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Що значить любити Україну
У  серпні 1989 р., перебуваючи в Австралії, гостюючи в 

різних українських родинах та організаціях, я мав щастя прожити 
кілька днів у  домі Марії та Михайла Ґоянів. Не лише в Аделаїді, де 
Ґояни мешкають, а й по всіх австралійських містах, де мені доводи
лося бути, я чув про них як про визначних людей серед української гро
мади на п ’ятому континенті. Дмитро Нитченко, видатний письмен
ник, з яким я познайомився одразу після прибуття до Австралії у  
Мельбурні, згадував про Ґояна й казав: «Як будете в Аделаїді, зустрінь
теся з ним, він вас чекає!». Тут же хочу зазначити, що Михайло Ґоян 
завжди орієнтував і досі орієнтує свої сили на допомогу письменни
кам. Вихований на творчості Тараса Шевченка, він розумів і розуміє, 
що народ без великої літератури не може вважатися великим. Його 
листування з Нитченком та іншими літераторами, презентоване в 
цій книжці, має пізнавальне значення для характеристики життя й 
творчості майстрів слова.

Думаю, увага до мене з боку Михайла Ґояна також була продик
тована тим, що і я, грішний, приїхав до Австралії насамперед як 
автор «Двох кольорів» та інших речей, серед українства знаних.

Я був з дружиною. Михайло Ґоян радісно зустрів нас і запропону
вав зупинитися в нього. Не маючи коштів на готель, ми прийняли його 
пропозицію із вдячністю. Коли ми зайшли до його дому, нам стало 
ясно — будемо жити, ніби в дитячому раю. Весь будинок був наповне
ний іграшками і ляльками, які привітно дивилися на нас з численних по
лиць. Ми відчули приязнь до господині Марії Ґоян, що тоді була водно
час керівником і вихователькою, і то не в одному, а в багатьох дитячих 
садках Аделаїди. Зрозуміло, це були українські садочки. В образі Марії 
Ґоян виступало щось педагогічне, учительське, але переважало мате
ринське. Ми перейнялися до неї пошаною за те, що вона українським 
дітям, які народилися в Австралії, давала українську душу.



Михайло

, Михайло Ґоян показав нам колекцію рідкісних книжок, стародав
ніх монет, цікавих картин. Ми зрозуміли, що перебуваємо в домі осві
чених, ділових, патріотично настроєних людей.

З ініціативи Михайла Ґояна мене вітали професори університе
ту Аделаїди, а громада українська організувала літературний вечір, 
на якому довелось менше читати поезії, а більше говорити про ситу
ацію в Україні.

Я не мав тоді вже найменшого сумніву, що «імперія зла» розва
литься. Саме тоді в Києві вже йшла підготовка до установчого з їз 
ду Народного Руху України. Отже, мої виступи були несподіваними 
для української громади. Я  наголошував, що наш народ живе надіями 
на близьку свободу і державну незалежність.

З Михайлом Ґояном ми провели немало годин, сповідаючись один 
одному. Від його рідного села Іллінців до мого Стопчатова не більше 
сорока кілометрів, а навпрошки — всього двадцять. Ми — земляки. Він 
старший за мене, але й моє покоління бачило польську, московську, 
німецьку окупацію. Все, що розповідав Михайло Ґоян про себе, було 
мені в загальних рисах знайоме, адже й мої гімназіальні товариші, як 
і він, рвалися до зброї, ішли в дивізію «Галичина», а звідти — в Укра
їнську Повстанську Армію.

Доля Михайла Ґояна не жаліла української крові для того, щоб 
бодай на крок наблизити визволення українського народу. Його жит
тя було під загрозою. Він був воїном, що боровся проти двох імперій, 
хоч усвідомлював, що перемога може прийти тільки по дорозі, біля 
якої стоятиме березовий хрест над його могилою.

Михайло Ґоян вижив, чудом уцілів у  смертній хуртовині 40-х ро
ків XXстоліття, яка пронеслася над Україною. Але серед тих, кот
рим пощастило, як йому, жити в нову добу українського національ
но-визвольного руху, він виділяється як людина, що не приросла до 
чужини тілом і духом, а включилася одразу всіма клітинами свого 
єства у  боротьбу за волю України. Михайло Ґоян приїхав на батьків
щину, та не з повчальними, декларативними закликами любити її, а з 
гірко запрацьованим за все життя майном — з доларовими рахунка 
ми, за які видано й придбано тисячі книжок для учнів і студентів, 
взагалі для мислячих мізків України.

Михайло Ґоян та його дружина Марія — люди особливі, надзви
чайні, цілеспрямовані на одну мету — дати Україні найпотрібнішу їй 
у  даний історичний період книгу. Австралійську родину Ґоянів треба 
порівнювати з канадською родиною Яциків, американською родиною 
Антоновичів. Не багато в нас таких родин!

Ця книжка засвідчує, що любити Україну, за Ґоянами, означає 
не нарікати на жорстоку долю, не проповідувати набридливий, ба
гатослівний, ділами не підкріплений патріотизм, а віддавати мовчки



й послідовно Україні те, що має матеріальну силу піднімати з руїни 
її духовність. Віддавати не будь-куди, а тільки у  сфери, від яких за
лежить зростання національної свідомості, віддавати не будь-кому, 
а тільки людям, відповідальним за зміцнення та розвиток нашої на
ціональної ідеї.

Допомога, що йде від Ґоянів Україні, викликає шанобливий подив 
своїм обсягом, різноманітним спрямуванням, що обіймають західні, 
східні і навіть кримські території нашої держави. Ця допомога ске
рована передовсім на підтримку української літератури для дітей і 
молоді, тому в полі зору австралійського мецената перебуває видав
ництво «Веселка», що його директором у  неймовірно несприятливих 
умовах працює земляк Михайла Ґояна Ярема Гоян.

Сьогодні українська книжка в Україні почувається сиротою, про 
неї не дбає належним чином навіть нова влада, дозволяючи завалю
вати чужомовною та ще й низькопробною літературою наші книгарні 
й бібліотеки. Райдуга Ґоянів —радісне явище, вона віщує добру пого
ду, але сонце української книжки повинно зійти не з-за океану, а з 
Майдану в Києві. Його ще не видно, ми ще довго потребуватимемо 
допомоги від родини Ґоянів із Австралії, а коли те сонце зійде, пам ’я- 
татимемо, що в сірі години дощового передрання нам світили серця 
далеких родичів і доброчинців.

Найважливіший розділ цієї книги — це листи-подяки Ґоянам, 
писані з усіх куточків України. Мене найбільше зворушили листи вчи
тельок із Криму Зої Багатової та її подруг, від української школи у  
Приморському біля Феодосії, віршовані листи від учнів, над якими вже 
сяє благословення України. Не наші підприємці з Галичини чи Київщи
ни, а родина Ґоянів з Австралії піклується школою в Криму, де зазву- 
чала українська мова всупереч режимові, що намагався не помічати 
ні батьків, ні дітей, які відчули свою національну гідність у  своїй дер
жаві.

У  цій книжці дуже багато подяк родині Ґоянів насамперед і пе
реважно за фінансування багатьох видань. Немає тут подяки за друге 
видання моєї збірки віршів «За нас». Немає, бо я усно дякував Михай
лові Ґояну, але тепер, пишучи цю передмову, хочу долучитись до вдяч
ності народу, щоб бути з Ґоянами у  списку незабутих.

Може, справді нема нічого злого, що не обертається на добро? 
У  випадку з родиною Ґоянів — це так, але не зовсім. Адже те зло, що 
їм причинила доля, обернулося добром для нашої нації не само собою, 
а тільки силою любові до України, з кожним роком зростаючої лю
бові, якою від природи були обдаровані ці славні люди.

9.09.2005 р. Дмитро ПАВЛИЧКО



Не пропустіть цієї миті!
Вищою сходинкою пізнання навколишнього світу є пі

знання самого себе у  контексті з природою. Що заложив Отець Не
бесний у  наших душах, яку програму вдихнув Він у  наш генний родо
від? Чому, нарешті, саме нам дозволив прийти у  цей світ, жити й 
померти ?

Осмислюючи власне життя, як і життя взагалі, я з трепетом 
у  душі відчуваю, який непомірно короткий час відпущено нам.

Тому гідно прожити свій час на землі — то найвища майстер
ність і незбагненна праця.

Як ніколи раніше, стан нинішнього духовного світу вимагає кон
кретної співпраці з духовним світом кожного з нас окремо і світом 
українства взагалі. Багато радісних хвилин із життя українця за
тьмарює неспокій за долю своєї держави, за долю нашої України.

За довгі часи української історії менталітет пересічного україн
ця, з відомих причин, засвоїв одну надзвичайно шкідливу рису — від
чуття меншовартості. Ця закорінена віками ознака зашкодила укра
їнському народові більше, аніж уся комуністична система за всі роки 
свого панування. Саме з цієї причини ми не можемо визволитися з-під 
тієї системи й до сьогодні. Але, повертаючись до питання меншовар
тості, давайте на мить відхилимо завісу нашої давнішої історії, ко
тра подає нам яскраві приклади зворотного характеру.

Наша княжа держава вже в сивій давнині була могутнім вогни
щем культури, духовного життя та релігії. Цей різнобарвний вінок 
висококультурності нашого краю прикрашав не тільки нас самих, а й 
Східну Європу і весь тодішній світ. З  XI—XII століть на теренах 
України ще дотепер збереглись унікальні пам ’ятки, які свідчать про 
високоосвіченість нашої нації.

Освіченість і вихованість — ці ідеали сповідували українські про
світителі, а Києво-Могилянська академія тривалий час була найпре-



стижнішою вищою школою у  Східній Європі. При Генеральній війсь
ковій канцелярії у  XVII— XVIII cm. діяв специфічний навчальний за
клад — канцелярський курінь, його вихованці вивчали також латинь.

Наш великий шукач істини Григорій Сковорода поклав наріжний 
камінь у  розбудову національної школи: «Кожен повинен знати свій на
род і в народі себе». Так воно й велося б, якби український народ за
лишився господарем своєї долі. А потребу давати дітям освіту він 
розумів і підкріплював на практиці: сільські громади опікувалися 
школами, а по невеликих хуторах навчали дітей т. зв. мандрівні дяки, 
з-поміж яких було чимало студентів Києво-Могилянської академії, які 
таким чином заробляли на своє подальше навчання.

Оскільки в основу політики царської бюрократії покладено було 
сувору регламентацію, то й таке унікальне явище, як «мандрівні 
дяки», у  1882 р. було заборонено. З 1804 р. українська мова вже не 
була допущена в шкільні класи. Хвиля зросійщення затопила переду
сім Києво-Могилянську академію. Великі пожежі 1790 і 1811 рр. по
глинули безцінні скарби академічної книгозбірні (згоріло близько 10 ти
сяч томів), в тому числі джерельні матеріали з історії України, 
а також книги багатющої бібліотеки Петра Могили, яку він запо
вів Академії.

Впродовж тисячолітньої драми історичного буття українського 
народу він змушений був жити під ярмом іноземного панування, його 
інтелектуали не могли писати рідною мовою. Такою була наша істо
рія й культура. Але кожен народ, кожна нація мають святе право на 
свою державу. І  якщо український народ був позбавлений держав
ності, то це була кричуща несправедливість, яка постійним болем 
віддавалась у  серцях його найрозумніших та чутливих синів і дочок. 
Наш народ важко і складно жив довгі століття, перебуваючи в не
скінченній боротьбі за своє існування і поступово втрачаючи свою 
індивідуальність.

Освітня політика царизму в Україні була складовою внутрішньої 
політики, спрямованої на денаціоналізацію її народу, розчинення його 
в панівному великоросійському етносі, недопущення розвитку його 
самосвідомості, на знищення історичної пам 'яті.

Це рабство ми, грубо кажучи, «відхаркуємо» й до сьогодні.
Якщо б кожен із нас узявся за написання історії свого роду, села, 

міста і містечка, утворився б калейдоскоп трагічної української ми
нувшини. Важливо, щоб жодна деталь страшної минувшини не про
пала, не зникла, не розчинилася на довгих історичних перегонах, не 
канула в Лету забуття перед лицем історії. Бо з малого відбудову
ється грандіозна мозаїка дійсності, яку необхідно зберегти, розпо
вісти молодому поколінню, щоб на помилках історії воно вчилося.



Ми повинні досконало вивчити і знати свою істинно правдиву 
історію, бути монолітною нацією, бо ми такі є; бути гордими, не 
продаватися, не лицемірити, бути освіченими, хитрими врешті- 
решт. Священний наш обоє ’язок — забезпечити духовне відродження 
нації, гарантуючи водночас вільний національно-культурний розви
ток усім національностям, що становлять народ України. А живучи 
в Україні, любити її, працювати для добра України та її народу, слу
жити їй.

Прислухаймося до українського багатоголосся. Нехай той досвід, 
та історія, яку нам зберегли наші пращури, допоможуть нам зрозу
міти все те лихо, яке пережила наша Україна, послужать єдиній 
меті — стати справді українською нацією.

Історію України потрібно знати сьогодні не менше, а може, 
й більше, ніж поточну політику. Пізнання, вивчення нашої історії і 
розуміння усіх її складнощів потребує серйозної інтелектуальної 
праці. Необхідна напружена робота розуму й серця, щоб піднятися 
до тієї висоти, яку було закладено нашими предками. 1 ця копітка 
робота віддячить духовним визріванням, моральним самовдоскона
ленням.

Мене радує, що відбулося Прозріння нашого народу. Ми нині по
збуваємось найтяжчого і найшкідливішого ярма: духовного холуйст
ва, нав ’язуваного українцям віками. Ми вже впевнені, що український 
бунтарський ген непокори відродився. Попри всі репресії, голодомори, 
наш народ пробудився. І це ж треба було так допекти українцю, щоб 
він холодної зимової пори вийшов на Майдан і чимдуж прокричав: 
«Свободу не здолати!», «Нас багато і нас не подолати!»

Здається, ми перекричали свій одвічний страх, свою тупу терп
лячість, свою рабську приниженість, відчуття меншовартості. По
маранчевий Майдан став місцем, де народилося громадянське суспіль
ство. В українських людях знову народилися мрії, зміцніла віра в себе.

Суспільство несподівано для себе стало громадянським, миттє
во подорослішавши протягом лише однієї виборчої кампанії. Зате 
якої!.. Виступити проти корумпованої влади виявилося життєвою 
потребою, особливо молоді — студентів, ліцеїстів, старшокласників, 
які сказали: «Пора».

Мрія українського народу — позбутись обридлого режиму, здійс
нилася.

Могутня хвиля українських пристрастей винесла на своєму ви
сокому гребені народного лідера Віктора Ющенка, хоча народним об
ранцем він став не сьогодні й не вчора. Увага до нього прикута вже 
добрий десяток років. Талановитий професіонал, котрий входить у  
п ’ятірку кращих банкірів Європи, успішний прем’єр-міністр, який зу-



пинив фатальний розвал вітчизняного народного господарства і тим 
підняв країну з колін, вдихнув у  неї життя, дав людям надію. Поряд
на, добра і щира людина — Віктор Ющенко в очах багатьох інтелек
туалів давно став майбутнім лідером нації.

Не можу не згадати і про яскраву особистість, нашу Леді, Пані Ц  
Революцію — Юлію Тимошенко, про яку в буремні Помаранчеві дні 
згадували чи не частіше за лідера Віктора Ющенка. Загартована 
політичними баталіями, непересічний економічний талант; природ
ний розум і вміння вчитися забезпечили їй успіх у  змаганні за загаль
нонаціональне лідерство. Політик із зовнішністю кінозірки, людина, 
яка створила себе сама, якій бажаємо доброго здоров’я, великого 
людського щастя і перемог.

Минулий рік — історичний, від нього пішов відлік нової доби нашої 
вітчизни. Рік 2004-й — це народження нової людини, людини розум
ної, творчої, сильної, гідної нашої держави.

Держава Україна — велика Родина, у  якої має бути спільна мета.
Ми — мудрий народ, ми повинні виправляти свої помилки і кожен на 
своєму місці допомагати нашому Президентові й нашій владі.

Я  і моя родина горді за нашу націю, за нашу молодь. Все своє 
життя ми були не лише спостерігачами, а й будівничими нашої Укра
їни, і своїми добрими справами ми це довели. Наш священний обов ’я- 
зок — своїм родинним Фондом «Українську книжку — українським ді
тям» сприяти відродженню духовності нашої нації. Ми — українці, 
яким не байдужа доля України.

Чуєте, як погожої днини заспівали солов ї?  Ми дочекалися вес
ни, увійшли в неї, або вона увійшла в нас. Пробуджується Наша Земля 
і все, що є в ній. Не пропустіть цієї миті!
Квітень 2005 р. Михайло ҐОЯН



Ідейність і жертовність — це дві підстави че
сноти, на яких ґрунтуються всі ті моральні 
вартості: як одиниці, так і цілої суспільності. 
Це неначе два крила -  двигуни духу, що під
носять людину вгору понад приземлений ма
теріалізм та низький егоїзм. Так що сміливо 
можна сказати: без ідейності та жертовності 
людина властиво не заслуговує на почесне 
ймення людини.

Володимир КУБІЙОВИЧ

Слово до читача
Цю книжку присвячено моїм шановним друзям — Марії 

та Михайлові Ґоянам, яких мені пощастило зустріти на своєму жит
тєвому шляху, за що я безмежно вдячна долі. Вони надихнули мене 
на створення цієї книжки. Адже в родині Ґоянів закладено велику лю
бов до України, безмежну відданість їй. Своїми добрими вчинками, 
розповідями, мудрістю вони відродили мене, надихнули на високі по
чуття до України, до її драматичної історії.

Про цих людей треба писати, дякуючи їм за те, що вони своїми 
великими справами подають приклад, як треба служити своєму на
родові, своїй Україні.

І  слова вдячності, визнання високої місії їхньої праці мають бути 
почуті ними ще за життя. Своїми доброчинними справами на про
світянській ниві вони виховують у  молоді високу духовність. Дарую
чи книгу, вони прагнуть, щоб людина навчилася любити Слово, а че
рез Слово — і Україну.

Хвала Слову людському!
Слово промовляємо, чуємо, пишемо. З  нього черпаємо мудрість, 

за його допомогою набуваємо знань, передаємо іншим.
Марію і Михайла Ґоянів знають у  багатьох містах і селах Укра

їни. Носії добра й мудрості, вони долають безмежні простори нашої 
Планети, щоб прислужитись улюбленій справі, прилучитися до пре
красного, самим подарувати прекрасне людям.

«Читати, вивчати книги, щоб долати шлях до знань»,— це гасло 
завжди живе в душах пані Марії і пана Михайла.

Нехай дорога пошани, визнання, вдячності до цих самовідданих 
високодуховних людей завжди буде довгою, доброю, сонячною.

Валентина ПЛОТНИК





Рідні пороги
З родиною Ґоянів я познайомилася п’ятнадцять років 

тому. Так сталося, що я була тоді в приймальній редакції одного із 
столичних журналів. Задзвонив телефон, я підняла слухавку, зрозу
міла — міжміський. Приємний чоловічий голос добірною україн
ською мовою спитав головного редактора. На той час головний ре
дактор був у відпустці, про що я й сказала. Трошки поспілкувалися, 
слово за словом... і мене запитали, чи не могла б я вислати запро
шення до України? Це був 1990 рік. Я відповіла: «Звісно, без про
блем»,— хоча проблеми на той час у мене могли бути, та про це не 
будемо згадувати.

А потім відбулася зустріч, після якої змінилася моя свідомість, 
моє уявлення про сенс людського життя, про призначення кожної 
людини в ньому. Хто я є, хто мої предки, що для мене Україна, як 
жити далі? Відповіді на ці складні запитання я почула під час спіл
кування з великими патріотами, які розбудили мене зі страшного 
сну, що тривав багато десятиліть, сну, породженого потворною то
талітарною системою.

То хто ж вони, ці славні українці — Марія та Михайло Ґояни?
Спочатку після п’ятдесятирічної розлуки з рідною землею в 

Україну приїхав пан Михайло.
Народився він на тій землі, де сто років тому зійшов перший 

паросток галицької «Завальської Січі». Вона берегла козацьку сла
ву Запорозької Січі і на зорі двадцятого століття, коли Україна в 
кривавих боях виборювала Соборність і Самостійність, віддаючи 
своїх найкращих синів на олтар великої невмирущої ідеї.

Перші мої враження — я познайомилася зі справжнім нащадком 
галицько-волинських воїнів, красивою людиною з молодим, сильним 
за звучанням голосом, незважаючи на майже сімдесятирічний віїс.

Відтоді наш діалог про Україну, її реальну історію, про її при
значення на нашій планеті триває вже півтора десятки років.



Пан Михайло родом з Покуття, Прикарпаття, на землях яко
го лежить село Іллінці. Його викохали мальовничі пагорби, річка, 
сад і цілющі води. З відстані літ його пам’ять сягає у далекі роки 
дитинства: «Задоволення, радість і захоплення від єднання з приро
дою, а тим більше з нашою, українською природою, це часто-густо 
переростало у  відчуття дитячого щастя, було моїм сокровенним з 
малку-малечку, скільки себе пам ’ятаю». І згадує далі: «Дід посадив 
мене на коня, а звідти ген-ген так далеко видно — бо ж високо! 
Навкруги луг — широкий, запашний. І  трави, і квіти, і чудові сади 
яблуневі, прикарпатські, а над ними — метелики, бабки, джмелі. 
Я  все життя мріяв стати садівником-агрономом. У  Снятині, де я 
пізніше ходив до гімназії, була садівнича наукова шкілка, де навча
ли ботанічних наук, але я сам природно навчався прищеплювати в 
нашому саду дерева. Мені було дуже цікаво цим займатися, я лю
бив доглядати наш сад. І  ще — тому що народився на чудовій річці 
Дубовець, я мріяв сам поставити млин на нашому городі і мати свою 
електричну систему — освітлення нашого господарства, але, на 
жаль, ці мої мрії залишилися нездійсненними».

Жити у мудрій злагоді з природою, бо вона одна, як сонце в 
небі,— головний закон життя. І цей мудрий закон пан Михайло 
осягнув завдяки своїм батькам, спочатку тримаючись за батькову 
чи мамину руку, у безконечних розмовах з ними. З роками він 
дедалі більше усвідомлював, що то є — рідна земля, рідна батьків
щина, що то є родина!..

« Сьогодні я переконаний, — веде далі пан Михайло,— мені вель
ми пощастило, що своє дитинство, пору ранньої зрілості я був під 
добрим і мудрим батьківським зором. Я  дуже багато почерпнув доб
рого, необхідного від свідомих, розсудливих, працьовитих батьків. 
Я  щасливий, що мав виховання національно свідомої дитини».

Батько пана Михайла Іван був ремісником. Мама Анна була 
доброю господинею, яка народила чотирьох дітей. Батьки були на
ціонально свідомими людьми, свято берегли українські національні 
традиції. У цьому середовищі й виріс допитливий хлопець, який 
багато читав, користуючись бібліотекою сільського священика, за
хоплювався безсмертним Тарасовим «Кобзарем». Спочатку Михай
ло ходив до сільської школи, а потім до Снятинської гімназії, де, 
подорослішавши, гуртує своїх друзів в українську громаду, товари
ство «Відродження», а також створює молодіжний український те
атр, ставить з однолітками вистави. З приходом до Галичини Чер
воної армії сім’я зазнає великих поневірянь.

Зовсім молодим юнаком Михайло вступив до Української по
встанської армії «Карпати».



Життя на чужині
У 1944 році Михайло залишає рідну землю і їде в чужі 

світи — так вирішила мама, а батька на той час уже не було в живих.
Перейшовши угорський кордон, Михайло потрапив в емігра

цію до Австрії, згодом, у 1947 році, до Великої Британії.
Від самого початку еміграції був активним у громадсько-куль

турному, політичному і релігійному житті української спільноти, 
будучи співзасновником СУБ — СУМ у Великій Британії:

У своїх спогадах пан Михайло зізнається: «Завжди прагнув, аби 
навколо мене гу ртувалися люди, це було і залишається на все життя 
єдино прийнятною для мене формою існування».

Був керівником танцювальної групи, яка складалася з україн
ських хлопців та англійських дівчат. Багато часу приділяв створен
ню документальних фільмів з життя української спільноти в Англії, 
Франції, Німеччині, Бельгії.

Ще перебуваючи в таборах для переміщених осіб, пан Ми
хайло вивчає мови: німецьку, англійську, сербську; польську вже 
знав.

У Великій Британії пан Михайло працював при відділі Зброй
них сил, сім років був перекладачем з кількох мов у суді Оксфорд — 
Вістер.

У двадцять дев’ять років вирішив створити сім’ю. Він поїхав 
до Німеччини, в Мінстер-Вестфалію, в табір, де жили біженці різ
них національностей — шукати серед українських дівчат дружину. 
Там і познайомився з гарною буковинкою на ім’я Марія, з роду 
Нестора, якій на той час було п’ятнадцять років. А в Німеччину 
батьки її вивезли з України, коли їй було чотири роки. Марія на
вчалася в німецькій гімназії, володіла вже чотирма мовами — ні
мецькою, англійською, французькою, хоча вдома розмовляли тіль
ки українською. Через рік вони одружилися, і Михайло забрав 
Марію до Англії. Подружжя працювало по шістнадцять годин на 
добу впродовж дванадцяти років, без вихідних і відпусток. За цей 
час Марія закінчує Оксфордський коледж і отримує диплом педа
гога, після чого родина відкриває свої приватні дитячі садочки.

Пан Михайло прилучає свою Марійку до операторської робо
ти, разом вони створили багато документальних фільмів з життя 
української спільноти, її участі у громадсько-політичних справах 
в Англії, Франції, Німеччині, Бельгії.

Все життя вони захоплювалися старовинними історичними 
книгами, в їхній колекції багато художніх картин. Марія і Михай
ло цікавляться всім цим не як дилетанти, а як люди, що відчува



ють дух доби і тенденції розвитку цієї доби, глибше вивчають істо
рію України. Пан Михайло ще й нумізмат, він збирає і вивчає ста
родавні монети.

Марія і Михайло не забували своїх рідних, а це родина пані 
Марії — мама Марія, батько Дмитро, які були дуже добрими пра
цьовитими людьми. Ще у пані Марії є дві сестри -  Орися і Сте- 
фа — і брат Адам. Згодом всю свою велику родину вони забрали до 
Англії, а потім до Австралії.

На жаль, своїх батьків пан Михайло не зміг врятувати від па
зурів «імперії зла», яка переслідувала його маму і знущалась над 
нею. Місцеві комсомольці не давали їй жити, допитуючись, де її 
син? Мама не витримала цього знущання й померла.

Так сталося, що вологий англійський клімат і тяжка робота 
підірвали здоров’я пана Михайла. Але, мабуть, доля була прихиль
ною до нього, він вистояв перед недугою, зміг вилікуватись. І все- 
таки у 1970 році вся родина Ґоянів виїхала до Австралії.

На той час у них було вже троє дітей, дві дочки -  Анна-Ма- 
рія, Мирослава-Оксана-Олександра і син Михайло-Орест-Тарас, 
які згодом усі здобули вищу музичну освіту в університетах Англії 
та Австралії.

По приїзді до Австралії Ґояни були активними членами укра
їнської громади в Аделаїді. Також заснували українське фільмове 
підприємство.

Діти стали активними членами Спілки Української Молоді, 
брали участь у громадському житті української громади, успішно 
виступали на імпрезах, концертах тощо.

Перш ніж продовжити розповідь про славну родину Ґоянів, хочу 
запропонувати вам спогади Степана Радіона, українського письмен
ника, бібліографа, ономастика, який з тонким психологізмом, про
никливо розповідає про перші нелегкі роки перебування українців на 
чужій землі, в Австралії, яка врешті-решт дала їм притулок, можли
вість стати особистостями. Вони полюбили цю землю.

Мій приїзд в Австралію
Спогади про перші переживання

По двадцяттотириденній подорожі пароплавом «Ска- 
уґум» з Неаполя (Італія) до Мельборна я був дуже вдоволений, що тій 
«гойдалці» врешті прийшов кінець, так вона мені остогидла. Цілу 
дорогу дружина, донька та синок хворіли на морську хворобу. Через 
те не мав часу навіть по-людському розглянутися на небуденні морські 
дива — як табуни великої риби то виринали, то зникали в безмежних



' глибинах сумного Індійського океану. І  гурти малої літаючої рибки, 
яка, виринаючи з води, підлітала, щось хапала, а потім знову зника
ла під водою.

Я  весь час носився з дволітнім Юрком, який не переставав хво
ріти. Лише інколи я кидав оком на безмежну хвилясту воду та іноді, 
ввечері, дивився німий фільм про Австралію, що його висвітлював ви
сокий, з однією рукою, представник Австралії на кораблі.

До Мельборнського порту «Скауґум» причалив ЗО липня 1949року. 
Я  зітхнув з полегшенням, що пекло подорожі скінчилося. Дружина з 
донькою зразу стали здорові. Тільки синок ще не приходив уповні до 
здоров ’я. То був холодний захмарений день. Нас із корабля перевели в 
особові вагони й повезли далі залізницею до Бонеґілля.

Поїзд виїжджав з мільйонового міста Мельборна, а я крізь вікно 
приглядався до неохайного вигляду подвір ’їв, високих і малих домів. 
Якісь безладно понаставлювані будки й будочки з старої поржавілої 
хвилястої бляхи, всяких дощинок, що ледве трималися купи. А за се- 
редмістям не відривав очей від безлічі чепурних і чудових вілл. За міс
том дивився на розлогі сірі пасовища; одні порожні, на інших були 
вівці, худоба та де-не-де хатина. Обгорілі в пожарах ґамтрі, біля них 
високі пеньки, дуплаві догниваючі колоди з цурупалками, гілля навко
ло них та сумні дерева евкаліптів, як сироти, стояли по безмежних 
просторах, як сягає людське око.

Для українця, що виріс на лоні чудової рівнинно-горбкуватої чи 
гірської, лісистої чи степової природи України, австралійські просто
ри викликали непринадне, а то й пригноблююче враження.

У  Бонеґіллі нас порозміщували в довгих, як стайні, бляшаних ба
раках. А бараків тих без числа навколо, і всі вони однакові-однакові- 
сінькі: довгі, простокутні, назовні оббиті хвилястою пристарілою 
цинковою бляхою. Поміж бараками то тут, то там розкидані по
рослі, наче нахмарені евкаліпти.

У  бараці, до якого я попав, було шістнадцять родин з дітьми. 
Люди ж не худоба, мають свої інтимні справи та потреби... Тому 
наші страждальники відразу поробили в бараці з коців перегородки. 
Зарядження було розміщувати мужчин окремо до одних бараків, а жі
нок з малими дітьми — до других. Однак майже ніхто розпоряджен
ня не послухав. Кожен чоловік зносив свої речі до жіночого барака й там 
влаштовувався з жінкою та дітьми разом. Оце відокремлювання жі
нок від мужчин було хто знає ким придумане, кпинням над скиталь- 
цями, так, як було на пароплаві: жінки з дітьми в кабінах в одному 
кінці пароплава, а чоловіки — у  другому. Це саме хотіли застосувати 
також у  таборі в Бонеґіллі. На пароплаві залякані своєю безправніс-



тю діпісти й не збиралися протестувати проти такого зарядження 
на морі. А в Бонеґіллі всі просто те зарядження зігнорували. Адміні
страція табору прийняла те мовчки до відома.

Так почали ми наше скитальське життя далеко від світу. То був 
серпень, але ночі були з приморозками, а в бляшаному бараці без вну
трішніх стін було дуже холодно.

Другого дня директор табору скликав нас усіх, що приїхали па
роплавом «Скауґум», до таборової залі для церемоніальних прийнять. 
Як звичайно, він приязно вітав нас усіх з приїздом на поселення в Ав
стралії. Потім у  промові підкреслив таку «приємну» для нас потіху: 
«Ми, очевидно, найбільше зацікавлені вашими дітьми. Вони бо, виро
стаючи тут, стануть справжніми австралійцями!..»

Отже, виходило, що ми, батьки своїх дітей, були для Австралії 
чимось як би непотрібним, додатками до дітей... Звичайно, що таке 
«миле і чистосердечне прийняття» нас вразило й пригнобило. Адже ж 
кожен політичний емігрант залишив свій край в любові до нього, а не 
для пошуків за щастям, за ліпшим життям. Він шукав кутка на 
землі, де б він міг жити, почуваючись частиною свого поневоленого 
народу, боротись далі за його визволення. А тут, на тобі, вимагають, 
щоб ти попрощався зі своєю батьківщиною і забув її.

«Не так сталось, як бажалось... Не туди я попав»,— думав я, 
ідучи з зібрання до бараку. І  я жалів, що не поїхав до США. А нагоду 
мав, коли проходив лікарські комісії у  Фалінґбостелі, бо навіть одер
жав афідавіт до Америки. Шкодував, але пропало. Замість Америки 
маю Австралію, до якої чомусь востаннє потягнуло...

Погані барачні умови стали сприяти дитячим хворобам. Неза
баром вибухла між дітьми шкарлятина й дизентерія, на яку в корот
кому часі померло тринадцятеро дітей.

У  таборі постав переполох. Батьки малих дітей хотіли якнай
швидше вирватися з родинами з табору на працю. Та ба, нікому не 
можна було шукати працю на власну руку. Треба було ждати, поки 
уряд праці призначить на роботу, де він хоче, для відбуття дворічно
го контракту. А уряд праці не міг зразу всіх людей порозсилати на 
працю, бо не було транспорту. Тоді саме розпалився страйк австра
лійських вуглекопів і не було чим льокомотив гнати. Залізниці були 
мало що не мертвими... «Не повезло нам і тут»,— думав я.

Так минали дні за днями, а там і тижні. їсти було в таборі 
подостатком, натомість грошей бракувало. А їх кожен потребував 
на багато дечого поза їжею. Я одержував 12 шилінгів і 6 пенні на 
тиждень як рештку від харчування з допомоги безробітним.

«Ну, й попали ж ми!»,— думав я, коли тільки прокидався зі сну в 
холодному бляшаному бараці... А кукабари на евкаліптах біля бара



ків, як на зло, тільки-но заводилися на Божий день, наче сміялися з 
нас чи одна з одної. І  то, як на якесь нещастя, злітались вони до 
наших бараків і одна перед другою якнайголосніше скреготали й ве
рещали. Цікаво, що цей дразливий вереск (ну, якби хто збирався їх 
різати) незнаної нам тутешньої птиці австралійці з любов ’ю нази
вають «сміхом кукабари». ( Сьогодні то й ми так сприймаємо!) Ми ж 
одразу іронічно назвали їх «австралійськими соловейками».

