня). 

У цих статтях також гово
риться, що партія і уряд по
ставили собі завдання „у най
ближчі роки в достатній кіль
кості запезпечнтн потреби на
селення продуктами харчу-
::анйя і значно підвищити по
стачання трудящим 
усіх товарів народного вжит
ку . . . Піклування про добро
бут совстських людей — най
вищий закон діяльности ко
муністичної партії і совстсь-
кого уряду, основний прин
цип їхньої внутрішньої полі
тики". 

„Правда" стверджує, що 
..попит населення на ряд важ-
іивих товарів широкого вжит

ку задовольняється все ще не 
і.овністю . . . Тому боротьба з4 
збільшення виробництва това
рів народного вжитку і поліп
шення їх якостн, за розширен
ня торгівлі і в майбутньому 
повинна провадитись послі
довно і вперто . . . Особливо 
потрібно розширювати вироб
ництво зерна, збільшити по-
голівя худоби, виробництво, 
городини . . ." 

Поворот до важкої індустрії 
:овєтська пропаганда пояс
нює в першу чергу наявністю 
.капіталістичного оточення". 
Часопис міністерства оборони 
.Красная Звезда" (15 січня) 
аиевняс, що „імперіалісти 

ЗДА, Англії і інших капіта

лістичних країн . . . одверто 
іроводять політику підготови 
нової війни, спрямованої про-
їй СССР і країн народної де
мократії'. . . Матсріяльно,ю ос
новою обороноздатності! со-
астської держави, недоступ
носте її кордонів була і с 
важка індустрія". Тут жг 
..Красная Звезда" запевняс, 

СССР .що „совстська бойова техніка 
своєю якістю значно переви
щує бонову техніку кожної 
капіталістичної армії". 

Поворот до важкої індустрії 
зумовлений боротьбою за вла
ду в Кремлі і повним розвалом 
і.ромисловости і сільського 
господарства. Робітники й се
ляни в період „поступового 
переходу від соціалізму до ко
мунізму" перебувають на ста
новищі справжніх рабів: во
ни не мають права змінити 
місця праці і залишити пра
цю, на яку їх поставлено. За 
свою тяжку працю вони діста 
ють мінімальну винагороду, 
якої вистачає на убоге живо
тіння. Тому вони ставлять 
владі масовий пасивний спро
тив, працюючи, „як. мокре 
горить". Звідси крик совстсь-
г.их провідників про піднесен
ня продуктивносте про бо
ротьбу з масовим браком, про 
постійне невиконувания пла
нів виробництва. Поворот до 
важкої промисловосте — ве
ликий удар по підсовсстсько-
му населенню. СССР набли
жається до нової катастрофи. 

(Л Л) 

Юрій Таркошіч 

МИР ЧИ ВІЙНА? 
Нема сумніву 

Малснкова і призначення на 
іого місце Булґаніна та Жу-
,ова означають дальше за
гострення холодної ВІЙНИ І на
ближають той час, коли хо-
.одна війна майже автоматич

но загарячиться. Заява Моло-
гова у зв'язку зі змінами в 
Кремлі була надзвичайно аг-
іесивна у відношенні до За

ходу, а передусім до ЗДА. Но
ша прем'єр-міністер, старий 
іекіст Булґанін, одверто зая-
•нв, що червоний Китай може 
.иелнтнея з повною поміччю 
JCCP в справі Формози. Коли 
:зяти під увагу зобов'язання 
ЇДА боронити Формозу, то за-
іва Булґаніна рівнозначна, з 
іевиого роду проголошеним 

