


Самовідданій праці 
засновниківорганізаторів, 

філантропів, меценатів, 
фундаторів та добродіїв 

Фундації Українознавчих Студій 
в Австралії 

присвячено цю книгу

Михайло ҐОЯН



/боли tnu любиш. fuqHUU Kfiau, 

fofiu, палай/
/боли в  огонь живої льови 
Чцбібія свябіого надаси,
М и апалеис uuu,afieui Kfiacu, 
7  визволення, і  любови.
За чеайь і  nfiaeqtf все віддай, 
/боли вій любиш /гідний Kfiau!

Микола /Зо/юний



и о б р г  0 4 t f r -

Hautcfauqe
ба/Мтст$л

Упорядник 
Михайло ҐОЯН

Аделаїда —  Київ 
Київ «Рада»
2000



Зродились м и  великої години,
З  пожеж війни і з полум'я вогнів; 
Плекав нас біль по втраті України, 
Кормив нас гніт і гнів на ворогів.

І  ось ідем у  бою життьовому,
Міцні, тверді, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати, 
Заплатою нам радість боротьби: 
Солодше нам у  бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у  бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи 
З ’єднаєм весь великий нарід свій.

Велику правду, для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе:
Будь вірний Батьківщині до загину; 
Нам Україна вище понад все!

Веде нас в бій бійців-героів слава.
Для нас закон найвищий та наказ: 
Соборна Українськая Держава -  
Міцна й одна від Сяну по Кавказ.



ЖЕРТВОДАВЦІ НА ФОНД 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

В АВСТРАЛІЇ *

ФІЛАНТРОПИ:

Бодляк Тарас 18.000
+Бородайко Святослав 101.290
+Денис Іван 45.505
Драґан Роман 63.197
Дурич Йосип 29.940
+3авадський Володимир 32.359
Кордуба Роман
і Оксана 123.565
+Левченко Семен (Англія) 69.570
Плигін Олександер 10.500
Сорока Володимир 10.000
+Станицький Іван 89.550
Торчило Петро і Кляра 10.575
Харченко +Василь і 
Христина 18.000
Храпач Лука, Варвара,
+Таня і Галя 21.000
Шемеляк Степан
(Нова Зеландія) 11.368
Шенк Оскар і +Тереза 100.000
ШокаРадіон 10.760
Ющук Іван -  «Дар Полісся» 20.000

МЕЦЕНАТИ:

Авдіюк Матвій і Анна 1031
+Александрів Іван 1361
Амалґамайтед Машінери 
Сейлс (Є. Ґут і Ю. Т]ретяк) 1000

Андриц Іван і Віра 1925
Атаманюк Петро і Катерина 2020
Бажул Григорій і Людмила 5343
+Байбара Іван і Катерина 7750
Баран Іван 1100
Баран Михайло і Галя 1000
Барановські Євген і Надія 1005
Берегуляк Ігор і Валентина 1250
Безкоровайні Михайло 
і Марія 2150
Бирчак Григорій і Віра 2030
Бойко Т .іА  1060
Болеста Дмитро і Френдзі 1000
+Босий Гордій 1470
Борець Юрій і Таня 1300
+Борисюк Геннадій 1775
Борисюк Леонід 6000
+Брозницький Іван 3990
Булка Роман 1000
Бурій Василь 1250
Бурковські Павло і Єва 2000
Буряк Олександер 1150
БутаковМ. 1000
+Бутилевич Захар 2427
+Буштедт Євген 2010
+Валіхновський Євстахій 
і родина 2000
Вандерлос Наталка 1000

* Список жертводавців подається за виданням: Альманах українського життя в Австралії: 
Видання українського часопису «Вільна думка» та Фундації Українознавчих Студій в 
Австралії — Сідней, 1994 — G 243-

Сума внесків вказана в австралійських доларах.
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Василик В. і В. 1150
Василик Степан 1100
Василишин М. 1100
Василів Катерина 2000
Василюк Йосип і Анастасія 1000 
Василько Олекса 2150
Васильчук Микола і Ольга 1000
Васілк Михайло 1000
Ватилюк Йосип і Ірина 1110
Вербенець Михайло і +Софія 1200 
+Виклинець Осип 6098
Вітебські Іван і Віра 1150
Війтович А. і +Володимир 1090
Вовк Микола 1200
Волошинович Антон 1300
Гаврилів Андрій і Марія 1535
Гаврилів Ірина і Олекса 1020
Гаврилів Лев і Вікі 2260
Герасимів Іван і Діяна 1000
Герасимів Лев і В. 2260
Гаврилюк Олександер і Дарія 1110 
+Герасимів О. С. 1500
Гіммельрайх +Констянтин 
і Валентина 1300
+Глухан Микола 2060
Голобродський Юрій 1000
Горбутко Семен і Анна 1000
+Гордієв іурій і Люба 3010
Гордієв Ігор 2300

* Грабовенський Григорій
і Віра 1040
Грещук Теодор і Параскевія 1025
Гривнак Григорій і Анна 1510
Гриневич Йосиф 1570
+Грицай Яків 1100
іузій Анна 4000
Гузій Василь 3000
іулак Ернест і родина 1000
іура Іван 1060
іурбаїван 1010
іурбаО. і А. 1100
Гугник Йосип 1100
Ґвіщ Іван 1500
Ґоян Михайло і Марія 1745

Ґрецкул Іван і Марія 1000
Тройські +Теодор і Анастасія 1005
ҐрохА.П. 2520
Ґут +Богдан, Софія і родина 6130
Ґут Юрій і Ірина 1000
ДанилюкА. 1055
Данько Іван і Галя 1640
Даюк-ІгнатюкАнтоніна 1010
Дворцовий Василь і Нюра 1000
Дейнека Оксана 1300
Демида Стефан 2400
ДемчукО. 1000
+Дем’яненко Анна 1000
Дзівак Андрій 1020
Дикий Осип і Надія 1160
Дібрівний Іван 1000
Дідух Михайло 2500
Дмитровський Дмитро 1400
Добровний Степан і Анна 2120
Домбровські Маркіян і Лідія 3300
Домович Ліда і Василь 1300
+Дорошенко А. і М. 1000
+Дубенець Іван 1000
Дубик Гліб і Анна 1500
ДумаТ. 1800
Дуфінецьіван 1020
Дяченко Павло і Зоя 1200
Євсевський Микола 3800
Жовнірук Тарас 1000
Жестовський Іван 1100
Загородний Володимир 1750
Заєць Євген і Катерина 2500
Заїка Юлія 2400
Збирак Юрій 1100
Згурський Іван 1037
Зеленський Іван і Марія 1000
Зраїтель Іван 1100
Ільків Іван і Ольга 1185
Кандибко В. 1020
Карпенко Кость 1760
Касіян +Петро і Стефанія 1000
Каспенкович Володимир 1000
Квасниця Іван 1150
Кирлик Іван 1000
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+Кіт Степан 1000
КіцманюкЮрій 1000
Козел М. 1000
Колодницький +Омелян 
і Мирослава 2750
Комишан Анна 1597
Комишан Григорій 1010
Комишан Петро 1597
Комишан Сузанна 1597
Корінь Юрій і Аврелія 2000
Кохан Олександер і Анастасія 1000 
Кревнюх Ілько і Софія 3804
+Кривов’яза Ярослав 1050
Кларк Наталія 7025
Коблош Іван 2000
Ковальчук Максим і Салі 1100
Ковальчук Микола і +Ольга 1425
Когут Григорій і Емілія 2100
Козак А. і П. 1100
Козак Іван 2050
Конопка Степан і Анна 1500
+Кордовський Анатолій 1000
Кошарич Дарія 1100
Кошарський Юрій і Галя 1240
+Кошик Володимир 1000
Коцко +Олександер і Марія 2200
Коцко Мирослав 1186
+Коцюмбас Ярослав і Софія 1000
Кравченко Петро і Валентина 4510 
Кріслатий Михайло і Анна 1000
Кудринський Сергій 1295
+Кужіль Ярослав 1012
Кулик Іван 1000
Куліщак Григорій 1100
Кульчицький Едвард 1000
Кучек Марія і +Едвард 1130
+КучерІван 1020
Л агеревський Леонід 1085
+Лазорська Лідія 1000
Лалак Іван 2000
Левицький Микола 1000
Лещишин С. В. 5120
Лиликіван 1300
Лило Василь 1615

Липка +Григорій і Юлія 1870
Лисевич О. 1000
Лисенко Степан і Ольга 1000
Лисий Іван і Стефанія 1000
Лопата +Павло і Євгенія 1000
Луців Йосиф і Анна 3000
Лясківський Іван і Наталія 1000
Ляхович +Теодор і Вячеслава 2100
+Мандичевський Володимир 1400
+Марушечко Василько 1000
Марушечко Василь і Меланія 2700
МаслякМ. 1000
Матіюк Микола 1000
Мацак Андрій 1100
Мединський Михайло і Марія 1000
Меленчук Осип 1200
Мельниченко Валентин 1000
Мельниченко Петро 1000
Менцінський Юрій і Оля 1440
Мигаль Михайло 1025
Микитенко+Дмитро і Марія 1620
Микитенко Петро 1060
Микитенко Роман і Марія 1000
Микитюк Ярослав і Люба 1015
Михайлів В. 1000
Михайлівн. 1100
Михальчук Іван і Марія 1000
Мирон Іван 1460
+Мінко Мелянія Ярослава 1250
Мішалов Віктор 1000
Мороз Олекса і Марія 1100
Мороз Василь 1200
Мороз Петро 1300
Мотика Володимир 1300
Мулик Петро 1000
Мулик Петро 1000
Муюківан 1416
НейТеодосій 1000
Нищук Микола і Наталка 1016
Новицький Аркадій 
(Дар Кубані) 3000
Новосільські Ірина і Зенон 1260
Норінгтон М. 3650
+Онуфрієнко Василь 1000
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Оришкевич Ярослав 2000
Осадчук Теодосій і Ольга 2500
Особа Богдан і Юлія 1000
Парахоняк Ярослав і О. 1400
Петрівський +Осип і Марія 1050
Півень Анатолій 6518
Пінкевич Петро 1000
ПінчикЮ рій 1000
Піта Богдан 1000
ПлавайкоЮрій 1040
Плічковський о. Нікодим 1000
Плоскодняк Йосип і Ольга 1350
Подригуля о. Василь 1000
Подригуля Уляна 1000
Полішко Володимир 2023
Пона +Осип і Євгенія 2000
Прендецький Йосиф 1000
Прокопів Ярослав і Люба 8630
Пташник Томас Тарас 1000
Радіон Степан і Євгенія 1460
Радкевич +Роман і Ірина 1000
Радко Петро 1000
Рибак Роман 1000
Різник Микола 1000
+Різник Яків 1050
Рогожинський +Йосип і Анна 1000 
Романенко Антон 1500
Ропіцька Лідія 1500
Ростек Зенон і Ліда 1000
Рудка Володимир 1150
Рудка Володимир і Марія 1150
Рудницький Ярослав (Канада) 1000 
Савчак Володимир 4655
+Савчин Андрій 3165
Садовський Михайло і Лідія 1000
Сакало Василь і Оксана 2470
Салівон Михайло і Марія 1001
+Сандуляк Юрій 1000
Саракула Людмила і Степан 1225
Свідерський +Микола і Галина 1240 
Семенчук о. Юрій 1338
Семців Степан і Юлія 1002
Сендзік Мирослав 2500
Сергіїв А. 1000

Сергіїв Павло і Галина 2500
Середюк Петро 1005
Сидоренко Валеріян 4200
Сидоренко Валентина 1100
Симоненко Федір 3300
Сірий Іван 1000
Сіркович Степан 1100
Скалій Дмитро і Катя 2000
Скиба Михайло і Ліда 1034
Скірин Ярослав і Параскевія 1320
Сліпченко Федор 1000
Сліпченко Федір і Галина 1000
Слободнюк С. 1100
Слободян Василь 1350
Соловій Дмитро 1750
Соловій Ярослав і Люба 1000
+Соломко Микола 1000
Сорока Михайло і Євдокія 1000
Сосьіван 1000
Сосьіван 1000
Сось Ярослав 1000
Спасько Сергій 1000
Спесивий Вячеслав і Надія 1000
+Спесивий Леонід і Євгенія 1210
СтанкевичА. 1000
Стахів Володимир і+Софія 1005
Стельмахів Вадим і Марія 1000 
+Стельмах Степан 3000
Стеткевич Роман 1000
Стефанчук Юрко 1000
+Стецюк Яків 1100
+Стришинський о. Анатолій 1110
Стрільчук Марія і Йосип 1020
Строцький Йосип Зореслав 1000
+Струхманчук Василь 1000
Судомляк Теофіль 1000
Суховерський Володимир 2000
+Тарнавський Дмитро 1000
Темник Любомир і Анна 1405
Тимінський Андрій 1000
Тихонький Степан і Марія 1475
Томашек о. Богдан 1112
Тфапля Кузьма і Ліда 3208
Третяк Василь і Єлисавета 1100
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Турчій Віталій 4900
Умриш Богдан 1000
Ураленко Олександер 1000
+Федорук Григорій 2600
Федоюк Володимир і Зоя 1100 
+Федусевич пр. Мирон і Ірина 1000 
Фільварків Микола і Антоніна 1020 
Фітяк Іван і Оксана 1000
+Фокшан Василь і Стефанія 3650 
Фурик Микола і Марія 1030
Хамула Анна 3500
Харуцький Віталій і Тамара 2560 
Хвиля Степан і Степанія 4080 
Хміль Гриць 1150
Циганенко Володимир 
і Людмила 1200
Цимбалюк Сергій і Олена 1010 
Ціпко Сергій (Канада) 1100
Цуньовський Іван і Теодосія 3890 
Чабан Василь 1100
+Чапл инський Володимир 2105 
+Чемний Володимир 1140
Черванів о. Василь 1000
Черкаський Олександер 1600 
Чокул а Петро і Ольга 1155
Чудакевич Павло 1050
+Шеґедин Мирослав 1250
Шехович Богдан і Ірина 2500 
Шкикавий Петро і Ніна 2315 
Шпаргала Володимир 1100
Шпитка Іван і Люба 1005
Шумський Володимир 4465
Шумський Марко 2145
Шушняк Павло і Станіслава 1000 
Щирба Теодор і Катерина 1200 
Юренко Михайло 1200
Явтушенко Григорій (Англія) 1000 
Якимів Дем’ян і Розалія 1000
Янчук Василь і Анна 1660
Янчук Дмитро і Анна 1000
Яременко Микола 1110
Яремович Дарія і Богдан 1000 
Яремчук Теодор і Надія 1168
Яськевич Тарас 1500
Яцишин Микола 1300

ДОБРОДІЇ:

Беркета Василь 500
Беркета Іван 640
Бойко Степан 540
Бондарук Алла і Михайло 500
Брецко Микола 530
Булка Андрій 500
Булка Оленка 500
Войтович Володимир 550
Володимирів Микола 
і Феодосія 500
Волошук М. 500
Гаврильців Степан 600
Грін Пилип 500
Гошовська С. 900
Грещук Петро 754
Григорович Борис 580
Гриневич Тамара 600
Гринюк Дмитро 500
Ґаркоф Є. 600
Ґрещук Петро 754
+Дарченко 500
Дідоха Іван 545
Жежер Олекса 600
Жуківський Анатолій 500
Завада Іван 500
Ібрагім А. Е. 500
Качан Ольга 560
Коваль І. і К 725
Козел Петро 500
+Козьолковська Євгенія 880
Кононенко Григорій і Емілія 515
Копач Зенон 560
+Корецький Михайло і Тетяна 500 
Костюк Павло 500
Ладанай Семен 500
Лисенко Василь 500
Лисенко Олександер 800
Любчик +Іван і Оксана 510
Маланчин Михайло 500
Мацьків Теодор (Німеччина) 500
Малиновські Петро і Галина 600
Менцінські +Осип і Марія 537
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Мигаль М. 525
Михайлів Валеріан 550
Михайлів Василь 630
+Надольський Остап 550
Новосільський Роман 590
Олесницькі +Роман і Лідія 650
Олійник Василь і Юлія 600
Онішко о. Сергій
і п-ка Людмила 750
Онопко Луіза 600
Островський Олег 500
+Павлух Юстин і Марія 520
Пазуняк Наталія (СІЛА) 590
Пелех Михайло 520
Прендецький Йосип 640
Поцілуйко Віктор і Ліда 505
Пулишій Юліян 500
Рибак Юліян і Тетяна 500
Ройд Євген і Тамара 500
Романенко А. і А. 500
РудикД. 800
Саракула Михайло і Йоанна 500 
Семець Л. 500
Смеречук Степан 600
Сорока Петро 500
Степаненко Микола (СІЛА) 100 
Стокпул Й. і С. 500
Стрілецький А 550
Федорів О. 535
Чайка Іван 540
Чекалюк Б. 500
Чекалюк Володимир 700
Чор +Віктор і Ірина 500
ІЛевченко П. 500
ІЛилкевич Юрій 500

ФУНДАТОРИ:

+Абрамович Василь 150
Адамович А. 270
+Андріїв А 200
Андрич М. Й. 100
Андрусів Богдан 280

АндрушківН. 100
АнтоненкоА. 100
Ардір Марґарета 100
Бабій Катерина 100
+БабійТома 100
+Базалицький Григорій 270
Бакун Стах 105
+Балицький Бронка 100
Балик Наталя 250
Балик Степан 250
Балко Степан 100
Барчинський Орест і Євгенія 100 
Барров Н. С. 150
Батуринський Микола 350
БевзО. 100
Безик Петро і Розалія 100
Бей Григорій 100
Бесемерес Й. А. 100
Бичко Богдан 120
БіликМ. 100
+Білик Петро і Марія 200
Білоус-Теслюк Віра 200
Благий Михайло 100
Бодаківан 100
БоднарВ. 100
Боднарук Іван 300
Боднарук Б. 350
Бойко Йосип 100
Бойко Дмитро 112
Бойко Таня 100
Бомба Іван 100
Боросевич 100
Борщ Василь 180
Борщук Борис і Емма 100
БосакС. 100
БоттеЗіна 100
Боцько Степан 100
Брус Іван 100
Бурденюк Дарія і Олег 205
Буряк Константан 250
Бучма І. і О. 200
Буштедт Володимир 100
Вайда Марія і Василь 300
Вашин (д-р) 100
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Вархоляк Микола 100
Василинка М. 102
Великий Григорій 100
Величко Л. 100
Вербенець М. 247
+Винарчик Микола 400
Винник В. 100
Виткович Степан 100
Вишневий Григорій 150
Віланд Карло 110
Вовк Анатолій 100
Возняк Т. 150
Войтович И. 100
Волошин М. 200
Волошин Марія і Ольга 200
Вороневич Е. 375
Воротнюк Валя 200
Воротнюк П. 125
Вотерфолл Д. 250
Габелко Павло 250
Гавришкевич Ю. Е. 100
Гавришко П. 100
Гаврищук Василь 170
Гайдук А. 200
Гайдук Ю. і А. 100
Гайдюк Таня 100
Галавин А. А. 100
Галик Василь 100
Гаран Євген 100
Гаран Степан 100
Гарасимів І. 100
Гарасимів М. Т. 100
Гарасимів Степан 100
Гарасовська-Люльсдорф 
Марта (Німеччина) 200
+Гвоздецький Яків 130
ГебикДем’ян 100
+Гевко Ярослав 100
Герасимович М. 120
Герасимюк Іван і Тетяна 100
Герчанич М. 100
Гінчак М. А. 220
Гладкий Василь і Дарка 250
Глінашевич 135

ГлуханичА. 110
+Глуховський Володимир 100
Гнида Н. 100
Головинський Роман 100
Голокіз о. Геннадій 160
Голубко Михайло 100
Голубович О. 100
Гоман І. 100
ГоменИД. 100
Гончаренко О. 100
Гордієнко Н. 100
ГорілченкоІ. 105
Горовий С. і І. 110
Гривка Теодор 100
Григорців Северин 100
Гриців Л. В. 100
Гриців Роман 140
Гриців Степан 150
+Грушецький Іван і Неоніла 400 
Грушицький Ю. 100
іузійчук Марія 100
Гук В. 100
іуляк Михайло 100
іурбаЙ. 100
іутникМ. О. 100
Гуфина Іван 100
ҐарбічІ. 100
Ґерзанич Михайло 300
ҐецОсип 100
Ґец Софія 100
Ґіжовський Р. Б. 100
Ґлассон Т. А. і Д. Е. 200
Ґлещук Іван 350
Ґродзіцький Юрій 300
+Ґураль Михайло 100
Ґут Володимир 100
Ґут Ігор 200
Данилюківан 100
ДанчукМ. іМ. 100
Данько Іван 200
Даців Домна 100
Дейко В. 100
Демчук Олекс, і Марія 100
Дем’яненко Юрій і Діда 310



Денко Микола 200
Дереш Катерина 100
Дехніч Роман 300
ДецкоА. 100
+ДжуферІван 100
Дикий Й. 150
Дикун Михайло 120
Дмитрів Петро 100
Добротвір Н. 250
Добрянський Теодор 120
Довбня Ярослав 200
Домітряк Василь 100
Дорниківан 110
Дошак Стефан і Марія 100
Драґан Данило 100
Дрич Левко 100
Дудинський Ярослав і Лідія 100 
Дурнота Данило 200
Дусь М. 225
Дусь Н. і В. 100
+Жабич Василь 130
Жиленко Анатолій 170
Задорожний М. 165
Залужний Григорій і Віра 200
Зелений їда і Дмитро 300
Зозуля Галина 100
+Зозуля Ларго 162
+Іванець Юрій 100
Іванців Андрій 100
Іванчук Василь 200
+Ілик Микола 200
Ілин Михайло 200
Іліяшевич С. Л. 135
Ільків Д. 200
Кабан Петро 100
Кабан Цех 220
Кавуненко Олег 100
+Каздоба Кузьма 100
Каленюк Іван і Павліна 100
Каменецький Олександер 100 
Капкоіван 100
Кардаш Петро 100
Карпа Ґері Й. 100
+Карпенко-Шварко Григорій 100

КарукП. М. 100
Касанчук Анна 150
Качаровський Тадей 100
Квітко А і Т. 100
Кейс Василь 100
Кенез Калина 100
Кенцало Михайло 100
Кисіль Мар’ян 100
Кісита Ярослав 100
Клименко Павло 410
Клитковський І. 100
Книш С. 360
Кобзан Іван 200
Кобрин Іван 100
+Коваленко Іван 100
Ковалишин Д. 187
Коваль Володимир 360
Коваль Петро 100
Ковальська Марія 100
Ковальський Осип 320
Ковальчук Іван 150
Ковальчук Карл 125
Ковальчук Кристіян 125
Ковальчук Олександер 125
Ковальчук Павло 125
Ковальчук Томас 125
Когут Василь 320
+Когут Роман 275
Козак Михайло 220
+Колопельник Олекса 100
Комар Олекса 170
КонопкаС. 100
Константинюк Иосиф і Марія 100 
Конюхівський Сергій 100
Копач Ірина і Зенон 200
Кордоба Віра 100
Кордовська Анастасія 122
КордубаВіра 100
Корженівський О. 130
Корінець Тихін і Лідія 200
Коробка Павло 135
+Король Петро 129
Коротнюк Б. 200
Корчинський Л. 300
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Костка Володимир 200
Котек Іван 140
Коцан Панько 210
Коцюба Тарас 1 ЗО
Кошарський +Омелян і Іванка 100 
Крамарчук Я. 100
КрекчаЙ. 150
Крекча О. 202
Креховець В. (Нова Зеландія) 200 
Кричко Василь 150
КротикП. 375
Круцько Іван і Ірина 225
Кука Мирон і Марія 260
Кулина Мар’ян 100
Кулик М. 100
Кульчицький Іларіон 200
Куртюк Петро 120
КуртякЮ. М. 100
ЛагодюкД. 100
Лалак Андрій 300
Лазорко Роман 170
Леміщук О. 200
Ленківські Петро і Орися 250
Лило Василь 160
Лило Юрій 200
Липка Анатолій 140
Липка Віктор 140
Липка Наталія 120
Липка Семента 120
4-Литвин Василь 100
Лісовець Степан 284
Ліщинський Володимир 358
Ліщук П. і Д. 200
Логуш Йосип 100
Лозинський Олег ЗЮ
Лозинський Том 110
Луговський Василь 200
Лукомський Олег 100
Луцька Люба 100
Любарська Дарія 100
Любченкоіван 101
Любчик Богдан 100
Любчик +Іван і Оксана 400
Ляхович Андрій 120

Лящук о. Дмитро 150
+Майка Орест 100
Макогон М. 100
Максимчук Андрій 100
Маланчин Іван 200
Малиненко А. і О. 300
Мамчук С. 100
Мандичевська Н. 100
Мандрик Ярослав 100
Мартинчак Степан 100
Мартинюк Іван 120
Марунчак В. 100
Маслюк Мирон 120
Масляк І. 150
Матвісик Іван 300
Матіяш В. (збірка) 120
Мацібурко А. 100
Мацьків Богдан 100
Менцінський Роман 120
Мигович Олекса 200
Микитович Роман 100
Микитюк Василь і Ольга 320
МикитюкЛ. 315
Мисак Степан 130
Михно Андріян 100
Мідин О. 200
Мізин О. 200
Міллар Роналд 100
Міллер Наталя 110
Мільчаковський М. 200
Мінджоза М. 130
Місієнко 100
Місяйло Михайло 100
+Місько Степан 100
Міщук Чеслав 100
Мовчан о. Валентин 100
Мовчан Микола і Ольга 100
Мойсеєнко Д. 100
Москаль Марія 120
Москаль Олекса 100
Мулик Степан 120
Муляр Т. і О. 250
Муць Михайло 100
Муць Степан і Галина 150
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Нагірний Й. 100
Назімеківан 100
Наконечний Володимир 200
Намурен Павло 200
Нелипа Володимир 100
Нечипорук-Михно Соня 125
Нечипорук-Пиріг Белінда 125
Нестор Н. 140
Нитченко Дмитро 150
Нич Петро 100
Ніконів Р. 140
Німко Василь 150
Ніс Петро 220
+Новицький Володимир 100
Носяра Оксана 100
Нюнькаїван 110
Огриновський Іван іАнастасія 152 
Одлига Юрій 305
Олійник П. 100
Оловаренко +Василь і Євгенія 120 
Ольшевський Іван і Зіна 100
ОмельчукС. 100
Островський В. Н. 100
Островський +Володимир і 
Зеновія 175
Островський Олег 270
Павлишин С. 200
Павлів Василь (Авібурн) 107
Павлів Василь (Ріверстон) 100
ПавлукМ. 100
Павлюк А. 100
Пагута Микола 100
Панасгір Кузьма і Надя 240
ПанашівД. 100
Пасічинський Теодор 100
Пасторів Петро 100
ПерігДарія 100
ПерігЛаріса 100
Пирогів Д. і Г. 200
Пирч Степан 250
Писарський Федір 100
Підлісний М. 160
Пікулик Микола і Катерина 100 
+Побігушко Теодор 120

Попович Орест 100
+Пось Григорій 120
Поттер 140
Потер 100
Поцілуйко Віктор і Ліда 300
Придун Богдан 100
Придун Йосип 350
Приказ Степан і Надія 350
Приказа Петро 102
Примак Р. 200
Процюк +Григорій і Марія 100 
Пташник Іван 200
Пукальська Олександра 100
Радивонік Віктор 100
Редько Олександер 150
Решетюк-Парсонс Люся 100
РешетникД. 120
РешетюкС. 100
Рибак Роман 150
Рибій Василь 107
РидзикП. 150
Романчук Юліян 100
Рошко Іван і Клавдія 300
Рудий В. 150
Рудий Василь 100
+Савалаґа Василь і Стефанія 200 
СавранМ. 100
СавчакГаля 100
Савчак Григорій 100
Савчак Катруся 100
Савчак Юрій 100
Савчин Маруся 100
Сагайдак О. 200
Сакалюк Петро 100
СалеґаА. П. 100
Салига о. Володимир 305
Салієнко М. 100
Сарахман М. 280
СардиґаА 100
Сачко М. 100
Сашків Володимир 100
Сверидів Е. 200
Семенко В. 280
Семенець Леонід 150
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+Семків C. 100
Семків Й. М. 100
Семусь Петро 210
Сердюк о. М. 200
Сивак Осип 200
Сивак Олександра 100
Сивак Марко 100
Сивак Ярема 100
Сидоренко +Іван і Анна 100
Сидорів Дмитро і Оля 110
Симоненко Василь 
іБроніслава 100
Синюк Микола 100
Сімановський Володимир 100 
Сінкович Діяна 125
Сінкович Мартіна 125
Сінкович Сімоне 125
Скрипченко Кляра 200
Слинько Іван 100
Слободян Дмитро 120
Сметанюк М. 300
Смолинець Микола 200
Соболевський Микола і Софія 100 
Соловій Іван 100
Сорока Борис 250
Сось Н. 100
Срібна П. 100
СтанкевичА. 100
Стасишин о. Борис 120
Стасів М. 100
Стебельський Ігор 100
+Стефанів Богдан 244
+Стефанів Б. 249
Стовп’юк Петро 100
Строкон Андрій 200
Строкон Стефанія 100
Стубан М. А. 100
Ступак Марія 300
+Супруненко Григорій 100
+Сухенко Віктор 100
Суховерська Іванка 150
Сушко Василь 100
Тарас Таїса 100
Темник Богдан 402

Темчишин Степан 100
Теодорович Андрій 100
Теодорович Ксеня 100
Теодорович Наталка 100
Теплий Йосип 100
Терпак Юрій і Валентина 100
Тимоць Григорій 125
Тимченко Григорій 250
+Тимчук В. Л. 250
+Тиравський Вадим 110
Тицький Петро і Тамара 200
Ткачук Михайло 300
Ткачук Петро 305
Товстоп’ят Василь 120
ТомашукІ. 100
Трой К М. і О. 200
Трушкевич Степан 100
тур Павло і Стефа 150
+турцевич Нікандер 167
Федорко Анастасія 100
Федорняк В. 200
Федько Василь 100
ФещукВ. 100
Фіялка Осип 100
ФогартіА. 100
Фомічевський Роман 100
Хавуляк Ю. Й. 100
Халавінський 100
Харук Софія 100
Хом’як Петро 120
Цигилик Теодор 100
Цимбалій Максим 100
ЦиндраМ. 110
Цюпак Павло 150
Чемна А. 100
ЧепільА. 120
Чорний Станіслав 100
Чорній К. 120
Чубатий +Олесь і Галина 100
Чучман Іван 200
Чокула Іван і Федора 100
Шафранський Станіслав 100
Шевченко Всеволод 100
Шегедин Ю. 100

15



+Шемет Богдан 200
+ПІИГОЛЯ Іван 100
Шмадло Володимир 100
Шмигирин Федір і Анна 150
Шорш І. 150
Шрамченко П. 135
Штик Микола 400
Шугита Іван зоо
Шуліка Ілько 100
Шепна Михайлина 100
Щербань Борис 100
Ющук Олександер 450
Януш Степан 400
Якобій Н. 120
Яндріс А. 100
Яніш Іван 170
Янківський Іван 120
Яськевич Лев і Галя 100
Яськевич Сава 300
Яцина О. 100

Пластова Крайова Старшина, 
Південна Австралія 100
Пластова Станиця, Південна 
Австралія 100
Рідна Школа, Ессендон 100
РУН Віра, Новий Південний 
Велс 1110
Св.-Миколаївська парафія,
Західна Австралія 100
Свято-Покровська парафія, 
Південна Австралія 150
Св.-Покровська пар., Ессендон 500 
Св.-Покровська парафія УАПЦ, 
Новий Південний Велс 300
Св.-Преображенська УАПЦ,
Новий Південний Велс 100
Св.-Тфоїцька парафія, Вікторія 250 
Св.-Успінська парафія, Вікторія 500 
Сестрицтво Ессендонської 
парафії 100

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ГРОМАДИ:

Братство і Сестрицтво УАПЦ, 
Гомбуш 200
Клюб Старших Громадян,
Південна Австралія 210
Консисторія УПЦА, Вікторія 100 
Консисторія УАПЦ в Австралії, 
Новий Південний Велс 850
Кооператива «Єдність»,
Квінсленд 1200
Кооператива «Наша Майбутність», 
Новий Південний Велс 700
Літа Визволення України,
Вікторія 100
Наукове Товариство 
ім. Т. Шевченка, Новий 
Південний Велс 100
Об’єд. Правосл. Сестрицтво,
Новий Південний Велс 100
ОУГНПВ 100
Парафія Св. Архистратига 
Михаїла УАПЦ,
Південна Австралія 150

Союз Українських Гетьманців,
Вікторія 1100
Союз Укр. Комбатантів, Південна 
Австралія 180
Союз Українок ПА 100
Союз Українок в Перті 125
СУ ім. О. Басараб, Лідкомб 1100
СУ ім. Н. Кобринської,
Кабраматта 1100
СУ ім. Л. Українки, Зах. Сідней 1000 
СУ ім. кн. Ольги, Сідней 1100
СУ ім. О. Кобилянської,
Сефгон 1000
СУ ім. О. Пчілки, Меррілендс 1000 
Співоче Товариство «Боян»,
Новий Південний Велс 150
Стейтова Управа СУ НПВ 1020
Т-во Старших при УГК 800
Школа ім. І. Франка, Саншайн 200 
Товариство «Полтава», Вікторія 100 
Укр. Громада, Ньюкастель 461
Укр. Клюб в Квінбієні 100
Укр. Громада, Блектавн 100
Укр. Клюб, Воллонґонґ 400
Укр. Громада в Треті 100
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Укр. Кооператива «Дніпро»,
Новий Південний Велс 350
Укр. Культурно-Товариський Клюб, 
Новий Південний Велс 1200
Укр. Громада, Меррілендс 1050
Укр. Громада, Кабраматта 1445
Укр. Громада, Сефтон 8400
Укр. Радіокомітет, Сідней 1000 
Українська Громада в Перті 13 1 
Укр. Вільне Козацтво в Перті 100 
Укр. Кооператива «Львів»,
Мт.Друіт 352
Укр. Громада, Сідней 1100
Укр. Громада, Воллонґонґ 1000
Укр. Кооператива «Говерля», 
Південна Австралія 1750
Українська Громада Південної 
Австралії 600

Українська Кредитова 
Кооператива «КАРПАТИ», 
Новий Південний Велс 26.000
Укр. Баптистська Церква, 
Вікторія 200
УГ в Гобарті 400
УГ Квінсленд 100
Укр. Студ. Сіднейського 
університету 300
Укр. Центральна Шкільна Рада,
Вікторія 100

УПЦА в Австралії, Вікторія 500
УПЦА, Ардір 500
Філія УГВ, Ньюпорт 150
Філія УГВ, Саншайн 100
Філія УГВ, Джілонґ 120
Філія УГВ, Нобл Парк 100
Філія УГВ, Ст. Албанс 100

А
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ДО ПРАЦІ

Праця єдина з неволі нас вирве:
Нумо до праці, брати!
Годі лякатись! За діло святеє 
Сміло м и будемо йти!

Праця єдина нам шлях уторує,
Довгий той шлях і важкий,
Що аж до щастя і долі прямує:
Нумо до працімерщій!

Праця не згине між людьми даремне: 
Сонце засвітить колись,
Дякою нас тоді люди згадають —
Нум же!До праці берись!

Х очу недолі й негцастізвікуєм —
Долю онукам дамо!
Ми на роботу на світ народились,
Ми для борні живемо!

Сміливо ж, браття, до праці ставайте,— 
Час наступає — ходім!
Дяка і шана робітникам щирим!
Сором недбалим усім!

Борис Грінченко
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«НЕ ГАСІТЕ СВЯТОГО ВОГНЮ!..»

З таким закликом до українського громадянства звернувся професор 
ЯРОСЛАВ РУДНИЦЬКИЙ у Різдвяному числі «Вільної думки» 1972 року.

А ось думки українських патріотів-подвижників становлення Катед- 
ри — Центру Українознавчих Студій, задокументовані у Пропам’ятній 
книзі «Альманах українського життя в Австралії»:

СТЕПАН СЕМКІВ:
— Коло двох сотень наших студентів та інтелігенції, що зібралися в 

Сіднеї 14 липня (1971 р.) послухати доповідь проф. Я. Рудницького з 
Канади у справі заснування Катедри Українознавства в Австралії, розхо
дилися в піднесеному настрої та з вірою, що кинена нашим визначним 
науковцем ідея мусить стати дійсністю...

ВАСИЛЬ ОНУФРІ6НКО:
— Заснування Катедри Українознавства в Австралії — це для мене та

ка зрозуміла річ, над потребою й важливістю якої я не хотів би ні з 
ким дискутувати. Катедру ми повинні мати. Катедра мусить бути...

Д-р ОСИП МЕНЦІНСЬКИЙ:
— Заснування Катедри Українознавства в одному з австралійських 

університетів — це мета, яка має бути у нас перед очима аж до часу її 
здійснення... Може, наші централі — СУОА, НТШ, УЦШР та церкви — взя
ли б цю справу під розгляд...

ПЕТРО КОЗЕЛ (докгорант-студент):
— Щоб не нарікали на вас майбутні покоління, а то й ваші діти, 

беріться за велику працю сильно, бистро і розумно... до такої великої, 
важливої праці — заснування Катедри Українознавства — треба з’єднати 
всі наші сили і використати всі наші засоби...

(Для участи в акції за створення Катедри студенти на З’їзді прийня
ли в резолюціях — зобов’язати всі студентські організації співпрацювати 
у виконанні цього завдання... Найбільш активний Студентський Комітет 
Катедри Українознавства був у 80-х роках за головства Марка Шумсь- 
кого).

Протопресвітер о. Н. ПЛІЧКОВСЬКИЙ (у зверненні):
— Нехай Ваш запал і відвага в боротьбі за університетське вивершен

ня українознавчих студій в Австралії не залишить Вас!.. Нехай труднощі, 
які свідомо створюють окремі особи нашої спільноти, більше гартують 
Вашу волю до встановлення KYAL Нехай Вашою девізою будуть слова 
І. Франка: «Лиш боротись — значить жить!..»
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(Подібні заклики на сторінках «Вільної Думки» помістили Кость 
Гіммельрайх, Степан Радіон, Володимир Савчак, Петро Кравченко, Іван 
Дібрівний, Євген Заєць, Степан Балко, Микола Свідерський, д-р Ольга 
Свідерська-Качан, Христина Харченко, д-р Богдан Умриш, Мирослав 
Шегедин, Степан Хвиля і десятки інших відомих громадян).

ГРИГОРІЙ І  ЛЮДМИЛА БАЖУЛИ:
— Катедра Українознавства має постати. Вона постане, в це ми віри

мо твердо...
(Ці найперші меценати КУА подарували по $1000 трьом студентам — 

Вікторові Мішалову, Петрові Чокулі і Маркові Шумському, зробивши їх 
меценатами Катедри Українознавства).

ІВАН ГРУШЕЦЬКИЙ (у зверненні до членів Конвенції КУА):
— Дорогі мої однодумці, члени Конвенції і всі члени Фундації Ук

раїнознавчих Студій, нехай вас не страшить той факт, що два українські 
часописи ставляться з недовір’ям до наших стремлінь зреалізувати ці 
великої ваги завдання. Я глибоко вірю, що ми зможемо при допомозі 
тижневика «Вільна Думка» знайти щирих українських патріотів, які не 
пожаліють кількасот доларів для такої величної національної справи...

Проф. ЯРОСЛАВ РУДНИЦЬКИЙ (з нагоди відкриття Центру КУА):
— В імені всіх культурно-наукових і громадсько-політичних установ 

і організацій, які маю честь очолювати, сердечно вітаю австралійських 
українців із завершенням першого етапу в будові храму української на
уки на п’ятому континенті — осередком українознавства в Макворі Уні
верситеті.

Бажаючи успіхів у праці керівникам цього осередку для добра і роз
витку непідфальшованої української науки й культури, хочу при цій на
годі скласти щиру подяку всш ентузіястам ФУСА-КУА, завдяки жертвен- 
ности яких здійснено перший крок до великого історичного осягу ав
стралійських українців.

Дальші кроки у цьому напрямі — науково-видавнича й дослідча пра
ця, бібліотека — архів — музей, включно з побудовою власного будин
ку— залежатиме від майбутнього ентузіазму патріотичного громадянст
ва й його глибшого розуміння справжніх вартостей в особистому й 
національному житті.

АНАТОЛІЙ ЖУКІВСЬКИЙ у статті «Фундація Українознавчих Студій в 
Австралії» з приводу відкриття Центру в березні 1984 року зробив та
кий підсумок:

— До успіхів фуса спричинилися всі, що своїми пожертвами створи
ли «залізний фонд», яким користується й буде ще довго користуватися 
як українська спільнота, так і ті, що вклали безмірно багато енергії у 
діяльність організації.

Між піонерами-основоположниками ФУСА годиться згадати в першу 
чергу ініціатора і натхненника справи українознавчих студій професо
ра Ярослава Рудницького. Можна сказати, що він став тим сіячем, що 
кинув зерно у родючий ґрунт. Поряд з ним належить поставити Воло
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димира Шумського, видавця й редактора «Вільної Думки». Він став наче 
живущою водою, що допомогла «зерну пустити паростки».

Завдяки «Вільній Думці» ідея Катедри Українознавства в Австралії по
ширилась і придбала собі послідовників. Третім у цьому гурті був 
бл.п. Богдан Ґут, невтомний скарбник Дирекції ФУСА, ентузіяст і пропа- 
гатор ідеї українознавчих студій.

Всі троє згаданих тут мають одну спільну прикмету, а саме — щи
рий патріотизм, що був рушійною силою кожного їхнього почину, кож
ної дії. Обмежуся до цих трьох імен, бо в статті забракло би місця пе- 
речислити всіх, кого належало б згадати. Багато тих, що починали це 
велике діло, вже покликані до кращого, вічного життя. їх згадують з лю
бов’ю, як близьких друзів-співробітників.

До ФУСА приходять і нові кадри,—діти і внуки основоположників,— 
і всім їм вказує дорогу та сама ідея — працювати для української науки, 
а це означає — для України...

КОМЕНТАР ІВАНА БРОЗНИЦЬКОГО (після відкриття Центру-КУА в 
1984 році):

Ідею Катедри Українознавства в Австралії реалізовано — Центр Ук
раїнознавчих Студій імени Тараса Шевченка став дійсністю. Будівничі 
Української Науки в день відкриття цієї першої української наукової 
інституції імени національного Пророка українського народу теж по- 
синівському можуть сказати Його словами:

Привітай же, моя ненько! Моя Україно!
Привітай наші зусилля, завершені перемогою!

Відкриття Центру Українознавчих Студій імени Тараса Шевченка — 
це велика перемога українців в Австралії. Про неї треба думати повсяк
час — мислити нам великими категоріями! Тож хай множиться сім’я 
будівничих української науки в Австралії. Щоб збулося Шевченкове і в 
пляні творення Центру Українознавчих Студій: щоб своя правда була в 
своїй хаті, про що нам свого часу теж пригадував професор Ярослав 
Рудницький

(Коротка історія ФУСА-КУА— 1974-1984)-
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ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ

Любіть Україну, як  сонце, любіть, 
я к  вітер, і трави, і води, 
в годину щасливу і в радості мить, 
любіть у  годину негоди!»

Любіть Україну у  сні й наяву, 
вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, 
і мову її солов’їну

Для нас вона в світі єдина, одна 
в просторів солодкому чарі».
Вона у  зірках і у  вербах вона, 
і в кожному серця ударі».

Як та купина, що горить -  не згора, 
живе у  стежках, у  дібровах, 
у  зойках гудків, і у  хвилях Дніпра, 
і в хмарах отих пурпурових.

Юначе! Хай буде для неї твій сміх, 
і сльози, і все до загинуl 
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!»

Дівчино! Як небо її голубе, 
лю би її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе, 
коли ти не любиш Вкраїну».

Любіть у  коханні, в труді, у  бою, 
як  пісню, що лине зорею».
Всім серцем любіть Україну свою,- 
і вічні м и будемо з нею!

Володимир Сосюра
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ФУСА
ЗАСНУВАННЯ, РОЗБУДОВА  

Й СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ

«Нашого цвіту по всьому світу,» — так співають українці, коли після 
десятків років забуття й неволі починають дошукуватися своєї родини в 
усіх куточках планети Земля. І виявилося, що шукати довго не потрібно: 
певно, немає такого куточка на світі, де б не будила спогади журлива 
українська пісня, де б молодечі ноги не витанцьовували гопака чи аркана.

Можливо, через 50 чи 100 років життя українців поза рідною землею 
могли б залишитися тільки ці атрибути — пісня і танець, якби свідомі цієї 
небезпеки провідники нації не подбали про збереження мови, традицій, 
зрештою — віри й любові до власного народу.

Хто ж вони — провідники? Чи йдеться тільки про високоосвічених 
професорів та академіків, долею відірваних від України? Адже знаємо, що 
друга світова війна багатьом молодим людям не дозволила одержати 
високу освіту на рідній землі. Найсміливіші й найсвідоміші брали до рук 
зброю, щоб захистити рідний край від нацистських чи більшовицьких 
агресорів. А далі, по війні, виїжджали на Захід. Залишали рідну домівку, 
майно, їхали в безвість, бо вірили, що прийде час і вони повернуться до 
рідного порога.

Вірили, що повернуться не з порожніми руками, що в розвинутих 
країнах зможуть досягнути успіху чи то у високих науках, чи в бізнесі, чи у 
громадському житті. І в кожного думки снувалися: як не загубити власну 
гідність, як зберегти свою родину, своїх синів і онуків українцями? Не дивно 
це, адже майже всі покоління виховувались на Шевченковому Слові, 
пам’ятали його святі заповіти.

Хоч з ким би сьогодні розмовляв, хоч кого б розпитував про ті часи, у 
кожного закарбувались у пам’яті повоєнні німецькі табори, де вже 
гуртувались українці для громадської праці. Саме тут починались недільні 
школи, церковні богослужіння, звідси пішли початки літературної 
діяльності багатьох відомих пізніше діячів. Гадаю, звідси кожен українець і 
кожна українка винесли переконання, що праця для громади буде 
надзвичайно потрібного навіть в найдальших куточках світу.

Сьогодні маємо обов’язок перед нашими побратимами з далеких 
поселень пригадати минулі роки, відновити в пам’яті тих, хто ще живий, 
події і сподівання, які всі вони пов’язували з Новим Світом в Австралії.

Різні шляхи привели українців на п’ятий континент, але кожен з них 
беріг у серці Україну, вірив, що колись повернеться в рідний край. Бо ж їха
ли сюди не за добрими заробітками, не в пошуках золота, а з тяжкої неволі
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тікали. Подалі від совєцького ярма, де в одних уся родина загинула, в інших -  
загубилася в сибірських снігах, у третіх -  зігнулася від рабської праці

Це вже значно пізніше міцно закріпилися на чужих поселеннях українці -  
поважають їх всюди за виняткову працьовитість, за любов до землі і добрий, 
приязний характер. Не випадково всюди на Земній кулі, де тільки є чорно
земи, великими чи меншими громадами порядкують українці. Розбудову
ють своє життя за власними національними традиціями: шанують віру 
християнську, навчають дітей своїх мови материнської, свято оберігають 
звичаї рідного краю.

Феномен української спільноти в Австралії вартий уваги -  адже знаємо, 
що п’ятий континент заселяли переважно повоєнні емігранти, їх  сьогодні 
не більше 35 тисяч, а успіхи у громадському та культурному житті 
австралійських українців не менші, ніж багатомільйонної діаспори 
Північної Америки.

В Австралії будуються українські церкви, народні доми, створюються 
кредитівки, недільні школи, самодіяльні художні колективи, старечі доми. 
Видаються українські книжки, розвивається українська наука.

Та повернемось до першопочатків...
З кінця 40-х років крок за кроком зростала українська громада в Австра

лії. Підґрунтям «австралійського феномену» було те, що основи 
громадського, культурного і політичного життя творило перше покоління 
емігрантів. Чинник «першого покоління», як аналізуємо сьогодні, потрапив 
у сприятливі державні умови -  уряд припинив курс на асиміляцію 
населення і почав запроваджувати елементи багатокультурної політики. 
Надавались різні дотації на потреби національних спільнот, підтримку 
одержало національне радіомовлення. Молодь навчалася в місцевих 
школах, університетах, досягала вищих і вищих посад, а провідники вже 
будували нові плани: заснування Українознавчих Студій Австралії.

«Справжнім Амбасадором Української Вільної Науки» назвали 
сучасники професора Ярослава Рудницького. Саме професор Рудницький 
був ініціатором українознавчих студій не лише у Вінніпезі, а й по цілій 
Канаді. Він бачив, яким величезним стимулом для розвитку національної 
свідомості канадійської молоді українського походження були ці студії. 
Реально бачив, як багато може дати навчання в рідному середовищі для 
молодого покоління інших поселень. Ярослав Рудницький не лише подав 
ідею організації Українознавчих Студій на цілу Австралію, а й постійно 
піклувався тим, щоби ця ідея стала реальністю.

Не відразу і не всі в громаді сприйняли такий проект. Адже українці 
почали поселятися в Австралії щойно по другій світовій війні, кожна 
родина ще мала багато матеріальних проблем. Але навіть протягом перших 
десятиліть українська спільнота Австралії вже мала 59 Рідних шкіл, в яких 
навчалось 2072 учні в перших -  сьомих класах.

Виростало нове покоління, і воно вимагало уваги до себе. У передмові до 
книжки «Українці в Австралії», яка вийшла у світ з нагоди п’ятнадцятиріччя 
організованого життя на цьому континенті, президент Головної Ради 
наукового Товариства ім. Т. Шевченка професор Роман Смаль-Стоцький
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писав: «Чи вдасться нашим українським емігрантам пристосуватись до 
австралійського життя, чи вдасться стати економічно на ноги, чи вдасться 
зорганізувати науку та пресу та вдержати свідомість з цілою українською 
політичною еміграцією у вільному світі?»

Ось ці питання тривожили всіх.
14 січня 1971 року в Домі Української Молоді відбулася перша зустріч 

професора Ярослава Рудницького зі студентами сіднейських вищих шкіл. 
Тижневик «Вільна Думка», передусім головний редактор часопису Воло
димир Шумський, підхопили ідею організації центру україністики -  Ка- 
тедри Українознавчих Студій Австралії (КУА) і протягом багатьох років гур
тували прихильників будівництва української науки на п’ятому континенті.

1-2 квітня 1972 року в Сіднеї відбувся II З’їзд українських студентів Ав
стралії. Студент-докторант Петро Козел звертався до своїх ровесників із 
закликом активніше взятися до організації КУА

Ідея Катедри Українознавчих Студій поширювалась в усіх куточках 
Австралії, де були українські поселення. Не тільки прихильників знаходила 
вона серед наших братів і сестер, а й людей індеферентних. Потрібно було 
чимало зусиль, щоб ідея перейшла з дискусійної площини в реальну, щоб 
громада приступила до праці.

16 грудня 1974 року офіційно зареєстровано юридичну установу — 
Фундацію Українознавчих Студій в Австралії (ФУСА). Засновуючим 
головою та членом дирекції був Степан Балко. Крім нього, до складу першої 
дирекції ФУСА увійшли: Григорій Бажул, Богдан Ґут, Іван Денис, Гліб Дубик, 
Ірина Івасик, Володимир Шумський та Микола Свідерський.

А за кілька місяців (8 березня 1975 року) ФУСА створила Шевчен
ківський довірчий фонд, призначений для збирання коштів на розвиток 
україністики. Податковим урядом Австралії цей фонд визнаний харита- 
тивною установою, котра не сплачує податків, і дирекція ФУСА отримала 
від уряду відповідні документи. Наступний крок -  організація при ФУСА 
академічної ради, до якої були запрошені перші члени: д-р І. Гордієв 
(голова), Ольга Качан, д-р Б. Умриш, Лідія Ростек, А. Жуківський.

17-18 квітня 1976 року в Сіднеї відбулася конференція ФУСА-КУА.
Це була перша українська загальноавстралійська нарада, що займалася 

справою Українознавчих Студій на відповідному рівні.
Зрозуміло, що без відповідних фондів навіть початкова діяльність ФУСА 

була б неможлива. Невтомним збирачем коштів став фінансовий референт 
ФУСА в Сіднеї п. Богдан Ґут. Члени його родини також стали меценатами. До 
збірки коштів з великим ентузіазмом долучилися Стейтові Представництва, 
засновані у Вікторії, Південній Австралії і Західній Австралії.

Одним з перших постав осередок прихильників Українознавчих студій 
у Вікторії. Приїзд до Мельборна професора Ярослава Рудницького 
активізував працю осередку.

Представництво ФУСА в Адела'іді (Південна Австралія) заініціював 
отець протопресвітер Никодим Плічковський ще наприкінці 1975 року. Він 
же став «хрещеним батьком» Стейтового Представництва ФУСА в Західній 
Австралії.
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У 1987-1990 роках стейтове представництво ФУСА в Аделаїді після
о. Никодима Плічковського очолив п. Михайло Ґоян, обраний на загальних 
зборах. До управи увійшли заступник голови п. Володимир Полішко, 
секретар п. Анатолій Онішко та інші. Багато зусиль і часу було покладено на 
збирання коштів, на те, щоб захопити ідеєю Українознавчих Студій якомога 
більше родин. Користуючись високим авторитетом в українській громаді,
п. Михайло Ґоян разом із дружиною п. Марією проводили велику орга
нізаційну роботу. Сотні українських родин залучило це подружжя до 
благородної справи -  матеріальної підтримки ФУСА. Адже, як кажуть, 
особистий патріотизм у справах громадських вимірюється щедрістю 
власної кишені. Для родини Ґоянів ця щедрість дійсно велика, вони також 
стали меценатами ФУСА. За ініціативою і коштами Михайла Ґояна 
Українська Мистецька Спілка випустила прекрасну медаль до 1000-ліття 
Хрещення Руси-України.

Для збору фондів керівництво Стейтового Представництва ФУСА 
Південної Австралії використовувало всі можливості -  організовували 
концерти, вистави, мали постійну підтримку Союзу Українських Комба
тантів і Братства православної парафії УАПЦ Святої Покрови.

Більше тисячі українців-патріотів з усієї Австралії стали жертводавцями -  
вклали в Шевченківський фонд 2,5 мільйони доларів. ФУСА було дозволено 
користуватися лише відсотками з цього «залізного фонду».

Збір фондів для організації Українознавчих Студій активізував все 
українське суспільство в цій країні. Нарешті, крім особистих зацікавлень, 
перед громадою була поставлена спільна мета: «прокласти дорогу» для 
української науки в австралійські університети. Доцільність ФУСА визнали 
і офіційні на той час українські організації -  СУОА, провід УАПЦ та інші.

Про Україну потрібно було заявити, з українським питанням треба було 
ознайомити австралійські академічні кола. Це нелегке завдання знову 
допоміг здійснити професор Ярослав Рудницький, вдруге приїхавши до 
Австралії.

На той час був створений комітет, який добивався визнання україн
ської мови у вищих навчальних закладах. Членами цього комітету були 
Ліда Ростик, Зенон Ростик, Михайло Ґоян, Філько Судомляк, Космен 
Чорній. До поширення знань про Україну та залучення до ідеї україно
знавчих студій приєдналися відомі австралійські науковці українського 
походження. Викладач психології Сіднейського університету мґр. Ольга 
Качан зорганізувала першу зустріч з віце-канцлером сіднейського 
університету. Дирекція ФУСА запросила до співпраці викладача 
економіки Університету Макворі д-ра Ігора Гордієва, професора Мико
лу Степаненка з Центрального Мічиганського університету, з універси
тету НПВ науковця доктора Тому Бабія.

В січні 1978 року в університеті Макворі в Сіднеї відбулася інавгурація 
Українознавчих Студій в Австралії із підписанням «Установчої Грамоти».

Ярослав Рудницький привітав українську громаду з цією подією:
І хоч ідея КУА -  Катедри Українознавства в Австралії -  не була повністю 

реалізована через брак коштів (не вдалося придбати землю й побудувати
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будинок під катедру при університеті), вагомий крок української науки у 
вищих навчальних закладах Австралії був зроблений.

Починаючи з літа 1978 року до 1982 р. ФУСА організувала п’ять літніх 
курсів: в Аделаїді, Мельбурні, Сіднеї, Канберрі. Це були перші українознавчі 
курси в Австралії, проведені в рамках австралійської системи вищої освіти, 
успішне їх проведення залучило нових жертводавців до ФУСА.

За договором з тодішнім ректором (віце-канцлером) Університету 
ім. Макворі, професором Е. С. Веббом, була введена українська програма 
навчання для студентів, вписаних на диплом бакалавра, за фінансовою 
допомогою ФУСА. В 1985 році для Центру Українознавчих Студій був 
створений дорадчий комітет за участю науковців і спеціалістів з укра
їністики з інших навчальних закладів: професор Е. Сенета (голова), Ольга 
Качан, В. Шумський, В. Мотика, Є. Гаран, Л. Гаврилів. В перші роки діяльності 
університет ім. Макворі одержав понад 10 000 українських книг, значна 
частина яких передана проф. Я. Рудницьким з Канади з умовою катало- 
гування та довічного збереження.

Засновницею новоствореної програми з україністики була д-р Наталія 
Пазуняк з Університету Пенсільванії (США), відома своїми науковими 
публікаціями і дослідженнями. Після виходу на пенсію д-ра Наталі Пазуняк 
і повернення її до США відповідальність за навчальну програму перебрала 
Марта Гарасовська, згодом д-р Анна Шимків, далі лектор Галина Кошарська. 
На жаль, адміністрація університету ім. Макворі в 1993 самочинно 
скоротила на половину програму українознавства. Сьогодні україністика в 
цьому університеті творить складову частину Відділу славістики разом з 
шістьма іншими мовами.

В 1985 р. д-р Ігор Гордієв, відомий науковець-економіст і дослідник з 
економічно-політичних питань Східної Європи в університеті ім. Макворі, 
голова ФУСА, був призначений Університетом засновуючим директором 
Центру Українознавчих Студій. Під його керівництвом Центр сприяв 
дослідницькій і видавничій діяльності з україністики та спроваджував з 
інших західних країн відомих українських професорів і науковців з різних 
галузей науки: соціолога професора Всеволода Ісаїва, літературознавця 
професора Ярослава Розумного, Ярослава Балана, історика Сергія Ціпка з 
Канади, історика професора Теодора Мацьківа з Німеччини.

В 1988 р., як директор Центру, д-р І. Гордієв організував спільно з НТШ і 
за фінансової підтримки ФУСА четверту конференцію з серії «Історія 
українського поселення в Австралії» в рамках загальної австралійської 
програми відзначення ювілею 200-ліття поселення англійців в Австралії.

Науковий внесок д-рів Н. Пазуняк і І. Гордієва дозволив заснувати 
українську навчальну програму як інтегровану в окрему частину 
Українознавчих Студій. Однак після відходу д-ра І. Гордієва з посади 
директора Центру в кінці 1990 р. університет не заповнив цієї посади і 
Центр поступово став недіючим.

Як же розвивалися інші напрямки діяльності ФУСА?
Вже на першому етапі утворення ФУСА і Шевченківського фонду 

засновники опрацювали основні напрями діяльності:
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1. Створення постійного стипендійного фонду для праці над україністи
кою в наступних галузях: історії, економіці, мистецтві і культурі, літературі 
та мові.

2. Створення постійного фонду для плекання дослідницьких проектів з 
україністики в усіх галузях суспільних наук в різних університетах Австралії 
на відповідному науковому рівні.

3. Створення постійного фонду для збору та упорядкування архівного 
матеріалу з історії українського поселення в Австралії та його збереження в 
державному архіві.

4. Підтримка навчальної програми на університетському рівні.
5. Підтримка видавничої та інформаційної діяльності.
Саме на цих засадах починалась діяльність ФУСА. Рупором її була 

«Вільна Думка», ця газета подавала і докладні звіти про діяльність ФУСА, і 
про найближчі плани, і про конкурси на ту чи іншу стипендію.

Аналізуючи діяльність цієї чи інших фундацій, створених з ініціативи і 
за матеріальної підтримки української спільноти, бачимо, яка велика 
відповідальність лежить на дирекції такої інституції, ще більша -  на особі, 
яку обирають головою дирекції.

На жаль, за останні роки дирекція на чолі з п. Володимиром Мотикою 
(він очолив дирекцію ФУСА в 1988 р.) не дотримується тих позицій та ідей, 
на базі яких створювалась ця установа,- ФУСА перетворилась із фундації в 
компанію. Останні 10 років діяльності керівництва ФУСА переконливо 
доводять, що на сьогодні дирекція зневажила навіть мету названої 
організації. Це болючий і дуже прикрий факт, адже засновники ФУСА 
вкладали свої кошти з надією, що Українознавчі Студії в Австралії набудуть 
широкого розголосу, що завдяки відсоткам із Шевченківського фонду 
зможуть здобути високу освіту багато талановитих українців. Мріялося і про 
те, що з осягненням незалежності Україною студенти з рідного краю 
матимуть можливість навчатися в Австралії і навпаки -  австралійська 
молодь вчитиметься в Україні. Вірилося, що в майбутньому більша 
підтримка надаватиметься науковим інституціям та книговиданню в Україні.

Нова дирекція ФУСА на чолі з п. Володимиром Мотикою відкинула 
традицію запрошення відомих науковців на високі посади Центру 
Українознавчих Студій в університеті ім. Макворі. В усякому випадку про це 
не було ніяких повідомлень для української спільноти. Таким чином молоде 
покоління українців позбулося дуже корисного контакту зі світовою 
інтелектуальною україністикою.

За головування п. В. Мотики Управа ФУСА перетворилася в закриту 
інституцію, до якої навіть самі засновники організації не мають доступу. 
Статут ФУСА, яка була перереєстрована як компанія, чомусь не передбачає 
ніякої звітності навіть перед фундаторами, не передбачає контрольної 
комісії, яка є обов’язковою структурою будь-якої громадської організації, 
особливо ж структури, в діяльність якої вкладають кошти жертводавці. 
Десятки листів з питаннями чи зверненнями до Управи ФУСА залишаються 
без відповіді, а окремі особи з числа засновників наражаються на 
недопустимі випади на їхню адресу. А запитання ці не випадкові. Адже
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засновники ФУСА усвідомлюють, що дирекція цієї установи працює не на 
розвиток української справи, а на власні потреби. ФУСА витрачає великі 
суми, наприклад, на дуже коштовне видання «Словника економічних 
термінів». Багато тисяч доларів коштують інші потреби, включно із 
власними витратами директорів. Натомість усього декілька студентів 
протягом останніх трьох років є стипендіантами ФУСА, причому дві 
стипендії -  імені Василя Онуфрієнка та філантропів Романа і Оксани 
Кордубів є іменними (оплачуються з приватних фондів).

Про книжковий обмін з Україною важко навіть говорити, бо діяльність 
дирекції ФУСА фактично обмежена контактами з Одеською державною 
науковою бібліотекою.

Звіти роботи ФУСА за останні роки засвідчують, що архівна діїїльність 
теж пов’язана лише з Одеською державною науковою бібліотекою. Якби 
плани діяльності ФУСА були відкритими для обговорення, то, напевно, 
відомі громадські діячі Австралії, котрі сьогодні часто бувають в Україні і 
добре знають її потреби, котрі вболівають за майбутнє своєї держави, 
підказали б дирекції ФУСА, куди доцільніше спрямувати зусилля.

Питань до дирекції ФУСА є чимало. Але ФУСА на чолі з Володимиром 
Мотикою не тільки ігнорує запити жертводавців про діяльність, а й 
дозволяє собі позбавити членства поважних осіб, особливо тих, котрі 
наполегливо хочуть довідатися про роботу організації.

Як один із активних «архітекторів» створення ФУСА та Центру Україно
знавчих Студій при австралійському університеті п. Володимир Шумський 
на загальних зборах ФУСА ЗО листопада 1996 року запропонував дирекції 
перед наступними зборами зустрітися із меценатами, щоб обговорити 
найбільш пекучі й наболілі проблеми... На жаль, дирекція зневажила щирі 
поради п. Шумського, як і його багатий організаторський досвід. Більше 
того -  голова дирекції п. Мотика і секретар п. Чудакевич розпочали 
нечувану акцію проти п. Володимира Шумського і проти його друзів -  
меценатів і колишніх директорів, котрі вболівають за майбутнє ФУСА. 
Болючі образи нанесені патріотам, котрі вклали багато праці і власних 
коштів, завдяки яким і діє сьогодні фундація,- відомим громадським діячам 
п.п. Володимиру Полішкові, Михайлові Ґояну, Юрію Менцінському. Це ж 
стосується і колишнього директора ФУСА та філантропа Івана Ющука, який 
пожертвував 20 тисяч доларів на Шевченківський фонд. Десятки звернень 
та протестів до дирекції ФУСА від найповажніших осіб української громади 
в Австралії залишаються без уваги.

Справа зайшла в глухий кут.
Тому сьогодні є необхідність об’єктивно розглянути ті проблеми, які 

призвели до конфліктної ситуації в українській спільноті Австралії. Листи, 
документи, коментарі учасників конфлікту повинні бути повчальним 
прикладом для майбутніх поколінь.

Надія Самуляк



Не пора, не пора, не пора 
В рідну хату вносити роздор,
Хай пройде незгоди проклята пора! 
Під Украйни єднаймось прапор!

Іван Франко

* * *

О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися, 
Осяй мій край і розлетися 
Дощами судними над ним.

Олександр Олесь

* * *

Все складене на добрі гиалі, 
І  не питай, що буде далі. 
Прийдуть прекрасні вагарі 
З очима совісті й печалі.

Дмитро Павличко



ПРАВДА КРИВДУ  
ПЕРЕВАЖИТЬ

За час перебування в 1991-1997 рр. в Україні я, на жаль, ніде не чув про 
діяльність ФУСА -  цієї вельми поважної наукової інституції, яка могла б 
принести велику користь для розбудови Української Держави.

Повернувшись з України до Австралії в 1997 році, я зацікавився 
сучасною діяльністю ФУСА, оскільки з самого початку був активним 
прихильником її заснування. Спільно з іншими відданими однодумцями ми 
не жаліли нашого часу і коштів, які треба було присвятити цій фундації, 
організовували різноманітні заходи, щоби спонукати інших людей до праці 
й пожертв на користь цієї наукової інституції. Ніхто при Стейтових 
Представництвах у той час не думав про тонкощі законодавчого 
оформлення й реєстрації ФУСА та Шевченківського фонду, тому що все 
робилося заради національної ідеї, від щирого серця. Ми сподівалися, що 
всі офіційні юридичні справи будуть залагоджені в Сіднеї, де на той час 
формувалася Головна Управа ФУСА. Ми були певні, що інтереси всіх 
жертводавців будуть враховані, що всі, а головне -  філантропи та меценати, 
будуть довічними членами ФУСА, за умови, що надалі вони плататимуть 
щорічні внески, щоби постійно збільшувати залізний Шевченківський 
фонд. Ми розуміли своє велике завдання перед Україною, яка в той час 
переживала страдницькі часи фашистсько-більшовицької окупації. 
Започаткувалася ця велика справа завдяки когорті ентузіастів, у рядах яких 
першим був проф. Ярослав Рудницький -  великий патріот, учений, який 
прославився професійністю і самовідданою працею на ниві україністики в 
діаспорі. Коли він з'явився на Австралійському континенті, то зрозумів, що 
українська спільнота в Австралії -  це політична еміграція, яка може 
гуртуватися для загальної справи і на відповідних умовах створити ФУСА. 
Ідея була підтримана, а головне -  завдяки панові В. Шумському, головному 
редакторові газети «Вільна думка», який з ентузіазмом взявся за 
інформування про цю благородну справу. Час минав, багато свідомих 
людей підключилося до збирання фондів. Були створені Головна Управа в 
Сіднеї, Стейтові Представництва, кожне з яких брало активну участь у 
збиранні фондів. До Управи в Сіднеї входили представники кожного стейту. 
Головна Управа творила директорат. Перебравши головування в Південній 
Австралії від отця Никодима Плічковського, я, Михайло Ґоян, був у 
1987-1990 рр. головою Стейтового Представництва й одночасно входив 
до складу Головної Управи в Сіднеї, беручи участь у щорічних загальних 
зборах ФУСА з правом голосу від нашого представництва з Піденної 
Австралії. Це була прийнята норма співпраці для подальшого збирання
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фондів і проведення організаційних заходів, прийому нових членів до 
фундації, інформування громади на місцях про діяльність ФУСА.

Тому й цього разу, приїхавши до Австралії 1997 р., я прийшов на загальні 
збори в Сіднеї. Мене вразив і здивував перебіг цих зборів. Вони 
проводилися чомусь поспіхом, через брак часу присутнім не давали 
можливості виступати, а головне -  тим, які мали критичні зауваги чи 
питання. Діялося щось неймовірне. Я не міг зрозуміти -  чому? Але з часом я 
дійшов висновку, що все було запрограмовано дирекцією, і люди, 
запрошені на збори, прийшли не слухати звіти й цікавитися діяльністю 
ФУСА чи ставити до Головної Управи питання, які їх турбують, а з’явилися 
переобрати скоренько Головну Управу, попити чаю, з’їсти по канапці та й 
розійтися. На тих зборах майже не було жертводавців з інших стейтів, а які 
були і хотіли виступити, то їм було сказано, що вони не є членами ФУСА і не 
мають права голосу. Ця ж картина повторилася через рік -  на загальних 
зборах ФУСА у січні 1999 р. Коли я поцікавився у людей про такий дивний 
спосіб проведення загальних зборів, то вони мені відповіли, що така 
практика запроваджена головою ФУСА п. Мотикою вже давно, що це -  його 
стиль проводити загальні збори. А коли я спитав, чому всі погоджуються з 
його тактикою і чому ніхто не порушує цю справу, мені сказали, що людей, 
які хотіли піднести це питання, п. Мотика застрашив адвокатами й судовою 
розправою. Я не міг собі уявити, що таке могло відбуватися в ФУСА. В 
результаті того наше представництво в Адела'іді рішилося дати декілька 
запитань до Головної Управи. Наше листування почалося в нормальний 
спосіб. У листах ми торкалися тих питань щодо діяльності ФУСА, які 
цікавили нас в Аделаїді. Але коли дійшло до більш критичних та глибин
них запитань (див. листи на с. 40 і 57), що стосувалися справ, про які 
керівництво ФУСА не хотіло дати відповідь, п. Мотика повів себе 
нетактовно, показав своє справжнє обличчя. Замість офіційної, ділової 
відповіді п. Мотика прислав нам на звичайному аркуші паперу 
застрашуючий лист, щоби ми зверталися не до нього, а безпосередньо до 
його правника, бо, як він твердив, ми своїми запитаннями нібито його 
образили.

Нам було незрозуміло, з якої причини п. Мотика міг образитися на 
прості запитання і з якої причини він міг дійти до погроз на нашу адресу. Я 
не хотів вірити, що людина на його місці, розпоряджаючись людськими 
грошима, які тяжко запрацьовані й пожертвувані на цю благородну ціль, 
дійде до таких непорозумінь.

Побачивши реакцію п. Мотики на наші запитання, ми почали 
аналізувати все те, що діялося і що сталося за мою відсутність у ФУСА.

В. Мотика прекрасно зрозумів, що він сидить на купі грошей (відсотках 
з 2,5 мільйонів доларів), над якими українська спільнота не має жодного 
контролю. Тому він має можливість роздавати ці гроші своїм власним 
рішенням на цілі, які йому подобаються, а не на ті, на які вони були зібрані. 
Шевченківський фонд опинився в руках п. Мотики та групи його 
«прихильників» і «однодумців». Мотика є не тільки директором Головної 
Управи ФУСА, але й «правником». Практично всі листи підписував тільки
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він. Так виходило, що він не мав довір’я до інших, але все ж деколи дозволяв 
своїм колегам підписувати, як п. Гладкому та п. Чудакевичу, та «створював» 
анонімних манкуртів, під шапкою яких писав пасквілі, наприклад, 
«Сердитий» -  де він взявся? Я знаю, що це -  поганий приклад для нас, 
українців, але так було.

Дванадцять директорів Головної Управи, так виглядало, не мали жодних 
уповноважень, окрім приходити раз на місяць та затверджувати для 
формальності рішення, які їм були запропоновані. А як хтось із директорів 
мав деякі зауваги чи питання відносно діяльності ФУСА, то потрапляв до 
списку ненадійних, доля яких була вирішена. На наступних зборах вони 
усувалися і не допускалися до Управи, а замість них були підготовлені інші, 
«надійні» кандидати. Дуже легко правити без опозиції, затикати всім рота, 
ввести розбрат у фундації. Багато людей розуміли: те, що діється з ФУСА під 
командою п. Мотики, було не на користь для цієї наукової інституції, але 
ніхто не хотів собі шукати клопоту. Вік більшості жертводавців не дозволяє 
вступати в цю боротьбу з Мотикою. Були випадки, коли він спричинив 
хвороби й серцеві напади людям, які дошукувалися правди. Вдумаймося в 
це!..

П. Мотика знає, що будівничих ФУСА залишилося дуже мало в живих, він 
усе добре продумав, тому й припинив збирання фондів для ФУСА, щоби не 
залучати нових жертводавців, не нагадувати про суму грошей, які будівничі 
цієї фундації вклали в ФУСА А сума ця, знову нагадую, 2,5 млн. доларів, а 
могла б бути набагато більшою. Але й ця кількість грошей влаштовує 
теперішнього голову.

Нас усіх, будівничих ФУСА та Шевченківського залізного фонду, хвилює 
майбутнє нашого Великого задуму, нашої Великої роботи, на яку ми мали 
так багато надії.

Відколи я повернувся з України до Австралії в 1997 р., наше 
представництво на Південну Австралію підносило багато питань до 
керівництва ФУСА в Сіднеї. По-перше, незрозуміло було, на яку адресу 
фундатори могли звертатися до ФУСА, телефону не було взагалі, щоб 
зателефонувати зі своїми питаннями. Дістатися до них практично було 
неможливо. Керівництво ФУСА не об’єднувало людей до спільної, 
нормальної роботи, а навпаки -  створювало таку атмосферу, щоби людей 
між собою посварити, займалося наклепами. Посварилося з головним 
редактором «Вільної Думки» п. В. Шумським. Так виглядало, що п. Мотика 
навмисно шукав ворогів, щоби відвернути увагу від своєї діяльності в ФУСА, 
і разом з п. Чудакевичем плели цей тернистий вінок, яким вони себе 
обороняли, видумуючи різні нісенітниці, які виходили поза межі людяності. 
Час минав, а про діяльність ФУСА ніхто нічого не знав, ні в газетах, ні на 
радіо не було інформації. Запанував «спокій». Так виглядало, що ФУСА не 
існувало -  ось те, що я побачив, коли повернувся до Австралії 1997 р. Я не 
міг збагнути, що сталося з ФУСА за шість років мого перебування в Україні. 
Я зрозумів, що справа дуже поважна. Рішено було піднести декілька питань 
відносно діяльності ФУСА. Ми ніколи не сподівалися на те, що питання, які 
ми йому поставили, так його зачеплять за живе, що після цього він почне
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брудну акцію проти людей, які посвятили чверть століття для розбудови 
Шевченківського залізного фонду і ФУСА працювали через довгий час, 
збираючи долар по долару, а прийшов він тут на все готове, занедбав 
напрямок та ціль самої ідеї будівничих ФУСА, захопив усе в свої руки, без 
контрольної комісії, без наглядової ради, без академічної ради і взагалі без 
усякого контролю з боку української спільноти, яка має на це право, бо 
створила ФУСА своїми власними силами й своїми власними коштами. Пан 
Мотика робить, що йому забагнеться, -  це прямо наруга над жертво
давцями. В свій злобний спосіб він ліквідував наше представництво в 
Південній Австралії, твердячи, що там його ніколи не було. На жаль, з вини 
секретаря Стейтового Представництва п. П. Онішка, були втрачені 
протокольна книга та інша кореспонденція, яка засвідчувала діяльність 
нашого представництва в Аделаїді. Але хоч документи втрачені, є свідчення 
десятків людей про нашу роботу.