У  нас в Україні, на Волині, раненько, зі світанком дня, розлягав
ся приємний, душевний збудник симфонією співу пташні та їх короля 
співу соловейка. А тут могильна тиша, переривана верескливим кри
ком — «сміхом кукабари». Це для заспокоєння наших нервів, розшар
паних воєнними подіями в Европі, в атмосфері бомб і ґестапівсько- 
енкаведівського терору та щоденних розстрілів населення по обох 
боках німецько-совєторосійського фронту.

Так і далі минали тижні. Праці не було. Кукабари верещать. Моє 
вухо до їхнього сміху ніяк не призвичаїться... А тут тобі не раз, як 
нечиста сила, настирливо докучає питання: «Чого ти сюди приїхав? 
Приїхав, щоб слухати отого реготання кукабари, подивляти “красу ” 
австралійської пустелі?..»

Я  мовчав і, набравшись терпеливости, чекав на зміну нашого 
невідрадного положення, чекав на виїзд куди-небудь на роботу.

На початку жовтня 1949р. представник залізниць стейту Вік
торія набирав на роботу кількадесят робітників, а між ними попав 
і я. По лікарській комісії 7.10 ми виїхали до Мельборна. А звідтам ро
зіслали нас по всіх напрямках Вікторії. Найбільше поїхало на будову 
подвоювання залізниці Ґіпсленда. По дорозі з Данденонґа до Сайла і 
Нова-Нова ми групками лишались по станціях. Одні залишились у  
Вараґулі, інші — Яраґоні, а ще інші — в Моє. Я попав до Яраґона. Там 
7 жовтня 1949 року я став на працю.

Як ми тут тепер даємо собі раду, як організуємось, як дбаємо 
про своїх дітей, щоб вони росли, вчились та пам ’ятали про Україну й 
помагали їй визволятися — подам іншим разом.
Ярагон, Ґіпсленд, 15.12.1949 р.

Постскриптум
Тепер ми зжилися з австралійським оточенням приро

ди й англомовним оточенням, і кукабара є вже «австралійським со
ловейком».

Для першопоселенців в Австралії, певне, початкові враження з 
Австралії нецікаві навіть для згадки. Але нашій зміні й наступним 
поколінням це буде потрібно. Бо у  тих першопочаткових враженнях



вони знайдуть причини того, що перші поселенці створили тут, в Ав
стралії, в процесі інтеграції українства в австралійське оточення — 
етнічно-української австралізації у  багатокультурній Австралії, кра
їні, що інтегрує різні культури й з часом дасть нове покоління з корін
ням різнонаціональних культур народів світу.
18.02.1990р. Степан РАДІОН

Чому я подала цей нарис пана С. Радіона, чому я розповідаю 
про моїх друзів — пані Марію та пана Михайла, про їхнє життя на 
чужині? А тому, щоб ми порівняли життя в тоталітарній державі 
(СРСР) після розрухи Світової війни і життя в демократичних капі
талістичних державах, в яких людина досягала всього того, чого була 
варта, безперечно, наполегливою, тяжкою працею.

Мільйони українців їхали за далекі моря, відтворювали ма
леньку Україну й ніколи про неї не забували, не загубилися в ман
драх і в бурхливому вирі життя, не розхлюпали марно серед моро
зів і буревіїв святість молитви і тепло батьківської хати, не зрадили 
заповіту свого народу й завжди відчували під ногами рідну земну 
твердь і вірили, так, вірили в силу батьківського порогу — в пре
красну Україну.

І все ж таки, хто вона — діаспора?
Чорні вихори виривали з правічної української землі цілі ро

дини на розбурхані хвилі океану, на вічне прощання з Україною. 
Звіяні вітром, як листки кленові, летіли вони в далекі світи шука
ти свою долю.

Українська політична еміграція, яка змушена була залишити 
батьківщину понад п’ятдесят років тому, знайшла притулок у ба
гатьох країнах світу, але при цьому залишилась вірною своїм прин
ципам, своїй материнській Землі.

Залишали рідні землі з єдиною метою -  продовжити доступ
ними їм засобами боротьбу за визволення свого українського на
роду з-під московського панування, зберегти батьківську мову, 
зберегти свою історію. Діаспора була і залишається нерозривною 
частиною всього великого українського народу.

Є вічна істина, яка передається з роду в рід і яку ми ревно спо
відуємо: найкраща нам та земля, де ми народились і де закопана 
наша пуповина, де ми вперше ступили босоніж, побачили квіту
чий соняшник край стежини, посеред розкішного городу, блакитні 
небеса і прекрасне золоте сонечко над головою, почули мамину ко
лискову.

1 разом з цією древньою істиною живе й велика правда -  зем
ля, куди тебе завела доля і поселила на довгі роки, і постелила



і? і : стежки-дороги серед чудового краєвиду і де ти пізнав добрих лю- 
дей, земля, яка стає тобі рідною.

ЦІІІ Перші транспорте з поселенцями прибули до Австралії після 
j i f :г закінчення Другої світової війни. Але згідно з австралійськими офі- 

ційними джерелами, перші українські поселенці з ’явились у бе- 
резні 1948 року. Про Австралію в Європі були дуже обмежені ві
домості. Не багато знали про цей континент і в Україні.

Морально здорова громада не могла існувати без віри, знань і 
спілкування між собою. Тому в перші роки прибуття на далекий 
континент українські поселенці подбали про спорудження церков, 
українських шкіл і створення органів преси. В липні 1949 року в 
Сіднеї з’являється перша українська газета «Вільна думка». Одно
часно організовується Союз Українок Австралії, молодіжні орга
нізації «Пласт» і Спілка Української Молоді, Українське Товарис
тво «Відродження». У 1961 році заснована Українська Кредитова 
Кооператива «Говерля» в Аделаїді, Український літературно-мис
тецький Клуб ім. Василя Симоненка в Мельбурні, українські хори, 
ансамблі, шахові українські клуби, суботні Рідні школи та цілий 
ряд товариств. Активність українців проявляється на всіх фронтах: 
розбудовуються власні домівки, влаштовуються різні імпрези, ство
рюються академії. Українська громада бере активну участь у демон
страціях в річниці голодомору, в обороні українських політв’язнів. 
Для координації освітньої праці створено Центральну шкільну 
раду, старанням якої українську мову визнано одним з обов’язко
вих предметів при випускних іспитах у середніх школах.

Спільнота Австралії не стояла осторонь від загального житія 
української діаспори в світі. Союз Українських Організацій Авст
ралії став членом Світового Конгресу Вільних Українців. Діаспора 
не чекала ні від кого допомоги, все робила за власні кошти, від
творюючи Україну в інших державах власними силами, своєю  
моральністю, своєю душею, і все це називається — великою любо
в’ю до України.

Діаспора зберегла нам нашу історію, вона зберегла нам нашу 
українську мову, натомість ми й досі не можемо визволитися з цуп
ких обіймів «совкового» менталітету, нехтуючи нею і зневажаючи її.

Ми в Україні з першого дня незалежності тільки й знаємо, що 
просимо в діаспори допомоги, а потім ще й виставляємо їй пре
тензії. Скільки було створено всіляких «фондів» та інших організа
цій, а потім вони кудись зникали, але вже з грошима. Тому багато 
українців з діаспори вже не проявляють колишнього ентузіазму в 
наданні фінансової допомоги.

Подружжя Ґоянів, пройшовши дуже тяжкий життєвий шлях, 
спочатку на батьківщині, а потім і на чужині, не втратило віру в
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Україну, хоча розуміють і бачать, як складно і як несправедливо 
сприймається їхня доброчинна меценатська діяльність. Та все ж 
продовжують свою прекрасну місію задля просвітництва нашої 
української молоді, задля розвитку вільної України, щоб ніколи не 
повторилося поневолення України.

Запам’яталися слова пана Михайла про життя в Україні в часи 
війни: «Ви, пані Валентино, не можете уявити собі, який то був 
жахливий час — час більшовизму. Я  пізнав усю звірячість більшовиз
му, я пройшов отим тернистим шляхом особистої еволюції, котрий 
називається страшною долею. Я з жахом згадую час, проведений у  
лісі, два роки підряд, а особливо восени та взимку — холод, який про
низував, видував останню іскорку тепла з тіла, яке дубіло, німіло, але 
вистояв, бо знав, що за мене молиться мама. Я  йшов і думав про маму 
і тата. Тата я зовсім не пам ’ятаю, жодної світлини не залишилось 
від батьків, усе пропало, все згоріло. Світла їм пам ’ять».

Я зрозуміла, що той, хто пройшов через усі страхіття комуно- 
тоталітарної системи, яка жорстоко потоптала, поламала долі ба
гатьох людей, яка виморила голодом, перетворила на табірний 
порох мільйони українців, вимушений був залишити свою рідну 
землю...

«Долає дорогу той, хто йде, хто бореться» — це кредо родини 
Ґоянів. А їхня дорога — це дорога випробування й страждань, але 
попри все не згасло творче горіння й палкий ентузіазм до добро
го, до розумного, до служіння своїй рідній Україні.

Кажуть, час — найкращий цілитель, а історія -  наймудріший 
учитель, який все розставляє по своїх місцях.

Живучи в Англії, родина Ґоянів стала меценатами. За кошти 
цієї родини було позолочено стелі в Українській Катедрі в Лондоні 
у 1960 році.

У 1970 році всією сім’єю родина Ґоянів прибула до Півден
ної Австралії. Вони полюбили цю землю, яка надала їм мож
ливість бути рівними серед австралійців, домогтися того, чого 
прагнули.

Купили будинок, діти здобули вищу музичну освіту. Дочки ви
йшли заміж, син одружився, подарувавши батькам сімох онуків.

Пані Марія і пан Михайло продовжили свою педагогічну ді
яльність, побудувавши прекрасний сучасний дитячий садок.

Пані Марія виявилася високопрофесійним педагогом, чудовим 
вихователем дітей, які з радістю приходять до дитячого садочка, 
в якому є все — від цікавих забавок до комп’ютерів. До садочка хо
дять англомовні діти різних національностей, де їх зустрічає лю
дина, яка віддає дітям весь свій час, свою любов і доброту. А заслу
жити довіру, любов від дітей і їхніх батьків можна тільки своєю
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професійністю, відкритою, чистою душею, якою і володіє шанов
на пані Марія.

Вірними своїм принципам залишились Ґояни, продовжуючи 
меценатську діяльність на землі Австралії.

Поважний вклад у світле відзначення тисячоліття Хрещення 
Русі-України в 1988 році внесла і Українська мистецька спілка в 
Південній Австралії створенням пропам’ятної медалі за ініціативи 
відданих українських патріотів Марії та Михайла Ґоянів. Пан Ми
хайло був творцем проекту медалі. Як довголітній колекціонер рід
кісних монет — нумізмат Михайло Ґоян, прагнучи, щоб ця медаль 
стала вартісною для світових колекціонерів, звернув особливу увагу 
на її дизайн, вагу та інші важливі деталі.

Ось як відгукнувся на цю подію Дмитро Степовик, доктор ми
стецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник Інсти
туту мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Риль
ського НАН України.

Медаль як твір мистецтва
Монетний двір Австралії відлив невеликим накладом 

медаль, присвячену тисячоліттю українського християнства. Для ба
гатьох людей відзначення тисячоліття хрещення Київської Руси- 
України у  1988році — це вже досить давненька історія. Справді, то 
було ще «до». А цим «до» у  нашій свідомості є історичний рубіж: за
кінчення доби колоніальної залежности України від Москви і початок 
її самостійного незалежного життя. Справді, тисячоліття хрещен
ня 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 Міл- 
леніум саме як свято українського християнства. Цього ніколи не слід 
забувати, навіть тепер, на порозі двадцять першого століття Хрис
тової 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 україн
ського християнського ювілею, як би з роками він не віддалявся в істо
рію. Тим більше, що в тисячному, тисяча першому і наступних роках 
наш князь Володимир Великий ще був повен сил і впроваджував спа
сенну 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, при
урочених до тисячоліття хрещення Руси-України, завжди є акту
альним і своєчасним. Виготовлення гарної срібної ювілейної медалі у  
місті Аделаїді, Південна Австралія, є явище тяглості вікопомної дати 
аж до теперішнього ювілею двотисячоліття Різдва Христового. Ме
даль справді гарна, вона на рівні кращих творів світового медальєр- 
ського мистецтва — як загальною композицією, так і виконанням 
усіх, навіть найдрібніших, деталей. Своїми розмірами — 39 мілімет
рів у  діаметрі та 2,3 міліметри у  товщину — вона належить до роз
ряду ювілейних винагородних відзнак, призначених не для носіння на 
одязі, а для зберігання в спеціальному футлярі.

Мистецька ошатність медалі ґрунтується на кількох компонен
тах. Найперше — це тонкість рельєфа образів великої княгині Ольги 
та її онука, великого князя Володимира. Рельєф має всі ознаки зна
менитої філіграні. Обличчя обох коронованих осіб, їхній довгий монар
ший одяг з численними дрібними складками, хрести в їхніх руках опра
цьовані 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 блиску
чому 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 тро
хи 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  США, Канаді, країнах Західної Європи картини на цей 
сюжет. Але на медалі — оригінальна сцена хрещення, створена авто
ром медалі. А цим автором є відомий мистець і громадсько-культур
ний 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 ди
зайнерським проектом здійснювали також українці із славної Адела
їди — панове Михайло Бай і Василь Бурак. Медаль із чистого срібла 
925-ї проби, про що й написано на ободку.

Володар такої медалі справді може пишатися її високим мис
тецьким рівнем.

Дмитро СТЕПОВИК

Слова признання фундаторам, меценатам Марії та Михайлові 
Ґоянам за виготовлення медалі щиро й виразно були зложені Бла
женнійшим Патріархом і кардиналом УГК Церкви Йосифом Слі
пим та Блаженнійшим митрополитом УАПЦ Мстиславом, який 
був Його Святістю Патріархом України. Всі вони дякували родині 
Ґоянів за «цінний труд для добра і слави України». Також пані Ма
рія та пан Михайло отримали слова признання й подяки від різ
них музеїв світу, яким вони передали медалі в подарунок. Висло
вили своє признання і подяку також діаспора і український народ.

Ця родина є меценатами-подвижниками, жертовними свічка
ми духовності, які то там, то там запалюються — це їхній спосіб 
життя і діяння.

П’ятий континент — Австралія, де живуть пані Марія та пан 
Михайло,— це далеко чи близько?

Для нас, киян, це дуже далеко, а для родини Ґоянів — це та 
дорога, яка не має ні часу, ні відстані. Це дорога, яка поєднала на 
одному кінці -  Австралію, де вони багато працюють, на другому 
кінці — Україну, куди вони привозять своє серце, душу і свої за
ощадження для розбудови найдорожчої землі на планеті.

«Кожна людина повинна щось доброго залишити по собі, цим 
визначається її існування на землі»,— наголошує пан Михайло.

Україна дала їм життя, їх народила, але не змогла їх захистити 
і створила страшні умови для подальшого виживання, тому вони 
й залишили, не зі своєї волі, рідну землю. Але велика любов до 
України, обов’язок перед нею повертають цю родину на батьків
щину, щоб допомагати нашому молодому поколінню, сіяти зерна 
професіоналізму та патріотизму.



« Тільки неосвіченість робить людину злиденною, безкультурною, 
невпевненою в собі»,— вважає пан Михайло.

Прислухаймося до українського багатоголосся, і той досвід, і та 
історія, яку нам зберігали наші пращури, наші українці в діаспорі, 
допоможуть нам зрозуміти все те лихо, яке пережила наша Укра
їна, щоб стати єдиною нацією.

Дуже важливо, шоб ми берегли серед українців совісних мит- 
ців-дзвонарів, котрі б не переставали будити загал українства, за
стерігаючи його від непоправних наслідків байдужості, щоб ми не 
глухли до історичних страшних фактів нашої далекої і недавньої 
історії.

Вони, ці дзвонарі — носії української національної ідеї, свою 
велику любов до України пронесли «крізь усе ще маловідому, не- 
оголошену війну комуно-більшовизму та взятого у союзники ро
сійського імпершовінізму проти України».

Я тільки тепер, на початку двадцять першого століття, коли 
вже мені достатньо років, почала вивчати історію, саме україн
ську історію, яку в юності, в шкільні роки, лише пробігла очима, 
а не душею, маючи неправдиві уроки з історії України, які нам 
викладали в школі в ті далекі п ’ятдесяті роки. А тим більше, що 
я народилася в Києві, навчалася у школі в центрі Києва, де нас, 
киян, «охороняли» від правди. Я пам’ятаю, що все, пов’язане з 
українським, було непрестижним. Непрестижно було мати укра
їнське прізвище, мені завжди хотілося до свого українського прі
звища додати закінчення -ова. Непрестижно було, бути напівси
ротою, тому що твій тато загинув на фронті, і дуже тяжко було 
нам, таким, як я. Нас не чули. Але в той же час інші, які дуже 
добре знали, що буде «завтра», збирали всі заслуги — а це ордени 
і медалі наших дідів, тат і вуйків, і тепер під червоним прапором 
брешуть нам про «правду», зруйнувавши нашу українську землю -  
Чорнобилем, штучно побудованими морями, спотворивши нашу 
природу, нашу мову. А найголовніше, тоталітарна система спо
творила психологію людини, зробила нас масою. Ми всі були там, 
де було багато «полей, морей и рек», яким треба було чомусь змі
нити русло, осушити їх, і це була «широка страна моя родная», 
яка нищила всі мови п’ятнадцяти республік і робила «непобєді- 
мим рускій язик». Я пам’ятаю, як вишліфовували цей «непобєді- 
мий», його кожну літеру, а українську мову десь там заштовхува
ли в куток. Від неї можна було просто відмовитись і не вивчати. 
І згадайте, якими варварськими, жорстокими діями планувалося 
і руйнувалося все українське — мова, культура і сама українська 
людина.



s і Це одна з маловідомих сторінок історії, про яку, на жаль, і досі 
мало знаємо.

Вона ж вельми красномовно підтверджує банальну тезу: імперії 
ніколи не захищали підкорені чи союзні народи. Для імперських 
інституцій вони всього-на-всього «гвинтики» чи зручний інстру
мент у здійсненні своєї політики. Імперія тому й поводиться нахаб
но, що живе без законів, оволодіває тим, що їй не належить. Тому 
вона живе в страху, народжуючи зло. І то є істина. Мені здається, 
що тільки імперська хворобливість народжує тероризм, це є світо
ве нещастя. І хто мав право нищити пам’ять роду людського, ви
риваючи цілий етнос із правічних земель.

Яка ж хронологія творення держави, котра має назву «Росія»?
З утвердженням Московського князівства розпочались його 

завойовницькі акції. В 1478 році це князівство загарбало Новгород
ську державу (її народ було вирізано до кореня), вогнем і мечем 
«приєднало» «богомерзкую» Твер (1485), Псков (1510 р.), «бого- 
противную» Рязань (1520), і таким чином воно творило свою імпе
рію, приєднуючи насильницьки безліч земель. 1764 р. знищують 
гетьманство, а в 1775 р.— Запорозьку Січ... У 1847 р. московські 
колонізатори перейменовують Україну на Малоросію...

Досліджено, що в XVII ст. Росія провела 17 воєн, спрямова
них на розширення кордонів імперії, а в XIX ст. таких воєн відбу
лося 15.

А в XX столітті засуджували за переховування синьо-жовтого 
прапора, за українську мову, за національну свідомість і взагалі за 
те, що ти — українець.

Голодомори, розстріли, концтабори й спецпоселення, утиски 
й переслідування, усе те, що лежить за одним коротким і жахли
вим словом — геноцид.

Історіїо нам писали наші завойовники, а реальну історію нашої 
Великої Держави ховали, нищили, тому вивчайте, шукайте, читай
те, ви зрозумієте, як нам треба оберігати Україну й робити все в 
ім’я України. Це жорстока й неймовірно страшна правда — наша 
історія, але її ми мусимо знати і пам’ятати. Шлях до пізнання істи
ни ніколи не буває легким.

Багато, дуже багато потрібно трудити нам душу, аби народ 
український збагнув, що кров його синів, за всі віки пролита за 
спільне благо, священна! І над усе цінувати подвиг усіх відомих і 
невідомих героїв, які полягли за свободу й незалежність нашої ве
ликої України.

Об’єктивні закони історії рано чи пізно спричинять розпад 
імперії, тому що вона була побудована на насильстві.



Кожен з нас повинен повсякчасно гордо і невтомно тримати 
в руках духовний жезл національного обов’язку — набувати втра
чену батьківщину для себе і для майбутнього покоління, бо якщо 
не набудеш власної батьківщини, втратиш увесь світ.

Ми, українці, нація, яка споконвіку прагне знань, утверджу
ючи нашу віру в те, що вічно будемо на цій землі. Нас віками мор
дували, палили й різали, нищили і гноїли в концтаборах, морили 
голодом і розстрілювали, втоптували в землю і забороняли мову, 
а ми відроджуємося, живемо, ростемо і дужчаємо, воскресаємо у 
вічності.

Україна зазнала багато лиха за свою долю, і ніколи їй, рідній 
нашій землі, на своєму віку не вдавалося передихнути від ворога. 
І завжди було так, що перший удар супостат завдавав їй під серце, 
знищуючи школу і мову.

Дзвонили в Переяславі дзвони, присягали козаки на вірність 
московському цареві. ...Козацькі лицарі на Переяславській Раді і 
не гадали, що запродаються в рабство навіки, що зашморг кріпац
тва, вже кинутий з Москви, задушить Україну, що то лунає жало
бний подзвін по козацькій державі, де жив вільний, пісенний і 
освічений народ, якому за грамотністю навряд чи була рівня в се
редньовіччі. Але з самого вогню кріпацького пекла вийшов Тарас 
Шевченко і заговорив до своєї матері-України як пророк, і розбу
див націю, і залишив нам на віки свій Заповіт.

Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Дух України, як неопалима купина, воскресає в годину най- 
чорнішого затемнення, у його незнищенність вірить народ, як у 
молитву. Тільки любов до власної землі, тільки громада може збу
дувати рідну школу, як рідну хату.

Довгоочікувана дорога в Україну
Людині на все життя відпущено одне серце. Воно 

мале. Але міра його і глибина незмірні й незвідані.
«Весь світ спить...Спить глибоко, простягшись, наче вдарений 

об землю. А наставники... не будять...» (Григорій Сковорода).
Про родину Марії і Михайла Ґоянів цього не скажеш, бо вони 

повсякчас будять нас своїми добродійними вчинками, аби ми не 
байдужіли і багато читали, навчалися... Аби ми були сонцем, розу-



Михайло 
і Маріяпш№п
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: мом, інтелектом, елітою нашої нації і держави. Це все завдячуючи 
тому, що в них струменіє животворний дух творців на просвітян
ській ниві. Хто має нагоду прилучитися до них, відчуває щедрість 
людської натури...

«1991 рік. Перелітаючи через океан, а це 24 години летіти, з дво
ма пересадками, я не міг дочекатися зустрічі з моєю Україною, з моєю 
батьківською землею. Доля зігнала мене з мого власного осередку — 
рідної землі. Доля мене перекинула на багато тисяч кілометрів і від
далила від нездійсненного існування на цілу вічність перевтілення.

П ’ятдесят років — це дуже велика відстань часу до святої укра
їнської землі. Серце билося так, що треба було вжити пігулки, щоб 
заспокоїтись.

І... нарешті — моя земля, моє повітря, моя Незалежна Україна. 
Скільки тепер надій на розбудову, скільки сподівань, але... вже відбу
лася моя Держава, я можу доторкнутись до неї, вільно ходити, роз
мовляти своєю мовою.

Поки летів, згадав усе своє життя, своє дитинство, своїх бать
ків, згадалися сині Карпати, мальовниче Покуття —милийрідний край».

Спогад, як живий вогонь. Його треба діставати з живої, тре
петної душі. І пан Михайло знову бреде по своєму довгому житті, 
що наклалося майже на все двадцяте століття.

Пам’ять людини йде по колу, обростаючи щораз новими де
талями, живими, добутими з глибини душі.

«Цікаво, ми з дружиною зустрілись у  Німеччині, а вона з тих же 
місць, де Черемош гонить бистру воду на покутські долини, на межі 
з Буковиною, звідки моя Марія. Але ж ми зустрілися далеко від своєї 
землі, поєднали дві долі, щоб увесь вік доповнювати одне одного — 
це ж небесні таїни життя, які залишаються невідомими.

Прилетів в Україну, коли падав каштановий дощ, коли золота 
осінь видала свої врожаї за велику працю.

Добрий день, моя найдорожча, нескорена земля, мої рідні, мої 
близькі... Я  з Вами! І  тепер ніхто не зможе мене розлучити з тобою!

Яка велика відстань була між нами — цілих п ’ятдесят років. Я  з 
моєю найдорожчою людиною в світі, моєю Марією, проніс свою лю
бов до України тяжкими шляхами, але ми вистояли і дочекалися!

Ми завжди були з тобою, ми боролися за тебе, беручи участь на 
чужині в усіх заходах громадсько-політичних. Ми знали про тебе біль
ше, ніж українці в Україні, бо тоталітарний режим тримав Україну 
і весь СРСР під залізною завісою.

Нарешті, нарешті постав у  величній красі наш Золотоверхий 
Київ, де тисячу літ тому була охрещена Русь-Україна святим Воло
димиром, який стоїть на дніпрових кручах, зберігаючи нашу історію.



Київ вихорів вечірніми вогнями переді мною, кого доля закинула дале
ко від батьківської землі, вулиці покірно розкривали свою красу... 
Сльози знову й знову наверталися на очі... виснажені за Україною. 
Невже це дійсність, невже я вдома!»

По переїзді до Києва після п’ятдесятилітньої розлуки з Укра
їною пан Михайло запланував поїхати до Чернечої гори, до свого 
Тараса, твори якого він вивчав напам’ять. Безцінним скарбом є для 
пана Михайла мова Тараса Шевченка, бо це є мова українського 
народу. Її можна різними способами забороняти, але не можна 
вирвати з народної душі,— так вважає пан Михайло.

Чернеча гора зберігає спогад про останню відчайдушну спро
бу гордих русичів відстояти рідне місто перед страшною татарсь
кою навалою. З давних-давен приваблювали ці священні місця 
монахів, які самотужки копали собі тут келії. Пізніше знаходили 
тут притулок та душевний спокій запорозькі козаки. Чернеча 
гора -  це місце, де віяли найлагідніші і найзимніші вітри нашої 
історії,- Шевченкова Голгофа.

Пан Михайло їхав до Тараса, щоб низько вклонитися геніаль
ному синові українського народу.

«Я приїхав по Благословіння до Тараса», — каже він.
Він не стидався сліз, які котилися по його щоках. Пан Михай

ло знайомиться з директором музею і через кілька тижнів везе з 
Англії спеціальні музейні лампи, фарби. Дарує срібні медалі. Че
рез два місяці в Україну приїжджають його діти, і знову всі вони 
їдуть до національної святині.

Я була вражена цією любов’ю, я не знала, що так можна лю
бити Україну і її пророка. Це є приклад для українців, які живуть 
в Україні. Невдовзі пані Марія і пан Михайло купують квартиру в 
Києві, усвідомлюючи, що їх чекає багато роботи в Україні. Най
важливішим для них було створити бібліотеку. І вони знаходять ці
каві книжки з історії, політики, наукові, культурно-просвітницькі.

На стінах -  картини, а в центрі на шафі багато родинних світ
лин. Є книги для шкіл, вузів, для дітей і багато дарованих книжок 
від друзів з підписами з шаною до них за їхню доброчинність.

Україна на переломі століть перебувала в драматичній ситуації, 
треба було зберегти літературно-мистецькі традиції, які формува
лися в неймовірно складних умовах культурного розвитку (заборо
на української мови, друку, винищення національних кадрів тощо) 
як основи духовного і морального життя народу.

Летять роки, десятиріччя, цілі століття, а українська школа ще 
так і не здобула собі тих прав, які вона повинна мати у себе вдома. 
Сиротою ходить вона по своїй землі.



На жаль, українська мова і вся наша українська культура і за- 
м™ раз продовжує боротися в незалежній Україні з покірністю жаби. 
HlllJ Наша мова, як покалічена душа, зрусифікована, потоптана, її тре

ба очистити від бруду, полюбити, надати живодайної сили. Треба 
. 32 шанувати мову наших батьків — цю «найвищу підвалину життя на

роду як окремої нації».
Розуміючи, яке велике значення для національного духовного 

розвитку має поширення українських книжок, пані Марія та пан 
Михайло утворили свій родинний фонд — «Українську книжку — 
українським дітям». З перших днів перебування м Україні вони за 
свої кошти видають багато книжок, першою з яких була «Великий 
Українець» — про життя та діяльність Михайла Грушевського. Чому 
саме цю книжку спонсорували, спитаєте? А тому, що вона дає нам, 
громадянам, унікальну можливість дізнатися про людину, яка є 
патріархом української історії, про видатного вченого, письменни
ка, політичного діяча, першого Президента України, автора уні
кальної десятитомної «Історії України-Руси», який створив істо
ричну Біблію українського народу, чим заклав могутні підвалини 
для його національно-державного відродження.

Ця книга містить невмирущі сторінки нашої минувшини, цей 
великий патріот України правдиво і яскраво виклав українську 
історію для просвіти рідного народу, щоб ми змогли зрозуміти ве
лич нашої нації, нашого народу, нашої мови і підняти голову, роз
правити плечі і бути в подальшому нацією, заповіданою нашою 
історією, омріяною нашими пращурами. Саме на ґрунті патріотиз
му, національної свідомості ми повинні виховувати нашу молодь.

Освічена людина — це вільна людина, це впевнена людина, це 
свідома людина,— так вважають пані Марія і пан Михайло.

Мої друзі не мріями живуть, вони охочі до конкретної спра
ви, до конкретних результатів. Вони багато, дуже багато роблять, 
щоб молоде покоління в Україні було освіченим, тому дарують цілі 
бібліотеки, які налічують СОТНІ КНИЖОК; І ці бібліотеки вони роз
везли по всій Україні — в Харків і Донецьк, Сімферополь і в Захід
ну Україну, Одесу, Черкаси, Полтаву, Чернігів, Вінницю, Жито
мир, Суми, Київ і Київську область. Вони дарували і дарують 
підручники, навчальні посібники, монографії, збірки наукових 
праць.

У Сімферополі для української гімназії купують меблі, здібно
му скрипалеві із Закарпаття дарують скрипку, тут же, на Закар
патті, дарують комп’ютери школам, для військових у Києві — му
зичні інструменти і телевізори. В кожну поїздку вони везуть сотні 
книжок до шкіл, бібліотек, військових вищих навчальних закладів,



до сирітських будинків. А на початку своєї благодійницької діяль
ності в 1991 році у співпраці з видавництвом «Веселка» і Міністер
ством освіти України вісім тисяч дитячих садочків отримали ти
сячі книжок. Дитячій лікарні Охматдит було передано ліки і 
вітаміни, дітям-сиротам — телевізори. І так протягом чотирнадця
ти років перебування в Україні. Пообіцяють — обов’язково зроб
лять. Це добрі взірці для багатьох сучасних державницьких мужів. 
Де б не були Марія і Михайло Ґояни — у школах чи гімназіях, в уні
верситетах чи у військових навчальних закладах, всюди їх слуха
ють, затамувавши подих. Молодь слухає їх своїми серцями, диву
ється, що ця молода з вигляду і сива людина, багато зазнавши в 
житті лиха, говорить про це скупо, та коли мова йде про націо
нальні речі — про особистість українця, про науку, освіту, а голов
не, про українську мову, в її голосі чути біль, біль невимовний, бо 
немає таких слів, щоб виповісти великий жаль, що Україна розви
вається без своєї мови. Коли ж починає говорити про красу при
роди рідної землі, то з такою любов’ю, як це може робити тільки 
людина, безмежно віддана Україні...

«Благословенним справді є той час, коли ми відчуваємо свою по
требу,— писала мені пані Марія.— Як це приємно — чути від людей 
добре слово, отримувати листи-подяки».

І цій вдячності присвячується цілий розділ нашої книги, де в 
листах до цієї родини висловлено велику подяку за те добро, яке 
вона несе людям. Вчителі, учні, студенти, освітяни і просто зви
чайні люди пишуть листи до Австралії і Києва зі словами глибокої 
шани і вдячності за добрі справи цієї родини.

Так, безліч добрих справ робить ця прекрасна родина на про
світянській ниві України, їх просто неможливо перелічити. Я пе
реконана, що все це збагачує їхні серця і душі новими життєдай
ними силами.

По природі пан Михайло веселий, компанійський, має гарний 
голос, любить співати, знає дуже багато пісень і колядок. Ще в 
1981 році вони спонсорували видання «Пісенника» з піснями на
ших прадідів, бо там прекрасні мелодії і глибокий зміст.

Життя панства Марії та Михайла Ґоянів — це немов дзеркало, 
в якому віддзеркалюються життя і мрії української діаспори, від
даних патріотів своєї Батьківщини, які не втратили своєї націо
нальної особистості.

В їхньому нелегкому житті, сповненому вболіванням за лю
дей, боротьба за правду і справедливість, за національну ідею 
України займала і займає найвищу сходинку. їх чесний і правдивий 
шлях у житті, відданість Україні є прикладом для кожного з нас.
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- Вони працюють для добра свого народу, в майбутньому це їм при
множиться сторицею.

Книги, яким вони дали життя, назавжди залишать їхнє ім’я на 
скрижалях історії.

Багато добрих починань робить ця родина для студентства та 
школярів. Це й іменні стипендії — нагороди за відмінне навчан
ня. Це незабутні зустрічі. Це приклад неординарних людей, які, 
незважаючи на поважний вік, знайшли своє місце у житті, істот
но впливаючи на формування патріотизму в свідомості і конкрет
них справах молодої людини. І все це тому, що віддано люблять 
свою Батьківщину. Поспілкуватися з мудрими, досвідченими 
людьми, набратися сил від їх невичерпного життєлюбства — ве
лике щастя.

І  вони там були
Рік 2004-й став доленосним для всієї України. Це 

історичний рік, з якого пішов відлік нової доби нашої держави, 
нашої України. Це народження нової Людини.

Народжено громадянське суспільство на Майдані Незалежності.
Отже, Помаранчева революція завершилась. Україна розпоча

ла нову сторінку своєї історії.
«Я щасливий, що бачив, як почалася Помаранчева. Я  не просто 

бачив, я безпосередньо брав у  ній участь. Я  пишаюсь тим, що можу 
сказати — Я ТАМ БУВ!»