зійни З'сднненнм Державам, 
{ремль, мабуть, розраховує 
іа втягнений ЗДА в довгу і 
шенажлнву війну з Псйпін-
ом, щоб в цей спосіб зв'яза-
и руки американцям і тим 
пособом провадити свою по-
іітнку в інших частинах сві-
:у. Але цей московський роз-
іахунок має дві сторони. Ві
домо, що південна частина 
Снтаю, проти якої лежить ос-
рів Формоза, була і с проти-
:омуністнчннм бастіоном все-
іедині самого Китаю, У ви-
іадку, коли б армії маршала 
Ііянґ Кай-шека внладувались 
;а узбережжі Південного Ки
таю, абсолютна більшість на
селення буде ного підтриму
вати. Червоні китайські армії, 
•По рекрутуються з нпселення 
Південного Китаю, не захо-

Щ0 усунення ську збройну допомогу — не 
тільки знесилення Пейпінгу, 
в тим самим і Кремлю, але на
віть і розвал китайського ко
муністичного режиму. При 
цьому слід пам'ятати, що ки
тайські комуністи, не зважа
ючи на союз із Москвою, од
ним оком задивляються на Ті-
та і думають, що не погано 
було б — за його прикладом 
— одержувати допомогу від 
ЗДА і торгувати з вільним 
світом. 

Усунення Малснкова певно 
не сталося з причини його не
успіхів в сільському господар
стві. Не сталося це також з 
причин його невміння керува
ти урядом. Сільсько - госпо
дарська совстська політика 
була і є виключно в руках 
Хрущова вже від 1949 p., а 
Малснков учився у Сталіна 
керувати державними справа
ми, отже був не гірший під 
цим оглядом, як хтонебудь ІН-* 
ший з московської верхівки. 
Найбільш правдоподібним с 
припущення, що Малснков, 
по ліквідації Берії, сам зби
рався поволі (мабуть, занад
то поволі) стати на місце Ста
ліна, як єдиний диктатор. 
Щоб здобути популярність і 
довір'я у народі, він обіцяв 

Хрущов і його кліка, ма
буть, про все це довідалися і 
вирішили влаштувати „корот
кий процес", поки ще не за
пізно. З внутрішніх і зовніш
ніх політично - пропаґанднв
ннх причин Малснкова поки-
.цо не зліквідовано, але при-
шачсио на пост — міністра 
електростанцій. Тепер Хру
щов практично став єдиним 
диктатором і висунув на міс
це Малснкова маршала Бул
ґаніна. Маршала Жукова при
значено на пост міністра обо
рони з внутрішніх і зовнішніх 
причин. З внутрішніх для то
го, щоб населення — переду
сім російське — побачило в 
уряді свого національного ге
роя другої світової війни, а 
для зовнішнього світу тому, 
що Жуков вже кілька разів 
висловлювався прихильно про 
американців та президента 
Айзенгавера, а також для то
го, щоб застрашити західній 
світ, мовляв, на чоло зброй
них сил ми поставили нашо
го найкращого стратега. 

Для нас, очевидно, найці
кавіше те, як все це відіб'єть
ся на Україні. Вигляди не ду
же рожеві. Хрущов, що тепер 
грас першу скрипку в Крем
лі, занадто добре відомий на
шому народові. Нікіта Хру
щов, син гірника з російсько
го села Каліновка, на Півден
ній Куріцнні. йому G1 рІкі За 
молоду, не маючч здібносте і 
схоач до науки, пін був пас
тухом, потім ковалем і вреш
ті механіком в Донбасі. Б; аа 
незначну участь в г "омалсь-
кій війні, але в партііо всту
пив вже по революції. В 192І) 
році скінчив промислову ака
демію в Москві і став до по
слуг Лазаря Кагановнча, під 
рукою якого працював тоді й 
Малснков. Хрущов, типовий 
підлабузник усіх можновлад
ців в Кремлі, в 1934 р. став 
членом Центрального Коміте
ту Комуністичної Партії, а в 
1938 році — членом Політбю-
ра. Того ж року Хрущова ви
слано на Україну, де він не
забаром „прославився" своєю 
політикою і гострою чисткою 
українських комуністів. Як 
слухняний намісник Кремлю, 
він взявся за посилення екс-
плюатації наших селян і кри
ваву ліквідацію українського 
патріотичного елементу. Восе
ни 1939 p., по договорі між 
Сталіним і Гітлером, Хрущов 
дістав спеціальне доручення 
для „освоєння", тобто паци
фікації, ЗахідньоІ України. 