Так брутально п. Мотика повівся з нами за те, що ми з п. В. Полішком 
посміли примусити Головну Управу в Сіднеї створити бюро, що примусили 
увести телефон, якого вони за цілий час їхнього владарювання не мали. Ми 
примусили, так примусили, своїми наполегливими критичними заувагами 
видавати «Вісник», якого вони до того часу не видавали (до 1999 року). Але 
нічого путнього в тому віснику вони не пишуть, ведуть його непрофесійно, 
тільки себе хвалять -  яку, мовляв, «велику» роботу вони роблять! Не той 
робить велику роботу, що сам себе хвалить, а той, кого люди хвалять. Ми 
примусили їх знову почати збирати фонди, які вони такий довгий час не 
збирали, чекаючи, поки засновники ФУСА підуть у вічність.

Ми маємо дані про зібрані фонди на ФУСА до 1993 року.
Скажіть, п. Мотико, скільки було зібрано на фонд ФУСА за час Вашого 

головування? І скажіть, будь ласка, що сталося з тими примірниками 
«Альманаху», виданого в 1994 році, які знаходяться в Києві, що мали бути 
роздані в подарунок для наукових бібліотек, університетів та інших 
наукових інституцій?

За всю нашу критику п. Мотика помстився на нас з п. В. Полішком та на 
багатьох жертводавцях у брутальний спосіб, викидаючи або не приймаючи 
в члени ФУСА, незважаючи на те, що ці люди вклали великі суми грошей у 
розбудову фундації. До цієї пори ніхто не знає, скільки членів є у ФУСА хто 
вони. Річні звіти, які п. Мотика друкує, не подають докладної інформації про 
те, скільки і на що було витрачено. Всі видатки чомусь поділили на дві 
рубрики: Шевченківський фонд і ФУСА. Як правило, Шевченківський фонд 
не має ніяких видатків, а відсотки, які приходять з цього фонду, повинні 
покривати всі витрати. Ми вважаємо, що ця справа недосить ясна. Ми це 
питання підносили, але, як звичайно, відповіді не дочекалися. Натомість 
п. Мотика, щоб збурити громадську думку, вдався до шантажу, брехні та 
наклепів, заявивши на зборах 31 січня 1999 р., що я буцімто хотів вкрасти 
гроші з кооперативи «Говерля» в АделаїДі і що справа -  в поліції, хоч він 
прекрасно знав, що говорить неправду. Це страшний наклеп, за який п. Мо
тика повинен відповісти перед законом.

Аналізуючи поведінку п. Мотики та його колег-директорів, тяжко собі
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уявити, що це -  люди однієї думки. Але вплив Мотики на них досить 
значний і загадковий. Що їх захоплює, що змушує працювати з людиною, 
яка безжалісно готова вживати різні заходи, щоби вдержатися при 
громадському фонді за всяку ціну, безсоромно веде кампанію проти того 
суспільства, яке з добрим наміром дозволило йому займати цю посаду? 
Тепер п. Мотика відступив від принципу, на якому була створена ця наукова 
інституція, зробив її свєю власністю. ФУСА була створена українською 
патріотичною спільнотою для відповідних цілей, і в такому понятті вона 
повинна існувати. Вона має залишитися під повним контролем фундаторів 
і їхніх нащадків, які повинні її постійно розбудовувати, збираючи фонди, 
що працювали б на користь науки та культури українців не тільки в 
Австралії, але і в Україні. Сьогодні так виходить, що під керівництвом п. Мо
тики ФУСА завмирає, ніхто про неї нічого не знає і не чує. В цей критичний 
час розбудови нашої Держави ми повинні проявити себе як українська 
спільнота на світовому рівні. Багато наукових інституцій і свідомих 
українців з діаспори працюють наполегливо в Україні, навіть український 
уряд не тільки сприяє, а й запрошує до співпраці, звертаючись із проханням 
про допомогу в розповсюдженні української книжки по школах, 
бібліотеках і т. п. Це -  дуже поважна справа, через фінансову кризу в державі 
не вистачає української літератури, як наукової, історичної, так і художньої. 
І коли я просив п. Мотику, щоби ФУСА приділило хоч трохи уваги цій 
поважній акції під гаслом «Українську книжку -  українській дитині», то на 
мій лист він навіть не відповів. Хто цей чоловічок і де він виховувався? Хто 
знаходиться в його оточенні і хто його дорадники? І на чию користь він 
працює? До таких людей треба ставитися критично та не боятися писати 
правду. Нам слід кінець кінцем покінчити з диктатурою людей, які 
наживалися на нас через цілу нашу історію. Ми знаємо -  це були наші 
вороги.

Діла цієї людини не повинні залишитися поза увагою всіх нас. Нам 
обов’язково треба засудити його поведінку. Пан Мотика ширить вістки, що 
нібито хтось хоче знищити ФУСА, але нехай покладе руку на серце і скаже 
нам, що він зробив за час головування при ФУСА? І те, що він зробив, -  чи 
пішло воно на користь українському суспільству? Чи пішло на його власну 
користь? Нехай він не пробує бути на папері патріотом за чужий кошт, 
нехай не держиться ФУСА як реп’ях кожуха. З року в рік ті самі люди -  група 
друзів та родичів (разом з тещею) -  переобирають його на голову, і він їм 
вдячний, що його царювання продовжується вже вісім років. Правда, не 
можна повністю приписувати все те, що сталося з ФУСА, тільки п. Мотиці. 
Він має близьких соратників, які його обожнюють. Це п. Чудакевич, п. Глад
кий, яких він, мабуть, зачарував своїм «патріотизмом» і відданістю до влас
них інтересів, до «Компанії ФУСА», а не до Фундації Українознавчих Студій 
Австралії.

Шановні, нам треба розібратися в цьому двозначному понятті -  
«Компанія ФУСА». За законами австралійського уряду, є поняття «приватна 
компанія». ФУСА -  це не приватна компанія, а громадська наукова 
інституція, і головою фундації повинна працювати людина на громадських
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засадах, безоплатно, й обиратися на певний час (рік або два). І це є велика 
честь -  бути Головою фундації на користь української спільноти й україн
ської науки, а не на власну користь.

У розумінні п. Мотики фундація -  це є його власність, то так виходить: 
гроші давайте, а далі... і нічого не питайте.

Але, пане Мотико, Ви повинні знати, що між назвами Компанія та 
Фундація є велика різиця. Подумайте самі над цим.

Про долю ФУСА ще довго будуть вестися дискусії, бо надії і великі задуми 
людей доброї волі стали нездійсненними з вини нинішнього керівництва 
діючої Головної Управи ФУСА в Сіднеї.

Січень 2000 року.

Михайло Ґоян



КОЛИ ТИ ЛЮБИШ РІДНИЙ КРАЙ...

Коли ти любиш рідний край, 
Радій, співай!
Прийшла пора, прийшла година -  
Сміється Київ, сяє Львів!
Ярмо одвічних ворогів 
Скидає вільна Україна!
Але, козаче, позір май,
Коли ти любиш рідний край.

Коли ти любиш рідний край,
В ряди ставай!
Гори відвагою святою!
Бо тільки меч — а не слова -  
Здобуде нації права 
У ворогів їірозвою.
Вперед же сміливо рушай,
Коли ти любиш рідний край!

Коли ти любиш рідний край,
То тям і знай,
Що гук війни, вогонь Перуна — 
Дочасні, як  і свист бича,
І  щастя дасть не блискмеча,
А вільна школа і трибуна,
Про це, про це найбільше дбай, 
Коли ти любиш рідний край!

* * #

Коли ти любиш рідний край, 
Гори, палай!
Коли в огонь живої мови 
Чуття святого надаси,
Ти станеш лицарем краси,
І  визволення, ілюбови.
За честь і правду все віддай, 
Коли ти любиш рідний край!

Микола Вороний



Мусить бути в світі Правда, 
Раз на світі е Брехня.

Хто не воює проти лжі 
І терпить підлості чужі, 
Заходить, наче осквернитель, 
В святиню власної душі

Дмитро Павличко
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14.02.98.

Відкритий лист до дирекції ФУСА

Високоповажні панове!
Дозвольте задати Вам декілька питань, які турбують нас, бувших 

директорів, а також меценатів і фундаторів ФУСА з Південної Австралії. Ці 
питання виникли на засіданні, яке проводили бувші директори ФУСА в П. А. 
26.01.1998. Ми просимо дати нам відповідь через «ВІЛЬНУ ДУМКУ» або на 
нижче подану адресу.

По-перше. Чому не було опубліковано звітування з останніх загальних 
річних зборів ФУСА, які відбулися у Сіднеї 29.11.1997 р.? Ця публікація є 
обов’язковою, бо ФУСА є громадською інституцією, а не приватною 
компанією і не має права приховувати звітування перед українською 
спільнотою Австралії.

По-друге. Ми вважаємо, що перевибори нової Дирекції були проведені з 
порушенням статуту, бо не було другого списку кандидатів до Дирекції 
ФУСА. Чи узгоджується один-єдиний список кандидатів із статутом ФУСА?

По-третє. Вся інформація про діяльність ФУСА і звіти повинні 
друкуватися у «ВІЛЬНІЙ ДУМЦІ», яка була ініціатором і спричинилася у 
великій мірі до створення Шевченківського Фонду в Австралії, і ми 
вважаємо «Вільну Думку» частиною ФУСА. Чи не повинна ФУСА фінансово 
допомагати газеті, яка знаходиться в скрутному становищі?

Четверте. На передостанній сторінці річного звіту 96-97  рр., під 
заголовком: Universities of Australia: -  aprox. No of students; по-перше, 
незрозуміло, чому не подано кількості студентів і, по-друге, цікаво, з якою 
метою були призначені кошти ФУСА аж для 32-х університетів?

Крім того, бажано б було одержати статистичний звіт по роках від 1983, 
скільки студентів вступило до університету MACQUARIE, скільки відвідувало 
і скільки закінчило навчання. Ми сподіваємось, що Ви отримуєте від 
університетів відомості про це.

Далі. Звичайно, ми не маємо ніяких застережень проти зв’язків з 
Одесою, але, на нашу думку, треба було б все ж таки починати зі столиці, та 
й виникає питання, чи взагалі бібліотекарство є частиною Українознавчих 
Студій і чи передбачені подібні зв’язки статутом ФУСА? До речі, ми були б 
Вам дуже вдячні, якби отримали від Вас статут ФУСА.

Аналізуючи діяльність ФУСА ми прийшли до думки, що недоцільним є, 
що ті самі директори відповідають за Шевченківський Фонд і Фундацію 
Українознавчих Студій. Ці дві інституції мусять бути розділені, щоб 
Дирекція Шевченківського Фонду могла котролювати, на які цілі тратяться 
фонди виконавчою дирекцією ФУСА, і давала згоду на ці витрати.

І ще одне. Провадилась винагорода окремих людей. За яким принципом
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провадився відбір нагороджених? І нам здається, що забули про меценатів 
ФУСА і про багатьох інших треба було б згадати.

І останнє. Чи може адміністрація ФУСА пояснити членам, меценатам і 
добродіям ФУСА, чому збірку на Шевченківський Фонд припинено? В 
усякому разі це виглядає так, бо ми не бачимо звернення про збірку по 
Народних Домах, Кооперативах тощо.

Щодо дальшої діяльності ФУСА, то ми просимо не легковажити 
вимогами українського суспільства і не нехтувати багатьма жертводавцями, 
які вложили власні гроші, зароблені тяжкою працею на Українознавчі 
Студії. Ви виконуєте велику роботу, але на Вас покладена і велика 
відповідальність, і ми віримо, що Ви з гідністю і честю виконаєте свої 
обов’язки перед українським суспільством в Австралії і в Україні. Щасти 
Вам, Боже.

З пошаною

Аделаїда.

бувші директори ФУСА 
Л.Беркета 
В. Полішко 

М.ҐОЯН
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05.03.98.

ВШ директори ФУСА, 
панство Л. Беркета, В. Полііико, М. Ґоян

Дирекція отримала Вашого листа з дня 14-2-1998. Щиро дякуємо за 
висловлення Ваших турбот, за конкретні запити, а особливо за те, що Ви 
звернулися безпосередньо до Дирекції для з’ясування піднятих Вами 
питань.

Постараємось відповісти на всі Ваші запити коротко, незважаючи на те, 
що деякі запити заслуговують представлення обширних подробиць, щоб 
бути повністю поінформованими. Розглянемо Ваші запити по черзі.

Перше. Справа опублікування звітування з останніх загальних річних 
зборів з дня 29/11/1997. Правильно, що ФУСА не є приватне підприємство. 
Дирекція завжди в своїх звітах дотримується законів (The Copmaniea Act), 
які відносяться до public company by gaurantee and a registered educational 
charity. Як Вам напевно відомо, бувши директорами ФУСА, ці закони точно 
окреслюють форму і зміст оприлюднення перед своїми членами діяльність 
і фінансовий звіт такого роду підприємства, якою ФУСА є. Не буду заходити 
в подробицях. Ці закони є видані державним видавництвом і будь-хто може 
собі їх купити. Потрібно сказати, що вони не прості і чимало часу і 
експертизи потрібно, щоб вивчити принаймні ці частини, які відносяться 
до таких організацій, як ФУСА. Дирекція старається бути обізнана 
найновішими вимогами і покликається на екпертизу правника або 
оплаченого бухгалтера в тих питаннях, де виникають непорозуміння. Як 
бувші Директори, напевно, це Вам не новина. Тому виготовляємо 
обов’язковий звіт на англійській мові. Українську версію офіційних звітів 
Дирекція робить в додаток до законних вимог для зручности наших членів, 
але в очах закону вони не приймаються як чинні. Переглядаючи минулий 
звіт, Ви, напевно, замітили, що всі легальні дані про форму ФУСА, як і про 
фінансове звітування, подані в подробицях згідно з вимогами закону (що 
засвідчено професійним і визнаним -  реєстрованим Авдитором). Дирекція 
ніяк не приховувала звітування перед урядовими установами, ні перед 
українським суспільством, в першій черзі перед членством. Сам звіт 
стверджує цей факт тому, що був він висланий кожному фінансовому 
членові (за вимогами закону), також був він висланий всім нам відомим 
меценатам, як і також зацікавленим громадянством. Візьміть під увагу, що 
було 129 членів в листопаді, надруковано 200 примірників річного звіту і всі 
були розіслані, окрім 9 (для архіву і особливих потреб). Фактом є, що Звіт є 
обширний під кожним точком зору. Нам невідомо, щоб будь-яка інша 
українська установа такий обширний, детальний фінансовий звіт 
представляла не лишень своїм членам, але й загальному громадянству. 
Навіть звіту «Карпат» (де мають свої проблеми з крадіжкою $135,000 
працівником протягом 5 років!) далеко до звіту ФУСА. Звіт ДО ФУСУ 
зводиться на одну скромну сторінку, а керуються вони понад пів-
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мільйонним основним капіталом (є ще додаткові окремі фонди) -  до цих 
прикладів можна додати ряд інших українських установ, але не будемо 
забирати у Вас час на це. Помістити весь звіт (понад 80 сторінок) на 
сторінках газети непрактично -  Ви уявіть собі скільки додаткових сторінок 
«Церква і Життя» або «Вільна Думка» мусіли б докласти лишень на таке 
щось. Але, по-друге, закон не задовільняється таким поступом. Звіт мусить 
бути окремий і висланий безпосередньо на адреси членів. Не всі члени є 
передплатниками одної або другої газети. Кінцево, ФУСА не є приватне 
підприємство і не поводиться, як приватне підприємство. Всі наші 
фінансові звіти є доступні кожному членові. Для порівнення це не є стано
вище «Вільної Думки», ні «Церкви і Життя» -  і ніхто не може твердити про 
їх фінансовий стан, бо фінансові звіти взагалі не оприлюднюються.

Друге питання. «Що перевибори нової Дирекції були проведені з 
порушенням статуту, бо не було другого списку кандидатів до Дирекції 
ФУСА». Будемо вдячні, якщо можете цього доказати на підставі статуту ФУСА 
і рівно ж чинного австралійського Закону про підприємства. Дирекція не 
має жодної підстави або доказів на таку заяву. Будьте певні, що Дирекція 
ретельно перевіряла вимоги Статуту і Закону не тільки сама, та ще 
зверталася далеко перед зборами до правника про з’ясування певних 
питань. Нам дуже добре відомо певні подібні заяви, які появились у «Вільній 
Думці» після загальних зборів, і ця справа розглядається окремими 
покривдженими особами правничим шляхом. Ці заяви не мають жодних 
підстав в дійсності, і ці, що заявляли інакше, стоять в дуже поганому 
легальному положенні. Щодо списків кандидатів. Процедура виборів є 
точно окреслена Законом про підприємства і ФУСА підлягає безпосередньо 
під тим законом, який бере верх над статутом в цій справі у випадках 
розбіжносте з законом. Можемо заявити і заспокоїти Вас, що ФУСА 
ретельно дотрималася вимогів закону в цій справі. Додатково, щоб бути 
чимнайбільш справедливим, Дирекція вирішила розіслати всім фінансовим 
членам офіційну анкету «проксі» для голосування, що раніше робилось 
лишень за зверненням даного члена. В принципі не має процедури 
голосування за списками кандидатів. За правилом голосується за окремими 
особами (але є особливі вимоги щодо людей віком 72 або вище, та й інше -  
але про це не буду тут заходити, воно все описано в подробицях в Законі).

Третя справа. Друкування всієї інформації про діяльність ФУСА у 
«Вільній Думці». Дирекція завжди бажала цього і далі бажає. Все залежить від 
редакгора-власника газети. Перед минулими загальними зборами Дирекція 
зробила конкретні заходи і Голова спеціально приїхав в Сідней в день 12 
жовтня, щоб дати повний, обширний інтерв’ю пану Школьному з «Вільної 
Думки» про діяльність і історію ФУСА і т. п. Інтерв’ю був зроблений (близько 
три години, і записаний на тасьмі для архіву), видруковані матеріали були 
передані для точного і ширшого ознайомлення -  результат: нічого не 
появилось в газеті! Пан Школьний лишень сказав, що не буде друкувати! 
Натомість пан В. Шумський вирішив надрукувати його статтю перед 
Загальними Зборами і це, незважаючи на те, що мав повний річний звіт 
ФУСА в руках перед друкуванням його статті. Виглядає, що В. Шумський
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вирішив ігнорувати всі дані, які він мав перед собою. Знову, повторюємо, що 
з сторони Дирекції було бажання і були пороблені конкретні заходи, щоб 
помістити інформацію про діяльність ФУСА у «Вільну Думку»,- а чому 
редактор-власник поступив протилежно до інтересів ФУСА, лишень 
можемо догадуватись.

Щодо фінансової помочі «Вільній Думці». Перш за все Ви повинні 
усвідомити, що ФУСА постійно платило по 80 дол. тижнево «Вільній Думці». 
В додаток, ФУСА оплачувала значну частину спільних канцелярських 
витрат, поки registered address ФУСА знаходилася в приміщенні «Вільної 
Думки». Власники «Вільної Думки», продавши власний будинок «Вільної 
Думки», тим примусили ФУСА перенести свій registered address на інше 
місце (25 Burke Ave, Berala, 2141). Але все ж таки ФУСА продовжувала 
платити по 80 дол. тижнево «Вільній Думці», але тепер за наданням для 
ФУСА визначених елементарних канцелярських послуг «Вільною Думкою» 
(через М. Шумського). Це мало б принести обопільної користи. Але за 
минулий рік з якоїсь невідомої Дирекції причини постачання еле
ментарних послуг бракувало. Приходилося окремим директорам робити 
місяць за місяцем роботу, яку оплачували М. Шумському робити. Приклад за 
прикладом можна навести відсутності виконання елементарних послуг. Але 
ці послуги є необхідні для звичайної діяльності Дирекції. І так цілий рік 
пройшов, гроші платилися, а послуги були незадовільні. Тому Дирекція 
кінцево мусіла вирішити оголосити в пресі (включно у «Вільній Думці») 
наймання погодинного адміністративного помічника на контрактних 
умовах, де точно окреслюються умови для обох сторін і відповідна оплата.

ФУСА підтримувала й іншими шляхами. ФУСА постійно подавала 
реклами, співчуття та й інші оголошення у «Вільну Думку» (за що платили не 
дешеву ціну). До того ж, відколи ФУСА закупила комп’ютери і комп’ютерну 
друкувальну машину, то все це технічне обладнання знаходилося у «Вільній 
Думці», яка повністю ними користувалася. ФУСА навіть докупила секонд 
ганд комп’ютер для виконання робіт над переписанням архівного 
матеріалу і тим чином залишити оригінальний комп’ютер в користуванні 
«Вільної Думки» -  і це тоді, коли ВД не мала жодних своїх комп’ютерів -  так, 
що газета видавалась завдяки значної діяльної підтримки ФУСА! По сьогодні 
один комп’ютер є в приміщенні «Вільної Думки», яка користується ним 
безплатно. Натомість у своєму приміщенні ФУСА не має комп’ютера. Також 
Голова ФУСА мусів купити за власні гроші комп’ютер, який вико- 
ристовається майже виключно на виконання адміністративних справи і 
кореспонденції, які відносяться до нього як Голови.

По-третє, «Вільна Думка» ніколи не представляла і не представляє їхній 
фінансовий звіт для ФУСА, тому ми не можемо сказати, чи газета є у 
фінансовій кризі, і як так, тоді на скільки. Покликатися на чутках ми не 
можемо -  одні кажуть, що з продажі будинку і приміщення «Вільної Думки» 
отримано 300,000 дол., інші 200,000 -  а заробіток на цьому не малий, та ще 
за 1997-й рік, правдоподібно, пожертв наплило до 20,000 (нібито на під
ставі опублікованих дань на сторінках газети). Кому вірити і які підстави 
потрібно, щоб переконатись? Не забувайте також, що ФУСА оплатила
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повністю всі друкарські витрати, пов’язані з виданням Альманаху 
(виносило 57,000), а весь заробіток з продажі половину накладу пішов на 
«Вільну Думку». Є ще інші приклади, які можна було б навести, де «Вільна 
Думка» має фінансову користь і підтримку. Але якби покликатись лишень на 
чутках, тоді можна буде всім довічно щедро «помагати». Дирекція 
(незважаючи, з кого вона складається) має відповідальність перед членами 
і громадськістю і не має права покликатися на чуток

Якщо «Вільна Думка» дійсно знаходиться в скрутноми становищі, то ця 
причина не є тому, що ФУСА не допомагає, а радше, що з кожним роком 
кількість передплатників зменшується. Ця дійсність різкіше буде 
визначуватись незалежно від ФУСА. Соціологічні чинники тут відігравають 
вирішальну ролю. Лишається всім, що бажають допомогти, передплачувати 
газету -  а число постійних передплатників постійно зменшується з зовсім 
природних причин, і не має тут жодної підстави закидати ФУСА, що не 
помагає! По-друге, немає перешкод, що як хтось бажає давати свої гроші, 
тоді може -  звітує ця особа перед собою. ФУСА мусить дотримуватись своїх 
завдань і звітувати перед членством і законом.

Четверте питання. Дійсно, в річному звіті 1996-1997 на сторінці 87 
подано список австралійських університетів під заголовком Unsversitses of 
Australia. Ви питаєте, чому не подано кількість студентів при кожному 
університеті. Ви помиляєтеся, властиво, кількість студентів подається (за 
1996-й рік) на цій самій сторінці. Ви питаєте «... з якою метою були 
призначені кошти ФУСА аж для 32-х університетів?». На жаль, Ви знову 
помиляєтеся -  ФУСА не призначила фонди на 32 університетів -  лишень на 
два: Монеш і Мекворі. Цей список подається лишень для інформації, 
показуючи, скільки університетів є в Австралії і скільки студентів записані в 
них. Це загальна інформація, яка пригодиться читачеві краще зрозуміти 
більшу картину австралійської системи вищої освіти, тим більше, що в цей 
час проходять докорінні зміни в структурі і поле діяльності австралійських 
університетів.

Про статистичний звіт, скільки студентів з 1983-го року вступило до 
університету Макворі і скільки закінчило. Це питання є трудне. ФУСА ще з 
1990-го року вела інтенсивні переговори, захищаючи інтереси українців, 
вимагаючи повні звіти про україністику (яку українці вповністю 
оплачували) від університету Мекворі. Університет не бажав подавати їх, і 
по сьогодні нам бракують дані за роки 1991-1993. Лишень після 
виснажливих заходів вдалося різним Дирекціям свої часом поступово 
зібрати дані про решта років. Через весь цей процес були особи з 
українського середовища, які старались переконати загальне грома
дянство, що заходи ФУСА неправильні. Сьогодні видно всім, що навпаки, 
тим більше, що новий Голова Школи Модерних мов визнав вповністю 
рацію і підхід ФУСА про наше наставлення до долі українських книг, до 
наше розуміння і дотримування підписаного нового контракту. Щодо 
статистики, як видно із річного звіту, Дирекція за попередню каденцію 
постаралась подати статистичні дані в подробицях, принаймні від 1995-го 
року (вже за новою угодою підписана в 1995-у році і яка вимагає від
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університету точне статистичне звітування). Цікаво, що навіть тоді на 
Загальних Зборах д-р Г. Кошарська (працівник університету Мекворі) мала 
претензії до виставлення цієї інформації і наше розуміння цієї інформації -  
і гостріші претензії мала на Загальних Зборах 1996-го року. Але це ще в часі, 
коли вона була Головою Департаменту Славістики і повністю і тісно 
співпрацювала з попереднім Головою Школи Модерних Мов, проф. К Ґоеш. 
Є на місці Вас повідомити, що 8-12-1997 д-р К  Кошарська була передчасно 
усунена з голівства працівниками Департаменту Славістики, якого вона до 
того часу очолювала. За її час керування (здається з 1989-го року) цього 
департаменту на цей день Департамент знаходився в дефіциті в розмірі 
приблизно 250,000 дол. Знову, підхід ФУСА і розуміння різних справ нині 
визнається як правильний провідниками університету. Між іншим, перших 
студентів набирали в 1984-у році, так що в 1983 році нікого не було (але в 
цей рік була підписана трьохрічна угода між ФУСА і університетом).

П’яте питання. З Одесою вдалося зробити зв’язок через різних причин і 
обміркувань. Думаємо, що будуть з часом зв’язки нав’язані з іншими 
установами. Головна річ, є конкретна робота з сторонами, які бажають 
розробляти, розвивати корисну співпрацю. Столиця як столиця, приваблює 
увагу всього світу, зокрема з США і Канади. Ми в Австралії не можемо 
порівняти наші сили і спроможности з українськими установами (різного 
роду) в СІНА і Канаді. Столиця дивиться там, де є найбільша сила, гроші, 
вплив тощо. Частинно нам пощастило нав’язати зв’язки з Одесою, і це 
корисні зв’язки. По-друге, можна аргументувати, що в Одесі більше 
потрібно підтримки українського обличчя на цей період ранньої 
незалежносте, ніж в столиці, або у Львові. Зрозуміймо, що Одеса є частиною 
України і як ми не будемо підтримувати активно українство на т. зв. 
‘периферіях’ держави, тоді історія нам показує, вона попаде, як ‘краєчок’, 
тим державам, які старанно стараються присвоїти її. Надіюся, що ми добре 
усвідомлюємо, що Україна не є тільки столиця і Львів -  а вся країна в межах 
визначеної границі, зі всіма своїми різномаїттями, вадами і прикрасами.

Чи бібліотекарство належить до україністики? Дивуюсь таким запитом. 
Без бібліотек Ви не маєте основу для провадження університетської 
діяльносте. Це є «пам’ять поколінь», яка лежить в основі будь-якої вищої 
освіти. Наприклад, з рамени ФУСА передано університетові Мекворі 10,000 
українських книг. Після довгого і клопітливого старання Дирекції врешті- 
решт вдалося притягнути до звітности департаменту Модерних Мов 
разом з відділом Славістики (очолюваний тоді д-ром Г. Кошарською) про 
долю цих книг. ФУСА мусіла за власний рахунок уточнити, скільки на 
сьогодніїпний день книг є. Установили, що є 2056,- а де ж решта? Очікуємо 
вияснення і відповідальносте. А на минулому зустрічі (в кінці січня 1998) з 
новим головою Школи Модерних Мов при унів. Мекворі, д-р Голбейш (на 
місце проф. Ґоеш, який чимало труднощів ставив для ФУСА), сказав він, що 
взагалі не можна і думати мати поважну програму, та ще розвивати її без 
доброї бібліотеки в даній галузі. Наша галузь є україністика, і ми стараємося, 
щоб поступово надійно зберегти книжки та ще збільшити порядний і 
якісний збір україністики. Для цього потрібно не тільки збирати книжки,
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які місцеві дарують (за що ФУСА завжди вдячна), але слідкувати за новими 
книжками з України, обмінюватись книжками та ще дарувати дублікати 
українських книг, видані на заході поважним бібліотекам в Україні, що своє 
робить в підтримці українського обличчя. Кінцево, бібліотекарство у 
відношення до українських видань, незалежно де вони видавались, є 
частиною україністики, і є необхідною, невід’ємною частиною вищої 
освіти з україністики.

Вишлемо Вам копію статуту ФУСА при першій нагоді.
Щодо легальної організаційної структури ФУСА і Шевченківського 

Фонду. Обидві структури є окремі юридичні особи згідно з законами в часі 
їх створення і сьогоднішними законами. Перша, як вже вияснювалось, 
підлягає Закону про підприємства, а друга не є підприємство, а ‘траст’ 
(довірча установа), яка підлягає законам про ‘траст’, які є дуже складні і 
вимогливі. Довірчою компанією є ФУСА, і саме ФУСА є довірчою особою 
Шевченківського Фонду. Цей зв’язок є тісний і лежить в основі статуту 
ФУСА. Основоположники директори ФУСА і пізніше творці Шевчен
ківського Фонду (був створений в березні 1975-го року), що вклю
чає пана В. Шумського, пляново пішли на таку структуру з різних 
поважних міркувань. Одна з них є саме контроля здійснення виборчим 
шляхом згідно з законами країни, а друга причина -  це отримання певних 
податкових і фінансових пільг, а саме вони є дуже важливими. Під цією 
структурою немає окремих директорів ФУСА і окремих директорів 
Шевченківського Фонду. Прошу зрозуміти, що ВСІ звіти перевіряються 
реєстрованим-визнаним професійним авдитором (тут не має місце на 
непрофесійних осіб). Авдитором за минулий рік був пан С. Балко, а він був 
саме засновуючим Головою ФУСА (1974-у році) і він є реєстрований 
авдитор. Пішов він на емеритуру 29-11-1997 і на його місце був вибраний 
Загальними Зборами авдитор С. Книш -  професійний-визнаний авдитор. 
Тут Дирекція взагалі не вибирає авдитора і не може замінити його -  лишень 
Загальні Збори це можуть зробити. Читаючи Вашу думку, можна подумати, 
що Ви не маєте довір’я до такої перевірки або до Дирекції. Тут є річ, що 
Дирекція мусить брати на себе всю відповідальність за ФУСА і за 
Шевченківський Фонд, і перегляд, чи гроші витрачаються згідно з статутом, 
є строгий. Знову підкреслюємо, що звіти ФУСА, зокрема фінансові, є 
найбільш детальні і обширні зі всіх українських установ. Приверну Вашу 
увагу до сторінки 27 до 59 -  вони всі представляють виключно фінансову 
звітність (і ще в двох мовах), яка складається з кількох обов’язкових частин: 
Звіт Директорів, Заява Директорів щодо фінансової звітності, 
Авдиторський звіт, Баланс рахунків, Звіт Прибутку/Збитку, Звіт про 
фінансові надходження та їх використання -  один склад відноситься до 
ФУСА, а окремий склад звітів відноситься до Шевченківського Фонду. А 
додаткова обов’язкова частина є Примітки до Фінансових Звітів, в яких 
подається в подробицях вияснення різних елементів самих зведених звітів 
і принципи зведення їх. Знова порівняйте з односторінковим звітом 
ДОФУСУ і постарайтеся отримати подібні подробиці.

Вибір осіб для нагородження. За правилом, Д ирекція приймає від членів

47



пропозиції. Ці пропозиції розглядаються на підставі, що дана особа вклала 
в діяльність ФУСА. При цьому береться під увагу величину пожертви, АЛЕ НЕ 
ЛИШЕНЬ цю точку. Потрібно зрозуміти, що є люди, які пожертвували 
частину свого життя працею, і ніяка дирекція не може оцінювати цей вклад 
як нуль, а має взяти це під увагу. Пропоновані три кандидати (на 1996-1997 
рік, дивіться ст. 8) не тільки вклали гроші (тобто стали меценатами), але 
також зробли значний вклад в ранніх роках, коли було найтяжче. Є люди, 
які пожертвували 1,000 доларів, за що ФУСА їх завжди шанує, але поза 
фінансовий дар, нічого іншого не вклали. Візьміть як приклад д-ра Ґордієва, 
який присвятив десять років неоплаченої праці на ФУСА -  за рахунок 
власної кар’єри. Є інші, що тільки про власну кар’єру дбають, або тільки за 
гроші готові щось робити. Є особи, яких оплачується працювати в 
україністиці і не можемо порівнювати їх обов’язкову працю з працею 
добровільною. Кому потрібно визнати признання? Як Ви маєте кандидатів 
на ‘почесного члена’, прошу зберіть і оформіть інформацію, щоб Дирекція 
могла розглянути, зважити і порадитись про кандидатуру. Надіюся, що 
Дирекція буде ставитися до кожного кандидата з пошаною, і об’єктивне 
оцінення вкладу.

Також, в загальному, треба нагадати, що меценат не є автоматично 
членом ФУСА. Членство є окремо від меценатства. Статут точно визначує 
процедуру, за якою будь-яка особа має йти, щоб стати членом,- незалежно 
скільки пожертвовано даною особою. Дирекція не забуває про меценатів. 
Попереднього року саме тодішна Дирекція зробила поважні заходи, щоб 
спростити і полегшити меценатам стати членом і лишитись членом, 
звільняючи їх від дальших членських внесок після формального подаванна 
в члени. Також на Загальних Зборах 29-11-1997 саме тодішна Дирекція 
зробила поважні легальні заходи, щоб виправити прогалину у відношенні 
до людей, які пожертвували значні фонди безпосередньо на Шев
ченківський Фонд, але не мали право бути визнані, як меценати і 
філантропи. Ця прогалина була зроблена в 1970-х і 1980-х років і дирекція 
за дирекцією успадкоємили цю проблему, аж поки Дирекція за минулу 
каденцію не взялася за справу і виправила цю несправедливість, 
пропонуючи Загальним Зборам певні зміни до Статуту (дивіться ст. З 
річного звіту). Це неабияка собі праця тому, що це питання торкало велику 
більшість жертводавців-'меценатів’. Лишень від минувших Загальних 
Зборів їх дійсно можна назвати меценатами! Дирекція не вважає, що це є 
‘забування’ про меценатів, а навпаки.

Також, потрібно привернути Вашу увагу на складання списка людей, які 
були обрані в Дирекцію з часу перших Загальних Зборів. Лишень ця справа 
зайняла 5 місяців розшуку інформацій по урядих установ тому, що ранні 
документи ФУСА не збереглися, а це тому, що донедавна ФУСА не мало собі 
навіть скромну кімнату для зберігання власних ділових паперів. На сьогодні 
ця справа вже упорядкована. Але цим списком показуємо, що Дирекція 
старається визнати належне тим, хто працював і набирав на себе 
відповідальність за роботу ФУСА.

Дирекція не легковажить вимоги українського суспільства і не нехтує
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жертводавців, які вложили власні гроші. Навпаки, Директори також 
вложили свої власні гроші і є навіть меценатами, та ще зверху сидять 
вечорами і працюють без оплати, нехтують власні домашні і родинні 
обов’язки, мають дружини, які перейшли поважні медичні операції та й самі 
відчувають відходу здоров’я, йдуть на працю в день, і день за днем, листом за 
листом присвячуються розгляду справ на користь українського суспільства. 
Обов’язок великий, цього Дирекція усвідомлює і відповідно поводиться. 
Можливо, саме суспільство може недооцінює цю присвяту і працю 
Директорів, а вимагають надмірно і без вирозуміння, що ця вся робота 
робиться даром! Цікаво, що можна навести безліч прикладів, де ставлення 
до осіб, оплачених працювати на українській ниві, набагато легше, ніж до 
тих, які ‘хліба не заробляють’ з присвяченої праці. І робота робиться на 
рівні часом вищій. Якби найняти професійних людей, щоб виконували ту 
саму роботу, може, лишень тоді суспільство зрозуміло б, скільки дійсно бу
ло вже вкладено самою тяжкою працею добровільних Директорів, поза 
власних пожертв, на Українознавчі Студії.

Старалися обмежити відповідь до головніших думок. Властиво, можна 
багато більше написати про кожну точку, але тому, що Ви вже були в 
Дирекції, припускаємо, що Ви маєте принаймні певну уяву ніж ті, що не 
служили в цій посаді.

Прошу, звертайтеся, як маєте інші конкретні думки, з якими Ви бажаєте 
поділитися. Нам приємно бачити, що Ви цікавитеся діяльністю ФУСА і 
готові перевірити Ваше розуміння різних справ з Дирекцією. Бажаємо Вам 
все найкраще.

Остаємося з пошаною
Д-р. В. Мотика

Сідней.
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27.03.98.

Високоповажаний докторе В. Мотико!
Користаючи з цієї нагоди, хочу Вас повідомити, що листа Вашого, 

писаного 5/3/98, ми одержали. Вдячні, що Ви відгукнулися, розглядаємо 
Вашого листа в деталях і в скорому часі продовжимо переписку відносно 
діяльносте ФУСА.

За листа, якого Ви написали особисто до мене 20/3/98, з приємністю 
вдячний. За листа і статут ФУСА, який ми разом розглянемо під час 
наступних засідань. Копію Вашого листа передам п-ву Л. Беркеті і 
В. Полішкові.

Щодо видання наукової праці Михайла Грушевського проф. Л. Винара,- 
це, мабуть, ще одне видання -  доповнення його праць, а може, тільки 
передрук з давно вже відомих архівних досліджень. Побачимо, який відгук 
буде зі сторони академічних критиків.

Хочемо підтвердити, що ця праця, в нашому понятті, не є першою і не 
останньою: як Вам відомо, Міжнародний фонд Михайла Грушевського 
видав до цієї пори десять томів М. Грушевського, з одинадцяти томів повної 
історичної праці М. Грушевського, які ми одержали від Міжнародного 
фонду М. Грушевського за признання нашого укладу в ділянці історії 
України. В залучені висилаємо Вам одне з видань М. Грушевського, яке було 
видано Видавництвом «ВЕСЕЛКА», де ми, моя дружина і я, спричинилися до 
видання наукової праці про «ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ».

З належною пошаною до Вас
Михайло Ґоян

Р. S. При нагоді хочемо пригадати, що дві тисячі «Великого Українця» 
було подаровано делегатам першого Всесвітнього Форуму Українців в 1992 
році.

Аделаїда.
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14.04.98.

Вельмишановний доктор Мотика!
Вельмишановні директори ФУСА!

Щиро дякуємо за Вашу своєчасну і вичерпну відповідь. Ми на своєму 
черговому засіданні докладно ознайомилися із Вашим листом і обговорили 
кожний його розділ.

Висловлюємо також нашу вдячність за присланий Вами статут ФУСА, 
яким, крім нас, зацікавляться деякі члени фундації Аделаїди.

Наслідком нашого засідання є декілька пропозицій і зауважень, що сто
суються нашого листування.

По першому питанню відносно звіту Ви нас не зрозуміли. Ми були да
лекі від думки пропонувати Вам друкувати річний звіт на 80 стор. у 
«ВІЛЬНІЙ ДУМЦІ». Мова йшла тільки про перебіг загальних річних зборів, 
що відбулися 29/11/1998 р., про що чітко написано в нашому попередньо
му листі.

До речі, про «ВІЛЬНУ ДУМКУ». Ми не знаємо причини конфронтації, що 
виникла між ФУСА і «ВІЛЬНОЮ ДУМКОЮ», але твердо переконані, що 
обидві інституції повинні розв’язати справу у цивілізований спосіб і не до
пускати особистих амбіцій в важливих громадських справах, які покликані 
виконувати як ФУСА, так і «ВІЛЬНА ДУМКА».

До цього мусимо додати, що ми не виправдовуємо того факту, що редак
тори «ВІЛЬНОЇ ДУМКИ», надрукувавши в газеті статтю «Наші проблеми... за
вдання», не знайшли за потрібне помістити статтю-відповідь ФУСА «Наші 
недійсні проблеми». Цьому вчинку важко знайти пояснення. І якщо в скоро
му часі Ваша співпраця не буде як слід полагоджена, то, може, було б 
доцільно дирекції час від часу видавати вісник про діяльність ФУСА і розси
лати теперішнім і бувшим директорам по різних стейтах?

Відносно членства ФУСА і меценатів. З опиту окремих меценатів вияви
лось, що вони не пам’ятають, чи вони заповнювали анкети членів ФУСА Ви 
маєте списки і членів, і меценатів. Може, було б добре вислати меценатам — 
не членам ФУСА — анкети для виповнення, щоб вони стали членами ФУСА? 
І ми знову повертаємося до думки, що було б непогано активізувати заклик 
про грошові внески до Шевченківського Фонду.

І ще маємо дві пропозиції.
На нашу думку, добре було б, якби ФУСА, основною метою якої є розви

ток і поширення української мови, звернулося б до Президента України, її 
Верховної Ради та Міністерства освіти з відозвою про більш ефективне за
провадження української мови в УКРАЇНІ, щоб закон про рідну мову набув 
нарешті чинності і Україна стала по-справжньому українською державою.

Відкритий лист до дирекції ФУСА
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І друге. Чи не слід обміркувати питання і винайти можливість підвищен
ня стипендій студентам для більшого заохочення їх до вивчення ук
раїнської мови як в Україні, так і в Австралії?

Ще раз дякуємо Вам за Вашу обов’язковість і бажаємо великих успіхів у 
Вашій благородній справі на користь українознавства.

Сподіваємося на нашу взаємну співпрацю і на майбутнє.

З повагою

Аделаїда,

бувші директори ФУСА 
Л. Беркета 
В. Попішко 

М. Ґоян
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НАШ КОМЕНТАРІ 
ДО ВИЩЕОПУЕЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

Нас не задовільнішії відповіді п. Мотики на запитання, поставлені в на
ших лист ах від 14-02.98р. та 14-0498р , а саме:

1. «Чому не було опубліковано звітування з останніх річних  
зборів ФУСА?»

П. Мотика повідомив нам про загальний фінансовий звіт перед ауди
тором, в якому названі тільки статті витрат, а нас цікавив детальний 
звіт про конкретну діяльність з вказівкою конкретних сум і прізвищ осіб, 
яким ці гроші надавалися. На жаль, подібна практика звітування продов
жується і донині. А крім того, дивує, що п. Мотика виправдовує себе тим, 
що інші установи взагалі ні перед ким не звітують. ФУСА не повинна бра
ти з них такий поганий приклад, бо є громадською інституцією і потре
бує громадського контролю.

2. «Ми вважаємо, що перевибори пової Дирекції ФУСА були про
ведені з порушенням Статуту».

Участь у  перевиборах беруть одні й т і ж самі місцеві лю ди з Сіднею, 
ігнорується думка членів з інших стейтів, не всіх запрошують на річний  
звіт і перевибори. Заздалегідь не публікується й не надсилається повідо
млення про Збори й вибори. Статут не заперечує права будь-кого з жерт
водавців, а  не тільки фінансових членів, бути присутніми на загальних 
зборах, вносити свої пропозиції, брати участь в обговоренні кандидатур 
до Головної Управи (на правах дорадчого голосу), тому м и вважаємо, що 
жертводавців, представників з усіх стейтів треба запрошувати на збори.

3. «...Ми вважаємо «Вільну думку» частиною ФУСА. Чи не повин
на ФУСА фінансово допомагати газеті?»

Оплата канцелярських послуг, які надавала «Вільна думка» для ФУСА 
(про що повідомляє в листі-відповіді п. Мотика), не є фінансовою допомо
гою газеті, а лиш е оплатою послуг. Прикро, що стосунки між ФУСА та  
«Вільною думкою» не складаються — це дуже шкодить українській справі.

4. «...недоцільним є, що ті самі директори відповідають за  
Шевченківський Фонд і ФУСА. Ці дві інституції мусять бути 
розділені, щоб Дирекція Шевченківського Фонду могла контролю
вати, на які цілі тратяться фонди виконавчою дирекцією ФУСА, і 
давала згоду на ці витрати». Аудиторський контроль, про який нага
дує п. Мотика, є недостатній і занадто загальний. Шевченківський Фонд -  
не приватна, а  громадська установа і потребує контролю громадськості

5 . «Чому збірку на Шевченківський Фонд припинено?»
П. Мотика зовсім проігнорував це запитання, що наводить на сумні 

роздуми: мабуть, він особисто не зацікавлений у  зростанні Фонду, в нових 
жертводавцях. Мине якихось 1 0 -15  років і жертводавці (а це люди пере
важно вельми поважного віку) відійдуть у  кращий світ, і тоді нікому буде 
спитати з дирекції про витрачання коштів. Хотілося б, щоб м и помили
лися в своїх підозрах. Але ж чому ніде не публікується реклама Шев
ченківського Фонду, відомості про нові пожертви?
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6. «Відносно членства ФУСА — і меценатів... Може, було б  добре 
вислати меценатам -  не членам ФУСА -  анкети для виповнення, 
щоб вони стали членами ФУСА?»

Відповіді на лист  від 14-0498р .м и  т ак і не одержали. Анкети мецена
там  — не членам не були надіслані.

Списки фінансових членів ФУСА, котрі платять щорічні внески, чомусь 
засекречені й досі не надіслані в стейти. Чиняться перешкоди до вступу в 
фінансові члени ФУСА. Кожен, хто хоче стати членом ФУСА, має заручити
ся підписами-рекомендаціями двох членів. Але до кого звертатися по реко
мендації -  невідомо, бо широкий загал не знає, хто є фінансовими членами 
ФУСА.

На запитання-звернення багатьох жертводавців, які заповнили анке
ти про вст упу фінансові члени й надіслали гх до Головної управи, відповідь 
т ак і не надійшла.

7. У лист і від 05-0398. п. Мотика запевняє, що «Директори працюють 
без оплати», «що ця вся робота робиться даром!». Але нам відомо, що на  
утримання Головної Управи витрачаються великі кошти.
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10.05.98.

Відкритий лист

Високоповажний пане Докторе!
Перш за все хочу Вам подякувати за Вашого листа, писаного 27/3/1998. 

Вибачайте за спізнення, бо щойно приїхав з Брізвена, де я перебував по 
родинних справах, як рівно ж відвідав Брізбенську громаду.

Дякую за завваги, які Ви підносите у Вашому листі відносно наукової 
праці проф. М. Грушевського проф. Л. Винара. Я не заперечую, що це, 
можливо, ще одне доповнення в цій ділянці, все ж таки хочу підкреслити, 
що в нашій бібліотеці ми маємо десять томів М. Грушевського, які були 
видані Фундацією М. Грушевського в Києві. Моя дружина і я розуміємо нашу 
важливість відносно різних українських видань, тому всі напрямні, через 
скоро вже сім років, працюємо наполегливо з Радою Всеукраїнського 
Центру дитячої книги, з Видавництвом «ВЕСЕЛКА», де ми за власні кошти 
даруємо українські книжки по різних школах, бібліотеках, по всій Україні. 
Ми вважаємо, що в загальному ми всі повинні посилити нашу акцію в 
розповсюдженні української книжки в першу чергу в Україні, щоби 
рятувати ситуацію в цей критичний час, коли наш народ зубожів до того, 
що родичі навіть не у змозі купити своїй дитині українську книжку, коли в 
той самий час московські книжки заповняють полиці в українських 
книгарнях. Жалюгідні цифри показують, що тільки три відсотки 
українських книжок друкується в Україні, в порівнянні до московських 
видань -  страшна, безпощадна русифікація продовжується в Україні. А що 
ми робимо? Тут в діаспорі, де наше першенство, замість посилити спільну 
акцію і рятувати ситуацію в Україні, ми чомусь нерішучі в тому напрямі. На 
жаль, мало, в нас меценатів і добродіїв, інших інституцій, які мають засоби і 
могли б багато зробити, але, на жаль, бракує патріотизму і посвяти. Ми не 
беремо прикладів від державних народів, щоби засвоїти добрі прикмети і 
навчитися на їхніх досвідах. Чому я про ці справи пишу, бо особисто 
приглядаючись до діяльності ФУСА і аналізуючи річний звіт, хотілося б, 
щоби ФУСА по всіх можливостях виділила трохи фондів і проявила себе в 
ділянці розповсюдження української книжки в Україні. Ми думаємо, що це 
був би добрий і свідомий жест зі сторони ФУСА.

Завданням ФУСА повинно бути, щоби піддержувати видання, які 
виключно спрямовані в Україну, бо це сьогодні повинна бути наша ціль. 
Двадцять п’ять років тому, як ми творили ФУСА, обставини були цілком 
інакші і ідея була іншою, але час змінився, що Україна, про яку ми тільки 
мріяли, сьогодня стала дійсністю, тому ми повинні вжити всіх зусиль, щоби 
проявити нашу любов і відданість до України. В пам’ять тих відданих 
жертводавців, які відійшли у вічність, і тих, що ще в живих. Ви добре знаєте, 
що ФУСА була створена виключно зусилями української свідомої спільноти. 
Зі сторони австралійського уряду ми не дістали ані одного цента, це була до 
деякої міри свого роду дискримінація, не будемо входити у подробиці. Ви,
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напевно, добре знаєте, про що іде справа. В стислості ми не маємо ніяких 
зобов’язань відносно австралійського уряду чи суспільства. Цей фонд є 
власністю української спільноти в Австралії. Закон є законом, нашим 
обов’язком є відстоювати наші права так, як інші меншини це роблять. 
Бачимо з нашої історії, що всі нас використували, прийшов час, щоби ми 
перестали служити іншим, а доглядали себе і респектували себе взаємно. 
Чому я це пишу, бо приїхавши з України, де я представляв нас, українців в 
Австралії, як добре зорганізовану і свідому спільноту в різних галузях, але, 
що я побачив, мені стало сумно, і я зрозумів, що згрішив. Нехай мені 
Всевишній простить, бо говорив до декої міри неправду. П’ята колона 
працює між нами на повну пару, щоби розсварювати нас і далі ділити на 
релігійному і політичному полі. Матеріальний синдром гонить нас у 
пропасть тут, в діаспорі. Ворожі сили не жаліють грошей і вживають різних 
засобів, щоби нас розкладати і ззовні і зсередини, тому будьмо обережні. 
Робім своє добре діло -  працюймо під гаслом «свій до свого по своє». Так що 
ми віримо, Пане Докторе, що з Вашим упливом і у співпраці з директорами 
ФУСА, Ви ущасливите наших талановитих і мудрих діток в Україні 
подарунками у вигляді української книжки, за що, ми є певні, вони будуть 
навіки Вам вдячні, і в той спосіб наша ФУСА засіяє ранньою зіркою на 
небосхилі українського просвітянського і науково-культурного 
відродження...

В залучені висилаю Вам «Вісник Управи Української Громади П. А.», де на 
двадцять шостій сторінці Ви знайдете декілька цікавих листів від директора 
школи з селища Приморська, що біля міста Феодосії в Криму, що пишуть 
одинадцятикласники про долю і майбутнє України. Дуже просимо Вас: 
якщо Ваша ласка, допоможіть, чим можете, цим відданим нашим патріотам- 
учителям і цим чарівним дітям, яких я мав нагоду стрінути, коли я був у 
Криму. Це унікальні таланти, з яких ми повинні бути горді, бо тільки такі 
таланти можуть родитися в Україні. Тому ради Бога, не жаліймо наших 
зусиль і допоможім цим зіркам, які сіяють в шовіністичній темряві 
московського імперіалізму на нашій святій нескореній Україні. Не даймо 
нашим ворогам ту можливість знова нищити наші таланти. Нехай наші 
серця відчують те велике завдання і нашу місію до нашого нескореного 
великого УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

З цієї нагоди Марія і я хочемо побажати Вам кріпкого здоров’я і успіху у 
Вашій праці на благо України, рівно ж передайте нашу любов для Вашої 
сім’ї, будьмо горді, що ми Українці, бо немає другої України, немає другого 
Дніпра.

З належною пошаною до Вас
Михайло Ґоян

Аделаїда.
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12.10.98.

Вельмишановні директори!
Тривожить нас, що ми вже в десятому місяці 1998 року, і до цієї пори ми 

не маємо ніяких даних про діяльність ФУСА в цьому році і на майбутнє. Нас 
насторожують події з невідомих нам причин відношення управи ФУСА до 
засновників і української спільноти в загальному. Коли нас тут запитують 
про діяльність ФУСА, то ми, на жаль, не маємо відповіді, бо так виходить, що 
дирекція ФУСА ігнорує не тільки громадян, як рівно ж нас, бувших 
директорів. Ми були на вашому рівні і якось оправдувалися, а тепер так 
виходить, що ви, як дирекція ФУСА, чомусь не відчуваєте відповідальности 
до людей, які поклали на вас відповідальність за цю громадсько-наукову 
інституцію. Ви створили з ФУСА, так виглядає, якесь секретне товариство. 
Давайте спробуємо розібратися і хочемо почути від вас, яке буде ваше 
оправдання. Що каже статут? Чи ви його придержуєтеся? Просимо нас 
повідомити, перед ким ви несете відповідальність. Це беззаперечно -  перед 
австралійським урядом, в першу чергу. Але хто створив Шевченківський 
Фонд? Хто створив ФУСА? Чи ви запитуєте себе часто на ваших засіданнях? 
Ви, як управа, повинні мати обов’язок перед українською спільнотою тут, в 
Австралії.

В нас, в Аделаїді, вже від деякого часу кружляють вістки, що нібито 
дирекція ФУСА виділила суму $ 120,000 (сто двадцять тисяч дол.) на книжку- 
словник економічних термінів. І між іншим над цим словником працює сам 
голова дирекції ФУСА і саме він був пропаґатором і ініціятором ідеї 
виділити таку велику суму на словник, який він сам складає з допомогою 
перекладів пані Шимків. Ми пам’ятаємо, що в 1993 році д-р Мотика вимагав 
від дирекції суму $80,000 на словник, який мав бути закінчений за 2 -3  роки, 
ще в 1995 або 1996 році. А як сьогодні виглядає з роботою над економічним 
словником? Чи такий словник потрібний і кому? Де його буде вжито? Ми 
знаємо, що два рази на загальних зборах сам голова дирекції публічно 
вибачався, що словник ще не вийшов з його вини, бо він не мав часу 
виконати відповідну роботу.

А минулого року на загальних зборах пан Мотика заявив, що на його 
словник ФУСА дає не суму $80,000, а $ 120,000! Хто апробує всілякі видання? 
Перечитали річні звіти ФУСА, ніде не згадується суму $120,000, ані $80,000, 
чомусь це все тримається в секреті, але правдоподібно вже давно дирекція 
ФУСА виділила більшість згаданих грошей. Чи це правда? Просимо ваше 
вияснення на цю справу, бо тут виглядає щось не в порядку.

Ми просимо дирекцію ФУСА подати нам списки всіх меценатів, які на 
сьогоднішній день є дійсними членами ФУСА в Австралії, щоб ми могли 
точно знати. І які заходи треба зробити, щоби стати членом ФУСА? Про ці 
справи нам нічого не відомо, бо нема ніяких інформацій від централі ФУСА. 
Хто є членом ФУСА? Ми думаємо, що повинно бути в інтересі дирекції

Відкритий лист до дирекції ФУСА
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інформувати далі всіх і вся про діяльність Шевченківського Фонду і ФУСА в 
українській пресі і по радіо.

Ми далі тої думки, що меценати повинні автоматично бути членами 
ФУСА, без ніяких застережень. Вони не повинні мати труднощі в цій справі, 
бо вони були будівничі і засновники ФУСА.

Будемо вдячні за конкретні інформації, бо вважаємо, що це є дуже 
пильна і невідкладна справа. Ми повинні мати повні дані і точні інформації 
про діяльність ФУСА, щоби інформувати зацікавлених людей, які мають 
надію, що ФУСА робить добру роботу в науковій ділянці не тільки тут, в 
Австралії, як рівно ж помагає нашим науковим інституціям в Україні в цей 
критичний час.

Які плани ФУСА на майбутнє? І який встановили Ви пріорітет? Ми 
віримо, що ви оправдаєте себе перед філантропами і меценатами, які жили 
і живуть надією, що їхні фонди і їхні заходи, про які вони мріяли, стануть 
корисною дійсністю, а все це залежить від вас і нас.

На кінець, цікаво, чому дирекція не приділила дотації на книжку ВДУА, 
яка, на нашу думку, дуже важлива для нашої історії, бо ж наші люди дуже 
скоро вимирають і це остання нагода буде задокументувати важливі дані 
про історію нашого поселення в Австралії. ЕДУА не менше важлива ніж 
другий том «Українців в Австралії», на яку СУОА видала понад $70,000, а крім 
того, і ФУСА була спонсором. Який в дійсності не висвітлив повністю 
історичні дані про багатьох визначних Українців тут, в Австралії. Але це вже 
інша тема, на яку ми залишимо сказати слово іншим критикам. Чули ми, що 
дирекція і досі навіть не відгукнулася позитивно до цієї важливої праці, а 
велика кількість людей в ЕДУА -  це саме меценати ФУСА. Нам виглядає, що 
дирекція не цілком виконує те, що дійсно потрібне і важливійше, а дає 
гроші тільки туди, де бажає, без Академічної Ради і Контрольної Комісії, чи 
є така Комісія при ФУСА, а як нема -  то чому?

Рівно ж просимо негайно вислати нам бланки (формуляри) для вступу в 
члени ФУСА.

Чекаємо відповіді від вас, за що заздалегідь дякуємо.
З належною пошаною до Вас

Михайло Ґоян -  Голова Стейтового Представництва ФУСА П. А.
Володимир Полішко -  Замісник Голови ФУСА П. А.

Раїса Тєленко -  Секретар ФУСА П. А.
Аделаїда.
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НАШ КОМЕНТАРІ

На останнього листа м и не дістали відповіді і розуміли, що це не в 
інтересі п. Мотики, бо так виходило, що він рішає всі справи, і, мабуть, мій  
лист  не був зачитаний для директорів, бо як  інакше можна зрозуміти, що 
я  не був вартий скромної відповіді з чемності до мене. В дійсностіраніше я  
мав велиий респект до п. В. Мотики, мабуть, як  і багато людей, котрі його 
особисто не знають, а потім я  зрозумів, що нам з п. Мотикою не по дорозі.

Я  не знаю, я к  він мене оцінив, але це, мабуть, був початок, де я  попову  
чорний список тих, які хочуть забагато знати і пхають носа не в свої 
справи.

Бо ціль Шевченківського Фонду була створити українську наукову 
інституцію тут, в Австралії, на вільній Австралійській землі, в той час, 
коли в Україні проводився століттями запрограмований Москвою геноцид 
проти української мови і проти всього, що в очах московських окупантів 
проявлялося українським.

Наша ціль і завдання були благородні, і всіми свідомі нашого завдання 
тут, в Австралії. Хоч м и були не дуже великою спільнотою в порівнянні до 
інших національних меншин в Австралії, та все ж м и  м али велику ідею.

Коли в нашому листуванні з Головною Управою ФУСА в Сіднеї м и не 
отримали відповіді на різні запитання, то зрозуміли, що керівники ФУСА 
вважали себе надвладними і думали, що вони не зобов’язані давати 
відповіді на наші круті, на їхню думку, запитання.

12.10.1998 р. м и  написали наступного листа, в якому м и  як  
Представництво на Південну Австралію, котре існує вже понад двадцять 
років, знову пробували довідатися, чому один директорат підпорядкував 
собі ці обі інст ит уції- Шевченківський Фонд і ФУСА, і чи це законно. Ми 
хотіли також дізнатися, хто з жертводавців є фінансовими членами 
ФУСА, бо в їхньому понятті тільки члени мають право голосу (це ті, які 
платять сто доларів на р ік  вкладку). Накінець в лист і були запитання до 
п. В. Мотики відносно словника економічних термінів, про який було 
згадано на загальних зборах у  1997році, де я  був присутній. Ми не знали  
про подробиці, р ізні цифри називалися, тому м и вирішили довідатися і 
мат и точні дані.

І  т ак пройшов майже місяць, нарешті одного дня появився лист  від 
п.Мотики англійською мовою такого змісту:
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27.10.1998.
D ear MR. Goyatt,

My attention has been drawn to your letter of 12 /10 /1998 to the Board of the 
Ukrainian Studies Foundation in Australia Ltd. "four signature is the first of three 
persons who have individualy signed the letter. I note that your letter is an ‘open 
letter’ to the Board.

I draw your attention to the statements, claims and legations made by you 
which specifically malign me individually, and my role as a Direktor of the USFA 
in relation to the financial maters you describe in second and third paragraphs of 
open letter of 12/10/1998.

I request that you provide no later than the 7 November 1998 full supporting 
evidence, documentation and sources which substatiate the statements, claims 
and allegations made by you directly in your letter of 12/10/1998 to the Board of 
the USFA. You are also to provide a list of people to whom you have given a copy 
of this letter or have allowed to read this letter.

"four responce is to be addressed to:
The Secrretaru
Ukrainian Studies Foundation in Ausralia Ltd
P. O. Box 270
Lidcombe, 1825, NSW
In addition, you are to provide a separate copy of your correspondence and 

materials directly to my Solicitor at the following address by the 7 November 
1998.

W.Motyka
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Мій лист  до ФУСА у  відповідь на лист  від п. В. Мотики англійською  
мовою:

Вельмишановні директори!
ЗО. 10.98 ми одержали лист від Др. В. Мотики, який, на жаль, не має нічого 

спільного з листом, який ми вам написали. Ми застерігаємо за собою право 
вимагати від вас повного фінансового звіту ФУСА за 1997-1998 рр. В 
деталях. Ви не виконали нашого прохання переслати нам списки під цю 
пору всіх зареєстрованих членів ФУСА в Австралії, дальше ви зігнорували 
прохання відносно анкет для виповнення для бажаючих вступити в члени 
ФУСА. Ми пробували дзвонити до вас по телефону, не маючи точних даних. 
У вашій кореспонденції ви не подаєте число вашого телефону. Дозвольте 
вас спитати, чи практикується так, коли ви маєте бюро ФУСА, в якому нема 
телефону? Ради Бога, давайте будьмо діловими, як цього вимагає наше 
завдання з вами.

Не розуміємо, які жалі має Др. В. Мотика, ми не виявляли якусь недовіру 
до нього, ми просто просили вияснення невідомих нам обставин відносно 
праці ФУСА. Ще раз звертаємо вашу увагу, що ФУСА є відповідальною 
інституцією перед українською спільнотою тут, в Австралії, тому вияснення: 
як що ні -  то чому, яка причина?

Ми вважаємо недоцільним і безпідставним приватний лист Др. В. Мо
тики до нас. Наш попередній лист, писаний 12/10/98, не мав наміру образи, 
це були прості запитання. Приватний лист Др. В. Мотики з зажаленням ми 
повністю відкидаємо як безпідставні закиди до нас. А тому категорично 
вимагаємо негайної відповіді на нашого вищезгаданого листа до 20/11/98 
на вищезгадану адресу. Застрашування нас адвокатом не витримує критики.

Ми рівно ж хочемо запевнити Др. В. Мотику через дирекцію ФУСА, що 
він не має причини відчувати якісь жалі до нас, бо з браку консультації і 
комунікації виникають такі непорозуміння.

Ми живемо в демократичному суспільстві, завваги і питання не повинні 
переходити в якісь особисті жалі, накази або застрашування.

Розв’язка дуже проста, будь ласка, дайте нам відповідь перше на нашого 
листа, а ми обіцяємо вам нашу співпрацю на всіх рівнях, як рівний з рівним, 
без жодних претензій і непорозумінь. Можна б ще багато писати, але 
вважаємо під цю пору зайвим.

З належною пошаною до вас
Михайло Ґоян -  

Голова Стейтового Представництва ФУСА П. А.

Аделаїда.
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Такий же лист  (англійською мовою) з погрозами від п. Мотики одер
жав п. В. Полішко -  Замісник ІЬлови Стейтового Представництва ФУСА

Публікуємо лист-відповідь п. Володимира Полішка:

29.10.98.

До: Повного складу дирекції ФУСА
Справа: Загрозливий лист до мене, написаний п. В. Мотикою як 

відповідь на багато питань до повного складу дирекції.

Вельмишановні директори/
Я отримав листа від п. В. Мотики і був здивований та розчарований його 

загрозливим і войовничим писанням і через це досить дивним, на мій 
погляд, його рішенням вдатися до правника в справі нашого листа до вас 
недавно, де наше Стейтове Представництво вияснення деяких важливих, на 
нашу думку, питань щодо ФУСА просило (наш лист від 12.10.98).

Я запевняю, що С. П. не мало на меті когось образити з вас, включно з п. 
В. Мотикою, а навпаки, шляхом неясних нам питань, може, допомогти вам у 
вашій праці.

Замість сподіваної відповіді на запити С. П. ми зустріли досить ворожий 
настрій п. В. Мотики зовсім незаслужено, на мою думку, бо ми були одні з 
будівничих ФУСА, як знаєте, і нам залежить на добрі та успіху ФУСА також. 
Нам не потрібні погрози.

Не має причини вживати нам легальну систему тут, щоб нас самих не 
осмішити, і таке самопоборення є деструктивне в кожній організації, що 
понесе лише витрату ресурсів ФУСА зайво.

Я з п. М. Ґояном їздили по хатах тут і збирали гроші від людей, щоб наша 
еміграція вивчала Українознавство в цій країні і, як результат, створений був 
Шевченківський Фонд.

Ми висловили наші дискусійні думки і поставили питання ще без вашої 
відповіді і просимо вас нас не вважати за якихось «ворогів», бо багато нам 
тут ще не ясно і, якщо ми когось з вас образили, то, звичайно, ми просимо 
вибачення, бо у людей є різна ітерпретація, як і реакція на прості справи.

Щодо п. Раїси Теленко, то вона була тимчасово кооптована на час 
подорожі по Європі (і в Україну) пані Лариси Беркети. Пані Раїса не є 
членом ФУСА, і я повертаю вам листа до неї.

Далі, я, як основоположник ФУСА і меценат, відтепер не хочу нічого чути 
і знати про ФУСА, і прошу вас, шановні директори, повернути вкладені 
гроші в ФУСА в сумі $1288.00 негайно мені.

Я чуюсь ображеним непотрібним листом п.В. Мотики за мою віддану 
працю в ФУСА.

Нам потрібна співпраця, а не конфронтація.
З пошаною до вас

В. Полішко, замісник Голови 
Стейтового Представництва ФУСА

Аделаїда.
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НАШІ КОМЕНТАРІ

Як я  був у  Сіднеї, то чув, що багато людей, які хотіли щось довідатися 
про діяльність ФУСА, м али неприємність і застрашування з боку деяких 
осіб з Дирекції, погрози адвокатами і судовими розправами, і тепер м и  
зрозуміли, що прийшла черга до нас, бо м и  переступили правила гри, на які 
вони чекали, щоби пальнути по нас погрозами. Замість дати просто 
відповідь на наші запитання, попався шантаж - м и  викликали вовка з лісу, 
і то ще якого грізного вовка.

Ми зразу думали, що це свого роду жарт, але зрозуміли, що люди, які 
мають наші гроші, не жартують. Перш усього п. В. Мотика написав до 
кожного з нас трьох окремі застрашуючі листи, уживши відому тактику  
«діли і пануй», і це йому до деякої міри вдалося. Він почав грати правника, 
писав погрожуючі лист и і сам підписував. Тим залякуванням і тою  
несправедливістю він завдав великих прикростей для невинних людей. Це 
було для нас великим ударом, що людина на його рівні могла позволити 
ат акуват и т их людей, як і вклали т ак багато праці через чверть 
століття і робили все можливе, щоб наша праця була успішна. І  на кінець 
виявилося, що нас тут, я к  і багатьох інших, викреслили зі списків, 
надіслали наклепницькі лист и до Кооперативи «Говерла» в Аделаїді, 
попереджуючи Управу Кооперативи про якихось людей, що нібито  
збираються робит и щось нелегального, очорнюючи нас. Чи вони думають, 
що їм це дозволено -  кидати наклепи на невинних, законно обраних 
представників Стейтового Представництва? Вони думають, що я к  їм 
дано право тимчасово управляти Шевченківським Фондом і ФУСА, то вони 
вже мають право командувати над Стейтовими Представництвами?! 
Всі Стейтові Представництва були і мають залишитися автономними і 
спільно працювати для цілей, для яких ФУСА була створена. Державний 
закон каже, що кожна людина, яка належить до якої-небудь інституції, в 
котрій має свій грошовий уклад, має право вимагати звіту і всіх інших 
інформацій в будь-якій формі. Чи це подобається тим, що сидять в Управі, 
чи ні, вони відповідають за свої діла і зобов’язані дати нам відповідь.

Багато хто з нас, одержавши від п. Мотики лист а з погрозами, 
пережив тривожні часи, які нанесли велику шкоду здоров’ю. Тому м и  
залишаємо за собою право звертатися за відшкодуванням до людей, як і ці 
кривди нам заподіяли.

Але продовжимо наводити факти, яких не можна заперечити. І, на  
жаль, немож на відмінити, бо, я к  каже українська мудрість, щ о  запишеш  
пером, того не витягнеш волом».
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6.11.1998*.

Dear Mr. Polisbko,
We are obliged to write to you concerning the matter of the Representation 

of the USFA for South Australia. Our intention is to clarify and inform you, as the
USFA's authorised Representative, of the proper relationship and obligations 

of the Representation of the USFA for South Australia. This letter is being written 
in English in order to avoid any misunderstandings concerning matters which 
touch on the proper discharge of obligations under the present laws of the coun
try.

A letter has been received by the USFA dated 12 October 1998, using the 
USFA's name, name and signed by you; and two other persons, specifically, 
MR M. Goyan and Ms R Telenko. The content of the letter raises several concerns 
on our part for it appears that you may be unaware of the dudes and responsi
bilities that apply to the relationship between the Board of the USFA and any 
Representative it may authorise from time to time.

It is the present Board's understanding that, by a decision of the Board many 
years ago, you have been authorised as the official representative of the USFA for 
South Australia. That authorisation to represent the USFA hass remained 
unchanged to the present lime. Any authorised Representative of the USFA is at 
all limes fully accountable to the Board and reports to the Board.

The letter of 12 October 1998 to the Board which is signed by you, Mr. Goyan 
and Ms. R. Telenko informs the Board that you are a 'Deputy Head of the 
Representation of the USFA' and that Mr. Goyan was 'elected' as the 'Head of the 
Representation of the USFA for South Australia'. Additionally, Ms R. Telenko is put 
forward and signs the letter as the 'Secretary of the Representation of the USFA 
for the Slate of South Australia'.

This situation has created much confusion and raised serious genuine con
cerns dealing with responsibility and obligations:

(i) it is not clear what are your intentions in regard to your position as the 
authorised representative of the USFA for SA;

(ii) the actions of several persons in self-appointing themselves to various 
titlespositions and claiming to represent and act on behalf of the USFA;

(iii) direct involvement of a person who, according to our present and his
torical records, is not and never has been a member of the USFA. nor is there any 
record of any donations from that person to the USFA;

(iv) you and Mr. Goyan, acting independently and without the knowledge of 
the Board, have placed Ms. Raisa Telenko, a non-member into a 'position' of 
'Secretary of the Representation of the USFA tor South Australia'.

These are all serious matters because they are not consistent with the respon
sibilities and obligations that exist between the Board and the authorised 
Representative of the USFA in South Australia.

Accordingly, please clarify your intentions. Also, we wish to advise that 
according to proper procedure, if you wish to resign from being the official rep-

* Цей лист ми одержали 02.12.98. Невже він ішов з Сіднея до Аделаїди замість 5 днів 26 днів?
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resentative of the USFA it is necessary for you to first inform the Board in writing 
of your resignation from that position specifying the date of intended resigna
tion and transferring all correspondence and materials concerning the activities 
of the Representative as this material belongs to the USFA. The Board's corre
spondence files have been checked and no letters of resignation have been 
received from you, therefore, the Board continues to regard you as its authorised 
Representative, or until otherwise decided by the Board. If you resign, then the 
Board will consider who should then become its representative. An official rep- 
resenialive can unly be appointed and authorised by the Board and not by any 
other process.

AS the letter of 12 October is jointly signed by three persons claiming various 
powers and authorities, please be advised as the official Representative of the 
USFA for SA that (i) neither Mr. M. Goyan nor Ms. Raisa Telenko have been autho
rised by the Board to act in the capacities they claim for themselves on behalf of 
the USFA and its Board, especially involving the incunence of any financial com
mitments, costs, liabilities and other financial responsibilities;

(ii) in the matter of all and any financial authority in relation to the operation 
of any USFA accounts by the present official Repiesenialive of ihe USFA for SA. we 
are obligated to suspend such authority until the issues identified in this letter are 
clarified and properly dealt with by the Board. The relevant financial institutions 
will be notified immediately.

Please provide any information you may have which is relevant to clarifying 
the issues raised here. The Board will contact you as soon as it has properly con
sidered these matters. Sincerely.

Finance Sub-Committee
В. Гладкий 

П. Чудакевич
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10.11.98.

(Приватний лист)

В. Поважаний п. Чудакевич,
Передвчора я отримав Вашого листа, де Ви пишете, що наше С. П. ФУСА 

тут отримає відповідь на поставлені нами питання щодо ФУСА скоро.
Буде дуже добре, і так, мабуть, кінчиться на цьому. Але, прохаючи адресу 

п. Р. Теленко, щоб я вислав Вам, вона вже отримала подібний лист, писаний 
до мене п. Мотикою з погрозою. Як це?

Чи це потрібно, дозвольте Вас запитати? Невже вам там в ФУСА немає 
іншого зайняття й праці, як тратити час, енергію та кошти на ці, зовсім 
непотрібні нікому справи, які інформативно можна було полагодити за 1 
день.

Я ж Вам написав про п-і Раїсу, то що Ви шукаєте ще? Вам мало цього? Ну 
до чого Ви там все це робите?? Схаменіться та подумайте, чи це потрібно! 
Просто диво бере.

З ким ви там хочете воювати -  ФУСА з ФУСА в Аделаїді чи в Сіднеї? Ви 
хочете, щоб відбувся суд? Над ким -  над ФУСА чи громадою? За що? 
Подумайте холодною головою, яку користь це принесе?

Ще раз прошу негайно повернути мені $1288, вкладених в ФУСА, і я 
відійду від вас там зовсім. Але на суді мене коли запитають, на що я давав 
гроші на ФУСА, то відповідь буде проста (подам лист). Подумайте і закінчіть 
це безглуздя. Як пишете лист, то пишіть до Голови С. П. ФУСА п. М. Ґояна.

В. Полгшко
Аделаїда.
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18.11.98.