І вони справді були там, на Майдані, бо пані Марія підтриму
вала всіх нас телефонними дзвінками, факсами з Австралії, поси
лала гроші, підтримувала морально своїми добрими словами, а пан 
Михайло безпосередньо брав участь у революції. З перших днів, 
і вранці, і вдень, і вночі був зв’язок з Майданом. Квартира Ґоянів 
поблизу Майдану перетворилася на велику кухню. Ми варили кар
топлю, робили бутерброди, пекли пироги, купували у «Млині» га
рячі пиріжки, носили чай, каву, теплий одяг, вовняні шалики, 
шкарпетки, телефонні картки для зв’язку наших «помаранчевих» 
з родинами. Годували не тільки на Майдані, а й на вулицях, коли 
дізнавалися, що люди приїхали здалеку.

Пан Михайло з відеокамерою в руках невтомно ходив, їздив, 
щоб задокументувати ці події, щоб бачити очі нашої прогресивної 
молоді і всіх людей, які піднялися на захист своєї гідності. Забігав 
додому, слухав новини 5-го каналу і задокументовував усе з теле
візії, а потім, в Австралії, редагував, компонував відео, щоб з ча
сом зробити диски, які залишаться для історії.



Він їздив на 5-й канал ще тоді, коли влада всюди його вими
кала, коли студійці голодували, боролися за своє існування з вла
дою подвійної моралі, глухою владою, яка скривдила, обікрала 
український народ.

Пан Михайло зустрічався з журналістами, які правдивим сло
вом, чесною працею виборювали існування Української незалеж
ної держави. їхні передачі були сміливими й рішучими, їх чекали 
в кожному домі. 5-й канал — канал чесних новин — він разом з По
маранчевим Майданом вистояв! Він прокладав шлях до Правди, 
ставши орієнтиром Совісті.

Слово завжди було досить сильною зброєю, тому від журналіс
тів ЗМІ, їх порядності, громадянської позиції залежало на той час 
дуже багато.

Георгій Ґонгадзе своїм правдивим словом, своїм трагічним 
життям повів усіх нас, свідомих людей, боротися за демократію і 
справедливість, велика акція «Україна без Кучми» змінила народ. 
Це був початок — свічу протесту було запалено. В Україні сформу
вався новий громадянин, який зрозумів, що є совість, що є демо
кратія, що є Свобода — вічна спрага, яку жертовно виборювали цілі 
покоління, що є Україна! Що треба відстоювати національні інте
реси молодої держави з тисячолітньою історією.

Але знадобилося ще цілих чотири роки, щоб дух журналіста 
Ґонгадзе, його ідеї, його голос ми почули. А скільки за цей час ми 
стратили людських життів і як було упосліджено нашу країну, бо 
«між краплями», у своїх «хатинках» на землі українській владарю
вала потворна система з нахабною, ненажерливою, злочинною 
владою і олігархами.

Пан Михайло був і на Подолі, зустрічався з учасниками гро
мадянської кампанії «Пора», спілкувався з ними, підтримував мо
лодь, яка перша заявила — ПОРА!

«Ми нині позбуваємось найтяжчого і найшкідливішого ярма, цього 
духовного холуйства, яке віками нав ’язуволось українцям, коли вби
валася наша свідомість, нищилась наша мова, культура.

Я  вклоняюся їм, нашим сміливим журналістам. Ми, старше по
коління, вдячні вам за це. Я  радію за молодь, я пишаюсь і дивуюсь — 
як усе це в них вийшло!» — говорить пан Михайло.

Саме молодь почала ходу до Свободи, до Правди!
Не можуть не зворушити людські серця, людське бажання висто

яти, а головне — бажання перемогти найстрашнішу за часів незалеж
ності владу, яка повністю зруйнувала, випалила нашу Україну.

І вона, наша молодь, вистояла, врочисто засвітилася нам, укра
їнцям, і всім чесним людям світу на початку третього тисячоліття.



і: Помаранчевий Київ об’єднав усю Україну і огорнув своїм те
плом задля перемоги демократії і справедливості, прислужився 
всьому українському народові в подальшій розбудові справді демо
кратичної держави.

А на підтримку нашої демократії до Києва прибували сотні ти
сяч співвітчизників, які стікалися, мов струмки, утворюючи По
маранчевий Океан.

Таким збудженим, піднесеним і, хоч як це дивно, усміхненим 
запам’ятався нам листопадово-грудневий Київ. І ці події увійшли 
назавжди в історію України і в історію світу.

Відродження України потребує всебічної розбудови державних 
структур, могутньої духовної наснаги нації. Ту силу кожному на
роду дає його національна свідомість. Служіння національній ідеї, 
особливо у скрутних для нації умовах, вимагає високої свідомості 
й жертовності.

Я вірю в те, що наша Україна, наша нація об’єднається навко
ло народної, демократичної, чесної влади мудрими, достойними 
людьми, які допомагатимуть їй співпрацею, порозумінням, наро
дом, який зрозуміє, що цілісність нації залежить від її любові до 
рідної землі, до рідної мови, до свого коріння.

І я вдячна славним сіячам мудрого, доброго, моїм українським 
друзям, які повернули мене до мого коріння, допомогли усвідоми
ти, що Україна — це свята Земля, на якій треба багато й чесно 
працювати, і тоді ми станемо Великою Українською Нацією, яка 
достойно житиме на нашій прекрасній Планеті.

Дружній діалог
В одну з наших зустрічей я попросила пана Михайла 

відповісти на кілька запитань, на що він люб’язно погодився. Спіл
кування з паном Михайлом, як я вже не раз пересвідчувалася, це 
той момент, коли тй отримуєш задоволення, коли навчаєшся жит
тю, стаєш мудрішим, бо біля тебе людина, яка багато в житті до
сягла і разом з дружиною багато віддала, щоб ми були духовно 
збагачені, національно свідомі й не зраджували своє найбільше 
надбання найміцнішої підвалини соборності, яка є душею нашої 
нації,— українську мову й Україну. Отже, ось наша розмова.

— Шановний пане Михайле, коли я запропонувала створити про 
вас книгу, ви усміхнулись. Але як ви це сприйняли, що подумали?

— Ви знаєте, пані Валентино, я, по-перше, був здивований, але 
мені стало цікаво, як у  вас вийде. Я  знаю, що ви ще ніколи не бралися



за таку роботу, бо ви не письменниця, тому був здивований. І  все ж, 
знаючи, що ви творча людина і те, як відповідально ставитесь до 
всього, подумав, а чому б ні. І  ще — мені самому подобається вчити
ся, експериментувати, і, між іншим, зараз, коли мені вже за вісім
десят, — я також вчуся. Процес навчання, процес удосконалення — то 
є продовження життя. Цей процес захоплює тебе, і ти забуваєш про 
вік. Таким чином ти відштовхуєш від себе старість, і, врешті-решт, 
то є сенсом мого життя — навчатись і навчати інших. Вчитися — 
це вдосконалюватись, набувати тих знань, тієї науки, якої ще не 
осягнув, а в цілому все це називається — життя. А життя — велика 
наука, якої ти навчаєшся весь той відрізок часу, що відведений Бо
гом. Ніколи не можна відмовлятися від навчання. Я, скільки себе па- 
м ’ятаю, стільки навчаюся.

І  це чудово, що ви взялися за створення книги, може, справді, щось 
не так вийшло, але ж ви взялися за це з душею — а це дуже важливий 
фактор, створення книжки серцем і душею. Бо є багато книжок, на
писаних літературною мовою, грамотно, але ні на йоту душі.

— Ви, пане Михайле, сказали, що треба вдосконалюватись. Я з 
великою повагою ставлюся до всього того, чим ви займаєтесь. Мені 
не віриться, що у вас взагалі є якийсь вік -  ви людина без віку,- 
можна так сказати. Я вас бачу за комп’ютером, бачу з відеокаме- 
рою, з фотоапаратом, ви пишете чудові тематичні статті, знімаєте 
документальні фільми на високому професійному рівні. А пам’ята
єте, як у 2001 році ви залізли на п’ятдесятиметровий будівельний 
кран, на який не відважився піднятися журналіст? Та й пройшли
ся по стрілі, щоб зробити звідти панораму майдану Незалежності 
під час його будівництва і панораму нашого Києва. Люди тепер 
зможуть побачити ваші світлини і подякувати за те, що ви є при
кладом людини, яка живе, навчається, чинить добро і не нарікає 
на все і всіх. Хотілося б іще запитати, що ви думаєте про нашу 
українську мову?

— Ви питаєте про мову? Наша мова українська, яка просіюва
лась крізь сито каральних органів, — це найболючіше питання, в мене 
серце починає набирати обертів, коли я бачу таке упосліджене ста
влення до неї. Я  бачу, як вона занепала на своїй землі, на українській 
землі, яка її народила.

Щоб після здобуття Незалежності у  своїй власній державі, на
голошую — у  власній державі, терпіти таку дискримінацію, такий 
неприхований цинізм,— це безпрецедентно. Справді, нам в Україні 
треба рятувати нашу мову. В Україні має панувати мова титульної 
нації. І  це не треба відкладати, це дуже важливе питання, яке тре-
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ба вирішувати дуже швидко. І  тут слід відверто сказати, що чин
ником цієї катастрофи є не лише брутальний шовінізм, а й значна 
частина самих українців, які втратили свою національну ідентич
ність, які являють собою конгломерат нечіткої національної належ
ності...

—  Що для вас є щастя?
— Щастя — це народитись і мати можливість жити. Іще, бути 

щасливим — це заповнювати змістом кожну хвилину, не думати про 
старість, бо це є незворотний процес життя, робити добрі справи. 
Щастя — щоб були здорові мої діти, онуки і щоб поруч була моя Ма
рія, мій найдорожчий друг, помічник і кохана жінка. І  ще, ми будемо 
дуже щасливими разом з дружиною, якщо, пройшовши тяжкий шлях 
відродження, Україна запрацює на повну силу, щоб відродилася зем
ля, народ і наша українська мова.

А ще я хочу сказати, пані Валентино, що створену нами книгу 
я присвячую своїм найдорожчим людям — святим моїм батькам і 
моїй коханій дружині Марії. Це ті дорогі мені люди, завдяки яким я 
живу. Приїхавши через п ’ятдесят років в Україну, я довго шукав бать
ківські могили. Мамину знайшов, а батькову — ні, від чого досі ще
мить серце.

Ви питаєте мене, як я, пройшовши страшні знегоди, лишився 
таким молодим? Я  народився на красивій родючій землі, в родині пра
цьовитих господарів. Від мами й тата успадкував добру душу. Еко
логія тоді ще не була зруйнована. їв  прості, але чисті, корисні продук
ти, дуже любив природу. Пізніше, коли потрапив у  чужі світи, 
я зрозумів, що корчма і жінки — то тимчасові втіхи. На своєму шля
ху зустрічав багато прекрасних людей.

А головне, що мені допомагає бути у  формі, бути оптимістом, 
бути здоровим, це те, що вже п ’ятдесят два роки зі мною поруч мій 
головний, наймудріший і найсміливіший друг, який мені допоміг ста
ти тим, ким я є, — це моя найдорожча людина, моя Марія, мій ан- 
гел-охоронець. Це жінка з великої літери, яку я дуже кохаю і до якої 
я ставлюся з великою пошаною.

Ми разом дружно будували своє життя, дуже тяжко працюва
ли по шістнадцять годин на добу протягом дванадцяти років. їй було 
всього шістнадцять літ, коли ми починали наше родинне життя. 
Вона народила трьох дітей, молилася на них. Вона цікавилась і ви
вчала те, чим займався я, а якщо не подобалось — вона не заважала, 
вона мудра і достойна жіночка, тому ми разом з нею вже п ’ятдесят 
два роки і тому я так тримаюсь.



Я  хочу визнати, найвищий скарб, який мені подарував Бог, — це 
моя дружина Марія і моя Україна!

Закінчується моя зустріч, мій діалог. Завдяки вам, мої дорогі 
пані Маріє, пане Михайле, я взялася за перо, доторкнулася до Сло
ва, хоча це дуже відповідально і я ще не знаю, як сприймуть читачі 
мої роздуми, це перший мій твір, і писався він душею і серцем.

Любіть Україну!
Любіть Україну! Прислухайтесь до свого серця, воно 

вам підкаже. Прислухайтесь і подивіться на природу, яка вас ото
чує тут, в Україні. А ще древня історія, співуча мова, і все це — 
наша біографія, наша спільна доля, тож іще раз відчуйте своєрід
ність нашого великого українського народу.

Я хочу повести тебе, шановний читачу, нашими просторами, 
через ліси і пагорби, уздовж річок і струмків, полями, лугами, го
рами, містами й селами, аби відкрити тобі красу й багатство на
шої рідної України. ! тоді ти повніше усвідомиш, яка прекрасна 
ця Земля, яку не можна любити, не бути її патріотом.

Дивіться — Західна Україна, вона чарівніша від Швейцарії.
Галичина завжди була П’ємонтом української історії, оплотом 

духовності нашого народу. Збереження рідної мови, традицій і зви
чаїв, її особливий героїчно-патріотичний дух воскрешає в пам’яті 
давні перекази і легенди. Неповторна краса Карпат -  перлини 
української природи. Гори й ліси, швидкоплинні річки — Дністер, 
Прут, Збруч, Черемош — частина національного багатства країни. 
Духовне життя й культурно-мистецький розвой цього краю відігра
ли важливу роль для сприйняття України, її душі, її обличчя.

А Чернігів, далекий від Карпат, — місто, яке вражає своєю ве
личчю, монументальністю, багатою культурою наших предків. 
Спаський собор, Єлецький Успенський монастир, будинок Я. Ли- 
зогуба, Болдина гора, підземна церква Іллі-пророка. А історичний 
музей Чернігівщини з його унікальними скарбами!

Понад сім століть на дніпровському березі стоять древні й віч
но юні Черкаси, наше далеке і близьке минуле. Історія цього міс
та знайшла відображення у багатьох літописних і художніх творах, 
періодичних виданнях та наукових працях.

Цілком реальна картина змальована в хроніках знаменитої 
«Історії» давньогрецького мандрівника й історика Геродота про 
річку Південний Буг і вкраїнські землі, які звалися землями Скіфії.

У книзі четвертій його досліджень читаємо: «Ріка Гіпаніс бере 
початок у Скіфії. Витікає вона з великого озера, біля якого пасуться



t ' дикі білі коні... Ріка Гіпаніс по виході з озера лише короткий час -  
п’ять днів шляху залишається прісною, а затим, на чотири дні пла- 

[|](||| вання, аж до самого моря, вода її робиться гірко-солоною». Це 
'&■ • наше Поділля. І коли вирушиш у мандри за течією річок Збруча, 
40 Случа, Південного Бугу, то відкриваєш для себе цілий світ, світ ще

дрої природи, неповторної краси подільських міст і сіл.
А якщо б найповніше відтворити реальну картину минулого, 

археологічно дослідити всю Київщину з її валами, залишками фор
тець, курганами, городищами у Василькові, Трипіллі, Ржищеві, 
Черкасах, ми б іще більше впевнилися, наскільки неоціненна наша 
земля, і скільки б пояснень додалося до наших літописів. 1 ми б 
найповніше відтворили реальні картини нашої минувшини.

Йдемо по Києву. Вдивляємося в його старовинне обличчя. По
ряд з сучасними будівлями, немов гомін предковічності, немов від
луння віків, постають величні споруди минувшини. Це — подих 
історії.

Мимоволі сягаєш думкою в давноминулі епохи, припадаєш 
зором до найправдивіших свічад історії, найдостовірніших карбів 
бувальщини — стародавніх літописів, які відтворювали події «гаря
чими слідами».

«...Поглянь, зрештою, і на місто, що величчю сяє...». Це зна
мените «Слово» київського митрополита Іларіона, сучасника Яро
слава Мудрого, провісник «Повісті временних літ». Ще в XI ст. він 
оспівував велич стольного града Києва. Прославляючи князів 
Ігоря, Святослава та Володимира, котрі, як зазначає автор «Сло
ва», «зажили слави у багатьох країнах і правили не в убогій країні 
і не в невідомій землі, а в руській, яка відома і чутна в усіх кінцях 
світу», він просить «подивитися» на започатковане ними місто, 
розбудоване і прикрашене руськими майстрами-будівничими, що 
вміли думкою і працею одухотворити камінь.

Серед їхніх творінь зачаровує білокам’яне диво Софії Київ
ської, заснованої Ярославом Мудрим. Ось уже 969 літ височіє воно 
під небом Києва.

...Літо 1036 року видалося сухим і спекотним. Пожухло листя 
на деревах, обміліли малі річки. Одного ранку київська варта по
мітила на обрії хмару куряви — печеніги! Князя у місті не було — 
невідкладні справи покликали до Новгорода. Швидше горлиці 
полетіла на північ тривожна звістка. Кияни тим часом готувалися 
до оборони. Проте сили були нерівні. Основне військо перебувало 
при князі. На це й розраховували степовики. Однак їхнім замірам 
не судилося здійснитись. Оповіщений Ярослав вчасно підоспів із 
Новгорода, і ворог був ущент розбитий.



На честь перемоги князь звелів спорудити собор Святої Софії. 
І стало це диво архітектури окрасою і славою Землі Руської. Тут було 
засновано першу на Русі бібліотеку, укладено перший літописний 
звід 1037—1039 років, написано й виголошено «Слово» Іларіона...

У Софійському соборі була княжа усипальниця, де поховано 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха та інших. Зберігся фрес
ковий груповий портрет сім’ї Ярослава Мудрого, милують зір сю
жетні мозаїки.

Майстерність творців Київської Софії дивувала іноземців. 
«Уся загадка в тому,— писав хроніст Павло Алеппський,— звідки 
вони мають цей мармур, ці величезні колони, що стоять обабіч 
церкви, адже в усій цій країні немає нічого схожого на камено
ломні мармуру. Виявляється, вони возили його через Чорне море 
з Мармора, що поблизу Константинополя, і потім піднімалися 
великою рікою Дніпром, яка впадає в це море, вивантажували аж 
у місті Києві».

Звідки ж такий розмах і стільки смаку у творах давньорусько
го будівничого мистецтва? «Дуже часто на сцену в таких випад
ках,- пише академік Б. Д. Греков,- виводять грецьких інженерів і 
майстрів. Але ця відповідь нас задовольнити не може. Великі спо
руди вимагають не тільки досвідчених інженерів, а й досить ква
ліфікованих робітників, яких, звичайно, з Греції не привозили. 
На Русі в цей час було чимало своїх майстрів-художників».

Та й сам архітектурний стиль забудови, манера живопису свід
чать про руське авторство. Адже ні Візантія, ні Західна Європа не 
будували храмів з великою кількістю бань. Це — цілком руське 
явище, спадок дерев’яної архітектури. Десятинна церква мала двад
цять п’ять куполів, Київська Софія — тринадцять, новгородська 
теж тринадцятикупольна. Такою кількістю гостроверхих бань, схо
жих на шоломи витязів, руські майстри ніби хотіли підкреслити 
свій одвічний і невпинний порив у високість, у майбутнє. Створю
ючи самобутню архітектуру й живопис, Київська Русь дбала про 
те, щоб Київ був не гірший від Константинополя чи будь-якого 
іншого міста, щоб свої власні Софії з ’являлись у багатьох містах 
Русі, й передусім — у її столиці, щоб пишність і грандіозність сто
личних будівель викликала в руської людини усвідомлення величі 
свого народу та держави.

Звичайно, раптово все це з’явитись не могло. Ці досягнення -  
результат тривалого життя народу, багатого ініціативою й талантами, 
народу, котрий умів і жити, і творити, і боронити рідну Вітчизну.

Так кому ж завдячує будівнича культура Київської Русі своїм 
піднесенням? Простому народу! Тим тисячам безіменних майстрів,



І і і Г. які в копіткій праці й творчому горінні створили дивовижні шедев- 
м »  ри, невмирущі серед моря людських поколінь, серед віків.
[уЦІЦ На нас повіяло предковічною красою. До нас промовляють

ВІКИ.

ййл Це маленька частина тієї краси, яка розкриває нашу величаву 
ІІШ; Україну.

Ми маємо пишатися нашою Київською Руссю, вона була і є. 
Голос пам’яті повинен розкрити нам всю реальну історію, і ми по
винні усвідомити, що ми -  великий народ. Треба дуже копіткою 
роботою довести всьому світові, хто ми є — УКРАЇНЦІ.

Кажуть, час — найкращий цілитель, а історія — наймудріший 
учитель.

Кожен народ, кожна нація мають святе право на свою дер
жаву. І якщо український народ був позбавлений державності -  
то це була кричуща несправедливість, яка нескінченним болем 
віддавалась у серцях його найрозумніших та найчутливіших си
нів і дочок.

До цього часу постійно співіснує дві протилежності: з одного 
боку — намагання ворогів полонити та знищити наш український 
народ, перетворити його у раба, а з другого -  його героїчний са
мозахист, нескореність -  таки самозахист, а не загарбання когось. 
Іти й долати всі перешкоди — чесно, хоч і важко, наперекір долі 
робити свою справу.

Ми, свідомі, маємо відчути причетність до історії свого на
роду.

Я є частинка цієї історії, бо мене народили мої батьки, саме 
українці, саме на землі, яка називається — Україна.

Ніколи не пізно почистити, провітрити свою оселю, подума
ти, що є життя, яким повинні жити ми, наші діти й онуки.

Я вдячна вам, мої друзі, що допомогли мені розібратися зі 
своєю совістю, честю перед батьківською Землею, надихнули мене 
на високі почуття...— національну свідомість.

Я вірю і знаю, що прийде ще весна і разом з птахами приле
тять з далекої екзотичної Австралії мої друзі, пані Марія і пан 
Михайло. Що в мене буде спілкування з ними: через факси, лис
ти, телефонні дзвінки я чутиму їхні голоси, набиратимусь у них 
мудрості, і це неодмінно так станеться. Тому що життя триває, а з 
ним і віра, і надія, і любов.

І знаєте, що б я зробила — я б цим людям вручила Ключі від 
Незалежності України — це було б об’єктивною оцінкою їхньої 
праці.

Валентина ПЛОТН ИК





Листування з високоповажним письменником і дорогим на
шим другом Дмитром Нитченком- Чубом є великою честю для нашої роди
ни. Це справді рідкісний людський тип, від якого завжди йшла добра й сві
тла сила. Його мудрість, його високе слово, а за ним і висока професійність 
тієї справи, якою він займався, є прикладом для всіх нас — українців, де б 
ми не жили.

Дмитро Нитченко був незмінним головою літературно-мистецького 
Клубу ім. Василя Симоненка в Мельбурні й ініціатором та редактором «Но
вого Обрію». Він є одним з піонерів рідного шкільництва, українського літе
ратурного розвитку й громадського життя в Австралії.

З-під його невтомного пера вийшло чимало книг. Д. Нитченко — лау
реат літературних премій ім. Лесі Українки та Григорія Сковороди, член 
Національної Спілки письменників України.

Він прожив дуже тяжке життя в Україні, де лютували репресії, 
тому в 1949році письменник разом із сім’єю від’їздить до Австралії. Його 
велика наполегливість та працелюбність допомогли йому вижити в чужо
му світі й здобути визнання і велику повагу до себе.

Наша родина вдячна долі, що на нашому шляху зустрівся великий украї
нець — Дмитро Нитченко- Чуб. Ми вдячні йому за цінні поради та дружню 
співпрацю.

М .-М. ҐОЯНИ

Ньюпорт, 28.12.1988 р.

В. поважний і дорогий пане Ґоян!
Нарешті, після довгих поневірянь, вийшов з друку наш аль

манах, який забрав мені багато здоров’я й, головне, очей. Трапи
лися в ньому й деякі технічні помилки, які довелося виправляти 
пізніше.

Ви свого часу дали на кліше 250 долярів. Але кліше коштують 
70 долярів. Що з рештою грошей? Чи записати їх як пожертву на



альманах, чи вислати Вам в їх рахунок ще альманахів? Скільки? 
Вони в продажу по 15,00, а для Вас по 10,00. Може, пан Лака до
поміг би Вам продати. А скільки висилати Вашому танцюристові 
В. Лабазові? Чи візьме він десяток по собівартості, тобто по 10? 
Якщо В/ласка, запитайте його. Бо тим, хто дає саме фото, даро
вих примірників не даємо. Ви ж становите виняток -  жертвода
вець з добрим серцем. Привіт Вашій дружині Марії.

Із щирою пошаною,
Д. НИТЧЕНКО

П. С. До речі, в Аделаїді ніхто не продає альманахів, то, може, 
Ви урухомите цю справу. Як думаю, кожен танцюрист мав би 
придбати, якщо вони працюють не тільки ногами... Запитайте 
п. Лабаза.

Ньюпорт, 12.04.1990 р.

Дорогий приятелю пане Михайле!
Маю до Вас прохання. Я видав книжку спогадів «Від Зінкова 

до Мельборна». Має вона 407 сторінок, 29 світлин, охоплює 
40 років мого життя. У спогадах багато і різних пригод: напади 
бандитів, махновці в місті, самосуд над убивцями дівчини, шкіль
не життя, переїзд на Кавказ, праця на заводах, на Кубані на укр. 
відділі робітфаку. Виключення. Переїзд до Харкова, праця на 
фабриці та інших місцях, 4 рази звільнення з праці за соцпохо- 
дження, навчання в педінституті, праця у видавництвах, знайом
ство з багатьма письменниками, війна, фронт, полон, повернен
ня до Харкова. Під нім. окупацією. Евакуація на Захід. Табори, 
праця в гімназії, переїзд до Австралії. Це дуже стисло. Уже про
читав інж. Болюх і дуже хвалив, Таран вислав до газети рецензію, 
маю листи й усні добрі відгуки. А продати дуже тяжко. Ціна 25.00, 
даю 20 % знижки, але 2.10 за пересилку кладу на замовця. А як 
два-три прим., то пересилаю своїм коштом. Може, запитаєте 
Ваших знайомих та замовите разом хоч кілька прим., за що буду 
щиро вдячний. Бо без підтримки добрих людей я нічого не продам. 
А заплатив за друк великі гроші. 105 прим, вже розіслав безкош
товно до редакцій, архівів, рецензентів та тих авторів, що самі при
силають мені свої книжки. По двадцять прим, вислав до 4-х крам
ниць до Америки, Канади та до сіднейської крамниці Середюка. 
20 прим, прийшло замовлень після оголош ення, а решта з 
800 прим, ще лежать.



і ? Тож чекаю від Вас підтримки, бо в Аделаїді, на жаль, ніхто не 
кольпортує. Отже, при замовленні 2-х і більше примірників ціна з 
пересилкою лише 20 доларів.

Привіт В/Дружині!
Із щирою пошаною,

Д. НИТЧЕНКО

Ньюпорт, 9.06.1993 р.

Дорогий друже пане Ґоян!
Щойно одержав відбитки мого огляду книжки Яреми Ґояна з 

«Вільної думки» і надсилаю Вам відбиток. Думаю, що Ви швидше 
привезете, ніж посилати поштою.

Цікаво, чи ця книжка продаватиметься в Австралії і по якій 
ціні. Може, хто забажав би придбати, то треба наперед знати й 
Ціну.

Привіт В/Дружині Марусі! Вітайте Ярему Петровича.
З пошаною,

Д. НИТЧЕНКО

Донкастер, 4.08.1993 р.

В. поважана й дорога пані Марусю!
Приїхавши з Сіднея, де я був 2 місяці, застав в Донкастері 

42 листи, переважно з України, а сьогодні 4 листи і книжку. Отже, 
маю щодня і щовечора до 12-ї ночі сидіти й відповідати. Але я 
люблю одержувати листи, і це мене не журить, а тримає на світі.

Отже, щиро дякую за лист, фото і копію листа до п. Вакулен- 
ка. Коли б я був, як раніше, головним редактором, то я б Вам точ
но сказав, що стаття П. Кравченка про Вас буде надрукована в 
альманасі. А тепер все вирішує редколегія... (Недобрим є лише те, 
що стаття вже була надрукована. В журналістиці є принцип, якщо 
одна редакція надрукувала, то не можна слати того самого матері
алу до іншої редакції, зокрема в цій самій країні, крім повідомлень 
чи оголошень або конкурсових творів. А Ви прислали статтю, вже 
друковану в газеті. Але я буду боронити і домагатися, беручи до 
уваги навіть те, що Ви обіцяли взяти 50 прим, альманаху за півці
ни. Це дуже важливий аргумент на Вашу користь, а разом і на 
мою.)

Вашу доброту і діяльність в Україні у справі розповсюдження 
українських книжок не можна переоцінити. Це величезна корис



на жертовна праця. І коли б Україна мала хоч з десяток таких 
людей, то й тиражі українських видань пішли б догори. А то вида
ють книжки по одній або дві тисячі примірників. На щастя, Ки- 
єво-Могилянська академія, яка дала мені ту медаль-відзнаку, ви
дала пречудову книжку мого приятеля Б. Антоненка-Давидовича 
«Січ-Мати» (Нащадки прадідів). І хоч у ній немає нічого про Січ, 
та це неоціненна книжка матеріялів, знайдених в архівах КДБ та 
збережених його друзями та конфіскованих. Має 700 сторінок. 
А видали 50 тисяч примірників, як казав мені сам проф. В. Брюхо- 
вецький. Він подарував мені цю книжку, а упорядник, приятель 
Антоненка-Давидовича, Леонід Бойко (літературознавець) упоряд
кував та написав супровідні коментарі та статті. Я скоро одержу ще 
пару примірників. Ще не знаю, яка точно ціна.

Щодо світлин, які Ви мені прислали, то я щиро дякую, але як 
шкода, що Ви не написали на звороті світлин, хто ж на тих світ
линах є. Я догадався, що на одній є Ви з п. Михайлом. Знаю та
кож ті, де є я з Михайленком та де є п. Ґрін, а решта -  незнайомі 
люди. Отак часто хтось присилає фото й не напише прізвищ лю
дей, що є на ньому. А фото виймеш, покладеш окремо, а згодом 
уже не знаєш, від кого одержав і хто на світлинах. Та я щиро Вам 
дякую за них...

Щодо листа до п. Вакуленка. Шкода, що Ви спершу не при
слали його мені (щоб я виправив помилки). Я цілком Вас розумію, 
згодний з Вами, бо сам маю чимало жалів до нього. Ви ж бачите, 
що в останніх двох альманахах він не бере участи. Не хоче взяти 
10 прим, альманаху за півціни. А це наша ухвала, яка торкається й 
мене самого. Я взяв за півціни 22 прим, і заплатив 220 дол., вислав
ши в. Україну.

Знаючи, яку користь робить Києво-Могилянська академія, 
я дав чи пожертвував 1000 амер. долярів, ще перед тим, як я одер
жав ту медаль, про що я наперед не знав. Журналові «Березіль» до 
Харкова я передав 500 амер. долярів. І ще шістьом особам в Укра
їні я передав менші грошові подарунки, хоч декого [не]бачив у вічі.

Готується нова книжка до друку з архівних матеріялів про 
Антоненка-Давидовича. Незабаром я передам також 1000 ам. до
лярів на те видання, хоч все це лише з пенсії, бо книжки прино
сять мені великі збитки. Вислав уже 96 пакунків в Україну.

Отже, закінчуючи листа, я все зроблю, щоб статтю Кравченка 
було надруковано, а може, й іще щось. Я ж маю від Вас багато. 
Я колись прочитав Вашу статтю про подорож по Україні, мені вона 
сподобалась. Як маєте копію, пришліть. Не обіцяю наперед, але 
пробуватиму вмовити, щоб помістити.



і v Як пишете статті, пробуйте вживати діялоги, розмови, кіль
ка слів про обличчя, з ким розмовляєте, про краєвид, погоду, 
про якийсь випадок, пригоду, що сталася з Вами чи з кимсь, аби 
щось цікаве. Тоді не стаття, а буде художній нарис. Якщо Ви не 
маєте моєї книжки «Елементи теорії літератури», то я Вам охо
че пришлю. Третє видання її вийшло в Полтаві тиражем 5 ти
сяч і все там розійшлося. А Ви маєте нахил до писання. Часті
ше вживайте вдалі порівняння, приклад: «Як той звір кидається 
на товаряку, так Микола кинувся на пана Бжозовського». Ме
тафори: «Рояль, мов чорний казковий звір, скалив до світла білі 
здорові зуби».

Тут і метафора, і порівняння, і епітети.
Метафора: «рояль скалив зуби».
Порівняння: «мов чорний казковий звір».
Епітети: «чорний, казковий, білі, здорові».
Моя книжка якраз про те, як писати художні твори, з чого 

вони складаються, про писання віршів, оповідань з багатьма при
кладами. Я її написав для вчителів та студентів. Одна вчителька 
старших кляс з Вінничини писала мені: «Без ваших книжок з те
орії літератури та збірників “Люди великого серця” та “У дзер
калі життя й літератури” я не можу йти викладати до восьмої та 
дев’ятої і десятої кляс».

Передайте моє привітання п. Михайлові.
І не турбуйтеся. Думаю, що все буде гаразд.
Із щирою пошаною,

Д. НИТЧЕНКО

Корисна і благодійна діяльність 
М. Ґояна в Україні
Небагато наших заможних людей можуть похвалити

ся такою жертовністю і практичною допомогою культурно-видав
ничій справі та виховній мережі в Україні, як це бачимо в особі 
Михайла Ґояна. Всім відомо, в яку ситуацію й безвихідь потрапи
ли наші видавництва, навіть видану цікаву книжку тяжко прода
ти, бо попередні існуючі мережі розповсюдження дуже занепали, 
чимало друкарень та видавництв друкують російські видання, бо 
за них їм більше платять. Російська література захаращує Україну 
своїми виданнями, часом шкідливими порнографічними.

Побачивши це на власні очі, прибулий до Києва наш бізнес
мен М. Ґоян пов’язався з видавництвом «Веселка», яке видає чи



мало дитячої та молодечої літератури. Підтримавши це в-во свої
ми фінансами та закупивши чимало видань «Веселки», Михайло 
Ґоян розгорнув широку допомогу в реалізації українського друко
ваного слова. З одного боку, він розвозив або розсилав сам та з 
своєю дружиною Марією цілі бібліотечки різним школам, дитячим 
садкам, організаціям. Ця діяльність Марії та Михайла Ґоянів ви
кликала десятки листів подяк як в-ву «Веселка», в особах дирек
тора Яреми Гояна та гол. редактора В. Василашка, так і нашим біз
несменам за подарунки книжок.