Під час останньої війни 
Хрущов зорганізував (із за
пілля) комуністичну парти
занку на Україні і старався 
розвалити Українську Пов-
станчу Армію. Після війни 
безуспішно намагався злікві
дувати українське революцій
не підпілля, завів в західніх 
областях колективізацію і рів
ночасно русифікацію, за яку 
в липні 1953 р. першого сек
ретаря партії Мсльнікова, йо-

КОМПЛЕКС МЕНШОВАРТОСТИ * 
ц е _ 0дин з нанскладні- на те, що найпершою і наіі-

ших психологічних проявів 
гредмет п с и х оаналітнчннх 
студій. Коли комплекс меншо
вартосте стосусться одиниці, 
то це індивідуальна недуги 
ака своїми прикрими зовніш
німи проявами вдаряс найви
ще по оточенні. Коли на ком
плекс меншовартосте хворіс 
цілий колектив, то це створює 
ціле суспільне явище і сус
пільну проблему. В українсь
кій дійсності цим психоаналі
тичним терміном можна ок
реслити н пояснити не одне 
нелогічне й незрозуміле яви
ще, не один вибрик, не одну 
подію. Під гаслом „Інферіорі-
ті комплекс" читаємо в Ен
циклопедії Брітанніка, що 
„почування, зроджені з ідей 
меншовартості!. спонукують 
людину шукати рекомпенсати 
для себе в різний екстрава
гантний спосіб, як напр„ зай
ве гороїження. несщювокова-
ні напасті на інших і антисо
ціальна поведінка". Зовнішні 
прояви комплексу меншовар
тосте бувають різноманітні і 
залежать від індивідууму. 
Пригадаймо, що історики, ста
раючись розгадати тайну ди
ковинної поведінки різних ти
ранів (у старих часах) і „вож
дів" (у нових), знаходили її 
в дефініції комплексу меншо
вартосте: деспот, що на нього 
хворів, хотів „виладуватнсь". 
доказуючи свою вищість і си
лу зловживанням своєї влади. 
Комплексом меншовартості! 
пояснюється вибрики Нерона 
і Калігулі; німецький моно-

г”пфіст Еміль Людвіґ запев
няв, що каліцтво руки витво
рило у Вільгельма II комплекс 
меншовартосте, проивлюва-
ннй ноторійною бундючністю. 
Жорстокість Миколи І зводять 
до праджерел комплексу мен
шовартосте. Те саме в біль
шості опричників совстського 
режиму. 

Комплекс меншовартосте у 
збірнот і наслідки цього ком
плексу на долі збірнот, серед 
яких до поважного значення 
дійшли одиниці, хворі на той 
комплекс, — це велика, над
звичайно складна й досі ще 
че розроблена тема. Пснхо-
дналітнки все ще займаються 
здебільша випадками індиві
дуального захворіння сірих 
людей. Вони звертають увагу 

каселенню-збільшнти продук- | г о ставленця, як руенфікато 
вжнт- ' ) а , УРУНЄН0 на вимогу Берії цію товарів широкого 

ку. Малснков, як колись і 
Сталін, при свосму уряді зор
ганізував „секретаріат для 
справ державної безпеки", че
рез який намагався опанува
ти органи МВД (НКВД), з 

чуть проте Чіянґ Кай-шека і поміччю цієї всесильної інсти 
воювати, ба навіть за певних 
юставнн можуть перейти до 
нього. Отже, це може означа
ти — враховуючи амернкан-

туци поусувати своїх против
ників і захопити владу. Та
ким способом Сталін колись 
став єдиним диктатором. 

який цим способом хотів уда
рити по Хрущову. 