Шановна і Дорога Пані Війтович,
Дуже було мені приємно з Вами розмовляти по телефоні. Я вибачаюся з 

тої причини, що ми з Вами і з панею Островською стрінулися в Аделаїді, де 
було піднесене питання про листа, якого було вислано до ФУСА, і нібито в 
тому листі були запити, що комусь не подобалися. В присутності багатьох 
жінок на зібранні я чула, що Ви заатакували мого мужа, я здержалася і не 
втручалася в ту справу, але все ж я думала, що це була тільки звичайна 
розмова між мудрими і поміркованими людьми. Про все можна говорити, 
вносити зауваги чи запити. Але коли з простих запитань вийшло, що хтось 
шукає причини, щоби застрашувати людей, що нібито щось таке, що 
вимагає негайної акції через адвоката, як мені пояснили відносно листа, 
писаного до Дирекції ФУСА 12.10.98. Там не було ніяких образливих слів, це 
були прості запити до головного директора, на що просто треба було дати 
просту відповідь. Але, мабуть, на ці запити не було відповіді або 
інтерпретація цих простих запитань була перекручена, щоби образити 
управу Стейтового Представницва П. А. Як це негарно, щоби такі справи 
виникали між нами, українцями. Я не вважаю, що була причина образитися 
за прості запитання. Ми чуємося дуже ображені, що люди, які вибрані 
управляти цими двома інституціями, Шевченківським Фондом і ФУСА, 
допускаються таких неетичних помилок. Чи Вам було відомо про цю 
справу в повному розумінні і чи, на Вашу думку, була причина до таких 
абсурдних заходів, кому це потрібне, що ми, українці, виявляємо таку 
неповагу до себе? Ми вважаємо, що ФУСА є громадською інституцією і всі 
люди мають право запитувати, без жадних застережень, про діяльність і 
працю ФУСА. Але, як виявляється, справа виглядає цілком інакше, ми не 
маємо права питати, а навпаки, через адвоката примушують нас мовчати. 
Куди ми йдемо і що з нами діється? Сотні людей вложили тяжко зароблені 
гроші на наукову ціль, для добра нас і наших майбутніх поколінь, і тому ми 
хочемо знати в деталях про діла, за які ви несете повну відповідальність.

Пізнавши Вас тут, в Аделаїді, я була дуже рада, бо ми, жінки, цілком 
інакше думаємо і розуміємо справи, як чоловіки. Ви самі бачили, який тут 
порядок у жіночій організації, жінки повинні деколи бути прикладами для 
чоловіків, і тому я рішилася подзвонити до Вас, щоби почути Вашу думку, і 
вірю, що Ви, як Директор ФУСА, маєте право висказати Вашу думку без 
жадних застережень чи застрашувань. На нашу думку, українці в Австралії 
повинні більше знати про ФУСА, бо є багато людей, які хотіли б ще 
пожертвувати гроші, а може, і своє майно дуже радо залишили б для 
Шевченківського Фонду. Ми повинні заохочувати таких людей, пишіть про 
цікаві події у ФУСА. Будьмо вдячні всім, хто чим-небудь спричинився до 
розбудови цієї цінної наукової української інституції. Несім нашу повну 
відповідальність не тільки перед нашою спільнотою тут, в Австралії, але і 
перед нашим народом в Україні, будьмо горді, що ми Українці, і любім один 
одного.
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Хай щастить Вам, привіт для Вашої сім’ї, бажаємо Вам кріпкого здоровля 
і успіхів в усіх ділянках у Вашому житті.

З належною пошаною до Вас
Марія Ґоян

Р. S. В залучені, висилаю Вам (особисто) три листи, як Директора ФУСА, 
щоби Ви прочитали. Нам особисто дуже прикро, бо на ці листи ми не 
дістали відповіді, що можна думати і як сприймати таке відношення з боку 
Дирекції ФУСА до нас в загальному, чи водиться так в культурному світі? 
Рівно ж висилаю Вам копію листа в англійській мові, по-англійськи ми 
уміємо читати і писати, але не в тому справа, ФУСА українська наукова 
інституція. Ми не писали по-англійськи, так виходить, що не тільки в 
Україні зневажають нашу мову, але і тут, в Австралії, ми трактуємо нашу 
мову, як мову другої кляси, і це роблять люди української наукової 
інституції. То що тоді можна сподіватися з пересічної людини? Який 
приклад ми даємо іншим, коли ми перестанемо бути рабами? Де наша етика 
і повага до себе?
Аделаїда.
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26.11.1998.

(Переклад з англійської)
Ш. Пане Полішко,

В моєму листі до Вас з дня 27-10-1998 в справі заяви у Вашому 
відкритому листі з дня 12-10-1998 до Дирекції ФУСА, я просив, щоб Ви 
представили Дирекції і моєму адвокатові, не пізніше 7-го листопада 1998, 
всі матеріали, які підтверджують і доказують правильність Ваших заяв, 
відносно мене, написані в другому і третьому параграфах Вашого 
відкритого листа з дня 12-10-1998 (копія залучена).

Ваша письмова відповідь на моє прохання, вислана Вами на адресу 
Дирекції, не представляє жодних матеріалів, які підтверджували б Ваших 
заяв, написані в другому і третьому параграфах Вашого листа з дня 
12-10-1998. Ви не представили жодних підтверджуючих матеріалів і не 
відкликали Ваші заяви. Вам надано повну можливість, щоб Ви доказали 
або відкликали Ваші заяви, згадані вище. Я тепер не маю іншого виходу, 
тільки звернутися за легальною порадою, щоб отримати повне відкликан
ня згаданих заяв і фінансове відшкодування за кривду, Вами заподіяну 
мені особисто і в моєму професійному становищі, згаданими заявами у 
Вашому відкритому листі з дня 12-10-1998.

Все листування в цій справі буде передане моєму адвокатові в понеділок 
30 листопада 1998. Будь-яке дальше листування і всі доречні матеріяли в цій 
справі мають бути адресовані безпосередньо на адресу мого адвоката.

З належною пошаною
Др. В. Мотика

Сідней.

НАШІ КОМЕНТАРІ

Ще раз звертаємо увагу шановних читачів: у  другому і третьому 
параграфах нашого листа від 12.10.98 (див.с.57) м и нікого не звину
вачували і не робили ніяких недозволених заяв. Ми виклали в цьому лист і 
наші сумніви і поставили конкретні запитання п. Мотиці, на як і він 
чомусь не захотів відповісти.
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ПРАВДА

Мене навчала мат и ще колись:
-  Як виростеш, моя мала дитино,
То мудрим будь і мужнім будь в ж ит т і- 
Скупі два слова. Нелегкі два слова.

У мудрості свої закони є:
І  цвіт, і злет, і несходимі пущі.
Пізнай краплину і течіння зір,
Зерно, і камінь, і могутній всесвіт,
А правда лиш  одна -  вона колюча,
Гірка й жорстока. 1 завжди в біді.

Тож мужнім будь -  оборони її,
Карай себе і серце рви  на частки, 
Збивай коліна в кров,
Упавши -  встань,
Ізнов іди, і знов шукай її.

Як проклянуть лукаві -  
проклянися!

Як одречуться друзі -  
що ж, даремно,

Залишать рідні одного -  хай так:'
Як треба вмерти -  тільки ляж за неї, 
Ох, нелегкі два слова.

Нелегкі!
Андрій Малишко
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27.11.98.

До: Секретаря ФУСА

До повного складу дирекції,
В. Поважний, П. Чудакевич, директори,

Сьогодні о 7.45 вечора Ви подзвонили мені, щоб дещо вияснити в справі 
нашого листа до центру ФУСА з дня 12.10.98. Нам ходило про апробоване 
й контрольоване видання фондів на цілі суто УКРАЇНОЗНАВСТВА та 
утримання катедри Українознавства, на що гроші були зібрані й утворено 
для цього Шевченківський Фонд. Чи бібліотекарство належить до згаданої 
цілі, бо видаються гроші на це з ФУСА (Одеса, а де Київ) це контроверсійне.

Чи друкування економ, словника потрібне, тоді коли можна було за ці 
гроші вислати студентів звідси на студії українознавства в Україні або щось 
подібне -  це є контроверсійне й дискусійне. Нас цікавило -  пріоритет 
майбутньої праці ФУСА, справа друкування і розповсюдження книжок в 
школах України (долучую оригінал листа від директора школи з Сумської 
области п. М. Попільнюха для Вашої інформації, де діти не мають шкільних 
книжок навіть до науки).

Як бачите, є багато питань і пропозицій. Потрібний пріоритет в праці 
наукової інституції. Наше Стейтове Представництво ФУСА просить 
відповіді на питання в листі з 12/10/98. Це було б все -  без загроз судової 
розправи за звичайні питання чи припущення (кінець непорозумінь).

Як результат нашої розмови, я подаю резиґнацію з позиції 
представництва Центру ФУСА (головства, яке я виконував після від’їзду 
п. Ґояна в Україну, що було тимчасово). Як знаєте, після смерти голови 
С. П. о. Н. Плічковського в Аделаїді головою став п. М. Ґоян, і я був його 
замісником, а п. А. Онішко -  секретарем.

Фактично, я як замісник виконував функції п. Ґояна. Після приїзду 
(повороту п. Ґояна) ми на засіданні управи С. П. підтвердили його 
головство -  так що тут нема нічого складного -  нормальний перехід 
функцій. Для мене було дивно почути від Вас, що треба ще апробат Центру 
ФУСА, бо дотепер цього не було. Ви обіцяли це полагодити та прислати мені 
(нам) новоприйняті правила. П ан М. Ґоян  е зак он н и м  гол ов ою  тут, 
в С тейтовом у П редставництві, п о  в сіх  стар и х п о п ер ед н іх  д ем о 
к рати ч н и х зак он ах. Його було вибрано, і він не резигнував з позиції 
голови С. П. ФУСА тут. Силою факту він далі є головою С. П. Я тільки заміняв 
його тимчасово.

Я не збираюся давати Вам лекцію, в моєму листі до Вас з 8.11.98, а 
просто практично оцінював справу непорозуміння, що, якщо в суді набра
ла б небажаний розголосок, не потрібний для ФУСА й українців. Був би 
навіть сором НАМ. Це все. Вірю, що найкращий вихід є закрити цю справу 
ще тепер. Пан Ґоян був у вас на Заг. Зборах ФУСА минулого року, брав сло
во в дискусії та знає справи ФУСА, як видно, і він бажає тільки добра у нашій 
праці -  запевняю Вас, але п одай те відповідь  н а  листа в ід  12.10.98, так
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як Ви м ен і сказали п о  телеф ону, роз’яснивши ситуацію мені. Буде 
проста розв’язка, правда! Без суду, без прикростей, без свідків, без 
обвинувачень та контра-обвинувачень, поки суд розбере цю складну 
справу завдань ФУСА та виконання їх. Бо, що -  це потрібно нам усім (це 
лекція № 2)?

Згідно нашої телефон, розмови сьогодні та роз’яснення даного мені я є 
готовий відтягнути свій підпис на листі нашого С. П. до вас від 12.10.98 і так 
роблю в імені ФУСА. (М и зов сім  н е  бо їм ося  судов и х  р озп р ав). Прошу 
прислати нам тут найновійший Ваш фінансовий звіт, про який п.Ґоян 
згадував в його листі до ФУСА. Інформую, що я дав відповідь пану В. Мотиці, 
дану сьогодні рано 27.11.98, а тепер ми з Вами досягли згоди. Прошу і подаю 
кандидатуру пана Михайла Ґояна на представника та голову Стейтового 
Представницва ФУСА в Аделаїді.

Він знає всі справи ФУСА та добре поведе роботу тут. Також Ви обіцяли 
написати нам листа (якнайшвидше).

З пошаною
В.Полішко

P.S. Прошу подзвонити до п. Ґояна і не порушувати проти нього справи. 

Аделаїда.

Народ скаже -  як зав’яже!
Брехня стоїть на одній нозі, а  правда на двох. 
Все минеться, одна правда останеться.
Правда очі коле.
Хто бреше, тому легше, а хто правдуе, той бідує. 
Де сила панує, там правда мовчить.
Краще кривду перетерпіти, як  кривду чинити. 
Пес бреше на сонце, а  сонце світить у  віконце.
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ЩО Я НЕНАВИДЖУ 
І ЩО Я ЛЮБЛЮ

Я ненавиджу брехню  
У всякій одежі,-
В розкішній та пишній найбільше,-  
Самовдоволену тупість,
Хоч би й носила вона 
В золотих обідках окуляри, 
Метушливість, хапливість, крикливість, 
Заздрість і себелюбство,
Гучними словами прикриті,
Очі, презирливо змружені,
Жиром огидним заплилі,
Вуха, заткнуті ватою 
Супроти вітру і горя людського,
Зраду й підлоту 
З очима блудливими,
Фарисейство і лицемір'я 
У личині моральності строгої»
Я ненавиджу!

Речі прості і чисті люблю я:
Серце для друзів одкрите,
Розум до інших уважний,
Працю, що світ звеселяє,
Потиск руки мозолястої,
Сині світанки над водами,
Шум у  лісі зелений і шум золотий,
Спів солов'їний і пісню людську,
Скромну шипшину і горду троянду, 
Мужність і вірність,
Народ і народи -  
Я люблю!

Максим Рильський
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02.12.98.

До директорів ФУСА

Пишу до вас мойого останнього листа. Але вірю, що по моїй смерті 
багато людей буде читати цей лист, який я залишу в моєму заповіті, щоби 
наступні покоління мали уяву, як ми себе колись трактували і «шанували». Я 
щойно повернувся від лікаря, і, поки ще в силі, бажаю викласти мій жаль з 
приводу вашого агресивного і необдуманого поводження. Ви спричинили 
велику кривду для нас обох, а також для п. Р. Теленко. Вашим терором і 
погрозами ви хотіли зламати в неї довір’я до самої себе, ви так довго 
знущалися над нею, поки вона не зробила те, що вам потрібно, у ваших 
нікому не відомих махінаціях. Як можна так поводитися з невинною 
людиною, яка була тільки свідком для наших підписів? Ви вклали в неї, що 
буцімто вона зробила «великий злочин», і примусили відмовитися від свого 
власного підпису, бо інакше ви з нею розрахуєтеся у ваш власний спосіб. А 
це означало «страшним» судом? Так, на всіх нас прийде колись страшний 
суд, і кожний дістане те, що собі заслужив.

Така сама пригода стрінула чесну і працьовиту людину, українського 
патріота п. В. Полішка, який ціле своє життя присвятив для України і тут, в 
Австралії, для української спільноти. Скромна, чесна людина, не шукаючи 
слави, без жадних винагород працював для ФУСА, одначе і його душа була 
вам потрібна, помимо того, що він щиро намагався переконати вас і 
звертався до вас, щоб ви схаменулися, але ви того не чули, бо це не від
повідало б вашим задумам. Ви його тероризували страшними листами, але 
на кінець прийшов терор по телефоні з Сіднею (бо інакше не можна це 
назвати) 27/11 /98 р. о годині сьомій п’ятнадцять хвилин вечора від людини, 
якої ім’я не варто тут називати, бо знову була б проблема з «шантажем і 
судом», і через три чверти години друга чесна, добра і сумлінна людина 
впала вашою жертвою, продавши свою невинну душу диявольським під
ступним цілям. Радійте, що ви ще одну чесну людину зуміли загіпноти
зувати, яка, мабуть, так була застрашена, що вже не пам’ятала, що їй робити? 
І сів пан В. Полішко і підписав вирок на себе! Пригадаймо, що з нами діялося 
в минулому, і треба заплакати над нашою долею. Відмовився від свого 
підпису і, мабуть, в розпачі був би відмовився і свого прізвища. О Господи, 
прости нам за наші грішні діла, Ти, що все бачииш і все знаєш, не карай тих, 
які роблять нам кривду, бо, на жаль, вони не знають, що вони роблять.

Тепер повернемося до фактів, які стали незрозумілими вашими атаками 
супроти нашого Стейтового Представництва в Аделаїді. Ми присвятили цій 
справі тут двадцять п’ять років, день і вночі ми ходили з п. Полішком, ми 
стрічали різні перешкоди на шляху розбудови Шевченківського Фонду. Всі
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знають Т. Шевченка і свідомі того, що він боровся за нас всіх живих, 
мертвих і ненароджених, але коли треба було дати долар, то не була легка 
справа. Всі обіцяли, але не всі виконували їхні обіцянки, так що нам 
доводилося ходити до деяких людей багато разів без успіху. Але ми не 
падали духом, тратили свій час і свої гроші і покладали великі надії, що наш 
труд для добра нашої спільноти, яка опинилася на вигнанні не по своїй волі, 
тут, на п’ятому континенті. Ми мали велике завдання і місію перед Україною 
і її народом, а саме: створити наукову інституцію, не так вже для нас, 
дорослих, як для майбутніх поколінь. В той час, як нам всім відомо (може, 
дехто вже забув), Україна переживала велике страхіття і терор двадцятого 
століття, ми вірили, що ми робили благородне діло. Але час міняється і 
люди міняються, чи спитати щиро і відверто, що ми зробили? Так, зробили, 
що могли, і що повинні були зробити, в повному розумінні цього слова. 
Правда є правдою, і нікуди її діти. Нашим завданням є пристосовуватися до 
часу. Україна стала сьогодні вільною, і тут проявилася можливість 
використати наші шанси і вкласти цеголку ФУСА в розбудову нашої 
держави не там, де ми хочемо, а там, де потрібно. Ми можемо зробити 
велике діло, тому що ФУСА -  це поважна інституція і про нас повинен знати 
цілий світ.

Але, на жаль, нас виховували як рабів, і треба буде ще чекати багато 
поколінь, щоби ми знову родилися на нормальних творців великих діл.

Я не пишу це для когось, але я пишу передовсім для себе, бо я належу до 
великого українського народу, якого я ніколи не зрадив і ніколи не зраджу. 
Ви є частиною моєї Долі, і я вам обіцяю, що до кінця мого життя я вас не 
зраджу, але не руйнуйте ви самі те довір’я до вас вашими нерозумними 
ділами. Я не збираюся вас учити, бо поміж вами є люди знання, одначе 
людина повинна черпати знання через ціле життя, щоби бути благодійною 
людиною і носити в серці любов до свого брата. Інколи, коли згрішимо 
супроти свого брата, кажемо: «Бог нам простить». А хто ж ми є проти Нього? 
Мабуть, я відбився від теми, бо так багато хотілося б сказати і зробити, але 
життя таке коротке, і ми його не цінимо, і в тому житті зневажаємо і не 
цінимо інших і завжди з купини робимо гору. Де наша гордість? 
Пам’ятаймо, що сказано в Св. Письмі, що «як ми зробимо добро, то буде 
записано добро, але якщо зробимо зло, то буде записано зло».

А тепер про кривди, які ви спричинили моїй дружині Марії, яка 
залишила Україну з родиною, як вона мала лише чотири роки, і дитиною 
пройшла німецьке воєнне пекло. Вона не зрадила свого народу, а могла 
дуже легко асимілюватися, так як це деякі люди тепер роблять, відрікаються 
всього рідного. Рідне проявляється для них чужим, так нам кажуть і ми самі 
собі це повторюємо, що чуже нам краще. Чому? Тому що нам знищили нашу 
гордість! В нас прищеплювали страх, нас учили, щоб ми зраджували один 
одного, щоби ми були донощиками (стукачами). Вороги втримували нас у 
злиднях, робили нас жебраками на нашій святій українській землі і тоді за 
наш, нами тяжко запрацьований хліб давали нам окрушинки. Ми мусіли 
продавати наші душі і ставати манкуртами. Але чомусь ми тут на вигнанні 
не думаємо про ці справи, ми вже стали панами і живемо по інших законах.
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Ми маємо гроші, ми маємо, що людині потрібно на один вік, а що далі? 
Життя не починається на мені і не кінчається на мені, то чому ж ми такі 
наївні? Ми рішилися самі робити, що можемо, і нема ділянки в нашому 
житті, яку ми могли б занедбати, але, на жаль, не така є наша правда. Ми себе 
не цінимо, нарікаємо один на одного і завидуємо собі взаємно. Кожна 
людина має якесь призначення на цьому світі, тільки треба мати добру 
волю, і дати їй ту можливість, і не цуратися її. Чому ви не любите і боїтеся 
завваг і критики, коли та критика може бути і вам на користь?

Тепер приступимо до вашого відношення до мене. У вашому понятті, я 
не закидаю всім директорам, але тим, які мали стільки нечесної відваги 
зробити мене не існуючим. «Великим збором» було рішено покласти мене 
на лопатки. Покласти людину, яка присвятила ціле своє життя в боротьбі зі 
злом різних мастей тоді, коли декого з вас ще не було на цьому світі. Як вам 
не стидно! Ви посміли ізолювати мене і хотіли мені доказати, що ті, що були 
зі мною, то вони також мене зрадять. Я вже маю добрий житєвий досвід і 
знаю, що живемо в зрадливому світі. Святий Петро, як каже біблійна історія, 
також відрікся Христа в найтяжчу годину, коли його розпинали, але ви, що 
щойно збираєтеся мене розпинати, по-перше, бажаєте «побавитися в 
римлян» і застрашити моїх друзів, вживаючи всіх вам відомих заходів, що 
вже, мабуть, стало вашою професією, у вашій науковій ділянці. Вашою 
метою є, щоб я залишився сам, бо, як каже українська мудрість, «один у полі 
не воїн», і в той спосіб ви зробили мені велику зневагу і неславу для себе. Як 
ви могли допуститися такої необдуманої помилки? Хто там у вас рішає ці 
справи? Таке поступовання з вашої сторони є вороже для ФУСА. Чи ви 
думаєте, що ви непомильні? Не ізолюйте мене від реальности, бо скорше чи 
пізніше всьому приходить кінець.

В аш ою  п ов ед ін к ою  ви  обр ази л и  багато н ев и н н и х  л ю д ей , н а  щ о  
вам н е  д а н о  те право. Ви н ехтуєте і зн еваж аєте їх  гірш е н а ш и х  
ворогів, ховаю ч и сь  за  дер ж ав н і закони . За кого ж  в и  м аєте і  як  
трактуєте в сіх  ж ертводавців, як і давали тяж ко зап рац ьов ан і св о їм  
п отом  пож ертви? Одна пані, директор ФУСА з Сіднею, яка була на 
жіночому з’їзді в Аделаїді, 25/10/1998 р. сказала мені: «Що ви хочете? Ви, як 
дали гроші для церкви, чи маєте право і можете питати, на що церква 
витратила ті гроші?» Вибачте шановні, не рівняйте ви себе до Церкви. Я був 
тим дуже заскочений, стрепенувся, але зрозумів, куди в «горох стежка».

«Ти, чоловіче, сядь і мовчи, бо маєш до діла з людьми, які ближче до Бога, 
а що ти дав, то забудь, бо тепер то наше діло, і тобі зась. І якщо дальше будеш 
рити чи критикувати нас, то ми тебе зігноруємо і покажемо тобі, що ти є 
нічим, і ніколи ми тобі не дозволимо піднестися до нашого рівня. Бо можеш 
наробити для нас клопоту, бо ти думаєш, що ти мудрий, поглянь, ти бачиш, 
що навіть твої друзі тебе зріклися, то так виходить, що ти ненадійна людина 
і ще, мабуть, зрадник і донощик». Дивні діла твої, Господи, але мені треба 
нести мій хрест, не даний мені чужими, але даний, на жаль, мені своїми. Я 
ніс і несу ворожу наругу (і багато нас) ціле життя тільки ради того, щоби 
бути гідною людиною і жити з народом і для народу, з якого я вийшов. 
Цікаво мені, чому ви вживаєте таку тактику та чи нема між вами
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розбіжностей в думанні? Чи створивши з ФУСА компанію Директори тільки 
апробують, що рішає кілька людей, і хто ці люди? Знову вернемося до 
питання, на яке ви не могли рішитися і дати нам відповідь. Ч и є  у  вас 
к он тр ол ьн а  к ом ісія? П р и п уск аю , щ о вас н іх т о  н е  м о ж е  
к он тр ол ю в ати , і ц е  п равда, щ о  кращ е б е з  к он тр ол і, к ол и  ви  
розп ор я дж аєтеся  ч уж и м и  гріш м и. Так виглядає, щ о  ви  дум аєте, щ о  
ті грош і впали у  ваш і руки з  н еб а  і том у ви хоч ете бути  н а  р ів н і 
Ц еркви. Я знаю, що ви будете вважати, що пишу нісенітниці, так казав один 
з найбільших «міністрів з кабінету» ФУСА моїй дружині: «Пані, ви не знаєте, 
що ви говорите»,- коли вона не мала від нього відповіді. Маєте дуже добру 
тактику давати запитання на запитання і ніколи не давати відповіді, а 
головно тим, хто, на вашу думку, може стати в опозицію і хотів би щось 
довідатися, що може бути невигідне для вас. Як будемо працювати? Ви мене 
не потребуєте! Що ви хочете цим доказати? Що прийшов час, що я негідний 
і не маю права бути головою Стейтового Представництва на Південну 
Австралію. Ви не робите мені ласку, ви повинні бути вдячні людям, які 
хочуть працювати безкоштовно й заохочувати їх, але ви думаєте, що 
вистачає мати п’ятнадцять директорів у Сіднею. Скільки ж це все коштує 
ФУСА? Ми колись були бідні, мало заробляли, але працювали даром на 
громадській ниві і з посвятою. Сьогодні всі доробилися, забагатіли і 
змудріли, і там, де гроші,- там патріотизм не має значення. Тим, що ви мене 
образили і хочете показати вашу незаконну владу і безпідставне ваше 
рішення, то перестаньте робити із себе сміх! Я був головою і вважаю себе 
ним дальше. Ми, мабуть, зробили помилку, що в чемний спосіб ми 
повідомили вас не для того, щоби ви мене затвердили, а з чемности 
повідомили вас, що було рішено, і на тому справа повинна була закінчитися. 
Я не збираюся бути вічно головою, і при першій нагоді на слідуючих зборах 
ми хотіли зробити перевибори управи. З вашим поводженням ви, мабуть, 
порушуєте права людини, тому прошу прислати мені до 10/12/98 р. доказ 
про закони, на якій підставі ви маєте авторитет, щоби це сказати на зборах 
і чому це незаконно робити збори для добра ФУСА?

І власне, чому вам це не подобається? Подумайте добре, порадьтеся у 
правника, бо ми всі такі мудрі, що на кожному кроці у нас так 
запрограмовано, що тільки шукаємо пімсти один на одного. Де правда? Але 
правди не можна шукати там, де її немає. Ви мене на голову не вибирали, 
тому скажіть, будь ласка, як довго я можу бути по вашій волі головою? Тому 
що мене вибирали збори в Адела'іді до С. П. ФУСА П. А В статуті нема згадки 
про збори, а це значить, нам не потрібно одобрення від вас, і так само ви не 
можете заборонити тим людям, які давали пожертви на Шевченківський 
Фонд і на ФУСА мати зібрання, щоби обмінятися думками. Не набирайте на 
себе так багато влади, бо виглядає, що ви не можете справитися з тими 
завданнями, які загальні збори в Сіднеї довірили вам. Цікаво мені, чому у вас 
така ненависть до мене? Чи ви думаєте, що я є загрозою для вас? А може, 
тому, що я хочу знати про справи, які є в секреті? Вірте мені, мене не 
цікавлять ваші секрети, але інформуйте людей про діяльність ФУСА. 
Напевно, у вас цікаві новини, про які всі люди хотіли б почути. Не
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турбуйтеся, так як ви повелися зі мною, то ви являєтеся загрозою самі для 
себе. Чи ви збираєтеся бути там вічно? Я знаю, що гроші роблять грішні діла, 
але не в грошах тут справа, справа в тому, що ви хочете силою 
контролювати людські душі і диктатурою, і тільки так має бути, як ви кажете. 
Перше ви люДину понизите, а потім, з вашої ласки, коли ви ту людину 
підкорили і певні, що вона буде вам вірно служити, ви ущасливлюєте її. Я, 
може, рабом народився, бо над нами панували наші і чужі яничари, але я не 
збираюся рабом умирати. Робіть собі славу на гробах тих чесних і відданих 
жертводавців, які відійшли у вічність, а тих, що ще живуть, скресніть з ваших 
списків, тому що ви вже їх не потребуєте, мовляв, нехай вони знають, що 
собі заслужили.

Будьте певні, що прийде час і для вас, і ви станете перед Божим судом. 
Може, ви в Бога не вірите, але суд історії вас напевно не мине. Але що там 
історія для вас! Ви самі пишете вашу історію, і вона буде такою, як ви 
захочете, бо ви маєте досить людських грошей, які легко попали вам у руки. 
Все, що я тут написав, все це відчув на власній істоті за останній місяць. Я 
ніколи не сподівався, що таке можуть робити поважні люди. Я пропоную 
вам, що найкраще було б вам всім піти у відставку і зрезиґнувати повним 
складом. Скличте надзвичайні Збори і передайте ФУСА, яка зможе працю
вати для всіх, а не тільки для вибраних. Страшно мені і сумно, коли я думаю, 
що ми тут пережили в Аделаїді. Все пройшло, як страшний сон, і аж тепер я 
знаю, що «пекло не на тому світі, але тут, на цім світі».

Михайло Ґоян
Аделаїда.



3 December, 1998.

Ukrainian A ssocianiott South Australia  
(U krainian Com m unity Centre)

The B oard a n d  M anagement.

In has came to the Board’s attention from the Ukrainian language newspaper 
«Vilna Dumka» (No. 47-48, 23-11-6-12-1998, p. 25) that certain individuals in 
Adelaide are claiming various representative positions for the Ukrainian Studies 
Foundation in Australia Ltd (ACN 001268 293) for South Australia. This is a mat
ter of serious concern to the Board of the USFA and we are obliged to infom you 
that the Board has not authorbsed those individuals for the positions which they 
dame to occupy on behalf of the Ukrainian Studies Foundation in Australia Ltd. 
The Board has undertaken the necessary legal steps to rectify this matter.

The Board also wishes to inform you that it has not authorised anyone in 
Adelaide to conduct any General Meeting of the USFA, nor to enter into any con
tractual arrangements on behalf of the USFA. Any Financial commitments pur
portedly on behalf of the USFA are not valid and the persons making those com
mitments are personally responsible for them.

If you have any enquiries in regard to this matter please direct them directly 
to the USFA at the above address or by phone directly to:

The Secretary. Mr. P. Czudakewycz, 02-9533 5817 or to
The Chairman, Dr. W. Motyka: 02-49215047 (after work- hrs): 02-49 

4685592
W. Motyka 

On behalf o f the Board
Sinctrely.
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3 December, 1998. 
Hoverla Ukrainian Credit

D earM anager,

Union It has come to the Board's attention from the Ukrainian language 
newspaper «Vilna Dumka» (No. 47-48, 23-11.-6-12-1998, h.25) that certain indi
viduals in Adelaide are claiming various representative positions for the 
Ukrainian Studies Foundation in Australia Ltd (ACN 001 268 293) for South 
Australia& As the Board has substantial investment in Hoverla the Board is con
cerned to ensure that the only persons authorised as signatories to the accounts 
are the four Directors from Sedney: W. Hladkyj. P. Czudakewycz. W. Motyka. S. 
Mycak. There has been no change to these authorised signatories. Please be 
advised that the Board has not authorised any person (s) in South Australia to 
operate the USFA's accounts nor to open or close accounts on behalf of the USFA 
or to be in receipt of funds on behalf of the USFA Please inform the Board of any 
operations and dealings that persons may attempt to make with you on behalf of 
USFA.

If you have any enquries or wish to discuss this matter please contact the 
Board directly at the above address or by telephone to Charman: 02-49215047 
or after working hours 02-49 468592.

W. Motyka 
Chairman, 

On behalf o f the Board
Sincerely.
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НАШІ КОМЕНТАРІ

Отож коли ця безпощадна ат ака продовжувалася прот и нас  
особисто, проти нашого Представництва в Аделаїді, м и не розуміли, що 
діється. П. Мотика тратив час і бавився з нами, як  зі своїми рабами. 
Виходило так, що м и  мали справу з людиною, яка за всяку ціну хотіла  
поставити нас усіх тут в Аделаїді на коліна, щоб м и благали про 
помилування, в снах не часто може щось таке приснитися, але для нас це 
була гірка дійсність,ми всі меценати,ми всі чеснілюди,ми нікому ніколи не 
робили кривди, ніколи не сіяли ворожнечу в громаді. А тут вийшло так, що 
люди, які насправді нас не знають і перебувають за тисячу кілометрів від 
нас, у  Сіднеї, сиплють сміття на наш і голови. Нас зібралося троє 
меценатів: п. М. Ґоян, п. В. Полішко і п. О. Кохан, шрби продовжити корисну 
і конечну діяльність для ФУСА. Маючи досить тривожних днів і ночей, м и  
ріш илися кінець кінцем скликат и загальні збори, щоби розповіст и  
жертводавцям про непорозуміння, які зайшли між Аделаїдою і Сіднеєм, і 
помістили в <<Вільній думці» оголошення:

Фундація Українознавчих Студій в Австралії 
Представництво на Південну Австралію

ПОВІДОМЛЕННЯ

Оцим повідомляємо, що Загальні Збори Фундації Українознавчих 
Студій в Австралії Стейтового Представництва ПА відбудуться в суботу
12.12.1998 о 4-й год. по пол. в Народному Домі.

На Зборах буде порушено багато цікавих і поважних справ відносно 
ФУСА.

Крім Меценатів, Добродіїв і Фундаторів запрошуємо все українське 
громадянство до участи.

М ихайло Ґоян, Голова СПФУСА ПА 
В. Поліш ко, Заст. Голови СП ФУСА ПА 

О. Кохан, Секретар СП ФУСА ПА
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Тепер, мабуть, більше, ніж колись, е потреба посилити нашу діяльність 
на користь ФУСА, бо наше наукове поле поширилося не тільки тут, в 
Австралії, а й в  Україні, яка переживав велику кризу. Нашим святіш  
обов'язком в обернутися в сторону нашої Батьківщини. Ми століттями 
мріяли про нашу свободу. Поможім нашим дітям, які пішли цього року  
вперше до школи і не мають українського букваря, чи в в нас совість і 
любов, щоби відгукнутися в цей тривожний час.

Люди, які відповідають за діяльність ФУСА, повинні прислухатися до 
людей доброї волі й ділилися з ними успіхами і, може, деколи невдачами, бо 
це повинно бути нормальним явищем. В дійсності, ніхто нічого не чує і не 
знає про ФУСА, так якби ФУСА взагалі не існувало, а людям, які цікавляться 
діяльністю цієї наукової інституції і бажають їй добра і успіху, і хочуть 
чимсь добрим сприяти на корись нашого спільного діла, вважаються 
ворогами теперішньою адміністрацією ФУСА з Сіднею.

Чому така наша доля, недаром каже наша мудрість: «Не дай Боже, з 
Івана пана». Тяжко потрапити на людину, яка думає, що вона всі розуми 
поїла, але прочитаймо цього жахливого листа, який одержала людина, 
котра на другий день дістала параліч і опинилася в лікарні. їй відібрало 
мову, відібрало праву руку, і як і б  заходи лікарі не робили, здоровля 
завернути вже неможна, і на чиїй совісті це нещастя буде, не будемо тут  
збиратися давати відповідь, нехай це осудять і дадуть відповідь інші. А 
тепер почнемо з листа.
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03.12.98.

ВШ Пане Кохай,
Пишу до вас з рамени Дирекції ФУСА з приводу появи у тижневику 

«Вільній думці» (ч. 47-48, 2 3 -1 1 -  6 -12  1998, ст. 25) оголошення Загальних 
Зборів ФУСА, де поміщене Ваше прізвіще, як «Секретар С. П. ФУСА П. А.».

Дирекція є зобов’язана повідомити Вас, що пан М. Ґоян не був і не є 
уповноважений або призначеним «Головою С. П. ФУСА П. А» і в тому ви
падку поступає безправно. Також пан В. Полішко не був уповноваженим або 
призначеним «Заст. Голови С. П. ФУСА П. Ф», як представляється в ого
лошенні. Тим самим шляхом, повідомляємо, що Дирекція ніколи не була 
поінформована ні паном Ґояном, ні паном Полішком про Вас і Ваші намі
ри бути «Секретарем». Напевно, Вам відомо, що державний правопорядок 
(закони) відносять організацію, такі як ФУСА, не дозволяє самопри- 
значення або самостворення будь-яких відділів або представництва чи 
представників. Лише Дирекція має право творити відділи, призначувати 
представників і це з точно окресленими уповноваженнями і відповідаль
ністю. Всі представники повністю відповідають в першій мірі перед Ди
рекцією організації. Це є дійсність сьогоднішнього життя в цій країні. Це, 
що було вчинено в справі самопризначення на рівні п о сад и -п р ед 
ставництва ФУСА в Південній Австралії, нарушує закон держави. Дирекція є 
зобов’язана провести законний порядок.

Ми хочемо вірити, що Ви були зле поіформовані, та ще й не повно 
поінформовані в цій справі, як і також про діяльність ФУСА, внаслідок чого 
Ви були втягнені в цей самий приступок, і тепер знаходитеся в прикрому 
положенні, де Ви, спільно з панами Ґояном і Полішком, несете повну 
особисту відповідальність. Дирекція не має іншого виходу, лише поважно 
ставитися до цієї справи.

Прошу взяти під увагу, що Дирекція не отримала жодної інформації від 
Вас, або про Вас і Ваші наміри в цій справі від пана Ґояна чи пана Полішка; 
Дирекція не призначила Вас на будь-яку посаду представництва ФУСА 
згідно з документацією ФУСА. Ви не є членом ФУСА, незважаючи на те, що 
Ви, разом з дружиною, пожертвували ранійше 1.000 доларів на ФУСА.

Повторюємо, що Дирекція не уповноважила Вас на будь-яку посаду 
представництва ФУСА, і тому Вас не визнається як «Секретаря С.П ФУСА П.А.».

В цьому положенні Ви маєте припинити представляти себе в цій посаді 
та негайно до вівтірка 7-го грудня відкликати неправне оголошення в газеті 
«Вільній Думці» та будь-які інші оголошення в цій справі.

Тому що Дирекція бере під увагу Вашу ранійшу пожертву та хоче вірити, 
що Ви були зле поінформовані про порядок уповноваження і діяльність ФУ
СА, пересилаємо Вам певні матеріали, які Вас краще поінформують про ФУСА

Якщо Ви маєте будь-які запитання в цій справі, прошу звертатися 
безпоседньо до Дирекції ФУСА на вищезгадану адресу.

З пошаною
За Управу В. Мотика

Сідней.
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НАШІ КОМЕНТАРІ

Ось бачимо: десятиліттями м и працювали, так виходить, беззаконно, 
ніхто не знав законів і ніхто їх не ламав, аж нараз з ’явилися закони, бо 
треба когось понизити і усунути без причини, і пише п. Мотика: пишіть, 
звертайтеся до нас. Що м и робили? Писали, просили, критикували, 
нарікали, але це все було між своїми, деколи і критика корисна. Закони 
лю ди ламають, як  вони їх знають, але не давати людям законів і опісля їх 
обвинувачувати у  беззаконні -  це вина тих, які самі ламають закони, не 
інформуючи інших, чи радше тих, до кого ці закони відносяться, нехай  
ніхто не пробує бути святим, а всіх інших робити грішними, я к  зайшли 
помилки і непорозуміння, то треба шукати розв’язки. А не приписувати 
вини тим, як і стали жертвами посадових осіб, котрі сидять на  
відповідальних постах. Вони повинні давати поради і скріплювати  
співпрацю на користь ФУСА, а не творити хаос і непорозуміння.

Можна б  ще дуже багато писати, бо назбиралося досить матеріалу. 
Але звернемо увагу на іце один лист  п. В. Полішка в англійській мові.

MRP. CHUDAKEWYCZ
Dear Sir,

I have received your letter on 1.12.98 requesting clarification of my position 
and intention with Ukainian Studies Foundation in Australia organisation, and і 
do state the following:

Since creation of the above our organisation we always had a State of South 
Australia Repesentation consisting of a Chairman, Secretari, Treasurer and one or 
two ordinary members.

This structure of steerig committee has been maintained for many years.
Since death of our chairman (Father Rev. N. Plichkowsky) Mr. M. Goyan has 

been elected in his place. I became deputy chairman from a position of a secre
tary as former has died too (Mr. Borysuik). As Mr. Goyan has left for Ukraine tem
porarily I becoming self appointed’so called'chairman of that Representation.

On return of Mr. Goyan I have resumed to be deputy chairm an as 
Mr. M. Goyan never has resigned. Than is why he is a chairman and it was a total 
surprise on 27.11.98 that you have declared Mr. M. Goyan needed an aproval 
from your Headquaters first to be a representative of USFA. On a meeting of steer
ing committee has been confirmed again his Chaimanship and you were advised 
about it. Mony in bank has been entrusted to him as for a chairman in accor
dance to his position ( within organisation).

In a letter to you of 27.11.98 following our conversation I have resigned to be 
a Representative (Chairman) by present your definition and as a deputy chair
man by our definition. I note that a change in rules has been made quite recent
ly without our knowledge that an aproval must be obtained for someone to be a 
chairman, first. It is a mess.

I also pointed out to you that і withdraw my signature from a letter of 
12.10.98 following your explanations and an advice, as exact fact of expenditure
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for econ. Dictionary printing have not been known (minutes from meeting in 
Sydney must be first examined for afew years back. I do not want to be associat
ed with USFA any more.

'fours faithfully W.Polischko

5.12.98.

До всіх членів дирекції ФУСА.
Шановні Пані та Панове,

Справа: Репрезентація ФУСА: п. Ґоян, п. Полішко, та п-і Теленко.
Відносно Вашого листа, отриманого п. Полішко 1.12.98, то по-перше, 

перевірте заголовок, який є тепер на листі, написаний до нас, із заголов
ком на листі від 5.3.1998 (ВШ Директори ФУСА).

Не говорячи далі, ми огірчені змістом цього листа і не виконаємо, не 
відповімо вимогам та проханням написаним в ньому до того часу, поки ми 
не отримаємо повної відповіді на низку питань, поставлених вам.

Ми розглядаємо ваш лист як намагання обійти, додаючи палива до 
існуючого напруження й конфлікту поміж наростаючим числом українців- 
австралійців, які склали пожертву на майбутнє вишколення українців.

Після місяця застрашування від вас ми отримали 2.12.98 лист, який був 
датований 6.11.98 з дуже офіційним текстом, даючи низку законів щодо 
ФУСА, які наче ставлять під сумнів дійсність членства (п. В. Полішко та 
п. М. Ґоян). Щоби прийняти це серйозно, ми мусимо подати статут та 
правила, чинність, силу обов’язків та відповідальність ФУСА, щоб було 
формалізовано шляхом відповідних державних легіслацій. Коли таких 
немає, ми можемо тільки припускати, що ви керуєтесь вашими власними 
правилами, якими ви вигідно маніпулюєте для ваших власних цілей 
(кінців).

Якщо ви відповіли б на наші прості питання, даючи прості відповіді 
місяць тому назад і не затягували б, то заощадили б писання цих 
застрашуючих нас ваших листів, загрожуючи п-і Теленко та п. Полішко, а 
для нас велику напругу. А тепер дозвольте мені вас запитати: «Що ви маєте 
до приховання?»

П. Ґоян та інші будівничі фонду наставлені вияснити законний статус, як 
здається нам ваша інтерпретація ФУСА,- ваше створення радше, ніж 
легально оформлене діло. Чи ви взагалі консультувалися з людьми, які 
жертвували їхні тяжко зароблені гроші?

Ви можете мати добру величність, щоб обійти цей процес і могли 
подати нам всі деталі легального статуту фундації та їх членів, відповідаючи 
на раніше поставлені вам питання. Ще є багато більше незадовільних справ, 
що потребують розв’язки, і якщо потрібно, то ми про це скажемо пізніше.

З пошаною до вас

Аделаїда.

Михайло Ґоян
Марія Ґоян (Додатковий будівничий)



НАШ КОМЕНТАРІ

Хочемо звернути увагу на книгу «Будівничі Катедри Українознавства в 
Австралії» (Сідней, 1984р ), де на сторінці 25 -йу статті «СтейтовіПред
ставництва» розповідається про діяльність ФУСА у  Вікторії, Південній 
Австралії, Західній Австралії. На жаль, невідомий автор статті допустив 
у  ній неточності. Автор, мабуть, знаючи, що він уникнув деяких даних, 
стосовно яких tup й сьогодні можуть виникнути питання, рішився не 
підписуватися. Але ця стаття підтверджує той факт, що Стейтові 
Представництва працювали успішно на користь ФУСА Тож яка причина  
виникла сьогодні, щоби ліквідувати Представництва? Тут потрібно нам  
усім добре подумати і запитати себе з рукою на серці, хто працював через 
чверть століття віддано на розбудову, з великими пожертвами, чимож на 
т их жертводавців обвинувачувати, що вони є ворогами ФУСА? Що 
сталося? Чиї були рішення, і чи всі жертводавці були повідомлені і дали 
свою згоду на перетворення ФУСА на якусь компанію? ФУСА, на нашу думку, 
не є ніяка компанія, вона нічого не продукує, вона не займається ніякими 
комерційними операціями, це просто харитативна громадська інсти
туція, яка існує на відсотках від Шевченківського Фонду. Ми не знаємо, хт о  
і я к  в Управі ФУСА в Сіднеї прийняв таке рішення. Це обов'язково треба буде 
ще з ’ясувати для української спільноти тут, в Австралії, і тому всі 
українські громадські організації повинні зацікавитися діяльністю ФУСА 
Фундатори порушували ці питання, але без успіху, і ще до того пережили 
багато неприємностей, не дозвольмо, щоби ціле суспільство було ш ан
тажоване одиницями, без різниці, яка їхня посада.

Незважаючи на те, що В. Мотика, як  справжній диктатор, гцо не 
визнає ніяких законів демократії, заборонив жертводавцям з Південної 
Австралії збиратися й обговорювати проблеми ФУСА, незважаючи на йо
го погрози розправит ися з чесними людьми, Загальні Збори С.П.П.А. 
відбулися.

Публікуємо Протокол та Резолюцію Зборів Стейтового Представ
ництва ФУСА на П.А

ПРОТОКОЛ

Загальних Зборів Стейтового Представництва ФУСА 
Південної Австралії в суботу, 12/12/1998 в Народному Домі

Порядок денний:
Відкриття, привітання присутніх.
Вшанування пам'яті жертводавців, які відійшли у вічність. 
Коротка історія та завдання ФУСА-КУА в Австралії.
Теперішні справи з ФУСА Нової Півд. Валії.
Українознавство в Макворі Університеті.
Дискусії і запити.
Резиґнація голови та перевибори.
Резолюція Загальних Зборів.
Закриття.

86



Відкривши Заг. Збори, голова п. М. Ґоян привітав та подякував усім 
присутнім за участь, що вони цікавляться справами нашої громадської 
наукової інституції ФУСА, не звертаючи увагу на такий гарячий день, де 
температура сягала сорок ступенів горячі, (присутніх дев’ять).

Однохвилинною мовчанкою вшановано жертводавців ФУСА, які 
відійшли у вічність.

П. М. Ґоян подав коротку історію ФУСА, вказуючи на головні завдання 
цієї наукової інституції для встановлення та утримання КУА і все, що 
зв'язане з цим. Це велике досягнення для українців в діаспорі, а головно для 
нас -  українців тут, в Австралії, коли інші нації в більшости цього не мають. 
Нашим обов'язком є підтримати Катедру. Ми повинні бути горді з нашого 
успіху.

Голова, п.М. Ґоян, коротко поінформував про незаслужені непоро
зуміння зі сторони Головної Дирекції ФУСА з Сіднею. П. С. Григорців від 
Громади П. А. зачитав листа, отриманого від ФУСА з Сіднею та сказав, що 
Громада вирішила нічого не робити в цій справі і дозволила нам зробити 
Загальні Збори в Українському Народному Домі.

Були зачитані на вимоги присутніх всі відповідні листи, як від централі 
ФУСА, так і С. П. ФУСА Південної Австралії (всю кореспонденцію) для 
інформації присутніх. Також був зачитаний лист від Головної Дирекції 
ФУСА до Кооперативи «Говерла» про заборону оперувати грішми, 
вживаючи терміни «індивідуали Аделаїди».

Все це почалося від часу, коли ми написали до Дирекції ФУСА в Сіднеї 
листа від 12.10.1998 р., де було поставлено ряд функційних питань, головно 
про видатки з фондів ФУСА, їх апробат та конролю, а головне -  
припущення суми видатку на друкування словника економічних термінів. І 
чи потрібно такого?

Наше С. П. не отримало відповіді на поставлені питання в згаданому 
листі з 12/10/1998, але замість відповіді на листа прийшли погрози 
«розправи» зі Сіднею.

П. К. Чорній виступив та сказав, що приїзд кількох академіків до 
Австралії з Канади та Одеси й фінансування з каси ФУСА були безцільні і не 
відповідали в більшости цілям ФУСА.

В дискусії брав участь п. О. Козак, який сказав, що в листі С. П. П. А. 
(12/10/1998) він не бачить жодних образ і він як меценат хоче знати, куди 
його гроші ідуть, на які видатки з ФУСА? Чи на створення та утримання 
Катедри Українознавчих Студій і виключно для наукових цілей в 
загальному? Він висловив вимогу, щоб меценати і жертводавці були 
членами ФУСА автоматично.

Інші дискутанти висловлювалися подібно. М. Ґоян коротко вказав на 
стан теперішніх студентів в Макворі Університеті й зменшення видатку для 
цього університету з ФУСА. Голова тоді повідомив, що готовий відійти і з 
резиґнувати з позиції голови, але якщо Заг. Збори є за утримання 
Стейтового Представництва в Південій Австралії, то він погодився б далі 
працювати.

Олекса Козак подав кандидатуру п. М. Ґояна на голову, а підтримали її
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п. Космин Чорній та п. А. Романенко. Одноголосно п. М. Ґоян був знову 
обраний головою Стейтового Представництва ФУСА на Південну 
Австралію.

Рішено, що п. М. Ґоян кооптує собі одну особу з меценатів Південної 
Австралії (жерводавців) до помочі. Олекса Козак перегляне листування 
Меценатів, щоби утвердити кількість ще в живих. Рішено було, що справа не 
в особистостях, але ФУСА -  це українська наукова інституція, і ніхто не має 
права міняти статуту і законів без відома всіх жертводавців, як рівно ж в 
порозумінні всіх громадських організацій і всього українського суспільства 
в Австралії. Звертаємося до СУОА зацікавитися діяльністю Головної Управи 
ФУСА в Сіднеї і винести своє безстороннє рішення на користь всієї 
української спільноти в Австралії.

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Стейтового Представництва ФУСА Південної Австралії 12.12.1998

(1 )  ФУСА є укр. організацією, створена нами, тому повинна підпо
рядковуватися бажанням укр. спільноти в першу чергу в створенні і 
утриманні українознавчих студів в Австралії і підтримання українського 
шкільництва.

(2) Ці загальні збори підтвержують право Стейтового Представництва 
П. А. просити вияснення всіх неясних справ щодо праці і співпраці 
Головного Представництва ФУСА зі Стейтовим Представництвом ФУСА на 
Південну Австралію.

Всі Стейтові Представництва повинні мати своїх місцевих Директорів і 
в цей спосіб бути свого роду Контрольною Комісією для центрального 
фонду.

(3) Загальні Збори є проти метод застрашування і загроз всілякими 
«розправами» над Стейтовим Представництвом в Південній Австралії з боку 
Головної Дирекції ФУСА за намагання дістати інформації про діяльність 
ФУСА з Сіднею.

(4) Загальні збори постановляють, що меценати ФУСА повинні бути 
членами ФУСА автоматично, без жадних застережень.

Одноголосно було прийнято всі ці резолюції.

За С. П. П. А. Михайло Ґоян

Одержавши підтримку членів ФУСА з Південної Австралії, п. Михайло 
Ґоян вирушив до Сіднею на Загальні Збори ІЬловної Управи ФУСА з метою  
зачитати «Звернення», яке м и публікуємо.
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Звернення
до Загальних Зборів Головної Управи ФУСА в Сіднею

30.01.99
Шановна президіє, достойні присутні!

Я, Михайло Ґоян, представляю Стейтове Представництво Південної 
Австралії, я репрезентую 36 меценатів, 9 добродіїв, 48 фундаторів і 9 
українських організацій. Ці всі жертводавці чуються дуже ображені, що 
вони не мають права голосу, і не були повідомлені про Загальні Збори ФУСА 
в Сіднею. 12.12.98 на Загальних Зборах ФУСА в Аделаїді мене було пере
обрано Головою Стейтового Представництва на Південну Австралію.

Я приїхав на ці Загальні Збори за свій власний кошт (3000 км).
Хочу представити вам дуже поважну справу та факти, які вже набрали 

розголосу і можуть неприємно скінчитися в зв’язку з незаконним, не
припустимим порушенням прав жертводавців на ФУСА, і на недоторка
ний Шевченківський Фонд будівничих катедри українознавства.

Жертводавці хочуть знати повністю в деталях про плян і пріоритет 
праці Центру ФУСА, а головно, про те, хто призначає і внутрішньо 
контролює видатки, не в такій формі, як вони представлені в звітовому 
балансі. Цей баланс задовольняє аудитора, але цей звіт не задовольняє 
жертводавців. Це питання ми залишимо Загальним Зборам. Це фунда
ментальні права тих, хто жертвував гроші на встановлення і утримання 
Катедри Українознавчих Студій в Австралії.

Ми в Південній Австралії хотіли знати саме про це, поставивши ряд 
питань теперішній Дирекції ФУСА, і ще дотепер не отримали жодної від
повіді: куди і чому, в деталях, виділяються гроші, де часто на інші від 
призначених цілей. Хто кваліфіковано призначає й контролює внутрішні 
по призначенню статуту видатки?

Замість відповіді на поставлені нами ряд питань від нашого Стейтового 
Представництва ми несподівано отримали застрашування від п. Мотики 
загрозою правником. Цей лист був написаний на простому шматку паперу, 
це жалюгідна ситуація, що людина на такому престижному становищі 
вживав непотрібну загрозу супроти нас в Південній Австралії. Цей 
індивідуал дійшов до того, що навіть заборонив нам в Південній Австралії 
відбути загальні збори. Ми сьогодні хочемо довідатися від п. Мотики, що 
його спонукало показати манію влади, чому і над ким? Ми в Південній 
Австралії стали жертвами його пониження загрозами деградації й 
очорнювання нас перед українською громадськістю й іншими нашими 
інституціями, щоби нас ігнорували.

Всі листи до нас підписував п. Мотика, і так виглядало, що там більше 
нікого не було, але щоби бути справедливим, наприклад, один такий лист 
підписаний п. Чудакевичем і п. Гладким ішов з Центру ФУСА (Сіднею) до 
Аделаїди один місяць. Чому?

П. Мотика пише в звіті 1997/98, що деякі люди пишуть пасквіль про 
ФУСА Це вина Центру ФУСА, що там таке діється, де не сприймають 
критики. Як можна нормальну критику, завваги і питання називати
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пасквілем? Чи збирається п. Мотика з нами судитися і за які кошти, за що? За 
кошти ФУСА? Чи п. Мотика думає, що він непомильний, він, мабуть, живе в 
іншому світі і вважає інших людей його підданими, і всі мусять його боя
тися і підкорятися йому.

В нашому листі з 12.10.98 були порушені завваги і питання. Ми знали, що 
за законом вони були зобов’язані дати нам відповідь, але вони це 
зігнорували і замість дати нам відповідь на наші запитання, він рішив нас в 
Аделаїді зліквідувати. З п. Мотикою не можна шукати розв’язки в мудрий 
спосіб. Ми зверталися до нього і Дирекції в людяний спосіб, щоби вони 
перестали нас застрашувати і робити неприємність для нас, для себе і для 
ФУСА. Бо такі діла не є на користь цієї поважної наукової інституції. В звіті 
97/98 написано, що вони дякують всім жертводавцям за створення КУА, а в 
той самий час Дирекція ФУСА знущалася над нами в Аделаїді. Виникає 
питання, хто писав пасквіль? Як могла Дирекція дозволити і допуститися на 
таку ганебну акцію супроти Стейтового Представництва в Аделаїді, і хто 
кого буде брати до суду. Нас названо було індивідуалами в Аделаїді. Чому? Не 
було так дотепер.

Бракує слів, щоби описати про наслідки, які цей терор зі сторони 
Дирекції з Сіднею спричинив для багатьох нас в Аделаїді. Ми перейшли 
через лікарні, з різних причин від ненормальних тривог і переживань, 
параліч.

Листи п. Мотики спричинили роздор в громаді, напругу і тертя в 
родинах. Тепер розглядається справа притягнення п. Мотики до 
відповідальності та фінансового відшкодування за ушкодження здоров’я та 
заподіяні нам кривди в моральному і фізичному значенні. Хто дав йому 
право так поступати? Ми тут нічого злого не зробили, ми маємо факти, і 
коли прийде до суду не з ФУСА, а з п. Мотикою, буде судова справа -  все буде 
поставлене на своє місце, як повинно бути. Ми будемо обороняти себе за 
законом і за власні кошти. Яка буде доля п. Мотики -  то не буде наша вина, 
він цю проблему наніс сам на себе і нехай не шукає винних.

Мені закидають, що я борюся за головство, мені не потрібне ваше 
головство. Ми боремося за права всіх засновників-жертводавців і за права 
всіх фундаторів КУА. Прийшов час покласти кінець цій сваволі для добра і 
збереження Шевченківського Фонду та на многії літа корисної праці ФУСА.

На нашу думку, цей індивідуал не повинен бути на чолі ФУСА.
Дякую за увагу

Михайло Ґоян
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НАШ КОМЕНТАРІ

Це «Звернення» п. М ихайлу Ґоянові не дозволили зачит ат и перед 
Загальними Зборами ФУСА в Сіднею 30.01.99■ Більше того, Директор ФУСА 
п. Мотика, щоб збурити Збори і налаштувати всіх присутніх проти 
п. Михайла Ґояна, здійснив справжній злочин, який карається законом,-  
свідомо вдався до брехні, чорного наклепу: оголосив з трибуни, що п.М. Ґоян  
намагався вкрасти 80.000 дол. з рахунку ФУСА в Кооперативі «Говерля» і 
u p  справа проти нього передана до поліції. І  навіть після цього п. М. Ґояну в 
найбрутальніший спосіб не дали можливості виступити на Зборах і 
оправдатися.

Змирилися - й н е  важаться на спротив. 
У їхніх жилах -  плазма, а не кров,- 
Пройдисвіти, що хрипли від промов, 
Удаючи із себе патріотів.

Іще на часі їхня метушня -  
Хаплива гра. Ще вигідні їх ролі.
Але життя -  не кін: на видноколі 
Вже видно обрис завтрашнього дня.

Той день не стане панькатися з ними, 
Життя -  не кін, не вітер в галовії 
J  стануть поруч -  мертві і живі,
З  гарячими і душами, й очима.

Іван Гнатюк

Народ скаже -  як зав'яже!
Бійся цапа спереду, коня ззаду, 
а хитрої людини з усіх боків.
Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. 
Брехливий чоловік я к  вугіль: 
хоч не спалить, то очорнить.
Брехень багато, а  правда одна.
З  хворої голови на здорову.
Щирий козак ззаду не нападає.
Не міряй всіх на свій аршин.
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10.02.99.

ЗВІТ

Голови Стейтового Представництва ФУСА 
на Південну Австралію з Загальних Зборів Централі ФУСА 

в Сіднеї 30.01.99 для Фундаторів в Південній Австралії
Згадані вгорі Загальні Збори ФУСА в Сіднеї виглядали зі сторони 

незалежного, звичайного глядача, як правдивий БАЗАР. Було місце на дивні 
голосні перерви і навіть крики ведучих, була видумана неправдива 
інформація про непорозуміння з нашим Стейтовим Представництвом, 
виголошена самим Головою Головної Управи ФУСА п. В. Мотикою.

Збори часто переривалися виступом п. П. Чудакевича, який навіть 
загрозив мені в присутности п. В. Мотики і якого стримували інші члени 
дирекції. Чисто базар, не контрольований предсідником. В цій ситуації мені 
було соромно, що саме голова п. В. Мотика дозволив собі сказати неправду 
відносно грошей, які є на рахунках ФУСА в Аделаїді.

У нас є два рахунки ФУСА: один з місцевих грошей, зібраних тут, і 
конрольований підписом голови Стейтового Представництва, а другий 
контрольований дирекцією з Сіднею з їхніми підписами. Всі ці гроші 
роками були нерухомі і такі ж осталися, і от з невідомих причин 
п. В. Мотика заявив на Загальних Зборах, що він покликає поліцію, мов 
хтось хотів диспонувати цими грошима. Це спричинило похмуру реакцію, 
наче у нас є злодії. Уявіть собі настрій людей, які аж охнули, почувши суму 
$ 80.000 -  таку дезінформацію. Це зроблено було навмисно, і факти були 
перекручені з ціллю, як можна легко догадатися, показати, що за люди є в 
Стейтовому Представництві ФУСА в Аделаїді. Він, цей індивідуал, пішов далі 
навіть, стурбувавши нашу Управу Громади П. А. та нашу Управу кооперативи 
«Говерля» в Аделаїді, де директор (австралієць) спитав, що у вас робиться, у 
Голови Громади. А попередньо цей самий індивідуал (як він сам нас називав 
образливо) загрозив нам тут в С. П. правником, коли ми намагалися 
довідатися про витрати на друкування економ, словника, кількість членів 
ФУСА, вступні бланки ФУСА для бажаючих вступити в члени, пріоритет 
праці ФУСА, хто контролює видатки всередині управи, хто визначає такі 
видатки, чи є академічна рада, яка мала перевіряти потребу на всі такі 
видатки і ряд інших питань.

Ми ще дотепер не отримали відповіді на всі ці питання, а замість цього 
посипалися загрозливі листи. Він далі пішов в своїй люті до нас -  заборонив 
нам відбути Загальні Збори ФУСА в Південній Австралії. Як бачите, шановні 
фундатори, яку некорисну працю цей чоловік видумав для себе. І ви 
подумаєте, що на Загальних Зборах ФУСА в Сіднеї було місце про все це 
сказати людям? Ви помиляєтеся.

Зроблено так, щоб не дати мені слово, хоч я репрезентував 102 
фундатори з Південної Австралії, і щоб я це не вияснив, забрали 
тенденційно від мене слово та вину поклали на нас в П. А., вибравши собі 
майже непрактикований спосіб застрашування та зробивши хворими і 
нервово напруженими ряд людей. Оце так «працював» наш голова ФУСА,
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розправляючись за намагання довідатися глибше про наміри та працю 15 
директорів ФУСА в Сіднеї, хоч ми на це маємо законне право.

Далі на Загальних Зборах Фуса в Сіднеї 30.01.99 ані слова не було згадано 
про правника п. В. Мотики, тільки прозвучала погроза судом і поліцією на 
нашу адресу, щоб показати, яке «благородне» діло він робить без сорому, 
знаючи дуже добре, що в нас тут все в порядку і ніхто гроші, дані 
жертводавцями, ніколи не рухав. Але треба ж було пустити «буйду», 
замилити очі людям на цих Зборах та скласти вину на нас тут, в Аделаїді, в 
той час як вина лежить суто на плечах самого п. В. Мотики, голови ФУСА. Як 
ви назвете це диявольське діло? Далі, наше С. П. бажало довідатися про 
фінансові видатки та друкування економ, словника, якщо такий є 
потрібний (може, важливіше було б послати на студії Україністики кількох 
студентів в Україну звідси). Ми не образили і не обвинуватили його цим. 
Все, що було потрібно, це коротка інформація про стан цієї справи, 
кошторис: 60.000, 80.000 чи 120.000 доларів потрібно на друкування цього 
словника. Одначе не так просто мав на думці полагодити цю просту справу 
цей індивідуал (як він нас тут назвав). Він рішився обвинуватити наше С. П., 
що ми хочемо його очорнити «малайн». Просимо познайомитися з нашим 
листом до центру ФУСА від 12.16.98, і ви всі ясно побачите абсурд такого 
його рішення, це підтверджено багатьма людьми і правником тут і в 
Сіднеї. Чоловік шукає причіпки, нам ясно, та ще хто -  голова ФУСА.

Мені не дано було право пояснити присутній публіці про це на 
Загальних Зборах ФУСА. Панував повний хаос, бо інші бажаючі не могли 
повністю виступити в дискусії. Керівники просто забирали голос. Було дуже 
дивно: де поділася демократія?

Будучи на Загальних Зборах ФУСА в Сіднеї 29.11.97, я зауважив також 
подібне явище, коли ті, хто керував ФУСА, переступали ліміт часу їхнього 
виступу, не даючи іншим дискутантам повністю висловити свою думку.

Це мене до деякої міри стурбувало, і після зборів я дав інтерв'ю 
представникові газети «Вільна Думка» про мої власні враження, зауваги і 
спостереження в імені тих, хто створив КУА. Але моє інтерв'ю не побачило 
світ. Щось мало статися, щось не відоме мені.

Моє враження з останніх Загальних Зборів ФУСА 30.01.99 в Сіднеї було 
те, що присутні стали збаламучені неправдивими інформаціями, даними 
п. В. Мотикою відносно згаданих обох справ. Бо якби мені дали вони 
можливіть представити нашу справу в правдивому світлі, то було б 
знайдено легко винних.

Так загальні збори не провадяться. Може, ще прийде час, і п. В. Мотику 
попросять дати ряд відповідей, і тоді він не зможе як завгодно маневрувати.

Повторяю, ми нікого не образили і є зовсім невинні. Групу 
інакодумаючих людей п. П. Чудакевич на Зборах назвав Чорною радою. 
Чорною радою проти кого? Такі завваги виглядали дуже примітивними і 
зневажливими стосовно цих стурбованих долею ФУСА основоположників.

П. В. Мотика як Предсідник Зборів надужив час зайвим читанням Звіту, 
бо всі присутні вже мали цей звіт перед собою, щоб таким чином обмежити 
час виступу іншим, може, в більш важних справах. Він затримував
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запитуючих, не даючи їм докінчити питання. Він точно знав, кому можна 
дати слово, а кому -  ні.

Чому так мало людей було на Загальних Зборах ФУСА в Сіднеї? Це не 
були тільки Сіднейські Збори, а Загальні Збори фундаторів-жертводавців -  
засновників Шевченківського Фонду, КУА з цілої Австралії. Він так дуже 
часто підносив питання про закони, на яких оперує, але чому не було 
повідомлення про скликання Загальних Зборів? Просимо голову ФУСА 
оправдатися перед жертводавцями, яких він зігнорував, багато цих людей в 
Сіднеї мені казали, що вони нічого про збори не знали і були дуже обурені, 
що він так з ними поводиться. Я особисто не був здивований, але я не міг 
дати цим чесним людям відповіді, бо це не відносилося до мене, я казав

їм звертатися до п. В. Мотики про вияснення. Чому він так поводиться, 
чи це на користь ФУСА, як можна сприймати його дії? Чи не понижується 
цим діяльність ФУСА? Людям треба знати, скільки було Представників з 
різних Стейтів в порівнянні до грошових пожертв, які прийшли з кожного 
Стейту, рівно ж нам на Загальних Зборах не було сказано про наслідки 
голосування з кожного Стейту. Це не повинно бути в секреті, ми 
харитативна інституція і повинні знати і вимагати від голови всіх точних 
даних в усіх справах його діяльности, навіть коли це йому не до вподоби. 
Нам не потрібні його закони і різні незрозумілі писання, щоби тільки 
комплікувати справи на високому, нібито академічному, рівні. Люди вже 
ставили йому запитання, а він їх застрашував правниками, судами, а 
останньо і поліцією. Як видно, своїм відношенням він виводив багато людей 
з рівноваги, такого голову ФУСА маємо в Сіднеї.

Чи це були справді таємні перевибори нової управи? Ні, вони такими не 
були.

Підрахунки голосів були передані дуже тихо Предсідникові Зборів. Були 
понумеровані виборчі квитки, мій номер 108, чи можна це називати 
тайним голосуванням, і чия була це ідея, і з якими намірами? Було б цікаво 
довідатися від голови, чи вони вже знищили ці виборчі квитки? Де була 
незалежна виборча комісія, яка мала б в нейтральний спосіб провірити 
виборчі квитки? Чи це законно, що Директори компанії ФУСА проводили 
перевірку виборчих квитків, чи так водиться? І чи конституція 
харитативної компанії, якою ФУСА користується, дозволяє це? Ще раз 
хочемо спитати, чи це було тайне голосування, коли по тих номерах можна 
точно знати, хто за кого голосував? Докажіть, що це не так Мабуть, голові 
ФУСА все відомо (чому ми це питаємо, бо, як нам відомо, він все знає). Які 
наслідки можуть бути за порушення виборчого закону в такій чи іншій 
формі? Виборці залишають за собою право голосувати, за кого вони хочуть. 
Ми не знаємо, чи в Совєтському Союзі влада доходила до такого рівня? Ми 
дуже радо хотіли б від голови почути, без правників, без погроз, без поліції, 
а так прямо, в культурний спосіб, по-діловому щоби вияснити ці прості 
справи.

Добре було б, якби про все це було написано в українській вільній пресі, 
а може, у Віснику ФУСА правдиво про перебіг цих Загальих Зборів. І 
повинно так бути.
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Ми пишемо про це з надією, що нова Управа змінить своє відношення до 
основоположників і створить толерантність, розуміння, звертаючи більше 
увагу на співпрацю з Стейтовими Представництвами, поширить і заохотить 
людей доброї волі до повної співпраці, продовжуватиме інформувати 
громадянство про працю ФУСА, пропонуючи людям писати до Управи 
зауваги, критику, поради, бо в такий спосіб можна осягнути дуже багато 
корисного. За останній час громадянство абсолютно не чуло нічого про 
ФУСА і так, якби ФУСА взагалі не існувала. Чому?

Перед центром ФУСА великі завдання, нам -  всім основоположникам- 
жертводавцям від найбільшого до найменшого -  треба признати честь і 
хвалу. Бо без тих відданих людей ми сьогодні не мали б Шевченківського 
Фонду, не було б ФУСА. Не приписуймо великі заслуги декому, бо і менші 
заслуги варті уваги, може, не золотими винагородами, але хоч добрим 
потішаючим словом уваги і респекгу. Українська мудрість каже, що малі діла 
творять великі діла.

Дуже багато проблем, які потребують повного вияснення, це давно вже 
треба було зробити. Ми віримо, що нова Головна Управа відновить старі 
традиції, які були захоплюючі і корисні для процвітання великих чинів, 
наша праця не має меж, треба, щоби ФУСА багатіла і приносила користь для 
Української справи. На нас звернені очі наших братів і сестер не тільки тут, 
в Австралії, як рівно ж в Україні.

Цікаво, де був їхній прес-реліз, чи повідомлено було пресу, 
громадянство про Загальні Збори ФУСА, про відбуття Загальних Зборів 
Головної Управи ФУСА в Сіднеї? Як в культурному світі водиться, ми не 
живемо в Мозамбіку. Як можна таке явище пояснити? Цікаво було б почути 
їхні оправдання, до якого рівня доведено ФУСА?

Щодо пасквілю, до якого п. В. Мотика допустився перед Зборами,- це 
дуже серйозна справа: публічно безпідставно називати мене злодієм, 
ображаючи і застрашуючи нас тут в Аделаїді поліцією, то, будь ласка, 
просимо приспішити цю справу, бо в короткому часі я відлітаю в Україну, 
мабуть, на довгий час, щоби опісля вони ще щось не видумували і не каза
ли, що я втік з Австралії, бо настрашився поліції.

Кінчаючи, я підкреслюю, що ці два індивідуали, які поки що знаходяться 
в Центрі ФУСА, завдали нам велику незаслужену кривду. Ось ще один 
дивний приклад, вартий уваги реєстра компанії як владної структури. Як це 
так: п. П. Чудакевич отримав замало голосів і випав з кандидатів на 
директорів при тайному голосуванні, а потім п. В. Мотика дозволив чомусь 
повторне голосування, щоб саме п. П. Чудакевича знову увести в члени 
дирекції після попередньої поразки. Чи Предсідник (голова) поступив 
законно, добре знаючи, що він не набрав достатньої кількості голосів у 
попередньому голосуванні? Треба про це запитати у вищих владних 
структур, як це буде потрібно. Рівночасно треба провірити протокол 
Зборів: хто були ці люди, що подали кандидатуру п. П. Чудакевича, добре 
знаючи, що він не набрав достатньо голосів по виборчих квитках.

Михайло Ґоян
За Стейтове Представництво на Південну Австралію

Аделаїда.
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20.02.99.

Лист до п. Мотики,
Знову дістали листа від вашого адвоката 11.02.99. Не мала я до Вас більше 

писати, але змушена, бо кипить в моєму серці, що ми маємо таких злобних 
людей, як Ви. Люди, котрі рахуються до інтелігентів і так знущаються над 
нами. Що ми зробили такого злого? Відносно всіх ваших і наших листів, то 
лиш ваші листи є некультурні. Ви любите людей понижувати. Ви думаєте, 
що Ви Бога за ноги зловили і маєте право всіх, що хочуть знати чи 
довідатися про розтрати фондів ФУСА, застрашувати. Чи там є ще якісь 
мудрі люди, що провадять ФУСА?

Я не є така, як мій чоловік Михайло, я мушу висказатися і Вам правду в 
очі сказати. Беріть Ви мене до суду, страште мене і нас всіх адвокатами, а 
тепер ще і поліцією. Ганьба, стид Вам, але Ви люди, що не маєте совісті ні 
стиду. Ви вже цю тактику провадите роками з іншими людьми. Ну, з нами Ви 
не будете бавитися роками. Я буду Вас викривати, що за нечесні люди Ви є. 
Багато часу я трачу, але ми собі не дозволимо, щоб такі люди, як Ви, по нас 
їхали. Чи Ви дійсні Українці? Так як ми це бачимо, то Ви лиш шкодите 
українцям. Як Ви могли допуститися до такого рівня? Де Ви, п. Мотика, свій 
Др. зробили? В Австралії, а може, деінде? Може, в Одесі? Цікаво було б 
довідатися. Ви така порядна людина, що у вас нема секретів. Ваш останній 
лист, що ми дістали від вашого адвоката, нас дуже обурив тому, що Ви нас 
тепер ще і поліцією страшите. Хто, Ви думаєте, ми є, боягузи? Ми поліції не 
боїмося, бо ми нічого злого не зробили, але так, як Ви хочете нас 
обвинувачувати і на нас брехати, то ми дуже раді, що вже нарешті поліція до 
нас прийде, тоді зможемо багато про Вас сказати. Ми не маємо що 
приховувати, але Ви мусите мати багато гріхів, що не хочете, щоб хтось про 
них знав, бо як можна цю комедію інакше зрозуміти? Якби Ви були чесні 
люди, добрі люди, Вам треба було дати нам просто відповідь на листа з 
12.10.98. Але Вам велич пішла в голову, і Ви думаєте, що Ви понад все, а всі 
інші -  то Ваші раби, такі речі можуть робити тільки ненормальні люди.

Відносно зборів, що відбулися в Сіднею 30.01.99. Там була молода 
людина, і вона нам сказала, що таких зборів вона ще не бачила, щоби все 
робилося з таким поспіхом, і цілий час п. Мотика обмежував виступаючих з 
браку часу, а сам говорив без кінця на таких важливих зборах, як ФУСА, де 
треба було порушити багато справ про минуле і майбутнє. Що там діялося -  
то недопустиме, коли п. Ґоян хотів говорити, то п. Мотика і Чудакевич не 
дуже були зацікавлені тим, що п. Ґоян мав сказати, бо тоді присутні були б 
почули правду, але це добре, що так сталося, в той спосіб, то викликало 
вовка з лісу, і тоді п. Мотика вилив всі брехливі наклепи на нас тут в Аделаїді. 
Цю брехню п. Мотика повернув на свою користь, але як прийде поліція, то 
та брехня буде поставлена на денне світло. В нас на Буковині є така 
приповідка, яка каже, що брехнею світ пройдеш, але назад не вернешся.