Дістали наші австралійці Ґояни і подяку від міністра освіти 
України П. М. Таланчука за всі ті пожертви коштів та книжок ди
тячим садкам, школам, коледжам та бібліотекам.

Внаслідок такої широкої благодійної роботи Михайло та Ма
рія Ґояни одержали Грамоти від начальника Головного управлін
ня Міністерства оборони України, а також від в-ва «Веселка», яке 
в цей час відзначає своє 60-літгя.

Ґратулюємо панство Ґоянів за їх щедре серце, що показало, як 
треба менше говорити про свій патріотизм, а більше показувати 
його в дії, на конкретних прикладах.
10.07.1994 р. Дмитро НИТЧЕНКО

В-во «Веселка», Київ, Україна Ньюпорт, 7.03.1994 р.

В. поважані й дорогі Яремо Петровичу 
man. В. Василашко!
Цими днями пані Марія Ґоян з Аделаїди переслала мені текст 

Вашого повідомлення про присудження чи призначення мені 
премії ім. Лесі Українки за мої три книжки. Безмежно дякую Вам 
за Ваші добрі серця, за увагу до мене і оцінку моїх творів. Пишучи 
їх, я ніколи не припускав і не думав про те, що колись рідна земля 
відгукнеться й оцінить належно мою працю. Здійснилося те, що 
пророкували І. Багряний та Улас Самчук. Цим Ви продовжили моє 
життя ще на кілька років, а то воно почало вже занепадати. Був 
два тижні в лікарні. Захворів на ангіну пекторис (грудну жабу), маю 
поганий доплив крови до серця. Щодня беру по 14 таблеток, а з 
них 7 на розрідження крови. Але я ще зброї не складаю, хоч і по
чуваю себе в’ялим і немічним. Готую до друку другий том спога
дів «Під сонцем Австралії». Онук уже складає на комп’ютері, а чи 
пощастить видати, ще не знаю, бо власні гроші розтринькав на 
попередні видання, з яких і половини не повернулося з продажу.



.Буду шукати спонсора. А це нелегко, бо том має 500 сторінок, де 
буде 125 світлин.

Призначені з премією три мільйони грошей* (зробили й мене 
на старість мільйонером!) лишіть для в-ва. Я міг би дати адресу 
двоюрідної сестри в Полтаві, але знаю, що й Ваше в-во опинило
ся в скруті, то нехай буде для «Веселки».

За добро мушу платити добром. Сподіваюся, що ще буде на
года якось віддячити.

Збірники «Рідні голоси з далекого континенту» ще не дійшли 
до мене. З нетерпінням чекаю моєї книжки «Живий Шевченко», 
яку Ви мали видати до Шевченкових днів. Буду вдячний, коли 
вишлете мені один з перших примірників.

Ще раз сердечно дякую Вам.
Із щирою пошаною,

Дмитро НИТЧЕНКО

Ньюпорт, 1.07.1994 р.

Дорогий приятелю пане Ґоян!
Позавчора я одержав від Вас пакунок з моїми книжками «Жи

вий Шевченко». Щиро дякую Вам за пересилку. Але не пригадую, 
що коштує. Мабуть, 4.30? Уже третій тиждень, як я вислав Шум- 
ському статтю про Вашу жертовність в Україні та ще одну одночас
но, але чомусь ще не помістив. Більше того, прислав мені листа, 
стандартного, що бракує йому ЗО тисяч на придбання комп’ютера 
та устаткування. Просить жертвувати. Дивуюся! Я 45 років даром 
дописую, нічого ж не платить, то отак він цінить мою співпрацю: 
пиши та ще й гроші давай. Проте двом авторам він платить. Це 
Михайленкові і одному сіднейському. Соромно мені за нього. Вза
галі він людину оцінює по тому, скільки вона жертвує грошей. 
Давно в цьому пересвідчився. Я вислав йому 20 долярів, хоч сам 
залажу в борги з друкуванням моїх нових спогадів. Жертвував йому 
й по 5000. А коли б не вислав, то буде надовго затримувати мій 
матер’ял. Знаю з попереднього досвіду.

Привіт пані Марії та всій Вашій родині. А здоров’я моє погане.
Із щирою пошаною й подякою,

Д. НИТЧЕНКО

Р. S. Яким чином ці книжки потрапили до Вас?

* Йдеться про купонокарбованці {прим. ред.).



Ньюпорт, 7.08.1994 р.

Дорогий приятелю пане Ґоян!
Сердечно дякую Вам за добре серце, за лист і чек на 50 доля- 

рів. Моя нова книжка спогадів справді дуже грабує мене: за один 
прим, спогадів до інших країн пошта бере 15.00, а мені ж треба ви
слати хоч зо два десятки в Україну. Щоб дешевше коштувало, ви
силаю в поштовому мішку до Києва, а там розішлють чи переда
дуть, кому слід. Боюся, що цензура Кучми донюхається, що там є 
гострі протимосковські вірші й вислови, то, може, не пропустять. 
Адже в Західній Україні вже відновили в школах вивчення росій
ської мови. А що далі буде?

Привіт В/Дружині.
Із щирою пошаною й подякою,

Д .Н И ТЧ Е Н К О

Аделаїда, 20.11.1994 р.

Шановний і дорогий 
пане Яремо (Кошовий)!
Ваш факс ми одержали, за який Вам щиро дякуємо. За час 

моєї відсутності в Україні зайшли великі зміни. Новий Президент 
і багато інших змін. Час на нікого не чекає. Віримо, що у Вас все 
гаразд і що Ви всі здорові. Ми, як звичайно, працюємо більше, 
щоби привести все до порядку для Мирослави і для Анни, як ми 
поїдемо в Україну на цілий рік, бо вони перебирають дитсадок. 
Ми раді, що Ви вже готуєте до друку «Кобзар». Як ми приїдемо, 
то напевно вже буде готовий і в продажу. Просимо, не забудьте 
поставити досить примірників у Золотий фонд, бо це буде дуже 
вартісний історичний «Кобзар». Ми надіємося відлетіти з Адела
їди в першому тижні лютого 1995 р. Приїдемо в Україну на зиму, 
щоби охолодитися від спеки і австралійського літа. Першого груд
ня тут починається літо, так що можна сподіватися 40 степенів 
горячі, при такій температурі можна варити яйця в піску, і або
ригени це роблять. Сьогодні я говорив телефоном з п. Нитчен- 
ком, бо ми збираємося їхати до Мельборна на латинське Різдво 
до Маріїної сестри Орисі і Петра Ленківських і загостимо до 
п. Нитченка. Він казав мені, що хоче передати гроші для Вас, рів
но ж напише листа, ми привеземо зі собою. Він ще добре чуєть
ся, працює як звичайно, стіл до писання в спальні коло ліжка, 
і він або спить, або пише.



Дякую за вістку від Зірки Вітушинської, я переслав до неї факс 
і запропонував їй стрінутися з нами в Києві, або ми поїдемо до 
Парижа і там буде краще дати їй інтерв’ю на місці.

• ї; До скорого побачення.

111 Ваші Марія — Михайло

Сідней, 25.05.1998 р.

В. поважна пані Ґоян!
Ваш пакет зі світлинами та дописом про Ваші дитячі садки я 

одержав у Сіднеї, але я сам тут нічого не вирішую. Повернусь я, 
мабуть, 15 липня до Донкастера і тоді буде засідання редколегії, де 
буде вирішуватися справа. Керівництво Клюбом я передав пані 
Коваленко, отже і відповідальність за альманах вона бере на себе. 
Нас лишилося в редколегії четверо. До того ж четвертий, п. Виш
невий, не бере участи в засіданнях редколегії, бо він по операції 
й не дуже добре почуває.

Щодо Вашого допису: він маленький, а світлин багато. Як це 
все поєднати, я ще не знаю. Чи треба зменшувати, чи що робити? 
Але головне, що Ви ні слова не сказали, чи це український дитя
чий садок, чи це українські діти, чи австралійці. Це має принци
пове значення, бо якщо австралійські діти, то боюся, що редко
легія може відкинути, але я, як член редколегії, буду просити 
надрукувати. Бо австралійське життя нас мало цікавить. Це ж укра
їнський літературний альманах.

Отже, справа виясниться, як повернуся назад. А ви напишіть, 
що це за дитячий садок, яке там виховання — українською мовою 
чи англійською, бо Ви в дописі ні слова про це не згадуєте. Якусь 
статтю про нього помістимо, хоч уже було і в наших газетах.

Привіт В/чоловікові Михайлові!
Із щирою пошаною,

Д. НИТЧЕНКО

Якщо це укр. дит. садок, то можна подати й прізвища вихова
тельок.

Адела'ща, 30.05.1998 р.

Дорогий пане Нитченко!
Дякую за Вашого листа з Сіднея. Говорила я сьогодні з Ми

хайлом у Києві. Він передає Вам щирий привіт.
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Відносно допису про наші садки, то я вже багато разів писа

ла, що садки наші є англомовні. Я ще в Оксфорді, у Великій Бри
танії, здобула освіту для провадження дитсадків. В Англії — то всі 
садки були для англійських дітей. В Австралії в садках є діти різ
них національностей. Я не думаю, що це повинно мати якийсь 
негативний уплив на «Альманах». Я є українка, Михайло і я рока
ми провадимо садки, і нам ніхто не звертав увагу чи робив якусь 
дискримінацію. Я є певна, що п. Б. Коваленко не буде мати якісь 
застереження.

Ще раз дякую за Ваш лист і поздоровлення.
З належною пошаною до Вас,

Марія ҐОЯН

Донкастер, 11.05.1999 р.

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

дійну й жертовну діяльність у справі друку та розповсюдження 
української книжки в-ва «Веселка». Побільше б таких людей. По
руч з Вами я теж дещо роблю корисне для України, для нашої куль
тури, видавництв і свідомосте нашого народу, хоч мені тяжче це 
робити. Я ніякого бізнесу не маю. Дещо роблю коштом пенсії. 
Коли був тут президент Києво-Могилянської академії проф. Брю- 
ховецький, я був тоді в Сіднеї в дочки Галі. Я дав для Академії 
1000 амер. дол. на видання нових двох книжок про Антоненка-Да- 
видовича, які приготував до друку літературознавець Леонід Бой
ко, я йому вислав 600 амер. дол. Я харківському журналові «Бере
зіль», в якому належу до редколегії, щороку даю по 250 амер. дол.
Крім цього, я останнім часом видав у ......три книжки по 350 прим.
кожної, бо більше немає коштів. Це збірник «Силуети» та два збір
ники «Листів письменників», 260 стор. Сюди взяв по 25 прим, для 
подарунків. З них я продав тільки 2 прим, свойому онукові (Байда 
Букс), та Борець за подаровану книжку прислав 20 дол. А решту 
шлю в Україну своїм друзям та редакціям. А решту в-во «Просві
та» в Ніжині вислало до сотні редакцій, університетів, шкіл та 
інших осіб. Допомагаю я і кубанським козакам, які почали вида
вати газету «Вісник». А багатьом вислав по 100 долярів, тим, що 
бідують, та хворим, хоч я їх особисто й не знаю. Витратив майже 
всі мої заощадження.

А Вам висилаю 200 долярів (100 амер.) з проханням передати 
Яремі Ґоянові у «Веселку» з нагоди 60-ліття існування видавництва.
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: ;Я вислав в Україну школам, університетам, редакціям, в цьому 

м™  числі й до Севастополя укр. гімназії та редакції,— разом за 5 ро- 
Ц ||| ків 103 пакунки своїх книжок по 30—40 у кожнім. А окремих кни- 
г; жок вислав сотні. їх уже ніхто не купує, і я більше не організо- 
І 1  Буватиму Двомісячник Книжки. До того ж я так осліп, друкую 

всього лише з великими труднощами. Ледве бачу літери на ма
шинці.

Висилаю Вам «Листи письменників».
Із щирою пошаною,

Д. НИТЧЕНКО

Передавайте моє щире вітання п. Яремі Гоянові та ред. Васи- 
лашкові Василеві. Бажаю їм успіху у їхній корисній праці.

Додаю чек на 200 дол. для «Веселки».
Д  Н.

Прошу повідомити про одержання цього чека. Вибачте за по
милки, бо я вже дуже сліпий. Пишу і не бачу того, що пишу.

д. я.

Аделаїда, 25.05.1999 р.

Шановний і дорогий пане Нитченко!
Щиро дякуємо Вам за Вашого листа від 11.05.1999. Михайло 

відлетів в Україну, він забрав Вашого листа і двісті долярів, щоби 
передати п. Яремі. Співчуваємо Вам, що ще так багато Ви хотіли б 
зробити, але маєте проблему з очима. Все ж таки ми довідалися 
багато цікавих новин від Вас. Рівно ж дякуємо Вам за дві книжки, 
які Ви нам переслали — «Листи письменників» і «Силуети»,— пер
лини Вашої невтомної праці.

Дорогий пане Нитченко, що сталося з альманахом, який Ви 
видали з нагоди п’ятдесятиліття поселення українців в Австралії, 
чи вже вийшов?

Ми бажаємо Вам кріпкого здоровля і віримо, що Ви дочекає
тесь сто, а що далі, то буде в додатку. Ми завжди любили Вас, і Ви 
були прикладом для нас. Ви дуже багато зробили для України і 
українського народу, за що слава Вам!

З належною пошаною і щирим привітом,
Марія ҐОЯН

Р. S. Дорогий пане Нитченко. Михайло передасть Ваші двісті 
долярів для п. Яреми, велике Вам спасибі за Ваш дар. Що роблять 
В. Мотика і його колега М. Павлишин? Ми з Вами робимо їхню
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роботу, а вони тільки хваляться і роблять собі славу за чужі гроші. 
Прочитайте «Українці в Австралії» другий том і переконаєтеся. 
Де правда?

Ми завжди з Вами.

Донкастер, 28.05.1999 р.

В. поважна й дорога пані Ґоян!
Щиро дякую за лист.
Щодо альманаха, то закінчуємо виправляти мову і за тиждень- 

два піде до друкарні. А там швидко надрукують.
Два Ваші матеріяли пішли до альманаха, зокрема про дитячий 

садок. Буде надрукована і стаття чи нарис В/чоловіка Михайла про 
Францію та Винниченка.

Передавайте вітання п. Михайлові.
Із щирою пошаною!

Слободян з Аделаїди, здається, Михайло, прислав твір для аль
манаху. Якщо знаєте його адресу, то прошу прислати. Твір будемо 
друкувати.

Д. Н.

Донкастер, 18.07.1999 р.

Дорога пані Марусю!
Щиро Вам дякую за лист і підтвердження від «Веселки», що 

мою пожертву вони одержали. Дякую й за привіт від Вашого чо
ловіка Михайла.

А я тепер перебуваю в старечому домі тимчасово, бо моя доч
ка 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 Вожена Коваленко...

У старечому домі загалом добре. Кожен має окрему простору 
кімнату, там же за стіною і душ, і вбиральня, і все, що треба. Бе
руть 85 % пенсії. Харчі теж добрі, єдине, що немає зі мною моєї 
бібліотеки.

В старечому домі майже самі жінки і кілька чоловіків, а я се
ред 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 
Сіднея 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 й такі, що їх годують з ложки. Сум
но 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 Ва

шій родині.
Із щирою пошаною й подякою,

Д. НИТЧЕНКО

Дмитро Нитченко

Актуальні проблеми сучасності
(В. Карпенко. Як повернути манкурту пам’ять?
Колонка гол. ред. «Вечірнього Києва», Київ, 1997)

Лише два роки тому українська преса в Україні й ді- 
яспорі жваво відгукнулась на появу книжки, головного редактора 
газети «Вечірній Київ» Віталія Карпенка, а сьогодні перед нами 
нова збірка його передових з «Вечірнього Києва».

Це нове видання п. з. «Поодинці — вмирають, а виживають гур
том» має вже не 208 сторінок, як було в попередній книжці, а 428 і 
поділене на 8 розділів. Кожен з них охоплює низку статей, тематич
но тісно пов’язаних між собою. Крім цього додано, замість прологу 
чи вступу, «Легенду про манкурта», написану за творами киргизького 
письменника Чингіза Айтматова. Ця легенда в’яжеться з самою на
звою і тематикою цього великого збірника, який і починається про 
наших українських манкуртів, яких натворив безліч як царський ре
жим протягом 300 років, так і радянський протягом 70 років.

Манкурти — це перевертні, покручі, хохли, які під спритним 
впливом і насильним вихованням Росії втратили свою національ
ну пам’ять, свідомість: хто і чиї вони діти. І в сучасному періоді 
творення нової української держави стають великим гальмом, зро- 
сійщеною отарою, що часто втратила навіть свою рідну мову й 
готова продати інтереси України Московії.

*
З легенди довідуємося, як в глибині Азійського ма

терика в давні часи у безмежних степах, на терені Сари-Озеки, 
кочували чужі й жорстокі зайди, що мали назву жуаньжуани. За-



хопивши ту сариозецьку округу, вони захоплювали в полон місце
вих людей, торгували ними, продаючи до інших країн, а найгір
ше, що в жорстокий спосіб творили з них манкуртів спеціальни
ми операціями. Люті манкурти втрачали пам’ять, звідки вони, якої 
нації, хто їх батьки, стаючи вірними рабами жуаньжуанів.

І автор статті «Як повернути манкурту пам’ять» (краще вжи
вати форму — манкуртОВІ, про що колись писав і Максим Риль
ський, і Б. Антоненко-Давидович) пише ніби відповідь студентці- 
малоросці, яка за те, що викладачі інституту провадять патріотичне 
виховання. Вона пише до редакції: «Що ж це за викладачі, які так 
пропагують націоналізм, які вбивають в ще неокріпші голови мо
лоді ненависть, зневагу до мови наших братів і сестер, до росій
ської мови, інтелігентної і милозвучної. Я українка-полтавчанка. 
Закінчила українську школу, інститут. Знаю досконало українську 
мову, але розмовляю тільки російською, бо більше її люблю за її 
інтелігентність»...— і закінчує: «...мені дуже соромно за ці 79 під
писів, сором за вас, Віталію Карпенко, за вашу націоналістичну га
зету» (у цій цитаті 6 помилок).

Це вона, як бачимо, протестує проти тих студентів та вчите 
лів, які виступили в пресі («В. Київ») проти російщення в шко
лах та університетах. Тож це приклад нашого манкурта, як вона 
сама цурається рідної мови, що сталося в навчальних закладах за 
радянських часів.

*
Мені, як людині, що походить з Полтавщини, з Зінь- 

кова, соромно якраз за неї, Ірину Мірошниченко. Вона втратила 
національну свідомість і гідність. Вона забула або й не знала, що 
писали про нашу мову наші клясики, зокрема Тарас Шевченко. 
Я не закликаю до зневаги російської мови, я її теж викладав, коли 
зменшили в десятирічці кількість українських годин мови коштом 
збільшення російських, але я був свідком, як у моєму Зінькові ру- 
сотяп (вислів Л еніна.- Д. # .) , перший секретар парторганізації, 
присланий з Росії, в Індустріяльно-технічній школі в Зінькові, де 
він викладав якусь політграмоту, домігся, щоб перейменували нашу 
школу ім. Івана Франка на школу ім. Карла Лібкнехта. Я б їй роз
повів, як слідчий Герсонський, допитуючи письменника Івана 
Багряного, кричав: «До каких пор ти, сволочь, будешь говорить на 
етом собачєм язикє! Ето тебе не петлюровская организация!».

Я б їй розповів, як жорстоко винищували українську мову на 
Кубані, де колись оселилися 23 тисячі козаків, переселившися з-під 
Туреччини, як закрили 240 українських шкіл на Кубані та Північ-



. йому Кавказі, як з наказу Москви розстріляли все чоловіче коза- 
цьке населення в трьох найбільш українських станицях на Кубані 

ІЦІІІІ (спогади генерала Орлова), зокрема в станиці Полтавській, звідки 
походить студентка Домочка Бурба, яка навчалась зі мною в Крас

и в  нодарі і яка опинилась на Півночі, а її батька розстріляли, а брат 
покінчив через це самогубством.

Я б їй радив прочитати книжки «З порога смерті» та «У жор
нах репресій», недавно видані у Києві (з архівів КДБ). Першу упо
рядкував письменник з-під Зінькова — Олекса Мусієнко, всю ро
дину якого знищила радянська система, керована з Москви, а другу 
написав науковець Ільєнко, які згадують сотні репресованих та 
розстріляних українських письменників, в тому числі і нашого 
славного проф. Миколу Зерова, що походив з Зінькова. Його на 
Соловках разом з багатьма укр. письменниками розстріляли з на
казу голови Ленінградського ЧК і викинули з баркаса в води Біло
го моря. Я б розповів їй, як у Харкові деякі мої колеги-вчителі під 
час масових арештів українців, виходячи з хати, в розмові перехо
дили на російську мову; я б розповів, як недавно «русскоязичниє» 
в Криму повибивали вікна в бібліотеці української громади, а на 
стінах понаписували непристойні лайки та погрози, щоб «хохли 
убіралісь отсюда, іначе ми вас порежем».

Мабуть, ця Ірина Мірошниченко не знає нічого ні про Биків- 
ню, де з наказу Москви розстріляно й поховано 200 тисяч людей, 
ні про Вінницькі могили (понад 10 тисяч, по 600 в кожній могилі), 
ні про спалених 300 людей під Куп’янськом, ні про те, що, тіка
ючи, спалили в тюрмі в Полтаві 240 в’язнів, не знає про голод, 
який організувала Москва й загинуло 10 мільйонів селян. Тільки у 
Львові після війни за кілька місяців розстріляно 54 тисячі людей, 
а вислано півмільйона на загибель (стаття полковника КГБ в «Лі
тературній Україні»).

Коментуючи лист Ірини Мірошниченко, ред. Карпенко зазна
чає, що ті 79 не нападають і не ображають російської мови, але 
боронять свою, хотять, щоб українська державна мова була мовою 
викладання в освітній мережі. А націоналізм чи патріотизм — це 
добра ознака кожної людини, кожної нації, для всіх, хто любить 
свій народ, свою мову, культуру і не скочується до крайнощів — 
до нацизму, шовінізму.

І автор, закінчуючи цю статтю, не з гнівом, а з співчуттям ста
виться до Ірини, вважаючи, що таким людям, що стали манкурта
ми, треба помогти повернути свідомість і любов до свого рідного. 
Для прикладу згадаємо, що навіть російський письменник, здаєть-



ся, Тургенєв, сказав нашій письменниці (Марко Вовчок), що ко
ли б він був українцем, то ніколи б не цурався своєї мови. Ірина 
забула, що сам Ленін писав: «Поскребіте ви каждого русского ком- 
муніста і ви найдьотє в ньом русского шовініста».

*
Загальновідомо, що в Росії немає жодної української 

школи на державному утриманні, але в той же час в Україні 40 % 
шкіл з російською мовою викладання й утримуються нашим уря
дом, який не виступив в обороні української мови, бо став ман
куртом.

А як провадила русифікацію Москва, підтверджують факти. 
У 1938 році я викладав на підготовчих курсах до Першого медін
ституту в Харкові українську мову. Я був свідком, як появилось у 
пресі повідомлення Москви про те, що всі кращі інститути в со
юзних республіках мають перейти у викладанні на російську мову 
(бо освітою керувала Москва). Тоді ж до нашого медінституту при
був новий директор на прізвище Гаспарян, бо попередній, Михай
ло Ловля, був заарештований. Цей новий директор викликав по 
черзі професорів інституту, які ще викладали українською мовою, 
а їх лишилось три, і наказав перейти у викладанні на російську 
мову. Один з них був єврей Фінкельштейн, який викладав мікро
біологію. На вимогу дати йому наказ на письмі, Гаспарян відмо
вився. До речі, проф. Фінкельштейн не раз соромив тих студентів, 
які вимагали від нього викладати російською мовою, кажучи: «Чи 
вам не соромно? Ви живете на українській землі, їсте український 
хліб, але не хочете знати мови цього народу?»

*
У статті «Якого ми кореня» Віталій Карпенко під

креслює, що головна загроза для України не з боку Росії чи Захо
ду, а зсередини, тобто від сьогоднішніх наших провідників, від най
вищих державників на чолі з президентом Л. Кучмою. На цю думку 
його схиляє внутрішня і зовнішня політика, яку провадить прези
дент, підштовхуваний своїм українофобським оточенням. І автор 
підтверджує те твердження багатьма доказами: спільна протиповіт
ряна охорона кордонів України віддана Росії; віддання Севастопо
ля та фльоти, яка належить нам; участь в СНД, де Росія має 50,5 % 
голосів, і передача Росії наших газотранспортних артерій та газо
сховища на нашій території, і бандитський напад Росії на Чечню, 
який дипломатія України розцінила як внутрішню справу Росії, аж 
поки Захід не зайняв жорсткішу позицію. Тоді й наші зайняли інше



ставлення. І все це робиться на догоду «старшому братові». І спро
би Кучми зробити російську мову офіційною, що вплинуло на 
поглиблення русифікації нашого життя й освіти. Така ж русскоя- 
зична атмосфера і в президентській адміністрації. А те, що багато 
вулиць ще й досі з іменами комуністичних вождів або англо-ро- 
сійською мовою, то мимоволі виникає питання: «Де ми живемо, 
у якому заповіднику?».

І автор підсумовує: «Загалом же антиукраїнська сутність і на
шого президента, і виконавчої влади, ним очолюваної, випирає, як 
шило з мішка». І знову докази: і злиденне життя народу, і заборо
на поховати патріярха Володимира на терені української святині 
Софії, мотивуючи тим, що терен належить Московії як «заповідна 
зона». І автор вибухає запитанням: «Скільки треба лицемірства, 
щоб в очі власному народові, даруйте, брехати, бо ж не дано до
звіл поховати патріярха на терені Софії». Зрештою автор запитує: 
«Якщо то “заповідна зона”, то чому сам президент будує собі чо
тириповерхову хатину... на заповідній зоні?»

І в той же час, за повідомленням преси, у Петербурзі шовініс
тичні сили перешкоджають поставити пам’ятник Шевченка, який 
подарувала діяспора, але наші урядовці ніби в рот води набрали. 
Більше того, наш президент навіть не відповів на лист посадника 
Петербурга Собчака, який хотів, щоб Україна приєдналася до вста
новлення пам’ятника Кобзареві.

*
Таких убивчих і переконливих статей на різні пекучі 

теми з життя України у збірникові В. Карпенка 122 на 428 сторін
ках. Мов з гармат б’ють вони по злочинах: російщення України, 
шахрайствах, безладді, доводах на прикладах, що головна загроза 
для України не зовні, а всередині. При цьому зазначає, що ми 
спроможні вирішувати будь-які завдання, якщо матимемо націо
нально свідомих, патріотично настроєних державників, які служи
тимуть Україні і українському народові.

А ці погляди тісно пов’язані зі статтею «Нація і націоналізм».
Адже протягом 300-літнього панування царської деспотії і 70-літ- 

ньої кривавої диктатури червоної Москви внаслідок винародовлен- 
ня нашого народу, заборон української мови, перекручення й фаль
шування нашої історії, масових арештів патріотів, арештів понад 
300 наших письменників, які були першими оборонцями нашої 
мови, культури та викривачами страшного голодомору, свідомість 
нашого народу так занепала, зокрема в містах. Хто розмовляв на 
праці українською мовою, називали націоналістами. А націоналіста



(тобто патріота.— Д. Н.) вважали за ворога, петлюрівця, зрадника, 
тому націоналізм автор розглядає, як цілком позитивне явище, 
особливо в цей тяжкий для України період.

*
Спираючись на ґрунтовну працю О. Братка-Кутян- 

ського «Феномен України», що щойно вийшла з друку й набула 
широкого розголосу й похвал, автор переконує, що націоналізм 
сьогодні особливо потрібний в Україні і що він має прогресивне 
значення, зазначаючи, що всі європейські народи будували свої 
держави на національній основі. Але Братко-Кутянський застері
гає, що націоналізм може бути небезпечним, коли він переросте в 
нацизм чи шовінізм і винищуватиме інші народи, як це сталося з 
Німеччиною або сьогодні робить Росія в Чечні, винищуючи народ.

І ред. В. Карпенко переконує, що український патріотизм чи 
націоналізм не становить для нас загрози, особливо тепер, а під
носить свідомість людей і скріплює волю в боротьбі за свою дер
жаву. А тому сьогодні націоналізм в Україні відіграв прогресивне 
корисне значення, бо головна небезпека з боку ворожих сил все
редині, а не зовні. З того треба робити висновок, що потрібно 
плекати любов до рідної землі, рідної культури, мови, народу, зміц
нювати волю. Справді, людина без патріотизму — трухлявий пе
ньок. А що ця праця Братка-Кутянського викликала велике заці
кавлення, то В. Карпенко розповідає, що в Києві відбулась 
презентація цього твору «Феномен України» 24 квітня ц. р. в Укра
їнському домі, де заля не могла помістити всіх бажаючих там бути.

*
Такі важливі й актуальні майже всі статті розділів, 

а зокрема такі, як «Держава і нація», «Душа нації — дух народу», 
«Червоний слід в історії», «Діяти, а не скніти», «Волю важко здо
бути, та легко втратити», «Що видно через прозорі кордони», «Дуля 
з кишені академіка» (мова про Толочка), «Драконівський наказ 
міністра Згурського», «Патріярхи української духовносте», «Інте
лігенція б’є на сполох», «Письменник і життя», «Державний пере
ворот», «Суд від Шмарова — на суд над Шмаровим» (мова про 
недавнього міністра оборони, якого, дякуючи «Вечірньому Києву», 
зняли з посади), «Новий наступ на свободу слова» та багато інших.

Закінчуючи, можна сміливо сказати, що головний редактор 
«Вечірнього Києва» тримає палець на пульсі: кожна стаття, кожна 
його передовиця -  актуальна -  удар по небезпеці чи про відзна
чення якоїсь важливої події. Тому й його газета «Вечірній Київ» 
користується великою популярністю в читачів.



Але є й жаль до «Вечірнього Києва» та його редакто
ра: забули вони про нашу цьковану важливу літеру «Ґ», за яку так 
уболівав наш славний Борис Антоненко-Давидович і про яку ба
гато писали, коли почалась відлига. А тепер не тільки не вжива
ють на шпальтах газети, а навіть не згадують, ніби в ній немає вже 
потреби. Недавно в Мельборні після доповіді голови НТШ зі Льво
ва я запитав, чому забули про цю магічну літеру «Ґ», то він дема
гогічно відповів, що з нею багато плутанини. Але в словниках 
Г. Голоскевича та і в діяспорних виданнях вживається літера «Ґ» і 
немає плутанини. Чи, може, редактори газет в Україні вже забули, 
де її вживати в мові? А шкода, що у наших мовників та редакторів 
книжок та преси в Україні така коротка пам’ять щодо цієї літери, 
що є характерною для нашої мови. Чи, може, вона не смакує ліва
кам з Верховної Ради, бо щось не згадують про неї й там.

Книжку О. Братка-Кутянського «Феномен України» можна 
замовляти в Австралії в книгарні «Байда Букс».

Лист від друга
Київ, неділя 20 вересня 1999 року. Чудовий сонячний 

осінній ранок, я скоро пробудився, бо чекав телефонного дзвінка 
від дружини. Сиджу коло столу і переді мною останній лист, пи
саний до нас 17 липня 1999 р. Дмитром Нитченком. «Дорога Пані 
Марусю...» Не буду входити в подробиці цього листа. Багато мож
на б писати, роздумуючи над цим листом. В кожному рядку відчу
вається велич духу 94-річного Дмитра Нитченка, людини, в якої 
не було меж любові до України і українського народу. Він любив 
правду, він писав правду, він мав багато друзів, він писав нам з 
подякою і признанням за всі добрі діла, які спільно єднали нас.

Читаю і не можу повірити, що 15 вересня 1999 року відійшов 
у вічність цей Великий Українець. Окрім того, що він жив так да
леко від рідної України, яку він так любив і ціле життя для неї 
посвятив, в чужому світі став подвижником українського слова, 
української науки, з великим признанням української спільносте, 
про яку він постійно турбувався і старався за всяку ціну нагадува
ти нам, українцям, хто ми і чиї ми діти. Дуже любив молодь і по
стійно нею опікувався, часто проводив конкурси української мови. 
Знаючи цю універсальну людину, можна сказати, що він був по
сланий Богом на п’ятий континент, щоби зберегти нас, українців, 
від повної асиміляції в Австралії.



Багато можна б писати про Дмитра Нитченка, і ми є певні, що 
буде написано ще, але ми вважаємо, що нашим обов’язком є при
святити наше признання і любов за його великі діла і за його муд
рість, на яку він не був скупий, передавати молодим поколінням 
його непохитні ідеї. Ми горді і щасливі, що знали і співпрацюва
ли з ним.

Дмитро Нитченко був дуже активною людиною на світовому 
рівні, поширював українську культуру і літературу. В Україні ви
давництво «Веселка» друкувало книги Дмитра Нитченка, на які був 
великий попит і визнання. Вернувся Дмитро Нитченко в Україну 
з далекого Австралійського континенту як великий син української 
святої землі, у величі одного з найбільших натхненників нашого 
часу. Чи прийняла Дмитра Нитченка українська держава як вірного 
сина України? На це питання ми не маємо ще відповіді, але віри
мо, що український народ збереже в пам’яті цю людину, великого 
мученика, який жив для України далеко за її межами.

Для всіх нас Дмитро Нитченко є прикладом — вірити у власні 
сили, не падати духом, творити і робити добро іншим так, як це 
робив він. Він не був матеріально багатим, але був щирим україн
ським патріотом, якому не було рівного. Бракує слів, щоби опи
сати всі його добрі діла на клаптикові паперу, тому треба ще чека
ти, коли прийде час, що ми зможемо оцінити і признати заслужене 
місце Дмитра Нитченка в українській історії.

Схилимо наші голови перед людиною, яка залишила цінний 
скарб науки і знання для нас і для майбутніх поколінь. Пішла у 
вічність людина, яка всю спадщину залишила нам -  українцям, бо 
такі мудреці не часто народжуються, але ми мали дар від Всевиш
нього — Дмитра Нитченка.

Немає сумніву, що це був один з тих, який вічно житиме з 
українським народом, а в іншому світі він буде в царстві небеснім, 
бо на цьому світі він нікому кривди не робив. Висловлюємо спів
чуття всім тим, кому він був рідний, і всім, хто його любив та 
шанував.