Коли в 1949 р. Хрущов по
кинув Україну, бувши при
значений секретарем Цент
рального Комітету Партії в 
Москві, він з того часу став 
одиноким вирішальним чин
ником сільського господарс
тва в цілому Совстському Со
юзі. 

З другого боку, не треба 
забувати, що Совста готую
чись до війни, мусять числи
тися з настроями українсь
кого і інших поневолених 
народів. Вони будуть змуше
ні піти на деякі поступки. 
Доказом цього є те, що як
раз під час писання цих ряд
ків, тобто 11 лютого радіо з 
Москви подало, що всі 1G 
совстських національних рес
публік одержали свої окре
мі міністерства закордонних 
справ і міністерства народної 
оборони. Дотепер такі мініс
терства мала тільки Україна 
і Білорусь, але практично во
ни не виявляли ніякої діяль
носте. Тепер Москва хоче 
всередині країни, а також 
для закордону зробити вра
ження, що Совєтськнй Союз 
є федерацією. Очевидно, що 
прн цьому грають не абияку 
ролю національні рухи неро
сійських поневолених HafHi-
Дів. 

частішою причиною цієї пси
хічної недуги є родинні відно
сини, родове 'походження або 
впливи раннього дитинства. 
Але вони не виключають та
кож загальних відносин, в 
яких живуть) одиниці, схиль
ні до такого комплексу. Нев
дачі, що їх зазнає цілий нарід, 
нещастя цілої спільнота, дов
гий ланцюг поразок, наявний 
брак успіхів, загальні злидні 
— все це витворює збірний 
настрій і збірну атмосферу, в 
якій легше й скорше також і 
одиниці просякають комплек
сом меншовартосте. І тому у, 
так би мовити, устабілізова-
ннх громадянствах з матері
альним добробутом і великими 
культурними й господарськи
ми успіхами — поодиноких 
випадків такого комплексу 
менше, як в суспільствах, що 
переживають історичні катак
лізмі! й глибокі кризи. Такі 
процеси мусять відбиватися 
на формуванні і збірної і ін
дивідуальної психіки. 

Надзвичайно цікаву статтю 
на тему „Як переборювати 
і:омп.чекс н е и ш о вартості!" 
-находимо в ьРідерс Дайджес
ті" за лютий цього ікжу, пера 
пастора Нормана В. Піла, пси
холога, автора книжки „Си
ла позитивного думання". Він 
наводить такі три конкретні 
індивідуальні випадки з влас
ної практики. Одного разу 
прийшов до нього молодий 
чоловік, працівник однієї ус
танови, якігіі впав у стан по
стійної нервової напруги, на
слідком того, що його зверх
ній* ПОСТІЙНО на нього кри
чав, або уперто мовчав на Йо
го запитання. Цей молодші 
чоловік уроїв собі, що він ні
куди не годиться, буде звіль
нений з Праці и ОПИНИТЬСЯ в 
безвихідній ситуації, бо ніде 
інде не дістане праці. Духов-
і:нк порадив йому дивитися 
UB свого зверхника, як на бід
ного чоловіка, що криком, 
гбо мовчанкою покриває влас
не незнання, і тому, мовляв, 
треба позбутися страху перед 
ним, а самому допомагати то
му нещасному „дикунові". По
слухавши incj поради, моло
дий чоловік позбувся почуття 
меншовартості! і досягнув то
го, що його „дикий" зверхник 
став його приятелем і покро-
ьнтелем. 

Другий .випадок. Молода 
заміжня жінка, гарна й ро
зумна, але замкнена в собі від 
часу свого нещасливого ди
тинства, вкидалася в паніку 
щоразу, коли її чоловік хотів 
прийняти вдома гостей, або 
збирався піти разом з нею в 
гості. Острах, що вона не зу
міє уладнтн прийняття, чи по
годитись вільно у гостях, дій
шов у неї до того ступня, що 
попа почала .різними видумка-
Mi викручуватись від усяких 
зустрічей зі знайомими, а це 
доводило до щораз гірших від
носин у подружжі. Вилікував 
її духовний, який наклав на 
неї обов'язок виконати певну 
місію в релігійному жіночому 
товаристві. Молода жінка 
спершу була R розпуці, що це 
щ^ в її силах, але згодом, 
блискуче виконавши завдан
ня, повернулась цілком до ду-
шепиої рівновага й набрала 
певносте себе. 