Доказом є те, що Михайло їхав 3000 кілометрів з Аделаїди за власний 
кошт, щоби сказати правду про наші з вами проблеми, а ви на кінець
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зробили його злодієм, чи є у Вас хоч крихітка сумління? П. Ґоян -  він є «gen
tlemen», він не є п. Мотика чи Чудакевич, бо слава про Чудакевича відома в 
Сіднею. Він дуже войовничий, він кидався нахабно на Михайла на зборах. 
П. Мотика на зборах замилював людям очі, що М. Ґоян хотів забрати 
$ 80.000 з «Говерлі» і що ця справа вже в руках поліції. Ганьба Вам, 
ненормальна людина може щось таке видумати і говорити. Ви не маєте на 
це доказ, бо ніколи не було мови про якісь $ 80.000. Це Ваша підла видумка, 
за яку Ви будете нести повну відповідальність перед поліцією. Ми маємо 
свідки, в нас чисті руки, що Ви хотіли цим лицемірством доказати, Ви добре 
знали, що Ви брехали, мабуть, у Вас коротка пам’ять. ФУСА в Аделаїді має два 
рахунки, але чомусь Вам було так вигідніше, щоби замовчати правду, 
подумайте, як задалеко Ви пішли? Радіємо і чекаємо на поліцію, щоби 
сказати правду і тільки правду. Ми через дві декади збирали тут пожертви від 
людей доброї волі і кожний цент вкладали в благодійну інституцію, і тут 
раптом Ви появилися і ні сіло ні впало почали з якихось невідомих нам 
причин вводити Ваш особистий терор проти невинних людей, ми думаємо, 
що цим разом ви зійшли з глузду через Вашу мегаломанію.

Без жадних підстав обвинувачувати людей, які так щиро працювали з 
великими ідеями. Докажіть, що ми злого зробили? Ви нас осудили перед 
людьми без суду, це в дійсності є злочин. Багато людей в Сіднеї нічого не 
знали про Загальні Збори, в Аделаїді люди нічого не знали про Загальні 
Збори ФУСА. Яка буде Ваша відповідь без шахер махер, так щиро, з рукою на 
серці? Чому Ви такі некультурні?

Одні і ті самі люди з року в рік на Загальних Зборах в Сіднеї 
переобирають Вас і так робиться все з поспіхом, чому?

П. Ґоянові Ви не хотіли дозволити, щоби він оправдався, але Вашій тещі 
п-ні Островській Ви дали досить часу, щоби вона мене обвинуватила, що я 
накидалася на неї по телефоні, я не накидалася на неї, ні, я лиш їй сказала, 
що як мій чоловік помре, то вони (дирекція) будуть мати кров на їхніх 
руках. Мій чоловік дуже переживав і переживає, що ми -  фундатори, котрі 
складали свої тяжко зароблені гроші, щоб створити фонд для наших 
будучих поколінь, а тут раптом прийшла група людей, перебравши ФУСА, і 
роблять що хочуть з цими фондами так, як би то були ваші власні гроші, і ви 
ще маєте відвагу творити такі чуда? Що ви за компанія -  яка компанія? Чия 
компанія, ваша власна компанія? Ми вважаємо, що прийшов час, щоби 
довести цей цирк кінець кінців до порядку. Беріть нас до суду, і нехай мудрі 
люди розберуть цю справу. Схаменіться, люде, бо лихо вам буде. Що далі? І 
тоді, коли ми вас запитали про діяльність ФУСА, щоб ви нам деякі справи 
вияснили, щоби продовжити діяльність ФУСА тут в Південній Австралії. То 
замість короткої ділової відповіді посипалися погрози.

Я не можу це горе і кривду перенести і мушу з людьми поділитися, тоді 
мені легше на серці. Добре, що я дзвонила до людей, бо багато довідалася. 
Без причини я ніколи нікого не зачіпаю. Але як п. Островська і п. Війтович 
були на жіночому з’їзді 1998 в Аделаїді і накинулися на мого чоловіка, то їм 
можна, а мені не можна? Хай п. Островська не робиться така свята, чи вона 
не має гріхів? Люди все знають, але не судім нікого, хай вас Бог судить. Так
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Вам все можна, а мені не можна обороняти мого чоловіка?! Ви не варті 
одного пальця п. Ґояна. Він ціле своє життя мріяв і старався лиш добро 
робити. Він свої гроші видає -  не бере ні одного цента від нікого, а Ви всі 
маєте добрі посади і не хочете посвятити пару долярів на Ваші видатки, що 
відноситься ФУСА, але лакомитеся на ті доляри, які можна б повернути на 
якусь добру ціль, і щоби показати вашу добру волю. Де Ваш патріотизм і 
відданість для ідеї, для якої ви нібито працюєте? Добре розділяти чужі гроші 
поміж себе на особисті видатки. Правда, нема вже багато в живих тих, які 
працювали даром і ще свої гроші докладали. Тепер, каже п. Мотика, часи 
змінилися, що це має означати: для кого ті часи змінилися? Так, може, для 
нього, і він уважає, що йому рівного немає. Ви пишете нам через Вашого 
адвоката, але читаємо цей лист і бачимо, знаючи стиль писання листів 
п. Мотики,- це точно його лист. Нам прийшов наказ, як звичайно, щоб ми 
всі листи знищили і перестали писати -  чому? Правду не можна нищити, бо 
всі ті листи ваші і наші є доказом, хто на кого писав пасквіль, це, мабуть, Ваш 
улюблений вираз. Все, що сталося,- це вже історія, і правда завжди 
залишиться правдою, і що б Ви не робили і хочете пімститися на нас з 
невідомої нам причини, то скорше чи пізніше той, хто під ким яму копає, то 
сам в неї впаде. Вашим поводженням Ви викопали досить глибоку яму. 
Доказом цього був Ваш тріумф перед горсткою людей на Загальних Зборах 
в Сіднею. Чому Ви не хочете признатися, що Ви зробили багато помилок, 
все ще можна виправити, як у Вас є добра воля. Але ми це залишаємо Вам, 
що Ви собі наварили, то будете мусити з’їсти, і про Вас історія буде писати, 
як Ви дійшли до розуму. Менше хваліть себе, а більше робіть добра для 
нашої української спільноти.

Я говорила по телефону з п. Гладким, бо казали мені люди, що він 
людина, з ким можна ще по-людськи поговорити. В нашій розмові він мене 
запитав, хто вас підкрутив? Це смішне запитання від такої мудрої людини. 
Моя відповідь була дуже проста: ми маємо вуха, ми маємо очі і маємо ще свій 
власний розум. П. Ґоян, коли приїхав з України в 1997 р., був на Загальних 
Зборах ФУСА в Сіднею, як переобирали Управу. Про все, що там діялося, 
були завваги молодої людини з України, студентки, мабуть, за 
спонсорством ФУСА. Вона забрала слово і почала критикувати перебіг 
зборів. Що, на її думку, це виглядало, як комсомольські збори, які були дуже 
популярні в Совєтському Союзі. Само собою, її сказали сісти в дуже гучний 
спосіб так, як ви завжди поводитеся на Зборах. Цікаво мені, яка доля 
спіткала ту невинну жертву, вона мала рацію, бо Чудакевич поводився, як 
комісар.

П. Ґоян зробив записку про ці події, так що нам не потрібне було 
підкручування, а що в вас є якийсь комплекс чи параноя, чи сняться вам 
якісь негарні сни, то не пробуйте надуживати людську терпеливість і не 
називайте людей ментально хворими, будь ласка, в першу чергу провірте 
себе перед тим, коли ви збираєтеся приписувати цю хворобу іншим, вашою 
немудрою поведінкою. Ми не маємо нічого проти того, щоби ФУСА 
помагала в Одесі відкривати українські школи, друкувати Букварі, 
підручники, яких так дуже тепер потрібно в Україні. Поміч потрібна в
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Криму, там відкрили, з великими перешкодами від московських манкуртів, 
наші віддані патріоти -  Українські Учителі -  першу українську школу в 
Приморську -  Феодосія. Московсько-комуністична кліка Криму дуже 
знущається над ними, але вони не піддаються і мають вже двісті учнів, це 
дуже активна українська спільнота, просять помочі, де ФУСА? Де ваші серця? 
Чому ви зв’язали бібліотеку Нової Південної Валії з бібліотекою Горького в 
Одесі? Чи то тільки одна бібліотека в Україні? Коли думаємо про це, то 
плакати хочеться, чому ви такі наївні, як там у Одесі, в зрусифікованому 
місті, українці терплять від московської сваволі, вам закриті очі, ви це не 
бачите? Що нас, дурнів-українців, використають наші вороги, як завжди, а 
ви сприяєте тому. Можна багато ще писати, треба писати і писати, бо через 
ваші особисті амбіції тепер терпить наше суспільство тут і в Україні.

Ви кажете, що тут нема студентів, то чому не запросити студентів з 
України? Ми маємо там дуже здібних талановитих студентів, які були б раді 
приїхати до Австралії з допомогою ФУСА. Чи є це у вашій програмі? Скажіть, 
будь ласка, що є у вашій програмі? Похваліться вашими успіхами, 
розвеселіть нас, замість понижувати і деградувати нас, скажіть нам щось 
позитивного, приємного і радісного на зміну.

Як ви можете собі дозволяти спроваджувати професорів з Канади і 
платити їм подорож? Вони не живуть у відсталій країні, вони можуть собі 
самі подорож заплатити. Що корисного ці люди нам приносять? Чи нема в 
нас тут в Австралії науковців, які, може, ще кращі за тих, що ви привозите? 
Чи ви вже дійшли до такого рівня, що тільки з Канади чи з Америки, а інші 
академіки вам не підходять? Яка жалюгідна наша доля з вами, як довго ми 
будемо рабами? Чому ви так високо літаєте? Нам вперше треба виховати і 
навчити дітей української мови, наші майбутні покоління, щоби вони вміли 
читати, а тоді думати про бібліотеки. Більшість бібліотек в Україні 
переповнені московськими книжками. Нам треба постепенно усувати 
чужомовні книжки і замінювати українськими книжками. Хто буде це 
робити? Ми маємо право як фундатори вам на це звертати увагу, і, будь 
ласка, не ігноруйте нас, бо ми маємо листи від вас, де ви пишете, що ми не 
знаємо, що ми говоримо. Ви зобов’язані звітувати не тільки перед 
фундаторами, але і перед українською спільнотою тут в Австралії. Так 
виходить, що ви з вашим поводженням зайшли трохи задалеко, і ви можете 
нас страшити адвокатами, судом, поліцією, але скорше чи пізніше вам треба 
буде здати звіт перед тими людьми, які дали вам ту честь бути тимчасово 
відповідальними і очолювати ФУСА. Пам’ятайте, що це не означає, що ви є 
власниками ФУСА і Шевченківського Фонду, подумайти над тим!

Цікаво було б знати, які дослідження ви проводите за десять тисяч 
долярів на рік, чи ви як компанія, і про закони компанії, які ви нам так часто 
нагадуєте, і так твердо ті закони обороняєте, від кого? Що ви виробляєте? В 
якій ділянці фонди ФУСА заанґажовані, чи це має щось спільного з 
українознавством? Чому ви це тримаєте в секреті? Ви добре знаєте, що 
ФУСА -  це наукова іституція, а не якийсь дослідний центр.

На кінець, ще хочу додати, що мені мій чоловік оповідає. На зборах 
30.01.99 один Директор з ФУСА підійшов до нього, і в розмові була згадка
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про події, які пройшли на Зборах, як рівно ж про справи застрашування нас 
в Південній Австралії. І, що як п. Мотика забере нас до суду, то ми згубимо 
хати. З великим піднесеним голосом цей індивідуал (це улюблений вираз п. 
Мотики) сказав, що ми не тільки згубимо хати, але згубимо і штани! Отож 
бачимо, яких патріотів ми маємо в дирекції ФУСА. Шановні, це не перший 
раз, що ми все згубимо, ми вже все в минулому згубили, через таких 
кровожерів українського народу, як Горький і Сталін. І якщо ми тепер ще раз 
згубимо наші хати і все майно, то про це буде знати український народ, хто 
був причиною того підлого злочину. Що це були українці, які очолювали 
ФУСА і величали Ґорького. Боже, прости цим людям їхні гріхи, бо вони не 
знають, що вони роблять!

Марія Ґоян

П. С. Пропоную Вам прочитати дві статті в газеті «ЦЕРКВА І ЖИТТЯ»: 
«СКУ росте -  і маліє» на першій сторінці п. Р. Колісника («Свобода») і другу 
статтю п. Др. Т. Яськевича «ДЕЩО ПРО ПРОБЛЕМИ НАШІ» на дев’ятій 
сторінці, може, будуть вам цікаві і наукові, бо набирати знання ніколи не 
пізно.
Аделаїда.
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20.02.99.

D ear Sir

RE: THE UKRAINIAN STUDIES FOUNDATION IN AUSTRALIA
YOUR REFERENCE: PBJ : UKR 382 : 60007
Our Solicitor, Mr David Stokes has provided us with a copy of your letter 

dated 3rd February, 1999. Needless to say we take issue with the general thrust of 
your letter and specifically with some of the points contained therein. For 
instance, in your first paragraph you advise that you have been instructed by the 
board of the USFA that it has already responded to the requests for filll financial 
disclosure. Unfortunately, this is not the case for we are yet to receive substantive 
answers to our letter dated 12th October 1998.

We acknowledge receipt of the USFA Annual Accounts Report, however, the 
document falls short of explaining exactly the whereabouts of the financial dis
tribution of the funds. This is a major concern, not only to cofounders, Australia 
wide. We believe that it is not unreasonable for all cofounders to expect to 
receive accurate and detailed information on the allocation of all funds. The co
founders donated monies to a charitable organisation with the clear under
standing that funds would be used for specific purposes, namely for the educa
tion of future generations of Ukrainians in Australia or in Ukraine. It appears that 
Mr Motyka and other members of the board are intent on obfuscating the issue 
by deliberately withholding -  information on how the funds are being used. At 
worst Mr Motyka could be accused of adopting intimidating tactics in attem pt
ing to bewilder and perplex co-founders with the threat of legal action. Please be 
assured that we are not swayed by these threats, rather, it strengthens our resolve 
to get to the bottom of this odious activity. A significant number of Co-founders 
have confirmed their preparedness to go to Court if need be.

We are faintly amused at Mr Motyka's threat of police action and welcome 
their intervention as we are confident that this would prove to be to our advan
tage. We are happy to furnish the police with all details surrounding these mat
ters including a specific incident that occurred at a meeting held in Sydney on 
30th January, 1999, when Mr Motyka made defamatory remarks in public strong
ly inferring that I was wanting to get my hands on 180,000. (There never was a 
question of an account of $80,000 at the Hoveria Ukrainian Credit Union in 
Australia). Mr Motyka deliberately set out to confuse and anger people at this 
meeting then dismissed my attempts to defend myself. Despite travelling 
3,000kms at my own expense, I was not given the right to put the views of South 
Australians and other Co-founders.

As it happens there is an account containing $17,000 in Adelaide which 
remains untouched. That Mr Motyka denies the existence of any formal repre
sentatives from South Australia on the USFA while at the same time accusing me 
of illegally accessing these funds in Adelaide, should prove a deliberate and gross 
misrepresentation of the facts surrounding this matter. It is ironic that Mr Motyka 
should be concerned that we South Australians would use these funds illegally 
when in fact we were instrumental in raising the funds in the first place.

We will continue to assert that Mr Motyka's actions are unethical and quite 
likely illegal. Our genuine concerns have been dismissed and we continue to be
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threatened with legal action in response to our efforts to obtain vital information 
regarding the operation of the USFA funds. Clearly, Mr Motyka's attitude and 
behaviour is at variance with the tenets of the democratic society in which we 
live; it is more akin to the oppression that many of us experienced in the Ukraine 
under communist rule in years gone by; viz:-

• We have been 'directed' to refrain from distributing letters to other con
cerned cofounders.

• We have been 'directed' from publicising our position and our concerns via 
our Ukrainian newspapers. (They too were threatened with legal action!).

• We have been requested to destroy all copies of letters that detail evidence 
casting Mr Motyka in an unfavourable light.

In the light of Mr Motyka's actions we can be forgiven for feeling that a delib
erate and sustained campaign is being waged against co-founders that have dis
played the temerity to question some extremely worrying conduct on the part of 
the USFA Board. Rather than succumb to these threats and intimidation we give 
notice that we intend to strengthen our resolve to pursue these matters further 
in order that justice prevails. Mr Motyka's actions to date have caused significant 
anxiety and stress to many co-founders - people who for all the right reasons 
donated considerable sums of money to the USFA only to be subjected to threats 
and intimidation when perfectly legitimate questions are asked. The question 
may well be asked -  'W hat has Mr Motyka got to hide?"

Please be assured that we will not be succumbing to these demands. We will 
not be destroying any evidence, all letters will be printed in the free press in 
Ukraine, in considerable detail and a paper on the history and evolution of the 
USFA is currently being prepared and will be publicised. Needless to say we will 
be adhering to legal convention. We give notice also that the logo which has been 
used in all states throughout Australia for the past 24 years and which was devel
oped by co-founders and the Ukrainian Community generally, will continue to 
be used. In essence we believe that it belongs to the people who donated time 
and money to found this institution Mr Motyka has no copyright and we reject 
the notion that we are misrepresenting on behalf of the USFA; on the contrary we 
want to help the cause.

With regard to Mrs Berketa, Mr Motyka had full knowledge of her ppoint- 
ment by Mr Polisko in his legitimate capacity as a Director and had no objection. 
We are at a loss in trying to understand Mr Motyka's subsequent concerns and 
objections. (Mr Goyan was visiting the Ukraine at the time and consequently 
made no approach to Mrs Berketa), It is clear that Mr Motyka’s accusations 
against South Australian Co-founders is groundless and motivated by a fear of 
being exposed for his unethical conduct.

Evidently, Mr Motyka suffers memory loss as there is acknowledgment of the 
South Australian Branch and its Directors in a USFA publication attributed to 
him.

The South Australian Branch of USFA understand its rights and obligations 
and is keen to work in harmony with the Sydney Head Office and its Directors for 
the benefit of future generations. We do not believe that we have been under
handed and fraudulent; our motivation is out of concern for the way in which
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our donations have been used. We will maintain our campaign until such time as 
we receive the information originally requested. It is most unfortunate that Mr 
Motyka has deliberately set out to starve us of this information and

instead launch his own offensive against South Australian Co-founders. 
Surely it can be seen that a little bit of courtesy and co-operation could have 
avoided this needless exchange of correspondence and the associated conflict 
and bitterness. We will steadfastly maintain our fight to be given access to the 
information we require, to ask further questions, vote on issues and to remain 
aware of the boards operations and planning.

Please find enclosed copies of letters translated from Ukrainian into English. 
Hopefully these will provide you with a better understanding of our position and 
the injustice and fairness surrounding this matter.

Yoursfaithfully 
Michael Goyan

Куди, мій брате,
Ти ідеш?
І  сором в давній рід  
Приносиш нам..
Навіщо ця облуда -  
Пощо живеш брехнею? 
Чи Бога не боїшся,
А матір не шануєш?
Чи доляр такмогутній, 
Що засліпив вже розум, 
Серце й душу?
І  батька заповіти 
Топчеш не віднині...

Дарія Рихтицька (США)
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20.02.99.

STATEMENT AND DECLARATION
1, Wolodymyr Polischko of the above address do herewith state and declare 

on oath the following:
1.1 have never known Mr. W. Motyka until the day of a political demonstra

tion by the Ukranian Community in front of Parliament House in Adelaide tak
ing place.

2. During that demonstration Mrs. L. Berketa has called me over and intro
duced. to Mr. W. Motyka while some speeches were delivered on steps of 
Parliament.That was a brief meeting where nothing has been discussed at 
all-There was no other meeting with Mr. W. Motyka.I did not know of his coming 
to Adelaide to attend demonstration or his relatives here.

3.1 was never introduced to this man in Mr. M. Goyan’s house and never 
attended any such function and at no time other then on the street of North Tee., 
Adelaide S. A. in front of Parliament House during a political demonstration by 
our Community.

4. At no time I have discussed Ukranian Studies Foundation in Australia mat
ters with Mr. W. Motyka.

5. Additionaly, soon after inception of USFA S. A. Representaticn I have 
become a member and then secretary until the death of our chairman late Rev. N. 
Plichkowskyj when Mr. M. Goyan was elected a new chairman, I becoming a 
deputy, Mr. A.Onishko a secretary, Mr. J.Kryvoviaza and Mr. Fedoruk members of 
State Representation of USFA. On 10.10.1991 Mr. M. Goyan has left for Ukraine 
and I have continued to fulfil duties of deputy chairman as before, accepting Mr. 
A. Kochan into depleted State Representation soon thereafter, and Mrs. L. Berketa 
as an accountant. Mr. M. Goyan has never resigned from chairmanship as he was 
expected to return. There was never a question that candidates needed Sydney's 
office approval throughout the entire my function as a deputy chairman (or self 
appointed chairman of S. A. branch). We never knew about it as it was a State 
matter. Before accepting Mr. A. Kochan and Mrs. I. Berketa into State 
Representation afer deaths of Mr. J. Kryvoviaza and Fedoruk have occured which 
has prompted me to seek dditional mumbers into the State Representation.

6 .1 have resigned from State Representation on 27.11.98.
under pressure.

Signed W.Poliscko
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25.02.99.

D ear Sir
RE: THE UKRAINIAN STUDIES FOUNDATION IN AUSTRALIA
YOUR REFERENCE: PBJ : UKR 382 : 60007
I am writing to you in order that I may clarify some issues involving Mr 

Motyka that arose at the General Meeting of the USFA on 30th January 1999.
The purpose of this letter is to respond to an allegation, and a deliberate lie 

made by Mr Motyka to the effect that in September 1991 he was in Adelaide 
involved in matters pertinent to the USFA and that I Michael Goyan picked him 
up from ...?, and brought him to my home at 50 Beaufort Street, Woodville Park 
in September 1991, the facts detailed hereunder which can and will be substan
tiated, if needs be, show Mr Motyka's allegations to be errant nonsense:-

Lie N o.l: I have never met Mr Motyka in Adelaide, let alone in September 91. 
I categorically deny picking Mr Motyka in Adelaide and transporting him to my 
house in Woodville Park.

Lie N o .2 :1 have never introduced Mr W Polishko as Chairman of the USFA 
Branch of South Australia to Mr Motyka. I firmly believe that this was fabricated 
by Mr Motyka to incite Co-founders and donors against me at the General 
Meeting on the 30.1.99 in Sydney. Moreover, I have never been given a chance to 
deny this lie.

Lie No.3:1 firmly maintain that no one here in South Australia was aware that 
Mr Motyka was in Adelaide relative to matters pertaining to the USFA in

September, 1991.1 can assure you that no official meetings were called in 
Adelaide at that time.

Lie No.4: We categorically refute the statement made by Mr Motyka some 
individuals wanted, to take over the $80,000, we are not thieves! The facts of the- 
matter are that on 1st December 1998, Mr W Polishko informed Mr Czudakewycz, 
Secretary of the Sydney Head Office by letter that moniescollected and deposit
ed in Adelaide : Account SI at the "Hoveria" Cooperative controlled by Mr 
Polishko, USFA's South Australian Branch, have been transferred to Mr M Goyan, 
Chairman of the USFA's SA Branch. This is the account SI totalling $17,000.00 
only, recorded in the Adelaide "Hoveria" Cooperative. We have had absolutely no 
dealings or involvement with a separate account, totalling $80,000 held in the 
same cooperative and controlled by signatories attached to the "Head Office" in 
Sydney. Clearly there is no facility for SA Branch Members to access these funds, 
nor has there ever been any intention on our part to touch either account over 
the years. Accordingly we take great exception to misinformation given publicly 
by Mr Motyka, to the effect that I wanted to "get a hold of this money”, and that 
the matter was in the hands of the police. (We are still waiting for the police) I 
understand that these allegations are defamatory. I welcome Police intervention 
in order that I may then feel motivated to clear my name at 77 years of age, I 
maintain an impeccable reputation and standing in the Ukrainian community as 
an honest and reliable person. I am not about to have this besmirched by the likes 
of Mr Motyka, who seems to be a compulsive liar.
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Lie No.5: We reiterate that contrary to untruth purveyed publicly by Mr 
Motyka, we have never received an unambiguous and substantive response to 
our letter dated 12 October 1998. We did so get very threatening letters from 
Mr Motyka.

As a consequence of the history of untruths and ongoing deception we main
tain our resolve to have Mr Motyka removed from the position of Chairman and 
Director of the USFA. We believe that the matter is sufficiently serious to be 
brought to the attention of the Registrar of Companies and the Australian 
Securities Commission, and the whole Ukrainian community. We cannot 
overemphasise the negative effects of the ongoing stress and anxiety that Mr 
Motyka's deliberate and ongoing intimidation and outright dishonesty is causing 
Co-founders of USFA, therefore with his deliberate lies has forfeited to be head of 
USFA.

"tours sincerely Michael Goyan



27.02.99.

Дорогі Директори, дорогі Фундатори,
Ми зобов’язані повідомити вас і ще раз підкреслити ці важливі події, які 

пройшли через майже півроку між нашим Стейтовим Представництвом в 
Південній Австралії і Централею ФУСА в Сіднеї. Доказом є те, що через цілий 
час в процесі цих справ п. В. Мотика, як голова ФУСА, вживає різного роду 
наклепи і видумані недійсні факти, щоби оправдати себе. Що правда тільки 
за ним, а все інше не має значення. Аналізуючи все від самого початку, ми 
зрозуміли, що ми маємо до діла з людиною, яка не знає, що вона робить або 
працює під упливом когось іншого. Через перебіг цих подій він виявив себе 
нікому не зрозумілим, бо таке його поводження і відношення не відповідає 
принципам країни, в якій ми живемо. Прямо він створив з себе 
ненормального диктатора, вводячи нікому не відомі його власні закони, не 
хоче ні з ким співпрацювати. Від самого початку його каденції він зібрав 
відповідну групу людей, яка з року в рік на Загальних Зборах в Сіднею його 
переобирає. Так що в такий спосіб він запевнив собі досить певне місце як 
голова ФУСА, мабудь, до смерти, а щоб забезпечити собі мир і спокій, 
створив собі придуману тактику, щоби знищити права людини, щоби 
позбутися критиків, позбутися опозиції, не дозволяючи фундаторам 
довідатися правду про діяльність ФУСА. Одним словом, загрожуючи 
правниками, судом, а на кінець вже дійшов і до поліції. Мої завваги із 
Загальних Зборів ФУСА в Сіднеї 29.11.99 і 30.01.99 стали довершеним 
фактори, що п. В. Мотика дуже нечесна і брехлива людина. Чому він довів 
себе до такого рівня? Не думаючи про наслідки, які з його поводження 
можуть мати не тільки осунення його як голови і директора ФУСА, як рівно 
ж можуть мати небажані наслідки в його приватному житті.

На Загальних Зборах в Сіднеї 30.01.99 перед збором людей він 
обвинуватив мене, що я хотів в якийсь спосіб забрати $ 80.000 з 
Кооперативи «Говерля» в Аделаїді. Не будемо тут входити в подробиці, бо 
забрало б зайвий час, але якщо прийде час, то буде сказано все від початку 
до кінця. В нас немає проблем. В цьому випадку він впав до такого рівня, що, 
мабуть, жоден правник не зможе йому допомогти в спосіб, як він 
представив мене перед публікою, зробивши з мене злодія. Я вважаю, це є 
найвищою образою для мене, це перший раз за моїх 77 років життя, що 
людина, яка повинна бути чесна і порядна на такій посаді, очолюючи ФУСА, 
дозволяє собі брехати. Чи можна такій людині довіряти і дозволяти бути 
відповідальною за Шевченківський Фонд і ФУСА?

Але підемо далі, на тих зборах п. В. Мотика наплів цілий ряд нісенітниць, 
але ці люди, які вже його добре знають і дуже його люблять, який він мудрий 
і справедливий в їхніх очах, то коли хтось інший появиться, кого вони не 
знають, то та людина не має ніяких шансів себе проявити. З п. Мотикою 
співпрацює тісно п. Чудакевич, який постійно втручається і перериває 
Загальні Збори своїми зайвими викликами.

Ось що сказав п. В. Мотика на цих зборах, окрім брехні за $ 80.000. Він
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таким переконуючим голосом сказав, що все, що ми робимо в Аделаїді,- то 
в його понятті неважне, але через дві декади то було важне, і коли ми 
збирали пожертви на Шевченківський Фонд, на створення ФУСА, це було в 
порядку.

Цікаво, скільки праці присвятив в тій ділянці п. Мотика в той час? Він 
тепер не може перестати хвалити себе, яку велику роботу він і його колеги 
директори роблять, розпоряджаючися готовими фондами, чи це тяжка 
праця -  роздавати грамоти між собою.

Щоби продовжити цей скандал, п. В. Мотика сказав таке: у вересні 1991 
року він був в Аделаїді в справі ФУСА (чому я це питання підношу, бо тепер 
цілий час п. Мотика заперечує, що я був головою ФУСА в Південній 
Австралії, знаючи добре, що він бреше) і твердить, що коли він був в 
Аделаїді, то я його підібрав, не кажучи звідки, і завіз його до мого дому і там 
представив п. В. Полішка як Голову Представництва ФУСА на Південну 
Австралію, і ніби тим він хотів доказати, що я не був, і не являюся головою 
Представництва ФУСА в Південній Австралії. І тепер ми приходимо до 
нечесно видуманої брехні п. В. Мотикою.

Я категорично стверджую, що я не стрічався у вересні 1991 року з 
п. Мотикою в Аделаїді, і взагалі ніколи я не стрічав його в Південній Австра
лії. Це просто видумка ненормальної людини.

Я ніколи його не підбирав і не завозив його до нас, до хати -  це брехня.
Я не представляв п. В. Мотиці п. В. Полішка у нас в хаті як голову ФУСА на 

Південну Австралію -  це брехня.
Коли доходимо до таких серйозних справ, до чого п. Мотика 

допустився, то чи можемо мати якесь довір’я до цієї людини? Підсумовуючи 
всі його діла за цілу його каденцію, то прямо жах огортає. Це тільки 
маленька частина його відношення до багатьох людей в такий спосіб, 
роблячи різні неетичні заходи навіть вдаючись до брехні, щоби вдержатися 
при ФУСА. Не можна вже дальше чекати і терпіти, прийшов час, щоби 
позбутися цієї людини з головства ФУСА.

Ми звертаємося до Дирекції ФУСА негайно усунути п. Мотику з голови 
ФУСА з браку довір’я до нього і щоби скінчити цю комедію з цією людиною 
раз назавжди. І почати новий і чесний діялоґ з фундаторами, 
жертводавцями і з цілим українським суспільством на благо і на користь 
цієї поважної наукової існтитуції Шевченківського Фонду і ФУСА. Якщо ви 
це не зробите, то відповідальність за діла п. Мотики може впасти на всю 
Дирекцію, бо брехати так просто публічно -  може мати неприємні 
наслідки, і ми певні, що п. Мотика про це добре знає, про ті закони всім 
часто згадуючи. Тепер, шановні Директори, рішення за вами. Я звертаю 
Вашу увагу на те, що п. Мотика і п. Чудакевич не дозволили мені дійти до 
слова, щоб я цю неправду заперечив.

Михайло Ґоян за С. П. ФУСА П. А.
Аделаїда.
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20.02.99.

STATEMENT AND DECLARATION

1. Wolodymyr Poliscko of the above address do herewith state and declare on 
oath the following:

1.1 have never known Mr. W. Motyka until the of a political demonstration by 
the Ukranian Community in front of Parliament House in Adelaide taking place.

2. During that demonstration Mrs. L. Berketa has called me over and intro
duced me to Mr. W. Motyka while some speeches were deliver ed on steps of 
Parliament. That was a brief meeting where nothing has been discussed at all. 
There was no other meeting with Mr. W. Motyka. I did not know of his coming to 
Adelaide to attend demonstration or his relatives here.

3. I was never sntroduced to this man in Mr. M. Goyan’s house and never 
attended any such function and at no time other then on the street of North Tee., 
Adelaide S. A. in front of Parliament House during a political demonstration by 
our Community.

4. At no time I hafe discussed Ukranian Studies Foundation in Australia mat
ters with Mr. W. Motyka.

5. Additionaly, soon after inception of USFA S. A. Representation I have 
become a member and then secretary until the death of our chairman late Rev. N. 
Plichkowskyj when Mr. M. Goyan was elected a new chairman, I becoming a 
deputy, Mr. A. Onisko a secretary, Mr. J. Kyvoviaza and Mr. Fedoruk members of 
State Representation of USFA. On 10.10.1991 Mr. M. Goyan has left for Ukraina 
and I have continued to fulfil duties of deputy chairman as before, accepting Mr. 
A. Kochan into depleted State Representation soon thereafter, and Mrs. L Berketa 
as an accountant. Mr. M. Goyan has never resigned from chairmanship as he was 
expected to return. There was never a question that candidates needed Sydney’s 
office approval throughout the entire my function as a deputy chairman (of self 
appointed chairman of S. A. branch). We never knew about it as it was a State 
matter. Before accepting Mr. A. Kochan and Mrs. I. Berketa into State 
Representation deaths of Mr. J. Kryvoviaza and Fedoruk have occured which has 
prompted me to seek additional mumbers into the State Representation.

6 .1 have resigned from State Representation on 27.11.98 under pressure.
Signed W. Poliscko
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22.03.99.
D ear Sir

RE: UKRAINIAN STUDIES FOUNDATION IN AUSTRALIA LTD (PO Box 270. 
LIDCOMBE. NSW) (ACN: 001 268 293)

Further to my conversation with Mr David Mead of the South Australian 
Division of ASIC, we are seeking your assistance to investigate what we consider 
to be a serious breach of the Memorandum and articles of the USFA.

We the co-founders of the USFA are appalled at the manner in which the 
Sydney Directorate are treating donors and have grave concerns about the gen
eral conduct of the Chairman Mr Motyka. The operations and activities of the 
Sydney Directorate, particularly with regard to accountability of expenditure 
leaves a lot to be desired.

Our efforts to date to pursue these matters of concern have been continually 
frustrated by Mr Motyka's belligerence, insidious behaviour and wholly unethical 
conduct. Rather than provide honest answers to simple questions, Mr Motyka 
prefers to obfuscate the issues by threatening us with legal action and other 
intimidatory tactics. Needless to say these actions are causing a good deal of 
stress, anxiety and anger amongst donors throughout Australia.

We drawyour attention particularly our letters of 20/2/99 and 25/2/99 to Mr 
W. Motyka's solicitors (enclosed). Documents, reports and correspondence are 
also enclosed.

The main points of our concern on which we seek your guidance are:-
1. Who allocates and internally controls the expenditure within USFA? Is 

there an academic council to examine the need and priority and to recommend 
various expenditures, and in some instances to direct tasks set out by fund 
donors?

Ukrainian Studies Foundation has been established in 1974 for the sole pur
pose to establish a Chair of Ukrainian Studies in one or more of the Universities 
in Australia.

Since 1991 Ukraine has become an independent State and some of the prior
ities set out by the Foundation has been enlarged and diversified and as the result 
of USFA is spending now some of its budget for unforeseen and unapproved 
needs of Ukraine, contrary to the Memorandum of Articles provisions, drawn in 
1974 and amended in 1995. As donors of money we have no input nor the abili
ty to influence and to contribute to the decision making in redistribution of 
funds on the changed priorities.

2. Non delivery of membership forms for those wishing to become members, 
despite our request for such.

3. Request for the donors to become members of USFA automatically was 
ignored.

4. Request to supply us with the list of members was also ignored. People do 
not know if they are members of the fund.

5. No notification issued by USFA Board to hold an Annual General Meeting 
on 30/1/99, resulting in those wishing to vote or attend missing out.

6. Voting forms for so called "secret" ballot at that meeting's election of some 
officials were numbered, revealing to USFA directors who had voted for whom.
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7. Results of voting was whispered to the meeting Chairman, Mr W. Motyka 
who was the head of the same organisation. Shouldn't there have been an inde
pendent person to do this job?

8. A person who was rejected by secret voting, was allowed to be re-elected by 
the Chairman Mr Motyka as he is the Chairman's right hand.

9. Mr M Goyan, Chairman of SA, USFA Branch was not allowed to explain nor 
to clear his name on false statements made publicly at that general meeting by Mr 
W Motyka. At the Annual General meeting of the USFA held in Sydney on 
30/1/99, Mr Motyka publicly presented various items of information that he 
would have known to be false and misleading concerning Mr Goyan from South 
Australia.

10. SA Branch which has been duly elected and functioning for nearly 24 
years. (There are 102 donors to the fund who have collected and deposited 
$17,000 in South Australia).

11. We as donors have been misled according to the articles of the USFA. All 
the donors knew that money was given for educational purposes only, and now 
to our knowledge, money is being indiscriminately and inappropriately spent.

12. The names of at least 10 key donors who have contributed a combined 
amount of $310,647.00 towards USFA, have been removed without explanation 
from an entry entitled "Grand Donors List" (from the latest edition of the book 
"Ukrainians in Australia" 1998 edition Volume II).

13. There has been no information forthcoming about the rights of donors 
relative to the-Memorandum of Association (16.12.1974).

14. It needs to be stressed that donors have given monies solely for the 
Ukrainian Shevchenko Trust" and for no other purpose (Refer: Point 12). Clearly, 
no contributions would have been forthcoming. Had donors been aware that 
their contributions were and are continuing to be used for other purposes.

15. We in South Australia are responsible since 1974 for part collection of this 
fund and are representing SA donors who are very much angered by unethical, 
rude attitude and strange behaviour of Mr Motyka, the Chairman of USFA, Sydney 
who suddenly does not recognising us in the state of South Australia as an active 
functioning Branch of Ukrainian Studies Foundation body. Although two mem
bers of our Branch have been active members of the Board of USFA (since 1977, 
1987, 1988 and 1991), we never know in advance what is planned and who is 
doing this.

16. Memorandum of Articles has not been gazetted to donors at all, thus pre
venting objections to some odd, controversial clauses.

17. Your attention is drawn to clause (b) "Membership" of Article of memo
randum, page 7. Donors think they are members of USFA when they are not. A 
total confusion exists in this area. It appears, according to this clause, donors of 
moneys are actual members of USFA yet somehow present USFA directorate (Mr 
W. Motyka) does not recognise it. Why?

18. We ask to create a body for internal financial control of the Australian 
Shevchenko Trust Fund.

It is the last point that is causing donors particular angst, it is evident that
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Donors have been misled. We strongly hold the view that Donors should no 
longer be denied the right to have access to all information.

We also believe that ASIC has not received a copy of the USFA's latest emoran- 
dum and articles of Association, (as amended).

As donors of the USFA, we are determined to have these matters rectified, we 
believe that the matters are sufficiently serious to warrant ASIC's intervention 
and submit that the USFA should be deregistered until such time that all issues are 
satisfactorily resolved.

We bring to your attention the monies were donated to the Shevchenko Trust 
by 1006 donors from all over Australia.

We request your assistance and advice.
Yours faithfully

Michael Goyan
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30.03.99.

Шановний, пане Ґоян,
Справа: Ваше порушення Статуту ФУСА.

Нав’язуємо коротко до Ваших листів, які Ви розсилаєте по Австралії. 
Віримо, що Загальні Збори (30.01.99), де Ви мали змогу довідатися про 
працю і фінансовий стан Фундації та звіти, які були прийняті членами на 
Зборах, виставили все, що було потрібне. Натомість Ви дальше пишете і 
поширюєте Ваші безпідставно негативні листи.

В зв’язку з повищою справою подається Вам до відома слідуюче:
Дирекція Фундації Українознавчих Студій в Австралії на своєму 

засіданні 13.03.99 року на підставі точки 14 Статуту ФУСА (копію 
залучуємо), рішила слідуюче:

Ви порушили Статут ФУСА, а саме:
1. Ви закидаєте Дирекції ФУСА у Вашому листі з дня 12.10.98 в 

зловживанні фондів ФУСА, та робите інші безпідставні закиди в дальшій 
кореспонденції;

2. Ви дієте незаконно, представляючи самого себе, як уповноважений 
Голова Представництва ФУСА ПА;

3. Ви скликали незаконно т. зв. «Загальні Збори Представництва ФУСА 
ПА» на день 12.12.1998.

4. Ви зробили заходи в кооперативі «Говерля», Аделайд, замінити 
незаконно підписи господарюванням фінансами, які є власністю Фундації 
Українознавчих Студій в Австралії.

5. Ви розсилаєте листи, і деякі на бланках ФУСА, по Австралії, в яких Ви 
робите неправдиві закиди проти Дирекції та членів ФУСА на шкоду ім’я і 
розвиток ФУСА.

У зв’язку з повищим Дирекція просить Вас з’явитись, згідно з 
параграфом 14 Статуту ФУСА перед Дирекцією на засіданні в день 17.04.99 
в годині 13-й дня в приміщенні Українського Народного Дому, 59 Джосеф 
вул. Лідкомб для вияснення Вами, чому Дирекція не мала б позбавити Вас 
членства Фундації Українознавчих Студій в Австралії.

Дирекція ФУСА зобов’язується заплатити Вам поворотну подорож 
безпосередньо від Аделайди -  Сідней, найдешевшим транспортом.

Остаємося з пошаною до Вас

За рішенням Дирекції ФУСА В. Мотика, Голова
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НАШ КОМЕНТАРІ
Такий же лист  одержав і п. В. Полішко. Як бачите, п. В. Мотика вважає, 

що м и  порушили Статут ФУСА і називає п ’ять наших «смертних гріш».
1. Замість того щоб дати просту і конкретну відповідь на наш і 

запитання у  лист і від 12.10.98 відносно діяльності ФУСА, розвіяти наші 
сумніви, п. Мотика оголошує їх «незаконними». Кожен, хто перечитає цей 
наш лист  на стор. 55, побачить, що нічого незаконного в ньому нема. 
Новоявлений диктатор Мотика оголошує поза законом кожного, хт о  
ставить невигідні для нього запитання, хто сміє сумніватися. На 
підставі якого статуту він чинить це беззаконня, розправляючись з 
чесними людьми?

2. Незаконним В. Мотика вважає те, що п. М. Тонн представляє себе як  
Голова Представництва ФУСА П .А  У своїй статті в книжці «Українці в 
Австралії» п. Мотика називає n. М. Ґояна серед директорів ФУСА (див. с. 126).

Отже, тоді він це визнавав. А тепер відмовляється від власних слів, 
заперечує дійсний факт. Де його сумління? Головою Стейтового 
Представництва ФУСА на П.А п.М. Ґояна обирав не Мотика, а  українська 
громада, жертводавці П. А  Тому м и не бачимо тут ніякого порушення 
Статуту з боку п. М. Ґояна.

3. Незаконним п. Мотика вважає скликання Загальних Зборів 
Представництва ФУСА П. А. Це тільки ЩБ-НКВС СРСР, розправляючись з 
інакомислячими, забороняло будь-які збори громадян, як і не були 
санкціоновані згори, а учасників зборів кидало до в ’язниць. Ми живемо у  
демократичній державі. Статут ФУСА також не забороняє скликати 
збори з ініціативи будь-кого з жертводавців, а не т ільки голови 
Стейтового Представництва.

Тому це звинувачення з боку п. Мотики є незаконним, бо суперечить не 
тільки Статуту ФУСА, а й КонституціїАвстралії.

4-Дирекція ФУСА звинувачує п. М. Ґояна в тому, що він «зробив заходи в 
кооперативі «Говерля» змінити незаконно підписи господарюванням  
фінансами». Це звинувачення абсолютно безпідставне.

Стейтове Представництво ФУСА в Аделаїді має 17-000 доларів на  
рахунку в кооперативі «Говерля». Право підпису на фінансових документах 
від Стейтового Представництва мав п. В. Полішко і п. Л. Беркета. Після 
обрання у  1998р. Головою Стейтового Представництва М. Ґояна п. В. По
лішко передав право підпису М. Ґояну зі своєї згоди. Про передачу права 
підпису В. Полішко (за його твердженням) відразу ж повідомив листовно 
Головну Управу ФУСА в Сіднеї (згідно з постановою нашого Стейтового 
Представництва).

У цьому нема нічого незаконного, що не відповідало б  Статуту ФУСА 
Крім того, п. М. Ґоян жодного разу не скористався правом підпису на  
фінансових документах Стейтового Представництва П. А. і гроші з 
рахунку не знімав.

На Загальних Зборах ФУСА в Сіднеї30.0199р. п. В. Мотика звинуватив 
п. Ґояна в намаганні вкрасти 80.000 доларів з рахунку Центральної 
Управи ФУСАу кооперативі «Говерля».
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Це найбрутальніша брехня, наклеп, очорнення чесного імені п.М.Ґояна. 
Це є злочин, за який В. Мотика повинен відповідати перед законом. Адже 
В. Мотика знав, що ніякого доступу до цих 80.000 доларів п. М. Ґоян немов, 
бо зняти ці гроші з рахунку ніхто, крім чотирьох директорів з Головної 
Управи в Сіднеї, не може, бо потрібні підписи на фінансових документах 
саме цих директорів.

5. Правдиві чи не правдиві закиди і запитання ставимо м и в своїх 
лист ах до ФУСА і громадськості, може відповісти лиш е Комісія з перевірки 
фінансової діяльності ФУСА, яку треба створити з жертводавців. Ми 
ставимо ці запитання не на шкоду імені й розвитку ФУСА, а задля її 
порятунку від нечесних людей, заради процвітання української справи в 
майбутньому.

Отже, кожна неупереджена, чесна людина зрозуміє, що Статут ФУСА 
і закони Австралії порушили не М. Ґоян іВ.Полішко, а Дирекція ФУСА.

Передруковуємо п. 14 Статуту ФУСА (англ.мовою), щоб кожен побачив, 
що п. М. Ґоян і п. В. Полішко та інші стали жертвами Дирекції, яка  
узурпувала право звинувачувати, судити будь-кого на власний розсуд. 
Дирекція безпідставно образилася на наші законні запитання у  лист ах і 
вирішила розправитися з чесними людьми, які хотіли знат и правду про 
діяльність керівництва ФУСА

14. If any member shall have ceased in the opinion of the directors to accept 
and be in sympathy with the objects of the Company or shall wilfully refuse or 
neglect to comply with the provisions of the Memorandum of Association or of 
these articles or of any by-law of the Company or shall be guilty of any offensive 
unseemly or ungentlemanly conduct or of any conduct deemed by the directors 
to be unbecoming of a member or prejudicial to the interests of the Company 
such member may be requested to appear before the directors to give an expla
nation of such cessation refusal neglect or conduct as aforesaid. Such request 
shall be in writing signed on behalf of the directors and shall set out brief partic
ulars of the cessation refusal neglect or conduct complained of and shall be given 
to the member at least seven days before the date of the meeting at which he is 
requested to attend. Notice that a member has been so requested to attend shall 
also be given to each of the directors at least seven days before the date of such 
meeting. At such meeting the member shall have the opportunity of hearing full 
particulars of what is alleged against him and of giving any explanation of the 
alleged cessation neglect refusal or conduct. If the directors find the complaint 
proved they may expel suspend or caution the member provided that a member 
shall not be expelled from the Company unless two-thirds of the directors pres
ent at such meeting vote in favour of expulsion. A member suspended under this 
article shall not during the period of suspension be eligible to be elected or 
appointed to any office or continue to hold any office or be in or upon the prem
ises of the Company or hold himself out as representing the Company elsewhere.

Звертаємо увагу шановних читачів: параграф 14, на який посилається 
п. Мотика, взятий зі статуту звичайної компанії, в той час я к  ФУСА не є 
компанією. ФУСА -  це благодійна установа, яка  існує на гроші
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жертводавців. Тому цей параграф 14 не повинен бути в Статуті ФУСА в 
такому вигляді. Ми вважаємо, що нинішній Статут ФУСА не відповідає 
характеру діяльності та засадам громадської інституції і повинен бути 
змінений.

08.04.99.

Високоповажані Директори ФУСА,
Листа Вашого, писаного 30.03.99, ми одержали 06.04.99. Не будемо 

входити в його зміст, бо було б зайвим. Нам дуже прикро, що пан В. Мотика 
довів цю справу до такого стану, що розв’язка тепер не проста. П. В. Полішко 
звертався до вас в перших днях цього непорозуміння, щоби довести цю 
справу в людяний спосіб і покінчити з особистими амбіціями. Але так 
виглядало, що ви все сприймали за жарт і намагалися зліквідувати наше 
представництво в Аделаїді без причини. Чия була це ідея і чому? Чи ми були 
вам на перешкоді? Ми, навпаки, шукали інформації від вас, щоби 
продовжити спільну працю на користь ФУСА, але так вийшло, що у вас була 
інша ідея, і непорозуміння виникли з вашої необдуманості, а може, з інших 
невідомих нам причин.

На зборах 30.01.99 ви самі порушили закон, не дозволивши мені 
оправдатися і оборонитися від наклепів пана В. Мотики, де він обвинуватив 
мене, що я хотів украсти $80,000 з Кооперативи «Говерля» в Аделаїді. Пан В. 
Мотика говорив свідомо неправду тільки ради того, щоби підбурити 
присутніх на зборах проти мене. Ця нечесна кампанія пана В. Мотики 
почалася проти мене з 12.10.98. Ви добре знаєте, що в тому листі не було 
нічого такого, щоби підносити цю справу до того рівня, до якого ви себе 
завели.

Все це, що сталося,- це ваша власна вина, і тепер, будь ласка, не шукайте 
винних деінде. Мені дуже прикро повідомити вам, що я не зможу прибути 
до Сіднею 17.04.99 з двох причин. Перше, що моя дружина мала досить 
складну операцію завдячуючи вам, і я мушу бути при ній ще досить довгий 
час. По-друге, ми запрошені на весілля до панства Марії і Омеляна 
Слободянів 17.04.99. Ми це вже відмінити не зможемо.

В додатку, я вважаю, що мені їхати до Сіднею за кошти ФУСА, щоби себе 
оправдати перед головною дирекцією, сумління мені не дозволяє. Якби це 
було конечно, я дуже радо приїхав би за свій власний кошт. Щодо статуту, 
прошу мені не згадувати, де права фундаторів? Цей статут безвідповідаль
ний в вашу користь, але прийде час, коли цей статут буде змінено, щоби всі 
фундатори Шевченківського Фонду і ФУСА мали права членів ФУСА та 
права контролю діяльности Головної Управи ФУСА в Сіднеї. Ви хочете 
позбавити мене членства ФУСА, будь ласка, докажіть ще одним вашим 
поводженням вашу неграмотність. Ви мені не робите ласку, чи я буду 
членом, чи ні, але я завжди залишуся людиною, яка бажала і бажає всім 
добрим людям добра і щастя. Як ходить о стислість, то ви повинні 
обернутися чесним обличчям до нас тут в Аделащі і перепросити нас за
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ваше неетичне поводження супроти нас, де ми стали жертвою ваших 
нерозумних дій. Все, що вам потрібно, це ствердити, що ви зробили 
помилку, недооцінюючи нас за нашу віддану працю через майже чверть 
століття. Ніяка нормальна людина не може повірити, що ви впали до такого 
низького рівня, полагоджуючи просту справу, це так не робиться. Ви 
зробили з нас брехунів, злодіїв і самозванців. А коли ми почали себе 
обороняти від того вашого безправ’я, то тепер ви маєте претензії, що ми 
порушили закони. Коли я був в Сіднеї на Загальних Зборах 30.01.99, 
звертався до вас, до зборів, щоби полагодити ті непорозуміння, то пан 
П. Чудакевич сказав панові В. Мотиці, щоби мені слова не давати, бо справу 
вже перебрала поліція! Тяжко зрозуміти, що ви за люди, щоб щось таке 
могли придумати? Ви знаєте дуже добре, хто винний і хто почав це 
безглуздя. А тепер нарешті ви хочете, щоб я знову зайво тратив час і кошти 
їхати до Сіднею, тоді коли можна надзвичайно просто цю справу закінчити 
без всіляких оправдань. Вам треба навчитися брататися і помагати один 
одному, а не знущатися над собою. Я ще раз хочу підкреслити, що не було 
причини з вашої сторони до нас так відноситися. Очолюючи ФУСА, вам 
треба ще багато навчитися, як відноситися в першу чергу до Фундаторів і до 
українського суспілства в загальному, де ваше П. Р. Окрім законів і статутів, є 
ще якесь людське відношення, чого ми не помітили від Вас.

І сьогодні ви ще маєте відвагу мені писати, що я порушив 14 точку 
вашого карного кодексу. Який абсурд. Ще до того я повинен все кинути і 
їхати, щоби стати перед «страшним» судом. Подумайте, як задалеко ви 
зайшли. Чи вам не соромно?! Я помітив, що цим разом ви мені не наказуєте 
так, як то було перед тим, а запрошуєте. Дякую вам, але навіть якби я міг 
приїхати, це не було б ні вам, ні мені на користь. Ви мені пропонуєте 
найдешевший транспорт, то мені треба було б іти пішки, і я непевний, чи 
вспів би прийти до Сіднею на 17.04.99.

На закінчення я хочу вас запевнити, що я не виную вас за те, що ви стали 
такими, якими ви є. Це не ваша вина, то вина Фундаторів, що вони 
дозволили вам так над ними знущатися, деградувати і понижувати їх. Вони 
стали вашими жертвами, між ними багато заслужених, чесних і відданих 
патріотів української спільноти тут в Австралії.

Тепер, що ще вам залишилось: виправте ваші немудрі діла, ще маєте 
трохи часу це публічно проявити — ваші недотяги і вашу зарозумілість і 
непошану навіть до тих, яких ви вважали ненадійними до вас, бо вони не 
хотіли підкорятися вашій диктатурі.

Оцим листом ми закінчуємо цю справу з вами, з теперішньою головною 
управою ФУСА. І будемо чекати, щоб продовжити нашу корисну діяльність 
в Південній Австралії з новим статутом і з новою Головною Управою ФУСА 
в Сіднеї.

А щодо мене, то так, як пан В. Мотика казав на Загальних Зборах в Сіднеї
30.01.99, що ми ще колись стрінемося.

З належною пошаною до вас
Михайло Ґоян  
за С. П.ФУСАП.А

Аделаїда.
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12.04.99.
D ear Mr. M otyka

RE: YOUR CORRESPONDENCE DATED 30TH MARCH 1999
I acknowledge receipt of your letter dated 30th March 1999 in which you 

aliege that I am in breach of the "Memorandum and Articles" of the USFA and 
invite me to appear before the Directors of the Board on 17th April 1999.

3bu will not be surprised that I reject your allegations and thai I am bemused 
at your invitation that I should appear before the directors for admonishment 
and/or to plead my case as to why I should not be expelled frcm membership of 
USFA. Obviously I will not be doing so.

Let me emphasise our position The gravity of the issues that are escalating 
since our initial enquiry in October, 1998, and our firm resolve to expose what 
we believe -  and have evidence to support - are questionable activities that may 
well breach statutory requirements. This goes well beyond me being held 
accountable and having as explain my actions to the Directors of the Board.

We have no confidence in a Chairman who governs by his own set of rules 
(and who is dishonest) guided by a Memorandum and Articles of questionable 
legality.

Again, let me respond to the issues raised in your letter by putting forward the 
position of South Australian Donors which can be summarised as follows:

1. We reject your interpretat'on that our efforts to obtain definitive informa
tion about the disbursement of funds amounts to "Accusations of financial 
impropriety" Let me restate again that we have yet to receive any meaningful sub
stantive response to our letter dated 12th October 1998 Had you, in your posi
tion as Chairman, responded honestly and unambiguously to the specific ques
tions raised in our letter, we could have avoided this on-going exchange of cor
respondence and associated stress and tension. That you, in our opinion have 
deliberately attempted to obfuscate these issues, and intimidate, South Australian 
Donors in the process, strengthens our resolve to obtain detailed and factual 
information regarding the use of funds donated to the Foundation.

We are confident that we have acted correctly in our endeavours to obtain 
this information in recent months, and remain concerned and offended at your 
stance and behaviour which I can assure you is well documented Ydu are mistak
en if you believe that donors will ultimately give way to the illusion that you are 
carrying out the duties of your office ethically and with proprietary, when in fact 
you are governed by your own set of rules.

2 .1 was appointed Chairman of the USFA for South Australia on the death of 
Rev N. Plichkovsky and was again nominated Chairman at the General Meeting 
in Adelaide on 12th December, 1998, following due legal process. Evidently, 
there have been no objections to our activities here in South Australia - until such 
time that we begun our enquiry into the use of the funds - giving rise to our sus
picions and concerns If you had any misgivings at that stage you should perhaps 
have explained this to all Donors, myself included?

3. As has been the case for several years we have exercised our right to hold 
General Meetings in South Australia. Neither you or other Directors have ever
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objected to this in the past. I refer to a meeting in Adelaide which extended over 
two days (June 27th -  28th, 1987), which resulted in our raising substantial 
funds for the Ukrainian Australian Shevchenko Trust Contrast this with a meet
ing recently convened by you to which few people were invited (or informed) 
and was over in 3 hours! You are high handed in your application of a governing 
set of rules that you yourself had no small part in drafting

4 .1 take great offence and exception at your accusation that an attempt was 
made by myself to defraud funds in South Australia My honesty and credibility 
will never be questioned. Mr Motyka and Mr Czudakewycz pursue this line at 
your peril Yxi should be ashamed of yourself, pursuing a strategy that is totally 
baseless and will continually reflect poorly on you. I am prepared to be judged by 
my peers on this score? Publication on the History of the USFA, inclusive of all let
ters reflecting on your character and actions, spontaneously received from 
donors from all over Australia.

Might 1 add that I have always paid for expenses when involved in USFA 
activities out of my own pocket Very odious tactics Mr Motyka.

5 .1 do not deny that a number of South Australian donors, including myseif 
are, and will continue to distribute letters In the absence of any Media Coverage 
(Mr Czudakewycz told us himself that no Ukrainian Newspaper will publish our 
grievances). This is the most effective and democratically sound way of inform
ing Donors of your actions and behaviour. We believe all Ukrainians have the 
right to have access to the facts in order that they might make informed opinions 
about this subject matter. It is not us who are damaging the reputation and devel
opment of the USFA In addition to the stress and worry that you have caused to 
so many well meaning donors, you now have the audacity to refer to paragraph 
14 of the Articles of Association and summons me to Sydney! Please read the rea
sons in my letter written in Ukrainian as to why I am not in a position to attend 
But understand that in principle I do not intend to be part of this farcical attempt 
of officiousness on your part Ifou may try to couch your position in an officious, 
high handed tone -  it is all part of your intimidating approach which we believe 
is designed to prevent a proper investigation into your dealings.

I have already been to Sydney this year on 30 January 1999, in an attempt to 
reach some form of mutual understanding of our respective positions -  I might 
add all at my own expense. It is on record that I was denied any real opportunity 
to make any representations -  Moreover,! was subjected to a monstrous accusa
tion that I was attempting to get my hands on $80,000! As a result of your dis
graceful conduct I was then prevented from defending myself, and worse, Mr 
Czudakewycz made reference to the fact that the matter was in the hands of the 
Police, no doubt in an attempt to discredit and embarrass me in front of the 
Ukrainian Community in Sydney. Then you Mr Motyka topped this accusation 
with more of your lies) I was speechless and very hurt. Ydu tried to provoke me, 
but sooner or later the truth will be known.

As you may well find out Fraud is a very serious crime in Australia and defam
atory accusations are also a very serious crime. If there was any substance to your 
accusation and you very well know there is not -  the Police would have investi
gated the matter and laid charges against me. This illustrates the lengths that you
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are prepared to go to, to discredit me, deflecting attention of yourself perhaps? 
Apart from everything else your Public Relations skills alone bring discredit on 
the USFA

Clearly, it suits your purpose to have me expelled. We know you would like to 
expel all donors so nobody will stand in your way and question how you are dis
posing of funds. Funds in the order of $2.5 million.

There is increasing concern and disquiet about the activities of the USFA 
Board of Directors, mainly as a result of the adequacy of information being made 
available and your role in suppressing the dissemination of meaningful and accu
rate information.

We believe you should resign and let someone else take over the running of 
USFA for the good of our future generations.

Youts faithfully
on behalf o f the South Australia Branch o f the USFA

Michael Goyan



06.05.99.

До: Дирекції ФУСА,

Вельмиповажні панове!
Звертаємося до вас з проханням подати нам список всіх теперішніх 

членів ФУСА в Австралії. Ми вже зверталися до вас в цій справі кілька місяців 
тому назад безуспішно і даємо вам термін це зробити за сім днів з повищої 
дати.

З пошаною до вас
Михайло Ґоян 
за С. П.ФУСАП.А.

Аделаїда.

НАШ КОМЕНТАРІ

Ця наша законна вимога Дирекцією ФУСА була проігнорована, відповіді 
на цей лист, м и не одержали, що є грубим порушенням закону. Натомість 
надійшла телеграма про звільнення п. М. Ґояна з членів ФУСА:

30.05.99.
Fax-Post From MR Paulo Czudakewycz

RE.- YOUR BREACH OF THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF THE USFA

Dear Mr. Michael Goyan,
The Board wrote to you in this matter on 30-3-1999 and requested that you 

attend the Director’s Board Meeting of 17-4-1999 held at its office at the 
Ukrainian Narodnyi Dim. Lidcombe, Sydney. The Board had offered to pay your 
return thavel costs from Adelaide to Sydney for this purpose. Y>u declined to 
attend and instead sent a letter dated 12-4-1999.

Y)ur letter of 12-4-1999 was considered at the Board Meeting of 17 April 
1999 in relation to your behaviour as set out in our correspondence of 30-3- 
1999. The Board fourd that your letter did not address not expiain the matters of 
concern that needed to be explained by you in relation to Paragraph 14 of the 
Articles of Association of the USFA.

Consequenty, considering the gravity of your breaches of the Articles of 
Association of the USFA, the Board at that Meeting resolved, on the evidence aval 
bable to it, and in accordance with the Articles of Association of the USFA, to 
expel you from membership of the USFA as from that date.

Sincerely
Paulo Czudakewyez

121



03.07.99.
Dear mr. W. Motyka

Re: Protest about the expulsion of Mr. M. Goyan, Chairman of S. A Branch.
We again refer to FUSA and your notice as a chairman of that organisation 

dismissing Mr. M. Goyan, Branch Chairman for S. A. for no apparent reason. Mr. 
M. Goyan and our S. A branch members and donors of money wanted you to 
establish, a tight control on money given by donors in accordance with the legal
ly bound aim and purpose to establish a Chair of Ukrainian Studies with one or 
more Universities of Australia in maintaining it at a proper level. We have sug
gested to create an academic advisory council and a financial control body inde
pendently and we put to you several functional questions resulting in your threat 
and intimidations to several our S. A branch members, instead of thanks for valu
able line of work given.

Also our some institutions have been alarmed unnecessarily by you here in 
Adelaide. Some people have became ill and stressed by your action which should 
be called only as stupid for the chairnan to do so. .

There are several other complaints about you and your arrogants towards 
people in 4 states about Ukrainian Studies matters, all these being kept quiet. Our 
free Ukrainian Press has not published a word about this problem FUSA has 
under your chairmanship, including your behaviour, Why? We can suspect why.

We refer also to our letter of 20 and 25.2.99 to your solicito Mr. P. Britten Jones 
-Fisher Jeftries and of 12.4.99 to you outlining the matter, pointing out to your 
deliberate lies made by you at the Ukrainian Studies Foundation in Australia 
General Meeting on 30.01.99 in Sydney so as to belittle our S. A Chairman, Mr. M. 
Goyan accusing him of an attempmt to steal money ($80,000) from our Coop So., 
knowing full w ell that it is not true, money being controllei by your 4 Sydney 
director's signatures. We have collected money here for the establishment and 
maintenance of Ukrainian Studies in Australia and for no other purpose, other
wise people would not have given money.

Abu have made other untrue statements (detailed in a letter to you) at that 
meeting. Why a chairman should adopt such a disgraceful attitude? Why not to 
deal in civilised manner? We remind you about the proper public relation man
ners. A new book about FUSA soon will see the light. We think you should be 
ashamed about yourself as to how you have tried to destroy a useful and noble 
work of our FUSA S. A branch lasting for 24 years nearly by your sick deeds.We 
discuss this problem amongst donors and we beg you to resign immediately for 
the good of the community. Do it now as we do not need you, can't you see it.

We also remind you that Mr. M. Goyan has been elected by people of S. A. As 
FUSA Chairman here and he remains in that position until another annyual elec
tion Abu have not answered our . letter of 12.10.98 yet, no membership list of 
FUSA has been furnished, no entry forms sent to us despite request to do so for 
new members.

Please, make way for another capable person to lead FUSA into year of 2000. 
This matter will be referred to the Attonney General.

3burs Faithylly..............
For Chairman & Cofounder Марія Ґоян
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НАШ КОМЕНТАРІ

Розправившись з нами у  їхній власний спосіб, порушивши цим закони  
Австралії і Статут ФУСА, п. Мотика та його поплічники вдалися до 
нечуваного, ганебного, аморального засобу -  до анонімних лист ів- 
пасквілів. На адресу п. М. Ґояна почали надходити листи образливого 
характеру від вигаданого «героя» -  Сердитого. Навіть такі безчесні люди, 
я к  В. Мотика, побоялись підписатися під цими брехливими листами і 
сховалися за псевдонім. Проте у  нає с підстави стверджувати, шр ці 
лист и надсилалися саме з оточення В. Мотики, бо в них подаються в 
перекрученому вигляді факти, які були відомі тільки Дирекції ФУСА, та й 
ніхто, крім В. Мотики, в цих лист ах не був зацікавлений. Жаліючи папір і 
психіку читачів, м и подаємо лиш е уривок з анонімного лист а від 25.10.99, 
в якому Сердитий висуває конкретне звинувачення на адресу М. Ґояна:

«...Треба буде також розвідати в Україні, чи гроші, які передав для України 
покійний маляр пан Мисак, пішли туди в його імені, чи, може, Михайло 
забув подати, від кого ці гроші (16.000.00 дол.). З повищого можна 
довідатися, хто тут чесний. Каже Марія: КГБ пхало своїх провокаторів -  
цікаво, хто тут провокатор, хто пробує розбити Фундацію».

Оскільки анонім Сердитий не подав у  листі своєї адреси, т ом и змушені 
відповідати йому на сторінках цієї книжки. Щоб заспокоїти Сердитого 
і ще раз продемонструвати усій українській спільноті, хто з нас є про
вокатором, який діє методами КДБ, а хто чесною, порядною людиною, 
публікуємо лист  від Директора Музею історії міста Києва п. Тамари 
Хаменко.

26.10.99.

Вельмишановні панове!
Музей історії міста Києва з 1994 року плідно співпрацює з п. Михайлом 

Ґояном, громадянином Великої Британії, що мешкає в Австралії. Михайло 
Ґоян є нашим співвітчизником, який весь час допомагав і допомагає у 
створенні музейної експозиції, формуванні його колекції.

Завдяки плідній праці п. М. Ґояна з українською діаспорою в Австралії 
Музей одержав в дарунок цікаві матеріали (фото, документи, мистецькі 
твори), які зайняли гідне місце в експозиції Музею культурної спадщини, 
філії нашого музею, що був відкритий в травні цього року.

Серед переданих матеріалів художня збірка (понад 100 робіт) Тимофія 
Мессака, а також 17 тисяч австралійських доларів, заповіданих ним на 
розвиток Музею культурної спадщини. Тимофій Мессак є патроном цього 
музею, і кошти, що були передані вельмишановним дарителем, будуть 
використані на придбання комп'ютерної техніки Музею культурної 
спадщини.
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Акція передачі цих дарунків була проведена під час урочистостей на 
відкритті Музею культурної спадщини у Києві в присутності київського 
міського Голови п. Олександра Омельченка, представників творчої 
інтелегенції і мала широкий розголос в пресі та на телебаченні. Просимо 
через Ваш часопис висловити щиру подяку п. Михайлу Ґояну в справі 
розбудови української національної культури.

І на сьогодні П. Михайло Ґоян співпрацює з музейними співробітни
ками по створенню виставки мистецьких творів української діаспори в 
Австралії, що готується Музеєм культурної спадщини, а також веде роботу 
по науковій обробці музейних матеріалів, що надійшли до нас.

З повагою
Тамара Хаменко
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Не маю чи можливості звернутися до п. Сердитого, який, на преве
ликий жаль, не подав своєї адреси, пані Марія Ґоян змушена була надісла
ти лист-відповідь до Дирекції ФУСА, яка, без сумніву, знає адресу Серди
того. Ось цей лист:

25.10.99.

До дирекції ФУСА,

Вельмишановні директори,
Сьогодні я отримала лист-пасквіль від п. Сердитого, ч. 2, видно, добре 

знаючого справи ФУСА, де подано багато неправдивих і навмисно 
перекручених інформацій, які знають тільки ті, хто є або дуже близько 
стоїть, а може, й керує в ФУСА. Я прошу довести до відома повного складу 
Дирекції (не лише кількох) наступне:

Той, хто написав, я називаю, паксвіль, це є нечесна людина і шкідник та 
боягуз, бо ховається за анонімним ім’ям, бо я, коли пишу листи, то 
підписуюся своїм власним прізвищем. Коли ж цей, хто написав до мене, не 
підписався своїм власним ім’ям ,- то тільки брехун може так зробити і 
написати неправду, боячись показати своє назвисько. Рекомендую Вам 
знайти серед вашого середовища цю фальшиву людину.

Чому Ви згадуєте п. В. та М. Шумського та «Вільну Думку», які не 
очорнювали і не казали брехні на нас, а це Ви після фальшивої інформації 
з боку Мотики і його близьких прихильників ФУСА зробили. «Вільна Думка» 
ні при чому тут, і не згадуйте про це. А що Дирекція має особисті 
неприємності, то ми можемо дещо пригадати. Ви обвинуватили п-во Хвиля, 
що вони вкрали свій власний образ від ФУСА. Ви тримали його 2 роки в куті 
в приміщенні ФУСА, щоб порохом лише покривався. Ви мали вислати його 
бібліотеці в Одесу, і це була затяжка робота для Вас. П-во Хвиля забрали тоді 
цей образ і за свої гроші вислали в Одесу. Як Ви можете ображати так людей 
за Вашу власну нездібність?! Щодо с. п. проф. Д. Нитченка, який нам на
писав, що Мотика -  звір і нечесна людина, то прошу не турбуватися з 
автентичністю цього документа, бо Ви побачите незадовго це в новій 
книжці про історію і діяльність ФУСА в Австралії. У нас є ще більше подібних 
листів проти Мотики, і, коли прийде час, ми виявимо все це. Багато ще є 
людей, яких буде покликано до суду як свідків. Ви, Дирекціє, самі на себе цю 
історію непотрібну накликали. Ви страшили адвокатами і поліцією нас -  не 
ми Вас, а тепер Ви нас жалієте. Ми хочемо, щоб поліція побачила, як ви 
уміли брехати, коли незаконно обвинуватили мого чоловіка, що наче він 
хотів вкрасти 80.000 дол. Я звертаю вашу увагу на явну брехню, що п. Ґоян 
пробував змінити попередні підписи уповноважених осіб, які завідували 
грошима ФУСА в нашій кооперативі. Вся повна Дирекція (увесь склад) 
повинна знати, що замісник Голови ФУСА в Південній Австралії 
(п. В. Полішко) був відповідальний за гроші ФУСА, зібрані в П. А. і які 
трималися на конті С-1, а коли п. Ґоян повернувся з України і був
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підтверджений, як Голова ФУСА на П. А., то замісник Голови не бажав і, може, 
не повинен бути далі відповідальний за згадані гроші. Тому п. В. Полішко 
листовно повідомив централю ФУСА в Сіднеї про перевід підписів згідно з 
відповідним засіданням і постановою Стейтового Представництва ФУСА П. 
Австралії, на що кооператива «Говерля» в Аделаїді погодилася. Прошу Вас 
зрозуміти, що так тактовно робиться скрізь, і не повинно бути місця на 
перекручування п. Сердитим, аби очорнити п. Ґояна. Коли п. Ґоян хотів усе 
це вияснити на Заг. Зборах ФУСА в Сіднеї 30.01.99, то Мотика не дав йому 
слова і не дозволив Голові ФУСА на П. А говорити, сказавши: справа в поліції, 
пустивши таким чином дезінформацію для присутніх.

Отак зробив «вчений» брехун. Чи так повинен був поступати Голова 
ФУСА? Чому про це не пише п. Сердитий? Чому не назвав Мотику він 
брехуном в той час?

Щодо хворого дурака Сердитого, якого ми знайдемо через поліцію, то 
ми рекомендуємо, щоб він якнайскоріше написав в Україну про п. Ґояна, але 
нехай, одначе, свій лист підпише правдивим прізвищем, бо лише брехуни і 
нечесні люди не підписуються під своїм листом.

Відносно грошей п. Мессака (покійного художника), які були передані 
при відкритті Музею Спадщини в Києві, де було досить свідків, то це є 
задокументовано на відеофільмі, який має п. П. Кравченко в Сіднею, та це 
було подано до відома в часописі «Вільна Думка» в статті, написаній 
п. Ґояном, також

Як міг Сердитий таку брехню видумати, і тепер ми бачимо, чому 
Сердитий сховався під анонімом, який є таким же нечесним брехуном, як 
Мотика, якого оцей Сердитий обороняє (видно, вони стоять близько один 
до одного). Звертаємо знову увагу всієї Дирекції, що мудра людина з 
докторатом займається явною брехнею, і така людина провадить ФУСА? 
Сердитий бачить тільки одну вузьку сторінку п. Мотики і не має сміливости 
сказати правду, як ганебно повівся Мотика і чому брехав цей тип, ще Голова 
ФУСА. Що зробила ФУСА за ці кілька років? Багато разів ми питали, але 
ніколи не отримали відповіді. Те саме питали інші люди, включно з п. 
Кірликом, Головою ФУСА Вікторії, та Мотика і його зігнорував і не дав 
відповіді. Ніхто не знає, скільки членів має ФУСА і хто є членом. Це питання 
ставили багато людей, але безрезультатно, Мотика не відповідав. Сердитий 
згадує бібліотеку ім. Горького в Одесі. П. Ґоян підтримав акцію зміни цієї 
назви, а де є ФУСА, про яку ніхто ніде майже не чує в Україні? Громадянство 
вибрало п. Ґояна на Голову ФУСА П. А., де є написано, що лише члени мають 
вибирати? Серед присутніх були і члени ФУСА та жертводавці ФУСА, на 
жаль, безправні. Це вони і вибрали (переобрали) п. Ґояна на Голову ФУСА 
Південної Австралії. Сердитий пише далі, щоб я «заткалася» (культура 
людини яка!), але я буду далі писати, бо я правду пишу, про що знають дуже 
багато людей. Хай Мотика і Дирекція скаже голосно, за що вони викинули з 
членства ФУСА п. Ґояна й п. В. Полішка, коли листовно Управа ФУСА П. А. 
запитала про кошт видання економ, словника: чи це $60.000, чи $80.000, чи 
це $120.000. Так замість відповіді Голови ФУСА в Сіднеї (з докторатом)
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управа дістала загрозу від Мотики своїм правником. Він же допустився ще 
іншої брехні про його перебування в Аделаїді наче в справі ФУСА, тоді коли 
про це ніхто нічого не знав. Чому Сердитий про це не пише? Чому Дирекція 
не реагує на нечесність таку й брехню їхнього Голови? Мені приємно, що 
Сердитий перебрав мою роботу пересилання листів всім людям. 
Розмовляючи з деякими людьми Сіднею, Мельбурна та тут в Аделаїді, всі ці 
люди не вірять цьому підлому Сердитому. Ніхто не хоче нікому ломити 
голову, але не можна замовчувати поведінку й поважну брехню Мотики, і як 
на це дивиться Дирекція і що за Дирекція це є. Якщо така Дирекція є мудра, 
то чому вона не може розрізнити правду від брехні, і ми -  звичайні люди -  
вже давно прийшли до висновку, що правда, а що брехня.