Дорогий друже, Україна і Австралія, де ти писав і творив, ні
коли тебе не забудуть, бо ти чужий світ покорив, а нам, українцям, 
передав ЗАПОВІТ: «Те, що я робив для вас, то ви те саме робіть 
для інших».
Київ — Аделаїда. 20 вересня 1999 р. Михайло ҐОЯН



Михайло

ЇМ І НІНІ
Доля звела мою родину з чудовою сім ’єю, з Євгенією та 

Степаном Радіонами, листування з якими є великою приємністю.
Жорстокою хвилею Другої світової війни цю родину, як і багатьох укра

їнців, було викинуто з рідної землі на чужину. Це інтелігентні, освічені 
українці, пристрасні патріоти України, які не покладаючи рук трудяться 
на відродження нашої Держави.

Степан Радіон — письменник, бібліограф, ономастик. Був заступни
ком парафіяльної ради Храму Свято-Успенської парафії УАПЦ. Як дослід
ник, Степан Радіон вивчає українські прізвища по всій Австралії на ос
нові вивчення церковної та громадської преси, парафіяльних списків та 
списків різних громад. З-під його письменницького пера вийшло багато 
книг. Степан Радіон — член багатьох суспільно-громадських і церковних 
організацій, співробітник часописів і журналів в Австралії й діаспорі, ос- 
новоположник-меценат ФУСА-КУА.

Михайло ҐОЯН

6.01.1999 р.

Вельмишановний пане Ґоян!
Дуже дякую за матеріяли пересправ ПФ ПА з дирекцією  

ФУСА, а точніше, з Вол. Мотикою. Прочитав, і мені тошно зро
билося. Що той меґаломан Мотика виробляє, Господи!

Ви ще маєте порох у гаківницях. А ПФВ скапсаніло. Голова 
Олекса Василько став бездіяльним через хворобу Паркінсона. А на 
мене налягає пожилий вік, 87-й, ледве плентаюся. І решту сил, що 
ще маю уповні, присвячую літературі й науці.

Але, певне, й нам треба скликати 33 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 за- 
страхування, «страхи на ляхи». Він знає, що він не виграв би спра
ви, а мусів би дати на суді відповіді, вияснення, що не хоче Вам 
давати.

З пошаною і привітом,
Cm. РАДІОН

П. С. Ви добре вияснили, чому ми мусимо позбуватися арха
їзмів.



Аделаїда, 05.12.2001 р.

Високошановний пане Радіон!
Прошу пробачення, що я знова звертаюся до Вас і турбую Вас. 

Але великий жаль в мене на серці до людей, які повинні бути му
дрими, бо вони наші провідники і письменники не тільки на сло
вах, а і на ділах, але наша біда, що ми не маємо поваги до себе 
взаємно. Висилаю Вам відео, що студія «Золоті Ворота» зробили 
для Михайла для телебачення в Україні, щоб Ви побачили. Рівно ж 
висилаю Вам маленьку частину з тих подяк, які прийшли на нашу 
адресу, не тому, що, як нам кажуть, ми хвалимося, але тому, щоби 
доказати таким людям, як п-ні Б. Коваленко і іншим, що нас по
требують і поважають в Україні, а не так, як вона і Літератур
ний клуб ім. Василя Симоненка в Мельборні нас образили, що 
нібито нас в Україні не потребують. Ми знаємо нашу місію, вже 
десять років працюємо наполегливо, і не для слави, а для України 
і українського народу, а головно -  для наших дітей. Чому ми так 
себе ненавидимо, кожна людина заслуговує на признання, в якій 
ділянці вона б не працювала. Пане Радіон, я хочу Вас просити, як 
Ваша ласка, будьте такі добрі, як переглянете відео, то передайте 
все п-ні Орисі Стефан, за що я Вам буду дуже вдячна, ми віримо, 
що Вам буде цікаво побачити, що Україна нас всіх потребує. З ве
ликим респектом до Вас, Ви багато зробили для української спіль
ноти тут, в Австралії, і за це Вам слава, а Україна поблагословить 
Вас ще на многія і многії літа як її рідного сина.

Михайло вже приїхав з України і готується скоро вертати, бо 
роботи там дуже багато, а часу так мало, так довго ми мріяли про 
нашу Незалежність, а тепер, коли ми її маємо, то чомусь стали такі 
байдужі і чекаємо, щоби хтось таку Україну нам побудував, яка би 
нам сподобалася. Як сумно, що ми на наших ворогів нарікаємо, 
але забуваємо наші завдання до нашої батьківщини. Такі, як Куч
ма, не побудують нам таку Україну, яку ми хотіли б мати, це наша 
робота, коли ми вважаємо себе українськими патріотами, так що 
не вороги нам заважають, ми самі собі вороги і ведемо ворожнечу 
між собою, критиків і мудрагелів між нами є багато, а час минає, 
і якщо ми не зробимо добре діло сьогодні, то завтра може бути вже 
запізно. Віримо, що Ви і Ваша родина всі здорові.

З нагоди Різдва Христового і Нового — 2002 року бажаємо Вам 
кріпкого здоров’я і всіх Божих ласк. Щастя Вам!

Ваші Михайло-Марія ҐОЯНИ



. 7.12.2001 p.

Вельмишановне панство Ґояни!
Другу частину книжки «ФУСА», відео, похвальні грамоти та 

бюлетень «Вісник УВКР» одержав з подякою.
Віддячуюся Вам своєю останньою, 25-ю книжкою «Бібліогра

фія Творчості Ентешівців Австралії». Може придасться Вам.
Відео зразу передаю, так, як Ви бажаєте, молодій освітянці 

Орисі Стефан. А для ознайомлення і книжку з усіма прилогами. 
Хай вона побачить і прочитає те все.

Ґратулюю за успішну жертвенну добродійну освітньо-культур
ну діяльність для пробудження патріотизму українського народу, 
знедоленого російською дикунською імперією, та для стабілізації 
української держави та незалежносте України.

З пошаною,
Ваш Степан РАДІОН

17.08.2004 р.

Шановна й дорога пані Маріє Ґоян!
Дякую за довгенького, з болем душі написаного листа.
Читав я його також з глибоким сумом душі у власній безрад- 

ності у цій ганебній ситуації, яку створив Володимир Мотика.
Він, певне, тепер шкодує, але не має мужності перепросити 

Вас і відкликати ганебний судовий процес.
А з автографами на моїх книжках вийшло так.
Я одержав від Вас з Києва книжки без автографів. Тому думав, 

що не цікавитесь моїми автографами.
Отже, посилаю автографи наліпками, які наклейте на кожній 

книжці, що останньо вислав Вам, і на тій, що колись послав Вам 
книжку Петра Сороки про мою творчість.

Приємно мені побачити Вас на фотографії з проникливим по
глядом очей, що променіють з фотографії у книжці Івана Ільєнка.

Бачите, суспільні болячки, на жаль, тягнуться у нашому народі. 
Почавши від Переяславської угоди гетьмана нещасного Богдана 
Хмельницького до сучасного манкурта Леоніда Кучми — президен
та України.

Але надіймося, що вибори президента в жовтні ц. р. принесуть 
зміни. Прийдуть патріоти до влади.

На все добре! Сердечно вітаю Вас.
З пошаною,

Степан РАДІОН



Аделаїда, 23 серпня 2004 р.

Дорогий, вельмишановний пане Радіон!
Листа Вашого я одержала і п ’ять наліпок для книжок, за що 

я Вам вдячна. Пробачте, я не хотіла Вас критикувати, що не під
писали свої книжки, які нам подарували. Ми хотіли залишити 
Ваші підписи на пам’ятку. А щодо книжок ФУСА, то ці книжки 
ми не підписуємо, бо то є сумна справа, якої не повинно було 
бути.

Ми повністю погоджуємося з Вами, де Ви підкреслюєте, що 
за ці ганебні діла Мотика повинен був нас перепросити. Але то 
роблять люди відповідальні і сміливі, не такі, як Мотика, який собі 
все дозволяв і був упевнений, що на його нечесному шляху не 
знайдуться люди, які стануть йому на перешкоді в його діяльності 
у ФУСА.

Мені приємно поінформувати Вас, що я отримую багато від
гуків на третю книжку і хочу ще поділитися цікавою новиною, яку 
я щойно отримала: як працювала дирекція ФУСА і як розпоря
джалася безвідповідально фондами ФУСА. Наприклад, відбував
ся там шахер-махер — купували меблі для влаштування мешкан
ня панові П. Чудакевичеві, і ще виявляється, що десь зник  
комп’ютер, на якому, мабуть, були записані інформації про д і
яльність ФУСА.

Мені здається, що люди почали розуміти, яким шляхом В. Мо
тика Провадив нашу наукову інституцію, але трохи запізно, і все ж 
таки мені здається, що для позитивної праці ніколи не буває запіз
но. Матеріали поповнюються, і так виходить, що ще може буде 
четверта книжка.

Дирекція ФУСА хотіла нас тут в Аделаїді втопити своєю брех
нею, але, як каже українська мудрість, хто під ким яму копає, той 
сам у неї впаде.

Щодо рецензії третьої книжки ФУСА, то я вважаю, що проб
лем не буде. Само собою є багато людей в Україні, які дивують
ся, як там могло це все статися і що така українська свідома гро
мада в Австралії могла створити ФУСА, а не змогла врятувати 
Фундацію, коли зайшла така велика криза між фундаторами і ди
рекцією.

Люди, які звертаються на мою адресу, називають мене геро
єм, але я не герой, я жінка, яка нікого не хотіла б образити. Я хо
тіла стати в обороні людей, котрі були так ганебно ображені зі сто
рони п-ні Е. Островської, В. Мотики, П. Чудакевича, В. Гладкого. 
А решта дирекції ФУСА, я вважаю, були «мертвими душами» за



І - !
Михайло 
і Марія

їхню неактивність. Все, що ми тут, в Аделаїді, робили, це не було 
злобністю, і я переконана, що Ви це добре розумієте.

Ще раз Вам дякую за Ваш щирий відгук і за Ваше співчуття 
нам і за книжки, які Ви нам подарували.

З великою повагою і з любов’ю до Вас,
Марія ҐОЯН

2.08.2004 р.

Вельмишановне панство Ґ  М. М.!
Такими ініціялами Ви обоє подаєте на зворотній адресі пакун

ка літератури, висланої мені з Києва.
Дуже дякую за 2 пр. нового видання документації про боляч

ку на тілі української спільноти в Австралії та 1 пр. поезій Дм. Пав- 
личка «За нас» і 2 пр. Івана Ільєнка «В пазурах у двоглавого» та 
Віктора Ющенка виборчу програму «Вірю в Україну».

Дай Боже, щоб вибори в жовтні ц. р. винесли його на верши
ни влади в Україні. То єдиний рятунок для України, яку вже все 
глибше тягне хахол Кучма в обійми московського імперіялізму.

Переглянувши документацію нашої суспільної болячки про 
діяльність дирекцій ФУСА, ставлю собі питання: чи варто було цю 
болячку фіксувати книжковим виданням? І не можу собі знайти 
відповідь. Бо кожне друковане слово про життя-буття українців в 
Австралії -  це частина духовної культури України.

Я хотів би почути думку якогось українського культуролога, 
що видання про цю болячку є вкладом в українську духовну полі
графічну культуру. Як щось появиться в Україні, будь ласка, при
шліть для мого архіву ксерокопію.

У заміну за Ваші видання і інші книжки посилаю Вам деякі 
мої книжки.

Ще раз дякую за цінну літературу.
З пошаною,

Степан РАДІОН

Київ, 21.09.04 р.

Дорогенька, сьогодні я дістав лист від пана С. Радіона. Він 
пише:

Вельмишановний і дорогий пане Михайле!
Сьогодні, 10.09.04, одержав від Вас багато різної літератури 

(книжки й журнали). За все сердечно дякую. Також за попередню 
посилку літератури, що прийшла з ініціалами на звороті. Тому я



не знав, як Вам подякувати. Натомість я дякував Вашій жвавій 
дружині.

Але в мене одна біда — все більше потужніє старість. 93-й рік 
життя уже ламає мою можливість швидко перечитувати й рецен
зувати літературу, яка постійно тепер напливає з України. Часто 
думаю, відкіля люди беруть мою адресу. Адже ж мої книжки не є 
загальнопочитними в Україні просто тому, що для постсовєтсько- 
го населення України вони невідомі.

Я вже не можу без перериву читати довше як дві години. Я уже 
одержав літератури для читання на бозна-як довго. «Літ. Україну» 
я одержую постійно. А «Чумацький шлях» вперше побачив.

Бажаю Вам далі невтомно працювати на патріотичній ниві!
З пошаною і щирим привітом,

Ваш Степан РАДІ ОН

Вельмишановний і дорогий пане Михайле!
Ось і знову одержав від Вас пакунок надзвичайно цінної літе

ратури: У. Д. «Галичина» й альбом з відвідинами Свят. Папи Івана 
Павла II в Україні в 2001 р.

Моє повне признання Вам з дружиною за фінансування Вами 
такої важливої збірки матеріялів до історії Української дивізії «Га
личина».

Як Бог не забере, про то напишу рецензію. Але вона не скоро 
буде надрукована. Бо я уже став неповоротким і повільно працюю.

У прилозі рецензія на книжку, що колись мені прислали.
Щиро вітаю!
З пошаною,

10.11.2004 р. Степан РАДІ ОН

Київ, 20.11.2004 р.

Вельмишановний, дорогий пане Радіон!
З великою приємністю я отримав дуже цікавий і захоплюючий 

лист від Вас. Я вдячний Вам за рецензію у «В. Д.» на книгу Івана 
Ільєнка «В пазурах у двоглавого». З таким захопленням я проковт
нув цю статтю. Дійсно, читаєш цю книгу, і як на долоні вся наша 
страшна трагічна історія. Як цікаво, реальними фактами цей пись
менник дуже професійно, науково викладає нашу історію.

Цю книгу ми з Марією прочитали, ще коли вона вийшла пер
ший раз, і, прочитавши її, вирішили її перевидати за наші кошти, 
тому що це є книга, яку треба вивчати як підручник з історії Укра-



л о і і і 'Н  i  i i i i i f
u-: : їни, щоб наша молодь знала, що діялось в дійсності, якими тер
м і ї  нистими шляхами нам треба було боротися за нашу історію, а вона 
ІЦІІІ в нас була ще раніше за багатьох народів, тепер її треба відтворю- 
рир-;;у вати, обороняти, і щоб до цього залучилась теперішня розумна 
Цг0і; молодь, якої в нас, в Україні, дуже багато. Тому ми перевидали цю 
tfp  г книгу і дуже радіємо з Марією. Цю книгу ми розвозимо по всій 

Україні. Такі книги дуже необхідні, а тим більше тут, в Україні, для 
молоді, і не тільки молоді. Я маю багато зустрічей з людьми зріло
го віку, яких дуже цікавить наша історія, яким болить все те, що 
пов’язано з нашою історією. На моїх очах люди стають національ
но свідомими і тим більш свідомими об’єднуються, вони хочуть 
жити з правдою і бути не масою, як дотепер (на жаль), а народом 
великої держави України.

Я дуже щасливий, що зараз в Україні, і я вдячний і низько 
вклоняюся за це своїй дружині, своїй Марії, з допомогою якої я 
маю можливість тут перебувати.

Завтра, 21 листопада, дуже вирішальний день для всіх нас, але 
ми віримо, що Україна буде однією з найкращих держав світу і ми 
цього з Вами дочекаємось.

Тому молімося і надіємося на перемогу добра, злагоди і про
цвітання нашої України.

Ще раз велике спасибі Вам за лист, шановний Степане Раціон. 
Дай Боже Вам доброго здоров’я. Я вірю, що ми з Вами ще пожи
вемо в багатій, великій, неосяжній НАШІЙ УКРАЇНІ.

З великою шаною і любов’ю,
Ваш Михайло ҐОЯН

21.12.2004 р.

Вельмишановний пане Михайле!
Дуже дякую за книжки Анни Шимків і Михайла Слабошпи- 

цького. Обі дуже цінні книги. «Словник економічної лексики» — 
це вклад у нашу бідну економічну лексикографію, це збагачення 
української бібліографічної культури.

Так само цінна «Незгублена У. Л.» Михайла Слабошпицько- 
го. Добре, що хоч дехто з тисяч, що він пізнав, увійшов у збірку.

Це пожвавлення книгополіграфії України, що так сильно за
непала за останнє тринадцятиліття антиукраїнської влади в само
стійній Україні. Надіймося, що 26 грудня буде початок нової доби 
в історії України.

Тільки тепер звернув увагу на автографи з рисунками Вас обох 
на попередніх і на останніх книжках у формі круглої печатки. Це



своєрідна, перша в мойому житті чудова форма загального авто- 
графування. Але в дарунках комусь персонально треба перед пе
чаткою або по печатці подавати ім’я і прізвище, кому дарується та 
дата. Це важливе для автографи.

За такий оригінальний почин ґратулюю!
З привітом і пошаною,

Степан РАДІОН

Вельмишановне панство Ґояни!
С ієм , сієм , засіваєм,
Щ астя й радості бажаєм!
З Різдвом Христовим
Та Н овим Роком
Вас сердечно всіх вітаєм.

WE W ISH Y O U  
A  M ERRY C H RISTM AS  
A N D  A  H APPY N E W  YEAR!

Різдво Христове, Засилає Степан РАДІ ОН
1.01.2005 р.

Р. S. Ваше звернення до дирекції ФУСА і членів — це голос 
вопіющого в пустині. На жаль, така наша дійсність, пані Маріє.

Х ристос народився!
Славимо Його!

Аделаїда, 28.01.2005 р.

Шановний і дорогий пане Радіон!
Можливо, Ви вже маєте досить моїх листів, але мене дуже 

болить, що у нашій спільноті тут, в Австралії, є такі самі злобні і 
нечесні люди, як і в Україні. До деякої міри ми оправдуємо наших 
людей в Україні, бо ми знаємо, хто їх виховував і в якій проклятій 
системі вони там виростали. Тяжко зрозуміти поводження наших 
українців, нібито патріотів, але більшість з них продали й свого 
брата за пару копійок. Досить у нас тут є ще януковичів, на жаль. 
Михайло і я віримо, що Ви при доброму здоров’ї і що в такому 
стані ціла Ваша родина. Свята правда, що найбільший скарб лю
дини — це здоров’я.

У нас все гаразд. Михайло збирається мандрувати в Україну, 
бо там ще багато праці, а тепер тим більше, коли вдалося нам ча
стинно вимести сміття з нашого дому, кажу — частинно, бо ще між 
своїми є багато зрадників, а щодо чужих, то їх там мільйони. Для



нашого шановного Президента Ющенка нелегко буде впоратися з 
тими манкуртами, це страшні і небезпечні люди.

II Шановний пане Степане, висилаю Вам книжку «Історія укра
їнської літературної мови» і інші письма, може, буде Вам цікаво 
прочитати.

Залишаюся з щирими побажаннями до Вас,
Марія ҐОЯН

1.02.2005 р.

В. шановна пані Маріє!
Дякую за книгу «Історія укр-ї літер, мови» І. Огієнка з авто

графом від Вас обох і Ваші статті і листи. З цікавістю усе про
читав.

Зупинився лише на останньому листі до Жанни К.
Вона вважає себе рівною з усіма на світі. Тому зарозуміла й 

арогантна. Образи від неї ігноруйте. Бо ображатися нема на кого.
Не давайте волю своїм емоціям на її образливі листи.
Панові Михайлові зичу від душі ще більше успіхів у патріотич

ній діяльності в Україні, мати ще більше похвальних листів-подяк. 
Бо він так заслужив на те.

З пошаною,
Степан РАДІОН

Накінець у наше віконце засяяло сонце. Маємо патріота Пре
зидентом. Але тернистий шлях стелеться у його праці з такими 
агентами Путіна, як Янукович і компанія.



Зустріч з чудовою людиною Ольгою Вітошинською та ї ї  ро
диною відбулася ще в далекі шістдесяті роки, коли ми жили в Англії. По
знайомились ми в Парижі на вакаціях.

Ольга Вітошинська — журналіст, письменниця, перекладач, відомий як 
у  Франції, так і за ї ї  межами. Діти Ті, а це Лариса та Зірка, пішли шля
хом своєї мами. Зірка часто буває в Україні, викладає французьку мову, дру
кується в газетах та журналах.

Михайло ҐОЯН

Париж, 12 грудня 1991 р.

Дороге панство!
Дякую за святочні побажання. У нас цього року вони будуть 

сумні, бо три дні тому помер мій чоловік, Борис, тож і Різдво буде 
сумне.

Він поїхав зі своїм братом, лікарем Леськом, до Перемишля,— 
його рідного міста, де й була колись їхня гарна хата-вілла. Мабуть, 
з великого зворушення дістав вилив крови в мозок і помер нагло. 
Брат-лікар уже не зміг йому допомогти. Єдина потіха для нас, що 
не мучився та помер на рідній землі й поховають його у родинно
му іробівці. На похорон, післязавтра, поїде Ляриса, бо я вже в таку 
далеку дорогу не можу вирушати.

Бажаю Вам усього найкращого, зокрема здоровля!
Посилаю Вам мою книжку про моє місто — Львів.

0 . ВІТОШИНСЬКА

Париж, 7 червня 1994 р.

Дорогі пані Маріє і пане Михайле!
Дуже Вам вдячна за листа, а ще більше за ваш австралійський 

журналик, в якому я прочитала про Вашу діяльність в Україні та 
всі ці похвали, які Вам висловили тамошні інституції, навіть такі, 
як Академія і Спілка письменників! І на це все Вам пішло 2 і пів
року побуту в Україні!

Зірка розказувала, що дуже здивувалася Вас побачити в Києві, 
але не сказала, що Вас спонукало зайнятися такою корисною ро
ботою — поширенням української книжки в Україні! Тому ще раз 
дякую за Вашу посилку!

Пишете теж, що, незважаючи на невиразну все ще ситуацію в 
Україні, Ви обидвоє збираєтеся їхати знову, і то на весь рік, в Укра
їну! Завидую Вам, Вашій молодості й енергії — бачила Вашу знім
ку — Ви знаменито виглядаєте! Мені вже 85 років, і я не збираюся



; їхати до Львова, хоч як хотілося б, це ж моє місто!.. Але не маю 
там уже нікого, ні родини, ні знайомих -  усі повмирали або їх 

ІЦЦІЦ заслали москалі в Сибір.
У журналі я прочитала, що директором «Веселки» є п. Ярема 

ї;74 ; Ґоян. Це, думаю, з Вашої родини, але чи брат пана Михайла, чи 
; племінник? Будь ласка, напишіть про те!

Я тут, хоч уже менше пишу до газет,— вони завалені матері
алами з України,— але видаю книжки. Після книжки про Анну- 
Ярославну французькою мовою, яку радо читають французи й у 
своїх промовах до нашого амбасадора завжди згадують цю «Київ
ську княжну й королеву Франції», написала про свої спогади зі 
Львова, яку Вам прикладаю, а також підготовляю іншу книжку — 
про наших «сусідів-меншин». Як видрукують, то Вам теж вишлю.

Висловлюю Вам мій щирий подив для Вашої праці для Укра
їни й дуже прошу — напишіть про те, що я запитую.

Щирі привіти для Вашої родини!
О. ВІТОШИНСЬКА

Лариса шле свої привіти, а зять наш має батьків в Австралії. 
Я переписуюся з п. Чубом-Нитченком. Що робить Адам?

Аделаїда, 19.10.94 р.

Дорогенька і люба Зірко!
Щ ойно ми одержали факс з Києва від «Веселки» від пана 

Яреми Ґояна. Між іншим, він передав нам факс від Тебе, в яко
му є прохання від Тебе. Ми дуже раді, що одержали вістку від 
Яреми, як також приємною несподіванкою було почути від Тебе. 
Вдячні Тобі, що Ти нас ще не забула, радіємо, що Ти здорова і 
що маєш успіх в праці. Читали твою статтю в наших газетах про 
скандал в Донецьку, тривожить нас це, що москалі ще далі зну
щаються над нами в нашій державі і ми безпорадні. Нам обов’яз
ково треба об’єднуватись і робити всі можливі заходи, щоби по- 
степенно поборювати це прокляття, яке нанесла нам Москва 
через століття. Одна людина не буде мати багато успіху, але якщо 
ми спільно підемо там і піддержимо пана Громового, то успіх 
напевно буде. Що ми думаємо особисто робити -  ідемо в Украї
ну на початку лютого в 1995-му і маємо в плані відвідати Донецьк, 
і тоді самі побачимо, що там діється. Ми знаємо, що це нелегка 
справа, але треба щось робити, нам ніхто не поможе, ми мусимо 
надіятися тільки на свої власні сили. Ми думаємо, що Ти робиш 
добру роботу, що висвітлюєш ці московські злочини супроти на-



шого народу. Ми повинні бути вдячні Всевишньому, що маємо 
таких відважних борців, як Ти. Тепер щодо моєї чи нашої історії, 
то я думаю, що ми то все полагодимо, можливо, в Парижі, а як 
не в Парижі, то, напевно, в Києві, думаємо, що то буде більш 
практично, коли сядемо за чашкою кави і дамо Тобі всі дані, які 
будуть Тебе цікавити. їдемо в Україну на один рік, так що буде 
досить часу полагодити багато справ, «бо жнива великі, а робіт
ників мало». Україна нас потребує не критикою, а відданістю. 
Історія нас не оправдає, коли ми проспимо і не пробудимо її, 
окрадену. Дуже жаль, що ми на вигнанні захопилися матер’яль- 
ними надбаннями і не дуже багато прикладаємо ваги і посвяти до 
розбудови нашої так зубожілої держави.

Ти повинна писати, висвітлюючи наші проблеми в Україні і 
закликати українців в діяспорі до більшої активносте в розбудові 
нашої держави. Громада по нитці— бідному сорочка. Кожний з нас 
в якійсь мірі повинен вкласти цеголку в будову власної держави, 
про яку ми так мріяли століттями. Що сталося? Ми півстоліття в 
чужині мріяли, демонстрували по вулицях Лондона-Парижа—Ва- 
шінгтона, доказуючи, що ми українці і маємо свою державу, в якій 
панує московсько-комуністична диктатура — тюрма народів, ми 
мріяли про розпад імперії, і це була велика мрія, а що сьогодні? 
Коли по Божій волі наші мрії стали дійсністю — де ми, де наш 
патріотизм? Ради Бога, поки ще живі, ставаймо в ряди, бо це наш 
останній внесок! Україна була, є і буде, але, на жаль, нас не буде!

Шлемо Тобі і Твоїй дорогій Мамі і Ларисі наш щирий та сер
дечний привіт від нас усіх з сонячної Австралії, цілуємо Вас...

Ваші завжди,
Марія-Михайло

Париж, 16 листопада 1994 р.

Дороге панство!
Дякую за листа й радію, що моя книжка Вам подобалася, то ж 

прикладаю найновішу — уже з підписом! — для читання і розваги. 
Я тепер уже менше працюю в журналістиці, бо наші газети запов
нені авторами з України й нерадо містять «діяспорних» авторів. 
Зате готовлю ще інші книжки, зокрема французькою мовою «Істо
рію української літератури», але це вимагає часу і коштів... Тішу
ся, що вибираєтеся до Европи, то ж просимо Вас усіх — з донька
ми і внуками включно — повідомити наперед, коли приїдете! Зірка 
саме тепер є в Україні -  у Львові й Києві, вертається в грудні. 
Чекаємо на її розповідь про сучасну Україну. Посилаю рівночасно



г П панові Нитченкові статтю про скандальний виступ «русскоязично- 
го насєлєнія» в Парижі -  іменем України! Прочитаєте собі, якщо 

[ЦЦІЦ п. Нитченко надрукує. Поза тим у нас усе по-старому, якось три- 
р : м а є м о с я ,  хоч мені вже 85 років...
hj'6' Щиро Вас вітатимемо!

О. ВІТОШИНСЬКА

Листопад, 1994 р.

Вельмишановний і дорогий пане Михайле!
Дістала Ваш факс у день після мого приїзду з Києва. Тішуся, 

що маю вістку від Вас і про Вас.
Тішуся, але водночас доводиться мені повоювати з Вашою 

скромністю. Мені конечно потрібний Ваш життєпис, який обіця
ла моїм київським колегам. Принаймні у двох-трьох сторінках, 
телеграфічним стилем. Попрошу теж Вашу світлину, бо ця, що я 
зняла в Вас, у Києві, не підходить до друку.

Подайте, будь ласка, про себе такі довідки: 1) коли й де наро
дилися (місто, область); 2) в якому віці виїхали з України і з яких 
причин (обставини); 3) де перебували; 4) чи належали/належите до 
якоїсь організації; 5) що робили (Німеччина, Англія, Австралія — 
чому емігрували так далеко від України); 6) як «доробилися»; 
7) Ваше меценатство; 8) чи не тужите за Батьківщиною; 9) де ро
дилася Ваша дружина, пані Марія; 10) що роблять Ваші діти, вну
ки (чи знають по-українськи, як дивляться вони на Україну); 
11) яка мова панує вдома; 12) чи мали Ви якісь клопоти з Вашою 
діяльносте) в Україні; 13) кого Ви приймали в Вашому австралій
ському домі, з якої нагоди; 14) які практичні поради чи надії ма
ли б Ви переказати українській молоді в Україні...

1 взагалі, буду рада, коли щось додасте від себе! Очевидно, 
я про Вас багато знаю, але дуже загально; і щоб не помилитися, 
потребую докладних пояснень. Щоб Вам улегшити скору відповідь, 
пане Михайле, залишається Вам тільки подати число запитання і 
відразу відповідь.

Чекаю на Ваш факс із життєписом, а знімку пришліть поштою 
до мене на днях до Парижа.

Дякую заздалегідь, це пильна справа!
Вітайте всіх Ваших сильно-сильно!

ЗІРКА



Париж, 5 грудня 1996 р.

Дорогі пані Маріє й Михайле!
Дякую Вам за листа та ґратулюю за признання для Вашої ді

яльносте в Україні, висловлені самим Олександром Морозом! До
відуюся теж, що Ви «спонсорували» дитячі видання в Україні, а це 
неабияка річ!

Як побачите зі зміни адреси, Ляриска мене запросила мешка
ти на її «дачі», куди я переїхала й дуже задоволена, бо не тільки 
кожного тижня вона й діти, а мої внуки приїжджають сюди, але 
тут теж живе наша славна співачка Уляна Чайківська, яка часто 
їздить в Україну і привозить мистецькі ансамблі. Натомість Зірка 
тепер перебуває в Києві, де вона у Київському університеті викла
дає французьку мову. Може, приїде сюди, але щойно на вакації.

Вашій матері 79 років -  побажайте їй довгого віку, бо мені 
саме закінчилося 88 років! А чим хворіє Ваша мати?

Дозволяю собі Вам переслати мою нову книжку і, може, хтось 
хотів би її закупити — коштує всього 50 фр.

Вітаю пана Михайла із 75-річним ювілеєм!
Бажаю щасливих свят і Різдва Христового!

О. ВІТОШИНСЬКА

Париж, 10 грудня 1994 р.

Вельмишановний і дорогий пане Михайле!
Повідомляю Вас, що дістала життєпис і світлини. Признаюся, 

що хвилювалася, чи дійдуть вчасно. Ви молодець, що так шви
денько впоралися з цим усім!

Я ніколи не позволила б собі вимогти від кого-небудь писати 
«граматично»(!), тим більше, що я сама маю в цьому комплекси... 
Ми, видно, добре не порозумілися: 15 000 км віддалі — не жарти! 
Йшлося про «телеграфічний» стиль! Ви, до речі, такий і вжили, 
вельми дякую! Але про все це і решту поговоримо вже, мабуть, 
у Києві, довго від нього зникати серце не дозволяє...

Здоровіть Вашу родину від усіх нас.
Бажаю Вам веселих різдвяних свят!

Зірка ВІТОШ ИНСЬКА-ЦИРАН



, Париж, 20 грудня 1994 р.

Вельмишановний і дорогий пане Михайле!
Тільки що дістала факс із Києва, і тому дозволяю собі Вас 

знову потурбувати.
Просять мене подати ще кілька сум в американських долярах, 

яких Ви пожертвували на українські справи. Водночас, будьте ла
скаві, зазначіть, чи це для закупу й пересилки книжок на східні 
землі, чи це на підтримку нашої преси.

Перепрошую, що Вам, мабуть, заважаю під час підготовки до 
далекої і довгої подорожі в Україну, але про таких людей, як Ви, 
ніколи досить не пишеться! Ви приклад для нашого народу, і його 
треба розголошувати. Ото ж буду Вам вдячна за швидку відповідь!

Щиро вітаю Вас зі Святим Миколаєм!
Ваша ЗІРКА

Аделаїда, 22.12.1994 р.

Дорога і люба Зірко!
Дуже приємно і несподівано було отримати листа від тебе. Ми 

дуже раді, що ти активна у своїй журналістській праці, як звичай
но, слава тобі за працю, яку ти вкладаєш в розбудову нашої Дер
жави. Ми раді, що маємо таких відданих патріотів, як ти. Я дякую 
за велику повагу до мене, яку ти висловлюєш і прикладаєш зусиль, 
щоби написати про нашу роботу, яку ми робимо в Україні. Ти 
хочеш дізнатися більше. Не знаю, чи то є необхідним для тебе? Ми 
помагаємо українським школам і їх дуже багато, помагали Армії і 
Чорноморському флотові, ми співпрацюємо з видавництвом «Ве
селка», закуповували вітаміни і розвозили по садочках і школах. 
Ми прожили в Україні два з половиною роки, роботи було дуже 
багато, але, працюючи з дітьми, з молоддю, ми дуже задоволені 
нашими результатами, бо ми робимо добру справу в розбудові 
нашої України на просвітянській ниві.

Коли ти приїдеш з Франції до України, ми з тобою поспілку
ємося більше. Я тебе познайомлю з чудовими українцями. Ми теж 
готуємось в Україну, бо нас чекає багато роботи, яка є для нас дуже 
необхідною. Якщо не ми, то хто?

Хай Вас Господь благословить, з празником новонароджено
го Христа.

Привіт для мами і Лариси!
Завжди з тобою,

Марія, Михайло ҐОЯНИ



Про Леоніда Кравчука в Австралії
«Наприкінці 96-го року побував в Австралії з загадко

вою візитою бувший президент, а тепер депутат у Верховній Раді 
України Леонід Кравчук. Українці про цю поїздку нічого не знали, 
але Управу СОУА повідомило Австралійське міністерство закордон
них справ, і так ми довідалися...— читаємо в листі з Австралії.— Сам 
пан Кравчук, мабуть, собі того не бажав, бо, як виявилося згодом, 
це була приватна візита до Австралії, але до кого?»