(Закінчення на ст. 3-ІЙ) 
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Мнко їй Андрусяк 

ПОЧАТИЙ ЛЬВОВА І КОРОНАЦІЯ 
ДАНИЛА 

12і 
Одружений з Констаицісю, 

Лев осів ТОДІ (1217 р.) у 
Львові- на т. зв. Лисій Г\>рІ. 
Цей перший княжий дпір 
Львова був збудований з де
рева. Т і місце княжого дво
ра н.і Лисій Горі не було ви
гідне для НОГО мешканців з 
огляду На 
Гост;>і ЗИМ 

"Jj сестрою останніх князів Ба-
' бенберґів Маргаритою. 

Але Беля IV заманив на сніп 
двір небожу ФридрИха II 
Ґертруду. що повдовіла, і за
пропонував Данилові одру
жити з нею свого другого 
сина Романа. Пому прнобі-
цював Беля поміч в здобутті 
австрійського князівства, але 
за цю поміч мав йому від
ступити Роман прпналежну 
вже в тому часі до Австрії 

ку після заснування своєї 
столиці Холму (1237) засну
вав Данило над Бугом Доро-
ГНЧИН (1234) на бувшій зем
лі ЯТВЯГІВ; у 1219 р. прогнав [Старію. Спершу Данило і 
Данило литовців з Більська, ІБеля справді осадовиля Ро-
Волковнйська, Слоннма і 'мана в Австрії і ходили по-
Зднтова. До ВОЛКОВИЙСЬКЯ | ходом на Чехію, але коли 

достачу води і І під протекторат Данила по- Данило вернувся до своєї 
вітри. Тим то | вернув князь Гліб. нащадок і держави, Роман не міг устоя-

весною 1348 р. князь Лев колишнього спершу волннсь- тнея, тому що австрійські лн-
зве.ііг збудувати біля стіп кого князя, згодом у Давид- царі не всі пішли за Ґер-
цісї ГОПН другий двір, побіч городку на Поліссі, Давида ,трудою. Отокар Перемнслав 
якого була збудована церква І Ігореввча. II вдруге пішов походом на 
св. Пнколпя. Констанція зве- І від заходів проти татар-
ліля :чі”г.дувлтп для себе рн- СЬКОЇ небезпеки і від боїв з 
мо-кат ілпдькнй костел св.{Литовцями відтягнув Данила 
Івана: німецькі колоністи з І саме в половині ХПІ ст. Бе-
Лемберґу в середній Німеч- ля IV своїми австрійськими 
чині вибудували 
рії Сніжної; 

Австрію і обложив Романа і 
Ґертруду в Нойбурзі (сього
часний Кльостернойбурґ ко
ло Відня, ,,щаперець" в на
шому літописі). За порадою 

Костел Ма- плинами. Угорський король Гертрудн- що не конче зжн-

/ І хотів використати тогочасне 
За.іііш:мо'іп ,'І'.в:і князем у безладдя в Німеччині, що 

ЛЬВОВІ, ДаНИ 10 поручив йо- опинилася без т. зв. ,,рим-
му упрагу своїх південно- ського цісаря німецького на-
східніх володінь. Сам, корис-,ро',у ". коли в австрійському 
таючн ІЗ Сріозу 3 хре тонос-
цямн. вазершив розпочатий 
Романом підбії 
над до і :чгі•< 
вою, де :• п :н 
СЯ вже " о ' '•' 
литовці. П.:-с на 
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!КНЯЗІВСТВІ зі смертю Фридри-
•:.і II Войовничого вимер па-
іі-їиші рід Баб'-нбергів. Ие-
ч 'чг ПеЛЮ ЧССЬКИІІ королі. 