Марія Ґоян



Панові Сердитому, його поплічникам 
і хрещеним батькам з Дирекції ФУСА 

присвячуємо цей вірш:

Вони між нами ходять — і на зборах 
Промови виголошують гучні,
Вони не знають тонів небадьорих,
Та очі в них -  пригляньтеся! — скляні!

Погляньте пильно -  ось вони спинились,
Ті очі бистрі й мертві водночас!
Чи в скельцях т их їх жертви не відбились? 
Чи відблиск совісті навіки згас?

Дарма питати!Де вже там сумління,
Де іскра честі в непроглядній тьмі,
Коли їм тільки сите животіння 
І  травлення нормальне наумі!

Братопродавці з білими руками  
І з  чорними серцями -  ось вони,
Що вслали анонімними листами 
Дорогу у  кар’єру і чини!

І ходять ще! І  ще земля їх носить,
І  м и їм досі руку подаєм,
І  піт кртвавий їм з чола не росить 
Під каяття нестерпним тягарем!

Не сняться діти їм осиротілі 
І  на могилах скорбні матері,
Вони живуть, вони у  добрім тілі, 
їх  не зловили на нечесній грі!

Хай зле про них говорять у  народі,
Зневага хай бичує світова—
У них є щит: не впійманий -  не злодій!
У них є меч: фальшовані слова!

Та стать людьми -  нема, нема надії 
Тим, хто життя проповз, немов змія! 
Нехай їх вітер вічності розвіє,
Нехай в огні останнім спопеліє 
Наклепника останнього ім’я!

Максим Рильський
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ДОДАТОК

Друкуємо уривок зі статті В. Мотики «Фундація Українознавчих Студій 
Австралії», яка була опублікована в книжці «Українці в Австралії»

(с.654-655).
«Почесні члени ФУСА: Степан Балко, д-р Ігор Гордієв, Іван Дібрівний, 

Іван Ільків, д-р Петро Козел, Володимир Савчук, Володимир Шумський, 
Йосип Дурич, професор Ярослав Б. Рудницький, Григорій Бажул, Богдан 
Ґут, Іван Денис, Іван Стадницький.

Голови дирекції ФУСА за хронологічним порядком: Степан Балко 
(1974-1978); д-р Петро Козел (1978-1979); Іван Ільків (1979-1981); д-р 
Ігор Гордієв (1981-1990); д-р Володимир Мотика (1990-по сьогодні).

З часу заснування ФУСА до грудня 1996 р. н аступ н і о с о б и  служ и ли  
своїм  ч асом  н а  гром адських засадах  у  д и р ек ц ії ФУСА. У списку 
зазначено роки, коли їх обирано: Павло Ангелуца (1993-94), Катерина 
Атаманюк (1979), Д-р Тома Бабій (1981-82), Григорій Бажул, Людмила 
Бажул (1974-76, 1982), Христина Бейлі (1996), Степан Балко (1974-77), 
Лариса Беркета (1990-95), Лідія Бізлей (1995-96), Лев Богацький 
(1990-96), Юрій Борець (1980-81), Олександр Буряк (1980-83), Наталка 
Вандерлос (1987-89), Степан Василик (1977, 1983, 1986), Олександр 
Василько (1979-82, 1985-88), Антоніна Війтович (1996), Віка Гаврилів 
(1982), Левко Гаврилів (1985-86), професор Ігор Гавришкевич (1987-89), 
Василь Гладкий (1996), Юрій Голобродський (1978, 1988-96), д-р Ігор 
Гордієв (1980-90), Ольга Грабовська (1978), М ихайло Ґоян (1987-88,1991), 
Юліян Ґродзіцький (1990), Богдан Ґут (1974-84), Євген Ґут (1979-84), Ігор 
Ґут (1986-87), Роман Даниляк (1982,1990-94), Іван Данько (1984-90), Іван 
Денис (1974-76), Володимир Дерев’янка (1995-96), Роман Дехніч 
(1976-78, 1983-86, 1988), Юрій Дехніч (1978, 1981-83), Іван Дібрівний 
(1979-81, 1983-85, 1992-94), Степан Добровний (1979), Гліб Дубик 
(1974-77), Іван Джус (1994), Анатолій Жуківський (1977,1981), Євген Заєць 
(1982-89), Ірина Івасик (1974-76), Іван Ільків (1978-80), Ольга Ільків 
(1985-95), Володимир Каспенкович (1978-79), Д-р Ольга Качан (1980), 
Іван Кирлик (1989-96), Данило Козак (1980), д-р Петро Козел (1977-79), 
Г.Кононенко (1982-83), Емілія Кононенко (1980-83), Роман Кордуба 
(1989-90), Олександр Коржанівський (1984-87), Петро Кравченко 
(1991-96), Роман Круцько (1994-96), Галина Леоне (1993), Богдан Мацьків 
(1977-78), Михайло Мартин (1990-91), Ярослав Масляк (1980), Юрій 
Менцінський (1977-79, 1988-89), Д-р Соня Мицак (1995-96), Стефан 
Михно (1977-78), Євген Місак (1986), Роксоляна Мішалов (1980), д-р 
Володимир Мотика (1983-86, 1988-96), Аркадій Новицький (1989),
о.Нікодим Плічковський (1977), Уляна Подригуля (1983), Йосиф Прен- 
децький (1983, 1992), Богданна Прудник (1984), Володимир Савчак 
(1976-80,1976-80), Людмила Саракула (1978), Микола Свідерський (1974- 
76,1979-80), Орися Сліпецька (1991), Оксана Смеречук (1984-85), о. Борис 
Стасишин (1977), Юрій Суховерський (1995-96), Ксеня Теодорович 
(1981-83), Степан Хвиля (1981-89), Д-р Олександр Хомин (1985), Сергій
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Цимбалюк (1980), д-р Володимир Чекалюк (1977-81, 1992), Павло 
Чудакевич (1987-88), Р. Шенко, Володимир Шумський (1974-93, 1996), 
Марко Шумський (1982-95).

Ф ілантропам и ФУСА н а ЗО червня 1993 р. були: Роман і Оксана 
Кордуби; Святослав Бородайок; Роман Драґан; Іван Денис; Лука, Варвара, 
Тарас і Галя Храпачі; Тарас Бодляк; Родіон Шока; Володимир Сорока».

НАШІ КОМЕНТАРІ
1. Як видно з цієї статті, В. Мотика визнавав, що Михайло Ґоян у  

1987-88, 1991 роках «служив на громадських засадах у  дирекції ФУСА». 
Чому ж зараз він цей факт заперечує, відмовляється від своїх слів? Чи це 
порядно?

2. Звертаємо увагу на список філантропів ФУСА, поданий п. В. Мотикою 
в книжці. Тут опубліковані прізвища тільки половини філантропів з Н. П. В. 
Решту 8 філантропів з усієї Австралії, що внесли 310.824 долари, 
п. Мотика вирішив не згадувати. Відновлюючи справедливість, друкуємо 
їхні прізвища -  (інформацію надав п. Іван Ющук):

Шенк +Оскар і +Тереза 100.000 
Станицький Іван 89.550 
Ющук Іван 20.000
Харченко +Василь і Христина 18.000 
+Плигін Олександр 10.500 
Тарчило Петро і Клара 10.575 
+3авадський Володимир 32.359 
Дурич Йосип 29-940.

Як бачите, п.Мотика і м ерт вих повикидав зі списку. Та м и  Вас, 
побратими, і мертвих не забудемо. Вічная Вам Пам'ять!
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Я знаю силу слова -  
воно гостріш штика 
і швидше навіть кулі, 
не тільки літака.

Воно проміння швидше, 
в нім -  думка й почуття. 
Воно іде в народи 
для вічного життя.

Коли це слово -  зброя, 
я к  день, що не схолов, 
коли живуть у  ньому 
ненависть і любов.

Воно влуча, я к  куля, 
ця зброя золота, 
коли у  нім ненависть 
з любові вироста.

Вето над зорі лине, 
а в нім живуть, як  спів, 
любов до Батьківщини 
і лють до ворогів.

О зброє щастя, слово, 
я  жить з тобою звик!
Тії -  квітка у  любові, 
в ненависті ти -  штик!

Володимир Сосюра



Біда навчить, кому подати руку,
Від кого в дар прийняти чесний хліб. 
Вона за правду ляже сміло в гріб,
З брехні зірвавши маску і перуку.

Дмитро Павличко
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З ДОБРИМ ДРУЖИСЬ, 
А ЛИХИХ СТЕРЕЖИСЬ

Листування 
з друзями 

та однодумцями



11.05.99.

В. поважні й дорогі пані Маріє та п. Михайле Ґояни,
Щиро Вам дякую за обидва листи. Високо ціню Вашу благодійну й жертов

ну діяльність у справі друку та розповсюдження української книжки Видав
ництва «Веселка». Побільше б таких людей. Поруч з Вами я теж дещо роблю 
корисне для України, для нашої культури, видавництв і свідомости нашого 
народу, хоч мені тяжче це робити. Я ніякого бізнесу не маю. Дещо роблю 
коштом пенсії. Коли був тут президент Києво-Могилянської Академії акад. 
Брюховецький, я був тоді в Сіднеї в дочки Галі. Я дав для Академії 1000 амер. дол. 
На видання нових двох книжок про Антоненка-Давидовича, які приготував до 
друку літературознавець Леонід Бойко, я йому вислав 600 амер. дол. Я 
Харківському журналові «Березіль», в якому належу до редколегії щороку даю 
по 250 амер. дол. Крім цього, я останнім часом видав три книжки по 350 прим, 
кожної, бо більше немає коштів. Це збірник «Силуети» та два збірники «Листів 
письменників», 260 crop. Сюди взяв по 25 прим, для подарунків. З них я продав 
тільки 2 прим, своєму онукові (Байда букс), та Борець за подаровану книжку 
прислав 20 дол. А решту шлю в Україну своїм друзям та редакціям. А решту в-во 
«Просвіта» в Ніжині вислало до сотні редакцій, університетів, шкіл та інших 
осіб. Допомагаю я і Кубанським козакам, які почали видавати газету «Вісник». А 
багатьом вислав по 100 доларів, тим, що бідують, та хворим, хоч я їх особисто 
й не знаю. Витратив майже всі мої заощадження.

А Вам висилаю 200 доларів з проханням передати Яремі Гоянові у 
«Веселку» з нагоди 65-ліття існування видавництва. Щодо Мотики -  то це 
великий хижак, який робить, що сам хоче, й викидає всіх, хто проти нього 
виступає. На жаль, я безсилий в боротьбі з ним, хоч колись дав ще для ФУСА 
100 дол. і вислав в Україну школам, університетам, редакціям, в цьому числі 
й до Севастополя, укр. гімназії та редакції -  разом за 5 років -  103 пакунки 
своїх книжок по 30-40 у кожнім. А окремих книжок вислав сотні. їх уже 
ніхто не купує, і я більше не організовуватиму Двомісячник Книжки. До того 
ж я так осліп, друкую всього лише з великими труднощами. Ледве бачу 
літери на машинці. Висилаю Вам «Листи письменників».

Із щирою пошаною
Д.Нитченко

Передавайте моє щире вітання п. Яремі Гоянові та ред. Василашкові 
Василеві. Бажаю їм успіху у їхній корисній праці. Додаю чек на 200 дол. Для 
«Веселки». Прошу повідомити про одержання цього чека. Вибачте за 
помилки, бо я вже дуже сліпий. Пишу і не бачу того, що пишу.

ЛН.
Донкастер.

134



08.07.99.

Сердечно дякую Вам за добрі слова привітань «Веселці» з нагоди 65- 
річчя видавництва і благодійний внесок у сумі 200 австралійських доларів, 
які в українській валюті (п'ятсот шість гривень) 3 червня передав у нашу 
касу пан Михайло Ґоян.

Ми у видавництві часто згадуємо Вас і Вашу подвижницьку працю для 
України. Щиро говорили про Вас і під час святкування «Веселки» в 
Українському домі, де у великому залі зібралися письменники, художники, 
видавці, поліграфісти, педагоги України, а на сцені виступали діти. Вони 
знають Ваші книжки, люблять і читають їх. Багато Ваших книжок, особливо 
«Живий Шевченко», видавництво подарувало школам у Києві та областях 
України. До цих подарунків доклалося фінансово високоповажне 
подружжя пані Марії і пана Михайла Ґоянів, які побували в школах, 
розповідали про Вас і дарували Ваші книжки.

Бажаю Вам здоров'я, щоб Ви змогли здійснити багато з того, що 
задумали. А задуми Ваші освітлені любов'ю до України!

Із щирою повагою
Ярема Гоян 

Директор видавництва «Веселка»

Дорогий Дмитре Васильовичу!

Київ.
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18.07.99.

Щиро Вам дякую за лист і підтвердження від «Веселки», що мою 
пожертву вони одержали. Дякую й за привіт від Вашого чоловіка Михайла.

А я тепер перебуваю в старечому домі тимчасово, бо моя дочка Леся, в 
якої я жив, поїхала з чоловіком до Англії відвідати сина та його родину. А 
Галя теж лаштується їхати до Одеси на Конгрес україністів.

Альманах з Вашими матеріалами вже досі друкується. Тепер за ним 
стежить Воженна Коваленко.

У старечому домі загалом добре. Кожен має окрему простору кімнату, 
там же за стіною і душ, і вбиральня, і все, що треба. Харчі теж добрі, єдине, 
що немає зі мною моєї бібліотеки.

В старечому домі майже самі жінки і кілька чоловіків, а я серед усіх 
найстарший... Але машинку я маю з собою й відповідаю на листи, хоч ледве 
бачу. За три тижні Леся вже повернеться назад, і я повернуся до них. А десь 
у кінці вересня я знову перелечу до Сіднею до Галі, щоб не набридати одній 
дочці.

Серед людей старечого українського дому є різні люди. Одні ледве 
дибають, другі ходять з триніжком, на який спираються, інші їздять на 
колісних стільцях, є і такі, що їх годують з ложки. Сумно дивитися, але нема 
ради. Багато сліпуватих і глухих, як і я.

Онук Юрко привозить щотижня мені пошту -  листи та газети. 
Передавайте моє щире вітання Панові Михайлові. Привіт Вашій родині.

Із щирою пошаною й подякою
Д.Нитненко

Дорога Пані Марусю!

Донкастер.



23.02.99.

Вельмишановна і  дорога Пані Ґоян,
Щиро дякую за посилку з тривожними матеріалами. Я мав подібний 

досвід з п. В. Мотикою -  мимо того, що я виповнив формуляр, мене не 
прийняли в членство ФУСА -  мимо того, що я меценат. Проблема є 
сьогодні, що в нас є мало чесних і патріотичних людей. СУОА не має сил ні 
засад. В нас є криза не лише в громадському житті, а також так, як писав 
Б. Цимбалістий, -  у нас є багато людей, котрі служать чужим інтересам.

З правдивою пошаною
Ваш Тарас Яськевич

Ascote Vale.

01.03.99.

Високоповажаний і Дорогий Пане Др. Яськевич,
Складаю Вам нашу щиру подяку за Вашого листа, писаного 23.02.99. Нам 

дуже приємно, що у нас спільні погляди на безправ’я, до якого ми дійшли 
тут, в нашому українському суспільстві в Австралії, від людей, які вважають 
нас за дурнів. Тяжко зрозуміти, кого ми виховали в нашому суспільстві, 
людей, які надуживають нашу терпеливість і перекреслюють одним 
почерком всю нашу працю, і бути членами ФУСА, коли ми, власне, були 
тими будівничими цієї інституції.

Ваші завваги відносно Мотики -  це для нас не новина. Українська 
мудрість каже: «Не дай Боже з Івана пана», бо так виглядає, що це не науковці 
в повному розумінні слова, які повинні працювати з відданістю, посвятою і 
вдячністю для української спільноти, яка їх тут виховала.

Вони себе показали, що вони кар’єристи зі своїми вузькими і 
особистими амбіціями і люди без совісті.

З належною пошаною до Вас
Марія Ґоян

Аделаїда.
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07.06.99.

Дорогий друже,
Щиро дякую за листа, також за телефонування п-і Ґоян. У нас на 

еміграції, а ще більше в Краю, є трагедія. В. Мотика і деякі інші живуть 
коштом спільноти і ще роблять собі славу. Вони себе взаємно підпирають і, 
як сказав суддя з України, Ярослав Микитюк,- «Циган лише хвалить своїх 
синів і приятелів». На мою думку, П-во Ґоян і Ви повинні змінити свою 
тактику проти цих ошуканців. Нова тактика мусить бути менше емоційна, а 
більше софістикована. Я думаю, що треба підчеркати: а) В. Мотика -  це 
демагог, котрий лине до грошей.

б) Він користав і користає з членства в ФУСА різними виїздами, котрі ні 
нашій науці, ні спільноті нічого не дають.

в) Він не відповідає на такі листи, де різні люди доказують, що ФУСА не 
видала потрібних для України книжок, а те, що він написав -  це є крайньо 
тенденційне й неправдиве -  він у своїх писаннях проминув заслуги дійсних 
піонерів українського громадського, політичного і церковного життя в 
Австралії, а видвигнув неправдиві заслуги і брехливу освіту приятелів.

г) Він змарнував тисячі долярів на непотрібні видатки.
д) Взяти приклад пана Ґояна -  дійсного патріота і часто цим прикладом 

оперувати -  цього дійсного й заслуженого патріота він не лише образив, 
але йому грозить судом і поліцією. Цей факт треба часто підчеркати.

Він притягнув до праці в ФУСА людей, котрі ніколи нічого не мали 
спільного з українознавством. Він не розуміє, чого вимагає така організація, 
як ФУСА,- тому від 1981 до цих пір не було жодних позитивних наслідків.

Ми мусимо оздоровити громадське життя, ще у нас ніколи не було так 
багато надуживань, як тепер.

Щиро здоровлю Вас з родиною
Т.Яськевич

Аскопг Вал.
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08.07.99.

Вельмишановна і Дорога Пані Ґоян,
Я довго застановлявся, як довголітні добродії, фундатори, меценати 

повинні ефективно зреагувати проти дій молодих ошустів та ошуканців, 
котрі хочуть брати, але нічого не дати і не дають. Отже:

1. Втягнути якнайбільше людей, щоб продумано діяти проти цих лотрів 
і насильників. Прошу Вас вислати до управи СУОА листа з домаганням, щоб 
СУОА почала дію, бо фонди, зложені фундаторами, меценатами, 
добродіями укр. науки, вживають члени управи на поїздки як по Австралії, 
так і в Україну, так і спроваджують сюди своїх приятелів з України, куди 
опісля ідуть і там дістають нічліги.

2. Ми вимагаємо:
а) Річний точний фінансовий балансовий звіт кожного року. Прихід й 

розходи, на що гроші видано й скільки є грошей, почавши від самого 
заложення ФУСА (й ДОФУСА).

б) Річний рапорт: ім’я та прізвище студентів.
в) Кількість та прізвище викладачів, скільки годин вжив викладач 

кожний тиждень та до якої кількости студентів предмети були читані.
г) Видача грошей на подорожі та причину видачі й скільки на користь 

Української науки. Ми потребуємо акуратні дані за наші гроші. Вимагайте 
від управи СУОА, щоб за ЗО днів дали Вам відповідь, бо в Австралії крутяться 
вістки, що в ФУСА і ДОФУСА є «фрауд» та брак акуратного річного 
фінансового рапорту.

3. Напишіть, що меценати, фундатори і жертводавці хочуть віддати 
справу до австр. суду за надуживання ними пожертвуваних грошей.

А також звернутися до Мембер оф Федерал Парламенту з проханням 
перевірити діяльність ФУСА та ДОФУСА в Австралії. Якщо Ви напишете 
такого листа до СУОА, вони настрашаться і напишуть. Вони бояться 
розголосу про розбазарювання громадських грошей. Тоді СУОА напише до 
Мотики, щоб вони дали від самого початку докладні річні звіти про всі 
приходи і розходи, а передовсім, скільки було назвиськ дійсних слухачів 
україністики, а скільки видано на подорожі (це все є засекречено, як і 
користь для студентів, а скільки для Мотики).

Будь ласка, напишіть, що ми хочемо знати, що діється з 3 мільйонами 
доларів, котрі громадянство зложило. Хай СУОА нам допоможе, а він це 
зробить, якщо Ви напишете, що Ви звернетеся до Мембер оф Федерал 
Парламенту (вони таки настрашаться розголосу, бо вони знають, що там є 
крадіж).

Бажаю Вам багато добра та Божої Допомоги!
Ваш Т.Яськевич

Аскот Вал.
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09.07.99.

Дякую Вам дуже за Вашого листа з 30.06.99. Прочитала з великою увагою 
його. Розумію і шаную Ваші всі слова. Розмовляю я з Михайлом майже 
кожний день. Він надзвичайно зайнятий зараз та має багато праці.

Складають фільм для телевізії в Україні про наше поселення 50-ти річне 
в Англії та в Австралії. Ми допомагаємо у виданні дитячої літератури. Також 
він почав писати книгу про ФУСА. Було рішено нами, що пильна справа є 
видати книжку, де буде написано правду, згадуючи, як працює дирекція на 
чолі з Мотикою.

Мене тішить, що Ви ще маєте досить добре здоров’я і силу.
Ви вже читали копію листа до п. Лазарка -  там ясно все сказано. Бракло 

солідарности з Вашого стейту, щоб саме підняти справу праці ФУСА, 
утворення академічної ради та громадської контрольної комісії, щоб на 
вітер не йшли гроші, які пожертвували люди виключно для українознавства, 
й право автоматичного членства для всіх жертводавців (меценати тепер не 
платять щорічні членські внески), як Ви це знаєте також. Це все ми тут в П. А. 
піднесли, але ніхто нас в Мельбурні не підтримав, а була прекрасна нагода 
сказати, щоб цей чоловік почув і відчув бажання фундаторів. Це пройшло, а 
тепер нехай інші поставлять такі питання.

Ми бачимо, що з того нічого не буде. Просто нікому вже писати. Ми 
навіть написали до Міністра Справедливости (Сенаторки Ванстон) в 
Канберру.

Нема відповіді ще.
Ми писали раніше, а пізніше я писала до Австр. Секюрітіс Ком. про листу 

членства, і вони обіцяли, що за 7 днів така листа повинна бути вислана 
дирекцією. Вже ось доходить скоро місяць, і нічого не чути. Мабуть, Мотика 
сказав, що листа не готова. Навіть Вікторія не має такої листи або щось 
подібне.

Рішено було, що ми тут вже не будем нічого робити. Все це повинні 
старатися жертводавці, а їх нема, одні старі -  не хочуть, другі не можуть, 
інші хворі -  їм не до того.

От і маєте -  кінець. Ще можна було просити поради від Аторней 
Дженераль Н. П. В., проінформувавши його, але це повинні робити члени 
ФУСА. А де їх взяти, коли у нас тут кілька, і то мого чоловіка вони вже 
виписали, а п. В. Полішка, здається, також, як нам казали з Мельбурна. 
П. Володимир їхні листи реєстровані повідсилав назад до них і не бажає вже 
з ними ні листуватися, ні чути про них, хоча нам допомагає у всьому. Як 
видно, вони його усунули також, бо листи (2) були реєстровані, які 
нерозкриті, були повернені назад до ФУСА в Сіднеї.

Ситуація невідрадна, нас мало, і ми вже застарі й неохочі направити це. 
Мій останній лист до Мотики був висланий вчора -  05.07.99 на адресу 
ФУСА. Його не будуть читати і знати всі директори, бо читають тільки такі 
листи, які для них там вигідні, навіть звернені до самої дирекції. Тому я 
посилала до всіх директорів листи, щоб і вони були проінформовані про

Дорогий Докторе В. Яськевич,
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фальш та недопущення до слова мого чоловіка на Заг. Зборах ФУСА 30.01.99 
в Сіднеї, де був свідомо зроблений наклеп на мого мужа, наче він хотів 
вкрасти гроші ФУСА з Кооперативи, контрольовані 5-ма підписами 
директорів ФУСА в Сіднеї. Ви про це знаєте, який жах мати такого голову 
ФУСА, який пускає таку буйду, а люди на цих зборах аж жахнулися. Як то ми 
в П. А. хотіли вкрасти гроші й справа в поліції -  це ж лише ненормальна 
людина може так поступати. І ніхто в Мельбурні не підніс голос, як так міг 
зробити «великий» голова, і грамоти не повинні були прийняті, як протест. 
Оце б помогло тоді.

З пошаною до Вас
Марія Ґоян

Аделаїда.
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11.07.99.

Відмічаю отримання Вашого листа від 08.07.99 й спішу Вам відписати, 
дякуючи Вам за прицизно написані інструкції. Почну з завдання меценатів 
та інших жертводавців грошей на ФУСА. Ви маєте певну рацію, коли 
пишете, що всі вони повинні були зареагувати на дії Мотики і нас тут 
підтримати, бо вони точно знали, про що ходило з наших листів. Цього 
ніхто не зробив. Ні ФУСА, ні обидві наші часописи, ні Громада тут, ні 
жертводавці тут і ніде, окрім в Аделаїді. Ми довели до відома поодиноких 
людей й жертводавців. Всі вони заховали голову в пісок. Ми відбули тут 
декілька сходин жертводавців, де було подано всі інформації. Ну й що ж?

Фактично нічого з того -  люди зробилися інертними, а дехто просто 
боїться, та й не маємо людей, які цікавилися цією справою.

Нам не вдасться втягнути ніяких людей -  оце Вам відповідь, в чому ми 
тут переконані вже.

Далі ми написали до СУОА, як Ви знаєте, то вони рекомендували 
полагодити мирно цю справу -  оце все, тобто обмили руки.

Щодо надуживання фондами, то треба мати листу, хто, коли, скільки 
вжито та на що витрачено. СУОА не візьметься за цю справу, бо вони вже 
показали, і чи варто до них звертатися знову. Я думаю, Ви вже читали 
переконливий лист до них, висланий тамтого року. Один з наших 
жертводавців піде до свого члена парламенту та подасть деякі дані про 
ФУСА, зажадаючи поради від нього, чи можна щось далі робити. Я вже 
писала Вам про дві австралійські інстанції, куди ми писали про ФУСА, ще 
дотепер не дали нам позитивної відповіді. Мій чоловік є тієї засади, що вже 
час, щоб жертводавці самі зверталися до установ і вимагали розгляду 
справи ФУСА, а не ми з чоловіком самі. Просто нема тут у нас людей, які б 
взялися за цю справу. Ось прийшов другий реєстрований лист від ФУСА 
п. В. Полішку, а він, не відкривши, повернув його назад з дописом -  «Но 
джанк маіл пліз» -  «ретурн нон -  оренд», бо не хоче з ними мати нічого 
спільного. Може, його вже також викинули, про що говорили в Мельбурні (і 
в Сіднеї), але він допомагає нам, як може.

Ми написали листа до ФУСА, де зажадали, щоб вони подали нам кількість 
студентів, які були на україністиці кожний рік, хто читав лекції, які 
предмети й скільки годин та хто кінчив курс. Це було ігноровано, як і не 
подано було, хто є членом ФУСА на сьогоднішній день. Не було зовсім 
відповіді від ФУСА. То що це є за ФУСА тоді, коли не дають відповіді вони. Тим 
більше вони скажуть про їхні подорожі, що це необхідно в процесі праці 
ФУСА.

Тут і буде розбіжність думок та суперечка, яку може тільки суд вирішити. 
А хто хоче суду?

Бачите, ми зайшли в глухий кут, і мій чоловік не хоче вже продовжувати 
безкорисно цю боротьбу.

Ми тут недавно написали останнього листа до Мотики і відіслали йому 
в університет факсом (щоб бачили люди), де подавали ми знову коротко 
факти його роботи й відношення до поведінки, вказуючи на намагання

Дорогий Пане Докторе Яськееич,
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«розправитися» з нами в П. А. та звільнення мужа з членів ФУСА та 
пригадали, що його вибрали Головою люди в П. А, і ним він лишається до 
наступних виборів. Ми просили Мотику, щоб він негайно уступив, що ми 
його не потребуємо і щоб дав дорогу для здібного іншого керівника ФУСА в 
2000-й рік. Ми додали, що справу буде передано до Аторней Дженерал, чого 
ми ще не зробили. Чи Ви хочете підписати прохання, щоб вони розглянули 
цю справу?

З пошаною до Вас Марія Ґоян
Аделаїда.

Народ скаже -  як заляже!
Вірний приятель -  то найбільший скарб. 
Помічу свій час -  як  дощу засуху.
В лиху годину узнаєш вірну людину.
Берись дружно -  не буде сутужно.
Хто боїться — той не рушить, 
хт о відважний -  той віз підважить.
Чесне діло роби сміло!
З добрими людьми завжди згоди можна дійти.
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25.07.99.

Вельмишановний п. Докторе Яськевич,
Дякую Вам за Вашого останнього листа, який був цікавий та повчальний. 

Вся ця справа є поважна, і тут кілька людей в ФУСА завинили на чолі з 
Мотикою. Ви пишете, щоб ми тут шукали більше людей з членів (чи 
жертводавців). Де ми можемо шукати? Не маємо їх. Нема кому їздити і 
шукати та й нема тут людей -  членів ФУСА.

Ніхто не знав з тих, хто давав гроші на ФУСА, що вони не є членами і що 
треба було записатися в члени. Треба всім пояснювати про ці справи від 
початку. Тут на наших загальних зборах було 10 осіб (правда, стояв дуже 
гарячий день то, може, тому так мало людей прийшло).

Є абсолютно неможливим, щоб дістати більше людей. Ми тут вже дали 
копію листа до Аторней Дженерал п. Козаку, який піде до відповідних 
людей-жертводавців і попросить їхній підпис на цьому зверненні. Це тому, 
що ми Вас просили зібрати підписи таких людей у вас у Вікторії, де є 
прохання переглянути справу ФУСА (ми мали на увазі долучити ряд копій 
попередніх листів про цю саму справу).

Це є для інформації вищого уряду, та ми просили про пораду, куди ми 
маємо звертатися далі.

Щодо надуживань, то треба мати точні дані, яких ми не маємо, бо не 
можна їх ніде дістати. Нам треба знати всі видатки ФУСА і на які цілі, що 
протирічать завданням ФУСА. Що робиться для продовження справи 
Українознавчих Студій чи нічого взагалі. Може, Ви маєте дані їхніх видатків, 
щоб можна було їх обвинуватити в розтраті грошей. Як можна довідатися?

Ви тепер розумієте, чому ми пишемо до Аторней Дженерал, щоб вони 
там нам порадили в цій справі та були проінформовані, згадуючи Мотику.

Кілька днів тому я розмовляла з п. Тайлор з Австр. Сеюорітіс Комішен, і 
він мені сказав, що він не бачить ніяких розбіжностей в них в ФУСА, і як нам 
треба щось, то треба близько 100 підписів членів-жертводавців їм прислати. 
Він просив подати людей, які просять перегляд певних справ ФУСА не 
тільки нашого стейту. От і бачите, вони там не є зацікавлені нашими 
справами. То що ми можемо далі робити? Певно, якби ми мали докладно всі 
дані, то ми подали б це далі.

Ви, може, маєте, то подайте нам. Добре було б, щоб Ви назбирали 
підписи тих людей, які бажають, щоб справу ФУСА було переглянуто, тоді 
ми додамо до наших тут підписів та з Квінсленду декого й Н. П. В. та 
пошлемо до А. Дж-л. Це що ми робимо.

П. Тейлор сказав, щоб ми передали справу цю до суду, бо вони не мають 
грошей. Той чоловік сказав, що він напише в скорому часі листа мені в цій 
справі, і, як я отримаю, то зараз я вишлю Вам копію.

Ми чекаємо, щоб Мотика брав нас до суду, це буде краще!
Ми також чекаємо, що Атор. Джен-л дасть нам пораду, що маємо робити.
З пошаною до Вас та привітом Марія Ґоян

Аделаїда.
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15.11.99.

Шановна пані Маріє,
Випадково дістався Ваш лист, який Ви писали до дирекції ФУСА, до моїх 

рук. Я його перечитала декілька разів, і якраз Вашим листом я пригадала мої 
несправедливі переживання з боку п. Мотики та його відьми тещі -  Дуньки 
Островської.

Шість років тому назад вони до краю вичерпали моє здоров’я та моєї 
родини. Отаке лихо вони нав’язували і мені, лякали мене судом, поліцією, 
аби я боялася і умовчувала не мої, а їхні помилки, коли я боролася і 
старалася вияснити несправедливо наклепи на мене з їхнього боку. Тоді 
вони насилали адвокатів на мене, а я аж ніяк не хотіла просудити моє 
останнє майно, яке наживала в дуже тяжких умовах.

Так само, як і у Вас, Дунька почала справу, як мій чоловік поїхав на 
З місяці на Україну, і я лишилась боронитися сама-самісінька. Підтримували 
друзі морально, але не підставляли плечей. Поки повернувся чоловік з 
України, вона встигла обчорнити не тільки в Нюкастелі, а і в Сіднеї, бо знала, 
що я так само мала друзів і там, старалась несправедливо осоромити мене, 
де і як змогла.

З тих пір, як Островська переїхала з Аделаїди до Нюкастелю, в нас в 
Громаді почалися сварки, наклепи. Вони своєю родиною, тобто зять 
Мотика, донечка «лікар» і вона сама, знищили в нас танцювальну групу, 
школу, суспільну опіку, вжираються в СУМ,- одним словом, нема змісту, як 
ця родинка утворилась. Багато людей перечитало Вашого листа. Всі 
співчувають, бо не з одним вони заїлися -  і з вами та з багатьма тут в 
Нюкастелі, вони дзвонили телефоном і загрожували судами, а люди 
боялися і тремтіли, бо ж судитися нічим людям, а Мотика заліз, як щур в 
пшоно, і лякає всіх підряд.

Островська потяглася догори на вищі посади, хай і там її пізнають. В 
Нюкастелі вона дійшла своїми наклепами, хитростями дуже і дуже низько. 
Вона зрозуміла, що між православними їй нічого робити, то потяглася до 
католиків, напевно, думає, що їх легше обдурити. Пані Марія, вони дуже 
низько вже впали в Нюкастелі. Були відомості, що і в Сіднеї розкуштують її. 
А оце «Сердитий», який побоявся підписати листа, то і була чи не на 95% 
пані теща, бо подібні непідписані листи появлялися і в нас в Громаді, а люди 
підлічували 2 та 2 дорівнює 4. Оце, що не дали Вашому чоловіку на зборах 
оправдатися, то було і мені власно, то є методика брехунів Мотики і тещі 
(Відьми).

Я, пані Маріє, Вам сердечно співчуваю. Але ті підлі люди спокою і самі не 
мають, бо так їстися з людьми, хіба і їм всім, всій родині шкодить на 
здоров’я. Як Ви читаєте в газетах -  Островська в Баргурсті садить 5 дерев, 
подає руку мерові і то все для оплесків, а що вона або вони зробили для 
України? Островська збудувала Український музей? Там, де не опорожнять 
своєї кишені, їх немає. Ми три роки в Мотики виривали гроші Суспільної 
Опіки. Так і зараз не знаємо, скільки не було повернуто назад. Фактично, 
Островська була скарбником останніх 9 місяців, а все нас посилала до
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зятька Мотики, і так нас закрутили, що якусь частину віддали, а пізніше 
заставили з поворотом заплатити Мотиці під розписку, я вже забула далі -  
десь 700 дол., а з поворотом десь 340 чи 380 дол. Не хочу переглядати 
документів (бо я все ще копії маю). Одним словом, не люди, а людиська. Я з 
чоловіком сама дала десь 500 дол. на ФУСА, хоч я знала, що мої діти там 
вчитися не будуть, але все вірила в підтримку українознавства -  і що з того? 
Пристали до каси, як воші до кожуха, й чекають, поки жертводавці 
повимирають, а тоді гроші (денежки) в їхніх руках.

Так само вона провадить в нас і Союз Українок -  все на свою руку, як 
хтось обізвався, появляються дочка, зять і зачинають з’їдати людину.

Нехай, пані Маріє, мій лист до Вас буде персональний, бо я не маю ще 
здоров’я і сили з ними боротися. Мені вже 77 років, але все ще працюю для 
України. Ми відділилися від «Відьми» і зачали самі працювати для України. 
Робимо вареники і продаємо щомісяця від 1000 до 2000. Ми назвали себе -  
«Жінки Доброго Серця», бо Суспільна Опіка під Островською (але 
нічогісінько не робить), а ми щомісяця вже 6 років висилаємо пакунки до 
бідних, оплачуючи це варениками.

Вам так само співчуває голова Громади пані Марія Брилинська. Вона теж 
від них досить натерпілась.

З пошаною до вас, дорога Марійка,
В. Наказна
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17.11.99.

Дорогий Читачу,
Одержала я сьогодні листа від одної пані, яка вже тому 6 років має 

неприємності з родиною Мотики та Островських, і я до цієї пані вечором 
подзвонила, прохаючи її дозволу цей лист розповсюдити. В цім листі Ви 
прочитаєте, як Мотика з тещею Островською -  головою ОУЖ -  знущалися 
і своєю брехнею спричинили напруження і хворування серед укр. 
суспільства, дослівно так, як тепер у нас в Аделаїді сталося все це цілком 
навмисно.

Згадані мають вже добру практику в цьому диявольському методі.
Цей лист є ще один важливий документ, бо це доказує потребу боротьби 

проти злочинства. Наш обов’язок -  довести до відома всього українського 
громадянства про ці жахливі справи і хто їх спричинює.

З пошаною до Вас Марія Ґоян
Аделаїда.
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07.12.99.

Дорога Пані Ґояні
Сердечно дякую за Альманах «Новий обрій». Висилаю Вам книжку, якої 

не мала, але мені дали люди, яким ця книжка не потрібна, так вона в них 
поперекреслена. А що цю книгу оплачувала ФУСА, то є на перших сторінках 
зазначено.

Пані мила, я Вам послала першого листа, але не залишила собі копію, то 
будь ласка, відбийте копію для мене, бо Островська подає на суд мене з-за 
того листа, як мені передали по телефоні.

З цього поводу я мушу по тому, що я написала, підготувати документи, 
які в мене всі є. Ця настирлива блоха досі не дає мені спокою. Але, якщо 
будемо судитися, то буде знати вся Австралія, яку Стейтову голову Союз 
Українок має.

Я висилаю Вам листа пана Івана Ющука, який десь живе в Квінсленді. 
Отець Ждан десь сварив за мого листа старосту Католицької Церкви, а що 
він йому відповів -  не знаю. Але цей староста мав з Островською велике 
непорозуміння. Книжки Дуньки я не читала, як вона вийшла, але оце 
перечитала минулу ніч, бо довго не могла заснути. Але, якщо такі 
документальні книжки будуть виходити, то українське суспільство на 
еміграції дійде до колгоспних рахунків, які були в Радянському Союзі. Мені 
приходилось працювати в колгоспній конторі в шкільні перерви, то, як не 
сходились числа з нарахунками, голова говорив -  пиши добре і побільше, 
хай в Області знають, що наш колгосп імені Кірова -  передовий. Оце мені 
нагадала оця Дуньчина книжка. Шкода такої чудової організації, як Союз 
Українок, але чи його провадять по статуту і законах.

Ця книжка мені вияснила, чому Островська позбулася мене, бо при її 
випуску я б дуже протестувала, а таких елементів в неї під рукою не 
потрібно. Вона сказала -  і це є закон. Вона часто мені повторювала, що в 
нас таких дурних скарбників в Аделащі не було. А я душею і серцем 
працювала в цій святій організації. Коли вона мене викинула, і тоді пішло 
багато членства з Союзу. Де Ви про це прочитаєте в її книжці? Одним 
словом, зробила терористичну чистку. І цієї вельмишановної вельможі, 
слава Богу, що позбулась Україна, бо багато б вона своїх друзів могла б 
направити на Соловки. Володимир Мотика в його молодих літах був чудова 
молода людина, але що сталось і хто на нього впливав -  то може навіть і по 
цій книжці здогадатись кожний українець. Не фінансувати його залежної 
тещі, то не було б йому жодної можливости.

З повагою Валентина Наказна.

П. С. Пані дорогенька, чекаю на копію мого попереднього листа.
Всі мої друзі запрошують Вас саму або з чоловіком по можливости до 

нас в Нюкастель, до нас на квартиру в нашу хату. Багато людей хоче з Вами 
говорити. Завтра я дуже зайнята, знову замовлено до 1000 пирогів. Чекають
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адреси на поміч в Україну. Мені зараз пригадалось оповідання одного австр. 
священика. «На берег моря викинули хвилі повно медуз (джелі фіш). Берег 
був повний ними, а маленький хлопчина їх збирав та кидав їх знову в море, 
а старенький мужчина, що переходив, сказав хлопчику: «Ти їх ніколи не 
поперекидаєш у воду моря, бо їх маса». А хлопчина нахилився і взяв в 
рученя медузу та сказав: «Хоч один цей буде живий». Оце, пані, і з нас така 
може бути поміч. Варимо ті вареники майже по три тижні і так трошки 
заробляємо на оплату пакунків. Це йде до сиріт та бідних на Україну, але на 
2 -3  місяці вже маємо до $1000 дол. Біда, що потребуючих добавляється, а в 
нас сили зменшуються і стікають. Всі ми, жінки, відділені від Союзу і 
працюємо самі від себе, бо Суспільну Опіку перевели вдвох з зятем і самі не 
скерувались, а нас пожерли. Дякую за прочитання довгого мого листа.

Валентина Наказна
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29.11.99.

Шановна Пані Маріє,
Надіюсь, у Вас все під контролею.
Ви і п. Михайло здорові, і так наше життя пливе дальше. Крім нашого 

спільного горя, що наносить на наші душі сум, цей «всесильний», 
«всемогучий» «божок» -  Мотика зі своїми прибічниками -  то було б нам 
спокійніше.

Відбулися Загальні Збори ФУСА в минулу суботу, і вся процедура по- 
старому, як була зауважила на Заг. Зборах в 1997 молода студентка з Києва: 
що вона тут бачить наші збори, які відбуваються на зразок зборів 
комсомолу за совіцьких часів. Так. І велика частина зборів на таку замітку 
студентки дуже обурилися, що аж загуло в залі. І дякувати Вашому любому 
Михайлові, що він сміло її боронив, а осудив наших декотрих нерозсудних 
в їх негідній поведінці на Зборах у вільній країні -  Австралії.

Я на ці збори не їхав, але свій голос членам розіслав. Але що? Але все 
«божком» було сплановано, його «указ» -  виданий і його обранцями вико
наний. Він (Мотика) заявив, що збори згідно закону.

Мою скаргу, що тут залучую Вам, перекладаю на англійську мову і буду 
дальше вимагати правди через А ІС. Також тут мойому представникові 
парламенту. Ми всі, що ще тверезі, всі разом і Ви в себе повинні звертатися 
до урядових чинників. Я вірю в правду!

Здоровлю Вас та привіт п. Михайлові. Пишіть.
Ваш Іван Ющук

П. С. Цікавий знати, чи п. Михайло взяв на касету (записав) збори ФУСА
30.01.99. Це торкається точки 5 в моїй статті -  «Це не сплетні».
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ЦЕ НЕ СПЛЕТНІ!

Мій вклад $20.000.00. в ФУСА ввели мене в стан «негідника і викидця» з 
нашої Фундації.

1. В моїм спілкуванні з головою ФУСА про поміч Поліссю, що сьогодні в 
границях Білорусі, була виявлена його нещирість, вияви фальшивих 
вигадок і убожування себе, а винуватити інших.

2. Він на одних попередніх Заг. Зборах ФУСА заявив, що нема проблем 
допомогти Поліссю, а в листі пізніше 25.04.97 р. він подав щось уже 
протилежне, ганебне і зрадливе для нас, це: «ФУСА не збиралась і не 
збирається спонсорувати висилки книг на неукраїнські установи».

Тут подаю ті, за словами голови ФУСА, «неукраїнські» установи на 
Поліссі:

Українське Громадсько-Культурне об’єднання Берестейської області, їх 
орган «Голос Берестейщини», «Просвіта Берестейщини» ім. Тараса 
Шевченка, їх орган «Берестейський край».

Спілка молодих поетів і письменників Полісся,
Українські студії в Берестейському університеті,
хор «Голос Полісся» і ще кілька подібне.
3. Мій вклад до Фундації є наголошений «ДАР ПОЛІССЯ», і він йому 

належить. Але п. голова ФУСА у його статті на сторінці 655 в книзі «Українці 
в Австралії», том II, подав тільки 8 філантропів Катедри Українознавства, а 
викинув аж 10 з цілої Австралії і одного великого патріота аж із Англії та 
одного з Н. 3., що разом зложили до ФУСА $388.162.00. Чи таке можливе??? 
Згадаймо ми за них:

Квінсленд: Шенк +Оскар і +Тереза, +Станицький Іван, Ющук Іван -  «Дар 
Полісся», Харченко +Василь і Христина, +Плигін Олександер. Віїсгорія: 
Торчило +Петро і Клава. Західня Австралія: +3авадський Володимир. 
Тасманія: Дурич Йосип, Нова Зеландія: Шемеляк Степан, Англія: +Левченко 
Семен.

4. По наших таких довгих гірких пертрактаціях протягом 1997 р., що 
довели мене до висновку уже, що мій вклад «Дар Полісся», який приніс 
$61.000.00 доходу Фундації, а ні цента Поліссю, краще повернути і самому 
допомагати нашому там «ЗАБУТОМУ ПЛЕМЕНІ». І 29.11.97 я доручив до 
Фундації заяву про повернення мого вкладу. Друга така вимога була 
доручена 22.02.99. Збірка допомоги Поліссю відбувається в Австралії раз на 
рік, і діти поліської землі з допомогою інших громадян зложили від 1992 р. 
дотепер $5.809.00.

5. От тут вершком ганьби всесильного, всемогучого голови на Загальних 
Зборах Фундації 30.01.99 р. було, що він обрізав «непослушному» 
філантропові всі його громадські й гуманні права демократичного устрою 
Австралії. А щоб оправдати себе від цього гріха, він з великою його 
злобністю і завзятістю старається Фундації доказати, що я є шкідником 
Фундації і недостойним бути в числі її.

6. Я все уважав, що є членом Фундації, бо з побратимами її творили, та ще 
і був один рік членом Дирекції. На жаль, мого прізвища в звітах Фундації не
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знайдено. Така тактика всемогучих. За порадою друзів я залучую іще одну 
аплікацію 30.01.99 р. в членство. А 25.10.99 р. просив правника Фундації за 
пояснення мойого членства. Нічого не одержав. Уже минає від часу 
зложення моєї аплікації 10 місяців, і щойно довідуюсь, що минулого місяця 
мою «грішну» душу розпинали, але не колишня «трійка», як то було за часів 
червоних богів, а у вільній Австралії, що можу сміло і прилюдно боронити 
мою тут персону і честь.

7. Приказ Дирекції виданий, виконаний і без відома оскарженого: 
держати «негідника» поза межами Фундації, бо він «злочинець» в очах 
Дирекції. І за це прийшлось переживати тяжкий терор від цих божків. Вони 
висвітлюють тільки одну свою фальшиву і ганебну сторону медалі, а 
бояться показати цю другу правдиву сторону. Це не сплетні, а правда!

Ваш розп’ятий філантроп Іван, 
член «Просвіти Берестейщини» 

імені Тараса Шевченка, 
число 25 членської виказки

ІванЮщук

РЯТУЙМО НАШУ ФУНДАЦІЮ

На Українському Поліссі -  «неукраїнські установи»?
На сторінках часопису «Церква і Життя» -  за датою 24.1-6.2.2000 р. 

з’явились на сторінках (9, 10, 11, 12 і 13) загадочного змісту і 
контроверсійних поглядів публікації про події нашої наукової установи, 
Фундації Українських Студій в Австралії.

Там же подані дирекцією інформації про Загальні Збори та діяльність 
Фундації і «Ген далеко за обрієм дійсного світу...». Як звичайно, це 
похвальний образ сьогоднішньої дирекції, який декотрим членам і читачам 
сіяє майже золотими кольорами.

Цей образ дирекції -  це тільки ліва сторона їх медалі, яка є 
протилежною до правої, членської сторінки.

Подані інформації головою п. Мотикою, які названі: «Ген далеко за 
обрієм дійсного світу...» і що оказались в розділі число 5, це питання 
членства І. Ющука в ФУСА Щоб належно розуміти причини трагедії його 
членства, потрібно це питання очистити від шкідливих, негативних фікцій, 
нанесених з боку дирекції під головуванням п. В. Мотики.

Тут подам з багатьох таких подібних подій, це з попередпослідніх Заг. 
Зборів Фундації за 20.1.99 р., де були порушені права цього членства. Були 
вони беззаконно зламані головою дирекції: це свободи думання власною 
головою, вільні вияви своїх поглядів і почувань, оборони власної честі й 
гідності, так і частини нашої Батьківщини -  Берестейське Полісся, що 
Сталін своєю рискою в вересні 1939 р. відрізав до Білорусії.
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Ці права громадян вільного світу були відібрані членові Фундації. Йому 
недозволено було паном головою відозватись до побратимів -  будівничих 
Фундації на цих зборах. Яка ціль таких зборів взагалі? Такі 
антиконституційні і антигуманні сваволі пана голови доводять нашу 
Фундацію до того гіркого нещастя, що сьогодні довідуємось з нашої тут 
преси. А щоб рятувати свої гонори і високі амбіції, то потрібно було зужити 
аж 5 сторінок часопису «Церква і Життя». Це нечуване і жалюгідне явище 
25-тирічного існування дорогої нам Фундації.

П ролог П оліщ ука

Я тут нічим не завинив перед нашою Фундацією, так і перед моєю 
Батьківщиною. На жаль, на фальшиву заяву голови п. В. Мотики в листі з дня 
25.4.97 р., що там, на Поліссі, «неукраїнські установи», я, уродженець Поліс
ся, категорично таке заперечив і тим самим попав у велику «неласку» 
сьогоднішнього голови Фундації. А до того ще й при кінці Заг. Зборів 
Фундації, це 27.11.97 р., в моїм короткім слові я доніс до відома зборам за цю 
велику образу: болючу рану, нанесену сьогоднійшньою дирекцією на живе 
тіло нашого народу на Берестейському Поліссі. І ще вспів запитати: як може 
дирекція зрікатись наших культурно-освітніх установ на Поліссі і не змогти 
витратити хоч 300-400 дол. на їх там допомогу, а як може витрачати 
десятки тисяч дол. на бібліотеку імені господіна Горького в Одесі? Тут 
посипались, і аж до сьогодні, шкідливі атаки дирекції на невинного їх члена.

Тут культурно-освітні установи нашого Полісся: Українське Громадсько- 
Культурне об’єднання Берестейської області, їх часопис «Голос Берестей
щини» (1991-1997).

«Просвіта Берестейщини» ім. Тараса Шевченка, їх часопис «Берестей
ський край». Існував з 1996 р., припинений 1999 р.

Спілка молодих поетів і письменників Полісся.
Українські студії в Берестейському університеті.
Хор «Голос Полісся» і таке більше.
І так як попередня хоробрість поліщука не зламалась протягом 350- 

літньої неволі, вона не зламується тепер, так і в майбутньому. Наш поліщук 
любо і гордо дальше співає: «Я люблю свою хату поліську, Я люблю свій 
зажурений ліс...». Дух поліщука блудить по світі, він і тут, в Австралії, поміж 
нами. Його сила пориву до дальших змагань, до його творчості й намагання 
бути українцем і тут говорить до нас. Він в особі сина поліської землі, це: 
попередній голова «Просвіти Берестейщини» ім. Т. Шевченка і головний 
редактор одного тільки україномовного часопису «Берестейський край» в 
Білорусі, це шановний наш Михайло Петрукович. Сила його душі говорить 
до нас і зі сторінок «Вільної Думки»,- число 5-6.

І.Ющук
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21.12.99.

Шановна Пані М. Ґоян,
В першу чергу хочу себе представити. Я є Марія Брилинська з 

Ньюкастелю Н. П. В. і вже 4 роки являюся головою громади Ньюкастелю і 
Гантер Долини. Сама я є народжена в селі Давлівці, що є за 10 км від міста 
Івано-Франківськ, і від 1950 р. живу в місті Ньюкастель. Мої батьки мені 
вщепили велику любов до всього, що є українське, і я вже малою дитиною 
переживала, як наші вороженьки понижали наш нарід, знущалися над нами. 
Але Бог Всевишній допоміг нам це все перенести, і сьогодні ми радіємо, що 
Україна є вільна, хоч переносить кризу, але віримо в краще майбутнє 
нашого народу.

Дорогенька пані Маріє, одержала я від пані Валентини деякі копії листів 
за всякі Ваші справи, які відносяться ФУСА. Жаль мені, що Ви переносите 
всякі неприємности зі сторони В. Мотики, що він несправедливо поступає. 
Шкода, що замість шанувати таких людей, які спричинилися до розбудови 
нашого національного життя на чужині, зібрали великі гроші для фундації 
ФУСА, пан В. Мотика не дає їм слова і старається їх усунути від дирекції. 
Вірю, що Ви все поборете і правда вийде наверх. Шкода, що маємо таких 
людей, які чинять кривду другим, і як далеко так вони зайдуть?

Тепер напишу про свої справи, які я пережила зі сторони пані Євдокії 
Островської, тещі Мотики. Хочу сказати, що в Ньюкастелі є маленька 
громада, але праці зроблено дуже багато. Цілий час була наша школа, СУМ, 
танцювальна група, хор церковний, громадський, сестринство-братство. 
Виступали і для австралійців в Тавн Гол, і на інших фестивалях. В своїй 
книжці, яку видала п. Островська в 1997 р., вона пише, що своїм вмінням, 
працею переступила гетто. Вона дуже образила жінок, які на протязі 50 
років працювали для добра своєї церкви і народу. Я була одна з перших, щоб 
відновити Союз Українок в Ньюкастелю. Я мала контакти з п. Олею Ільків, з 
панею Кармазин -  вони приїздили до нас, щоб організувати ОУЖ, і 
вписалися в членкині, і пані О. Ільків мене просила, щоб я стала головою, 
але тому що жінки вже належали до організації і уважали, що організувати 
ще одну організацію є непотрібно. Але з приїздом до нас п. Островської ми 
зорганізували ОУЖ 21.02.87 р. Я стала секретаркою, і спочатку було все 
добре, а 26.07.87 р. я зорганізувала хор «Калина» при ОУЖ. В хорі було 16 
співаків, протягом трьох років ми виступали 19 разів і мали 51 пробу. На цей 
хор ми одержали грант $1000 дол., але пані Островська так крутила, щоб ці 
гроші передати на танцювальну групу, яка тоді навіть не була 
зареєстрована, і одного разу, як я не була присутня, проголосували, щоб ці 
гроші передати для танцювальної групи, бо старим жінкам строї не 
потрібні; як я її спитала, чому Ви це зробили, то вона відповіла, що це не є її 
вина, бо це жінки проголосували. І тоді хор «Калина» перестав існувати і 
відтоді більшість жінок відійшли від ОУЖ. А пані Валентину Наказну почали 
розпинати, бо вона була касиркою і виявила про цей чек. І відтоді зачалася 
ворожнеча в нашій громаді. Я вже 4 роки є головою громади. Старалася
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співпрацювати зі всіма, але пані Островська і Мотика мене ігнорують, не 
тільки, що вони не приходять на наші академії, а тільки часом, і ті, що 
належать до ОУЖ, і їхні мужчини не приходять. Рівно ж не визнають школу, 
танцювальну групу, іурток старших громадян рівно ж в своїй книжці не 
помістила, що при ОУЖ існував хор «Калина». Як її спитали, чому не 
помістила вона про хор, то вона відповіла, що хору не було. Це тільки хвора 
людина так могла сказати. Дорогенька пані Маріє, як п. Мотика, так і 
Островська не люблять тих, які не погоджуються з неправдою. Вони стиду 
не мають, ані совісти, і я Вам гратулюю, що Ви боретеся за правду. Якщо б 
так всі робили, то все було б добре і згода була б в нашій спільноті. Дуже 
жаль, що ми мусимо переживати. Але Бог добрий і все бачить, та колись 
вони будуть за це відповідати. Пробачте, що описала свої клопоти. З 
пошаною до Вас і Вашої родини. Рівно ж бажаю Вам веселих і щасливих 
Свят і всього найкращого на майбутнє.

Марія Брилінська

25.12.99.

Вельмишановна пані Маріє Брилінська,

Дуже дякую за Ваш гарний лист. Мені було приємно з Вами 
познайомитися, і я дякую Вам за всі інформації, які Ви мені подали. Справа 
ФУСА є дуже важлива для нас, українців, тут в Австралії, бо дає можливість 
нашій молоді студіювати при університеті наші предмети україністики. 
Справа з Мотикою є неприємна, і ми не можемо зрозуміти цього чоловіка. 
Він мусить бути безличний і безсовісний. Багато людей мені кажуть, що 
вони б все це залишили, якби так було проти них, а він далі тримається, бо 
там, видно, є гроші, і невідомо скільки коштував ФУСА «Словник торгівлі» і 
хто дістав ці гроші?

В останній газеті «Вільна Думка» Ви читали про це. Ми віримо, що 
п. В. Шумський буде більше друкувати даних про справи ФУСА, бо, в 
дійсности, він був ініціатор організування ФУСА і саме він повинен 
боротися в цій справі. Ми вже понад рік боремося та інформуємо громаду 
про дії Мотики й Чудакевича в ФУСА. Ми дуже вдячні пані Валентині, Вам і 
другим людям, які відгукнулися, що доказує, які злобні люди існують, що 
діють проти власних осіб, які посвятили своє життя для добра своїй 
спільноті. Але, як Ви пишете, що правда таки вийде наверх, і ми є 
переконані, що Бог і Правда є за нами.

Ще раз дякую Вам за гарні підбадьорюючі слова до боротьби. Ми з Вами 
одної думки, і я дуже радію, що з Вами могла познайомитися. Про мого 
чоловіка в місті Умань написано в останній «Вільній Думці». Ви, мабуть, 
також читали і про це його завдання творити добро для молоді, для дітей 
шкіл, щоб читали свої книжки.
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Вітаю Вас і Вашу родину з надходячим святом Різдва, Святого Йордану 
та з Новим 2000-м Роком та бажаю Вам усім зі всього серця Щастя, Здоров’я 
і многих, многих Літ!

З щирим привітом до Вас Марія Ґоян
Аделаїда.

23.01.2000.

Добрий день, пані Ґоян,

Я є Роза Стефанишин і хочу дещо написати про себе і мого мужа. Я є 
Лемкиня, а мій муж із Каліша. Мене болить, і хочу свої болі розказати. Мій 
муж є добрий українець та був 9 років головою СУМ’у, а я ось вже 6 років 
допомагаю «Жінкам доброго серця» висилати пакунки з речами 
потребуючим в Україні. Але на мого мужа пан Мотика і пані Островська 
хотіли подати до суду, бо хтось там наговорив неправду, і тоді пан Мотика 
йому загрозив, а в той час мій чоловік вже був хворий.

Я думаю, що вони йому скоротили життя, бо він дуже переживав, і навіть 
телефоном страшили.

Для того я пишу Вам, бо мені попав Ваш лист, то Ви так само маєте щось 
подібне до моєї справи. Я Вас перепрошую, що я так пишу.

Бувайте здорові. Р. Стефанишиин
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28.01.2000.

Дорога і таиовна паніРозо Стефаншиин,

Я отримала сьогодні Вашого листа, писаного 23.01.2000, за котрий я Вам 
щиро дякую. Дуже мені прикро, що так багато людей переживали і далі 
переживають через одну таку безсовісну, безличну людину, яка принесла 
чесним людям стільки прикрости.

Скільки наші люди переживали там дома і були завжди перестрашені, а 
на диво вони мусять і тут на чужині далі переживати від цього чорта 
Мотики. Багато людей не можуть його зрозуміти, не лише тут в Австралії, а 
також і в Україні.

Як може українець робити такі прикрості своєму ближньому та ще з 
високою освітою, замість щоб нам допомогти в нашому щоденному житті. 
Я довідалася багато з Ньюкастелю про пані Островську та п. Мотику, що 
вони скрізь свій ніс пхають, всіх понижують, всіх мають за дурних. Як я 
зрозуміла з листів та з телефонних дискусій, що вони вмішувалися в життя 
та діяльність деяких інших організацій і розбили їх. Це справді ворожа 
робота, і не розумію, чому вони, маючи добрі фахові позиції, пхаються в 
добре налагоджену працю багатьох наших організацій і тим 
перешкоджають вам усім там, бажаючи приписати ваш успіх собі.

Щодо Вашого чоловіка, якому загрожував п. Мотика -  цей брехун і 
крутій -  то багато людей від нього потерпіли, включно з моїм чоловіком, 
який був в шпиталі також Мій чоловік помітив, що це -  диявольська робота, 
і ми не маємо право піддатися йому і мусимо боротися. Ми є вдячні 
багатьом людям, що до нас звертаються, розказуючи свої жалі, і тим самим 
відкривають все більше і більше жахливу справу, яку натворив цей хижак, 
дикун, наче освічена людина. Не має Мотика респекту до старших людей, 
які так багато в житті пережили, ні до себе, ні до України, щоб так ганебно 
тероризувати багатьох чесних людей тут в Австралії.

Цікаво, де Мотика дістав такий добрий вишкіл, щоб брехати і знущатися 
над нами, а ми наче повинні мовчати на це. Ще раз я дякую Вам і вірю, що 
якщо будемо всі гуртом, то поборемо це страшне зло і несправедливість. 
Тоді їхній адвокат не зможе нам писати про їхні гарні, спокійні характери, 
бо ми маємо досить доказів супроти цього.

З щирим привітом до Вас та вітаю Вас з Новим 2000-м роком, бажаючи 
Вам кріпкого здоров’я, і вірю, що Мотика та Островська вже не будуть Вас 
більше переслідувати.

Марія Ґоян
Аделаїда.
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06.01.99.

Дуже дякую за матеріали пересправ ПФ ПА з дирекцією ФУСА, а точніше 
Вол. Мотикою. Прочитав, і мені тошно зробилося. Що той меґаломан 
Мотика виробляє, Господи!

Ви ще маєте порох у гаківницях. А ПФВ скапсаніло. Голова Олекса 
Василько став бездіяльним через хворобу Паркинсона. А на мене налягає 
похилий вік, 87-мий ледве плентається. І решта сил, що ще маю уповні, 
присвячую літературі й науці.

Але, певне, й нам треба скликати Загальні Збори і оживити діяльність 
ПФВ або розв’язатися. Хоч Мотика ПФ уже, не повідомляючи нас, 
зліквідував. Але не він нас створив і не йому ліквідувати. Далі мусимо самі 
рішати так, як ви зробили.

На погрози Мотики судом не звертайте уваги, це лише застрашування, 
«страхи на ляхи». Він знає, що він не виграв би справи, а мусів би дати на суді 
відповіді, вияснення, що не хоче Вам давати.

З пошаною і привітом

Вельмишановний пане Ґоян!

Степан Радіон
(Секретар Представництва ФУСА на Вікторію) 

П. С. Ви добре вияснили, чому ми мусимо позбуватися архаїзмів.
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05.04.99.

Як я Вам казала, що Ви є справді мій герой. Ви не повинні боятися правду 
говорити і писати. Мало ми маємо людей, що є відважні і не будуть 
несправедливість у папірчики завивати. Так, як Ви мені казали, що багато 
інших людей думають, що з Мотикою, Чудакевичем і Гладким ніхто на край 
не вийде. Вони добре уміють брехати, крутити і всім людям очі замилювати, 
а опісля вину на когось іншого звертають. Але ми є певні, що мудрі і розумні 
люди, як прочитають листа з 12.10.98 і всі інші, то зможуть зрозуміти, чия 
«вина». Мій муж ніколи в своєму житті не хотів когось образити, 
понижувати, оббрехати або шукати собі клопоту.

На жаль, так вийшло, що від людей, з котрих ми ніколи не сподівалися, 
ми перейшли пекло, не лише ми особисто, але і інші фундатори. Чи нам це 
було потрібне? Але, як можна собі дозволити за нашу віддану працю, за наші 
гроші, щоб по нас так їхали? Це є переслідування прав людини, 
несправедливість відносно фундаторів. Це подібна тактика, яка проводи
лася москалями в Україні. Не має Мотика ні крихітки чести, ні сумління до 
старших людей, до людей, котрі багато пережили, тяжко працювали і 
надіялися, що наше молоде покоління буде студіювати україністику. Знає 
Мотика і його поплентачі, що ми старі, дурні, боягузи, і вони можуть робити 
з нами, що їм захочеться. Але, в дійсності, як мій муж мені завжди говорить, 
«що нема ні старих, ні молодих, тільки є мудрі і дурні». Багато людей Вас 
піддержують, але самі відваги не мають, щоб написати до управи ФУСА, які 
вони там нечесні. В очі одне, а позаочі?

Які ми є люди? Ви один з тих, що не боялися написати правду про 
Мотику. Ваш лист дуже культурний, бо ми маємо також листи, що справді 
сто разів більш образливі проти Мотики. Багато нам люди кажуть, що 
Мотика працює лише для власних інтересів, бо якби він працював для 
української справи, то всі фундатори і все українське суспільство знали б, 
яку добру роботу робить ФУСА. Але вони не хочуть, щоб люди знали, що 
вони роблять і як використують фонди ФУСА. Вони постепенно всіх 
фундаторів позбавляють членства, чому? Чи вони їм на перешкоді? Якби я 
була головою ФУСА, я би інформувала фундаторів і українську спільноту, що 
завдяки їхнім пожертвам яку добру роботу управа робить, а не держати все 
в секреті. Розпоряджатися громадським фондом без контрольної комісії і 
без академічної ради -  це нечесно, а на запитання про їхню діяльність 
Мотика вживає якісь дикунські методи застрашуваня судами, поліцією і, 
накінець, брехнею. Цього він заперечити не може, бо все це є записано на 
касеті, йому треба зостановитися і подумати, як далеко він готовий іти, щоб 
сам себе знищити. Нашим святим обов’язком є, щоби все це викрити. Як він 
нас робить брехунами і злодіями, то Мотика має право брати нас до суду. 
Він не повинен підбурювати людей проти нас, але робити, що він каже і 
пише. Ми вже п’ять місяців чекаємо на поліцію. Чого таку брехню говорити? 
Чи нормальна людина може так поступати?

Я знаю, що Ви мудра людина, я Ваші слова дуже респектую, але ми не

Дорогий і шановний Пане Радіон,
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можемо собі дозволити забути про таку несправедливість, щоб цю поважну 
справу кинути і залишити. Ні, ми мусимо про ці справи писати. Я знаю, як 
люди кажуть, що правда в очі коле, але є ще чесні люди, що нас з Вами 
піддержують за нашу відвагу. Як ми можемо оправдати себе перед таким 
брехуном? Тому ми є змушені написати правду про події, які спричинив 
Мотика з його підданими і в яку неприємну ситуацію в їхній егоїстичний 
спосіб завели ФУСА в Австралії. Листи, які були до нас писані і підписані, 
будуть поміщені в новій книжці про ФУСА. А ті листи, що без підписів, які 
писали нечесні люди, не будемо поміщувати. Бо коли я щось пишу і пишу 
правду або шукаю правди, то я не ховаюся за анонімом, я відповідаю за те, 
що я кладу на папір.

Не знаю, чи Ви мали нагоду чути про славний Чумацький хор в Україні? 
Я провела досить довгий час в Україні, і диригент цього хору у його 
виступах на концертах п. Триліс казав, що ми, Українці, повинні перестати 
брехати, красти і боятися. І так виходить, що ці завваги і до нас тут, на 
вигнанні, актуальні.

Ми Вам бажаємо успіху на ваших зборах у Мельборні. Цікаво, що Ц. К. з 
Сіднею вам дозволив провести збори в Вікторії, бо, мабуть, на тих зборах 
Мотика покаже його спритність і умілість, яку він постійно практикує у 
Сіднею з горсткою доживаючих розгублених людей, жалюгідна ситуація. 
Нам в Аделаїді не повезло так, як вам у Мельборні, про це є українська 
мудрість. Незалежно, що ти знаєш, але кого ти знаєш, один закон всі 
інтерпретують так, як їм вигідно. Так виходить, що Мотика має два 
стандарти, будь ласка, запитайте його, в чому була справа, що наше 
Представницво в Південній Австралії він вирішив ліквідувати. Чи ми були 
йому на перешкоді? То почуєте, що він Вам збреше і наговорить, щоб 
витратити час на зборах так, як він це робить на зборах у Сіднею, щоби не 
дати можливости іншим говорити.

Ще раз хочу підкреслити: ніхто не хоче знищити цю молоду людину, як 
це пише «Сердитий» з ФУСА в його анонімному листі. Ми певні, що Ви цей 
лист маєте, а якщо ні, то попросіть у пана Кірлика, щоби він Вам дав і щоби 
Ви побачили, які нісенітниці п. Сердитий пише. Мотика сам себе нищить, 
бо не має респекту до старших і до фундаторів (Age before beauty).

Не дайте себе підманути солодкими словами Мотики, бо це було б 
поразкою для Вас з Вашим науковим і життєвим досвідом. Він не такий дуже 
мудрий, як його друзі представляють. Як нам відомо і, напевно, Ви знаєте, 
що він має манію величности і понижує всіх інших. Ми особисто це все 
пережили, тому добре знаємо його трюки. Щасти Вам Боже, бажаємо Вам 
кріпкого здоровля, не дозволяймо, щоби зло запанувало над нами, тільки 
ради того, щоби уникати конфліктів. Життя -  це постійна боротьба, і, як 
каже українська пословиця, до відважних світ належить, вік не робить нас 
немічними. Наша байдужість -  це найбільша загроза для нас як одиниць і 
народу. Борітеся -  поборете, як казав наш Геній Тарас Шевченко, бо правда 
за Вами

Зі щирим привітом і з пошаною до Вас Марія Ґоян
Аделаїда,
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Дирекції Фундації Українознавчих Студій — Австралія
Перш за все я дякую Вам за Вісник, котрий я отримав від Вас. (Вісник, 

ч. І -  Січень -  Вересень).
Тут між іншим з приємністю мені було перечитати замітку, де 

висловлюється Ваше співчуття (глибоке) родинам меценатів ФУСА, котрі 
відійшли у Вічність, але, на превеликий жаль, Ваше співчуття не було 
об’єктивне й доброзичливе для всіх, а тільки для декотрих -  з невідомих 
нам причин.

Тут, між іншим, у Віснику пишеться довгу історію про одного 
«Почесного» члена ФУСА, котрий вклав дуже малу суму грошей на ту 
Почесну наукову інституцію, якщо взагалі щось вклав.

Натомість призабулося чи висмикнулося з-під Вашого пера про мою 
покійну дружину меценатку ($2100) -  Емілію Когут, котра відійшла у 
вічність 30.07.98 року, і Вічна їй Пам’ять, і було опубліковано у «Вільній 
Думці» разом із фотознімкою, я тільки прошу Вас, панове: опублікуйте це 
прикре виправлення у «Вільній Думці».

З пошаною -  й дякую за увагу

Григорій Когут
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Христос ся Рождає!
Пишу до Вас першого листа і вітаю Вас з Празником Різдва Христового 

і Нового року 2000. Сьогодні сам раз Святий Вечір у нас в Канберрі, як і в 
цілій Австралії та всьому світі Візантійського обряду. Я проживав в Аделайді 
38 років зі своєю родиною. Вас добре пригадую, коли Ви суботами 
привозили до Української школи Вашу молодшу доню. В той час я привозив 
своїх дітей, спершу Любомира, а опісля нашу доню Галюсю. Обоє наших 
дітей свідомі українці, обоє жонаті з українцями. Наші внуки в Мельборні, а 
також в Канберрі говорять українською мовою. Про Любомира Ви, мабуть, 
чули, коли БОТ був референтом зовнішніх зв'язків при СУОА і оборонював 
наклепи на українців зі сторони організації Візенталя. Добре, що ця справа 
хоч частинно л оза нами. А зараз про суттєві справи. Знаю з нашої преси, а 
також від людей з Аделайди, що Ви робите незвичайно корисну роботу в 
Україні вже довший час. Читав на сторінках наших газет Ваші дописи. 
Одного разу Ви написали досить оптимістичну статтю в газеті про 
відносини в Україні, а зокрема Вашу подорож по Криму. Ця стаття мені 
сподобалася і я її прочитав на українській радіопрограмі, щоб трохи 
підняти людей на дусі, бо декотрі люди стали зневірені щодо ситуації в 
Україні. Я є головою нашого Радіокомітету в Канберрі і одним із дикторів. Я 
є також головою Товариства Старших Громадян в Канберрі. При кінці 1998 
року наше Товариство вислало посилку вагою 90 кілограмів з убранням і 
взуттям для школи в Східній Україні. В посилці були також 32 шкільні 
уніформи, які я одержав даром від австралійської школи. Наше Товариство 
одержало подяку від управительки школи з чудовим висловом, а також 
знимку дітей, одягнених в уніформи австралійської школи. Школа вислала 
подяку школі в англійській мові. В цьому році ми післали ще одну посилку, і 
вона прибула сам paj в день виборів Президента. Не маємо ще даних про 
реакцію учнів, учителів та родичів, але невдовзі сподіємося, що ми про це 
все довідаємося. В часі висилки другої посилки я пішов до Заряду 
Католицьких шкіл на цілу Канберру й попросив, що, може, їм відомо, що 
деякі школи мають «секед-генд» уніформи, які вже не є їм потрібні. Заряд 
Католицьких шкіл вислав летючку до всіх Католицьких шкіл в Канберрі, що 
коли вони мають такі лишні уніформи, щоби зголосилися до мене, що я такі 
уніформи посилаю шкільним дітям в Україну. Вислід був знаменитий. Я 
одержав відгук і очевидно уніформи від 9 Католицьких шкіл. Так що в нашій 
хаті є біля 500 кілограмів шкільних уніформів, в тому багато нових речей як: 
светерки, сорочки і шкарпетки. Мій приятель з молодих літ (пол. в’язень) 
проживає в Східній Україні в селі Рубанівка Великолепетихського району 
Херсонської області. Я його запитав, чи в його селі в школі учать в 
українській мові. Він сказав, що так. Тоді ми післали посилки. Ці посилки 
зробили добро для дітей, велике вдоволення для родичів і здивування в 
учителів. В це село (4000 населення) ми більше посилати не збираємося, а 
шукаємо в Східній Україні (побажано в велике село), де предмети

В/шановний і дорогий пане Ґоян!
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викладаються в українській мові. Нам потрібно хоча 4 такі села, а одно з них 
середньої школи, бо маємо з одної «гай скул» уніформи. Отож тут хочу Вас 
просити, щоб Ви допомогли нам знайти в Східній Україні такі школи, щоб 
ми могли вислати їм уніформи. Очевидно, треба віднайти довірених людей, 
щоб ці уніформи злобна людина не продавала. З Рубанівкою був 
цілковитий успіх, бо всі уніформи прийшли до мойого приятеля, і він це все 
привіз до школи. Очевидно, що там був дарунок також для нього. Справа 
уніформів набрала розголосу в районній газеті і по Херсонському радіо. 
Чому я хочу посилати в Східну Україну? Галичина має велику еміграцію на 
Заході, і там постійно приходять посилки для родини, приятелів, а також 
для всіляких інституцій. На Сході є дуже рідкісні випадки, що хто що-небудь 
там посилає, і коли щось прийде, то є велика подяка і користь для дітей, і 
добрий розголос, що еміграція посилає поміч для свойого народу, а помочі 
від Росії ніхто не дочекається, хіба що можуть одержати книжки, щоб їх  
дальше держати в імперіяльному дусі. Прошу Вас, постарайтеся для нас ці 
адреси, щоб ми могли чим скорійше післати посилки.