Це виявилося незабаром, бо хоч українські громади в Сиднеї 
й Мельборні його помпезно вітали... На жаль, він зрадив україн
ську спільноту в Австралії, бо всі інтерв’ю для преси і телевізії да
вав по-московськи, так що можна догадатися, до кого він приїхав... 
Українці були обурені і називали його зрадником... багато критич
них статей було в українській пресі... Одним словом — показався, 
який він патріот!.. Як каже англійська пословиця: старого пса не 
можна навчити нових трюків!
Париж, 1997 р. Софія НАУМОВИЧ-ВІТОШИНСЬКА

Париж, 7 лютого 1997 р.

Дороге панство!
З Вашого листа зі січня я вибрала дещо до преси й посилаю 

Вам копію. Не подала Вашого прізвища, бо не знала, чи Ви собі 
того бажали б, а я завжди дотримуюся правил журналістики. Пе
редала теж привіт Уляні, вона не тільки Вас пам’ятає, але й зраді
ла Вашим привітом!

Ви пишете, що з весною — це вже незабаром — їдете у Київ та 
стрінетеся там із Зіркою. Тому я дозволяю собі переслати Вам ма
лого чека для неї — всього 150 фр., бо не знаю, як це полагодити. 
Мабуть, Вам би треба цей чек зреалізувати на гроші й передати їй 
грішми, бо не знаю, чи в Україні так само можна чек змінити в 
банку, як тут. Залишаю Вам вирішення цієї справи й вже згори 
дякую за ласкаве полагод ження. Також, якщо б Ви продавали меш
кання в Києві, то запитайте Зірку, чи вона хотіла б купити й за яку 
ціну, а тоді, може, ми би з Вами договорилися щодо ціни? Вона 
тепер викладає французьку мову в університеті.

Щиро вітаю Вас і Вашу пані Марію!
О. ВІТОШИНСЬКА



Три зустрічі

*
Яскравий спекотний ранок. Переповнений тролей

бус, з неабиякими зусиллями зачинивши двері, плавно рушає від 
майдану Незалежності і поволі підіймається до Софії. Навколо за
клопотані і трохи сонні обличчя. Ще не всі вибороли собі місце, 
ще не забулася штовханина в дверях... І раптом — посмішка. «Пані, 
перепрошую, у вас така чудова вишиванка... Не шкода на будень? 
А хто вишивав? А де можна таку придбати? Ні, у художніх сало
нах не те. Моїй дружині подобаються грубіші, з полотна, щедро 
вишиті. Справжні». Трохи стихли дріб’язкові суперечки. Хтось 
позирає іронічно, хтось здивовано, хтось з насмішкою: тролейбус
не знайомство, та ще й українська мова... Півтролейбуса відверто 
прислухається до нашої розмови. А мені байдуже. Я вже хочу роз
казати незнайомцеві про мою гарну приятельку з Ромнів Фроси- 
ну Федорівну (простіше — бабу Фросю), яка не забула народних 
традицій і після багаторічної перерви на моє прохання взялася 
шити хрестиком, а тепер кожну вільну хвилинку тільки те й ро
бить, що шиє: то дочці, то невістці, то онукам, то знайомим (усі, 
побачивши її роботи, якось враз збагнули: гарно!), хочу сказати, 
що ось-ось вийшла книжка візерунків українки з Австрії Ксенії 
Колотило і що жив на Буковині народний художник Тарас, який 
створив сотні не гірших візерунків, але їх, на жаль, досі ще не 
видали, та чи й видадуть за теперішньої скрути з папером... Не
зчулася, як минули Львівську площу. Мені виходити. Під приці
лом кількох пар цікавих очей обмінюємося телефонами... «До по
бачення, пані, гуд бай!»,— чую вже в дверях.

*
Відтоді спливло чимало часу. Якось, уже навесні, моя 

знайома, вчителька української літератури Зоя Кучерява між іншим 
сказала, що днями в педагогічному коледжі, де вона викладає, від
будеться зустріч з цікавою людиною. Попри всю мою зайнятість, 
професійний інтерес узяв гору — за десять хвилин до зустрічі я була 
в аудиторії, де зібралося з півсотні майбутніх учителів початкової 
школи і вихователів дитячих садочків, а якщо простіше — дзвінко
голосих і безпосередніх дівчат того віку, коли кожна без найменших 
зусиль може бути і квіточкою, і ясочкою, і сонечком. Вдягнені гар
но і навіть модно, личка — розумні, трішечки косметики. Жвавень
ке дівча вийшло наперед, змахнуло рукою — і полилася пісня... Дав
ня, українська. Дівчата готувалися до зустрічі гостя.



А гостем виявився мій випадковий знайомий з тролейбуса. 
Щоправда, на той час я вже дещо про нього знала, бо бачила його 
фото в «Літературній Україні», та й книжку купила про Михайла 
Грушевського «Великий Українець», на першій сторінці якої зазна
чено, що видана вона за благодійною допомогою відомих мецена
тів з Австралії — української родини Марії і Михайла Ґоянів. Так, 
це був Михайло Ґоян.

Майже 50 літ тому, ще юнаком, залишив він смерековий край. 
Кілька років жив в Австрії та Великобританії, а згодом переїхав на 
постійне мешкання до Австралії. Звісно, чужина — не рідна мати, 
але протягом років і років вороття додому не було — міг бути тіль
ки Сибір або Колима. Та де б не жив, прагнув залишатися тим, ким 
народила його мати — українцем. Вивчаючи чужі мови (а він знає 
англійську, польську, російську, німецьку, сербську), ніколи не 
забував мови своїх предків. Багато зустрічав по світах гарних дів
чат — в українському ансамблі якось танцював навіть з англійка
ми, бо бракувало землячок,— та одружитися хотів лише з україн
кою. Тому, коли не за горами було тридцятиліття, подався з Англії 
до Німеччини, де в таборах переселенців, як переказували, меш
кало чимало українських родин. Там і знайшов свою долю, п’ят
надцятирічну Марію. Виправивши через рік документи, привіз її 
в Англію дружиною. І трьох дітей зростили не покручами, не яни
чарами, а щирими українцями, хоч коштувало це, відверто кажу
чи, чимало зусиль: скрізь за межами рідної домівки іншомовне 
середовище, чужі звичаї, чужа культура...

Багато років життя віддав Михайло Іванович (так він нині себе 
називає, щоб не вирізнятися серед киян) навчанню. Треба було 
надолужувати згаяне, ставати на ноги, бо за спиною не мав гро
шовитих родичів. І весь час праця, праця і праця... Не шукав лег
ких шляхів (це та вдача), то й не прагнув легкого хліба.

Без поспіху переповідає пан Михайло своє нелегке життя і 
водночас пильно вдивляється в безтурботні личка, намагаючись 
вгадати внутрішню реакцію дівчат на його слова, відчути, що з його 
розповіді зачепило щось у їхніх душах, які міркування викликають 
схвалення, а які — заперечення або й байдужість.

І, мабуть, щось таки прочитав у тих молодих ясних очах, бо 
кілька разів повертався до найважливіших для себе тем: «Вільна 
людина мусить знати, з якого народу вийшла. Люди, які зрікають
ся рідної мови, традицій — жалюгідні. Шевченко не даремно за
повідав і чужого навчатися, і свого не цуратися. Кожна людина 
повинна знати в наш час кілька мов — це полегшує поступ у житті, 
спілкування з людьми різних національностей, відкриває широку
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дорогу в світ знань, а найголовніше -  це ушляхетнює людину. 
Мета кожного — респектувати всіх і знати себе. Ми довго були 
рабами. Наші гени і сьогодні тремтять, як листя від вітру. Але ми 
мусимо відродитися. Це нелегко, як і все в житті. День — це боро
тьба від ранку до ночі. Пам’ятайте про це і не марнуйте часу».

Пан Ґоян, звертаючись до всіх і до кожної зокрема, перекон
ливо доводив, що Україна, як ніколи, потребує працьовитої тала
новитої молоді, що свідома українська жінка може чимало зроби
ти у розбудові української державності, що потрібно послідовно і 
цілеспрямовано об’єднувати зусилля всіх українців світу, аби гід
но представити людськості свій розум, свою культуру, свої досяг
нення.

*
Третя наша зустріч відбулася за чашкою запашної 

кави. Пан Михайло охоче розповідав про свої враження від Укра
їни, про те, якою уявляв її протягом тривалої розлуки, ділився 
своїми поглядами на нашу економіку і політику, розмірковував, як 
можна швидше вийти із кризової ситуації.

Не секрет, що всі українці зарубіжжя, до якого б покоління 
емігрантів вони не належали, мріють про Україну. Десятиліттями 
ця мрія була прекрасною ідилічною утопією, яка все ж наснажу
вала на працю, живила прагнення зробити щось корисне в ім’я 
далекої батьківщини. Берегли церкву, мову і народні традиції, ор
ганізовували школи, музеї, мистецькі гурти, видавали книжки... 
І ось, нарешті, коли ніхто й не сподівався, Україна проголосила 
себе самостійною, незалежною державою. І потяглися до рідного 
краю журавлині ключі. Важко сказати, скільки тих людей, які, не 
очікуючи, поки Україна-ненька перетвориться на могутню, шано
вану всім світом державу, приїхали до нас зі щирим бажанням до
помогти в скрутну годину, внести і свою пайку в побудову омрі
яної суверенної держави. Але серед цих перших був і Михайло 
Ґоян — громадянин Великобританії, австралієць українського по
ходження.

їхав на Україну не як турист — пр-синівськи прагнув стати їй 
у пригоді, підтримати словом і обов’язково конкретною справою. 
До цього ж він закликає і своїх друзів. Українська еміграція — одна 
з найчисельніших у світі. Люди ці, як правило, доброзичливі, рі
шучі, працьовиті, а отже, і заможні. Чому б їм не вкласти свої за
ощадження в знекровлену економпсу України? «Коли б Президент 
України,— розмірковує Михайло Іванович,— звернувся з таким 
закликом до українців зарубіжжя, а Український національний



банк дав певні гарантії, то знайшлося б немало охочих. Користь 
від такої акції була б обопільною: Україна дістала б украй потрібні 
інвестиції, а розкидані по континентах її діти відали б свою потріб- 
ність і причетність до великої справи».

Пан Ґоян уже організував коло зацікавлених осіб, які могли б 
позичити Україні під загальноприйняті на Заході проценти один 
більйон доларів, але щоб реалізувати цей сміливий задум, теж по
трібні гарантії Національного банку та міністерств, які використо
вуватимуть кошти. З цього приводу добродій Михайло зустрічався 
в Києві з багатьма урядовцями, але за кілька місяців не зміг доби
тися ні від кого конкретної і суттєвої відповіді. Причина? Певно, 
в тому, з гіркотою говорить він, що ті люди, які повинні постави
ти підписи під документами, бояться взяти на себе відповідаль
ність, бо їм не болить доля країни, бо всі вони, вихованці комуніс
тично-бюрократичної системи, звикли ходити лише второваними 
стежками і всі вони (так їм втовкмачували в голови десятиліття
ми) не вірять, не хочуть вірити в щире і святе прагнення українців 
Заходу простягти руку допомоги своїм знедоленим єдинокровним 
братам.

Нині як ніколи важлива ідея об’єднання українців і в діаспорі, 
і в самій Україні. «Чи варто зараз з’ясовувати, хто ким колись 
був? — говорить Михайло Іванович.— Ми всі кимось були. Поря
тунок української нації у згуртуванні. Коли українці зарубіжжя від
чують прихильність не лише друзів і родичів, а й уряду України, 
вони швидше відгукнуться на потреби нової держави, більше змо
жуть допомогти їй».

Після трагічного квітня 1986-го року до України надійшло чи
мало гуманітарної допомоги з усіх куточків світу, але не вся вона 
потрапила до потерпілих. Відтоді деякі українці з далекого зарубіж
жя негативно ставляться до таких милосердних акцій. На їхню дум
ку, і Михайло Іванович з ними згоден, треба вкладати кошти в 
якісь конкретні справи, а ліки, вітаміни, продукти передавати з рук 
у руки.

Багато років опікуючись в Англії та Австралії дитячими садоч
ками, подружжя Ґоянів добре розуміє, що майбутнє кожної дер
жави значною мірою залежить від духовного і фізичного здоров’я. 
Тому й у Києві вони найбільше допомагають культурним і освітнім 
закладам. На їхні кошти у видавництві «Веселка» видана вже друга 
книжка («Таємниця Лесикової скрипки», автор Я. Гоян), а нині го
тується третя; не раз пан Михайло викуповував тут книжки на да
рунок київським школярам, саме завдяки йому збагатилися англо
мовною та рідною літературою бібліотеки 117-ї і 155-ї шкіл, а учні



і одержали грошову підтримку, полівітаміни, риб’ячий жир; кілька 
премій одержали від Ґоянів і кращі журналісти вже всесвітньові- 
домого журналу «Україна»; імена Марії та Михайла Ґоянів постій
но друкує у списку своїх доброчинців «Літературна Україна»; не
вдовзі від дружної родини одержать книжки рідною мовою учні 
українського національного ліцею «Наукова зміна» та деякі дитячі 
садочки південних і східних регіонів України...

Не сумніваюся, що це не повний перелік добрих справ патрі
отів з далекої Австралії, бо саме про це загалом відвертий і крас
номовний Михайло Іванович говорив дуже скупо і без великого ба
жання. Ще менше розповідав він про свої плани та бізнесові 
справи, але часті телефонні дзвінки, які раз по раз переривали 
розмову, свідчили, що б ізнес,- а Михайло Іванович Ґоян насам
перед бізнесмен,— теж поглинає неабияку частку його київського 
життя.

А пізніше, вже з книжки Анатолія Михайленка «Заки море 
перелечу...», я дізналася, як допомагала родина Ґоянів київському 
журналістові у його подорожах по Австралії, як на кошти пана 
Михайла та за його ескізами на честь тисячоліття хрещення Укра- 
Їни-Русі була виготовлена тисяча пам’ятних золотих та срібних 
медалей, що можуть прикрасити колекцію найвибагливішого зби
рача. (До речі, чимало цих медалей він подарував друзям і музеям, 
зокрема і київським.) Тут же йшлося і про видання в Аделаїді ко
штами відомих меценатів передмови Богдана Лепкого (166 сторі
нок) до повних творів Тараса Шевченка, видрукуваних у Києві і 
Ляйпціґу 1919 року...

Отож чи багато може зробити для відродження країни одна 
родина? І подумалося після цієї зустрічі: дай Боже, щоб кожний 
українець в Україні і не в Україні сущий зробив для неї стільки, 
скільки Марія та Михайло Ґояни,— і ми матимемо майбутнє.

Тетяна НЕЛІНА, 
редактор журналу «Українська 

мова та література в школі»



Чому ми втратили «Закуток»?
Постійно у мене виникає питання: чому ми втратили 

«Закуток»? Це вже, мабуть, запізно підносити це питання, бо «За
куток» ми вже ніколи не зможемо повернути як історичне надбан
ня українського народу чи, радше, української держави...

Я не знаю, чи багатьом з нас відомо про «Закуток»?
«Закуток» -  це назва посілості, де жили Володимир і Розалія 

Винниченки, що розташована на півдні Франції у місцевості Му- 
жен, п’ять кілометрів на північ від Канн, на узбережжі Середзем
ного моря.

Маючи нагоди часто бувати там, у наших друзів Іванки Ниж- 
ник-Винник і Юрка Кульчицького, ми були дуже захоплені цією 
унікальною околицею, де знаходиться ця чудова вілла. Це була 
Мекка для українців, які приїжджали з усіх країн і континентів. 
У Мужен живе еліта Франції, там жив Пікассо і багато інших слав
них художників.

Мужен -  це французький Голлівуд, де живуть фільмові зірки 
Франції.

Одним словом, врятуванням «Закутка» треба завдячувати пані 
І. Винник, тому що вона була знайома з удовою В. Винниченка — 
Розалією. Коли ж старенька пані Винниченко помирала на руках 
Іванки, то, не маючи близьких свояків, записала їй право «першого 
купна» своєї посілості, але за домовленням із далекою родиною в 
Австралії. Свояки погодилися на ту купівлю, й Іванці довелося 
раптом подумати про нагромадження відповідного капіталу. Знай
шлися добрі люди, допомогли, а далі треба було затягнути борг на 
гіпотеку й виплачувати належну суму так, як і податки...

А тепер дещо про Іванку Нижник-Винник. Вона була цікава і 
пристойна жінка, українська малярка, колишня учениця художни
ка Новаківського й пізніше паризької «Еколь де бо-з-ар». Опісля 
поїхала на південь Франції до славного містечка Вальоріс, щоб 
навчитися кераміки, де, до речі, познайомилася з Пікассо, Шаґа- 
лем та іншими видатними малярами, що теж були захоплені мис
тецтвом «випікання». Іванка відвідала Мужен і заприятелювала з 
удовою В. Винниченка...

Рішилася вона взяти на себе велике зобов’язання: «Я, здаєть
ся, до смерті виплачуватиму цей “Закуток”, і коли заплачу остан
ню рагу, тоді зможу спокійно вмерти!» -  казала жартома. Це були 
її слова після того, коли всі наші українські установи, до яких вона 
зверталася, відмовилися від купівлі «Закутка».

Отож, привівши до порядку всю мистецьку, малярську й пись
менницьку спадщину Володимира Винниченка, переслала її до Пен-
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1 сільванського університету в Америці із завданням, щоб українці 
могли нею користуватися, а тоді почала перебудовувати «Закуток».

Ця будова 300-літньої давності була в жалюгідному стані піс
ля смерті Винниченків. Хата валилася, дах протікав, нутро було 
холодне й вологе, а її єдиними, хоч зухвалими мешканцями були 
щурі й лилики...

І коли поглянути тепер на розкішну віллу в модернізованому 
стилі, хоч із дотриманням провансальського характеру, із централь
ним опаленням всередині, водою, газом, телебаченням, з перего
родками між кімнатами внутрішньої архітектури, зачерпненими 
хіба з картин гетьманських палат, то не хотілося вірити, що цю 
велетенську працю доконала одна слабка жінка... Кажуть усі, хто 
туди приїжджав, а теж і сусіди-французи, що ніякий чоловік цьо
го не зробив би...

Іванка і Юрко Кульчицький працювали день і ніч, щоб удер
жати «Закуток». Своїм зусиллям вони побудували студію та піч для 
випікання кераміки...

Знаючи їхні проблеми, наша родина постійно відвідувала «За
куток», щоби підтримати їх на дусі й одночасно придбати декілька 
їхніх унікальних робіт і, таким чином, по нашій спроможності, 
піддержати їх фінансово.

їдучи з Оксфорда (Англія), де ми на той час мешкали, на пів
день Франції, ми їхали через Сарсель, де відвідували НТШ (На
укове товариство ім. Т. Шевченка), підбирали маестра Скалю Ста- 
рицького з дружиною і разом їхали через Ліон до місцевості Люїзар 
Шатор панства братів Заклинських, де щорічно відбувалися Ку
мівські молодіжні табори. Багато українських мистців із різних 
держав уподобали собі цей хутір і цілющі води річки Ен.

І саме серед мистців треба згадати в першу чергу панство Ста- 
рицьких, які дали початок цим мистецьким відпочинкам у Люїзарі. 
Там часто бував д-р Мирослав Антонович з Голландії, маестро Олег 
Нижанківський з дружиною Зоєю (з Лісовських) з недалекої 
Швейцарії, ред. Леник з Мюнхена, славна журналістка О. Віташин- 
ська (Софія Наумович) з Парижа та багато інших гостей.

Після затримки на деякий час у Люїзарі ми продовжували нашу 
подорож на південь Рів’єри, де можна покупатися в проміннях лас
кавого підсоння і де в розкішних оливкових садах пишався наш укра
їнський «Закуток». Немає слів, щоб висловити почуття гордості, з якої 
випромінювали історичні натхнення славетних минулих часів.

Там була щира українська гостинність, яку дуже цінили ми з 
Марією, але вони, Іванка та Юрко, мали ще й велику повагу і по
шану серед їхніх друзів-художників. Роботи наших українських



художників були дуже популярні серед французів, які любили наші 
староукраїнські керамічні узори і якими пишалися славні українці |л  
Іванка і Юрко, роблячи велику роботу в ім’я України й україн- |§| 
ського народу у Франції. ££

Вдячні нашій долі, ми завжди думали не тільки про наше май- 87 
бутнє, але й робили всі заходи, щоб творити добрий імідж для Ук- fii 
раїни. А тому відшукуючи українські таланти і допомагаючи їм, 
купуючи їх твори, ми таким чином збагачували себе духовно і на
ших дітей українською культурою. А також, зберігаючи ці твори, 
щоб передати їх нашим музеям, щоб залишити нашим нащадкам 
спомин про українських художніх корифеїв, хоча все це діялося в 
60-ті роки, коли ми, як політичні емігранти в Європі, не мали 
нагромадженого капіталу. Ми робили всі можливі заходи, щоб 
наше культурне і громадське життя процвітало. І все це ми роби
ли включно з вищезгаданими славної пам’яті Іванкою Винник і 
Юрком Кульчицьким.

Наша спільнота в ті часи в Європі не була ще збагачена, а мо
же, і не надавала великої уваги історичному надбанню з нашого 
минулого за межами України. В розмові з нами пані Винник на
рікала на українців в Америці, які в той час вже мали чималі мате
ріальні надбання і могли б без труднощів купити «Закуток», але на 
її звернення, на жаль, позитивної відповіді вона не отримала. «За
куток», на жаль, не залишився спадщиною українського народу. 
Пішли з цього світу дві скромні, прекрасні людини, які робили 
велику справу, зберігаючи цей культурний центр -  «Закуток», ви
конуючи заповіт Володимира і Розалії Винниченків, а ми, наша 
українська громада, перед ними і українською нацією мала вели
ку провину, що не зберегла цю спадщину.

Тож не винуймо нікого, ми самі багато завинили, і в цьому 
випадку немає місця на виправдання... Подумаймо, чому ми загу
били «Закуток»? Адже то була частина української оплаканої землі, 
за яку численні наші предки століттями проливали кров... «Заку
ток» був нашою власністю на французькій вільній землі, яка дала 
притулок багатьом визначним українцям і яка на світанку нашої 
історії була пов’язана з Києвом. Але, на жаль, так виглядає, що 
історія нас нічого не навчила. А тому, не дай Боже, щоб Україну 
стрінула така доля, яка спіткала «Закуток» через нашу байдужість.

Дуже прикро порушувати такі питання, але та дійсність повин
на насторожувати нас, щоб ми не робили помилок, які впливали б 
негативно й на наше майбутнє покоління. Нам треба більше пози
тивів, зокрема сьогодні, в добу розбудови Української держави!
1999 р. Михайло ҐОЯН



• і- - Дорогі Варт і Семко!
Вашого листа і святочну картку ми отримали, за які Вам щиро 

та сердечно дякуємо. Ми дуже радіємо, що Ви здорові і що у Вас 
все гаразд. З приємністю ми читали Вашого листа, бо вже так дов
го нічого від Вас не чули і не знаємо, як Ви там проживаєте і в 
загальному даєте собі раду. Але, як довідуємося, що Варка, Богу 
дякувати, працює, а Ви, пане Семку, вже на пенсії, але маєте за
няття коло хати і в саду.

Прочитавши Вашого листа, нам дивно, що Ви нічого про нас 
не знаєте. Ми кожного року висилали святочні поздоровлення, 
а також писали листи, включно з запрошенням на весілля нашого 
сина Михайла, Вашого хресного, рівно ж була вислана Вам подя
ка за весільні подарунки. Всі ці листи йшли на Вашу стару адресу 
панства Олеськів, і ми надіялися і були певні, що вони Вам пере
дадуть. Нам дуже прикро, якщо Ви наших листів не одержували, 
але ми не мали Вашої нової адреси, мусите нам пробачити. Віри
мо, що тепер, маючи Вашу адресу, вже не буде проблем на будуче. 
Відносно нашого побуту тут, в Австралії,— коли побачите Орисю, 
вона тепер в Лондоні у панства Капустянських, то вона Вам все 
розкаже про нас. Як Вам відомо, Орися і Петро живуть в Мель- 
борні, то є 800 кілометрів від Аделаїди, так що ми не часто бачи
мося.

Тепер про нас. Марія провадить дитсадок, здорова, має заняття 
і дохід, так що не можна нарікати. Умовини життя тут досить добрі, 
ціни в рамках заробітної платні, помірковані, але й залежить, скіль- 
ко людина хоче видати і де йде на закупи, одним словом, стандарт 
життя є досить високий.

Я 10.1.1988 р. буду святкувати 65-ті уродини, а у травні 
1988 р.— 35 років нашого вінчання. Наші діти мають досить пла
нів і несподіванок для нас з цієї нагоди. Я, Богу дякувати, чуюсь 
досить добре завдяки австралійському кліматові, бо в порівнянні 
до англійського клімату, то Південна Австралія є як Рів’єра у 
Франції, бо тут зима така, як англійське літо, одним словом, Аде
лаїда має найкращий клімат на цілу Австралію, бо на півночі Авст
ралії, наприклад, як Врізбин чи Дарвін, там більш тропічний клі
мат, висока температура і вологість. Сідней в тій самій категорії, 
а вже Мельборн — там точно англійський клімат, мокро і зимно, 
так що Орися і Петро живуть в Австралії, але мають англійський 
клімат. Пан Нестор помер, пані Нестор живе в своїй власній хаті, 
здорова, вже на пенсії, передає Вам привіт. Адам має свій власний 
відпочинковий комплекс над морем, де люди проводять вакації,



дуже зайнятий, так що ще і до цієї пори не жонатий, але він каже, 
що він ще молодий! І так час минає і не вертає.

Анна і Михайло Бай мають власну хату, живуть за 5 кіломет
рів від нас, Михайло має свою власну лабораторію, яка викликає і 
робить світлини, Анна працює в міністерстві освіти, вона рівно ж 
учителька. Мають двоє дітей, сина і дочку, вже обоє шкільного 
віку, рівно ж ходять до української суботньої школи і належать до 
СУМу.

Мирослава вийшла заміж за австралійця, мають дві дочки. 
Рандал, її чоловік, працює у митному уряді, а Мирослава учить 
музику у вищій школі. Мають свою власну хату недалеко від нас, 
так що їхні діти приходять до нас у садок.

Михайло — наш син, а Ваш хресний, оженився, тепер він і 
Марійка живуть у Сіднеї, він уже десять років в Австралійській 
армії музикантом, грає на різних інструментах, любить свою ро
боту, провадить українську оркестру в Сіднеї. Марійка по професії 
книговод, мають дочку і сподіваються другої дитини, цим разом 
буде син, мають свою власну хату. Ми вже в попередніх листах 
запрошували Вас, щоб Ви приїхали до нас на вакації і побачили 
Австралію. Ми дуже радо вітали б Вас. Чи це можливо?

Ми плануємо їхати до Європи в 1988 р. з нагоди тисячоліття 
хрещення Руси-України. Хочемо бути в Римі, поїхати до Англії, 
відвідати Францію і Німеччину і т. д. Віримо, що наші плани і мрії 
будуть доконані. Як Ваші плани на 1988 рік? Чи будете вдома? 
Якщо б ми були в Лондоні, то відвідали б Вас, ще не знаємо, в яку 
пору року, віримо, що під час літньої пори.

А тепер ще кілька слів про Стефу і Володимира Димчинських 
та їхніх шестеро дітей. Вони купили собі недавно нову хату в го
рах недалеко від Аделаїди, дуже гарно влаштувалися, Володимир 
має дуже добру працю в фотографічній ділянці. Стефа працює в 
коледжі в адміністрації, дві найстарші дочки вже також працюють, 
а четверо молодших ще ходять до школи. Володимир і Стефа ма
ють щастя із їхніми дітьми, бо справді, мають талановитих дітей.

Кінчаючи наших пару рядків, всі ми спільно з Австралії шле
мо Вам наші найщиріші та сердечні побажання, щоб Господь дав 
Вам багато кріпкого здоров’я, сили і витривалості на майбутнє в 
цих наших турботних часах тут, на вигнанні. Дякуємо Вам за ве
сільні подарунки для Михайла і пробачте нам, якщо були якісь 
недотягнення з нашої сторони.

Ще раз остаємося з любов’ю до Вас.
Аделаїда, 4 .01.1988р. МАРІЯ, МИХАЙЛО







Не нарікаймо — але допомагаймо!
Відчуваючи радісне піднесення довгоочікуваних хви

лин в Україні, я 10 вересня 1991 року залишив привітну сонячну 
Австралію і летів у рідну Україну, де я народився, де співала ко
лискових пісень моя ненька, в країну, де я виростав, споживаючи 
святий хліб і молоко, де формувалася моя істота. З радістю летів я 
в священну країну моїх славних предків, відчуваючи себе її нероз
дільною частиною. Безмежно радіючи, що дочекався доби, якої 
очікували многі покоління мого народу, я летів до священного 
Києва, про який мріяв усе своє життя. Я щиро радів, не знаючи, 
що мені доведеться зустріти й відчути? Чи я буду радий, чи запла
чу? Різні думки роїлися в моїй свідомості, але тішило мене, що в 
Києві і поза Києвом ми вже мали багато друзів, що мене бадьори
ло і створювало відчуття, що лечу до рідних порогів, до рідної сто
лиці незалежної Української держави, яку вороги плюндрували, 
зневажали, русифікували, але не могли знищити її української 
душі і її величної краси.

Тому, відчуваючи наш священний обов’язок допомогти зне
доленому нашому народові відродити національну свідомість і гор
дість, яку нищила ворожа імперія, прищеплюючи почуття мен
шовартості підлеглого раба, ми оселилися в Києві, де придбали 
помешкання. Більшість часу я перебуваю в Україні і допомагаю 
нашим патріотам, яких число збільшується з кожним днем та яких 
доповнюють молоді покоління. Подія — Чин, який нарешті став 
дійсністю в Україні для нас з дружиною і багатьох — це велике 
чудо, тому що після століть колоніяльного ярма ми нарешті стали 
незалежною державою, що було великою несподіванкою многим, 
своїм і чужим. Ми протягом декад поза Україною вели постійну 
акцію в обороні України і української правди, ми маніфестували 
в обороні засуджених і ув’язнених патріотів України, ми голосили



перед світом правду про великий Геноцид України — голодомор 
1932—1933 років. І наші акції і боротьба увінчалися успіхом, і щира 
молитва вдячності з наших уст попливла до Бога.

Спостерігаючи за подіями протягом минулих років в Україні 
та вивчаючи психологію моїх земляків і одночасно вивчаючи ре
акцію українців у діаспорі, я вважаю своїм обов’язком зробити 
свою скромну оцінку, а саме: передовсім я не належу до ніякого 
партійного угруповання і моїм завданням є спілкуватися з усіма 
верствами наших людей по всій території України. Бажаючи бути 
об’єктивним, я не осуджую моїх земляків за їхню національну не
свідомість, розуміючи цей великий трагічний стан внаслідок їхньо
го безсилля перед московинами, які намагалися увесь час голоси
ти про меншовартість української мови та, вмовляючи про нашу 
залежність Москві, русифікували українців.

І так як колись писав великий наш пророк Тарас Шевченко: «Та 
не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні 
її, окраденую, збудять...». І дійсно, сьогодні наша батьківщина і її 
многостраждальний нарід окрадені з його національної гідності 
і принциповості. І праці ще багато для оздоровлення великих верств 
нашого народу, особливо в ділянці його національного усвідомлен
ня і просвітньої праці на ідеологічно-національному ґрунті.

З другої сторони, наші земляки з країн західної діяспори, по
їхавши у відвідини до своїх рідних, творять своє окреме уявлення 
про стан в Україні. Більшість із них чують нарікання та тугу за 
втраченим союзом, мовляв, що «за часів союзу — все було запев
нене, а центр завжди забезпечував громадян субсидіями та кавал
ком хліба». Ці нарікання — вияв «безпорадності» супроти вільного 
ринку та потреби індивідуальних змагань, що є щоденним явищем 
у наших країнах. Ми увесь час слухаємо в листах від наших рідних 
лише нарікання на сучасний незавидний стан в Україні, намагає
мося нести нашу поміч матеріальною допомогою рідним, вважа
ючи її вповні задовільною у програмі допомоги Україні. Отож, пе
ребуваючи в Україні на відвідинах лише обмежений час, ми також 
починаємо формувати свою думку паралельно з думкою наших там 
рідних. Ми осуджуємо наше правління в Україні та приписуємо 
йому всю вину за сучасний стан.

Є незаперечним фактом, що система, яка була в Україні по
над сім десятків літ, залишила наш народ і державу в критичному 
стані. Надія, яка жевріла в многих на повернення комунізму, за
ставила уболівальників у нашому уряді «перефарбуватися назовні» 
на демократів, які до сьогодні не спроможні виплутатися з кому
ністичного павутиння і гамують розбудову держави.



'І s. Також оправданими є обвинувачення, що наша матеріяльна 
допомога в Україну часто попадає не за призначенням. Отож, коли 
ми висилаємо нашу матеріяльну поміч Україні, творімо там конт
ролю через довірених людей.

Також мушу ствердити, що, на жаль, сьогодні в Україні є об
маль рішучих людей при владі. З моїх перших днів перебування в 
Україні я переконався, що куди б я не пішов до якого-небудь мі
ністерства, а я їх відвідав досить, ніхто з урядовців, які там пра
цювали, не міг вирішити жодної конкретної справи, покликаючись 
один на одного. Отож, як бачимо, ціла державна структура була 
повністю неефективна. Й у додатку в українському уряді, на жаль, 
працює багато москалів, які саботують українську державу та які 
нормально в західних країнах були б суджені як злочинці за націо
нальну зраду. Ніде правди діти, в Україні панує безвладдя і зако
нів ніхто не притримується. Але це не означає, що в таких обста
винах треба зложити руки і капітулювати чи нарікати, що не дасть 
нам бажаних наслідків та не допоможе Україні в її розбудові. Яка ж 
на це рада?

Моя порада — нам треба жити в Україні і повністю включити
ся в нормальне русло подій. Нам треба жити в Україні, щоб зрозу
міти і побачити ту дійсність. Багато ми чули нарікань і невдово
лень від українців у діяспорі, які базувалися на самих лише 
негативах. Можливо, що протягом століть рабства нам «програмо
вано» комплекс меншовартости та безпорадности і ми бачимо 
лише негативні сторони, втрачаючи надію на боротьбу з ними? 
Проживши в Україні довгий час, я стверджую, що за роки нашої 
незалежносте багато доброї роботи зроблено, за що ми повинні 
бути всі горді та що окрім тих негараздів, які нам творять янича
ри, запроданці і зрадники, яких залишила нам комуністична сис
тема при владі. Все добре, що діється в Україні — твориться укра
їнськими патріотами, твориться українським народом, незалежно 
від усіх урядових та промосковських перешкод. Збільшується чис
ло українських шкіл, росте національне усвідомлення в Українсь
ких Збройних Силах та росте національно здорова молода зміна. 
Час по нашому боці.