• ( , •••;, гл і Отокар II, яки 
•пдм паї лпет”п в Австрії 

лася 3 своїй руським чолові
ком, Роман розвівся з нею, 
зрікся австрійського князів
ства й повернувся до свого 
батька, що одружив його з 
дочкою ВОЛКОВНЙСЬКОГО кня
зя Гліба і залишив князем 
у своїх північних ВОЛОСТЯХ зі 
столицею в Ноигородку. 

В 1253 р. Данило приго
товлявся до протнтлтлпем:ої 

•:і:.с:і .:і старшою під себе оборони і для того укріплю

вав свої городи; тоді теж бу
ли побудовані укріплення 
княжого Львова. Про ці свої 
приготування повідомив Да
нило папу Інокентія IV, що 
3 Ассізи 14 травня 1253 р. 
вислав свою грамоту до ар-
хнепнекопів, єпископів і вір
них Руси із своїм благосло
венням і зазнвом боротися 
проти ворогів Христової віри 
разом з іншими християнами. 
Цю грамоту мав проголосити 

І На Русі спеціальний папсь
кий легат, ігумен бенедик
тинського монастиря в Мела
ні ОПІЗОВ. Зокрема, звертався 

і папа із зазнвом до християн 
Чехії. Моравії. Сарбії і Ромо-
равії, та ще Польщі (21 трав
ня) іти назустріч цьому ле
гатові, що мав підготовити 
хрестоноеннй похід проти Ttt-
тар. Данило зустрів Опізона 
в грудні 1253 р. у Дорогн-
чині над Бугом і папський 
легат коронував його побла
гословленою папою короною 
як символом папського бла
гословення у боротьбі проти 
татар. 

Але ні папський зазнв^ щ 
сама місіпна подорож Опізо
на через католицькі країни 
не викликали хрестоноенрго 
походу проти татар. Тільки 
литовський князь Мендовс, 
щоб охоронити Литву від на
паду німецького хрестонос-
ВОГО ордену в Прусах та „ме-
човнх братів" у Курляндії, 

обіцяв папському легатові 
навернути литовців на хрис
тиянську католицьку віру. 
Тоді папський легат корону
вав Мендовса на короля і. 
за спонукою папського лега
та, обидва коїюновані папсь
кими коронами королі зами
рилися в Холмі у 1254-5 pp. 
Син Данила Шварна одру
жився з дочкою Мендовса. 

У 1252 і 1254 pp. прибор
кував Данило болохівців, на
щадків осілих на волостях 
наших князів степових кочо
виків та примандрувавших з 
Семи городу волохів, які ви
користали прихід татарів на 
те, щоб унезалежннтися від 
наших князів. Вони закли
кали собі на поміч татарсь
кого баскака Куремсу, що 
підійшов у 1255 р. під Звя-
гель. Данило, якого споміг 
своїм військом Мендовг, зни
щив силу Куремсн та боло
хівців. 

Папа Інокентій IV помер 
7 грудня 1254 р. Від його 
наступника папи Олександра 
IV не маємо грамот про його 
зв'язки з королем Данилом 
впродовж 1255-56 pp. Тільки 
коли до папи звернувся лю-
буський спнекоп, щоб надати 
йому юрисдикцію над римо-
католиками на Русі, яку ма
ли його попередники, папа 
грамотою з Лятерану 11 лю
того 1257 р. вволив його во
лю, а відтак (13 лютого) на 