Опісля я одержав від пані Марії деякі копії, пов’язані з клопотами ФУСА. 
Так, я чув від кількох людей нарікання на Др. Мотику, який поводиться, як 
автократ з народнім фондом. Від півроку наш син Любомир очолює ДОФУС 
в Мельборні, і, як Вам, напевно, відомо, Лекторат в Мельборні не диспонує 
такою готівкою, якою диспонує ФУСА. Наш Любомир зробив договір з 
Монаш університетом, що на неозначений час Лекторат буде забезпечений 
і буде існувати. ФУСА поки що не збирається помагати Лекторатові 
фінансово. Зараз є четверта година по обіді, і я мушу прилучитися до 
влаштовання Святої Вечері, де буде також наша доня з родиною. Маємо сіно 
під обрусом, а також Дідух. В нашій хаті, відколи ми приїхали до Австралії, 
ми все мали Дідуха і сіно, щоби защепити в нашої молодої родини любов до 
нашої традиції, любов до нашого народу, любов до нашої церкви. Це все 
вийшло добре, наші діти стоять в авангарді нашого молодшого покоління і 
цим справляють для нас велику радість і втіху. На цьому буду закінчувати 
цього листа і в імені нашої цілої родини передаю Вам, дорогий пане Ґоян, 
наші щирі вітання і сердечні побажання в Новому 2000-му році, щастя- 
здоров’я та многих літ й ще дальше вести Вашу дуже плідну працю для 
нашого народу, для нашої Неньки України. Щасти Вам, Боже!

Михайло Лаврівський з родиною
Канберра.

п* ІбЗ



28.01.2000.

Щиро вдячний за Вашого листа, писаного 6.01.2000 року. Ваш лист був 
для мене несподіванкою, але я йому дуже радий. В першу чергу хочу Вас 
привітати з Новим Роком дві тисячі, побажати Вам і всій вашій родині 
міцного здоров'я, щастя, невичерпної наснаги, світлого мудрого довголіття. 
Мені дуже приємно отримувати такі листи, як Ваш. Я гордий, що ми маємо 
в наших рядах відданих та щирих людей, які в цей критичний час 
розбудови нашої Незалежності хочуть допомогти нашим українським 
дітям. Це дуже необхідна та добра робота. Я з великою пошаною ставлюся 
до Вас і хочу передати Вам любов тих дітей та вчителів, яких я стрічаю 
майже кожен день. Ми повинні бути щасливі, що Господь дозволив нам 
дочекатися того часу, щоб бачити нашу Україну Незалежною. А для того 
щоб цю незалежність затвердити і відродити з руїн московсько- 
комуністичної імперії, нам треба дуже серйозно, по-мудрому до цього 
ставитись, зрозуміти, що майбутнє України залежить від нашого молодого 
покоління. Тому треба їй допомагати українським словом, тобто 
забезпечувати українською книжкою. Через книжку розказувати про нашу 
історію, наші проблеми, дати їм наукову базу.

Соціальні умови в державі дуже складні, тому треба дітям допомога і з 
матеріальної сторони. Ваші пропозиції дуже доречні, я знову висловлюю 
Вам велику вдячність.

Щоб більш дізнатися про життя дітей, треба багато їздити, буває не маю 
часу для відпочинку, хочеться якнайбільше зробити. Зараз зима, багато 
снігу, двадцять степенів морозу.Тому мої поїздки по школах та інституціях 
відбуваються недалеко, навколо Києва та в самому Києві, а столиця зараз 
дуже красива. За час мого перебування в Україні Київ відродився. Тому в 
Україну треба приїжджати, не боятися складнощів. Само по собі нічого не 
зробиться. А приїжджати треба з добрим серцем і з надією на краще 
майбутнє і нас тут потребують, але нашу добру справу треба робити по- 
мудрому, тобто конкретно знати, що ми хочемо зробити і довести цю 
справу до позитивного завершення. Ваша ідея дуже добра, що Ви хочете 
допомагати школам, а це треба робити безпосередньо з відповідними 
школами, з якими тоді Ви маєте зв'язки і відгук на Вашу діяльність.

Ще раз хочу подякувати за Ваш цікавий лист і передати Вам і всій родині 
всього найкращого, щоби все зло минало Вас і щоб Ваші мрії сповнилися, 
бо без мрії не можна жити.

З любов'ю і щирим привітом з України
Ваш Михайло Ґоян

Київ.

П. С. Адреси подаю на зворотній стороні.

Вельмишановний Пане Лаврівський!
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29 .03.2000

Дорога і Вельмишановна Пані Ґоян!
Щиро дякую Вам за надіслані матеріали, так що був у змозі дещо більше 

довідатися. Думаю, що Ви читали нові вияснення пана Менцінського в 
газеті «Церква і Життя». Він, мабуть, одинокий, що має мужність обстоювати 
правду. У «Вільній Думці» читав допис пана Ґояна, і, кажучи правду, було 
приємно почути відгук з рідного краю. Було мені прикро довідатися, що пан 
Ґоян був змушений піти до шпиталю саме в зимову пору. В залученні 
пересилаю Вам копії листів, які я одержав з України від тих шкіл, які 
пропонував Ваш муж пан Ґоян. Мені приємно Вам послати ці копії, бо вони 
ж такі гарні, щирі і патріотичні. Внедовзі ми пошлемо посилки для цих двох 
шкіл. Листа з Умані я передав нашій доні, бо вона учителює тут в українській 
школі, як рівно ж листа в англійській мові, написаного гарною англійською 
мовою. Копію відніс також до центрального заряду католицьких шкіл, щоби 
не лише українські діти листувалися з дітьми в Україні, але й австралійські 
діти також. Я тут бачу, що є можливість, щоби австралійські діти дізналися 
більше про Україну. Мабуть, при кінці червня ми обоє з дружиною 
вибираємося відвідати Україну і Польщу, бо звідси ми походимо. 
Вибирається також наш син Любомир, мабуть, також зі своїм 19-літним 
сином. Ми маємо бажання зустрітися разом на нашій рідній Лемківщині і 
разом оглянути ці знищені околиці, і, очевидно, що я можу багато дещо 
розказати моїй родині про події, які там мали місце перед війною, у війні і 
після неї. Коли ходить про наші щоденні заняття, то вони є собі подібні вже 
через кілька років. Ми обоє з дружиною доглядаємо дітей нашої доні, 
відвожу їх до школи і зі школи додому, то значить -  до хати бабці і діда, поки 
родичі повернуть з праці. Доглядаємо нашої організації Товариства 
Старших Громадян, що другий тиждень приготовляю українські 
радіопередачі, і так минає день за днем, тиждень за тижнем. Зараз, перед 
Великодніми святами, маю на меті вислати багато листів до нашої родини в 
Польщі, Україні, в Америці та Канаді, а також до приятелів і знайомих, яких, 
Богу дякувати, у нас не бракує. На цьому буду закінчувати, обоє з дружиною 
пересилаємо Вам наші щирі поздоровлення і побажання щастя-здоров’я і 
всього доброго. Бувайте з Богом. Будь ласка, передайте від нас 
поздоровлення для пана Ґояна.

П. С. В залучені пересилаю Вам вирізку з газети з міста Сміла, і це є 
оригінал, де вони пишуть про відбутий Ювілей, а також згадують Вашого 
чоловіка «не злим, тихим словом». Підкреслення червоним олівцем, це вони 
самі підчеркнули, щоби я таки це прочитав.

Канберра.
Михайло Лаврівський
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З найкращими побажаннями до Вас педагогічний та учнівський колек
тив Смілянської школи № 2. Сердечно вітаємо Вас з присудженням 
літературної премії імені Дмитра Нитченка. Віримо, що Ваша благородна 
справа по пропаганді української книжки принесе плідні результати, 
допоможе скорішому духовному відродженню України.

Ті чудові книжки, які Ви подарували нашій бібліотеці, користуються 
попитом у малечі і старшокласників. Цікавимось і слідкуємо за Вашою гро
мадською роботою на користь України, а про присудження премії імені 
Дмитра Нитченка дізналися з газет.

Дуже вдячні Вам за допомогу в розширенні кордонів нашого спілку
вання. Нещодавно школа отримала листа від Михайла Лаврівського з 
Австралії і сподіваємось на листування з ним.

Успіхів Вам особисто та родинному фонду в усіх справах. Будемо раді 
новим зустрічам з Вами, отримати інформацію про Вашудобротворчість.

З повагою від імені вчителів та учнів директор школи

Олександр Головченко
Березень 2000року.

Шановний пане Михайле!
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Коли тривоги життьової 
Тебе підхопить вітер злий, 
По вінця сили трудової 
У серце стомлене налий.

Нехай не виє самотина,
Як чорний пес за ворітьми! 
Скажи крізь муку: я  людина! 
Зрадій крізь горе: я  з людьми!

Максим Рильський



Я не люблю ненависті в собі.
На пісні виріс я, не на злобі,
Та хочу стати полум’ям, в котрому 
Свій меч кують покривджені й слабі.

Дмитро Павличко



A

ЧЕСНЕ ДІЛО 
РОБИ СМІЛО!

Листування з редакціями 
часописів та радіо, 

іншими установами



15. 12.98 .

«ЦЕРКВА І ЖИТТЯ»

Редактору Богданові Рудницькому

Шановний і дорогий пане редакторе,
Дякую Вам за Ваш час, котрий Ви мені присвятили. Я в той день була 

дуже схвильована, бо мій чоловік був в лікарні. Ви мене трохи потішили і 
сказали, щоб я писала, і я тут Вам висилаю деяку кореспонденцію між ФУСА 
і нами.

Висилаю Вам ці листи і хочу, щоб Ви уважно прочитали і побачили, яку 
велику кривду зробив Мотика для нас тут, в Аделаїді. Що б він не робив і не 
казав, він показав себе, яка нечесна і несумлінна людина він є. Український 
народ ніколи йому не буде простити. Своїми діями він укривдив багато 
невинних людей, нехай це буде на його сумлінні, як він його має.

Якщо прийде час і можливість, що Ви будете з ними вести розмову і з 
Мотикою, прошу спитати їх, за чиї гроші вони будуть судитися, і на чию 
користь?

Ми будемо оборонятися за свої гроші, які ми мали присвятити на 
видання українських букварів в Україні.

Запитайте! Як вони такі порядні і чесні і не мають нічого, що люди не 
повинні знати, то чому, власне, шантажують і страшуть людей адвокатами і 
судом?

Ці шантажі і терор з їхньої сторони мають великий уплив на здоровля. 
Пан Кохан по одержанні їхнього листа дістав строк і тепер у лікарні. Пан 
Полішко хворий, пані Теленко хвора, мій чоловік вже майже два місяці 
хворіє, був у лікарні. Вони нас тому шантажують і тероризують, щоб ми 
скорше вимирали, бо більшість з нас пожилого віку і не буде нікого їм 
перешкоджати в їхніх ділах.

Ніхто собі не може уявити, що такі діла створюють люди, які мають у 
своїх руках громадські (фонди) гроші, і ніхто не знає, що вони з ними 
роблять і як їх використовують. А коли хто-небудь їх запитає, то замість 
відповіді на запитання приходять шантажі. Чи можна дальше терпіти таку 
несправедливість?

25.10.1998 на жіночому з’їзді в Аделаїді дві пані -  Директор ФУСА і голова 
О.УЖ на Австралію заатакували мойого чоловіка відносно справ ФУСА, що 
нібито наше представництво образило Мотику. Під час розмови було 
піднесене питання про людину, яка пожертвувала $20.000 тисяч долярів, і 
Мотика з Чудакевичем не хочуть прийняти його в члени. То нам було 
сказано, що він дурак. Так виходить, що ми дураки. Вони за наші гроші нас 
мають за «дураків». Якби не наші гроші, то Мотика не міг би писати до нас 
листи, котрі є дуже загрозливі. Вони викреслили нас всіх з списків ФУСА 
Можна б багато більше писати про ту несправедливість, будемо ще багато 
писати. Вони своїми листами хотіли нас всіх застрашити і «заткати». Ну, ми
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думаємо, що минули ті часи, що над нами знущалися і ми мусіли мовчати, бо 
вивозили нас на Сибір або убивали.

12.12.98 були збори тут, в Аделаїді. Це представництво існує тут вже 24 
роки, і чомусь тепер «великій владі» з Сіднею забажалося це представництво 
зліквідувати. Причина нам відома, це є пімста тому, що є відважні люди в 
Аделаїді, котрі порушили питання, які їм не подобалися, бо вони роблять 
речі, що нам, «дуракам», не треба знати. (Але гроші дураки мають право 
давати, але запитання -  ні).

Наше представництво має свій власний рахунок у Кооперативі 
«Говерля» в Аделаїді. Так виходить, що, ліквідуючи, вони закусили зуби на ті 
гроші, які є на нашому рахунку, бо як можна інакше думати? (Прошу 
прочитати листа до Кооперативи «Говерля» в Аделаїді).

Дорогий Пане Рудницький, хай вони дадуть Вам відповідь, бо в 
дійсности ми нічого не винні. ФУСА -  це не є їхня власність, це громадська 
наукова інституція, вона була і буде, як їх не буде.

Вибачте, але можна ще дуже багато писати про ці справи. Ми повинні всі 
про це писати, бо це громадська справа, над чим ми всі працювали чверть 
століття і не маємо права дозволити тим людям, які роздають громадські 
гроші наліво і направо, це є ворожа робота для ФУСА.

Нам рівно ж було сказано, що ніяка з газет не буде поміщувати наші 
листи і наші «зажалення». Включно з пресою вони всіх застрашують.

З пошаною
Марія Ґоян

Аделаїда.
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Вельмишановний пане Романів,
Голова СОУА, Мельборн, ВІК.

Від Стейтового Представництва ФУСА на Південну Австралію.

Як не прикро нам, але оцим хочемо повідомити вас в СОУА про над 
нами неприйнятне та недопустиме поводження голови ФУСА в Сіднеї 
Н. П. В. супроти Стейтового Представництва Південної Австралії! Ми тут 
працюємо вже 24 роки.

А саме: 12/10/1998 р. наше С. Представництво написало листа до ФУСА 
в Сіднею Н. П. В., копію якого ми висилаємо вам з цим листом, де ми 
поставили ряд питань функційного характеру та хотіли знати про деякі 
видатки з фондів ФУСА, які, на нашу думку, не були ціллю Українознавчих 
Студій в Австралії, на що жертводавці дали значні свої пожертви.

Замість сподіваної звичайної докладної і ділової відповіді, як бачите в 
листі від п. Мотики, ми тут отримали застрашуючі листи (2) -  кожний з 
трьох підписаних, де було сказано звертатися до його правника, бо начебто 
ми його «образили» (malign), даючи термін до відповіді його правникові. 
Ми так і не отримали відповіді на наш лист від 12/10/98, натомість 
повторну загрозу. Наш голова, М. Ґоян, був на загальних зборах ФУСА в 
Сіднеї минулого року та знає особливо справу друкування Словника 
економічних термінів, на що треба затратити багато тисяч долярів, замість, 
скажімо, посилання студентів з Австралії в Україну на студії, видання 
шкільних підручників для шкіл в Україні, яких там так потрібно під цю пору. 
Ми питали, хто апробує всі ці видатки з ФУСА в Сіднею, чи є якась 
Академічна Рада й Контрольна Комісія на це. Який є пріоритет на майбутнє 
в ФУСА і т. д, але не мали жодної відповіді, окрім погроз розправи. Вони 
чомусь не визнають п. М. Ґояна за голову Стейтового Представництва 
(потрібно їхнє затвердження, тоді коли він був головою після смерти 
о. Н. Плічковського з 1987 р. до цієї пори в Південній Австралії).

Далі через погрози розправи зрезиґнували два других члени С. П. П. А. 
ФУСА з Н. П. В. заборонено нам в Аделаїді провести загальні збори 12/12/98 
з невідомих причин. Як видно, хочуть вони з Сіднею під керівництвом п. 
Мотики паралізувати нашу працю Стейтового Представництва на Південну 
Австралію. Також присланий був лист до нашої Кооперативи «Говерля» в 
Аделаїді, де вони заборонили нам мати будь-які грошові трансакції, наче ми 
тут злодії, називаючи нас тут «індивідуалами» в Аделаїді, тоді коли ми 
працювали тут і збирали успішно пожертви на Шевченківський Фонд і 
ФУСА, як бачити копії листів, які ми вам пересилаємо. Громада У Г П А також 
отримала подібного листа, але вони дали залю для відбуття згаданих 
Загальних Зборів С. П. ФУСА.

Ми стурбовані цими, на нашу думку, незаконними діями ФУСА з Сіднею 
і про це повідомляємо Вас. Ми вважаємо, що це дуже поважна справа, коли 
ходить про громадські гроші, які взяла під свою контролю виключно група
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людей з одного Стейту, ці пожертви складали українці з цілої Австралії, і ми 
вважаємо, що СОУА повинна зацікавитися діями теперішньої управи ФУСА.

Ми зверталися до Директорів ФУСА з листами, щоби в добрий спосіб 
розв’язати ці непорозуміння, які вони спричинили, але без успіху, ми 
вважаємо, що їхньою поведінкою вони образили багато невинних людей, 
само собою ми це не приписуємо всім директорам. Через їхнє поводження 
ми постраждали, всі перейшли через лікарні, причиною були шантажі, 
застрашування, деградації і образи перед Громадою, Кооперативою і інші 
прикрості, які вони нанесли нам через цих два місяці.

Ми будемо вимагати відшкодування за наше підірване здоровля і інші які 
кошти. Тяжко зрозуміти, хто там рішає ці справи і на чию користь?

На Загальних Зборах С. П. П. А. 12/12/1998 р. М. Ґояна було знову 
обрано головою Стейтового Представництва й продовжено статус 
існування Стейтового Представництва в Південній Австралії. Та винесено 
наступні Резолюції: (див. стор. 84-85).

З пошаною до Вас
За С. П. П. А. Михайло Ґоян

Аделаїда.

28.01.99.

Дорогий пане Ґоян!
Управа підтверджує, що отримала Вашого листа в справі Фундації 

Українознавчих Студій Австралії.
Кожна структура має свій статут, статут забезпечує права члена та дає 

дороговкази для ведення даної структури.
Управа СУОА закликає всіх складових частин до полагодження всіх 

справ в рамках їхнього статуту.
В справі, яку Ви порушуєте, треба полагодити в рамках статуту ФУСА. 
Закликаємо Вас до мирного полагодження цієї справи.
Остаємося з громадським привітом.

Мельборн.

Голова Союзу Українських Організацій Австралії С. Романів
секретарі. Конюшко



14.01.99.
До: УГПА на руки голови П. С. Захарка.

Справа: Діяльн. Стейтового Представництва ФУСА в П. А.
Стейтове Представництво ФУСА в П. А. існує від 1 974 р. Воно склада

лося з голови, замісника голови, секретаря, скарбника та кількох членів. 
Після смерти голови с. п. отця Н. Плічковського на його місце був обраний 
п. М. Ґоян, замісником став В. Полішко, секретар був А. Онішко, а членами 
стали с. п. др Я. Кривов’яза, с. п. Федорук та п. О. Кохан -  всі, якщо не 
меценати, то добродії, давали грошей для створення Фундації Укр. Студій в 
Австралії. Організовано було С. П. концерт молоді з приходом для ФУСА -  
$1500, організовано нами лотерею з приходом для ФУСА та на загальних 
інформаційних зборах С. П. з участю делегатів з центру була зібрана 
поважна сума грошей для ФУСА також.

Розгорнено широку акцію збірки грошей по хатах, де п. М. Ґоян та 
п. В. Полішко їздили до людей по домах на протязі кількох років, п. М. Ґоян 
виїхав в Україну на декілька років, тоді В. Полішко став представником 
ФУСА на П. А. як замісник голови, а після повернення п. М. Ґояна він 
натурально був встановленим знову як голова С. П. Ми, як незалежне С. П-во, 
яким ми були від самого початку створення ФУСА, маємо ті самі цілі і тепер 
для праці, щоб розбудовувати Катедру Українознавчих Студій в Австралії, 
адже наше наукове поле тепер поширилося з відновленням незалежної 
України. З метою довідатися про працю-пріоритет і видатки з фонду ФУСА 
в Сіднеї ми з С. П. П. А. написали до них листа від 12.10.98. Звідси все і 
почалося. (Копію листа нашого і відповідь п. Мотики з Сіднею ми залучуємо 
для Вашої уваги). Замість звичайної сподіваної відповіді на поставлені ряд 
функційних питань до Головної Управи ФУСА в Сіднеї, ми отримали 
незаслужено загрозливого листа.

Так виглядало, що централя ФУСА хотіла паралізувати нашу діяльність в 
П. А. (долучуємо всю кореспонденцію до Вашої уваги). Наше С. П. відбуло 
легально Загальні Збори в Нар. Домі дня 12.12.98, з винесенням резолюцій, 
які фактично обороняють інтереси Катедри Українознавства в Австралії. 
Просимо зачитати долучений Протокол з Загальних Зборів.

Тепер, як можна рішати будь-яку справу С. П. ФУСА без участи і пояснень 
голови С. П. на місці? П. М. Ґоян, як голова, має законне право представити 
факти супроти якихось обвинувачень з боку п. В. Мотики з Сіднею. Нам 
дуже прикро, що Громада нетактовно поставилася в цій справі, 
заборонивши друкування протоколу і резолюцій Загальних Зборів ФУСА з 
дня 12.12.1998 тут у їхньому віснику «Наша Громада». Громада повинна була 
взяти до уваги, що всі жертводавці ФУСА є членами Громади, і тому вона 
повинна була стати в обороні нашого С. П. ФУСА, яке виконувало і виконує 
ефективно корисну роботу на протязі багатьох років. Загальноприйнято є 
вільність зборів, вільність вислову і вільність преси.

Громада повинна брати це до уваги. Ми тут зовсім невинні, як бачите з 
залученої кореспонденції.

З повагою
За С. П. П. А. ФУСА -  М. Ґоян
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15.01.99.

Головному редакторові вісника 
УТЛА «Наша громада»

ВшДр. Шумський,
Пишемо Вам цього листа з великим розчаруванням і тривогою, бо 

тяжко нам зрозуміти, що діється в нашому суспільстві тут, в Австралії. Ми 
думали, що Ви мудра людина, маючи великий життєвий досвід, і дивитеся на 
всі справи інакше, як пересічні люди, а виключно тут сьогодні в якому 
жалюгідному стані знаходяться наші вимираючі люди. Вам добре відома 
справа, яку неприємність ми маємо з головною командою ФУСА в Сіднею, і 
що я не боровся за титул, я не шукаю слави, як нам деякі люди тут 
приписують. Можна сісти і заплакати над нашою судьбою. Ми думали, що 
Ви були одні з тих людей, з ким можна було ділитися успіхами і невдачами, 
так мало залишилося часу в нашому житті, але мати вірних друзів -  це дає 
нам стимул і хочеться жити і мріяти, надіятись, що є ще з ким і для кого 
жити. Але, на жаль, ми живемо в таких жахливих часах, що аж страшно, як 
подумаєш, люди роблять страшні діла заради своїх власних інтересів. Всі 
живемо в страху, і самі не знаємо, чому і перед ким забороняють нам бути 
вільною людиною, не нарікаймо на події, які відбуваються в Україні, ми 
кажемо, що ми нічого не можемо зробити, може, так, а може, ні, все можна 
зробити, якби ми були об’єднані і стійкі, боролися за свої права, прикладали 
більше уваги, хто є наш друг, а хто є наш ворог. Але не будемо наводити різні 
факти і завваги, бо це буде зайве.

Вернімося до подій, які відбулися 12.01.1999 р. На засіданні УГПА 
невідомо нам, як рішалася доля Ґояна, мене судили по законах В. Мотики. 
Може, Ви скажете, що я хочу бути мартиром, що лізу не в свої справи, що я 
шукаю слави, що я виступаю проти властей, проти закону. Я не можу собі 
уявити, що група дорослих, поважних людей, може бути так підло 
наставлена проти мене, всі робляться святими, патріотами і, мабуть, 
мудрими, а так виходить, що тут нас кілька людей, які працювали чверть 
століття на благо цієї інституції, стали ворогами того суспільства, якого 
вони є членами, і всі добре знають, бо на це є факти, чомусь була спроба 
пімститися на мені особисто. Нехай буде так, бо ми завжди так робимо, що 
взаємно себе нищимо так, що не нарікаймо на наших ворогів. Так сталося і 
в цьому випадку: не було думаючої людини, щоби піднести питання не в 
справі Ґояна, а в справі ФУСА, і поставити запитання до Головної Управи 
ФУСА в Сіднею, щоби Мотика дав Громаді ті закони, якими він усім нам хоче 
диктувати, і хто, і коли ті закони увів. На яких фактах ви базувалися, ми не 
знаємо, що ви там рішили, не вислухавши мене, ані Полішка і інших. Ви нас 
заочно засудили, то, що Тройки робили в Україні з наказу Кремля, а тут з 
наказу Мотики. Чи може бути щось більш ганебного, я сумніваюсь, але є 
доказ, як ми себе поважаємо. Не хочу на нікого нарікати, але і не буду нікого 
оправдувати, це просто ми самі себе зраджуємо, а тоді шукаємо винних і 
дальше ведемо ту саму політику: «моя хата з краю -  я нічого не знаю». Як
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довго прийдеться нам так себе зневажати і в чиїх інтересах. Але вірте нам, 
що це іде не кінець, а мабуть, тільки початок.

Ми залишилися самі, в той час, коли треба боротися спільно проти зла, 
проти зради, проти неправди. Так виходить, що не можна вже нікому 
вірити, чи можна собі уявити, що одна людина потрапила загіпнотизувати 
Громаду? Прошу, подумайте, що з нами діється. Ми знаємо, що ФУСА Вас не 
цікавить, але все ж таки -  це наша спільна українська наукова інституція, яка 
повинна служити для українського суспільства не тільки тут, в Австралії, як 
рівно ж не забувати наше завдання перед нашою знедоленою 
батьківщиною, і ми не можемо собі уявити, що Вам це байдуже. ФУСА могла 
зробити дуже багато для України, якби ця інституція була в руках 
Українських патріотів, з Фондом близько трьох мільйонів доларів ми мали 
б великий успіх, престиж і подяку від Українського народу, бо помагали б 
безпосередньо там, де потрібно по школах в Україні. Мотика пішов до 
Одеси, до бібліотеки в спілці з Австралійською бібліотекою з П. Н. Валії. 
Фонди люди складали з цілої Австралії, а він нам, кажуть, трактує ФУСА так, 
якби то була його власніть, щось таке не до подумання, а ви, як українська 
спільнота, дозволяєте рішати ці справи без даних вам точних Фактів, засіли, 
розсудили-засудили і на тім кінець, а що далі -  то це громаду не цікавить, то 
справа Ґояна, він хоче бути головою, то він побачить, куди та голова його 
заведе. Як він сміє нарушувати закони і права Мотики? Ми знаємо Ґоянів -  
це люди, які шкодять громаді, в нас тут такий мир і спокій: живемо, як в раю, 
не маємо ніяких проблем, а Ґоян, Полішко, Кохан і ще тих кілька, що ще в 
живих, справляють проблеми для нашої Громади. Не боріться за нас, як 
друзів, але боріться за громадські справи ФУСА, ми віримо, що Ви 
погодитеся з нами: є громадська наукова і дуже поважна інституція і вона 
не повинна бути занедбана тільки тому, що Мотика так каже, а ми з тим 
погоджуємося без жадних запитань, вияснень не таких, які він нам дає, а 
таких, які ми повинні його запитати. Побачите, чи він вам дасть відповідь, і 
як довго доведеться чекати. Мабуть, так, як це він робить з іншими людьми. 
Думаємо, що в Громаді є ще трохи грамотних людей, що могли б поставити 
Головній Управі ФУСА в Сіднею кілька конкретних питань про діяльність 
цих двох інституцій -  Шевченківського Фоду і ФУСА. Вони підгорнули ці дві 
інституції під себе і тепер мають всіх нас за дурнів, роблять з нами, що самі 
хочуть, закручують голови всім і вся, на словах грають патріотів, але 
дійсність дуже сумна. Я, може, пишу про речі, як і Вам відомі, але, на жаль, 
така наша дійсність, і ніхто нам не поможе, як ми будемо сидіти і плакати, і 
ці негідники знають, що по нас можна їхати, бо ми безхребетні, а потім 
сміються з нас. І будуть судитися з нами за наші власні гроші, які 
використовують без будь-якої Контрольної комісії зі сторони української 
спільноти. Дуже велика шкода, що справи ФУСА спричинили нам таку 
прикрість, але був ще один доказ, яка слаба дружба, коли так легко можна 
знищити її, і то не з нашої вини. Сила була за вами як Управи Громади, ви 
могли показати Мотиці, хто є господар в Південній Австралії. Ми певні, що 
він був би зрозумів, що в дійсності він не є такий великий, як він про себе 
думає, але, на жаль, ми раби, а з рабом ніхто не рахується; раб рабом є і
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рабом залишиться на цвинтарі. Я вибачаюся, що, може, не так грамотно 
написав, як письменники пишуть, але віримо, що Ви зрозумієте о що 
ходить. І так на все є початок і на все є кінець, ми з Вами добре зійшлися і 
добре розійшлися.

М. Ґоян
Аделаїда.

Народ скаже -я к  заляж е!
їж, вовче, чужу кобилу, т а моїх овець не руш! 
Не моє просо, не мої горобці, не буду відганяти. 
Моя хат а скраю,- я  нічого не знаю.
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12.01.99.

До: УТЛА на руки голови п. С. Захарка,

Справа: Засідання Громади 12.01.99.
Бракує мені слів, щоби я виявила наше розчарування з приводу 

непорозуміння між Управою Стейтового Представництва ФУСА П. А. і 
Головною Управою ФУСА в Сіднеї. Як нам відомо, це питання було підне
сене на засіданні управи У Г П А Не буду входити у секрети, які там були 
піднесені, бо вважаємо, що в громадських справах не повинно бути 
секретів, це не є якась секретна інституція, але всі мають свої закони і по тих 
законах працюють, але до тих законів ми ще повернемося.

Я хочу звернути Управі Громади увагу на такі факти, про які вам, мабуть, 
мало відомо.

Я не знаю, чому, що з причин нам не відомих, у вас не має багато 
респекту до нас, але це не наша вина, бо як ми до себе взаємно відносимося, 
то є причини для конфліктів, але особисті справи не повинні мати уплив чи 
творити ненависть в суспільно-громадській праці. Чому я це наводжу, бо на 
вашому засіданні ви рішали справу п. М. Ґояна, і, мабуть, забули в дійсності 
о що ходило, тут не рішалася справа п. М. Ґояна особисто.

На вашому засіданні мала рішатися справа ФУСА-КУА яка буде її доля на 
майбутнє. Чи ми як громада дозволимо собі, щоби люди, які перебрали 
людські, тяжко запрацьовані гроші (щоби створити цю благодійну наукову 
інституцію), сьогодні знущалися не тільки над жертводавцями і доводили їх 
до розпачу, спричинюючи серцеві атаки і параліч, увели глум і диктатуру, 
повикреслювали многих жертводавців зі списків, нікому не відомо з яких 
причин, вводять свої якісь круті закони. Чи ви на вашому засіданні 
запитували себе, хто ці люди, і для кого вони працюють, і яка їхня ціль? Ви 
вмиваєте руки від цієї справи, бо ви не хочете мати клопоту, бо вас 
застрашив п. В. Мотика. Хто є Мотика? Володар Всевишній? Жалюгідна 
ситуація, коли одна безправна людина застрашує не тільки одиниці, які 
Богові духа винні, але пробує диктувати Громаді і наказувати, що тільки він 
є правий, а всі інші самозванці. Він дуже боїться, щоби хтось інший не 
перебрав владу від нього. Стейтове Представництво тут, в Південній 
Австралії, існує від самого початку з 1974 р. І ми думаємо, що ФУСА є 
невід’ємною частиною Української Громади, і чому громада цурається 
ФУСА і дає себе шантажувати тим негідникам? Громада повинна поставити 
ті самі питання до Головної Управи ФУСА в Сіднею і вимагати від них 
точних даних за кожний доляр, який вони витрачають з Шевченківського 
Фонду і ФУСА. Ви безплатно працюєте і посвячуєте свій час для громадської 
справи, а Директори ФУСА в Сіднею роздають наші гроші наліво і направо, 
це громадські гроші, це ваші гроші, а вам це байдуже? Але коли Ґоян, 
Полішко і інші люди доброї волі, роблять вашу роботу, бо це громадська 
робота, то ви дуже турбуєтеся, що вони шукають слави, і ми питаємо себе:
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чому ми такі? Просимо Бога, щоб нам єдність подав. А ми самі себе 
роз’єднуємо, чому в нас така ненависть до себе взаємно? П. М. Ґоян не 
б'ється за головство. Що є головство, великі матеріяльні користі. Який жарт! 
Тут ходить о принцип, але якщо ми безпринципові, то тоді нащо ми живемо 
на цьому світі? Подумайте, як ви себе понизили як Управа Громади перед 
людьми, які не варті тих титулів, на які українське суспільство тимчасово 
уповноважило їх. Ви в своїх власних інтересах зрадили багато чесних і 
невинних людей тільки ради того, щоби був мир в громаді, а вийде, мабуть, 
навпаки, що це доведе ще до більшого роздору не тільки тут в Аделаїді, але 
буде мати відгук в цілій Австралії і Україні.

Аделаїда.
Марія Ґоян

Народ скаже -  як заляже!
Без доброго командира військо -  отара. 
Через одну погану вівцю отара пропадає. 
Від одного гнилого яблука весь віз згниє. 
Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.
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10.02.99.

До управи СУОА

Високоповажані панове,
Вашого листа, писаного 28.01.99 ми одержали, дякуємо, що 

відгукнулися.
Ви звертаєте нам увагу, що кожна структура має свій статут, і що той 

статут забезпечує права члена і дає права для ведення даної структури. Але 
що треба зробити, коли та структура з невідомих нам причин порушує 
двадцятичотирирічну діяльність нашого Стейтового Представницва в 
Південній Автралії без жадних попереджень, ігноруючи основоположників 
і Фундаторів Шевченківського Фонду? Це для вас, так виглядає, був 
найлегший спосіб, щоби не втручатися в справи ФУСА, навіть коли є 
порушені права людини зі сторони, за вашими словами, структури.

Нам прямо не хочеться вірити, що СУОА так просто умиває руки від цієї 
справи.

Ми з великим розчаруванням прийняли вашого листа, не знаючи точно, 
що означає СУОА, і, мабуть, ви маєте свій статут (в нашому розумінні ми 
вважали, що ваш статут обороняє права людини), де, в повному розумінні 
слова, ці права були порушені відносно нас структурою ФУСА з Сіднею.

На Загальних Зборах ФУСА, які відбулися 30.01.99 п. В. Мотика виразно 
заявив, що СУОА цією справою не цікавиться і, мабуть, це дало йому ще 
більший стимул робити, що він хоче. Ми ще раз хочемо звернути вам увагу, 
що ФУСА є українською науковою інституцією, яка була створена 
українською спільнотою, і всі основоположники і жертводавці мають 
беззастережне право боротися за свої права. Централя ФУСА позбавила їх 
членства і права голосу на зборах Головної Управи в Сіднеї.

Ви, СУОА як надорґанізація, ваша структура повинна цікавитися всіма 
ділянками української спільноти не тільки в Австралії, як рівно ж в Україні. 
Скажіть, будь ласка, чи був представник СУОА на Загальних Зборах ФУСА, 
які відбулися 30.01.99 в Сіднеї? Отож, ми бачимо, як вас цікавлять громадські 
справи. Це був ярмарок, а не Загальні Збори Централі ФУСА. Якщо ви нам не 
вірите, то, напевно, ви довідаєтеся з інших джерел, а ви нам говорите про 
статут ФУСА. Хто той статут писав, чи вам відомо, і чи ви бачили той статут? 
Коли прийде кінець цій сваволі? Шановні, скажіть нам, чи ми маємо ще 
якісь права людяности, куди йдемо? Ми знаємо, що ми дожились до того, що 
не можна нікому пожалітися, ніхто звичайною людиною не цікавиться, 
навіть ті, на кого надієшся. Ви закликаєте нас до мирного полагодження цієї 
справи, а чи ми не пробували це робити через п’ять місяців? Але ці 
індивідуали глухі, вперті і зарозумілі, інакше це не можна пояснити. Нам 
пишете про закони, але за тими законами так має бути, як вони кажуть. Ще 
раз хочемо підтвердити, що вони порушили права людини.

А що це не ваша справа, то ми так і сподівалися, бо, на жаль, у нас є багато 
таких структур. Але Головна Управа ФУСА має зуби. З двома з половиною 
мільйонами людських, тяжко запрацьованих грошей відданими українсь-
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ними патріотами було створено Шевченківський Фонд виключно для 
Катедри Українознавства в Австралії. Візьміть, будь ласка, Річний Звіт 
1997/1998, що там діється, як марнуються фонди? Управа ФУСА завідує 
цими двома інституціями -  Шевченківським Фондом і ФУСА. Шевчен
ківський Фонд не повинен нести жадних витрат, бо це є «залізний Фонд», і 
всі мінімальні видатки відносно Шевченківського Фонду повинні бути 
покриті з тих відсотків, які ФУСА одержує з залізного Фонду. Питання: один 
Директорат ФУСА недостатньо контролює обидві структури, які ваші по
гляди на цю справу?

Окрім всіх кривд, які були заподіяні нам, зневаги, це прикрі наслідки у 
фізичному і моральному значенні. Всі фінансові непотрібні витрати на 
правничі справи і поводження кількох людей з Дирекції були прямо 
негуманними. Ми цього так просто не можемо забути, це залишиться 
тягарем в наших серцях до кінця нашого життя, але ми віримо, що час міняє 
все і всіх. Ми хочемо відгукнутися на ваш заклик до мирного полагодження 
цього безглуздя, але не по їхніх законах, якими вони безпідставно 
застрашували і очорнювали нас. Ми вимагаємо, щоби вони перепросили 
нас, і всіх основоположників, і всіх жертводавців Шевченківського Фонду -  
ФУСА, яких вони нехтували майже через цілу їхню каденцію, яким забрали 
права голосу та яким справляють труднощі стати членами ФУСА. Можна б 
ще дуже багато писати, ми маємо досить матеріялу для написання книжки.

Дуже просто спитаємо вас, чи ви мали нагоду читати що-небудь у нашій 
пресі за останні роки про діяльність ФУСА? Чи ви бачили оголошення в 
пресі про Загальні Збори ФУСА в Сіднеї, які відбулися 30.01.99? Цілий ряд 
питань, які треба було б порушити, але хто це зробить? Ми просимо 
вияснення всього цього, але, як бачимо, вам байдуже.

На закінчення хочемо ствердити, що перед нами ви не оправдалися. 
Багато людей нам казали і радили, що СУОА -  це поважна і впливова 
структура, на яку можна надіятися, що у справедливий спосіб буде вирішено 
які б не були проблеми. Нам казали, що СУОА має власного правника і може 
дати поради в різних справах.

З повагою до вас
Михайло Ґоян  

За Стейтове Представництво 
на Південну Австралію

Аделаїда.
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28.01.2000.

Вельмишановний пане Романів,
Нас дуже цікавить, чи Ви полагодили справу ФУСА. Як Ви вже читали в 

газеті «Вільна думка» попереднього тижня статтю про 25-річчя ФУСА, там 
було написано, що 22 громадські організації вклали свої гроші в цю 
установу та багато інших людей, утворивши таким чином загальну суму в 
2.500.000 дол. приблизно, для встановлення Катедри Українознавчих 
Студій в Австралії. Ви вже маєте досить багато доказів про некультурне 
ставлення п. Мотики, голови ФУСА, до наших людей. Чи Ви погоджуєтеся з 
цим?

Ми маємо СУОА, щоб наші права охоронити. Дуже багато людей вже 
знають, що цей тип (Мотика) є брехун і образив людей, і Ваш обов’язок є 
усунути таку особу з керівництва ФУСА або зробити належні заходи для 
цього, бо маєте більше сили, як репрезентант суспільства. В прилозі додаю 
копію листа від пані Р. Стефанишин та мою відповідь їй, бо вона, бідна 
жінка, не мала кому пожалітися і не знала куди мала писати. Мотика може 
робити з нами, що лише хоче, а ми не маємо нікого, куди б могли вдатися 
для полагодження цієї жахливої справи. Ви маєте подібний лист від пана 
Сокола, нашого письменника з Сіднею, якого Мотика довів до шпиталю, а 
пані Наказна з Нюкастелю хотіла відібрати собі життя з-за обвинувачення 
Мотики та його тещі Островської. Це дуже серйозні справи, коли запанував 
такий стан речей у нашому середовищі. Ось лист від пані Р. Стефанишин, 
яка описує, що прискорив смерть її чоловіка саме той же — Мотика, на її 
думку, бо ще діставали застрашуючі телефони від нього. Ви, як Голова, 
мовчите і нічого не робите в цій справі. Будь ласка, порадьте нам, куди ми 
маємо звертатися у цій справі.

З належною пошаною до Вас
Марія Ґоян

05.04.2000.

Вельмишановна пані Ґоян!
Повідомляємо, що Ваш лист з дня 28-го січня 2000 р. був розглянений 

на черговому засіданні управи СУОА. Управа СУОА боліє, коли існує незгода 
між членами і проводами організацій, але просимо зрозуміти, що управа 
СУОА не має права наказувати членам СУОА, як вони мають вести свої 
справи. Членство в СУОА є на добровільній базі і воно вимагає, щоб члени 
дотримувалися статуту СУОА, але членство в СУОА не означає, що статут 
СУОА перевищує статут будь-якої організації-члена СУОА. Просимо
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зрозуміти, що ФУСА є зареєстрована організація, яка має обов’язок 
працювати згідно з умовами свого статуту. Будь-які непорозуміння мають 
бути полагоджені між членами ФУСА і дирекцією ФУСА згідно з статутом 
ФУСА. Наше прохання до всіх у цій справі є знайти спільну мову та 
вирозуміння в рамках статуту ФУСА, на нашу загальну користь.

З пошаною і громадським привітом
Стефан Романів, 

голова

12.04.2000.

Вельмишановний п. Романів,
Дякуємо за Вашого листа від СУОА, датований 05.04.2000. Нам дуже 

прикро, що ви не можете полагодити справу ФУСА, а саме: нетактовне і 
непристойне відношення голови ФУСА п. Мотики до фундаторів цієї 
організації.

Ми добре знаємо, що кожна організація має свій статут, але ми не 
працювали проти статуту, який не передбачає ображування, очорню- 
вання, застрашування і оббріхування членів-фундаторів.

Всі жертводавці ФУСА мають право запитати про видатки з фонду 
ФУСА, а як це не можна робити, то чого вартий такий статут, який повинен 
бути негайно змінений і який діє тільки на користь Мотики.

За наші вищезгадані запити до п. Мотики ми отримали загрози так, якби 
ми були злочинці. Чи це передбачає статут, таке ганебне поводження? Чи це 
культурне відношення до фундаторів ФУСА, які поставили цю негативну 
особу в керівництві ФУСА, а тепер не можуть ніяк цього типа позбутися?

В дійсності Ваше завдання повинно бути в цій ситуації — поставити 
Мотику перед громадським судом. СУОА репрезентує 32 українські 
організації і вона не може дати раду з одною, невідповідною для 
керівництва ФУСА, особою, яка спричинила стільки горя, страждань, тертя 
серед нашого суспільства, лікування в шпиталях, а деяких людей Мотика 
довів, як Вам відомо, майже до самогубства.

І СУОА не може вплинути на таку ситуацію?! Тоді для чого є СУОА? Не 
можна бути бездіяльними, коли така жахлива справа виникла в ФУСА Наша 
робота є продовжувати викривати брехню Мотики.

Ми маємо більше болі, ніж СУОА бо нас образив Мотика і повівся не так, 
як людина в його позиції.

Ви в СУОА повинні були найперше винести догану Мотиці за його 
поведінку в нашому суспільстві, а не звертатися до нас в Стейтове 
Представництво, бо ми зовсім невинні і не спричинили цю ганьбу.

За Стейтове Представництво ФУСА в П. А.
Марія Ґоян
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26.09.99.

Достойні директори «Просвіти» (Мельбурн),
Оцим звертаюся до Вас з проханням надрукувати в Вашому цінному 

часописі «Церква і Життя» лист-статтю мого чоловіка, який знаходиться в 
Києві під сучасну пору і який просив Вас помістити його статтю.

Долучений лист-стаття стосується повідомлення ФУСА в їхньому 
Віснику недавно, що мого чоловіка викинули з членів ФУСА. Подібну 
інформацію було подано по радіо також. Ця справа тягнеться вже давно, 
про що ми Вас інформували. Такої нетактовности від голови ФУСА (п. В. 
Мотики) ми не сподівалися, який робить нам прикрості довший час.

Може, можете надрукувати долученого листа, як рекламу, і я є готова Вам 
заплатити за це коштом цілої сторінки газети.

В такому разі прошу Вас подати ціну, щоб я переслала Вам гроші. Треба 
якось закінчити з свавіллям цього Мотики, а це можна зробити лише через 
пресу, бо все інше для цього чоловіка неефективне і він зовсім не реагує на 
наші листи.

Звичайно, може, не все Ви можете помістити, як є написано, то Ви 
змініть, скоротіть чи й виправте, повідомивши мене про таке спрощення, як 
потрібно. Дякую Вам за увагу та допомогу в цій справі.

З пошаною до Вас
Марія Ґоян
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29.09.99.

Дорогий Читачу, дорогі фундатори ФУСА,
В прилозі посилаю Вам листа -  протест мого чоловіка з України і прошу 

Вас уважно його прочитати. Справа в тому, що зовсім недавно появився но
вий Вісник ФУСА, де повідомлено про усунення мого чоловіка, члена ФУСА, 
з цієї харитативної організації. Таке саме повідомлення (про звільнення мо
го чоловіка з ФУСА) було зроблено по радіо також. Мій чоловік, Михайло 
Ґоян, меценат, голова Стейтового Представництва ФУСА на Південну Авст
ралію і бувший директор ФУСА, разом з замісником п. В. Полішком працю
вали довгі роки на користь ФУСА, збирали гроші для розбудови ФУСА.

їх обох викинено з членів ФУСА теперішнім головою п. В. Мотикою 
безпідставно тільки за те, що наше Стейтове Представництво ФУСА попро
сило п. Мотику, щоб він подав кошт друку пропонованого ним кілька років 
тому словника економіки. Ми питали, чи це $60.000, чи це $80.000, чи 
$120.000 за видання такого словника і чи він потрібний, де і хто його буде 
вживати? На нашого листа ми не отримали жодної відповіді, як це водиться 
в культурному світі, а натомість -  загрозу-застрашування адвоката Мотики. 
Було це перекручено, наче ми (Стейтове Представ, на П. А.) вжили -  «ма- 
лайс» супроти нього особисто.

Цей чоловік заалярмував непотрібно нашу стейтову Громаду й коопера
тиву, коли ми листовно повідомили його ж про перенесення відповідаль
ного за утримання грошей, зібраних нами, -  імени замісника на ім’я голо
ви Стейтового Представництва ФУСА на П. А. (тобто -  В. Полішка на М. Ґоя- 
на) на кооперативному контіФУСАС-1 «Говерлі» в Аделаїді. Після смерти 
с. п. отця Н. Плічковського, довголітнього голови ФУСА на П. А., п. М. Ґояна 
було вибрано на голову, В. Полішка -  на замісника, А. Онішка -  на секрета
ря та вже покійних др. Я. Кривов’яза й І. Федорука -  на членів Стейтового 
Представництва. На місце цих двох останніх був вибраний п. О. Кохан, як 
член місцевої управи. З люттю та ненавистю накинувся п. Мотика на 
п. О. Кохана, новообраного Стейтовим Представництвом секретаря ФУСА в 
П. А., і йому загрозив так, що той захворів. Мотика не признав навіть вже 
існуючого голову М. Ґояна тоді в кипінні гніву нелюдського, а на Загальних 
Зборах ФУСА в Сіднеї 30.01.99 Мотика допустився явної брехні, публічно за
явивши, що М. Ґоян хотів вкрасти $80.000 з кооперативи «Говерля» в Аде
лаїді, знаючи добре, це неправда, і сказав: «Справа -  в поліції». Згадана сума 
грошей була покладена Централею ФУСА в Сіднеї й контролювалася підпи
сами 5-х їхніх директорів з Сіднею. Треба ж було перелякати присутніх на 
Загальних Зборах і хоч на хвилю вказати пальцем негідним на зовсім чес
ного чоловіка й невинного. Звичайно, ніякої поліції не було, бо це все 
смішно і підло було підготовлено -  акт дезінформації головою ФУСА, нече
сним й брехуном вищої кляси. Цей же тип зробив ще одне неправдиве твер
дження прилюдно, наче він був по справах ФУСА у нас тут.

І ось тепер люди читають у Віснику ФУСА, що обох вищезгаданих
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(В. Полішка і М. Ґояна) виключено з ФУСА за легальні важливі справи. Яке 
геройство вчинив цей брехун і до чого підла людина, голова ФУСА. Не 
повинна така особа очолювати жодну організацію, і ми запропонували 
Мотиці, щоб той залишив головство. Та де там, видно, вигідно йому 
розпоряджатися людськими пожертвами розміром біля $2.500.000. Ми 
просили листовно, щоб Мотика утворив академічну та фінансову 
громадську раду для контролю всіляких друкарських справ та видатків. Так 
думаєте, він це зробив? Вигідніше без ніякого контролю, лише аби був 
підпис авдитора.

Покійний с. п. Д. Нитченко писав, що п. Мотика -  нечесна людина. 
Мусимо виявляти нечесних людей, щоб не їхали по нас. Маємо ще інші 
листи -  зажалення на Мотику. Деякі помічники Мотики застрашували, що 
хати згубимо, так нехай беруть нас до суду, а там справу розберуть.

А в міжчассі в українських школах потребують діти підручників, а про 
ФУСА ніхто нічого не знає, хіба що Одеська бібліотека ім. Горького, куди 
їздив п. Мотика.

З привітом
Марія Ґоян

Аделаїда.
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27.11.99.

До редакції «Церква і життя»

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБО РИ  ФУСА,
АБО НЕ ВСЮДИ РОЖЕВО НА ОБРІЮ

В суботу 27-го листопада 1999 р. відбулися 24-ті Загальні Збори Фундації 
Українознавчих Студій в Австралії.

Після відкриття зборів представником др. В. Мотикою (він же і голова 
дирекції) та вшанування пам’яті померлих членів та меценатів (чи лише в 
НПВ відбулися втрати?) нижчепідписаний нагадав предсідникові, що Поря
док Денний повинен бути поданий до затвердження присутніми. 
Предсідник відхилив це питання з заввагою, що дирекція встановляє поря
док на останньому засіданні дирекції, згідно з вимогами компанійних за
конів, і лише фінансові звіти мають бути розглянені.

Покликаючися, однак, на йому добре відому практику громадських та 
компанійних Зборів, заступник голови Представництва ФУСА на Вікторію 
п. Р. Лазорко настоював, що звичайний правопорядок приписує членам 
можливість добавити або поправити пропонований Порядок Денний. 
Після жвавої перепалки предсідник звернувся до присутнього (запрошено
го) адвоката Фундації п. К  Білинського (мол), подати правничу пораду.

Порада не була публічно повтореною, однак предсідник заявив, що пра
во дирекції встановляти Порядок Денний є цілковитим, задержуючи ком- 
панійні закони. До речі, заввага п. Лазорка також не переступала закон, бо є 
практиковано в багатьох випадках на компанійних Зборах поправляти та
кий порядок через відсутність кодифікованих параграфів в компанійному 
законодавстві, котрі регулювали б процедуру «mgetings».

Продовжуючи Збори, др. В. Мотика перепровадив церемонійне надання 
«пропам’ятних щитів» почесним членам, апробованим минулими Загаль
ними Зборами, а саме, бувшим директором п-і А. Війтович та Ю. Голо- 
бродському, теперішньому директорові П. Чудакевичу, покійному мецена
тові Роману Кордубі (вручено вдові п-і О. Кордубі) та п. Ю. Мішалову за при
слуги.

До звіту голови не було завваг, крім запиту, з яких причин в Річному 
Звіті не згадано, що в рамках Архівної Програми ФУСА випущено Спогад 
п-і О.Ільків про Голодомор 33-го року, про якого велике значення згаду
вав сам голова в його усних заввагах до Звіту Дирекції.

Відповідь голови була настільки незадовільною, що не вияснено, чи це 
сталося лише через недогляд, як сказано, чи через непримиренну опозиціїо 
близько до голови поставленого секретаря дирекції на дуже сумнівній аргу
ментації, що рукопис «поганенько» написаний та ображає українців.
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Коли прийшло до обговорення та прийняття фінансових звітів, приго
товлених авдитором, рівно ж не було дискутантів -  хоть нижчепідписаний 
поставив на стіл Фінансову Аналізу на підставі останніх 4-х років Звітів Ав- 
дитора. Ця порівнююча аналіза вказувала на постійний спад приходів Фун
дації та постійний ріст розходів. Мінусове перехрещення цих двох ключо
вих позицій цього року показує оперативну втрату в Фундації та на спад ак
тивів, цебто зменшення капіталу.

В подробицях аналізу вказано на зріст адміністративних витрат (50% за 
останні 3 роки), в великій мірі зумовленого росту на 330% дорожних витрат 
двом директорам (секретареві та голові). Всі присутні добре розуміли, що 
деяка частина адміністративних витрати була зумовлена поправками, котрі 
були переведені над успадкування приміщень, які придадуться фундації, бу
дучи капіталовкладні, однак голова Дирекції не запевнив аудиторію, що 
інші позиції будуть належно розглянені в майбутньому.

В цьому місці також порушено іншу турбуючу справу, пов’язану із пере
веденням так званого точного списка жертводавців. Наведено п. Чудакеви- 
чем, що після «перегляду квитарів», може, прийдеться виставляти вимогу де
яким фундаторам чи меценатам представити оригінальні поквітування (з 
20-літньою старістю), щоб демонструвати рівень пожертв.

Вимовним є, що один член уже одержав такого листа, де, немов загляда
ючи в спільну кишеню подружжя, секретар сповнив ролю «спальневого 
поліцая», суґеруючи, скільки кому приписати із спільно внесеної вплати 
(подружжя, до речі, вже 10 років розведене). Без центральної повної кон
трольованої провірки (audit), де було б взято до уваги всі активи і пасиви 
фундації в перших 20-ти роках, коли збірка грошей була в розгарі, ніяк не 
можна авторитетно ствердити всі уплати. Списки пожертв були багато 
разів опубліковані, часто із приміткою подавати до відома, коли б щось бра
кувало або було подано неточно.

При точці виборів 9 членів до Дирекції звернено увагу нижчепідписа
ним, щоб розглянути весь цьогорічний виборчий процес -  особливо щодо 
правосильности номінацій кандидатів в Дирекцію, з огляду на легальну 
опінію одної фірми адвокатів, котра вказує на поважні аномалії, не передба
чені статутом. Ніким не було оспорено, що на день 23-го жовтня, коли 
номінаційні форми були розглядувані на засіданні Дирекції,- номінацію 
одного кандидата одобрено без виповненої номінаційної форми, а другого 
кандидата відкинено, бо номінаційна форма, за словами в листі секретаря, 
«не була належно виповнена».

В опінії вищезгаданих адвокатів Дирекція не має абсолютного законно
го права вимагати виповнення «Інформативної Сторінки» (друга сторінка 
номінаційної форми) про можливі конфлікти інтересів в майбутньому, ко
ли даний кандидат не має ніяких таких конфліктів до декларування.

Голова Дирекції не дав відповіді, як Дирекція допустила до введення та
ких аномалій, відкликуючи присутніх до «вільного голосування» над 
номінаціями. На вимогу уневажнити вибори з огляду на ефект цих ано
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малій голова підтвердив, що на спеціальному засіданні дирекції прийнято 
резолюцію зреферувати всі ці питання до ще одного адвоката, номіновано- 
го дирекцією для устійнення, чи дирекція поступила правильно, коли ж ад
вокат вказав би на неточність, вислід виборів може бути тоді уневажненим 
і нові вибори переведені.

Відомо, що багато присутніх на зборах бажали б бачити плідну дискусію 
над напрямом та планами дирекції в майбутньому замість продовжувати 
якесь надмірне зацікавлення кількох директорів, зокрема в кожночаснім 
перегляді уявних конфліктів, щодо цілей Фундації чи дошукуванням день у 
день якихось конфліктів інтересів, являється по собі деструктивним яви
щем для дальшої долі україністики в Австралії.

Деструктивність полягає в припиненні творчої дискусії над розвитком 
українознавчих студій та виконанням сподівань тих жертводавців та меце
натів, котрі зложили основний капітал Фундації на відповідну дослідницьку 
спонсорську чи видавничу діяльність, а на місце здорового дебатування 
жертводавців над такими питаннями приходить зайва дискусія над якимись 
ніби конфліктами інтересів серед директорів, при номінації нових дирек
торів і проче. Зайвий час та енергію витрачається на взаємне поборювання, 
викидування або неприймання в члени тощо.

Чому не приймати в члени Фундації такого мецената, як п. І. Ющука з 
Квінсланду, котрий зробив зажалення, що ним подаровані книжки не були 
зужитими за призначенням, а, за словами Голови в листі до адвоката 
п. Ющука, ще далі не упорядковані, хоч вже були «віднайдені» рік тому після 
розшуків. Вони його довели до риторичних заяв повернення його $20.000- 
ї фундації, що, зрозуміло для усіх, не може статися згідно з законом про ха- 
ритативні пожертви.

Не було часу обговорити нові можливості створення Центру Ук
раїнських Студій при одному із Австралійський університетів, хоч така 
ініціатива напевно давно очікувана сотнями фундаторів та меценатів, що 
саме на такий центр склали основний капітал Фундації. Тут не йде тепер 
про будинки, а про науковий центр з лекторами-гістьми з незалежної тепер 
нашої Батьківщини.

Збори закінчилися згадками про серію анонімних листів, розсиланими 
з «порадами» для других членів, котрих виключено з членства з оправдан
ням чи без нього. Не диво, що тепер помітна майже цілковита відсутність 
нових пожертв на цілі Фундації. Придалася б лепта скромности і покори в 
звітах дирекції замість впертих тверджень непомильности та ілюзійної ве- 
личности. Демократичність всіх інституцій полягає в прислухуванню до 
інших поглядів та бути готовим на критику, а не на зразок злозвісної ра
дянської системи в підкоренню загалу «власть імущим».

Юрій Менцінський
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Зауваги

п. Ю. Менцінського на допис В. Мотики до газети «Церква і Життя»
від 24-01.- 06.02.2000

НА МАРҐІНЕСІ ДВОХ ДОПИСІВ

В статті Володимира Мотики, голови ФУСА, в «Ц. і Ж.» з 24.1 — 6.2.2000 бу
ла поміщена довга, однак далі невичерпна «відповідь» на мої спостережен
ня щодо Загальних Зборів ФУСА в листопаді 1999-

Не бажаю продовжувати дискусію безплідними епітетами про 
об’єктивність і справедливість, зате ж зобов’язаний спростувати кілька вне
сених тверджень в його статті, які дуже розбігаються з правдою.

На сторінці 13-й «Ц. і Ж», менш-більш посередині сторінки, написано: 
«йому (Ю. Менцінському) поверталося значно більше за доїзд на кожне 
засідання протягом його каденції як голови» -  в контексті підвищених 
адміністративних витрат Фундації.

Таке твердження слід обернути на 180 градусів, бо правдою є, що, з огля
ду на голови місце проживання (передмістя Нюкастелю), йому виплачува
лося» найвищу суму за дорожні витрати, а всім другим директорам, що жи
вуть в передмістях Сіднею (включно з моєю особою), виплачувалося ні 
більше ні менше від других, по значно меншій сумі.

Можна лише дивуватися, що, маючи чорновик статті перед собою, на 
засіданні дирекції 29-го січня не було згадки про перефразування цього ре
чення -  що багато каже про віддавна заведену атмосферу на засіданнях ФУ
СА, де більшість директорів дотримуються до становища: «мовчи, не говори, 
інші краще знають за тебе».

«Справа надійного списка жертводавців». Твердження, що всім дирек
торам відомо про «подробиці підходу і праці П. Чудакевича як секретаря 
членства», відноситься хіба про трактування меценатства Марка Шумсько- 
го, іншого директора, котрий фігурує на спільній фундації меценатства. 
Можна сподіватися, що П. Чудакевич ще добереться до других, за що заслу
жить похвалу від голови за «безкоштовну відданість праці».

В справі мецената Івана Ющука з Квінсленду. Таємницею є, що над спи
ском книг велася така затягнена кореспонденція, однак саме «віднайдення 
книг» в 1997 році відбулося після відкриття буди на земельній площі, котру 
винаймала ФУСА в той час, через два роки, і до якої мав ключ в той же час 
лише П. Чудакевич -  а не на «складі «Вільної Думки» під власного контролею.

В справі «близько до голови поставленого секретаря дирекції».
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Нісенітниця полягає не в моїй статті, а в самому слові поставленого, що не 
означає «наставленого» -  про що аргументує Володимир Мотика.

В справі аналізи 4 -х  років 1996,1997,1998,1999. Всі присутні на зборах 
бачили, що після кількох цитат із неї нижчепідписаний передав її на пре- 
зидіяльний стіл в руки секретаря зборів, за що навіть одержав відрухову по
дяку від голови зборів з заміткою «переглянемо». Ніяк не можна було б мати 
4-й рік, 1999-й, включений в такий документ на засіданнях Дирекції під час 
моєї каденції від 1997 до 1999 -  як останній фінансовий звіт вийшов в пер
ших днях листопада 1999.

Вершком недоказання в статті Володимира Мотики є повторювання по
передньо виставлених власних позицій щодо законного правопорядку в 
зв’язку з номінаціями до Цирекції ФУСА в 1999 році та Цепного Порядку 
Зборів.

В цій справі номінацій далі існує повна мовчанка з сторони В. Мотики 
по питанню допущення одної кандидатури, І. Кирлика, без жодної підписа
ної номінаційної форми на відповідний день, а зате відкинення моєї «на 
підставі неповного виповнення і підписання всіх сторінок».

Саме тут можна закинути дискримінацію між членами в іншому тракту
ванню номінацій, а не в риторичній бомбастиці П. Чудакевича на Зборах, 
що другому кандидатові також так зроблено на попередніх зборах 1998. Ка
же англійська пословиця «two wrongs don’t make a right», а врешті 
предсідник дуже наглив затягнені збори і слова не дозволив -  навіть коли 
були намагання одержати слово.

Щодо прийняття Денного Порядку 33, можна запропонувати читачам 
поцікавитися в інших правників або досвідчених компанійних директорів 
щодо загальнопринятих практик -  особливо тому, що Corporation Law, про 
що пише голова, такі питання не регулює. Зате є домовлена процедура під 
Common Law und Usage вносити поправки або добавки, право на що є відо
ме всім учасникам громадських сходин.

Характеристику всіх причетних осіб залишаю читачам.

Ю. Менцінський
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14.12.99.

У 25-РІЧЧЯ ФУСА

Звернення доДрузів-Подвижників встановлення КУА -  Центру
Українознавчих Студій в Австралії -  НЕЗАБУТНІХ БУДІВНИЧИХ КУА

(В пошані бл. п. Проф. Ярослава Рудницького, Богдана Ґута, 
Григорія Бажула, Івана Дениса, Степана Балка, Євгена Зайця,

Івана Дібрівного і сотень основоположників, фундаторів, 
добродіїв, меценатів і філантропів)

Коротка історія встановлення Фундації і Центру -  Катедри Українознав
чих Студій в Австралії поміщена в двох книгах -  «Будівничі Катедри Ук
раїнознавства в Австралії» і «Альманах українського життя в Австралії» та 
опрацьована авторитетними і компетентними авторами бл. п. Анатолієм 
Жуківським, бл. п. Іваном Брозницьким та бл. п. Богданом Ґутом.

Два роки тому на 23 Загальних Зборах ФУСА я відмовився прийняти з 
рук д-ра Володимира Мотики «високі почесті за заслуги», побачивши, що 
йде не до розвитку, а навпаки -  до повільної ліквідації Центру-КУА. Я вважав 
(і далі вважаю), що це є глумом -  наругою над волею світлої пам’яті більше 
тисячі людей-жертводавців, які вклали понад два мільйони доларів на Шев
ченківський Фонд (за харитативним статутом) з головною метою -  вста
новлення Центру-Катедри. І то саме тоді, коли подібні Катедри-Центри 
встановлюються і розвиваються в Америці, Канаді й Европі (в Англії, 
Франції, Німеччині, Італії і навіть в Еспанії, де проживає трохи більше сотні 
українців).

Тим часом ФУСА витрачає великі суми на такі «екстравагантні» цілі, як 
дуже коштовне видання «словника торгівлі» (правдоподібно 
80.000-100.000 долярів). А інші витрати (включно з особистими витратами 
директорів) сягають багато тисяч долярів.

Тоді, два роки тому, в грудні 1997 року в часописі «ВД» я звернувся з 
відкритим листом-зверненням, в якому м. ін. писав:

«Як один із ще живих «архітекторів» створення Фундації Українознав
чих Студій в Австралії та КУА-Центру Українознавчих Студій при авст
ралійському університеті, я запропонував був на бурхливих Загальних Збо
рах ФУСА 30 листопаада 1996 р. відбути кілька місяців перед наступними за
гальними зборами зустріч Дирекції з меценатами, щоб обговорити 
найбільш пекучі й наболілі проблеми...»

Далі я поставив такі запити:
-  Чому нова Дирекція не бере до уваги чисельні заклики-звернення до 

громадянства основоположників і жертводавців, які були поміщені у 
1970-1980-х роках у «Вільній Думці» та двох Пропам’ятних згаданих кни
гах та задокументовані у фільмі з нагоди історичної події -  відкриття Ук
раїнських Студій та Центру при Університеті Макворі в березні 1984 р.?
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-  Чому нова Дирекція не вважає своїм обов’язком перед більше тисячі 
жертводавців подавати свою програму-пляни щодо продовження розбудо
ви й остаточного завершення Центру Українознавчих Студій при Універси
теті?

-  Чому нова Дирекція припинила акцію збору грошей на завершення 
Центру при Університеті, так як це відбувається в Америці, Канаді тощо? Тут 
головно йдеться про заповіти та звернення у часописах та окремо видава
них бюлетенях, де докладно висвітлювалися б наші благородні цілі...

-  Чому нова Дирекція відкидає запрошення видатних науковців-ака- 
деміків (як це практикували попередні Дирекції на чолі з д-ром Ігорем 
Гордієвим), які діяли б з рамени університету і які за порівняно невеликі ко
шти, зацікавили б в першу чергу наше інтелектуальне молоде покоління?

-  Чому на свої засідання Дирекці не запрошує, як це практикувалося 
раніше, філантроапів-меценатів, ентузіястів-будівничих КУА, наших універ
ситетських академіків, відбуває засідання в суворій таємниці, а писемні про
токоли з засідань недоступні?

-  Чому Дирекція вирішила обмежити платню університетові за встанов
лення Центру-КУА, що звужує число студентів до мінімуму?

Адже ми завжди підкреслювали важливу ролю також науково- 
дослідницької праці діяльности Центру та його репрезентацію на різних 
наукових з’їздах тощо...

Я подав був також багато практичних порад, маючи багато років досвіду, 
як роздобути більше фондів й остаточно завершити Центр-Катедру. І про
тягом двох декад наполегливої діяльности кількох десятків ентузіастів ми 
досягнули майже неможливого -  зібрали близько 52.5 млн. капіталу (дехто 
назвав це «чудом»).

За всі ці щирі дружні поради, зокрема голова дирекції і секретар п. Чуда- 
кевич, обвинуватили мене майже «у зраді» принципів ФУСА, погрожували 
судовими процесами, руйнацією мого особистого пенсійного майна та од
ночасно скрізь повели нечувану особисту акцію, диспонуючи невичерпни
ми фондами, забезпечивши себе асекурацією на випадок судових процесів, 
що остаточно могло б довести до можливої ліквідації й самого Шев
ченківського Фонду і ФУСА.

Та найгірше в тому те, що постраждали деякі мої друзі -  меценати і бувші 
директори, які вклали дуже багато праці й власних фондів, а яких безцере
монно тепер виключають з членства, не зважаючи на те, що вони були по
движниками ФУСА-КУА й вклали тисячі особистих грошей.

А найбільше нанесено образ довголітнім представникам ФУСА-КУА на 
Південну Австралію відомим громадським діячам пп. Вол. Полішкові та 
Мих. Ґоянові, виключивши їх з членства ФУСА. Це ж само стосується й ко
лишнього директора ФУСА та філантропа Івана Ющука з Квінсленду, який 
пожертвував 20 тисяч долярів на Шевченківський фонд.

Або найновіший «вчинок» кількох керуючих директорів -  позбавити 
можливости далі кандидувати до дирекції ФУСА відомому громадському 
діячеві Юрієві Менцінському.
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Також створили дуже скомпліковану процедуру для членів-будівничих 
КУА бути членами ФУСА або передання своїх голосів так званих «проксі» 
(мені були відібрали право голосувати в імені коло 20 членів, які вислали 
мої друзі-меценати).

Тому що я під сучасну пору дуже зайнятий, разом з іншими членами ред
колегії, над виданням книги ЕДУА, подаю лише декілька головних рекомен
дацій:

1. Повернутися до старих практик діяльности Дирекції ФУСА, особливо 
за часів дуже активних голів пп. Степана Балка, Івана Ількова, Петра Козла і 
д-ра Ігоря Гордієва, які працювали без винагород.

2. Надати право рішаючого голосу усім основоположникам та будівни
чим КУА, пожертви яких в 1970-х роках становили б сьогодні, мабуть, вде
сятеро більшу суму, коли б свої гроші поклали як інвестицію у банку

3. За дружню критику чи пораду нікого не лякати телефонічно та листа
ми з погрозами судових розправ.

4. Змінити статут ФУСА, який не надав би диктаторських прав Дирекції 
встановляти свої «закони», а надавати такі права виключно Загальним Збо
рам.

5. Встановити громадську Контрольну комісію як щодо витрати пооди
ноких директорів, так і цілої Дирекції.

6. Покликати якнайбільш авторитетну незалежну від Дирекції Ака
демічну Раду для розподілу дотацій на студійні та науково-видавничі цілі.

7. Тому що 66 організацій стали будівничими КУА, обов’язком СУОА бути 
свого роду «куратором» усіх цих фондів і подумати над можливостями ство
рення одного Центру Українознавчих Студій при одному з університетів в 
Австралії з його філіями також в інших містах, як це було у 80-х роках в Аде- 
лащському університеті з викладачем п. Л. Ростек.

А поки що, зваживши усе вищесказане, найкраще моє побажання: при
слухатися до голосів основоположників і фундаторів і перевести щиру дис
кусію над розвитком Українознавчих Студій в Австралії.

Основоположник ФУСА 
Володимир Шумський
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04.10.99.

СВС-Радіо

Вельмишановний п. Сербія,
Оцим звертаємося до Вас в справі Вашої недавньої радіопередачі СВС- 

радіо, де Ви незаконно, нетактовно й непотрібно передали без ніякого по
яснення фактів напад на двох працьовитих людей злобною, нечесною лю
диною п. В. Мотикою, головою ФУСА в Сіднеї.

Перед тим як передавати подібні напади чи обвинувачення, треба знати 
повністю цілу справу і хто ті люди є, які чесно і віддано працювали для ФУ
СА 24 роки. Тільки через непорядність п. Мотики у відношенні до цих двох 
в першу чергу та інших осіб, занотованих нами листовно, був вчинений акт 
помсти за намагання добитися прав фундаторів на всі видатки ФУСА.

Читаючи «Код оф Кондакт СВС», Ви порушили параграф 24 цього Коду, 
і ми вимагаємо від Вас вибачення по радіо або надати інтерв’ю п. М. Ґояну, 
голові Стейтового Представництва ФУСА на Південну Австралію на 
відповідний час, щоб з’ясувати цю справу.

Звертаємо Вашу увагу на копії листів, головно від 20. та 25.02.99 до адво
ката п. Мотики, та інші копії для Вашої інформації. До нас надійшло досить 
багато протесту проти Вашого рішення передавати по радіо СВС особисті 
напади зовсім нечесної людини, такої, як п. Мотика, на діяльних, доброї сла
ви й бездоганного характеру осіб -  М. Ґояна й В. Полішка, замісника голови 
ФУСА на П. А. в минулому, мецената ФУСА й основоположника ФУСА, вики- 
нених з членства через примхи п. Мотики, який прикривається Компані Ак
ту пристосованим параграфом, фактично без ніякої причини. Для задово
лення п. Мотики Ви допустилися значної помилки продовження очорню- 
вання п. М. Ґояна та п. В. Полішка, незаконно початого п. Мотикою.

Ми вже звернулися до голови СВС-радіостанції з протестом в цій справі. 
Тепер в ширшому масштабі зробимо те саме до п. шановного Міністра, 
відповідального по Комунікації в Парламент та до Атторней Дженерал, ко
ли не буде полагоджена належно ця справа.

Ви не повинні такі справи передавати по радіо, вводячи слухачів у блуд, 
не допустивши вислухати покривджених таким способом людей. Ми розг
лянемо також справу притягнення Вас до відповідальности згідно з пору
шенням параграфу 24 «Коду Кондакт», який, власне, про це говорить. В кож
ному разі, Ви образили двох осіб, передаючи програму про них непотрібно, 
що буде предметом дальшої комунікації поміж різними установами. Ми ви
магаємо Вашого вибачення листовно та по радіо.

З поважанням до Вас
Марія Ґоян

Аделаїда.
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11.12.99.

СВС-Радіо

Вельмиповажний п. Сербія,
Дякую за Вашого листа без дати висилання, який я отримала 06.12.99 і 

яким я зовсім не була задоволена. Ми вислали Вам багато даних про справи 
ФУСА та ставлення п. Мотики до фундаторів. Мені дуже прикро, що я змуше
на до Вас дзвонити і писати. Розмовляючи з багатьма людьми, мені вони 
сказали, що такі речі, як Ви зробили, не передаються по радіо, бо ця справа 
з Мотикою ще не закінчена. До Вас п. 3. Ростак з Аделаїди писав в цій же 
справі і Ви до нього не дуже гарно віднеслися. Рівно ж пані Л. Ткач з Мель
бурна сказала, що це негарно і нечесно, виходить так, що п. Ґоян та 
п. Полішко якісь кримінальники і тому їх викинено з членства ФУСА Це є 
така подяка п. Мотики за їхню працю на протязі 24-х років для ФУСА Інші 
люди з Канберри, Ньюкастеля, Мельбурна, Аделаїди й з Сіднею дзвонили до 
мене та не вірили собі, що вони чули від Вас з радіостанції СВС.