Тому я вважаю, що нам, українцям з діяспори, треба переста
ти бути негативно наставленими щодо сучасного стану в Україні 
та вживати оправдання, що «моя хата скраю». Докажімо нашим 
ворогам, що ніяка сила не зможе нас відокремити від нашого на
роду в Україні. Протягом понад півстоліття нас розкладала «п’ята 
колона» з поміччю своїх запроданців, яких купувала Москва та які 
вешталися поміж нами, сіючи зневіру та нацьковуючи брат на брата.



Сьогодні Москва продовжує ту ж саму політику в Україні і поза 
Україною. Закликаю вас — ради Бога схаменімося та солідаризуй
мося з нашим народом в Україні та нашими патріотами! Вони на
діються на нашу духову і моральну підтримку. Допомагаймо їм 
національно усвідомлювати про наш знедолений нарід. Усуваймо 
з нашого суспільства всіх тих, які деморалізують наше суспільст
во, проповідуючи безвихідний стан в Україні та вмовляючи нас, що 
наші люди в Україні є ворожі нам.

Це є ворожа провокаційна вигадка, щоби нас поділити з на
шим народом в Україні, тому бережімось тих, хто це голосить, та 
елімінуймо зі своїх рядів. Окрім тих одиниць, що продовжують 
берегти «вірус комуністичного союзу», наш нарід є таким, яким він 
був від віків -  гостинним і щирим, що я відчував протягом років. 
Безумовно, що всіх нас насторожує всюди вживана московська 
мова, але це ще не свідчить про те, що всі, хто її звик вживати, не 
є відданими українцями. Це ще залишки ворожої окупації та ін- 
доктринізації, що, мовляв, українська мова другорядна та що з ук
раїнською мовою кар’єри не зробиш і т. п. Одначе, коли загово
рити до них українською мовою, то вони відразу відповідають вам 
цією ж мовою.

Багато з нас, проживаючи поза Україною, сподівалися, що 
коли Україна стала незалежною, то вона стала такою, яку ми собі 
уявляли. Ми забули, одначе, що там виросли за останніх п’ятдесят 
років нові покоління, в яких подекуди інша ментальність та інші 
звички. Ми забули, що тисячі наших патріотів вивезено на Північ, 
де вони й погинули. Ми не взяли під увагу, що на їхніх оселях 
Москва поселила своїх людей, переважно москалів, які стали зна
ряддям русифікації наших міст та навіть і сіл. Ми, відвідавши 
Україну, повернулися розчарованими та мали відвагу навіть заяви
ти: «То не та Україна, яку я сподівався побачити» і т. п. Це необ
думані та неоправдані слова. Тому що Україна, хоч і понівечена, 
завжди була, буде нашою рідною матір’ю. Переживала вона лихо
ліття в минулому, але лишилася несокрушимою. Ми, політичні 
емігранти, гордо розбудовували і творили свідоме українське сус
пільство в країнах нашого поселення, тому що Україна була тією 
святинею в наших душах. Ми жили для України і трудились поза 
нею, обороняючи її ім’я та українську правду перед чужинцями.

Покинувши нашу батьківщину та опинившись на чужині, ми 
увесь час жили для України і багато разів на різних імпрезах вста
вали з місць і голосно заявляли: «Душу й тіло ми положим за нашу 
свободу», але не запитували себе, чи будемо готові вкласти і нашу
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Ніг!! І ІШИМІ
«цеголку» в розбудову нашої незалежної держави, як настане та 
священна потреба? Невже ж ми надіялися, що там «якось то все 
зробиться»?

Мої дорогі земляки, ми всі, будучи вже в похилому віці, з ру
кою на серці застановімся та запитаймо свого сумління: «Що я 
зробив чи зробила для України?». Так, рано чи пізно, але всі ми 
будемо здавати звіт перед Великим Законом Бога. Тому ще не пі
зно всім нам виконати наш священний обов’язок перед Україною 
та перед безліччю героїв-жертв, які поклали життя своє за вели
кий ідеал Незалежносте. ,

Наше завдання — спілкуватися з нашими земляками в Україні 
та голосити їм історичну правду про нас, «хто ми і чиї ми діти?». 
Повірте, що, окрім обережної матеріальної підтримки, наша мо
ральна підтримка має велике значення. Наш народ хоч і живе в 
негараздах, але якось виживає, тому що він у загальному великий 
і відданий нарід, якого як полюбиш, то ніколи не зможеш забути. 
Віками вороги нас ділили і нацьковували до взаємної боротьби. 
Тому не допускаймо, щоби це продовжувалося. Український на
рід ОДИН -  НЕПОДІЛЬНИЙ І ВЕЛИКИЙ! Хай нас не зневірю- 
ють деякі події в Україні. Будьмо обережними і спілкуймося, до
помагаючи відданим і чесним людям в Україні та в діяспорі. Вся 
наша критика повинна бути конструктивною. Тому ще раз закли
каю: не нарікаймо — але допомагаймо в розбудові нашої Націо
нальної Святині — Незалежної Української Держави!
Аделаїда, Австралія, 1995 р. Михайло ҐОЯН

Подорож до «Закутка»
Цьогорічний табір СУМ у Франції перемінився в плас

тові «Стежки культури», бо багато українців з різних держав приїж
джали літом на тихий хутір п. дир. Заклинського у підніжжі Альп, де 
здалека можна було бачити ще пасма снігу, але під теплим промін
ням серпневого сонця бистра річка Ен була бажаною прохолодою.

Тому деякі з них уже набули собі по шматкові терену, щоб 
улітку розташувати своє шатро «на своїй землі». Те саме, зрештою, 
роблять і наші ліонські громадяни, що приїжджають туди з ціли
ми родинами на уїк-енд, і так кожного року.

Небуденним гостем у таборі був п. Михайло Ґоян з Оксфорда 
з В. Британії, який чарував усіх своїм елегантним автом та чудово 
влаштованим «караваном». Усе, що бачив у таборі, він накручував 
на фільм для своєї дружини, щоб здати їй докладний звіт. Одначе 
незабаром, забравши до автомашини двох супутниць (однієї було б



замало для «пристойносте»), вибрався п. Ґоян на південь, на Бла
китне Побережжя, до третьої гарної пані.

Мешканець гордого, але холодного Альбіону, п. Михайло Ґоян 
рвався до сонця. Тому, ледве трохи відпочивши після довгої доро
ги,— з Оксфорда в Англії до Ліона у Франції,— забажав їхати далі 
на південь. А що кермувати автом і рівночасно відчитувати доволі- 
таки штудерні французькі написи та ще й заглядати в мапу було 
забагато навіть для найкращого шофера, то він забрав зі собою дві 
пані-виховниці, які прибули на хутір на тиждень скорше від сумів- 
ського табору.

Дві пані — вродлива пані Л. Кульчицька зі Сарселя й авторка 
цих рядків — радо пішли на таку «авантюру», бо манило нас не так 
Блакитне Побережжя, як нагода відвідати «Закуток» — цю другу 
після «Люїзару» п. Заклинського Мекку для українців усіх країн і 
континентів.

До «Закутка» провадять усі дороги, та перед нами викрилися 
дві: одна безпечніша, долинами рік, а друга начебто коротша — 
верхів’ями Альп. Ми обидві леліяли в душі тихе бажання їхати 
долиною, але наш супутник, як і слід колишньому воякові, вибрав 
важчий, та коротший, як йому здавалося, так званий Шлях Напо- 
леона. Оця-то «коротша» дорога забрала нам не тільки цілий день 
часу,— на мапі ж не видно тих численних серпантинів і закрутів, які 
треба було здолати,— але й нагнала нам такого страху, що ми й де
сятому будемо її відраджувати. Адже ж «хто правцює, той дома не 
ночує!». А проте ми всі троє були щасливі згодом, як уже опинили
ся на низах, що вибрали саме цю дорогу, бо за кожним закрутом, 
над кожною прірвою і на всіх верхах, які ми один по одному «здо
бували»,— а не вільно нам було бентежити шофера! — наші очі ми
лувалися такими незвичайними краєвидами й безмежними обріями, 
а наші легені так жадібно вдихали чисте гірське повітря, що це все 
аж надто надолужувало нам і страх, і втому, й голод.

До речі, подорожуючи цією чудовою країною французького 
Провансу (а хтось же нас, українців, назвав «провансальцями Схо
ду»!), ми радше шукали слідів їхнього поета Містраля та милува
лися співучою мовою «лянґе д ’ок» (мова ока), посередньою поміж 
французькою й італійською,— тому й не думали про харчування. 
Щоб відігнати думки про якусь солідну «канапку», ми пригадува
ли поезію М. Рильського про Прованс:

На світі є співучий Л анґедок,
Цвіте Ш ампанню  Ф ранція весела,
Д е в сон ц і тане кож ний городок  
t в виноградах утопають села.
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Д есь є  М арсель і з  моря дух п ’яний; 
Д есь є Париж, дух генія й гамена; 
Д есь жив Д оде, гарячий і ясний; 
Д есь полювали милі Тартарени. 
Д есь острів є , щ о осіяв Ш експір,
Д е Д ік к енс усміхався крізь тумани,
І десь  в Сибіру виє дикий звір,
І по Сахарі плинуть каравани.
О світе мій! О дальній см іх дівчат, 
Щ о рвуть солодкі грона винограду! 
Благословен хай буде виноград, 
О сінній витвір весняного чаду!

11!

Ця поезія, до речі, вміщена в книжці: Максим Рильський «Ви
бране з творів».— УТГІ.— Мюнхен, 1965.

Уже і сумерк закрався у провалля, й сонце перестало позоло
чувати верхів’я, уже й гірська ніч западала, а ми все їхали і їхали... 
Але найбільше нас бентежило те, що ми не тільки не з ’їжджали 
вниз, але все ще підносилися вгору та вгору, переїжджаючи попід 
скелями та в’їжджаючи в якісь велетенські, здавалося б, без вихо
ду, печери... Та всьому буває кінець, і десь уже недалеко півночі 
заясніли під нашими ногами далекі світла надморського міста — 
Канн. Наш супутник уже бадьоріше, проте обережно, з’їздив униз, 
вважаючи, щоб із великого розгону не проґавити містечка Мужен, 
мети нашої цілоденної мандрівки.

До самого «Закутка» довелося нам ще стрімголов з’їхати з го
ловної дороги в карколомну стежку, але це вже на нас, «бувалих», 
не робило враження, зрештою, ніч була темна, хоч око виколи, 
то ми й не бачили, куди котилися...

Господарів, на щастя, не мусіли будити, бо вони ще не спали, 
та й клопоту багато не зробили, бо п. Ґоян мав зі собою «караван», 
а ми двоє — спальні міхи. Усе це дуже пригодилося, бо «Закуток» 
був повний мешканців.
Париж, 22.09.1966 р. Софія НАУМОВИЧ

Без мови немає нації
Візит екс-президента України Леоніда Кравчука до 

Австралії в листопаді минулого року викликав пристрасті у цій 
країні, які не згасають понині. Справа не стільки в тому, що різні 
сили в українській діаспорі п’ятого континенту по-різному став
ляться до будь-якого візитера з України (це нормально і зрозумі
ло), скільки в тому, що Леонід Макарович мав необачність кілька



разів виступити, в тому числі й по телебаченню, російською мо
вою. Люди, які десятиліттями змушені були жити поза материзною 
і всіма силами берегли українську мову і національну духовність, 
сприйняли ці виступи першого всенародне обраного президента 
України, який багато зробив для її незалежності, як глибоку обра
зу своїх найкращих почуттів. Для них питання мови -  надто делі
катне, надто важливе, надто фундаментальне, щоб це залишилось 
непоміченим.

Перше повідомлення про негативну реакцію частини австра
лійських українців на виступи Кравчука надійшло від нашого ко
респондента в Аделаїді Михайла Ґояна, і ми, надрукувавши його, 
вважали проблему вичерпаною. Однак весь цей час до редакції 
«Вечірнього Києва» наші читачі й шанувальники в Австралії про
довжували надсилати листи та виступи місцевої української преси 
на цю тему. їх назбиралося вже чимало, і ми вирішили найтипо- 
віші опублікувати. Не для того, щоб зайвий раз вколоти Леоніда 
Кравчука -  ми реально оцінюємо його особистий внесок в утвер
дження української державності,— а для того, щоб, по-перше, зай
вий раз продемонструвати, що означає мова для українців, волею 
долі відірваних від України. По-друге, дати можливість порівняти 
їхнє ставлення до мови зі ставленням до неї тут, в Україні. По- 
третє, щоб застерегти наших державників, які виїздять з офіцій
ними і неофіційними візитами до США, Канади, Австралії та 
інших країн, де значні українські громади, не робити таких необач
них кроків, які зробив досвідчений політик Леонід Макарович 
Кравчук, оскільки знання української мови і послугування нею 
серед тих людей є справою політичною і безпосередньо впливає на 
авторитет нашої держави. По-четверте, через якісь три роки в Сід
неї відбудуться чергові Олімпійські ігри, і українським спортивним 
керівникам та самим спортсменам, які тримають приціл на Олім
піаду, треба мати на увазі мовний фактор. Якщо навіть не з моти
вів українського патріотизму, то хоча б з меркантильних мірку
вань— щоб серйозно розраховувати на моральну і фінансову 
підтримку австралійської діаспори.

Ту частину кореспонденції з Австралії, яку друкуємо, зберіга
ючи тамтешній стиль, лексику та граматику, ми передали Леоні
дові Макаровичу Кравчукові з проханням висловити власне бачен
ня проблеми. До речі, як видно з листів, наші австралійські читачі 
чекають цього.

Редколегія «Вечірнього Києва»



Українська діаспора Австралії ставить 
п. Л. М. Кравчукові запитання: ЧОМУ?
16 листопада ц. р. до Австралії з приватним візитом 

100 прибув колишній Президент України, а сьогодні народний депу- 
тат України, голова Спілки бізнесменів України Леонід Макаро- 
вич Кравчук.

Щодо мети свого приїзду до Австралії п. Кравчук заявив, що 
вона спрямована на налагодження бізнесово-торговельних зв’язків 
між Україною та Австралією, а також підготовку до друку його 
книжки, присвяченої 5-річчю Біловезьких угод 1991 року, які при
пинили існування Совєтського Союзу.

Помимо того, що Управа Союзу Українських Організацій Ав
стралії нічого не знала про запляновану поїздку п. Кравчука до 
Австралії, аж до часу прибуття п. Кравчука на австралійську зем
лю, вона уважала, що першого Президента новітньої української 
історії треба прийняти відповідно й використати його перебуван
ня для піднесення іміджу України.

Ми все ж таки вважаємо, що ми повинні Україні допомагати 
при кожній нагоді. Тому було запропоновано п. Кравчукові ряд 
громадських зустрічей та на швидку руку почалася організація різ
них інших зустрічей. Управа СУОА в співпраці з громадами Сід
нея (ОУГ НПВ) та Вікторії (УГВ) влаштували п. Кравчукові зу
стрічі з українською діаспорою, визначними австралійськими 
бізнесменами та членами уряду.

Зі здивуванням Управа СУОА та вся українська діаспора Авст
ралії сприйняла те, що п. Кравчук у своїх виступах для австралій
ської медії говорив російською мовою, коли запити ставилися 
йому на англійській мові. Це сталося на пресовій конференції 
п. Кравчука у вівторок, 26.11.96 р. в Сіднеї та під час інтерв’ю на 
державній австралійській телестанції СБС в програмі «Deteline» в 
суботу, 30.11.96 року.

Українська діаспора в Австралії розчарована тим, бо була пре
красна нагода на телевізії пропагувати українську мову. Українська 
діаспора в Австралії ставить запитання п. Кравчукові: чому? В часі 
всіх публічних та приватних розмов наголос був на піднесення 
іміджу України та пошани до нашої Батьківщини — України. Ми 
розуміємо, коли президент Л. М. Кравчук виступав для суто росій
ської публіки, то він вживав російську мову, але відповідати авст
ралійській медії російською мовою, головно коли мав постійно 
біля себе свого українськомовного дорадника, який вів всі пере
клади, це важко сприйняти. Цього не зрозуміли навіть австра
лійські журналісти.



Про яке піднесення іміджу України тоді може бути мова, коли 
колишній президент так вчинив? А чого можна сподіватися від зви
чайних урядовців, спортсменів, які говорять російською мовою? 
Чого можна сподіватися від наших дітей, яких так заохочуємо до 
збереження української мови? Просимо п. Л. М. Кравчука поясни
ти українській діаспорі Австралії, яка приймала його з усіма почес
тями, чим викликане це його нікому не зрозуміле поступування?

Управа СУОА.
(Газета «Церква і життя» №  50 за 1996рік)

Повернути народові історію, 
історії — правду
Мине ще кілька років, і свідків не буде. Не буде іс

торії, а буде фальшивка, зроблена лжеісториками і апаратниками. 
Наскільки ми були б бідніші духовно без оцих неоціненних свід
чень людей. Жоден архів не оповість про те, що розкрили найдо
стовірніші документи про ту трудну годину в житті українського 
селянина. Як голодний хлібороб доживав до лободи, до листя на 
деревах, а тоді одчайдушно марив, як би дожити до колосків. Де
хто доживав до колосків, як уже в наступне десятиліття доживав 
до Перемоги. Достовірно, незрадливо відтворити зсередини оту 
«зловмисну голодівку», як висловився один з дописувачів, здатен 
тільки той, хто переніс це лихо на власній шкурі. Тільки він може 
сказати так безпосередньо, так разюче безкомпромісно слово пра
вди про страшні тридцяті. Ой Господи! Що робилося з тою зем
лею, з тим селом, з тими людьми! Хто наслав на них таку гірку 
кару? Чиї гріхи вони відпокутували? Роздумую слідом за свідками 
тих літ і тих бід, намагаюся дошукатися відповідей. Як жив і ви
жив селянин, скривджений, ображений, гноблений під тиском 
агресивних обставин і розперезаної братії, то «активістів», то «чер
воних зайд», то «чорношкірих», хто розкаже про це і заразом спро
стує фіктивну історію життя селянина, аніж зробить це він сам, су
часник і учасник цих подій? Свідчення до свідчення, звіряння до 
звіряння, зливається пам’ять людей, стає пам’яттю покоління, 
а спільна пам’ять покоління перетворюється на історичну пам’ять 
народу. Нині охоче висвітлюються забуті біографії діячів, пов’яза
них з Україною, колишніх керівників уряду та КП(б)У, що нема
ло прислужилися Сталінові й імперії, а потім самі зазнали його ка
рної руки. А справжня історія українського народу так і рясніє 
нерозкритими «білими-чорними» плямами, інакомовністю, недо-



мовками. От і довкола тридцять третього точиться ще й сьогодні 
політична метушня замість історичної правди, його причину по
дибують то в невдалому плануванні, то в погодних умовах, то в 
недосконалості виробничих відносин і в недостатньому розвитку 
продуктивних сил. Виходить як у тій байці: сюди круть, туди верть, 
аби не сказати правду. Людські серця здригаються від правди про 
голод в Україні в тому злощасному тридцять третьому. Але ми все 
ж жили! А от з грудня 1932 року по залізниці почався рух голодно
го люду. Всі поїзди, і товарні, і пасажирські, були забиті сірою 
голодною масою. То висохлі, як тріски, то набряклі, мільйони 
людей зрушили з місця. Вони майже не знали, що таке голод, бо 
протягом своєї історії що-що, а кусень хліба завжди мали. Люди 
нескінченним ланцюгом щодня кудись тяглися, але вони нікому 
не були потрібні. Змушені були вертатися назад. На шляху від 
станції до радгоспу сотні голодних людей присідали спочити під 
насип залізниці, так і зоставалися, хто вмирав відразу, а хто ще дов
го лежав без духу. Директор радгоспу Моринець Яким щоденно 
виділяв парокінний віз з двома чоловіками, що збирали як мерт
вих, так і живих, які втратили свідомість. І везли на околицю села. 
Друга бригада копала тут досить глибокі й великі ями, куди ски
дали нещасних. Ніхто не цікавився, скільки людей поховано і хто 
вони. З грудня 1932-го до травня 1933 року у братських могилах, 
за підрахунками Лікара із Сум, було поховано від шести до десяти 
тисяч людей. Але самі могили не збереглися, бо весною ці місця 
було розорано і засіяно. З роками навіть місце забулося. Наведено 
один факт, а скільки їх можна б навести!

Йшло зерно морем і залізницею. Йшло зерно в Західну Євро
пу за угодами. Йшло як подарунок безробітним загниваючого ка
піталістичного Заходу від заможного радянського селянства, що 
пізнало радість колективної праці. Страшна аварія спіткала паро
плав «Харків», який ішов з вантажем 8900 тонн зерна та сільсько
господарських знарядь з Одеси до Лондона: 8 березня 1933 року в 
тумані на підході до Босфору через помилку, допущену штурма
ном, судно сіло на прибережну мілину турецького берега. Невдовзі 
з моря подув сильний вітер, судно розвернуло, піднялася хвиля. 
Розбухання зерна викликало деформацію сталевих поперечних 
переборок і палуби. Вранці 11 березня «Харків» почав переламу
ватися на дві частини... Майже дев’ять тисяч тонн зерна опинило
ся на дні моря саме в ті березневі дні, коли голод нещадно вини
щував українські села. Сталін — тиран і садист прищеплював ці 
нездорові властивості своєї натури підлеглим, а ті вже своїм під
леглим позасвідомо, отож Москва навмисно відправляє в Україну



112 тисяч представників центру для ролі наглядачів. Позасвідомо, ; £ , 
ніби само собою, не виникне ота вивірена «технологія» викачки, 
яка була одна для всіх регіонів України. Позасвідомо, стихійно не j f t j j  
організуються на місцях оті «штурмові», «ударні бригади», «ко- i f 
місії», ота лихозвісна «червона мітла». Всі ці заходи потребували ЮЗ 
підготовки, заздалегідь розроблялися, планувалися в Москві. Це |І4 
була цілеспрямована робота по організації голоду. Геноцид чи не 
геноцид? Ми сперечаємося про слова. Коли йдеться про трагедію 
такого масштабу, слова втрачають сенс. Наперед виступають дія, 
акція, що призвели до небувалої трагедії народу. І наслідки трагедії, 
яких ми ще не виміряли остаточно. І ще одну гірку правду не мож
на забути нам, оцінюючи віддалені наслідки голодомору. В моги
лу, де лежать сім з половиною (!) мільйонів українських селян, зі
йшли найкращі. Гинули працьовиті, самостійні господарі, яким 
пришивали «куркульський саботаж». Відходили в небуття сільські 
майстри й винахідники, яких ніколи не бракувало в Україні і се
ред яких було чимало щедро обдарованих природою людей. Ляга
ли в сиру землю неспокійні нащадки козацькі, які не могли зми
ритися зі сваволею влади, недаремно ж серед свідчень очевидців 
голоду стільки оповідей про трагедію відомих своєю незалежністю 
й достатком давніх козацьких сіл. Вигибала сільська інтелігенція, 
носій культури і національної ідеї, об’єкт особливо пильної уваги 
ДПУ-НКВС. Все здібне, талановите, здорове духом і тілом, все, що 
мислило, опиралося насильству, шукало правди, все це нещадно 
винищувалося з корінням, і осиротілі діти, приречені до голодної 
смерті, не могли понести далі науки своїх батьків. Кажуть, голод
на смерть не вибирала свої жертви. Ні, таки вибирала. Життєвий 
простір, вивільнений цими людьми, що складали цвіт української 
нації, негайно заповнювали все ті ж таки «активісти» і москалі, 
яких сьогодні в Україні аж десять мільйонів. З голоду вони не вми
рали... Ця підохочувана владою армада, куди стягалося, як ми це 
бачили, чимало сільських ледарів і п’яниць, приваблених можли
вістю не трудитися, а командувати у щойно створених колгоспах, 
ця засліплена своєю всевладністю зла сила не тільки напинала на 
себе кожухи, відібрані в «розкуркулених» господарів, а й вселялася 
в міцні хати, господарі яких гинули в Сибіру й на Соловках. Вони 
ще й енергійно запосідали командні висоти в суціль колективізо
ваному селі й уже диктували односельцям свою мораль, свою волю 
і свій інтелектуальний рівень. Для переконливості почепивши до 
ременя нагана... Воістину перевернувся світ українського села: хто 
був нічим, став усім, хто був господарем — лежав у могилі. Верши
лася злочинна селекція, хворі клітини пожирали здорові. Обрива-



н і? ;•!' вся вічний живий ланцюг поколінь, українському народові, якого 
ніколи не щадила доля, було завдано удару, якого він ще не знав. 

ЦЦ11 А потім були страшні роки репресій, примара ҐУЛАҐу; а тоді — 
зразу війна. Зброю взяли чудом уцілілі діти голодного року. І зно- 
ву найкращі, найвідважніші з них лишилися на полях битв, і зно- 
ву рахунок їм ішов на мільйони... Скільки доброго могли б зроби
ти на світі ці люди! Обрубано могутні віти генеалогічного дерева 
народу. А це ж найстрашніший наслідок наших трагедій: сам факт, 
що з нами немає мільйонів людей. Які мали бути, мали продов
житися в дітях своїх і онуках. Трудно і тяжко повертає собі народ 
України духовне здоров’я. Жадане й трагічне його очищення, ра
дісне і гірке його воскресіння. Надто багато позаду могил. Великі 
втрати. І тільки правда здатна зняти наслідки насильницької ко
лективізації й голоду, заподіїїні комуністами...

Михайло ҐОЯН

Звідки найбільша загроза Україні?
Спокійно: не називаймо Москву, бо це буде правда, 

але далеко не вся. Попри весь драматизм українсько-російських 
відносин (не з нашої вини, як всім відомо), не зі Сходу сьогодні 
йде найбільша загроза Україні як самостійній і незалежній державі. 
І не з Заходу, і не з Півдня, і не з Півночі... Схоже, що загроза не
залежності України — найбільша і цілком реальна — йде зсереди
ни, від сьогоднішніх наших провідників, від найвищих держав- 
ників на чолі з президентом Леонідом Кучмою. На цю думку 
наштовхує внутрішня і зовнішня політика, яку проводить прези
дент, підштовхуваний своїм українофобським оточенням. А щоб не 
бути голослівним, пропоную на ваш розгляд факти і лише факти. 
Постійні поступки Москві, схоже, є наслідком не тільки економіч
ного та мілітарного тиску з її боку (що, звичайно, має місце), а й 
свідомою політикою вищої державної влади України. Не хто 
інший, як наш президент скріпив своїм підписом угоду про ство
рення МЕКу — міждержавного економічного комітету,— такого 
собі наддержавного органу в рамках СНД, де домінуюче місце за 
Москвою (50 % голосів). Він же погодився на спільну з Росією 
протиповітряну оборону, чим поставлено повітряний простір 
України під контроль ґрачових та йому подібних і розтоптано ухва
лу Верховної Ради про те, що Україна є позаблоковою державою. 
Далі — ведуться переговори, а можливо, уже й закінчилися, про 
створення комерційних структур по транспортуванню газу, де ро
сійській стороні практично віддаються газотранспортні артерії та



газосховища на нашій території, а її внесок у ці структури нульо
вий — хоча з цією газовою борговою аферою має розібратися істо
рія. Далі, переговори по ЧФ, де ми віддали те, що належало Укра
їні, і на додачу Севастополь — невдоволення Москви переговорами 
по флоту є більше вдаваним, ніж справжнім, і розраховане на по
ступливість громадської думки. Інша сторона медалі — наше холоп
ство перед північним сусідом, запопадливість і сателітне підспіву
вання з будь-якого приводу. Розпочався кривавий геноцид у 
Чечні -  наша дипломатія розцінювала це як виключно внутрішню 
справу Росії, а коли вже Захід під тиском громадськості зайняв 
жорсткішу позицію, то й наші легенько, щоб, боронь Боже, не роз
гнівити «старшого брата», висловили занепокоєння. Виступила 
Москва проти бомбардувань авіацією НАТО сербських позицій, як 
і наші тут як тут — ми, мовляв, теж занепокоєні цим... Святкуєть- 
ся ювілей всерадянського піонерського табору «Артек» у Криму — 
наш президент там: не як господар, а як бідний родич, якому й 
мову рідну відібрало. Щодо мови — то окрема позиція. Без мови 
немає нації, без мови немає держави. Це вже, здається, кожному 
зрозуміло. І царська, і комуністична «імперія зла», щоб забезпечити 
своє панування, насамперед зросійщували підневільні народи на 
завойованих територіях. Така ж доля спіткала й Україну. З прого
лошенням незалежності, здавалося, пішов зворотний процес -  
почала відроджуватися рідна мова. Та не довго це тривало. Сьогод
ні, як ніколи, розпочалася деукраїнізація. З легкої руки президен
та Кучми, який відразу ж після виборів заявив, що має намір зро
бити російську офіційною мовою, а українська, мовляв, буде 
державною. Хоча офіційна — це і є державна. І пішло-поїхало: те, 
що президент висловив як побажання, почало впроваджуватися в 
життя, російська знову почала витісняти мову національну у вузах, 
школах, дитсадках. Пройдіться коридорами Кабінету Міністрів — 
всюди «общепонятний», зайдіть у президентську адміністрацію — 
та ж картина. Українська залишилася для показухи, для спілкуван
ня із зарубіжними дипломатами та представниками діаспори, а в 
повсякденні — мова «старшого брата». Подивіться вивіски в Ки
єві — переважно вони іноземною: англо-російською. Погляньте на 
назви площ, вулиць: Ленінського комсомолу, Артема, Косіора, Во- 
ровського, Менжинського тощо. Де живемо? У якому заповідни
ку? Загалом же антиукраїнська сутність і нашого президента, і ви
конавчої влади, ним очолюваної, випирає, як шило з мішка. Ось і 
факти. Реформи, курс яких проголосив Кучма, пожинаючи полі
тичні дивіденди на зарубіжних полях, якщо й ідуть, то дуже повіль
но і за рахунок народу, а не для народу. Доводити це немає потреби.