основі інформації цього єпис
копа випоминав Данилові, 
що він відступив від присяги, 
складеної ним римській Цер
кві. Закликав папа, оломуць-
кого та Братиславського єпи
скопів виступите проти Да
нила. Сталося це внаслідок 
інтриг р и м о-к а т о л ицькнх 
єпископів у Римі, що хотіли 
унію Данила з папою вико
ристати для поширення і за
кріплення рнмо-католнцької 
Церкви в його державі. Це. 
одначе, було всупереч гра
моті Інокентія IV з 21 серп
ня 1247 p., в якій дозволено 
руським єпископам -і духо
венству зберігати в цілості 
свій церковний обряд. Ці ін
триги рнмо-католицьких єпи
скопів у Римі і незорганізу-
вання хрестоносного походу 
проти татар перервали зв'яз
ки Данила з Римом і основи 
церковної унії в його дер
жаві. 

Данило і Василько Рома
новичі були залишені на 
власні сили, коли в 1269 р. 
з'явився на межах України 
баскак Бурундей з значними 
татарськими силами. Бурун
дей закликав Романовичів, 
як своїх ,,мнрників", до учас
ти в поході на Литву. Рома
новичі не мали сили проти
ставитися і тому Данило по
ручив Василькові і Левові 
взяти участь у татарському 
поході на Литву і Польщу. 

Але Бурундаєві було замало 
цих виявів льояльности; пін 
зажадав від них ще й зни
щення укріплень власних го
родів: Крем'янця. Луцька, 
Данилова, Стожка, Володи
мира і Львова, що вдруге під 
1261 р. попав до тексту Га-
лицько-Волннського Літопи
су. Врешті, коли пригнобле
ний невідрадною дійсністю 
король Данило захворів і по
мер у Холмі 1264 p.. Львів 
став столицею Галицького 
князівства. 

Але політика князя Льва 
і не йшла батьковим шляхом; 
він не зумів жнтн у приязні 
з своїм дядьком Васильком 
і його сином Володимиром, ні 
з своїми братами Шварном і 
Мстиславом. Тим то центром 
Галицько-Волннської держа
ви став Львів щойно за його 
сина Юрія І,' який усунув з 
Волині нащадків Мстислава 
Даниловича і нав'язав до 
традицїї засновника Львова, 
вживаючи титулу „короля 
Руси". Свій княжий двір 
збудував Юрій серед лісної 
гущавини, там, де сьогодні с 
Святоюрська церква, яка за 
його часів була дерев'яною. 
„Руським королем" назвав 
Юрісвого внука по дочці но
го наступник князь Дмитро 
Детько, „Руським королів
ством" назвав Галицько-Во-
линську державу тогочасний 
угорський король Людвик І. 

[Але еспанський географ з 
полонини XIV ст. називає 
ЦЮ державу ..КОРОЛІВСТВОМ 
Львова". Польський король 
Казимир Великий, коли в 
1349 р. зайняв Львів, при
йняв титул 'короля Руси" і 
згодом вск:відгтво зі СТОЛИ-
Ц«0 Львовом- 'у старій поль
ській Речі Посполитій зва
лося1 тільки ,.Руськнм". Саме 

J4HM окупанти Львова поляки 
підкреслювали руські (укра
їнські) традиції Львова, по
чатий якого -ц'яжутьел з по-
Чатками орієнтації короля 
Данила на* кя”толнцькнй За
хід, на його голову - папу. 
Що титулом, ;,короля Руси" 
признав Данилові спадкоєм
ність великих київських кня
зів, „руськцх. королів" — у 
папській і за”хідньоевропейсь-
кій номенклятурі; символіч
но цей титул, в'яжеться з ко
ронацією Данила, в Дорогн-
чнні у грудні 1253 р. Рік 
1253 завершує теж кілька
річні первсюеновнни Львова, 
що попав до літопису після 
12 років свого'існування. По
літика засновника Львова — 
короля Данила визначила 
Львову його іетррнчну ролю: 
бути осередком зв'язку Ук
раїни з культурою Заходу 
при збереженні питоменннх 
власних культурних ціннос
тей, розвинених раніше під 
візантійським впливом. 

(КінЬць; 
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