Знаючи пана Ґояна, що він ніколи нікого не образив або сварився з 
кимсь, п. Ґоян належить до тих людей, які бажають згоди і любови та поша
ни між українцями. Чому Мотиці, Чудакевичу і дирекції ФУСА деякі фунда
тори стоять на перешкоді?

З листів, писаних до нас, Мотика не має доброї слави, і ці люди вжили 
такі вирази супроти Мотики, як: мегаломан, брехун, крутій, злодій. Ці слова 
не є пана Ґояна або мої, а слова науковців. Не можна так до фундаторів ФУ
СА та й до звичайних людей відноситися. Цим показує Мотика, що він підла 
людина. Мотика фактично купує за наші гроші голоси. Ці гроші були нами 
зібрані виключно на науку нашого молодого покоління, а не роздавати, ку
ди він хоче, і придобрятися, щоб за нього голосувати в ФУСА, та щоб проща
ли його брехню і застрашування людей, чим він хоче утриматися в го- 
ловстві ФУСА.

Тих, хто вклали багато праці в розбудову ФУСА, Мотика усуває і набирає 
нових, які нічого не жертвували цій організації і не знають про її діяльність, 
робить їх директорами, що йде на його руку, бо будуть його слуги. Вони бу
дуть цього типа вибирати далі рік за роком.

Мотика нам плете про якийсь «конфлікт інтересів», але сам з своєю те- 
щою -  п. Островською -  робить трансакцію в цьому сенсі, дозволяючи ви
давання грошей на публікацію матеріалів, на які фундатори не давали свої 
гроші для ФУСА Як Ви це назвете? Чи дозволено це робити? Справа повин
на бути порушена супроти такої поведінки.

Маємо багато порад передати цю справу в суд. Як п. Ґоян повернеться з 
України, тоді побачимо, бо маємо надто багато доказів... Прошу подзвонити 
п. Ґояну в Україну на другий тиждень.
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Я є певна, що мій чоловік не погодиться з тим, про що Ви написали.
1. Ви не повинні були передавати по радіо про людей, про яких Ви 

зовсім нічого не знаєте... Ви задовольнили Мотику, знаючи, що це є кривда 
для невинних людей. Прошу сказати, за що Мотика звільнив з членства 
ФУСА п. В. Полішка, основоположника і мецената ФУСА, який так довго пра
цював для ФУСА? Він сам навіть не знає, за що.

2. Я звертаю Вам увагу, що це справа не п. Ґояна й Мотики. Це є справа 
добробуту ФУСА, нечесного поводження Мотики. Ви ж бачите самі, що він 
натворив. Ви недавно мали копію листа від письменника В. Сокола, який за
хворів через Мотику і попав до шпиталя. Ви, мабуть, звернули увагу на пате
тичний лист ще одної особи -  а це пані В. Наказної з Ньюкастеля, якій ве
ликі прикрості робили як Мотика, так і його теща п-і Островська. Чи Ви бу
ли такі наївні, що не знали, що робите?

3. Прошу зробити інтерв’ю з моїм чоловіком в Києві, бо Ви не кликали 
п. Ґояна, голову ФУСА на Південну Австралію, перед тим як без причини 
з Ваших власних примхів передали непотрібно й зайво про усунення 
чесних, добрих людей з членства ФУСА. Телефон мого чоловіка я Вам вже 
подала.

4. Якщо Ви цього не зробите, то я буду змушена знову звернутися до 
п. Моті й до самого міністра по Комунікації, бо це є дуже серйозна справа і 
не закінчена ще. Ви не були нейтральні, коли передали ці образливі оголо
шення непотрібно. Чи Ви повинні були робити це, що Мотика Вам сказав, 
чи Ви бажали йому догодити, а тепер стараєтеся себе оправдати?

5. Мотика образив багатьох людей, не лиш п. Ґояна. Саме викинення з 
членства ФУСА мого чоловіка мене не турбує, бо ми користи з того не 
маємо і не мали, але Мотику щось турбує, бо викидає з ФУСА, а других не 
приймає і користується чужими грішми. На Вашому місці я б запитала Мо
тику, що він робить?

6. Це зовсім неправда, що мій чоловік висловлює «заспокійливе» став
лення. Звідки Ви це взяли? Я долучую Вам знову копію, власне, протест-звер- 
нення до Філантропів, Меценатів і Жертводавців ФУСА з Києва, написане 
моїм чоловіком. Прошу переслати копію листа, де Ви чомусь стверджуєте, 
що мій чоловік одобрює це свинство, а саме лист з 20.09.99. Ви мені радите, 
щоб я звернулася до ФУСА з незадоволення їх рішенням. Чи це є Ваш жарт? 
Від Мотики Ви правди не дістанете і не шукайте!

Я вірю, що Ви нас хоч трошки зрозумієте, і цю справу не можна так про
сто залишити.

З привітом
Марія Ґоян
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25.12.99.

Високоповажна Пані О. Бояр,
Звертаюсь до Вас у зв’язку з передачею по радіо СВС відносно моєї осо

би і п. В. Полішка, яка була передана Вам дирекцією ФУСА Головна Управа 
ФУСА в Сіднеї на чолі з п. Мотикою веде ганебну акцію проти відданих 
жертводавців, які створили ФУСА і які працювали через чверть століття для 
цієї наукової інституції, людей, які турбувалися діяльністю ФУСА і звертали
ся з питаннями про ФУСА до п. Мотики.

Він повів безпощадну акцію, викидаючи з членства ФУСА дійсних жерт
водавців, вживаючи різного роду застрашувань -  адвокатами, поліцією. Ко
ли ця його акція була без успіху, він вдався до брехні відносно моєї особи. На 
Загальних Зборах перед людьми заявив, що я хотів вибрати 80 тис. доларів 
з рахунку кооперативи «Говерля» в Аделаїді. Він добре знав, що це неправда, 
але щоби очорнити моє ім’я, зробив цю провокацію, тому що я наполегли
во задавав йому питання про роботу, про звіти ФУСА, як головуючого, але не 
отримував на них відповіді.

Я вірю, що Ви, шановна Пані, розумієте, які наслідки це може мати, обви
нувачуючи мене, що я злодій. Тому п. Мотика не тільки нечесна людина, але 
й ще брехун.

Тому я звертаюся до Вас з протестом відносно однобічної інформації, 
яка не мала в дійсності ніякого значення для засобів масової інформації, але 
нанесла мені тяжкої моральної шкоди.

Зробивши це рішення, ми припускаємо, що Ви сприяли поширенню 
фальшивої інформації, що такий Ваш висновок не дає Вам належної поша
ни, на яку заслуговує СВС. Будь ласка, провірте Ваші ряди працівників, чи во
ни не співпрацюють на власну користь, використовуючи СВС.

Шановна Пані, я хочу, щоб Ви розібралися з цим оголошенням і належ
ним чином виправили цю помилку. Це не була та інформація, яка мала зна
чення як оголошення для цілої Австралії. Я вважаю, що це особиста справа 
між п. Мотикою, мною та п. Полішко.

З повагою
Михайло Ґоян

Київ.
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12.02.2000

Газета «Церква і життя»

Дорогий п. Рудницький,
Я знову є примушена написати до Вас в справі статті п. Мотики у Вашій 

газеті «Ц. і Ж.» від 24.1.-6.2.2000, де багато фактів у статті «Ген далеко за 
обрієм» -  фантазія та неправда Мотики.

Коли мій чоловік, Михайло, статтю-протест написав, бо повинен був ви
правдатися на обвинувачення Мотики, деталі, які Ви знаєте досить точно 
(наче намагання вкрасти гроші ФУСА з нашої кооперативи в Аделаїді моїм 
чоловіком), то Ви як Редактор «Ц. і Ж.» сказали, що такі справи щодо ФУСА 
не будете друкувати, хоч я хотіла Вам добре і належно заплатити, як рекля- 
ма, кількома тисячами долярів. Ця стаття мого чоловіка мала заголовок 
«Звернення до філантропів, меценатів, жертводавців ФУСА та української 
спільноти в Австралії», або навіть деякі інші актуальні статті, прислані Вам, 
які Ви просто зігнорували. Видно, Ви мали напрямні, що друкувати, а що ні.

А тепер я побачила, що Ви несправедливі та свого слова не додержали, 
бо Ви надрукували дві статті Мотики, знаючи точно, що Мотика є брехун і 
вміє все перекрутити на свою користь досить фахово, як про це одного ра
зу сказала нам Др. Г. Кошарська і багато інших осіб. Ви дали дозвіл і мож
ливість далі нас очорнити. В цій статті Мотики повинна була заторкнена 
справа з п. Ю. Менцінським тільки, а не подавання знову неправдивої 
інформації -  брехні про нас в Стейтовому Представництві Південної Авст
ралії. Ви добре знаєте, що я ніколи не писала пасквілі, а завжди підписуюсь 
своїм прізвищем, пишучи перевірену правду. В статті Мотики не подано 
причини звільнення мого чоловіка з членства ФУСА, а треба було подати, 
чого не зробив Мотика. Ця причина була -  лист до ФУСА, написаний Стей- 
товим Представництвом П. А. про кошт видавання «Економ. Словника», 
який виносив би 60.000,80.000, чи 120.000 дол., бо після цього ми отрима
ли звинувачення і застрашення від адвоката Мотики зовсім незаслужено. 
Адже жертводавці мають право знати про видатки грошей їхніх, пожертву
ваних для ФУСА.

Навіть тепер нема згадки про витрати на згаданий словник Пошукайте -  
чи знайдете суму грошей, витрачених на це? Кому потрібний буде цей слов
ник? На студії Українознавства? Ми ж дали гроші і збирали тут тільки на це. 
Ви знаєте все це, що гроші збирались для встановлення Катедри Україноз
навства в цій країні. Я мушу зауважити, що і ми писали до Австр. Секюріті 
Комішен про багато порушень в ФУСА, зроблених Мотикою. Ми всі отрима
ли одну і ту саму відповідь -  Комішен займається тільки фінансовими непо
ладками і не втручається до ніяких інших справ (лише грошових недостач). 
А Мотика пише в одній з двох статей, що справа була перевірена цією уста
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новою. Це неправда. Ми маємо факс та лист від Мр. Тейлор і Тсітурас про це. 
Отже, це ще один викрут та дезінформація, яку Мотика так вміло і безсо
ромно переводить. На Заг. Зборах Мотика не давав забирати слово тим, хто 
хотів виправдатися. Всі це чули, хто був там. А у Вашій газеті цей тип описав 
все рожево, багато не подано витрат, (видно, навмисно), не подав про свою 
брехню, наче він приїхав до Аделаїди по справах ФУСА і його зустрів голо
ва С. П. ФУСА П. А. п. М. Ґоян, тоді коли той не бачив і ніколи не говорив з Мо
тикою в Аделаїді в цей час. Мотика говорить про демократію в ФУСА, а діє, 
як диктатор, наказуючи за ким голосувати, кого викинути з ФУСА, а кого 
приймати. Тих, хто дав поважну суму грошей для ФУСА і цікавиться деталя
ми праці ФУСА, усуває, щоб «не перешкоджав», а приймає нових за 100 дол., 
щоб йому вірно служили. Ось подам Вам приклад «демократії Мотики». 
Мені було сказано кимсь з Сіднею, що п. Кірлика з Мельбурна було усунено 
з директорства ФУСА тільки через те, що він написав листа мені та теле
фонічно розмовляв зі мною, тоді коли Мотика заборонив до мене писати та 
розмовляти зі мною. Як Ви це назвете, пане Рудницький? Чи це Вам не нага
дує методи залишеної нами влади? Ще один приклад. В Мельбурні було ви
брано до місцевої ФУСА п. доктора Яськевича. Чи Ви бачите його в складі 
Стейтового Представництва ФУСА Вікторії? Запитайте його самого, що ста
лося, він представить Вам ту саму картину, мабуть.

Я пригадую Вам, що Ви мені сказали по телефону про Заг. Збори ФУСА в 
Мельбурні, де були присутні Мотика і Чудакевич, що все було тихо і гарно, 
та ніхто не згадав те, що Мотика вчинив з Стейт. Представництвом Півден
ної Австралії. Мотика вже приготував собі ґрунт для цього, приїхавши з гра
мотами для місцевих членів. Тому всі тихо сиділи, а взагалі, люди старші не 
мали сміливости виступати проти такого свавілля голови ФУСА. Треба бути 
воїном. Пан Радіон мені сказав, що нас всі респектують і вірять нам, та зна
ють, що Мотика бреше, але він вже старий і одною ногою в іншому світі, ма
ючи ще багато роботи. Я відповіла, що Мотика купив вас усіх грамотами, і 
тому набрали води в рот. Він додав, що ця грамота йому зовсім не потрібна. 
Подібне казав п. Лазарко в Мельбурні про сенатора Кальстона, що якщо мо
же красти цей чоловік, то чому брехати не може Мотика. Прошу прочитати 
листа до п. Лазарка у Вашій посілості, то Ви будете знати, про що ходить. 
Присутність Чудакевича на цих зборах була зовсім непотрібна, бо це була 
зайва витрата грошей ФУСА -  наших грошей, бо він не був запрошений, але 
Мотика, видно, хотів мати тілесного захисника. Чи можу я Вас запитати: чи 
всі згадані люди (включно з п-і Наказною з Ньюкастеля, п-і Брилинського, 
п. В. Соколом з Сіднея, п-і Стефанишин з Ньюкастеля, п. сл. п. Д. Нитченком, 
Ющуком, п. Радіоном, п. Яськевичем, Лазарком, Мельбурн) і багато ще 
інших анонімних людей, які бояться, щоб Мотика не брав їх до суду. Також 
варто згадати Вам ще особливо п-во Симановські з Ньюкастеля, яким Моти
ка та його теща Островська прикрости робили та тероризували їх. Ці люди 
не мали сміливости боротися з цими злобними людьми. То Ви їм не вірите, 
а Мотиці вірите. Так виходить, що всі згадані -  брехуни, а Мотика -  чистий
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і правдивий, що Ви видрукували йому статті за гроші. Мені пригадується 
історія з ЗО срібняками. Я дивуюсь Вам, пане Рудницький, що наші статті по
кривджених Ви не помістили, а певно, за гроші Мотики (наші гроші з 
ФУСА) Ви надрукували його статті, спеціально прикрашені, де він показує 
себе героєм, приховуючи багато негативного. Мотика знову страшить нас 
поліцією, не вияснивши, чому,- це подано Мотикою в одній зі статей, які Ви, 
на жаль, надрукували. То Ви стали на стороні несправедливосте, не пе
ревіривши повністю факти. Адже Ви маєте під рукою дуже багато фактів і 
могли діяти відповідно.

ФУСА обвинуватило п-во Хвиля крадіжкою образа незаслужено, які є те
пер в Україні (через неуважне ставлення зі сторони ФУСА), і вони раніше 
хотіли залишити заповіт на свою власність для ФУСА, але тепер через тако
го Мотику п-во Хвиля цього ніколи не зроблять. Багато прикладів можна ще 
подати було. Дуже багато, але і це може Вас втомити. Прошу дата цей лист 
Владиці.

З поважанням до Вас
Марія Ґоян
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12.02.2000.

Дорогий Владико,
Мені було сказано, що Ви є один з дорадників в Просвіті. Я подзвонила 

до Вас і розмовляла з Вашою секретаркою -  Л. Седар, запитавши, чи я можу 
з Вами говорити. На жаль, мені було сказано, що Ви зайняті та щоб я подзво
нила пізніше. Я замовила розмову на понеділок 14.02.2000 на 10 годину. Я 
пригадала, що маю на цей час діточий семінар в Аделаїді і не зможу розмов
ляти з Вами, а натомість вирішила Вам написати.

Ще 23.09.99 п. М. Ґоян переслав мені з Києва факсом «Звернення» з про
ханням, щоб це було поміщено як оголошення у Вашій газеті «Ц. і Ж.», за що 
ми були приготовані належно Вам заплатити.

Але так виходить, що така людина, як п. Ґоян, не заслуговує на потрібне 
оправдання, не маючи титул доктора.

Я отримала Вашу газету 11.02.2000, де були поміщені дві статті п. Моти
ки про ФУСА, деякі факти в яких були перекручені і неправдиві. Мені п. ре
дактор Рудницький сказав, що він не буде помацувати статті і мішатися в 
справи ФУСА, і я йому повірила. Прочитавши статті Мотики, я побачила, що 
у вас є подвійний стандарт. Певно, Мотика добре заплатив нашими гроши
ма з ФУСА за поміщення цього підлого матеріялу, де нас знову очорнено і 
інших. Пан Рудницький зламав своє слово і довір’я. В одній із статей було 
згадано, що я пишу пасквілі і мене треба притягнути до відповідальности. 
Це зовсім неправда, навпаки, це Мотика пише пасквілі, і його Бог повинен 
взяти до покарання за великі прикрості, терпіння, переживання і болі, які 
він наніс чесним, працьовитим людям.

Минуло вже аж 5 місяців, а відповіді я не отримала, чи стаття мого чо
ловіка буде поміщена і коли. Я думаю, що так не водиться в культурному 
світі, коли покривдженим не поміщують статті в їхній же обороні, а бреху
нам дають можливість чесних людей далі очорнювати. І це робить Ваша га
зета «Ц. і Ж». Мені сказав раніше секретар ФУСА п. Чудакевич, що наші крив
ди ніхто не буде публікувати, бо все в їхніх руках. Він мав рацію. Тому я була 
змушена розіслати нашому громадянству матеріял цієї ганебної, жахливої 
справи про неприступне, некультурне відношення до свого ближнього зі 
сторони голови ФУСА -  Мотики.

Я далі буду продовжувати писати про ці справи, бо ми не маємо вільної 
преси в Австралії.

З належною пошаною до Вас
Марія Ґоян
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28.01.2000.

До: ВШ. П. С. Романів, Голови С. У. О. А.

Вельмишановний пане Романів,
Нас дуже цікавить, чи Ви полагодили справу ФУСА. Як Ви вже читали в 

газеті «Вільна Думка» попереднього тижня статтю про 25-річчя ФУСА, там 
було написано, що 22 громадські організації вклали свої гроші в цю устано
ву та багато інших людей, утворивши таким чином загальну суму в 2.500.000 
дол. приблизно для встановлення Катедри Українознавчих Студій в Авст
ралії. Ви вже маєте досить багато доказів про некультурне ставлення п. Мо
тики, голови ФУСА, до наших людей. Чи Ви погоджуєтеся з цим?

Ми маємо С. У. О. А, щоб наші права охоронити. Дуже багато людей вже 
знають, що цей тип (Мотика) є брехун і образив людей, і Ваш обов’язок є 
усунути таку особу з керівництва ФУСА або зробити належні заходи для 
цього, бо маєте більше сили, як репрезентант суспільства. В прилозі додаю 
копію листа від пані Р. Стефанишин та мою відповідь їй, бо вона бідна жінка, 
не мала кому пожалітися і не знала, куди мала писати. Мотика може робити 
з нами, що лише хоче, а ми не маємо нікого, куди б могли вдатися для пола
годження цієї жахливої справи. Ви маєте подібний лист від пана Сокола, на
шого письменника з Сіднею, якого Мотика довів до шпиталю, а пані Наказ
на з Ньюкастеля хотіла відібрати собі життя з-за обвинувачення Мотики та 
його тещі Островської. Це дуже серйозні справи, коли запанував такий стан 
речей у нашому середовищі. Ось лист від пані Р. Стефанишин, яка описує, 
що прискорив смерть її чоловіка саме той же Мотика, на її думку, бо ще 
діставали застрашуючі телефони від нього. І Ви, як Голова, мовчите і нічого 
не робите в цій справі. Будь ласка, порадьте нам, куди ми маємо звертатися 
в цій справі.

З належною пошаною до Вас
Марія Ґоян
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28.02.2000.

«Церква і життя»

Дорогий Владико,
Розмовляючи сьогодні зі мною, Ви мене запитали, як ми могли б справу 

з Мотикою розв’язати. Ця справа є дуже важлива і поважна. І Ви маєте ту 
силу порушити і надрукувати всі належні інформації та вплинути на наших 
громадських діячів, щоб вони зайнялися цією справою. Не можна такій 
людині, я маю на увазі п. Мотику, щоб вона нас ображувала і багатьох других 
і вживала брехню для своїх власних інтересів, як Ви, дорогий Владико, мали 
нагоду вже переконатися.

Ми не поступили зле, запитавши Мотику про видатки з фонду ФУСА, і всі 
мають право на це, але чого посипалися відразу застрашування нам замість 
витриманого і належного пояснення?

Ви мене питали, як ми можемо усунути Мотику? Ми писали про всі ці 
справи до австралійської організації А. С. І. 3. Вони нам порадили, що ця 
організація займається тільки виясненням зникнення грошей з будь-яких 
фондів, не маючи можливости займатися іншими справами.

Ми розмовляли з п. Міхаель Таулор та п. Тсітоурас, які є урядники цієї 
організації, що контролюють діяльність та реєструють їх. Нам було 
написано ними, що це справа самих українців і потрібно близько сто 
підписів прохання, щоб таку справу порушити ними. Ці листи від них ми 
маємо і дуже радо Вам вишлемо, бо, може, і Ви, Владико, звернетеся до них. 
Вони побачили, що ця справа довга й поважна і написали, що не мають 
належних коштів, щоб все перевірити, а тільки фінансові справи 
організацій. Ми потратили багато часу з вищезгаданою австралійською 
організацією в Н. П. В., пишучи до них, висилаючи факси, розмовляючи по 
телефону з ними, але безрезультатно, бо це є чисто українська справа і 
громадянство повинно його викинути.

Мені дуже прикро, що через такого Мотику так багато людей мусить 
терпіти, а найбільше мені тепер ходить про мого власного чоловіка, який 
попав до шпиталю в Києві після прочитання Вашої ж газети «Ц. і Ж» Ч. 3/4 
(1510/11), 24,16.2.2000. Мені було сказано, що ніякі справи ФУСА не будуть 
друкуватися у Вашій газеті, і чому було поміщено, що справа двох людей 
(мого чоловіка та його замісника) з Аделаїди є в адвоката та в поліції? Що це 
значить? Ці чесні люди, які працювали майже чверть сторіччя в ФУСА і для 
ФУСА є кримінальники?

«Ц. і. Ж» надрукувала оце, не перевіривши правдивість цієї писанини, 
щоб тільки задовольнити Мотику, та взяти заплату. Так не робиться, бо 
зроблено і нанесено моральну кривду незаслужено і доведено до терпіння 
душевного, що церква не повина була допустити.

Ви питаєте, як ця справа має закінчитися? Я не знаю і я не можу Вам 
нічого порадити, бо цю справу знає вже дуже багато людей. С. У. О, А. є 
проінформований про це вже давно. Майже всі українські громади також 
знають про це зло, видно, бояться щось позитивного в цій справі зробити.
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Бачите, один незвичайний чоловік що може натворити, скільки прикрости 
людям нанести, створити поважне тертя в суспільстві, і ніхто нічого не 
може зробити супроти одиниці. Я хочу Вас, Владико, запитати, чи Ви 
читали про те пережиття людей, що до мене писали, описуючи кривди та 
знущання? Чи так може і повинен поступати правдивий християнин? Хто є 
цей чоловік Мотика, який так трактує свого ближнього, що дехто навіть 
хотів собі заподіяти самогубство? Отаке робиться у нас. Ви маєте безліч 
доказів, Владико. А Ви ще йому допомагаєте.

Я вірю, що Ви сьогодні вечором обговорите цю прикру, жахливу справу 
і вирішите, як його усунути, бо це просто ганьба для нашого суспільства. Я 
буду повинна далі вести цю справу в обороні мого чоловіка, який є головою 
Стейтового Представництва ФУСА на Південну Австралію, всіма мені 
доступними методами.

Ви, Владико, є в силі, С. У. О. А і громади також, щоб представити всі 
факти «діяльности» Мотики і таки змусити цього типа до резигнації, як 
невідповідна особа, щоб керувати поважною організацією, такою, як ФУСА. 
Мотика обороняється параграфами статуту, які непримінимі до нашого 
суспільства, бо жертводавці склали поважну суму грошей, як знаєте, на 
науку Українознавства для молоді переважно в Австралії і тільки. Тому, як 
видно, треба негайно змінити статут і допустити в члени всіх жертводавців, 
а не викидати з членства зовсім безпідставно людей. Мотика і Чудакевич з 
ФУСА закидають, що ми повинні придержуватися австралійських законів.

Ми давали гроші на українські справи, в цьому випадку ФУСА, а не на 
всякі параграфи австралійського закону, щоб нас викидали, ображували і 
знущалися над нами всякі Мотики. Мій чоловік є ще в шпиталі в Києві і Ви та 
інші зацікавлені можуть подзвонити до Києва. Коли попереднього разу мій 
чоловік потрапив через Мотику до шпиталю тут, в Аделаїді, то він навіть не 
повірив (міг подзвонити до відділу «Кажуалті»). Мотика через його ж 
адвоката заборонив громадянству міста Аделаїда (з членами ФУСА) відбути 
Загальні Збори ФУСА Південної Австралії. Він застрашив Стейтове 
Представництво (голова п. М. Ґоян) судовою розправою. Що це таке? 
Обмеження свободи на зібрання. А у Вашій газеті тепер Мотика пише про 
якусь демократію. Ось яка вона у Мотики була. Чи не сором було так 
робити? Це якесь чудо, що витворив цей Мотика. Маємо ще багато 
прикладів з повідповідної поведінки Мотики. Ті, хто був на попередніх Заг. 
Зборах ФУСА в Сіднеї, можуть підтвердити, як вони провадилися. Пану 
Михайлу Ґояну Мотика не дав слово на цих зборах, щоб голова Стейт. 
Представництва П. А. міг пояснити справу ФУСА його стейту.

В ХРИСТІ Ваша
Марія Ґоян
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04.03.2000.

До фундаторів ФУСА, до громадянства
Я примушена писати до вас через те, що газета «Церква і Життя» 

помістила статтю про ФУСА Ч. 3/4 (1510/11), 24,16.2.2000, де було знайдено 
ряд пропущень деталей, неточностей, неправдивих тверджень і 
безпідставних обвинувачень супроти деяких фундаторів. Стейтове 
Представництво ФУСА в Південній Австралії просило редактора «Ц. і Ж», 
щоб помістив наш матеріял-вияснення про справи ФУСА в цій газеті, але 
нам було сказано, що «Церква і Життя» не буде поміщувати і мішатися в 
справу ФУСА, маючи заборону від Мотики. Ми хотіли оборонитися від 
несправедливого нападу Мотики на наше Стейт. Представництво, передане 
по радіостанції СВС та писанину Мотики у свойому віснику. На наше 
здивування редакція «Ц. і Ж.» не дотримала слово, поміщуючи статтю 
Мотики. Сказано одне, а зроблено інакше. Чи це справедливо? Ми повинні 
стати в обороні п. Михайла Ґояна, бо ціле своє життя він дбав за Україну. 
Інші багато говорять або пишуть, вихваляючи себе, але як треба дати гроші, 
там їх нема. В Австралії ніхто не є бідний. Згадаємо с. п. п. Попадюка, який 
нам сказав, що всі співають на наших академіях -  «Душу, тіло ми положим за 
нашу свободу», а далі він додав -  «положіть доляри» на потрібну ціль. 
Царство Небесне йому -  він віддав майже увесь свій маєток для України.

Редактор згаданого часопису п. Б. Рудницький нам запропонував, щоб 
ми подали один одному руки (цебто Мотиці) і вибачилися. Все велике 
терпіння, образи людям, очорнення і кривду спричинив Мотика, то чому 
пан Редактор спершу не звернувся до винного? Мабуть, Мотика думає, що 
ми, може, повинні стати перед ним на коліна і перепросити його. Тертя 
серед нашого суспільства спричинив саме він і значне напруження (стрес). 
Пан Рудницький натякнув, що люди одно говорять, а роблять поза очі 
цілком щось інше, та наше писання не має значення. Він же навів приклад 
Загальних Зборів ФУСА в Вікторії, де ніхто не встав і не взяв слово в обороні 
Стейтового Представництва ФУСА Південної Австралії. Людей -  «Моя хата з 
краю, нічого не знаю», повно, включно з Аделаїдою.

Тут всі добре знали, хто їздив і збирав гроші для ФУСА, але люди були 
застрашені Мотикою і його поведінкою. Видно, що і пан Рудницький 
злякався -  і чого та кого? Такий страх наводить одна мерзенна людина на 
цілком здороводумаючих осіб. В Аделаїді п. Григорців допоміг С. П. ФУСА у 
переведенні Заг. Зборів, прочитавши листа від Мотики, щоб нам Громада не 
дала залю на переведення Заг. Зборів ФУСА. Це був закон Мотики -  нечу- 
ваний ніде. Заг. Збори відбулися, де було переобрано на голову п. Михайла 
Ґояна, але, коли прийшов другий лист від Мотики з загрозою судової 
розправи, то п. Григорців став проти С. П. ФУСА П. А. Це наші великі діячі 
такі застрашені, бо не шукали правди в цій справі, граючи ролю великих 
патріотів. От панове Григорців, д-р Шумський, Трушкевич нікому не стануть 
в пригоді і не оборонять. Ми мали деякі «подяки» від подібних дивних 
людей. До Аделаїди завітали п. А. Михайленко, п-во Павличко, п. Іванчук та 
Яворівський -  достойні гості з України. Нам загрожували, а найбільше 
п. Григорців, сказавши, що від нас всі українці відвернуться, бо ми
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приймаємо комуністів в своїй хаті, і він не прийшов на прийняття до нас, 
будучи головою громади в той час, бо ми вже були на чорній листі через це. 
Не дай Боже таких людей, як п. Григорців, а нехай будуть Іванчуки, 
Павлички і інші з України. Вони були в неволі, а ми на волі, але чогось 
боїмося боротися за правду. Так п. Рудницький -  це такі наші люди -  в очі 
одне, а поза очима -  друге! І що б Ви робили, коли б були Ви в нашій 
ситуації? Чи Ви б спокійно приймали б таке відношення?

Нам дзвонять люди, питаючи, чому Мотика постійно згадує про якусь 
поліцію, яка мала б наче перепровадити якесь слідство в нашому стейті за 
наче намагання «вкрасти» гроші ФУСА з кооперативи тут. Чи видається це 
на манію фантаста Мотики? Мотика страшить все громадянство справою 
видуманою ним і яка не існує. Цілком зрозуміло, що ця людина є 
ненормальною, якій просто поміщалося в голові, щоб щось таке могти 
придумати. Секретар ФУСА в Сіднеї не є кращий від Мотики. Багато людей 
вже читали деякі видумки проти пана Ґояна, і цікаво, що ще ця компанія 
видумає наступне? Такі люди не повинні бути в керівництві ФУСА в Сіднеї. 
Це знають вже всі, але мовчать, бо так простіше і вигідніше. В кінці 1998 р. 
на Заг. Зборах ФУСА в Сіднеї Мотика не дав слово голові ФУСА на Південну 
Австралію п. Михайлу Ґояну вияснити справу кошту друкування Еконо
мічного Словника (чи такий був взагалі потрібний) та справу неправдивого 
обвинувачення про намагання крадіжки грошей ФУСА з кооперативи. 
Власне, тут було сказано керівництвом ФУСА, що справа в поліції, що наля
кало присутніх, які не уявляли брехню цю. Було повідомлено нашу найвищу 
організацію С.У. О. А. про цю ганебну справу, яка виявилася безсильною в 
таких справах, і ми нічого не чули від них з того часу. А варто, щоб Мотиці 
було сказано, щоб протверезів і поводився як людина до свого ближнього, а 
не як звір-хижак, як це писав с. п. проф. Нитченко свого часу. Наше Стейтове 
Представництво запропонувало утворення Громадської Контрольної Ко
місії і Академічної Ради для допомоги ФУСА, бо тепер Мотика сам все 
робить, адже гроші належать громадянству і рішати видавання фондів не 
повинна тільки одна особа або дві, як дотепер. Повинен бути порядок та по 
одному представнику з кожного стейту, а не Мотика з своїм ад’ютантом — 
Чудакевичем. Ось один приклад, де ФУСА не повинна була видавати гроші. 
Маємо на увазі п. П. Савчака. Це талановита, освічена, мудра особистість 
(працював дипломатом в Москві, одружений з росіянкою) з достатнім 
знанням україністики, то чи йому треба, щоб ФУСА платила за переліт в 
Україну, та ще й стипендію замість надання такої молодому бідному здіб
ному студенту з України чи тут з Австралії? Нам відомо, що родичі п. Савчака 
є досить багаті в сприянні такої подорожі та студій в Україні, і не повинні 
гроші ФУСА витрачатися марно. Це робить один Мотика на власну руку. 
Цінні фонди не повинні видаватися на приїзд різних науковців, які є в стані 
заплатити самі за себе. Не треба викидати гроші ФУСА на видання творів 
М. Грушевського, бо вже видано тисячі томів праці про нього. А ФУСА це ро
бить. Чому? Нема Академічної Ради, то Мотика робить сам, що хоче. Ще 
один приклад, де б Стейтове Представництво могло допомогти. Відомий 
письменник Адела'іди, п. Вакуленко зажадав оплати за пересилання своїх
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книжок в Україну з фонду ФУСА, і це було оплачене. Він міг сам оплатити це 
пересилання та ще й іншим допомогти в цьому, бо не з бідних. Ось є 
книжка, видана ОУЖ панею Є. Островською, оплачена грошима ФУСА. Ми 
збирали гроші для ФУСА зовсім не на це і не дали б грошей, якби знали, що 
фонди ідуть на вітер.

Щодо пані Островської книжки, ми розуміємо, що «рука руку миє», тому 
що ця пані є теща Мотики і всі ті працьовиті жінки з міста Нюкастель, які 
вклали багато праці в ОУЖ, не були згадані в цій книжці зовсім, лише сама 
себе вихвалювала, що витягла наче ОУЖ з гета. На це пішли гроші ФУСА. Хто 
за це відповідає? Ніхто.

Мотика ховається за статутом ФУСА, але ми не давали гроші на різні 
дивні непотрібні параграфи цього статуту, щоб нас викидав з ФУСА за нашу 
віддану працю в ФУСА, а других не приймав до ФУСА з примхи Мотики. 
Треба якнайскоріше змінити такий статут, бо він не захищає нас, українців, 
а лише Мотику і таких, як він сам. Ви докладно довідайтесь про це. Ось ще 
одна брехня того ж Мотики, який написав в своїй статті в «Ц. і Ж» про те, що 
австралійська організація, яка перевіряє великі компанії (А. С. 1.3.) в Н. П. В., 
а ФУСА є українська харитативна організація, то коли ми звернулися до них 
і подали детально всі порушення, які зробив Мотика, то вони невиразно 
нам написали і сказали по телефону, що вони займаються виключно 
перевіркою фінансів, щоб не було недотягнень або порушень, і ніякими 
другими справами, бо не мають на це фондів, а Мотика, знаючи нами 
подане вгорі, таки допустився неправди. Нам було сказано, що самі українці 
повинні полагодити цю прикру справу.

Ось ще один приклад гіпокритизму Мотики. В своїй згаданій статті він 
намагається показати, який він справедливий і добрий, а насправді це не 
так. Голова Стейтового Представництва ФУСА на П. А. Пан Михайло Ґоян 
приїхав до Сіднею на Заг. Збори ФУСА за власний кошт в кінці 1998 р., то 
Мотика не дав йому слова, коли п. Ґоян пояснити хотів цілу справу 
непотрібного видання Економічного Словника ФУСА і його кошт видання 
чи це 60.000, чи 80.000, чи 120.000 дол., та відповісти на звинувачення 
Мотики про наче намагання крадіжки грошей ФУСА з кооперативи 
«Говерля» в Аделаїді головою відділу ФУСА в Аделаїді, що була видумана 
дезінформація так ганебно Мотикою і сказана прилюдно на Загальних 
Зборах ФУСА в Сіднеї. І він (Мотика) хоче сказати, що він є чесна людина 
після цього?

Утворив Мотика «Пандора Бокс» -  Pandora Box! І не знають, як це 
закрити. Проти чесних людей Мотика мусить боротися брехнею. Описує 
Мотика все в рожевій формі і фарбі, а коли звертаються люди до ФУСА, то 
навіть не відписує ФУСА їм. Ми маємо на це докази від людей, і це є така 
праця ФУСА під проводом негідного провідника. Вже довший час згадані 
бавляться в «швангалі» і приходить кінець цим двом «швангалі» (Svengali), 
бо люди ще є, які мають свій власний розум.

Дорогий читачу, дякуємо Вам за Вашу увагу. Є ще багато до писання, але 
на цей раз подано досить.

З щирим привітом до Вас
Марія Ґоян
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19. 03.2000.

Звернення
до головного редактора газети «Церква і життя» 

та української спільноти в Австралії
Я був здивований та розчарований, коли прочитав у газеті «Церква і 

Життя» (24.01.-06.02.2000) статтю В. Мотики про діяльність ФУСА. Моє сер
це стиснув біль, бо я зрозумів, що у Фундації не буде майбутнього доти, до
ки її очолюватиме такий голова.

У так званому «звіті» відсутні реальні факти, відомості про конкретну ро
боту за вісім років, відколи В. Мотика перебуває на посаді голови. Ця стат
тя -  звичайна писанина про громадські справи, переливання з пустого в 
порожнє. Відчувається формальне ставлення пана Мотики до своїх 
обов’язків голови. Він дуже далекий від розуміння справжнього призначен
ня такої поважної інституції, як ФУСА.

Я дуже хотів би, щоб громада глибоко замислилася над тим, хто ми є, як 
ми можемо дозволяти таке ставлення до себе, де наша честь і гордість?

В. Мотика розраховує на нашу несвідомість, на нашу байдужість, а так 
воно є. А ще В. Мотика починає нас застрашувати поліцією. Ми не живемо в 
поліційній країні. Застрашувати людей -  то метод Мотики. Цей метод вико
ристовували в комуністичній Україні.

Ми з дружиною не піклуємося про себе. Ми за все життя своєї тяжкої 
праці створили нормальну сімейну базу. Але ми прикладали багато сил та 
надій на нашу спільну працю у ФУСА. Ми мріяли і робили все, щоби май
бутнє у Фундації було, а то є майбутнє і для нашої України, щоби допомага
ти нашій чудовій молоді, науковій молоді, яка потребує нашої з вами 
підтримки.

Тому нам треба добре усвідомити, хто стоїть на чолі нашої Фундації.
Ми на П. А. підносили багато питань про діяльність ФУСА, про недовіру 

до головуючого вже два роки, але замість того, щоби зрозуміти свої помил
ки, Мотика почав вести акцію проти нас, безпощадну атаку проти Стейто- 
вого Представництва на П. А., придумувати наклепи на нас. А в той час всі в 
громаді мовчали. Мені не треба було захисту, бо я нічого злого не зробив, 
мені хотілося підтримки від вас на Загальних Зборах, щоб я міг розповісти, 
чому В. Мотика зробив цей жахливий наклеп. Але відважних людей не знай
шлося, всі думали тільки про себе. Це наша українська слабість і за це ми ду
же багато зазнаємо прикростей.

Тому, знову кажу, наша байдужість, наше таке ставлення один до одного 
призводить до таких наслідків.

А наслідки такі: хто народжував, створюва ФУСА, залишилися безправ
ними спостерігачами, а ті, хто зрозуміли, який це добрий кусень і як просто 
його прибрати до рук, -  ті будуть керувати.

Ви, пане Мотика, не відповідаєте цій посаді ні за фахом, ні -  тим більше -  
за моральними якостями. Замість того щоб об’єднати навколо ФУСА людей,
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ви намагаєтеся всіх пересварити, заводите наклепи, морально понижуєте 
чесних людей. Ви не маєте права, не заслуговуєте цієї посади, бо ви не є 
національно свідомою людиною, яка б розуміла вагомість завдань, що 
стоять сьогодні перед ФУСА.

Нам, українській громаді, треба зрозуміти, що на чолі н аш ої Фундації 
стоїть бізнесмен, який перетворив ФУСА на компанію, якого цікавить тільки 
фінансова сторона. Студіюючи біографію В. Мотики, бачимо, що він був ав
тором публікацій з питань бухгалтерського обліку в Сх. Європі й колишнь
ому СРСР («Енциклопедія укр-ї діаспори, с. 128). Він є бухгалтер і вміє раху
вати гроші, а тим більше ті, які ним не зароблені, але якими він може дуже 
просто користатися. В. Мотика дуже далекий від реальної роботи, якою по
винне займатися керівництво ФУСА. А це — надання допомоги студентам, 
майбутнім дипломатам, політиками, українознавцям незалежної України, а 
також у діаспорі. Голова ФУСА далекий від цих завдань, він морально руйнує 
людей, які з таким натхненням та посвятою створювали велику наукову 
інституцію, яка б мала бути фінансовою базою для діаспори та України, до
брим прикладом для національної справи.

І знову я звертаюся до свідомих будівничих та членів ФУСА, щоби вони 
зрозуміли всю велич нашої Фундації. Нам всім треба критично постави
тися до цієї справи та усвідомити, що голова ФУСА повинен бути люди
ною високоморальною, яка б несла всю відповідальність за роботу Фун
дації. Від цього залежить, яке покоління залишимо після нас, як воно зро
зуміє роль української діаспори на світовому рівні та для розбудови Україн
ської держави.

Михайло Ґоян
Київ.
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02.04.2000.

ДО УВАГИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА -
СПРАВА ФУСА

Недавно була поміщена патетична стаття п. Мотики в газеті «Церква і 
Життя» (ч. 3/4 від -  6.2.2000) про ФУСА, де повторювалися неправдиві 
закиди і обвинувачення на адресу шанованих, працьовитих меценатів- 
жертводавців на фонд ФУСА. Це чергова писанина нечесної людини, про 
яку вже відомо давно широкому колу громадянства не тільки в Австралії, 
про що було повідомлено австралійську організацію АСТО також, в повних 
деталях.

На жаль, згадана організація займається тільки фінансовими справами з 
огляду на брак коштів, коли пропадають гроші з різних причин, а не 
розбирає інші справи, знайдені в порядку, як це для власної вигоди твердить 
Мотика в своїй, згаданій вгорі, статті.

Було сказано, що газета «Церква і Життя» не буде друкувати ніяких 
матеріялів про ФУСА. Сказано одне, а робиться друге. Як же, справа, мабуть, 
в значній оплаті за 5 сторінок друку в цій газеті. А хто заплатив за це? 
Можете додуматися: чи не ФУСА нашими грошима?

Через те що безпідставний напад повторено Мотикою проти голови 
Стейтового Представництва ФУСА в Південній Австралії -  п. Михайла 
Ґояна,- то Владика Стасюк, правлячий Єпископ УКЦ, вирішив дати 
можливість п. Ґояну відповісти на фантазуючі закиди Мотики в його статті, 
надрукованій в згаданій газеті «Церква і Життя». Так повинно було бути і 
водиться так, але це тільки на словах. Коли п. Михайло Ґоян прислав з Києва 
своє оправдання для поміщення в газеті «Ц. і Ж», то Владика подзвонив і 
сказав, що стаття є довга і загостра. Отже, Мотиці можна писати нісенітниці 
і зводити наклепи на порядних людей, а коли чесні люди хочуть виступити, 
відповісти в самообороні, то редакція шукає причини для недопущення 
цього.

Ось і маєте «справедливість»: перед вами справжня дискримінація. Адже 
редакція «Ц. і Ж.» і сам Владика має повно матеріялів та доказів, висланих їм 
давно вже, про терпіння багатьох людей від одного типа негативного 
характеру в керівництві ФУСА, і могли сміло на основі цих документів 
помістити відповідну статтю в обороні чести і гідности багатьох 
ображених, деякі з яких були доведені майже до самогубства та шпиталів. 
Судіть самі, дорогі читачі. Редакція всіх газет має право скорочувати, 
виправляти і спрощувати статті, надіслані до видавництва. В нашому 
випадку була проста відмова. Що це за відношення -  та ще церковної 
газети?! Гроші зробили своє діло (срібняки).

Багато вже людей читали прислану з Києва п. Ґояном статтю і нічого 
надзвичайного вони не знайшли, і ніякої образи там не було. Варто згадати, 
що сам Владика нас питав, як можна усунути Мотику з ФУСА, і ми дали йому 
листовну відповідь 28.2.2000. Голова Стейт. Представництва ФУСА на
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Південну Австралію має право на самооборону, і п. М. Ґоян це зробив, що 
повинно було бути поміщено в тій же газеті, де Мотика далі вжив стару свою 
практику брехні, очорнювання та дезінформації. Коли цьому буде кінець -  
сваволі одного чоловіка? Чому наше суспільство так збайдужіло? Як можна 
так поводитися супроти своїх же рідних братів у Христі?!

Постійно читаємо про ворогів, але маємо досить своїх замаскованих, які 
добра не принесуть.

Марія Ґоян
Аделаїда.

212



31.03.2000.

До редакції газети «Вільна думка»

ЯК ЦЕ ВСЕ СТАЛОСЯ

З самого початку заснування Фундації Українознавчих Студій в 
Австралії я вважав себе активним її прихильником. Спільно з іншими відда
ними однодумцями ми не жаліли нашого часу і коштів для Фундації, робили 
заходи, щоби заохотити інших людей сприяти науковій інституції -  
Катедрі Українознавства в Австралії (КУА).

Ми вірили та були певні, що інтереси всіх жертводавців ФУСА будуть 
взяті до уваги, так що всі вони, а головно меценати, які пожертвували 1000 
дол. (а є і філантропи, які пожертвували десятки і сотні тисяч дол.) будуть 
автоматично членами ФУСА і матимуть право сказати своє слово на зборах 
Фундації. Ми розуміли своє велике завдання перед Україною, яка в той час 
переживала страждальні часи від комуно-фашистських окупантів.

Головна Управа, тобто Дирекція ФУСА, знаходилася в Сіднеї і завжди 
сприяла, щоб кожний стейт брав активну участь у її праці. Представництва 
ФУСА створилися в Аделаїді, Мельборні, Перті, Квінсленді, Тасманії. До самої 
Головної Управи, тобто Дирекції, входили і голови Стейтових Представ
ництв ФУСА.

Перебравши головування представництва на Південну Австралію від її 
основоположника отця Никодима Плічковського, я, Михайло Ґоян, був 
головою Стейтового Представництва, як рівно ж входив до складу Дирекції 
в Сіднеї. І я їхав на кожні річні Загальні Збори ФУСА з правом голосу від 
нашого Представництва з Південної Австралії. Це була прийнята норма 
співпраці для подальшого збирання фондів на Шевченківський Фонд КУА, і 
ми одночасно проводили організаційну роботу, приймали нових членів, 
інформували громаду на місцях про діяльність ФУСА та Центру 
Українознавства при університеті.

За час перебування 1991-1997 рр. в Україні я далі вірив, що ФУСА -  
поважна наукова інституція в ділянці україністики, яка необхідна та 
корисна для розбудови Української Держави. Повернувшись з України в 
1997 році я знову активно включився в роботу Фундації.

І так, вже після довшого перебування в Україні, 29 листопада 1997 р., я 
прибув до Сіднею на 23-ті річні Загальні Збори ФУСА... і мене вразив сам 
факт їх проведення. Все відбувалося чомусь з поспіхом, присутнім не 
давали можливосте виступати. Самі фундатори-меценати, навіть самі 
основоположники ФУСА, не мали можливосте висловити свої поради, 
завваги, ставити питання, які їх турбують.

На тих зборах майже не було членів з інших стейтів, а двом, які прибули 
з далекого Квінсленду (один основоположник ФУСА, а другий філантроп, 
який подарував десятки тисяч доларів!), було сказано, що вони не є членами 
і не мають права голосу.

Коли я поцікавився у людей про такий дивний спосіб проведення
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Загальних Зборів, то вони мені відповіли, що такий стиль проводити збори 
запровадив п. Мотика, а тих, які протестували проти такого способу 
ведення зборів, пан Мотика затратив адвокатами і судовою розправою.

Я не міг зрозуміти, як таке може відбуватися у ФУСА, і в результаті цього 
Представництво ФУСА в Аделаїді вирішило дати декілька запитань до 
Дирекції. Наше листування почалося в нормальний спосіб, а найбільше нас 
цікавила сама діяльність ФУСА та зокрема видання комерційно- 
бізнесового словника та кошти, з ним зв’язані. Нам було відомо, що в Києві 
недавно вийшов з друку великим тиражем (75,000 примірників) подібний 
словник за редакторством академіка Я. Гаврилишина і авторства науковців 
як з України, так і з Заходу.

Тим більше на пряме запитання про кошти для словника голова ФУСА на 
Загальних Зборах сказав, що «не знав» або не хотів сказати, скільки ФУСА 
вже видала на словник; чи то є $80,000, чи $120,000, як казали деякі члени 
дирекції ФУСА Кому і чому взагалі потрібно видавати такі суми, тоді коли на 
наш Центр-Катедру в університеті різко скоротили дотації до того, що 
замість трьох наукових осіб-академіків в університеті та ще з відділом в 
Аделаїді, який ввела п. Л. Ростек, тепер українці мають тільки одного 
лектора без ніяких відділів.

Чому тепер нам в Австралії треба видавати ще одного комерційно- 
бізнесового словника, коли видатні науковці України і Америки уже це 
зробили? Кому в цьому користь? І Представництво ФУСА у ПА проставили 
ці питання формально у листі до голови ФУСА п. Мотики.

Тоді пан Мотика, роздратований, повів себе дуже нетактовно і прислав 
нам, замість ділової відповіді, на звичайному клаптику паперу 
застрашуючий лист, щоб ми не зверталися безпосередньо до нього, а до 
його правника, бо ми, мовляв, нашими запитами його образили.

Побачивши реакцію п. Мотики на наші запитання, ми почали 
аналізувати все те, що діється у ФУСА, і прийшли до висновку, що п. Мотика 
диспонує великою сумою нами зібраних грошей (понад 2,5 млн. дол.). 
Гроші витрачаються на не відомі нам цілі, а наша спільнота і самі 
фундатори ФУСА не мають над цими фондами і витратами контролю.

А якщо хтось із директорів і зважувався давати будь-які критичні зауваги 
чи питання відносно діяльности ФУСА -  він був на списку «ненадійних». На 
наступних Загальних Зборах вони були усунуті. А в міжчассі підготовлені 
«нові надійні кандидати», більш лояльні і слухняні, які слабо орієнтуються в 
проблемах ФУСА-КУА, мало знають про працю ФУСА, про їхнє завдання і 
обов’язки супроти Шевченківського Фонду, записані і підписані під 
печаткою ФУСА у Декларації Довір’я «Declaration of Trust».

Ось із часом позбулися «неблагонадійних» в Дирекції осіб: Кравченка, 
Богацького, Кирлика, Ільківа, Шумського, Менцінського, Яськевича та 
інших, які не тільки створили, а й вклали величезну працю в розбудову 
ФУСА, довгі роки вірно працювали та респекгували основні засади Фундації 
Українознавчих Студій в Австралії та її Шевченківського Фонду.

Наше Представництво у Південній Австралії зверталося з іншими 
питаннями листовно до дирекції ФУСА в справах членства ФУСА і особливо
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щодо Шевченківського Фонду. Ми зрозуміли, що Дирекція, не подаючи 
свого телефону чи адреси бюра, взагалі відгородилася від фундаторів і 
будівничих Катедри Українознавства. Тоді Дирекція перестала подавати 
інформації про працю ФУСА у «Вільній Думці», яка протягом майже 25 років 
(від початків 1970 років аж до 1990-х років) докладно інформувала про 
діяльність ФУСА.

Тому що керівництво ФУСА тепер працює без контрольної комісії, без 
надзірної громадської та без незалежної академічної ради, Представництво 
у Південній Австралії домагалося більш докладних інформацій щодо 
видатків і конкретної праці, щоб не виглядало, що голова робить все те, що 
йому забагнеться.

Ми ніколи не сподівалися, що питання, яке ми йому, п. Мотиці, 
поставили щодо коштів видання комерційно-бізнесового словника, 
зачепить його за живе і що після цього почнеться брудна акція проти 
людей, які посвятили чверть століття часу, енергії і грошей на розбудову 
ФУСА. Але за наші слушні запити, завваги й домагання щодо докладних 
інформацій і звітів про видатки ФУСА, замість найменшої конкретної 
відповіді, голова помстився, викидаючи мене, Михайла Ґояна -  (голову 
Представництва ФУСА на Південну Австралію), п. Володимира Полішка -  
(основоположника ФУСА в Аделаїді та довголітнього секретаря 
Представництва у ПА) і ще кількох меценатів-будівничих КУА не тільки з 
Представництва, а і взагалі з членства ФУСА. Незважаючи на те, що ці люди 
вложили великі суми пожертв на Фундацію, їх так трактувалося. Так 
виходить, що тепер ніхто вже не знає, хто є членом ФУСА і скільки ще їх 
залишилося і чи прийняли якихось нових.

Пан Мотика навіть дійшов до того, що розголосив, що «хтось» в Аделаїді 
хоче вкрасти гроші ФУСА з кооперативи «Говерля» і що справа ніби в поліції 
більше року. Ясно, що цю «сенсацію» він оголосив на Загальних Зборах з 
метою застрашити, очорнити і позбутися саме тих, які найбільше вклали в 
розбудову Фундації в нашому стейті.

Аналізуючи таку поведінку, тяжко собі уявити, як наше суспільство 
толерує людей, які вживають різні заходи, щоб за всяку ціну задержатись 
при громадському фонді. І безсоромно ведуть кампанію проти людей, які з 
добрим наміром дозволили їм займати цю посаду...

А тим часом багато наукових інституцій і свідомих українців з діяспори 
наполегливо працюють в Україні, та навіть український уряд звертається до 
нас про допомогу в розповсюдженні української книжки по школах та 
бібліотеках. Це дуже поважна справа у зв’язку з фінансовою кризою в 
Україні, а тому державі не вистачає української наукової, історичної та 
художньої літератури. І коли я просив п. В. Мотику, щоб ФУСА приділила хоч 
трохи уваги цій поважній проблемі під гаслом «Українську книжку -  
українській дитині», то на мій лист він навіть не відповів. Хто цей чоловік і 
як він прийшов до такої поважної установи, як ФУСА? Хто є його 
дорадниками, і на чию користь вони з ним працюють?

Нам треба кінець-кінців покінчити з негативними акціями людей, які 
поводяться супроти нас, як найзапекліші вороги України. Тому діла таких
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осіб не повинні залишитися поза увагою усіх свідомих українців, а в першу 
чергу СУОА і цілої організованої нашої спільноти в Австралії.

В. Мотика постійно ширить вістки, що нібито хтось хоче знищити 
ФУСА, але хай він сам покладе руку на серце і скаже нам, що він зробив 
корисного за час його головства ФУСА? І хай він не пробує бути патріотом 
на папері за чужий кошт і хай не тримається ФУСА, як реп’ях кожуха.

Разом з п. Чудакевичем В. Мотика обвинувачує «несанкціонованих» 
кандидатів в Дирекцію ФУСА в «конфлікті інтересів». Але якимсь чудом 
публікації його тещі Є. Островської без проблем фінансуються фондами 
ФУСА. Чи це не є приклад справжнього конфлікту інтересів?

Пан Мотика добре знає, що будівничих ФУСА залишилося мало в живих, 
тому і припинено збирання фондів на КУА, так щоб число меценатів- 
фундаторів Шевченківського Фонду КУА не збільшувалось, а зменшувалось. 
І тому на кінець треба поставити серйозно сьогодні питання, чи не існує 
загроза замінення ФУСА на приватну комерційну компанію, якщо членство 
фундації зменшиться до кількох десятків осіб -прихильників В. Мотики? До 
такого дуже сумного стану може дійти і то в короткому часі, якщо наш загал 
та СУОА залишаться байдужими і будуть й надалі толерувати такі 
безвідповідальні вчинки.

На чолі такої поважної установи, як ФУСА, повинні бути люди, які 
респектують основні засади Фундації і Катедри Українознавства в Австралії, 
слухають основної громадської думки і ставляться з повагою до 
подвижників ідеї славного професора бл. п. Ярослава Рудницького.

Михайло Ґоян
Київ.
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ХТО БУДУЄ, А ХТО РУЙНУЄ СВЯТИНЮ НАУКИ...

(Відповідь опонентам КУА, головно В. Мотиці, 
у  зв'язку з образливою і знеславлюючою статтею  

у  «Церкві і Житті» та у  Віснику ФУСА, січень-лютий 2000)

Минув уже 51 рік, як я на службі української спільноти в Австалії, не мавши 
дотепер ні приватного життя, ні відпочинку, живучи разом з родиною дуже 
ощадним життям. Але такого супроти моєї літньої пенсійної особи (яка 
протягом останніх років мала п’ять складних операцій на рака й серце) 
образливого, знеславлюючого, насиченого крайньою люттю некультурного 
листа, як відгук на моє звернення до приятелів у зв’язку з теперішніми 
спробами деяких осіб ліквідувати Катедри Українознавства в Австралії, я міг 
очікувати лише від українофобів, які різними нечесними засобами 
намагаються зруйнувати велику святиню української науки, створену 
українськими жертовними патріотами. Адже СВЯТИНЕЮ НАУКИ назвав був 
КУА славний професор Я. Рудницький ЗО років тому на громадських зборах у 
Сіднеї і закликав опонентів «НЕ ГАСИТИ СВЯТОГО ВОГНЮ», бо ця СВЯТИНЯ 
має служити немов Меккою для майбутньої освіченої патріотичної молоді 
з метою збереження українства в Австралії на прийдешні після нас поколін
ня та якнайефективніїпим засобом допомоги корінній Батьківщині їхніх 
батьків, дідів і прадідів. Бо, крім знання української мови й літератури 
університетські студії мали б охоплювати також історію, економіїсу, культуру, 
соціологічні й політичні науки сучасної України. І ми — сотня осіб з усієї 
Австралії та О.Леміхцук з Нової Зеляндії — немов ті АПОСТОЛИ УКРАЇН
СЬКОЇ СВЯТИНІ НАУКИ, вплативши у перших 1970-х роках по сто до- 
лярів та задекларувавши додатково по одній тисячі (а бл. п. ІВАН ДЕНИС 
десять тисяч), заснували в 1974 році Фундацію Українознавчих Студій, а на 
протязі наступних 20 років головно завдяки газеті «ВІЛЬНА ДУМКА», 
редактором якої саме і був підписаний, а також завдяки на той час 
незаступимому ЗАЛІЗНОМУ СКАРБНИКОВІ ФУНДАЦІЇ бл. пам. Б. Тутові із 
десятками його друзів (здебільшого співробітників «ВД») у всіх стейтах 
Австралії, ми доконали «чуда» — зібрали достатню суму для встановлення 
КУА. Тож дуже Вас прошу, Дорогі Друзі, прочитайте документальні дві книги: 
«Будівничі Катедри Українознавства в Австралії» та «Альманах українського 
життя в Австралії», особливо джерельні статті бл. п. А. Жуківського «Фунда
ція Українознавчих Студій в Австралії» та бл. п. І. Брозницького «Коротка 
історія ФУСА-КУА (1974—1984)». Ви зрозумієте, чому я так переживаю усі 
ті непростимі кривди, які чинять теперішні можновладці ФУСА не тільки 
нам — будівничим КУА, які пожертвували три мільйони доларів на вста
новлення Катедри-Центру, а, на мою думку, поповнюють величезну крив
ду супроти наших наступних поколінь, а також, згідно з основними 
кодексами етики й засадами елементарної гуманної моралі, глумляться 
над ВОЛЕЮ покійних філантропів і меценатів, які з безмежною вірою в 
нашу чесність і патріотизм передали нам велику частину свого майна 
(деякі навіть все майно, як бл. п. ген. С. Левченко чи бл. п. С. Бородайко).

На жаль, протягом останніх 5—10 років померли сотні великих 
подвижників-будівничих КУА — Центру в Австралії, залишилося менше 500,
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здебільшого дуже немічних, зневірених і покривджених, будівничих нашої 
«Святині науки» без надії, при нинішньому проводі ФУСА, на здійснення 
їхніх м рій— на остаточне завершення започаткованої в 1970—1980-х 
роках КУА. А можна було б при належному насвітленні важливости КУА 
затруднити при університеті ще й історика та зокрема економіста, крім 
викладів з зарахуванням «кредитів» для студентів, одночасно вказав би 
Австралії великий природний потенціал України і користь Австралії мати з 
нею тісні торговельні стосунки. Тож додатково можна було б приєднати (до 
уже існуючих 35) не менше 10 філантропів та подвоїти число меценатів, 
добродіїв і фундаторів, якщо б теперішні можновладці ФУСА не почали 
безглуздо витрачати сотні тисяч долярів на різні директорські-адмініст- 
раційні-транспортні витрати, переклади не потрібних ні Австралії, ні 
Україні словникових гасел, а також на численні інші субсидії, з яких не має 
також користей ні українська спільнота в Австралії, ні Україна. Але най
головніше, щоб теперішні можновладці ФУСА, як їхні попередники, з поша
ною і вдячністю ставились до жертводавців, давали їм вичерпні відповіді 
щодо особистих витрат, щоб вони були дійсно українською підзвітною 
громадською установою. Також важливо, щоб вони стримували тісні ді
лові зв’язки з засновниками ФУСА та Шевченківського Фонду КУА.

Якщо б ми всі разом, а не поодинокі жертводавці, стали б на славу усій 
нашій спільноті, єдиним фронтом проти свідомих ліквідаторів КУА, проти 
порушень основних кодексів етики та основних засад моралі і не тільки у 
відношенні до нас самих, а й наших уже покійних чоловіків-жінок чи бать
ків, підписаний надіється, що нам, в крайній потребі, також прийдуть з 
допомогою справедливі урядові чинники. А всі ці моральні й душевні крив
ди які різними способами застосовують голова і секретар ФУСА, нерідко 
спричинилися до наших душевних і тілесних терпінь на схилі нашого 
доземного життя, допроваджуючи часто до акції відчаю, як це сталося з 
вельми заслуженою патріотичною родиною панства Ґоянів, О.Леміщука, 
меценатів В. Полішка й О. Кохана, філантропа І. Ющука та редакторів «Віль
ної Думки». А як поступили з такими культурно-громадськими діячами, як 
П. Кравченко, І.Кирлик чи Ю. Менцінський! Про це ми не сміємо далі 
мовчати, а мусимо голосно заявляти перед усім цивілізованим світом, як пе
ред українською громадою в Австралії, в діаспорі, так і в Україні. А чим же 
конкретно спричинилися теперішні можновладці до створення Шевчен
ківського Фонду, хіба що до ліквідації Катедри українознавчих Студій. Адже 
ми склали пожертви лиш е  на харитативну ціль — Шевченківський Фонд, 
тобто, без найменшого сумніву, жертвували на Катедру українознавства в 
Австралії, про що задокументовано на сторінках української преси, у 
документальних фільмах і офіційних книгах ФУСА-КУА, а не на цілі, на які 
витрачають теперішні можновладці ФУСА коштом встановлення КУА.

В офіційних звітах ФУСА написано багато самохвальби і пропаганди, 
але про найголовніше — Катедру — ні слова. Знаю лише те, що «гарячі голо
ви» хотіли навіть судитися з університетом Макворі, що згори можна було б 
передбачити великий скандал-поразку та витрату сотень тисяч на 
адвокатські та судові кошти.

Щодо звітів єдиної в світі незалежної всенаціональної газети (всі інші
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вже давно збанкрутували), то ми вже давно подали точні витрати кожного 
числа і вона майже чудом втримується при житті завдяки великій посвяті 
молодого редактора, єдиного українського журналіста, народженого в 
Австралії, проти якого застосовуєте різні цькування, аби лиш його 
позбутися. От тоді ви б дійсно тріюмфували, позбувшися чи не єдиної 
перепони в дирекції ФУСА до остаточної задуманої вами ліквідації КУА!

Щодо коштів Альманаху, сотні примірників якого лежать десь заховані в 
хаті ФУСА без доступу до них, то не я отримав 56 тисяч долярів, а «Вільна 
Думка» видала, як спільник ФУСА, 120 тисяч долярів за друк австралійській 
друкарні, лінотипний склад, виготовлення понад 600 цинкових кліше, 
графічне оформлення майже 1000 сторін книги, виконували бл. п. П. Грін, 
Ю. Мішалов та М. Шумський, виготовлення та розіслання до 600 осіб та 
поодиноких організацій протягом 5 років 1989—1994 понад 12 тисяч 
фотокопій та не менше 1200 окремих листів, покриття коштів на бензину 
п. Л. Богацькому, який більше часу приїжджав майже кожного тижня під 
час моєї затяжної хвороби з ласкавою його допомогою в друкарні й 
адміністрації, кошти переписування манускриптів та багато дрібних 
витрат, зв’язаних з видаванням люксусової документальної книги, із 
продажу якої та субсидій окремих організацій «Вільна Думка» отримала 
менше ніж 20 тисяч долярів. Отже, ФУСА, як спільник, мусіла б ще доплатити 
для покриття половини коштів приблизно 10 тисяч долярів, якщо б дійшло 
до дійсних розрахунків. А щодо Товариства Збереження Спадщини, ми ще 
навіть не вимагали від нікого мінімальної вкладки вписового, а всі 
реєстраційні, асекураційні мінімальні кошти ТУЗ в сумі більше тисячі 
долярів покриті з каси в-ва «ВД» та моїми пенсійними заощадженнями. 
А книга «Енциклопедичний Довідник Українців» в Австралії вийде тільки 
завдяки щедрим поодиноким спонсорам — людям доброї волі, які вислов
люють повне довір’я до видавця газети з нагоди її 50-літньої безперебійної 
появи. Саме отих осіб буде відзначено на ювілейному святкуванні «ВД» 
золотими грамотами. Тому що я не маю фінансових засобів розіслати 
цього з болем серця написаного листа до всіх ще майже 500 живих 
будівничих КУА, прошу Вас, Дорогий Читачу, передати його з рук до рук 
нашим спільним побратимам, які склали пожертви на КУА

З пошаною і дружнім привітом Ваш
Володимир Шумський, 

послідовник і друг проф. Яр. Рудницького

П. С. Це тільки дуже короткі штрихи — думки після прочитання пасквілю 
проти моєї особи на офійному листкові ФУСА Після закінчення книги 
ЕДУА, якщо Господь дозволить, до цієї преважливої теми я ще повернуся. І це 
може буде остання моя спроба з допомогою кількох інших друзів, а може, 
таки з допомогою найвірнішого і найближчого друга пок професора Руд
ницького, Шановної і Вельми заслуженої нашого видатного науковця 
ОЛЬГИ КАЧАН-СВІДЕРСЬКОЇ, щоб врятувати КУА і таким чином якнай
краще вшанувати світлу пам’ять померлих (та живих) основоположників, 
філантропів, меценатів, добродіїв і фундаторів КУА



На Україну повернусь, 
Через роки, через віки, 
Губами вдячно притулюсь 
До материнської руки...

Степан Галібарда

Щасливим був я двічі: як на сіні 
Мене віз батько в присмерки осінні 
І як відчув, що в мене в серці є 
Те, що належить тільки Україні.

Дмитро Павличко
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ДОБРЕ ІМ’Я -  
НАЙКРАЩЕ БАГАТСТВО

Михайло Ґоян -  
громадський діяч і меценат



УКРАЇНСЬКІ ВІДКРИТТЯ 
АВСТРАЛІЙЦЯ МИХАЙЛА ҐОЯНА

20 лютого 2000року  
відомому громадському діячеві 

українського зарубіжжя, меценатові Михайлу Ґоянові 
присуджено премію іменіДмитра Нитченка

Премію засновано нещодавно Лігою українських меценатів та родиною 
світлої пам’яті Дмитра Нитченка (Ніценка), відомого українського пись
менника, котрий жив в Австралії і був справжнім подвижником українсько
го слова, видавцем, критиком, меценатом. Присуджується премія щороку до 
21 лютого, дня народження письменника,- тим, хто активно пропагує ук
раїнську книгу.

Пан Михайло та його дружина пані Марія -  австралійські українці, гро
мадяни Великобританії. Родом -  з України: пані Марія -  з Буковини, її чо
ловік -  з Підкарпаття. Куди б не закидала їх доля по війні -  в Австрію, Вели
кобританію чи Австралію, вони прагнули завжди, протягом понад півсто
літнього життя на чужині, залишатися українцями. І, як тисячі інших за
рубіжних братів і сестер, які в різні часи і за різних обставин розсіялися по 
світах, плекали святий образ самостійної України у своїх душах і справах.

Тридцятирічний Михайло, живучи в Англії, мріяв про дружину лише ук
раїнку. І знайшов її -  у Мінстері (Німеччина) у таборах українських пересе
ленців. В Оксфорді, де згодом оселилося подружжя Ґоянів, мешкало усього 
три українські родини. Тож сина і двох доньок вчили рідній мові самі, вози
ли їх до української церкви, співали разом там у хорі, привели до мо
лодіжної організації СУМ, де спілкувалися також лише українською. Вивча
ючи англійську, німецьку, сербську, польську, російську, молоді батьки нама
галися своїм дітям відкрити насамперед силу і красу мови своїх предків. Па
нові Михайлові тут був особливо в нагоді Шевченків «Кобзар», який разом з 
Молитовником носив і возив з собою доти, доки сторінки вже не змогли 
триматися купи. А пані Марію рідній мові навчила її мати, проста селянка, 
котра змалку прищепила їй розуміння: ми є українці, свого не можемо губи
ти, говорити мусимо рідною, українською...

Виховувати в дітях, юнацтві глибокі національні почуття, любов до 
рідної мови стало великою метою життя подружжя меценатів. З 1991 ро
ку -  відтоді, як діє благодійний родинний фонд Марії та Михайла Ґоянів, по
над вісім тисяч дитсадків, шкіл, сирітських будинків в Україні отримали в 
дарунок від нього українські книжки.

-  Гасло нашого фонду: «Українську книжку -  українським дітям»,-роз
повідає пан Михайло. -  Зараз, коли розбудовуємо незалежну Українську 
державу, рідна мова, книжка потрібні більше. Раніше ми привозили з Авст
ралії здебільшого ліки, вітаміни. Але згодом визначили для себе найваж
ливіше -  це українська книжка.
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У самій Україні Ґояни стали широковідомі вісім років тому, коли побачи
ла світ книга «Великий українець» про життя та діяльність першого Прези
дента УНР Михайла Грушевського. На її титулі так і написано: «Ця книжка 
видана за благодійною допомогою відомих меценатів із Австралії -  ук
раїнської родини Марії і Михайла Ґоянів». Примірники цієї книжки було 
вручено як дарунок від України делагатам І Всесвітнього форуму українців, 
який відбувся тоді в Києві.

За меценатської підтримки подружжя побачили світ і книжка «Живий 
Шевченко» Дмитра Чуба, збірник творів сучасних українських письмен
ників Австралії «Рідні голоси з далекого континенту». Багато інших видань 
стали конкретним внеском члена Ради співзасновників Міжнародного бла
годійного фонду Михайла Грушевського пана Ґояна та його дружини, по
чесної членкині цього ж Фонду, у розбудову національного книговидання 
незалежної Української держави.

Останніми роками коли чоловік тривалий час живе в Україні, пані Марії 
доводиться перебрати на себе керівництво сімейним бізнесом в Австралії -  
утримання дитсадків. Має педагогічну освіту Оксфордського університету, 
багаторічний практичний досвід. Саме їй австралійці з усієї округи відда
ють на виховання своїх малюків. Однак дедалі більше .часу потребує сімей
ний благодійний фонд. Зокрема у справах духовної спадщини своїх 
співвітчизників. Думка про повернення на Україну бодай частки спадщини 
зарубіжних українців, які своїми талантами збагачували культури інших на
родів, давно не давала спокою панові Михайлові. Якось поділився нею з на
уковцями Музею історії міста Києва, з котрими плідно співпрацює понад 
шість років. Допомагає у створенні музейної експозиції, формуванні музей
ної колекції. Завдяки тісним контактам мецената з українською діаспорою 
в Австралії музей отримав в дарунок чимало цікавих фотоматеріалів, доку
ментів, мистецьких творів. Три роки тому і від імені свого родинного фон
ду вручив Ґоян дар -  дві срібні медалі, виготовлені на честь 1000-ліття хри
стиянства в Україні. Таких медалей, що є справжніми витворами мистецтва, 
було викарбовано близько 400 срібних і 50 золотих. Вручаючи подарунок, 
меценат висловив ідею -  створити в музеї принаймні відділ повернутої 
спадщини діаспори. І надію на успішну розробку спільного проекту, який 
передбачає надходження до експозиції цілої низки полотен відомих авст
ралійських художників українського походження.

А в травні минулого року Михайло Ґоян, офіційний представник Цент
рального проводу Українського Товариства «Відродження» в Австралії, на
уковець, відомий зокрема своїми дослідженнями голодомору в Україні 
1932-33 рр, журналіст, меценат, на урочистому відкритті філії київського 
музею -  Музею культурної спадщини української діаспори -  вже висловлю
вав щиру вдячність Київській міськдержадміністрації, особисто її голові 
Олександрові Омельченку, а також Печерській райдержадміністрації за ре
алізацію проекту музею, а отже, і їхньої, зарубіжних українців, давньої мрії. 
Тоді ж він передав і чек на 17 тисяч австралійських доларів -  як княжий дар
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зі спадщини українського художника, сина України Тимофія Мессака, а та
кож понад сто картин з його колекції.

- В  Австралії було багато художників першої повоєнної еміграції, 
роботи яких з часом з’явилися в усіх музеях країни,- говорить пан 
Михайло.- Австралійці охоче закуповували твори наших мистців і для своїх 
приватних колекцій. Протягом тридцяти років ми з Марією спілкувалися 
майже з усіма українськими художниками в Австралії і також купували їхні 
роботи. Насамперед для того, щоб підтримати саме існування мистців. Бо 
коли ми приходили до того самого Тимофія Мессака, який жив в Аделаїді і 
згодом став нашим першим приятелем, то бачили, що і на долині, і на 
горищі уся його студія вщерть заповнена сотнями картин. І ми купували їх 
одразу по десять, а то й більше, аби на виручені гроші автор міг далі 
творити. В такий спосіб ми купували і твори пані Чорній, Цибульського, 
Хвилі, Савчака, інших австралійських художників українського 
походження. Маємо вже понад 200 картин у родинному фонді, які з часом 
думаємо перевезти в Україну. Що ж до Мессака, то коли він помирав, то 
зробив мене одним з екзекуторів, щоби спродати його майно, а гроші з 
цього й картини перевезти в Україну. Згідно заповіту гроші передано на 
розвиток Музею культурної спадщини української діаспори.

Надзвичайно енергійний, наполегливий, цілеспрямований, пан 
Михайло не втомлюється робити для себе відкриття й вкладати в них 
конструктивний зміст. Для своїх численних поїздок по Україні він обирає 
найскладніші регіони. З українським сдовом, книжкою свідомо йде на 
схід -  у Луганськ, Краматорськ, Донецьк, Крим, Одесу. Й говорить виключно 
українською, хоча добре знає й російську. Терпить чималі перешкоди, але ж, 
як наголошує він сам, треба знати суспільство, в якому живеш. А воно 
випробовує на міцність тебе. От і залишається, підсумовує пан Михайло, 
лише одне: зрозуміти одне одного. Щоб бути разом...

У Криму, в Сімферополі, його вразила європейського рівня перша 
українська школа-гімназія. Він став її палким прихильником і другом. 
Побував у Феодосії -  і ось вже кілька років підтримує зв’язки з першою у 
цьому місті українською школою. А Інституту літератури ім. Тараса 
Шевченка НАН України допоміг придбати рідкісні видання для відділу 
рукописних фондів і текстології, зокрема Біблію (видану 1824 року), яка 
належала Тарасові Шевченку, унікальне прижиттєве видання «Кобзаря» 
(I860), що належало Марку Вовчку. Ліга «Матері і сестри -  воїнам України», 
що веде активну національно-патріотичну виховну роботу серед молоді, 
особливо військової, також відчуває дійову підтримку родинного фонду 
Ґоянів.

Долучаючись до акцій Ліги українських меценатів, цілі бібліотечні 
комплекти із сотень книжок пан Михайло вручив нещодавно студентам 
Уманського національного педагогічного університету ім. Павла Тичини і 
учням середньої школи № 11 ім. Миколи Бажана цього ж міста, слухачам
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Національної академії оборони України, вихованцям багатьох сільських 
шкіл Черкащини, Київщини, інших областей.

Меценатство, гадає пан Михайло, має бути конкретним, якісним, 
активним і на користь держави. Меценат -  це людина ідеї ї праці, яка прагне 
зробити якомога більше добра для рідного народу. Обравши за пріоритет 
українську книжку, українець з Австралії, мешканець останнім часом більше 
Києва, ніж Аделаїди, Михайло Ґоян стверджує своє кредо власного ж 
добротворчістю.

Любов Самойленко

15 0-90



ПЕРШ І ЛАУРЕАТИ 
ПРЕМІЇ ІМ. ДМИТРА НИТЧЕНКА

Премію засновано недавно Лігою українських меценатів та родиною 
світлої пам’яті Дмитра Нитченка (Ніценка). Згідно з положенням 
присуджується вона людям, які активно пропагують українську книгу.

Журі розглянуло низку кандидатур на звання лауреатів і винесло 
рішення відзначити преміями Лесю Бризгун-Шанту (Канада), Михайла 
Ґояна (Австралія), Світлану Короненко, Ольгу Огризло, Володимира 
Поліщука, Миколу Сома й Анатолія Шевченка (всі -  Україна).

ЛЕСЯ БРИЗГУН-ШАНТА -  активний культурний діяч, член Спілки 
письменників України, лауреат премії ім. Лесі Українки. Майже весь тираж 
своєї книги «Золотий горішок», виданої кілька років тому в Україні, 
передала до шкільних бібліотек. Організувала збір у Торонто видань для 
навчальних закладів України, переслала до шкіл сотні примірників усіх 
своїх збірок повістей, оповідань і казок.

МИХАЙЛО ҐОЯН -  громадський діяч, меценат. Закупив у видавництвах 
України десятки тисяч книг і передав їх дитячим дошкільним закладам та 
школам, фінансово допомагав побачити світ важливим виданням.

СВІТЛАНА КОРОНЕНКО -  поетеса, журналістка, що працює в 
Національній радіокомпанії України (творче об’єднання мистецьких 
програм), авторка сотень передач, присвячених новинкам українського 
письменства.

ОЛЬГА ОГРИЗЛО -  директор «Української книгарні» у Львові, де реєстр 
книг 1999 р. склав понад 800 назв, що представляють 70 видавництв 
України. «Українська книгарня» -  взірець творчого підходу в книготоргівлі 
(презентації новинок у книгарні, бібліографічні огляди, довідки і т. ін.).

ВОЛОДИМИР ПОЛІЩУК -  кандидат філологічних наук, завідувач ка
федри української літератури Черкаського університету, автор багатьох ре
цензій та оглядів творів художньої літератури, упорядник збірок А. Чужо
го, Т. Осьмачки, О. Лана, С. Бена, Ю. Ґедзя, Д. Борзяка, О. Журливої та ін.

МИКОЛА СОМ -  поет, журналіст, відмінник народної освіти України, 
кореспондент газети «Вечірній Київ», де у «Літературній вітальні» регулярно 
пропагуються набутки національного письменства; автор десятків 
рецензій на твори колег.

226



АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО -  письменник, літературознавець і критик, 
головний редактор «Народної газети», де постійно інформується про 
важливі видання з питань національної культури, історії та художньої 
літератури.

Прес-служба Ліги українських меценатів
25.02.2000.

Народ скаже -  як заві ямсе!
Подбай живим про те, щоб було чим  
добрим тебе мертвого спом’янути! 
Сумління -  найліпший порадник 
Добре ім’я  -  найкраще багатство.
Добре роби -  добре й буде!
За рідний край життя віддай.
Батьківщина -м ат и, умій за неї постояти. 
Та земля мила, де мат и народила.
Людина без Вітчизни -  як  соловей без пісні. 
Кожна травичка на своєму корені росте. 
Рідна земля і в жмені мила.
Рідний край -  земний рай.
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УКРАЇНА
ВИДАВНИЦТВО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

«ВЕСЕЛКА»

Н А К А З

м. Київ №__1

10.01 . 2000 .

Про вшанування меценатів із Австралії — 
українського подружжя Марії і Михайла Ґоянів 

за подвижницьку працю для дітей

Діти — цвіт нації, а рідне українське слово — її душа.
Слово цвіте в дитячій книжці, і подружжя Ґоянів — пані Марія і добродій 

Михайло — усе життя несуть йото дітям як щедрий дар своїх ласкавих душ. 
Урожайний засів слова свого народу зробили Марія і Михайло Ґояни для 
дітей незалежної України.

Пан Михайло приїхав в Україну одразу ж після всенародного 
референдуму і в щасливий день переступив поріг «Веселки», щоби додати 
світла своєї душі до веселкової книжки. Тоді ж була складена програма 
творчої співпраці щодо випуску, реклами і розповсюдження українських 
дитячих книжок в Україні й за кордоном. Окремий розділ видавничої 
програми складає спільна турбота про видання книг українських 
письменників, які живуть в Австралії.

Перший свій добродійний внесок подружжя Ґоянів зробило на випуск 
книжки «Великий українець» — книжки з вибраних творів першого 
Президента України Михайла Грушевського і матеріалів про нього. Це 
визначне видання, яке здобуло широкий відгук серед громадськості, 
побачило світ напередодні І Всесвітнього конгресу українців, а частина 
його тиражу була вручена делегатам як подарунок від України.

Друга книжка — повість Я. Гояна «Таємниця Лесикової скрипки» — 
випущена з участю благодійної допомоги меценатів, відзначена в 1993 році 
Державною премією України імені Т. Шевченка.

Побачив світ і цілий рядок книжок з Австралії і про Австралію, яка 
завдяки Ґоянам стала нам ближчою. Це — книжки «Живий Шевченко», 
«Стежками пригод», «Слідами Миклухи-Маклая» Дмитра Чуба, відзначені 
премією імені Лесі Українки, «Заки море перелечу» Анатолія Михайленка,
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збірник творів українських письменників Австралії «Рідні голоси з далекого 
континенту», який відкрив нам добрі письменницькі імена і цілий пласт 
літератури, невідомої досі українському читачеві.

Материнську українську мову знають діти і внуки Марії і Михайла Ґоянів. 
Своє серце вони віддають дітям у австралійських дитячих садках і в 
українських дитячих садках та школах. Видавництво «Веселка» разом з 
Міністерством освіти України надіслали у вісім тисяч дитячих садків, у 
школи та сирітські будинки держави книги, придбані за кошти подружжя. 
Тисячі книжок, придбаних нашими друзями, розійшлися з «Веселки» по 
всій Україні, і ця благодійна ріка духовності пливе уже майже десять років.

Подружжя Михайло і Марія прибули в Україну як рідні люди, де у них 
одразу виявилося багато знайомих і друзів. Вони ввійшли в життя цілих 
колективів і громадських товариств, у родини і долі багатьох людей, які 
полюбили наших українців з Австралії, бо вони, як вірні дочка і син 
України, працюють з усіх сил для України. І дуже добре сказав Дмитро 
Павличко на святі відзначення 70-річчя Михайла Івановича, що дорога до 
Австралії багатьох посланців України пролягала через дім Ґоянів, господарі 
якого мають щиру душу і вірне серце. Тому так родинно прийняли їх в 
Україні, і дорога їхня до дітей по всій нашій державі пролягла через 
«Веселку». Київ і Київщина, Тернопілля, Івано-Франківщина, Донбас, 
Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина, Крим, Полтавщина, Луган- 
щина, Волинь і Запоріжжя — це тільки окремі адреси широкої географії, 
куди прийшла до дітей книжка «Веселки» як дарунок Ґоянів. Наші друзі 
подарували книжки переможцям конкурсу «Веселки» та Українського 
радіо під назвою «Пам'ять серця — 33», присвяченого страшним роко
винам — 60-річчю голодомору 1933 року, вчиненого в Україні злочинною 
сталінською системою.

Життя Михайла і Марії Ґоянів тісно пов'язане з «Веселкою» і стало 
частиною її історії, яка є історією любові до дітей. Шевченківські свята, 
Всеукраїнські Тижні дитячої літератури, зустрічі в Київській школі № 93, 
якою опікується «Веселка», та в десятках шкіл і сирітських Будинків та шкіл- 
інтернатів в Україні, бібліотеках і музеях, в Сімферопольській українській 
гімназії і першій українській школі в Феодосії, до створення якої багато сил 
доклали «Веселка» і родина Ґоянів, допомога Збройним Силам України та 
Військово-Морським Силам України (зокрема, зроблено значний фінан
совий внесок у будівництво телерадіоцентру українських моряків у Сева
стополі),— всюди, де йде державотворча робота, разом з «Веселкою» віддані 
патріоти України Марія і Михайло Ґояни.

Великою любов’ю огортають Марія і Михайло Ґояни край, де вони 
народилися і де закопані їхні пуповини. Влітку 1999 року М. Ґоян разом з 
«Веселкою» побував у Снятині на святі 125-річчя Марка Черемшини, в 
Русові, де народився і похований наш великий письменник Василь 
Стефаник, подарував книжки для музеїв і шкіл. Зокрема хвилюючою була 
зустріч у середній школі села Долішнє Залуччя, якій теж подаровані книжки 
і зроблено благодійний внесок гріїпми на впорядкування могили і побудову
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пам’ятника священикові Степанові Григоровичу, який у 1825 році створив у 
цьому селі першу в Галичині українську школу

Щойно, на початку 2000-року у «Веселці» вийшла книжка письменника 
Яреми Гояна «Воскреснемо!» з ілюстраціями вуйка Яреми, великого 
українського художника Василя Касіяна. Посильний фінансовий внесок на 
видання цієї книжки зробили добродії екс-Президент Української Народ
ної Республіки в екзилі Микола Плав’юк з дружиною Ярославою і подружжя 
Михайла і Марії Ґоянів.

Шануючи жертовну, подвижницьку працю наших вірних друзів, їх вклад 
утворення «Веселки»,

Н АКАЗУЮ :
1. Прийняти Михайла і Марію Ґоянів у родину «Веселки», зарахувати до 

складу колективу як почесних працівників і вручити найвищу нагороду 
видавництва -  Диплом «Веселки» і медаль «Подвижник дитячої книжки 
України».

2. Внести імена вірних сина і дочки України Михайла і Марії Ґоянів 
першими до Почесної книги видавництва як меценатів, які зробили 
найбільший благодійний внесок у дитячу книжку «Веселки».

3. Вручити Михайлові і Марії Ґоянам спеціальні дипломи і медалі: 
«Веселка» — благодійникові», «Подвижник дитячої книжки України».

Директор видавництва «Веселка»
Я. П. Гоян

230



СОЛОВ’ЯМ УКРАЇНИ

В розлуці з вами, солові Вкраїни,
Так ниє серце, гир аж сміх бере 
З самого себе. Хоч воно й старе,
А в рідний край, я к  в юність давню, лине.

Дива Версалю, Дувра красота 
Та й Ейфелева башта не поможе,
Воно, звичайно, гостеві негоже 
В Парижі думать про свої міста,

ПроЛохвицю, про Миргород, про Сквиру, 
Про Голосіївський веселий гай,- 
Булонськийліс, поете, споглядай, 
Подібний і до раю, і до виру!

Тут люди приязні. Навкруг рясні 
Стоять сади, платани і каштани,
Та шелест вербу пам’ят і не тане,
Він шр чутніший тут, на чужині.

Ти груди краєш поглядом дитини,
Печеш і мучиш, рідний краю мій,
П ’яниш, як  жоден на землі напій„
Тужу за вами, солов’ї Вкраїни!

Максим Рильський
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ВИСТУП п . МИХАЙЛА ҐОЯНА

н а  уроч и стом у відкритті М узею  
п ов ер н ен н я  української культурної сп адщ и н и

Вельмишановний пане Президенте, шановна Людмило Миколаївно, 
шановні дипломати, гості нашої столиці, пані та панове!

Мені дуже приємно і я чуюся щасливим, що стою з Вами на вільній 
святій українській землі і у вічному місті Києві, який має багатовікову 
історію, в якому бачиться впевнений поступ європейської столиці.

Пишаюсь нашими українськими талантами, які розкинуті по всіх кутках 
світу.

Ми, українці в діаспорі, гордимося за наш український народ, який 
збагачує культурні надбання інших народів. Але тепер сповнилась наша 
мрія, і завдяки міській управі міста Києва, а виключно Олександрові 
Омельченку, з допомогою якого ми сьогодні відкриваємо музей культурної 
спадщини, в залах якого ми зможемо побачити таланти, які повертаються в 
Україну. І тому я з великою приємністю передаю чек на 17 тисяч 
австралійських доларів, як княжий дар зі спадщини українського 
художника, сина України Тимофія Мисака, і ще понад сто картин з його 
колекції Музею історії м. Києва та його філіям. Картини зараз у дорозі з 
Австралії в Україну.

Ми віримо, що наш шановний Президент Леонід Кучма підтримає на 
урядовому рівні нашу ініціативу і посприяє нашій благодійній справі.

Дякую за увагу.

29.05.99.
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МУЗЕЙ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩ ИНИ

Музей культурної спадщини (філія Музею історії м. Києва), розміщений 
у старому панському будинку -  пам'ятнику історії та культури кін. XVIII -  
поч. XIX ст. Автори проекту реставрації та реконструкції споруди -  
архітектори В. Отченашко та В. Хромченков («Укрпроектреставрація»). 
Відновлений будинок став прикрасою не лише Печерська, але й усього 
Києва. Чудова архітектура, гарне розташування -  все нагадує старий Київ, 
несе образ затишного родинного буття, що було притаманним старому 
місту.

З архівних джерел перед нами постають сторінки історії цієї споруди. 
Першим власником будинку був Петро Петрович Веселицький (1710 -  
1786 рр.) -  дипломат, чиновник Колегії іноземних справ. Наступним 
господарем стає купець І гільдії Василь Микитович Пирожков 
(1 7 6 8 -1830 рр.). У 20-х рр. XIX ст. він перебудував будинок згідно канонів 
краси того часу. Після смерті В. Пирожкова будівля перейшла до його 
нащадків, а наступним власником стала Мотрона Олександрівна Єгоро- 
ва (Р-1878 р.). Вона -  ініціатор створення Києво-Введенської жіночої 
общини, яку у 1901 р. перетворено на монастир.

Подорож в історію Печерська, знайомство з пам'ятниками історії та 
архітектури, прогулянка його вулицями та площами пропонується у 
першому залі експозиції. Матеріали підкреслюють значимість цього району 
в історії Києва. Кожне наступне покоління, віддаючи належне мальовничим 
краєвидам, архітектурним шедеврам, монументальним розписам, привно
сили щось своє, навчаючись на прикладах минулого. Ось чому саме тут, на 
Печерську, так гостро відчутний дух Києва. Це, мабуть, і є та духовна 
спадщина усіх тих, хто створював її впродовж сторіч.

Мешканцями теперішнього відродженого будинку стануть колишні 
кияни -  відомі діячі української діаспори. Через десятиліття вони 
повертаються до рідного міста. Для них Київ був не лише Батьківщиною, а й 
місцем, де вони опанували ази майбутньої майстерності, ретельно вивчали 
духовну спадщину минулих поколінь. їхні старі київські адреси майже не 
збереглися, а тепер вони мають оцю свою домівку в рідному місті. Адже весь 
час розлуки вони не забували Київ, оспівували його в віршах, малювали 
святині та краєвиди, зберігали старенькі пожовклі фотографії, подумки 
блукали старими вулицями...

В залах живопису експонуються роботи відомих майстрів -  Олекси 
Булавицького, Людмили Морозової, Василя В. Кричевського, Миколи В. 
Кричевського, Катерини Кричевської-Росандіч, Ольги Рурської, Вадима
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Доброліжа, Петра Капшученка та інших. Кожен з них ішов у мистецтві своїм 
шляхом, але всіх їх об'єднують роки навчання в київських художніх 
закладах. Про їх життя та творчі здобутки розповідають численні 
документи та матеріали експозиції.

... Олександр Кошиць, Василь Авраменко, Григорій Китастий, Йосип 
Гірняк. Ці імена добре знані в діаспорі та в Україні, їхній внесок в культурно- 
мистецьке життя вагомий та незабутній. Різноманітні музейні експонати 
дають можливість дізнатись багато нового про діяльність хорових, 
хореографічних, театральних колективів поза межами Батьківщини.

В експозиції Музею культурної спадщини представлені твори 
українських прозаїків, поетів, драматургів. Створені в діаспорі, вони 
збагатили скарбницю рідної літератури та письменства. Твори Докії 
іуменної, Бориса Олександріва, Ганни Черінь, Юрія Буряківця, Олекси Гай- 
Головка знайдуть шлях до сучасного читача.

За довгі роки перебування на еміграції українська громада створила 
розгалужену систему шкільництва, мережу вищих учбових закладів та 
наукових установ. Шкільні підручники, різноманітні часописи, наукові 
монографії привернуть увагу відвідувача.

Київ подарував світу багато славетних і талановитих імен. Сергій Ли- 
фар -  видатний танцівник та хореограф, Володимир Горовиць -  
геніальний піаніст-віртуоз. Цим уславленим постатям світової культури, які 
народилися в Києві, присвячені окремі розділи в експозиції музею.

Свій внесок у справу збереження культурної спадщини зробили 
колекціонери. Завдяки їхній праці збережено те, що могло бути втраченим 
для наступних поколінь. В експозиції представлено збірку художніх творів 
з колекції відомого київського колекціонера Ігоря Диченка.

Фонди Музею культурної спадщини нараховують понад 3000 
експонатів. Колекція різноманітна та цікава. До неї входять: картини, 
порцеляна, скульптура, документи, фотографії, рукописи, підручники, 
довідники, монографії, збірки літературних творів, грамплатівки, журнали, 
альманахи, газети, особисті речі та інше.

Директор Музею історії м. Києва
Т.Хоменко

Представник Музею історії м. Києва в Австралії
м 'ґо я н

27.05.99.
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МЕДАЛЬ ЯК ТВІР МИСТЕЦТВА

Монетний двір у Мельборні відлив невеликим накладом медаль, 
присвячену тисячоліттю українського християнства. Для багатьох людей 
відзначення тисячоліття хрещення Київської Руси-України у 1988 році — це 
вже досить давненька історія. Справді, то було ще «до». А цим «до» у нашій 
свідомості є історичний рубіж: закінчення доби колоніальної залежности 
України від Москви і початок її самостійного незалежного життя. Справді, 
тисячоліття хрещення Руси-України минало ще за імперії, але вона вже 
хиталася перед тим, як розвалитися. Тому, як ми пам'ятаємо, основні 
урочистості були не в Києві, де сталося саме хрещення, а в Москві та 
Ленінграді: Кремль і залежна від нього Російська Православна Церква 
відвели тоді Києву третю ролю.

Але українці у вільному світі не пішли за цією фальшю. Вони скрізь, по 
всіх країнах діаспори, з Австралією включно, гідно відзначили Мілленіум 
саме як свято українського християнства. Цього ніколи не слід забувати, 
навіть тепер, на порозі двадцять першого століття Христової ери, яким і 
започатковується третє тисячоліття. Звичайно, ювілей Різдва Христового — 
це велике вселюдське свято, однак на його світлому тлі ми ні на хвилину не 
повинні забувати і нашого українського християнського ювілею, як би з 
роками він не віддалявся в історію. Тим більше, що в тисячному, тисячу 
першому і наступних роках наш князь Володимир Великий ще був повен 
сил і впроваджував спасенну віру в Христа по всій своїй могутній державі. 
Сонце Києва як християнської столиці сяяло тоді все яскравіше і все далі.

Ось чому виготовлення творів мистецтва, інших символів, приурочених 
до тисячоліття хрещення Руси-України, завжди є актуальним і своєчасним. 
Виготовлення гарної срібної ювілейної медалі у місті Аделаїді, Південна 
Австралія, є явище тяглості вікопомної дати аж до теперішнього ювілею 
двохтисячоліття Різдва Христового. Медаль справді гарна, вона на рівні 
кращих творів світового медальєрського мистецтва — як загальною 
композицією, так і виконанням усіх, навіть найдрібніших, деталей. Своїми 
розмірами — 39 міліметрів у діаметрі та 2,3 міліметри у товщину — вона 
належить до розряду ювілейних винагородних відзнак, призначених не для 
носіння на одязі, а для зберігання в спеціальному футлярі.

Мистецька ошатність медалі ґрунтується на кількох компонентах. 
Найперше -  це тонкість рельєфа образів великої княгині Ольги та її онука 
великого князя Володимира. Рельєф має всі ознаки знаменитої філіграні. 
Обличчя обох коронованих осіб, їхній довгий монарший одяг з 
численними дрібними складками, хрести в їхніх руках опрацьовані
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надзвичайно ретельно і сумлінно. Постаті не зливаються одна з одною, між 
ними помітний великий просвіт, а до того ж вони не займають ні занадто 
великого, ні занадто малого місця на медалі. Масштабно рельєф дуже точно 
виважений і гармонійно сполучений з чистою, дзеркально шліфованою 
поверхнею тла медалі. Дуже добре, що рельєфи мають матову поверхню, 
яка чітко виділяє їх на блискучому тлі.

Рельєф узятий у злегка виступаючий ободок, за яким є напис: «Святий 
князь Володимир Великий. Свята княгиня Ольга». Згори -  княжий герб, 
тризуб з хрестом. За написом знову ободок, він трохи вищий, бо йде по 
периметру круга. На зворотній стороні медалі другий рельєф, також 
матовий на дзеркальному тлі: сцена хрещення киян у Дніпрі. В центрі -  
князь Володимир із священнослужителями, а обабіч двома потоками люди 
спускаються у воду для охрещення Святим Духом. Слід сказати, що у 
вісімдесятих роках ряд мистців малювали у СІЛА, Канаді, країнах Західної 
Європи картини на цей сюжет. Але на медалі -  оригінальна сцена 
хрещення, створена автором медалі. А цим автором є відомий мистець і 
громадсько-культурний діяч, який дуже часто буває в Україні і подовгу тут 
мешкає, Михайло Ґоян. Без перебільшення можна сказати: він створив одну 
з найкращих медалей на цю тему. Технічне виконання за його 
дизайнерським проектом здійснювали також українці із славної Аделаїди -  
панове Михайло Бай і Василь Бурак. Медаль із чистого срібла 925 проби, 
про що й написано на ободку.

Володар такої медалі справді може пишатися її високим мистецьким 
рівнем.

Медаль створена і відлита коштом родини Марії і Михайла Ґоянів.

Дмитро Степовик 
доктор мистецтвознавста, 

професор, провідний науковий співробітник 
Інституту мистецтвознавста, фольклористики 

й етнології ім. М. Рильського НАН України



Армія України 
Служу народу УкраїниІ

ГРАМОТА

Нагороджується гість з Австралії пан Михайло ҐОЯН за активну 
військово-патріотичну роботу по гуманістичному, культурно-просвітниць
кому вихованню військовослужбовців Збройних Сил України.

Командир військової частини А 2299
Полковник Я  Чуть

20.09.99.

Шановний пане Михайле!
Одеська державна наукова бібліотека висловлює Вам щиру вдячність за 

передані на IV Міжнародному конгресі україністів в м. Одесі 34 прим, 
видань провідних наукових інститутів України.

Подаровані Вами видання поповнять фонди нашої бібліотеки -  однієї з 
найстаріших книгозбірень України і будуть корисними читачам -  
науковцям та фахівцям.

Сподіваємось, що наші творчі зв’язки розвиватимуться і надалі.
Прийміть наші найкращі побажання.
Список подарованих видань додається.
З повагою
Директор,

Заслужений працівник культури України О. Ф.Ботуиіанська

22.10.99.

Панові Михайлу Ґояну
Висловлюємо щиру подяку меценату панові Михайлу Ґояну за спон

сорську допомогу у фінансуванні святкових заходів, присвячених 170- 
річчю з дня заснування Одеської державної наукової бібліотеки, та 
виготовлення фотографій для оформлення святкового альбому і видання 
буклету «ОДНЕ -  170 років». На що в цілому було витрачено 2650 грн. (дві 
тисячі шістсот п’ятдесят грн.).

Директор,
Заслужений працівник культури України О.Ботушанська
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До благодійного Фонду Марії та Михайла Ґоянів

ПОДЯКА

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле Ґояни!
Сердечно дякую Вам за Вашу велику жертовну благодійницьку роботу 

для української справи і, зокрема, за Ваш щедрий даток у розмірі 2500 
гривень на видання книги «Українці в Казахстані». У реквізитах книги буде 
висловлена подяка усім жертводавцям, у тому числі і Вашому Фондові. 
Книга буде розповсюджуватись безплатно в Україні і Казахстані.

Зичу Вам доброго здоров’я, натхнення та успіхів на благо незалежної 
України.

З глибокою повагою
д-р Віталій Карпенко 

письменник, заслужений журналіст 
України, головний редактор 

«Вечірнього Києва»

26.07.99.

Голова Національної комісії з питань 
повернення в Україну культурних цінностей 

при Кабінеті Міністрів України
Олександр Федорук

Панству Марії та Михайлові Ґоянам
Схвилюваний Вашою увагою.
Сердечно дякую за подаровані мені ювілейні медалі до 1000-річчя 

Хрещення України за №7 і №9- Кожний з нас частку свого життя кладе на 
Вівтар нашої Ідеї. Служимо Україні — і цей Ваш щедрий дарунок дає снагу 
для дальшої праці.

Олександр Федорук

238



21.10.99.

Міністерство культури України 
Централізована система державних масових 

бібліотек для дітей м. Одеси
Бібліотека імені Івана та Юрія Липів

Шановний пане Михайле!
Щиро вдячні Вам за надану матеріальну підтримку у придбанні дитячої 

української літератури для бібліотеки. Надіємось на подальшу співпрацю.
Маємо намір запросити Вас до участі в круглому столі, який буде 

проводитись у приміщенні бібліотеки 17 листопада о 10 годині по темі: 
«Проблеми росіян в Україні».

Круглий стіл організовано міським товариством «Просвіта» імені Т. Г. Шев
ченка, Державним університетом імені 1.1. Мечнікова, бібліотекою іме
ні І. та Ю. Липів, та російською общиною міста.

Просимо надати повідомлення про Ваше прибуття.

З повагою
Н.Белінська

20.02.2000.

Севастопольське товариство 
« П Р О С В І Т А »

Імені Тараса Шевченка

Марії та Михайлу Ґоянам 

Шановні друзі!
100-тисячна громада в м. Севастополі поки що не має своєї школи, 

церкви, театру, бібліотеки.
Товариство «Просвіта» на громадських засадах створило бібліотеку, що 

налічує приблизно 4 тис. примірників.
Дуже дякуємо за літературу, подаровану нашому товариству. Вона бу

де використана для проведення конкурсу на краще прочитання творів 
Т. Шевченка в березні місяці 2000р. як призовий фонд.

Голова ліги «Матері і сестри — молоді і воїнам України» в м. Севастополі
Заступник голови т-ва «Просвіта» в м. Севастополі

К Трубникова
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Релігійна Громада 
Української Греко-Католицької 

Церкви

Києво-Вишгородського Екзархату 
Парафія Св. Миколая Мирлікійського Чудотворця 

на Аскольдовій могилі 
у місті Києві

11.04. 2000.

Шановні п. Михайле і п. Маріє!
Громада ГКЦ Св. Миколая на Аскольдовій Могилі щиро дякує Вам, 

відомим меценатам в Україні, за книжки, які видані видавництвом 
«Веселка».

Ваші книжки служать для збагачення молодого покоління духовними 
цінностями. Вони вчать любити рідну землю, мову, цінити свою 
незалежність. Книжки, передані Вами, поповнять не тільки бібліотеки 
парафіян, а наповнять культурні і духовні цінності душі.

Прихожани церкви Св. Миколая бажають Вам сили, здоров’я і 
натхнення у вашій такій потрібній праці в розбудові України.

Надіємось на подальшу співпрацю.

Щиро Ваш в Христі

Протоієрей церкви Св. Миколая 
на Аскольдовій Могилі

о. Ігор Онишкевич

240



Присвячую цей вірш Михайлові Ґояиові 
та його дружині Марії

ю .с .м .

Дивовижний, неосяжний Всесвіт і .. Земля!
Зібрання галактик L проста людина!
Все, що серцем відчуваю я,
Ти мені дала, красуне-Україна!
Хочу, щоб ти квітла і росла,
Зі всіма народами на світі.
Щоб не було більш ніколи зла  
І  зростали наші квіти-діти.
Непомітно час летить та роки минають,
На Україні українці Бога поминають.
Може, він в цю мить тяжку знає, я к  зробити,
Щоб одна людина другу не хотіла вбити?
Може, Бог цей на землі є проста людина,
Яка ходить серед нас і не має чина?
Має в серці тільки жаль і любов та віру,
Що всі люди на землі знають в злобі міру.
Він звертається до нас і говорить: «Всюди,
Дорогі м ої брати, всі м и з вами люди.
Все належить до людей: і земля, і небо.
Пожалійте хоч дітей, їх ділить не треба.
Взявшись за руки, вони підростуть, й відтоді 
Піде чутка по планеті, що в однім народі,
Де немає т их понять: чорні, жовті, білі -  
Для дорослих та дітей всі народи милі».
І  нехай тут всі живуть: чи москаль, чи німець,
І  пронести це ім'я гордо -  УКРАЇНЕЦЬ!
Як не правий, поховайте мене на широкій ниві,
Там, де верба похилилась, не маючи сили.
Я не знаю, що там буде. Знаю тільки: сила -  
Ненька рідна, мат и моя, Україна мила!

Юрій Михайловський

Пане Михайле! Цей невеличкий твір присвячую Вам у подяку за нашу з 
Вами випадкову зустріч в м. Києві, передайте низький уклін від пана Юрія 
Степановича Михайловського українцям, котрі живуть разом з Вами в 
Австралії (01.11.99).
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ЧОЛОВІК І Ж ІНКА -  ОДНА СПІЛКА

Марії Ґоян присвячується

# * *

Єсть ім’я  жіноче,м’яке і ясне;
В йому і любов, і журба, і надія;
Воно -  я к  зітхання бринить весняне: 

Марія.

Як запах фіалки в осінній імлі,
Як пісня дівоча в снігах і завії,
Зорею сіяє над смутком землі:

Марія.

Нехай я  у  серці святе погашу,
Нехай упаду в беззмістовній борні я,-  
Та слово останнє, що я  напишу: 

Марія.
Максим Рильський

* * *

До тебе, друг, любов мою незмінну 
не можу порівняти я  ні з чим, 
так, я к  любов святу до Батьківщини, 
що володіє всім єством моїм.

І в щастя дні, і в дні біди грозові, 
не знаючи ні спокою, ні сна, 
завжди палають в серці дві любові.. 
Але по суті це любов одна.

Володимир Сосюра

Народ скаже -  як зав’яже!
Нема кращого друга, як  вірна супруга.
Без вірного друга велика туга.
Нащо й клад, коли в сім’ї лад.
З добрим подружжям і горе розгорюєш.
Хоч ох, та вдвох!
Куди голка -  туди й нитка, куди чоловік — туди й жінка.
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МАРІЯ

Задуманий вітер над городом віє, 
ідуть перехожі невпинним прибоєм, 
і я  поміж ними йду, повний тобою, 
горять ліхтарі, мов шепочуть:

Маріє!.

І  солодко серце стискає і мліє, 
мов сон мені дивний, невиданий сниться.. 
І  хочеться в небо злетіти, мов птиця, 
де блимають зорі далекі:

Маріє!.

І  пісня в душі наростає і спіє, 
мов вирватись хоче нестримно на волю~ 
Весна вже прийшла, т а дерева ще голі, 
й гілля наді мною шепоче:

Маріє!.
Десь море на півдні шумить і синіє, 
там даль не така, я к у  нас, на Вкраїні. 
Стоять кипариси, стрункі і незмінні, 
і хвилі під ними шепочуть:

Маріє!.

Іду, поспішаю, мов крилами мріє 
зоря перед мене в простори щасливі„
А губи шепочуть в блаженнім пориві 
для мене єдинеє ім'я:

Маріє!.

Володимир Сосюра



«ДІТИ -  СЕ НАШ ДОРОГИЙ СКАРБ,
СЕ НАША НАДІЯ, СЕ -  МОЛОДА УКРАЇНА»

(Олена Пчілка)

* * *

Рідна мова в рідній школі!
Що бринить нам чарівніш? 
Що нам ближче, і миліш,
І  дорожче в час недолі?!

Рідна мова! Рідна мова!
Що в єдине нас злива,-  
Перші матері слова,
Перша пісня колискова,

Як розлучимось з тобою,
Як забудем голос твій 
І  в вітчизні дорогій 
Говоритимем чужою?!

Краще нам німими стати, 
Легше гори нам нести,
Ніж тебе розіп’ята,
Наша мово, наша мати!

НИВ кім думка прагне слова, 
Хто в майбутнім хоче жить, 
Той всім серцем закричить: 
«В рідній школі рідна мова!»

І  спасе того в недолі 
Наша мрія золота,
Наше гасло і мета:
Рідна мова в рідній школі.

Олександр Олесь
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Лист від Олесі Коваль,
студентки Державного педагогічного інституту імені Григорія 

Сковороди з м. Переяслава-Хмельницького

Ш ановний пане М ихайле Івановичу!

Низько схиляюся перед Вашою добротою. Красно дякую за допомогу. Я 
знаю, що нашій рідній незалежній Україні потрібні розумні люди. Про це 
мені весь час говорив мій дідусь, який 10 років просидів у в’язниці за те, що 
був воїном УПА. Його вже немає на світі. А у новорічну ніч 1998 р. перестало 
битися серце і мого татка. Перегоріло. Я якраз закінчила школу із Золотою 
медаллю. Куди я могла поткнутися? Цілий рік тато не одержував зарплати, а 
після смерті його мені і сестрі Надійці ще цілий рік по частинах повертали 
його заробіток У лютому я одержала останні 60 гривень і сказала сама собі: 
«Спасибі, татку. Більше допомоги нам немає від кого чекати». Останній час 
наша сім’я ледве зводила кінці з кінцями. Та ми не стогнемо! Нам важко, бо 
важко нашій Україні, а ми -  її діти. Переборемо труднощі. Вистоїмо! Інакше 
вся боротьба наших дідів і прадідів буде зведена нанівець.

Зараз мені 17 років я вивчаю іноземні мови. Навчаюся на «відмінно». 
Стомлююся. Але не можна мені інакше. Я ж -  українка. Це так багато 
значить для мене. Моє коріння одним пагоном глибоко вросло в Карпати, а 
другим -  дніпрових круч сягає.

Дякую Богові за те, що Він послав мені зустріч з Вами. Дякую Богові, що 
я маю тепер на світі ще одну добру душу, якій можу розповісти про свої 
радощі і незгоди.

Мій Боже! Світ такий широкий,
А я  така м ала стеблинка.
Не загубиться б  одинокій,
Як в лузі росяна краплинка.
Прошу, о милостивий Боже,
Допоможи. І  я  навчуся.
Добром і хлібом поділюся,
Росою чистою проллюся,
До України пригорнуся 
І  вже нігде не загублюся.

Коли важко на душі, я пишу вірші. Хай Господь рясно благословить Вас, 
Вашу родину, Ваші справи. Сердечна подяка від нашої родини. Доброго Вам 
здоров’я!

Вдячна Вам -  Олеся
17.03.2000.
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МОЛИТВА

Моя Україно! За тебе молюся.
За тебе уклінно прошууїсуса:
За діток-сиріт, котрих кинули мами, 
За цвинтар старий,
Що поріс бур'янами,
Прости мою землю,
Господь мій, Ісусе.
За тебе, моя Україно,
Молюся.

Олеся Коваль (17 років)

УКРАЇНЦЯМ ДІАСПОРИ

Михайлові Івановичу Ґояну 
присвячую

Олеся Коваль

Любі мої! Як ви там, далеко?
Не забули свій квітучий край? 
Чи у  сни приходить мій лелека? 
Чи співав синій водограй?

Розлетілись птахами по світу, 
Ні адрес, ні звістки, ні імен. 
Тільки пам'ять. Та дуиіа щоліта 
Кличе в гори, як  цвіте ромен.

Де? Які? Чи біла ваша хата?
Чи цвіте калинау саду?
Маю я  багато розпитати, 
Серцем на побачення іду.

Хочу я  ще більше розказати, 
Аби знали: в нелегкий цей час 
Україна, наша рідна мати, 
Згадує і молиться за вас.
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Пані Марії Ґоян -  
Олеся Коваль

* * *

Хрестик до хрестика, 
Нитка до нитки -  
Квітнуть троянди 
Прабабчинихліт.
Я  вже не знаю,
Від кого і звідки 
Ця вишиванка 
З ’явилась на світ.

Тільки, коли подивлюся 
На ружі,
Пахнуть вони 
Ароматом землі. 
Прадіда руки  
Натруджені, дужі,
Аж із Амуру -  
Назустріч мені.

Доля розкидала 
І  не зібрала 
Рід наш великий 
Хрестом до хреста. 
Тільки оцю 
Вишиванку послала 
На Україну 
Натомість листа.
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ЖИТТЯ -  ЯК СПАЛАХ

Саме так кажуть про тих, хто жертовно горить у своїй праці, творчості, 
віддаючи тепло людям. Таким і є шанований і дорогий нам Михайло 
Іванович Ґоян -  Людина з великої літери...

..Доля звела нас з паном Михайлом у 1997 році, на Великодні свята. До 
середньої загальноосвітньої школи № 18, що у Тернополі, завітали гості з 
Києва: письменники, поети, працівники видавництва «Веселка». Серед них 
був статечний і поважний чоловік із великою фотокамерою, який своєю 
гречністю, елегантністю виділявся з-поміж інших.

Під час знайомства ми зрозуміли, що у складі делегації перебуває і гість 
із далекої Австралії -  пан Михайло Ґоян, який люб’язно погодився на 
пропозицію завітати до Тернополя.

З якою цікавістю спостерігав за всім цей гість, яким щастям світилися 
його очі, коли школярі розповідали про своє рідне місто, про героїчне 
минуле рідного краю, України!

Та найбільшим було наше здивування, коли добре знаний в Україні 
меценат подарував школі прекрасні книги видавництва «Веселка». 
Виявилося, що Михайло Іванович добре знає наші повсякденні проблеми. 
Він прекрасно розуміє, що без книги немає майбутнього в жодної держави. 
Саме із книг діти черпають знання, саме із історичних творів вони 
дізнаються про минуле свого народу. Швидко пролетіло кілька годин 
спілкування, гості повернулися до Києва...

Через деякий час ми знову зустрілися з паном Михайлом у Києві. Це вже 
був серпень 1999-го. Ніщо не змінилося в цій людині. Така ж молодецька 
хода, живі іскорки в очах і постійне бажання встигнути якомога більше 
зробити для України, для її майбутнього -  українських дітей.

А майбутнє нашої землі Михайло Ґоян вбачає у дітях. І це дійсно так 
Адже їм, нинішнім школярам, будувати незалежну Україну, обороняти її від 
лихих сил, як рідну неньку.

І знову меценат торує шляхи-дороги нашої держави. Ось він уже везе 
солідну партію книг до Криму, бо там створилась українська гімназія, яка 
так потребує української книги. А ось пан Михайло уже в Одесі на науковій 
конференції, яку, до речі, за наполяганням шанованого гостя, провели 
українською мовою.

Михайло Іванович досить часто спілкується із діячами культури нашої 
держави, професорами університетів, відомими політиками. Але він ніколи
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не буває амбіційним чи гордим, що спілкується з високими державними 
особами, завжди знаходить час для розмови з простою людиною. У 
простоті й скромності -  велич цієї людини.

Я бачила, як важко переживає Михайло Іванович, коли чує на вулицях чи 
у магазинах столиці російську мову. Його серце болить, що досить часто 
українською мовою нехтують. І в спілкуванні з будь-ким він переконує 
співрозмовника, що коли втратимо, забудемо мову, свої традиції, то ми самі 
знищимо себе. Михайло Іванович нагадує мені міфічного Прометея, який 
ніс вогонь -  світло людям. Так і пан Михайло Ґоян несе українське слово, 
українську книгу в різні куточки нашої держави...

У грудні минулого року Михайло Іванович Ґоян вдруге відвідав 
Тернопіль. Він приїхав на моє запрошення в Тернопільську загально
освітню школу № 14. Саме для шанованого гостя учні школи підготували 
концертну програму «До України серце лине». З яким натхненням читали 
поезії юні тернополяни цій людині! Як чудово лунали пісні про Україну, про 
калиновий цвіт, про гори Карпати і широкії лани. Тріо бандуристок 
виконували пісні, які викликали щем у душі кожного присутнього. Уся ця 
зустріч була записана місцевим телебаченням, яке згодом транслювало її в 
ефірі. Пан Михайло також взяв участь у відкритті першого в Тернопільській 
області Музею історії Української Повстанської Армії, дав інтерв'ю корес
пондентам Державного інфор-маційного агентства України, Українського 
радіо, обласного телебачення та студії TV-4.

У підготовленій для пана Михайла відеокасеті про його перебування на 
Тернопільщині є і пісенні вітання пані Марії Ґоян, з якою ми ще не знайомі, 
але віримо, що неодмінно побачимо її на Тернопіллі, бо саме пані Марія є 
натхненником для пана Михайла у його житті, праці і творчості.

Михайло Іванович подарував кожному школяреві книгу. То треба було 
бачити, яким щастям іскрилися очі дітей від цих книжкових подарунків. 
Вони раділи від того, що отримали книгу з рук людини, яка подолала 20 
тисяч кілометрів, прилетіла з далекої Австралії, аби побачити їх -  
галицьких дітей -  майбутнє України.

Так, пан Михайло палко вірить у відродження України, її воскресіння. І 
разом з ним віримо й ми — молоді патріоти своєї землі. Хоча нам і важко, 
дуже важко, але ми йдемо у класи, вчимо дітей, знаємо, що треба докласти 
багато праці, щоб життя було кращим. Деколи ми впадаємо у відчай. Але, 
коли згадаємо, що поруч є такі подвижники, як Михало Іванович Ґоян, то на 
душі стає легше, тепліше. Свого часу пан Михайло сказав: «Якщо Бог дав 
мені можливість дожити до таких літ, щоб я побачив Україну незалежною, 
то тепер я повинен послужити своїй землі, щоб віддячити за те Богові».

І ще. Обласна телерадіомовна компанія підготувала спеціальну 
передачу, присвячену Михайлові Ґояну. Вона набула досить широкого 
резонансу серед тернополян. Люди дзвонили у редакцію, дякували панові 
Михайлові за його подвижницьку працю, просили передати, що хочуть ще 
раз побачити його на українській землі. Всім запам’яталися слова героя 
передач: «Я, може, народився рабом, але вмерти рабом не збираю ся...»
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Ні, шановний пане Михайле, Ви стільки зробили доброго для дітей 
України, що це добро розірвало вже всі пута рабства, яким вороги таврували 
наш український народ. Ви, пане Михайле, -  Українець з великої літери, 
людина чистих помислів і широкої, благородної душі. Пан Михайло 
творить добро, не вимагаючи подяки, бо що, зрештою, можемо дати цій 
благородній людині?.. Лише слова вдячності...

А вони, ці слова -  щиросердні, бо нам нічого лукавити, адже діти кажуть 
правду. Єдине, що ми хочемо попросити у Бога, -  це щоб він дарував панові 
Михайлові многії-многії літа. Саме цього і побажала дорогому гостю 
десятилітня тернополянка Юля: «Дай Боже, жити Вам, Михайле Івановичу, 
до ста літ!»

Дай Боже, щоб це збулося...

Галина Снітовська 
вчителька української мови 

і літератури 14-ї школи м. Тернополя
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20.09.93.

Щиро вдячні Вам і співробітникам видавництва «Веселка» за прекрасну 
бібліотечку, подаровану нашій школі-гімназії.

Зустріч з книгою -  це завжди свято, але своїми чудовими виданнями Ви 
перевершили його, бо подарували нам щастя мати можливість не тільки 
познайомитися з найціннішими творами про нашу рідну Україну, її минуле, 
славетних героїв, але й широко використовувати в повсякденній роботі.

Книги, надіслані Вами,- це справжній скарб для учнів і учителів нашої 
гімназії, яка існує тільки другий рік і має, на жаль, чимало проблем.

Одна з них -  це недостатня забезпеченість сучасними виданнями.
Але завдяки Вам ми маємо змогу наблизити до учнів духовну спадщину 

нашого народу, зерна якої, сподіваємось, залишать глибокий слід в серцях 
дітей. Велике спасибі Вам за цінний подарунок.

З глибокою повагою
Директор Геніченської школи-гімназії

Т.Д. Голубовська

Шановні Маріє та Михайле Ґояниі

25.09.93.

Дорошівська середня школа нещодавно одержала від Вас добродійну 
допомогу у вигляді сучасної української літератури для школярів.

Час перебудови викликав небувале зростання інтересу до проблем 
вітчизняної історії, витоків національної культури, досягнень минулого. 
Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків 
необхідні для піднесення національної гідності та використання кращих 
традицій у практиці сьогодення.

При Вашій допомозі наша бібліотека поповнилась цікавою, вельми 
необхідною літературою. Ми впевнені, що одержана література допоможе 
нам збагатити духовно підростаюче покоління.

З повагою до Вас
Директор школи КузнецоваЛ. В.

Бібліотекар Куліш Т. В.

04.10.93.
Надзвичайною несподіванкою і приємним подарунком до 1 вересня 

були для нашої школи книги. Поповнення шкільної бібліотеки до нового 
навчального року було нашою метою, але, на жаль, сьогодення не дає змоги 
збагатитися літературою, придбати нові підручники, твори.

У програмі з’являються нові імена, а у продажі відсутні необхідні 
матеріали. Виникають ускладнення з творами Вороного і Олеся, Загре- 
бельного і Стуса.
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Дуже вдячні Вам за допомогу! Тепер ми зможемо повніше розповідати 
про історію України, її традиції, видатних людей нашої епохи, викори
стовувати твори для позакласного читання, гурткової роботи. І найго
ловніше, що діти зможуть тримати в руках справжні знахідки українського 
мистецтва, яскраві за оформленням і цікаві за змістом.

Щиро вдячні Вам за участь у вихованні молодого покоління і хочемо 
вірити, що наша дружба і співробітництво будуть розвиватися і міцніти.

Педагогічний колектив середньої школи Ns 2 6 м. Харкова

17.02.94.

Хочу від імені учнів і вчителів нашої школи виразити Вам слова щирої 
подяки за такий подарунок -  бібліотечку для учнів. Кому, як не Вам, відомо, 
в якій скруті зараз наші школи, який інформаційний голод відчуваємо ми 
зараз на кожному кроці. За такий дар подяка Вам і шана від нас.

Ми зі свого боку бажаємо Вам також успіхів і якнайменше проблем.
З повагою до Вас

Директор Романовобалківської СШ В. І. Повстемська.
Миколаївська обл.

14.03.94.

Дирекція Ківерцівського спеціального дошкільного дитячого будинку 
«Сонечко» повідомляє, що 40 книг для бі7ки дитячого будинку 
одержали, за що щиро вдячні Марії та Михайлу Ґоянам, а також 
видавництву «Веселка».

З глибокою повагою:
Директор Ківерцівського дитячого будинку

С.Л.Гейло

14.03.94.

Педагогічний колектив Черкаського дошкільного дитячого будинку для 
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, висловлює слова 
подяки колективу працівників видавництва «Веселка», а також родині Марії 
та Михайлу Ґоянам за безцінний подарунок

Педагоги, а з ними і діти, матимуть змогу ознайомитись з історією 
України, дитячою літературою.

Бажаємо Всім наснаги, здоров’я, щастя.
З глибокою повагою:

Директор дитячого будинку 
С.М. Ситник
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18.03.94.
Ш ановні друзі!

Дитячий та педагогічний колективи Оршовецького дитячого будинку 
Чернівецької області щиро дякують видавництву «Веселка» за ті книжки, які 
нам прислали від родини меценатів з Австралії Марії та Михайла Ґоянів.

Дякуємо Богові, що є ще на світі такі добрі люди, які не забувають про 
наших дітей. Ми віримо в те, що ці прекрасні видання прилучать вихованців 
до кращих надбань вітчизняної та світової літератури.

Спасибі за добрі побажання
З повагою

Директор дитячого будинку Е. Ю. Каплун
22.03.94.

Ш ановний п. ҐоянЯ. П.!
Працівники та вихованці дитячого будинку смт. Чинадієво щиро 

дякують Вам та родині меценатів з Австралії Марії та Михайлу Ґоянам за 
дорогий дарунок. Книги прекрасні і по змісту, і по оформленню. 
Завдячуючи цій літературі ми отримали можливість познайомитися з 
невідомою або маловідомою до цього часу історією рідної України та її 
видатних діячів. Відразу ж на наступний день після отримання я 
познайомила працівників з цими чудовими книгами і радо Вам сповіщаю, 
що всі вони вже в читанні.

У час національного відродження педагогічним колективом нашого 
дитячого будинку проводиться також певна робота. Ми відшукали дитячі 
народні ігри та розучили їх з дітьми. Це такі, як «Цинторія», «Голубочка», 
«Чижик», «Подоляночка», «Іде, іде дід», «Цимборка», «Ой, на-на» «Равлик- 
Павлик» та інші. Також розучуємо вірші, які друкувалися у видавництві 
«Веселка» приблизно в 30-х роках (на одному з листків сповіщалося про 
смерть п. Дмитра Галича), відзначаємо Різдвяні та Великодні свята. Так на 
Різдвяні свята розучили з дітьми та дорослими колядки, віншування, вітали 
наших шефів на робочих місцях.

У Рівненському педагогічному інституті працює прекрасна людина і 
педагог Марія Немиро. Вона зібрала великий матеріал і оформила кімнату 
старовинних предметів народного вжитку, посуду, одягу. Вона зібрала і 
видала збірку українських народних пісень (календарно-обрядова та 
родинно-побутова лірика), збірку «Традиційні народні свята та обряди в 
дитячому садку (методичні рекомендації), розшукала старі видання 
дитячих журналів і зробила виборку кращих дитячих літературних творів. 
Не знаю, чи вдалося їй видати їх збіркою, знаю тільки, що були певні 
труднощі з папером, коштами. Ці матеріали допомагають нам в роботі. 
Тепер, завдяки Вашому дарункові наша бібліотека поповнилася. Ми 
одержали ще більші можливості прилучати дітей до кращих надбань 
вітчизняної та світової літератури.

Щиро дякуємо.
З повагою

Директор дитячого будинку І.М. Волошина
Закарпатська обл.
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22.03.94.

Ш ановні друзі!

Дирекція та вихованці Кіровоградського дошкільного дитячого будинку 
«Барвінок» висловлюють щиру подяку сім’ї Марії та Михайла Ґоянів та 
видавництву дитячої літератури «Веселка» за надіслану літературу, яка 
збагатить знання вихованців дитбудинку з історії нашої держави, спокон
вічних традицій та обрядів українського народу, значно розширить їх кру
гозір, подарує захоплююче знайомство з героями нових художніх творів.

Дякуємо за тепло, яким повіяло від Вашого дарунка. Вихователі 
розповіли дошкільнятам, що книжки придбані на кошти сім’ї, яка проживає 
в далекій Австралії.

Директор дошкільного дитячого будинку М. М. Пришняк

22.03.94.

Видавництво «Веселка»

Д ирект ору Я. П. Гояну

Бібліотечку, надіслану Вами на нашу адресу, отримали.
Висловлюємо велику вдячність Вам і родині меценатів з Австралії за цю 

добродійну акцію.
Щастя, здоров’я, успіхів Вам і всім працівникам видавництва.
З повагою і вдячністю

Директор Гадяцького дитбудинку В. Г. Бувало
Полтавська обл.

26.03.94.

З приємним здивуванням отримали книги для поповнення нашої 
бібліотечки. В час заповнення ринку так званою кон’юнктурною літерату
рою добірка книг, вислана вами,- як свіжа сорочка у недільний день. На таке 
образне порівняння спонукав сам факт благодійництва. І хоч гуманітарна 
допомога нас сьогодні вже не дивує, посилку з українськими книгами, а не 
з закордонним шматтям ми сприйняли з особливими щемом.

Бажаю Вам усіляких успіхів.
З глибокою повагою -

Директор Вінницького дитячого дошкільного 
будинку «Гніздечко» М.Н.Васюк
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29.03.94.

Велика родина малечі та дорослих дитячого будинку «Ромашка» 
висловлює щиру вдячність Марії та Михайлові Ґоянам за виділені кошти на 
придбання бібліотеки, а також видавництву дитячої літератури «Веселка» та 
її директору Я. П. Гояну.

Вислана Вами література конче нам необхідна.
З глибокою повагою

Директор дитячого будинку «Ромашка»
В. В. Свиридович

м. Нікополь
Дніпропетровської обл.

04.04.94.
ТЕЛЕГРАМА

Адміністрація, педагогічний колектив та вихованці Хмельницького 
дитячого будинку «Веселка» щиро дякують родині Ґоянів з Австралії та 
працівникам видавництва за чудову бібліотечку. Зичимо усім Вам здоров’я 
благополуччя, творчого натхнення.

10.03.94.

Ш ановним пані М арії т а панові М ихайлу Ґоянам
Адміністрація, педколектив та учні школи № 3 дуже вдячні Вам за цікаву 

літературу, так необхідну для відродження й розвитку національної 
самосвідомості, зростання молодих.

Ми також вдячні п. Василашку В. Ф., який дарунок цей привіз у школу з 
вид-ва «Веселка». Ми бажаємо щирим землякам доброго здоров’я, 
благополуччя, успіхів у всіх добрих починаннях.

Запрошуємо у найдавнішу в місті -  завжди українську -  школу.
Від усіх -  директор Ніна Григорівна Гуменюк

м. Хмельницький

10.03.94.
Ш ановним пані М арії т а панові М ихайлу Ґоянам

Адміністрація, педагогічний та учнівський колективи щиро дякують Вам 
за цікаву і дуже необхідну для нас літературу, особливо з історії України, 
української мови та літератури, переданої від Вашого імені.

Будьте певні, що ці 49 книг і книжечок стануть нам у великій пригоді.
Щиро бажамо Вам міцного здоров’я, всіх земних гараздів, бажаних успіхів!
Були б дуже раді мати Вас шановними гостями в нашому педагогічному 

училищі, що виховує майбутніх вчителів шкіл України.
За дорученням колективу 

Директор училища Михайло Мельник
м. Хмельницький
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12.04.94.

Ш ановні друзі!

Колектив Новоушицької загальноосвітньої школи I—III ст № 1 щиро 
вітає працівників видавництва «Веселка» з 60-річчям.

Бажаємо всім міцного здоров’я, творчих успіхів в роботі.
Дуже вдячні за добірку веселчанських книжок, якими збагатилась 

шкільна бібліотека.
Вдячні головному редактору В. Ф. Василашкові та спонсорам з Австралії 

родині М. і М. Ґоянів.
Книги одержали 5.04.1994 року.
З повагою

Директор школи Б. В. Цимбалюк
Хмельницька обл.

05.05.94.

Ш ановний пане Я. П. Гоян!

Дорослі та малі Долинського дитячого будинку щиро вдячні за 
надіслану Вами бібліотечку. Ці твори будуть використані для духовного 
збагачення вихованців дитячого будинку; з цікавістю прочитають їх і 
дорослі, щоб збагатити свої знання з історії українського народу.

Шлемо щирі вітання та подяку родині Ґоянів з Австралії, котрі 
піклуються про українських дітей.

З глибокою повагою директор Долинського дитячого будинку та 
педагогічний колектив.

Івано-Франківська обл.

05.05.94.

Ш ановні краяни, М арія і  М ихайло Ґояни, Ярема Гоян!

Щиро вдячні Вам за ті чудові книжечки, які Ви нам надіслали і які нам 
зараз дуже необхідні. З яким захопленням і радістю розглядали наші 
діточки Ваші прекрасні дарунки.

Всім нам, вихователям, батькам і дітям, приємно, що Ви не забуваєте 
свою рідну домівку, батьківську стежину, де пройшло Ваше дитинство, наше 
рідне село Залуччя.

Наш маленький колектив ясел-садка «Ромашка» надсилає Вам 
найщиріші вітання в честь 60-річного ювілею видавництва «Веселка». 
Бажаємо всьому колективу здоров’я міцного, днів щасливих і веселих, 
нових творчих здобутків на чолі з директором Яремою Гояном.

Хай благословиться Вам в ім’я розквіту нашої молодої держави!
Нових книжок Вам і щасливої долі!

Від імені колективу завідуюча яслами-садком «Ромашка»
Марійка Гоян

с.Долішнє Залуччя, Івано-Франківська обл.

25 б



21.04.97.

Директорові Крайової дитячої експериментальної школи народного 
мистецтва Державного академічного Кубанського козачого хору, заслуже
ному працівникові культури Росії та України

п. Кравцю М. В.

Вельмишановний Миколо Васильовичу!
Видавництво «Веселка» передає Вашій школі мистецтв книжки, 

придбані на спонсорські кошти пана Михайла Ґояна, мецената з Австралії, 
та подаровані «Веселкою» дітям Кубані для ознайомлення з українською 
дитячою літературою.

Бажаємо колективу творчих успіхів і братньої любові між нашими народами.
З повагою

Директор видавництва Я. П. Гоян 
Керівник Всеукраїнського центру дитячої книги

«Веселка» Н. І. Хайнацька

1 6 .0 3 . 2 0 0 0 .
Дорогі читачі Переяславщини!

Колектив видавництва «Веселка» і родина Ґоянів з Австралії (пані Марія 
та пан Михайло) дарують Вам книжки, які несуть до Ваших сердець рідне 
українське слово.

«Веселка» сама веде велику доброчинну діяльність і горне до себе 
хороших людей з усього світу. Вірним другом видавництва є подружжя 
Ґоянів, яке свою подвижницьку працю віддає українським дітям. За свої 
зароблені кошти вони видають в Україні книжки, викуповують їх у 
видавництв і передають безкоштовно у різні дитячі установи (школи, 
садочки, бібліотеки, дитячі будинки, інтернати тощо). Михайло Іванович 
Ґоян за свою доброчинну діяльність нагороджений Дипломом «Веселки» і 
першою медаллю «Подвижник дитячої книжки України».

Любі діти! Бажаємо вам добра, весняного настрою, веселкових днів і 
чудових книжок

Зі щирою любов’ю
Директор видавництва «Веселка» Ярема Гоян

1 6 .0 3 .2 0 0 0 .

Працівники Переяслав-Хмельницької ЦБС та юні читачі щиро вдячні 
колективу видавництва «Веселка» і родині Ґоянів за подаровану бібліотечку 
української дитячої книги.

Від усього серця дякуємо Вам за те, що в такий складний і важкий час для 
наших бібліотек Ви знайшли можливість зробити невеличке свято рідної 
української книги для підростаючого покоління.

З повагою і любов’ю до Вас ЦБС
Працівники бібліотеки та читачі
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25.11.99.

Ічнянська МПГ дуже вдячна за ті книги, що Ви подарували нашому 
осередку. Частина з них буде просто роздана дітям, а частина доповнить 
пластову бібліотеку осередку Таким чином кожна дитина матиме 
можливість прочитати всю цю різноманітність чудових книжок

Дізнавшись про Ваш подарунок для осередка, батьки всіх дітей також 
висловили величезну подяку Вам. Оскільки до цього діти не мали 
можливості постійно користуватися такою різноманітністю цікавих 
сучасних українських книжок

Чернігів.
Пласт

Ічнянський осередок

Шановний пане Михайле!

29.03.2000.

До газети «Кримська світлиця»
Сьогодні ми хочемо висловити вдячність відомому меценатові 

журналісту Михайлу Івановичу Ґояну та його дружині Марії з Австралії. 
Кожна зустріч з Михайлом Івановичем сприяє поліпшенню матеріальної 
бази гімназії. Приїхавши до Сімферополя у вересні, він придбав стільчики у 
читальний зал. А вчора із Києва надійшли посилки з цінними книжками, 
виданими у видавництві «Дніпро» українською мовою. Це і роботи класиків 
Овідія, Платона, Мак’явеллі, Сенеки, Цицерона, Св. Августина, і твори 
сучасних українських письменників: В. Барки, У. Самчука, Є. Теліги, 
Л. Костенко, В. Шевчука, збірки віршів Стуса, Симоненка та інших Такі 
рідкісні видання зі статтями С. Петлюри, В. Липинського. Є також і 
зарубіжні автори Шарлотта Бронте, Гарсія Габріель Маркес.

Директор Навчально-виховного комплексу 
«Українська школа-гімназія» 

Наталія Руденко
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03.04.2000.

Благодійному фонду Марії та Михайла Ґоянів 
Вельмишановний пане Михайле!

Національний аграрний університет щиро дякує Вам за подарунок книг 
навчального, художнього, публіцистичного та історичного напрямків, 
виданих українською мовою, які збагатили книжковий фонд нашої 
бібліотеки. Це сприятиме духовному та інтелектуальному розвитку наших 
студентів, які покликані розбудовувати самостійну, незалежну Українську 
державу.

Бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я, успіхів у Вашій благодійній 
справі! Сподіваємося на нові зустрічі і співпрацю!

З повагою
Ректор, академік 

ДМ ельничук

17.03.2000.

Шановні працівники видавництва «Веселка», 
дорогі пані Марія та добродій Михайло ҐоянШ

Дирекція, педагогічний колектив та учні ЗОШІ-ІП ступенів №6 м. Пере- 
яслава-Хмельницького щиро вдячні Вам за подаровані книги з творами 
українських письменників.

Перед нами стоїть мета—засобами художньої літератури виховувати 
самостійну особистість, свідомого громадянина України, розвивати 
розумові сили, багатство мови, образне мислення наших дітей.

Головне і почесне місце у цьому процесі належить українському 
письменству, познайомитись із творами якого допомагає Ваше видав
ництво. Особливо щирі слова подяки хочемо висловити подружжю Ґоянів, 
подвижницька праця яких доносить до дитячих сеордець рідне українське 
слово.

Щира вдячність і низький уклін Вам.

З повагою
Директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

Олександр Батрак

м. Переяслав-Хмельницький.

Родина Ґоянів одержала сотні подібних листів. У книжці надруковано 
лиш е частину з них.
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СИН УКРАЇНИ

Михайлові Ґояну 
Київ -  Аделаїда, Австралія

Спочатку було слово -  Україна 
І  заповіді вічні Кобзаря.
Із цього слова виросла Людина,
Яку зростила прадідів земля.

Людина йшла до боротьби, до бою 
За Україну, всюди, повсякчас!
Йшла без «зерна неправди за собою», 
З  любов'ю, що заповідав Тарас!

Минали дні і роки непомітно,
Були преславні і святі діла.
Людина йшла дорогою до світла,
Хоч крізь пітьму дорога пролягла.

Багато зроблено, та ще не вечір. 
Багато зроблено було за стільки літ! 
Та ще віддячить Вам малеча,
Вкраїну славлячи на цілий світ!

Березень, 2000р.
Зоя Малюк 
(15 років)
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ПРИСВЯТА УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ

Розливалося сонце по дорогах далеких, 
Розбігались стежки і губились в літах.
Богу серці -  один, а молитва -  то шепіт,
Той, що здавна звучав в українських хатах.

Вирушали далеко. Ще було зовсім рано,
А ікониу неньки вже умились слізьми.
Все, що гріло раніш е,- вже пекло, наче рана, 
Як прощалась земля зі своїми дітьми.

Не пройшло.. Не затихло.. І  забутись не сміло. 
Все вирує й болить, та не так, я к  колись.
Не за себе -  за Неї, а вона заніміла -  
Українська земля заніміла від сліз.

Що врятує її?. Повертали дороги 
До журливих домівок у  зелених садах.
Що врятує її?Лиш любов, віра в Бога,
І  прадавні ікони в руш никах по хатах!

Березень, 2000 р.
Зоя Малюк



УКРАЇНА XXI СТОЛІТТЯ

Життя складається з миттєвостей, кожна по-своєму неповторна й 
особлива, незабутня і символічна. Миттєвості складаються у дитинство і 
юність, розквіт і зрілість -  а це вже ціле життя людини. Долі багатьох людей -  
це історія народу, а життєписи різних цивілізацій творять світову історію. 
Інколи хочеться зупинити мить і відчути її, задуматися й усвідомити її 
внутрішню глибину і сутність. Якою є сучасність, яку ми творимо? Що 
залишаємо у спадок нащадкам? Мені здається, що ми небагато ще зробили, 
щоби зберегти те, що залишили нам наші предки. А чи зможемо залишити 
щось нашим нащадкам? Це повністю буде залежати, як ми себе поведемо, 
вступивши в третє тисячоліття. Перед нами, українцями, стоїть велике 
завдання -  зберегти Незалежну Соборну Українську Державу і передати її 
нашим нащадкам. Перший крок у цьому напрямі зробив Національний 
банк України: цеглини, які були закладені у фундамент української 
державності,- грошова реформа, запровадження національної грошової 
одиниці -  гривні, випуск ювілейних і пам’ятних монет, орденів і медалей. 
Все це -  на віки і тисячоліття відкарбована у металі історія українського 
народу. Так у кінці XX століття Україна відзначила 185-ту річницю від дня 
народження Тараса Шевченка -  великого генія, мислителя і поета. На честь 
цієї події на Монетному дворі НБУ відкарбовано пам’ятну медаль «Тарас 
Шевченко», таким чином ми виконали заповіт нашого національного 
пророка, який закликав згадати його «в сім’ї вольній, новій».

На порозі третього тисячоліття людство шукає шляхів до порозуміння і 
компромісів. Переконаний -  один із них є діалог держав мовою монет, адже 
ця мова близька і зрозуміла всім. Перший крок зробила Організація 
Об’єднаних Націй, оголосивши масштабну програму «2000 рік -  діалог 
цивілізацій».

При формуванні ідейно-тематичного спектру українських монет було 
визначено кілька базових позицій: князівський та гетьманський періоди 
історії, її видатні постаті, флора і фауна, спорт. Якщо перші три мають 
репрезентувати національну специфіку (історію і природу), то останні є 
традиційними для світового монетного виробництва -  тут йдеться про 
оригінальність не в тематиці, а у способах подачі ідеї. Протягом 1995-1998 
років Національний банк України ввів у обіг 61 ювілейну і пам’ятну монету 
45 найменувань. Отже, можемо говорити, що ми вже маємо певний досвід і 
вітчизняна нумізматична колекція є яскравим свідченням і виявом його 
значущості. Зображені на сучасних монетах Кий і Данило Галицький, а 
також величні давньокиївські будівлі -  Михайлівський Золотоверхий
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собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Києво-Печерська лавра, 
Спаський собор у Чернігові, Десятинна церква -  репрезентують світові 
історію Руси-України, а образи Богдана Хмельницького, Петра Могили, 
козака Мамая, Северина Наливайка, Дмитра Вишневецького (Байди) 
розповідають про політику і культуру Української Козацької держави. Нову 
історію України відображено образами Тараса Шевченка, Лесі Українки, 
Соломії Крушельницької, Михайла Грушевського, Володимира Сосюри, 
Панаса Мирного. Монета повинна представляти мотив, безпосередньо 
пов’язаний з Україною, щоб утвердити у міжнародному соціально- 
економічному середовищі таке поняття, як «золото України», що є 
символом і свідченням золотого запасу держави, стабільності й надійності 
її фінансової системи.

З такими досягненнями Україна вступила в третє тисячоліття. Т]реба 
визнати, що все ж таки було чимало зроблено за такий короткий час. 
Доказом цього є, що ми можемо робити добрі справи, як є на це воля. В 
столиці проходять великі зрушення, Київ відроджується після століть 
занепаду і нищення наших культурних надбань московською ордою, яка 
пограбувала наші національні скарби. Вона не тільки грабувала наші 
цінності, якими збагачувала музеї Московії, а й фізично знищувала 
українські святині, як наприклад Михайлівський Золотоверхий собор. Але в 
1998 році піднялися вгору Золоті куполи Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. Головна монастирська церква була споруджена князем 
Святополком Ізяславичем у 1108-1113 р.р. на честь святого архангела 
Михаїла -  покровителя князів київських та оборонця православ’я на 
теренах Руси-України. Семикупольний храм зведено з каменю і цегли- 
плінфи «мішаною» давньоруською кладкою. Інтер’єр церкви прикрашали 
смальтові мозаїки та живописні фрески, що є мистецьким шедевром 
світового рівня. Не раз у минулі віки пустошили і громили київські 
монастирі. 1936 року внаслідок ганебного акту вандалізму комуно- 
московського уряду Михайлівський Золотоверхий був зрівняний з землею. 
Вдалося врятувати деякі мозаїки і фрески, що нині експонуються у музеях 
Москви, Санкт-Петербурга і Києва.

Сьогодні завдяки відновленню Української держави ми можемо належ
но осудити жахливе минуле, варварські вчинки на нашій святій землі і по
чати відроджувати все те, що знищила нам московська імперія через 
століття.

Коли я ходжу вулицями Києва і придивляюся, які зміни відбулися за час 
мого перебування в столиці, то я захоплююсь, я радію, помічаю справи 
доброго господаря, який любить це вічне місто, з кожним днем воно стає 
красивішим. Побачивши всі столиці Європи й інших континентів, я 
стверджую, що наша столиця -  найкраще місто не тільки в Європі, але і в 
світі.

Відновлюються музеї, відроджуються, підіймаються із руїн собори, 
монастирі, церкви -  це приклад доброго господарювання міської влади, і 
треба визнати, що це все робиться в критичний час з причин безвладдя 
державної системи і стагнації на всіх рівнях влади. Багато можна б

263



критикувати і нарікати, але це не розв’язує проблем. Нам треба більш 
рішучості, більш принципових людей, яких, на жаль, дуже мало в 
керівництві. Більшість не дбають про державу, а навпаки, прикладають 
більше уваги для своїх власних інтересів. У нас мало відданих людей, тому 
дуже тяжко йде наша Україна дорогою незалежності. Але надія вмирає 
останньою, тому я шукаю і знаходжу позитивні приклади з нашого життя в 
Україні, а їх все ж таки чимало.

Рік 2000 -  це рішучий рік для всіх нас на нашій планеті, щоб ми зуміли 
приготуватися до зустрічі 2001 року, коли почнеться рахунок нового 
століття і нового тисячоліття. Спитаймо себе ВСІ: чи ми готові? Живемо в 
дуже цікавий, але і в жорстокий час. Злі люди проливають невинну кров 
ради власних інтересів, злий дух не дає їм спокою, обіцяє їм царство 
небесне на дощенту спаленій землі, повністю насиченій людською кров’ю, 
без різниці якого віровизнання люди гинуть. Коли ми скінчимо імперські 
війни? Кому вони потрібні? Чи є хоч одна порядна людина між 
сьогоднішніми політиками, щоби засудила варварство двадцятого століття? 
Де пастори Божі, їм байдуже, бо злий дух опанував і їхні душі. Запам’ятаймо, 
що сказано: хто чим воює, сам від того гине.

Але я, мабуть, відхилився від позитивів, з яких я почав. А вони є, я 
запевняю, я їх бачу кожен день, я живу в доброму оточенні більшу частину 
мого життя.

Я пишаюся тим, що був на зустрічі і мав нагоду познайомитися з 
видатними українськими спортсменами, братами Віталієм та 
Володимиром Кличками. Завдяки таким відомим на світовому рівні 
боксерам Україна досягла значних успіхів у просуванні іміджу нашої країни 
на світовій арені. Я гордий, що саме наша українська земля народила Віталія 
Кличка -  чемпіона світу з професійного боксу. Вперше за півсторіччя білий 
(і то наш, український) спортсмен став чемпіоном світу з професійного 
боксу, а Володимир Кличко -  чемпіоном Олімпійських ігр в Атланті. Ці 
спортсмени заснували Міжнародний фонд сприяння розвитку спорту в 
Україні -  «Спорт XXI століття» -  і є його керівниками. Мета цього фонду -  
підтримка талановитих спортсменів, досвідчених тренерів. Брати Клички 
представляють Україну на різних громадсько-політичних заходах, таких, як 
презентаційна акція «Нова Україна», яка проходила в Бонні й мала за мету 
познайомити Німеччину з молодими музикантами, бізнесменами, 
спортсменами і політиками, які уособлюють Україну XXI століття. Спорт, як 
і культура та політика, складає авторитет нашої країни.

Молодь -  сильна, красива, розумна -  є наша гордість, наше майбутнє. Її 
треба підтримувати, допомагати, піклуватися. Т]реба робити всі заходи, щоб 
їй надати достойне життя в нашому суспільстві,- це наше завдання.

Тому я знову й знову звертаюся до нашої української спільноти в 
діаспорі -  єднаймося коло талантів України і підтримуймо зв’язки молоді 
діаспори з молоддю в Україні, бо тільки ми, українці, на світовому рівні 
зможемо осягнути те, що ми бажаємо. І нехай ніяка сила не розділяє нас, 
коли ми будуємо Українську державу. Ми повинні приїжджати в Україну і 
спільно пробувати розв’язувати цю проблему, економічну та політичну, яка
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загрожує нашій державі, намагатися впливати на теперішній уряд, щоби 
Україна вже назавжди залишилася вільною соборною незалежною 
державою.

Ще хочу відволіктися від серйозної теми і сповістити Вам про чудове 
явище, яке сталося тут, у Києві,- в Академічному ботанічному саду розквітла 
пальма, якій у цьому році виповнилося 200 років.

Уявіть собі, скільки довелося їй пережити за ці два століття... Але 
вистояла, вижила та ще й розквітла.

Хай це буде ознакою наших перемог на всіх ділянках великої праці, з 
якою ми входимо в нове тисячоліття.

Михайло Ґоян , 
писав 22 січня 2000 року, 

в День Соборності України.
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЛЮД

Останній міст проплив удалині, 
Колеса змащено росою голубою -  
І  Київ наБогдановім коні 
Пливе навстріч дніпровою водою_

Вже серце під колесами петля.L 
Упало серце!Де тому причина? 
Вже чуть, я к  обертається Земля 
І  обертається з Землею Україна

Красо моя! Вкраїночко моя!
Ну, що мені робити - я  не знаю!
То прилечу, то знову відлітаю,
А день за днем і гасне, і сія~

Микола Вінграновський

* *  *

Твій берег я  пройшов, моя рікаL 
В душі моїй печаль стоїть неждана. 
Печаль моя щаслива і гірка -  
Передімною далеч океанна.

Я  вже спішу страждати і любить -  
Весна моя плодами заважніла- 
Благословен, хто може не спішить,
Доки хода і воля не змужніла.

Скоріш пливи, нова ріко моя!
Я  встигну долюбить, доклясти встигну я! 
У кожнім дні своя пора світанна.

Я  повен дум про велелюдну згоду,
Я  повен дум про серця чисту вроду -  
Передімною далеч океанна..

Микола Вінграновський
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