Загляньте у власні гаманці, подивіться на ціни -  і все стане зро
зумілим. Поховати українського Патріарха Володимира на тери
торії української святині Софії так і не дозволили — мовляв, запо
відна зона. Скільки ж треба лицемірства, щоб в очі власному 
народові, даруйте, так брехати. Ми розвінчали цю велику неправ
ду про світовий заповідник Софію Київську та дозвіл ЮНЕСКО 
на поховання. Зрештою, якби президент так опікувався заповідни
ми місцями, то не розпочав би будівництво чотириповерхової «ха
тинки для себе» з підземними бетонними гаражами на... заповід
ній території у центрі міста. Або ще факт: у Санкт-Петербурзі, за 
повідомленням преси, шовіністичні сили перешкоджали встанов
ленню пам’ятника Тарасові Шевченку, подарованого діаспорою. 
Наші урядовці ні гу-гу, як у рот води набрали; більше того, прези
дент Кучма проігнорував звернення мера Санкт-Петербурга Соб- 
чака до нього. Та що говорити, якщо президент встиг уже ощас
ливити нас узагальненням, що в Україні нібито національна ідея 
себе не виправдала. Не ідея себе не виправдала, а високі урядовці 
на чолі з тим же президентом не хочуть служити цій ідеї, а спові
дують ідеї антиукраїнські. У цьому вся причина. Можна було б 
продовжувати перелік фактів, але годі — і сказаного досить, щоб 
переконатися: у нашій державі розпочався тихий, але послідовний 
наступ проти всього українського. На державному рівні, з благо
словлений президента, а точніше — його оточення. Але ж оточен
ня собі добирає сам президент. Отже, як казав відомий класик 
марксизму, факти — річ уперта. Вони-то й підказують: головна за
гроза незалежній Україні є не зовнішня, а суто внутрішня, ми 
спроможні вирішувати будь-які міжнародні завдання, розв’язува
ти найскладніші проблеми, якщо матимемо національно свідомих, 
патріотично настроєних державників, які служитимуть Україні і 
українському народові. Коли ж то діждемося? Можливо, й ніко
ли, якщо тільки ждатимемо, а не діятимемо. Жодного факту я не 
вигадав, хіба що висновки зробив такі, як ви прочитали. Але візь
міть ці факти і спробуйте дійти інших висновків. Червоний слід в 
історії. Наближається 7 листопада — день Жовтневого перевороту, 
який комуністична пропаганда назвала (і досі називає) Великою 
революцією. Сьогодні є вже чимало фактів, які досі старанно при
ховувались і які переконливо свідчать: скориставшись демократич
ним хаосом після краху царської імперії, владу захопила міжнарод
на терористична організація. Мета — світове панування під 
пропагандистською личиною «світова революція», теоретичне під
ґрунтя — Марксів постулят «робітники не мають батьківщини», 
методологічна основа — розбудити в людині найниціші інстинкти,



такі як заздрість, лінощі, бажання поживитися за чужий рахунок, 
скористатися тим, що тобі не належить, запаковані у хитрий і пря
молінійний лозунг «грабуй награбоване», засоби — брехня і обман; 
зброя — терор і насильство. Як свідчить І. Буніч у книзі «Золото 
партії» (Санкт-Петербург, 1992), фінансована Німеччиною, що 
воювала з Росією, група так званих революціонерів на чолі з Ле
ніним (справжнім же двигуном і натхненником був Парвус, вва
жається, що справжнє його прізвище Ґельфанд) захопила владу і 
розпочала грабіж, маючи намір відразу ж зникнути, для чого у кож
ного було по кілька фальшивих закордонних паспортів. Про це 
свідчив, зокрема, один з вождів — Бухарін, цитую коротко, наво
дить у своїй книжці І. Буніч (далі факти і цифри наводитимуться з 
цього видання). Однак поразка Німеччини у Першій світовій війні 
докорінно змінила ситуацію і більшовикам вдалося закріпитися — 
з’явився лозунг про можливість «перемоги соціалізму в одній окре
мо взятій країні». Отже, грабіж і терор — це і є більшовизм. Ось 
хроніка дій більшовиків. 7 листопада -  збройне захоплення Зимо
вого палацу і його розграбування. 13 листопада — указ Леніна, згід
но з яким банківські працівники, що не визнають Совнарком, 
мають бути заарештовані. Листопад — конфіскація «на користь 
народу» промислових підприємств. Грудень — націоналізація бан
ків і припинення виплат дивідендів. Затим — вказівка Леніна Дзер- 
жинському взяти на облік усіх, у кого можуть бути сімейні цінності 
і заощадження. Для цього всі, хто мав дохід 500 руб. на місяць, а та
кож нерухомого майна чи грошових сум понад 1000 руб., повинен 
був зареєструватися. Дещо згодом — дохід до 100 руб. на місяць. 
А щоб ніхто цьому не став на заваді, був виданий указ усім офі
церам під страхом розстрілу зареєструватися. Тих, що прийшли на 
реєстрацію, повантажили у баржі й потопили. Заради чого все це 
робилося? Звісно, заради «світової революції» і особистого збага
чення. Коштовності, золото, гроші — все це вивозилося закордон 
і ховалося на потаємних банківських рахунках. У згаданій книзі на
водиться цитата з газети «Нью-Йорк Тайме» за 1921 рік про те, що 
тільки за один рік на банківські рахунки більшовицьких вождів 
надійшло: від Лейби Троцького — 11 млн доларів в один тільки 
американський банк та 90 млн швейцарських франків у Швейцар
ський банк, від Зінов’єва — 80 млн швейцарських франків у Швей
царський банк; від Урицького — 85 млн швейцарських франків та 
10 млн доларів СІЛА; від Леніна — 75 млн швейцарських франків. 
Ця практика тривала і в пізніші часи: в пограбуванні країни замі
шані всі комуністичні вожді та їхнє оточення, про що переконли
во йдеться у книзі Буніча. На кошти, зароблені працею нашого
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/. І йароду, утримувалися «братні» партії та «братні» країни. В резуль- 
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, іншим країнам, за рахунок яких і створено було табір (соціалістичною ний). Єдиним табором стала й «окремо взята країна Радянський 

Союз»; вона утримувала своїх громадян — 12 млн у ҐУЛАҐу; 8 млн 
в армії (за мирного часу); ЗО млн у колгоспах (без паспортів); 
40 млн у промисловості. Як відомо, безглуздий більшовицький екс
перимент завершився крахом радянської історії, побудованої на 
крові, кістках і сльозах українського народу. І не тільки в колиш
ньому Радянському Союзі, а й в  усьому світі. Ніде позитивного ре
зультату не було досягнуто. Сьогодні ще тримається Північна Ко
рея, рівень життя в якій набагато нижчий, ніж у Кореї Південній; 
Куба, звідки люди тікають, мов щури з судна, яке тоне; та ще 
Китай, керівники якого досить швидко спохопились і мудро від
мовилися від основних комуністичних постулятів і повернули лю
дям землю та почали економічні реформи. Що дав більшовизм 
українському народові? Відібрав незалежність, організував грома
дянську бойню після розпаду царської імперії... Організував голо
домор, який позбавив життя близько 8 млн (від малого до старо
го). Знищив і розсіяв по Сибірах найбільш працьовите селянство. 
Винищив національну інтелігенцію. Пограбував наші природні 
багатства. Нав’язав спотворену інфраструктуру економіки, розміс
тивши на нашій території найшкідливіші та найенергомісткіші 
виробництва. Набудував недосконалих атомних реакторів, що й 
призвело до Чорнобильської катастрофи. Спаплюжив екологію. 
Відібрав національні культурні цінності з наших розкопок та на
ших музеїв. Знищив наші святині і духовенство. Зросійщив людей, 
витісняючи із вжитку рідну українську мову та позбавляючи укра
їнський народ історичної пам’яті. Все це речі сьогодні загальнові
домі і про них не варто було б говорити, якби наші необільшови- 
ки -  новітні комуністи, соціалісти та скомунізовані аграрії, які при 
владі, не бунтували людей, використовуючи ними ж в основному 
створені труднощі. «День єдиних дій трудящих», призначений ко
муністами на 25 жовтня, з тріском (провалився) — люди, яким біль
шовики чимало залили сала за шкуру, їх не підтримали. Але ще не 
зникла ідея «осіннього наступу трудящих» — зокрема, не виклю
чені спроби організувати масові виступи під річницю Жовтневого 
перевороту, званого Великою соціалістичною революцією. Як не 
парадоксально, 7—8 листопада, як і в комуністичні часи, в незалеж
ній Україні оголошені святами. Більше того, прийнято рішення 
перенести робочий день, щоб люди могли святкувати чотири дні



безперервно. Чи не святотатство це? Саме зараз час посипати го
лову попелом і оголосити день скорботи по невинно убієнних і 
замучених більшовизмом, а не святкувати. А тут -  оголошено не
робочі дні... Це й насторожує, і закликає до пильності. Дуже вже 
відомий почерк. Мине час, і історія розставить все по своїх місцях 
і назве усе своїми іменами. І ми не дуже здивуємося, дізнавшись, 
наприклад, що й нині позаховували народні гроші по закордонних 
банках люди, на партійних квитках котрих силует «вождя світової 
революції». А поки що пильнуймо, не розслабляймося. Червоний 
слід з історії не зникне, але й історія більшовизму не повинна по
вторитися. Сьогодні ми вже багато знаємо правди про наше ми
нуле — і недавнє, і віддалене у глибінь історії. Сьогодні вже не се
крет, що рішучих борців за національні й людські права свого 
народу, за здобуття ними своєї державності комуністична пропа
ганда називала зрадниками, запроданцями, бандитами. На жаль, 
облудні стереотипи досить глибоко в’їлися в суспільну свідомість 
і не так легко пересічній людині різко перейти в координати істо
ричної правди і побачити в «зрадниках, запроданцях, бандитах» 
мужніх героїв, справжніх патріотів своєї землі і свого народу. Тіль
ки переконливі і правдиві факти здатні поступово розтопити кри
гу комуністичної брехні. І вони з ’являються — в наукових дослі
дженнях, в оприлюднених документах, у спогадах очевидців. 
Попри літературу про тоталітаризм та націоналістичний рух в Укра
їні, опір комуністичному режимові в різні історичні відтинки, ви
дану в самій Україні, немало з’являється праць, що зусиллями ді
аспори побачила світ за кордоном. Просвітницька робота українців 
в Америці, Англії, Австралії, Канаді, які волею долі були туди за
кинуті, не припинялась ні на мить. Видавнича діяльність діаспори 
вилилась у великі тиражі літератури, виданої українською мовою, 
художньої, наукової, публіцистичної, енциклопедичної і багато 
мемуарної. Наукова думка в Україні ще має її вивчити, проаналі
зувати, класифікувати і все краще назавжди занести до скарбниці 
духовних надбань українського народу. Страшна хвороба спіткала 
наше суспільство — глибока зневіра і песимізм. Після великих спо
дівань народ зіткнувся із суворими реаліями: втративши дешеву 
ковбасу і не дочекавшись сподіваного доброжитку, багато хто опус
тив безвольно руки. Так, країна доведена до руїни: занепало вироб
ництво, неконтрольовано (а часто безпідставно) зростають ціни, 
розкручується інфляція, збільшується безробіття, розгулялася зло
чинність, деградується культура, духовність у цілому. В результаті 
більшість населення опинилася на межі крайнього зубожіння і 
розпачу.



а Тому багато хто замикається в собі, обмежується лайкою та 
прокльонами на адресу скорумпованої влади. Одначе цим біді не 
зарадити. Тепер усе залежить від громади. Отже, годі скиглити, 
нарікати, жалітися на долю. Пора діяти — активно, рішуче, наполег
ливо. Пора брати справу у свої руки, не схиляти голови, підніма
тися з колін. Українці -  древній і гордий етнос, здатні, незважа
ючи на лихоліття неволі, відстояти свою незалежність, побудувати 
міцну і щасливу національну Українську державу, в якій громадя
нам усіх національностей дихатиметься вільно, житиметься замож
но і радісно. Тільки годі в нерішучості чухати потилицю -  зака
суймо рукави і — до роботи!

Михайло ҐОЯН

«Чия правда, чия кривда?»
Страшно впасти у кайдани, 
Умирать в неволі,
А  ще гірше — спати, спати  
І спати на волі.

Тарас Шевченко

Ще в кріпаках і на засланні Тарас Шевченко не бо
явся говорити й домагатися правди. А ми на волі й на рідній землі, 
замість узятися до праці, до відбудови своєї держави, оплакуємо 
нашу долю та тужимо за загубленим ярмом. Вставаймо ж із віко
вого сну сьогодні, бо завтра може бути пізно, вставаймо, бо про
спимо нашу волю. Вже понад дванадцять літ живемо у вільній дер
жаві, але не почуваємося вільними. Вміємо спостерігати й думати, 
але ж чи будуть зміни? З народження нами оволодівав страх, ми 
виросли в страху, і не дай Боже померти зі страху. Вікове понево
лення вбило нашу ініціативу, вільну думку, притупило національ
ну гордість, зробило з нас покірних, скромних та безпретензійних 
людиноподібних істот. Фізично можна нас порівняти з довголіт
нім невільником, який, коли йому зняли кайдани, шнуром в’язав 
собі ноги, бо не вмів ходити без кайданів. Зате колишні окупанти 
за допомогою наших домашніх партократів, що постійно страши
ли і далі страшать нас, живуть безстрашно й розкішно. Переконав
шись, що «покірні» раби простили їм усі кривди, вирішили три
мати їх далі у страхові. Страх — це страшна тюрма без ґрат, та й 
нелегко позбутися набутого страху, бо боїмося їм говорити прав
ду, бо правда — убивча зброя проти можливої нової агресії на нашу 
незалежність. Щоб пізнати правду, треба знати історію. Чому Мо
сква віками окупувала Україну й тепер без неї не може жити? По-



слухайте предвічну легенду. Було це давно, коли то ще Господь 
роздавав народам землі. Останніми в черзі стояли українці. Коли 
вони підійшли до Нього, Він клопітливо розвів руками і сказав: 
«Жаль мені вас, добрі люди, але землі вже немає». Та покірний і 
благальний їх вигляд зворушив Його серце, і Він сказав: «Маю ще 
цей найкращий клаптик, що залишив собі, віддаю його вам». Чи 
не тому впродовж історії було стільки ласих до української землі, 
дарованої нам Богом? Історія не знає жодного випадку україн
ської агресії до наших сусідів, чого, навпаки, не можемо сказати 
проти них. Якщо були війни з Московією чи іншими сусідами, то 
були вони спровоковані протилежною стороною. Німецька жадо
ба до українських земель спонукала світові війни. Москва з Вар
шавою, через вікову окупацію, намагалися і намагаються доводи
ти світові їхнє право на ці землі. Чимало є гріхів за Румунією, 
Угорщиною. Ціль окупантів була одна: загарбати наші землі й зни
щити народ, щоб не було спротиву. В нищівних процесах застосо
вувалися найбрутальніші засоби -  з геноцидом, з голодоморами 
включно. А ми, добродушні, все прощаємо та ще й шукаємо спів
дружності з гнобителями. Така «трудність» змушувала людей до 
ряду повстань, які всі кінчалися найжорстокішими карами та ще 
більшим закріпаченням. Про кріпацтво аж страшно згадувати. 
Можна писати томи, та ледве чи знайдемо відповідні слова, щоб 
описати про історичну трагедію волелюбного народу. Навіть наш 
Геній Тарас Шевченко писав, що тілесні та душевні муки не ма
ють ані вимірності, ані слів, щоб їх змалювати. Чорні невільники 
в Америці хоч мали цінову вартість, український невільник був 
безплатним інвентарем, що його власник міг знищити безкарно.

Петроград збудовано на козацьких костях. Сибірську тайгу 
прочісували руки засланих жінок та дітей, а на примусових робо
тах у копальнях гинули жінки поруч з чоловіками. То були наші 
батьки і діди. То невже ми забудемо ці кривди й злочини? То не
вже добровільно дозволимо накласти на свою шию нове ярмо нової 
співдружності? Не стало краще, коли царську імперію змінила 
більшовицька — кров’ю записаний цей період в історії України. Без 
доказаної вини і суду вивезено або знищено все духовенство, інте
лігенцію, господарів-селян та всіх ненадійних: одну п’яту жителів 
України знищено, загарбано їхнє майно. Не закінчивши ще пер
шої фази нищення, в 1933 році Москва розпочала другу, ще люті
шу. Штучно створеним голодом виморено близько восьми мільйо
нів невинного люду. Канібалізм не був рідкістю тоді в Україні, 
найбагатшій країні Європи. Представники інших національностей 
тоді не мерли з голоду, а ще інші наживалися, міняючи голоду-



з ; » ючим хліб на золото -  вагу на вагу. Чи можна забути й простити 
м™»? це ще живим катам? Підніміться, хто вижив, і розкажіть цю спра- 
ІІІЯІІ ву у в*4* тим катам та їхнім дітям і внукам, що знову готують но- 

вий зашморг вашим дітям та внукам. Як твердить американський 
Ф12 кореспондент Томас Волкер, очевидець цього злочину, що описав 
■іх}?.: його в газеті «Чикаго Трибюн» 4 березня 1935 року, це приголом

шило світ. Та не надовго — наступного дня весь наклад зник з обі
гу, і нині не знайдете цього числа в жодній бібліотеці. Комуніс
тичні бонзи уміли тримати голодомор у таємниці. Аж тепер по 
смерті однієї старої жінки до рук американських українців випад
ково потрапило кілька чисел цієї газети, захованих нею. Читати 
страшно. Ось кореспондент передає розмову з малою дівчинкою: 
«Де ти живеш?» — «Ніде».— «Де твої батьки?» — «Померли».— «Де 
померли?» — «В селі».— «Чому померли?» — «З голоду».— «Де ти 
спала?» — «Під тином».— «Коли ти їла останній раз?» — «Не пам’я
таю».— «Чи ти хочеш бути комуністкою?» — «Ні, я хочу померти й 
бути з мамою». Я не міг більше питати, бо слова застрягли в мо
єму горлі,— закінчив кореспондент. Тепер знаємо, що деякі матері 
перед смертю розрізували груди і кров’ю годували немовлят. Інші 
тілами мертвих годували ще живих. Не раз за комуністів люди ба
гатої України вмирали з голоду. В 1947 році, коли у Східній Укра
їні був недорід, влада не пускала людей до Західної України, де ще 
був хліб. Чому? Бо в той час відбувалася кривава розправа з Укра
їнською повстанською армією. По селах і містах без суду вішали, 
розстрілювали, спалювали живцем українських громадян тільки за 
те, що з любові до свого народу повстали проти катів. Тому їм 
треба було приховати свої злочини. Розповідаю про ці факти тим, 
хто не знає, і нагадую тим, хто призабув, бо знання минулого по
вчає нас, як творити майбутнє. Будьмо відвертими і визнаймо, що 
з чужими злочинцями також співпрацювали і наші брати. Не од
ному з них, мабуть, не раз увижаються уві сні чи наяву перед
смертні обличчя їхніх жертв з грізними очима помсти і відплати. 
Або очі матерів на колінах, що крізь сльози благали дарувати жит
тя їхнім дітям. Якщо їх поминула людська кара, то власна совість 
рано чи пізно доведе їх до божевілля або самогубства. Революція 
не поліпшила життя, червона влада в Україні слухняно виконува
ла накази Москви. Трудодень замість дня став новою формою крі
паччини в селі. За ухилення від норм карали тюрмою і засланням. 
Людей тримали напівголодними, щоб не думали про духовні або 
релігійні потреби чи антивладні протести. Хіба ж не правда, що ми 
тільки думали, як роздобути якесь взуття чи «куфайку» на плечі, 
а від лозунгів на кшталт «жить стало лучше, жить стало весел ей»



Молодіжний драматичний гурт 
с. Іллінці. В майбутньому ці молоді 

люди стануть свідомими українцями, 
які боротимуться за соборну, 

вільну Україну. 
Михайло -  перший ряд, в центрі.

Україна, 1940 р.

Молодіжний 
танцювальний гурт.■ Керівник гурту Михайло 
(сидить крайній ліворуч).
Україна, 1936 р.

Т анцювально-співочий 
колектив (хлопці -  українці, 

дівчата -  англійки). 
Керівник -  Михайло.

Англія, 1951 р.



Щаслива мить у житті 
Марії та Михайла.

Мюнстер, Німеччина, 1952 р.

У гостях в української громади 
Англії видатний оперний співак 
М. Старицький (Міро Скаля). 
(У першому ряду в центрі.)
Лондон, 1962 р.



Марія (третя ліворуч) 
з дочками серед членів 

управи СУМу.
Лондон, 1966 р.

Михайло ніколи не розлучається зі своєю фотокамерою

Сестра Марії Стефа посіла перше місце на 
конкурсі «Красуня року» серед українських 
дівчат Англії.
Лондон, 1962 р.

Зустріч з українською громадою Англії 
Патріарха Йосифа Сліпого, кардинала 
Української греко-католицької церкви.

Лондон, 1970 р.



Україна така близька й така далека.

Мрію, вірю, кохаю -  Марія. 
Лондону 1960 р.

Подружжя Ґоянів з сином Михайликом 
біля своєї оселі.
Англія у 1962 р.



Щасливе подружжя. 
Англіяу Оксфорд, 1968 р.

Сестра Марії Стефа з чоловіком 
Володимиром Димчинським.

Англія, 1966 р.

Марія (перша ліворуч) з педагогами СУ Му. 
Англія, 1966 р.



Марія біля своєї оселі. Англія, 1964 р.

Маестро Міро Скаля (Старицький) у родинному колі Ґоянів на відпочинку у Франції. 
Париж, 1967 р.



Родинна світлина. 
Оксфорд, 1968 р.



Акція засудження спланованого 
голодомору в Україні 1932 -1933 рр. 

На першому плані -  Михайло Ґоян.

Лондон, 1969 р.





На подвір'ї вілли «Закуток» 
Володимира і Розалії Винниненків 
сидять відомі українські художники 
Іванка Нижник-Винник та Юрко 
Кульчицький, які доглядали 
«Закуток ».
Муж'єн, 1968 р.

Іванка Винник у парку Винниненків. «Закуток».
Франція, 1965 р.

Українська малярка Іванка Нижник-Винник 
(друга праворуч) з п. Марією та її дітьми.

Монте-Карло, 1968 р. ^







Незабутня родинна зустріч. Мама Марії (пані Нестор), сестра 
Стефа, сестра Орися і її  чоловік Петро Аенківський, брат Адам, 
Марія та Михайло Ґояни.
Англія, 1968 р.





Прощавай, Париж!
1970 р.

Подружжя Ґоянів з донками у фойє театру 
Париж, 1970 р.



Далека дорога до Австралії. 
Англія, 1970 р.



аж в очах темніло. Крім економічних репресій, різними засобами 
нищилися національні, духовні, релігійні та культурні надбання 
українців.

Правда, деякий час ми могли вчитися і говорити рідною мо
вою, але тавровані «хохлами», були змушені переходити на «обще- 
понятньш язьік». Шкода, що ми так скоро забули, як батьки нас 
вчили: «Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не 
серденько, лише камінь має». Процес денаціоналізації проводив
ся неухильно — через депортацію, міграцію, етнічне «перетасову
вання». Мова окупанта з півночі стала обов’язковою для українсь
ких дітей. Зате для мільйонів українців в Московії немає жодної 
школи з українською мовою викладання, і ніхто не протестує. За
ляканий терором народ уже без опору приймав зло за добро, втра
тив почуття природної гордості і трансформувався в покірного но
вітнього раба, якого дуже влучно назвала окупантська влада — 
совєтська людина. Такими «гомо совєтікус» ставали всі поневолені 
Москвою народи. На жаль, і досі, отруєні комуністичною пропа
гандою, люди вже на волі, але наче перебувають у летаргічному сні: 
не можуть розрізнити правди від брехні, як сліпці, добровільно су
нуть голову в ярмо. Нашим непростим гріхом є те, що ми дозво
лили московській пропаганді поділити себе на східняків та захід- 
няків. Як зародилися поняття «східняк» і «західняк», важко сказати. 
Але вони стали незнищимою барикадою між нами, джерелом не
виправданої ненависті та гніву. Вони стали перешкодою у нашому 
змаганні за волю, а нині -  у державотворчих процесах. Україн
ський народ, поділений Москвою і Варшавою, окупанти нацько
вували один на одного для власної безпеки, намагалися ослабити, 
не дати об’єднатися. Для цього використовували все: релігію, со
ціальні відмінності, державовладні зміни. Мовляв, на заході «шля- 
хецько-польські перекинчики», у відповідь: на сході — «московські 
яничари». А з бігом часу були: «галичмени і східняки», «німецькі 
коляборанти — совєтські комунари», «бандерівці — комуністи». 
Принцип «поділяй і пануй» супротивники України застосовували 
і застосовують уміло, тому треба бути уважними і вміти розрізня
ти правду від брехні, якою годують нас зараз як чужі, так і свої. 
В усіх ворогів однаковий почерк... Як працювала комуністична 
пропаганда, ілюструє такий приклад. Для самооборони під час 
Другої світової війни в Україні ширився партизанський рух, па
тріоти боролися як з нацистськими, так і комуністичними окупан
тами. Окупанти лютували, а їхній брехні не було меж. Тимчасовий 
український уряд, що був створений в 1941 році, через тиждень 
німці заарештували. Провідника Організації українських націона-



лістів Степана Бандеру з двома братами забрали до концтабору, тут 
брати загинули, а С. Банд ера дожив до кінця війни. В іншому 
концтаборі — сибірському — замордовано батька і сестру С. Бан- 
дери. А совєтська преса втовкмачувала: «Степан Бандера зі своїми 
опричниками пішов на співпрацю з німцями». І замовчували про 
таємний наказ з німецьких штабів до всіх адміністрацій в Україні: 
арештувати всіх бандерівців під приводом крадіжок і грабунку, 
карати смертю, бо вони відстоюють вільну Україну. По війні, як 
стало відомо, був наказ за підписом Жукова і Берії вислати в да
лекі краї «необ’ятной родіни» всіх українців, що перебували під 
німецькою окупацією. Тобто йшлося про депортацію цілого укра
їнського народу, яка, на щастя, не відбулася. Русофіли нині всіля
ко відхрещуються від цих планів. Отже, німці нищили людей за те, 
що ті були під московською окупацією, а комуністи — за те, що 
залишилися ще живими. Чи можна засуджувати людей, що оборо
няли себе і свої родини, повставали проти окупантів? Згодом з 
малих самооборонних груп оформилася Українська повстанська 
армія. Хто був той страшний Бандера? Патріот України, з моло
дих літ переслідуваний і засуджений на смерть поляками. Кинутий 
німцями до концтабору, в якому пробув майже до кінця війни. 
Москві він був кісткою в горлі, тому вона здійснила сім невдалих 
спроб його вбивства, поки 15 жовтня 1959 року енкаведист Ста- 
шинський новопридуманою зброєю перервав його молоде життя. 
Ну що ж, тіло вбили, але його дух волі в народі живе. На Заході, 
та й в українській діаспорі, дивуються, що ми не можемо впоряд
кувати державні справи, але не всі знають, що державою переваж
но керують чужі українській національній державі люди. В біль
шості прокомуністична ліва Верховна Рада схвалює закони під 
себе, а про народ дбає лише на словах. Мережа російськомовних 
шовіністичних та комуносоціалістичних інформаційних засобів 
масової інформації полоще народові мізки, постійно проводить 
промосковські ідеї. Самі можновладці живуть добре. Зрозуміло, що 
номенклатурний! добровільно влади не здадуть. Через них терпів 
народ раніше, терпить зараз, а вони й не думають змінитись. Сьо
годні кожному відомо, що безправ’я, корупція і злодійство сяга
ють своїх вершин. Найбільше потерпає від усього цього наш на
род. Однак вікова недоля не умертвила наших духовних прикмет 
і цінностей, тільки приспала, тому треба їх розбудити й оживити. 
Де затратилася наша історична гордість? За волю, віру і честь наші 
предки терпіли, вмирали, а ми на волі зрікаємося нашого історич
ного минулого. Дехто хоче Володимирів тризуб і наш прапор змі
нити на кривавий червоний. Замість пишатися нашою країною,



якою захоплюється світ, ми хочемо відцуратися її прабатьківської 
мови. Чи готові ми, як чеченці, боротися за волю, відстоювати 
свою незалежність від будь-кого? Мало мріяти про Україну, треба 
працювати, щоб здобути і показати її приховані скарби, треба 
праці, праці й ще раз праці. Тільки праця ушляхетнює людей. 
Проаналізуймо разом сучасний стан в Україні. На наших очах 
формується чужоворожа нам держава, своїми атрибутами спрямо
вана проти свого народу. Держава, що, крім назви, нічого україн
ського не має. Більшість сучасних владників упродовж свого жит
тя були ворогами самостійницьких ідей, а ще більше — української 
незалежності. І саме вони зараз є реалізаторами волі народу, який 
проголосив незалежну державу. Хіба ж це не наша вина? Ми зна
ли, хто вони, куди ведуть, чого хочуть — чого їх обрали до влади? 
Ми обрали їх, а вони використовують наше довір’я проти нашої 
незалежності. Українська патріотична преса доходить до розумін
ня, що Україна має бути українською. Сьогодні, слава Богу, мож
на прочитати правду. Ми нібито будуємо Українську незалежну 
державу, але всі основні ознаки, що закладаємо в її основні під
мурки, не є національними, себто українськими. Вважаю, що ми 
всі здебільшого в цьому винні. Ми постійно ніяковіємо й відчува
ємо себе безпорадними перед антиукраїнськими силами, які нині 
перейшли у відкритий наступ. Ці слова одного з авторів «Літера
турної України» сприймаються боляче, але вони правдиві. Не буде 
помилкою сказати, що життя нашого народу віками узалежнюва- 
лося від московської займанщини, а тепер від московсько-україн
ської партократичної влади. Що ж нам робити, кому можна дові
ряти? На всі запитання відповідь одна. Голос народу — це голос 
Божий. Бажання великої мовчазної більшості народу -  це незлам
на сила в змаганні за перемогу. Правда, єдність не приходять лег
ко, але ж цінні речі не дістаються дешево. Позбудьмося рабського 
страху, здобудьмось на сміливість і відвагу говорити голосно й рі
шуче: ми варті кращої долі і ми її здобудемо! Вчімося слухати, ро
зуміти й розрізняти добро від зла, правду від брехні, бо світ нале
жить розумним і міцним. Двадцяте століття історики назвуть 
століттям великих змін. Впродовж цього століття зародилися і роз
валилися могутні імперії. Людина розщепила атом і освоює Все
світ. Мінливі явища не обминули й Україну. Ще недавно деякі 
люди не знали, де її шукати на мапі — сьогодні вона є в центрі 
світової уваги. А її завтрашня будучність залежить від нас. Богом 
призначено нашій Генерації радіти їй і відповідати за її долю.

Завдання нелегке, його ускладнили люди, і люди мусять його 
розв’язати. Основною причиною всіх труднощів нашої держави є



й відсутність єдності суспільства. Чисельно невелика, з чужим капі
талом, впливово багата й голосна антисамостійницька сила проти
стоїть іншій, чисельно великій, але бідній самостійницькій силі. 
Перші тішаться багатством, закордонною допомогою, а інші не 
мають ані капіталу, ані інформаційних засобів. Тому тільки об’єд
навшись, вони можуть стати незламною потугою. Сила народу 
приховується в його єдності. Кожна велика справа вимагає вели
ких зусиль. Ми живемо на тій межі, коли вирішується: бути чи не 
бути вільній Україні. Тому ми, велика мовчазна сила, повинні обо
в’язково мобілізувати себе, говорити переконливо, голосно і рішу
че. Ми відстоїмо і збережемо нашу Українську Соборну Незалеж
ну Державу. Час забути наші старі непорозуміння, політичні й 
релігійні різниці, особисті чвари. Нам треба вирватися з темної 
мряковини рабських почувань, меншовартісності та страху. Від
киньмо і забудьмо ворогами нав’язаний поділ нас на східних та за
хідних, бо всі ми діти однієї матері-України, яка зараз усіх нас так 
дуже потребує. Не уступаймо перед нашими перевертнями, яких 
ще наш Тарас гнівно картав, що вони тільки помагають москалеві 
з матері латану сорочку знімати. Якщо ми всі й кожне з нас зокре
ма докладемо зусиль і єдиними прийдемо до виборів, то доба 
комуністичних перевертнів з партократами закінчиться раз і на
завжди і почнеться нове відродження здорової нації. У цих рядках 
немає ненависті до росіян. Як і в кожному народі, між ними є і 
добрі, і благодійні люди. Та, на жаль, є й багато злобних шовініс
тів, що бажають панувати й володіти життям навіть і своїх людей. 
Чесні й культурні росіяни голосували за незалежність України на 
референдумі 1991 року, бо фактично вони є її громадянами. Прав
диві російські патріоти не погоджуються з політикою своїх держав- 
ників. Але повернемося до виборів, пам’ятаймо, що тактична стра
тегія всіх кандидатів схожа. Вони говоритимуть те, що ви бажаєте 
почути, і обіцятимуть більше, аніж можуть виконати, щоб тільки 
здобути ваше довір’я і ваші голоси. Закон забороняє підкуповува
ти виборців, але це роблять довірені люди кандидатів, розносять 
по хатах т. з. пайки — крупу, цукор, масло. Не відмовтеся — то все 
одно у вас украдене, але голосуйте, як підказує совість. Немає біль
шого самоприниження, як за винагороду віддати свій голос проти 
власного переконання. По останніх виборах до Верховної Ради 
преса Заходу насміхалася, що комуністи за ковбасу та горілку одер
жали перемогу в парламенті. То не були насмішки з кандидатів, 
а радше з продажних виборців, які не знають собі ціни чи вартості. 
Виборча продажність повинна бути національним злочином, бо 
перемога антисамостійницьких елементів буде небезпекою як для



народу, так і для держави. Читайте українську національну пресу, 
беріть участь у дискусіях суперників. Спостерігаючи, що говорять 
одні й другі, ви самі осягнете, що й до чого й іншим дасте слуш
ну пораду. Треба бути реалістом, ніхто не думає, що в наступних 
виборах позбудемося всіх комуністів та зрусифікованих партокра
тів, але для добра народу й держави потрібна патріотична біль
шість. Несправедливо звинувачувати всіх державновладників в 
антиукраїнському цілеспрямуванні, корупції та хабарництві, бо 
між ними є добрі, ідейні та патріотично думаючі люди. Одначе їм 
важко виявити себе в середовищі комуно-московських фанатиків, 
де вони є в меншості. Але і перші, і другі шукають народної 
підтримки. Єднаймося і переможемо! Наш народ не зазіхає на чужі 
землі, не прагне поневолювати когось. Тож час і Москві позбу
тися претензій до України. Кому не подобаються закони Укра
їни і Українська Незалежність, той повинен обрати іншу країну 
для проживання.

Михайло ҐОЯН
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Михайло 
і Марія

ЇВШІ
На родючій землі помирали хлібороби
Пам ’яті мільйонів українських селян, які загинули му
ченицькою смертю від голоду, заподіяного сталінським 
тоталітаризмом у  1932—1933 роках. Пам ’яті тисяч 
українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після 
найбільшої з трагедій XX століття.

Пишу цей лист з великим болем у серці. Переді мною 
чорна книга «Голод-33», видана у 1991 році. З нагоди шістдесят 
п’ятої річниці голоду в Україні присвячую ці рядки славної пам’яті 
Лідії Коваленко і Володимира Маняка, які написали цю книгу На
родної Пам’яті про трагедію в історії українського невинного на
роду. Хай ця гірка книга, народжена після десятиліть безмовства, 
ляже першим каменем у підмурок всенародного пам’ятника трагіч
ної історії українського народу. Пам’ятаймо, що з нами було і як 
це діялося. Я не залякую минулим. Я закликаю, щоб трагічне ми
нуле народу було завжди в пам’яті. Народна пам’ять, як і сам на
род, незнищенна. Це видання особливе, не призначене для одно
разового прочитання. Осягти в послідовному викладі, читаючи 
підряд сторінку за сторінкою чорну хроніку голодомору в Україні 
в 1932—1933 роках,— це непросто для нервів. Нелегко читати, але 
треба. Без повного уявлення про минуле, яким страшним воно не 
було б, не мислиться процес оновлення та очищення, що відбува
ється в Україні.

Але вернімося ще, що сказано про Духовну Руїну літа 7441-го 
від сотворення світу (літа 1933-го від Різдва Христового): був в 
Україні Великий Голод. Не було тоді війни, ні суші, ні потопу, ані 
моровиці. А була тільки зла воля одних людей проти інших. 1 ні
хто не знав, скільки невинного люду зійшло в могилу — старих, 
молодих, дітей і ще ненароджених — у лонах матерів. На родючих 
чорноземах помирали хлібороби.

Від часу написання Народної книги минуло вже сім років. І чи 
відбулися зміни, щоб виправити ті кривди і ту неправду, які були 
заподіяні українському народові зі сторони кремлівської орди на 
чолі з батьком усіх народів? Про злочини, які Москва завдала ба
гатьом народам, московські ватажки скоро забувають, їхня захлан
ність і загарбницькі привиди не дають їм спокою. Але марні їхні 
надії, бо вільний світ зрозумів, що, попри всю дипломатію на сві
товому рівні, москаль завжди залишиться москалем з менталітетом 
експансії.
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He шукатимемо виправдання для тих людей при владі, які 
працюють проти України і проти українського народу. Тільки ми 
повинні їх попередити, що ми не дозволимо їм проводити експе
рименти над українським народом у двадцять першому столітті.

Вони нехай вперше визнають свої злочини і перепросять 
український народ. Ми вважаємо, що це було б бажаним з наго
ди 65-ї річниці голодомору. Це стосується не тільки імперських 
володарів у Кремлі, а й Православної церкви Московського патрі
архату в Українській незалежній державі. За кого вони моляться? 
Церква, як нам відомо,— божа інституція, для Бога ми всі однакові. 
Церква повинна служити для народу, а не використовувати свій 
вплив, нацьковуючи один на одного. Ми знаємо, що Бог є один, 
і, як казав С. П. Патріарх Йосиф Сліпий, ми не поділилися — нас 
поділили. Хто нас поділив і далі ділить, коли минуло 7 років нашої
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пам’яттю народу нічого не вдієш. Після заборон, утисків, прини
ження людської гідності вона оживає, відроджується — що б там 
не було. Достовірні відомості про каральний похід в Україну ра
дянських військ під проводом Муравйова (1918), безсудні полтав
ські розстріли (1918), що стали широко відомі після публікацій. 
Нарешті, публікація секретного листа Леніна до Молотова для 
членів Політбюро, датованого березнем 1922 року, висвітлює 
силу-силенну утаювань історичної правди, історіографічних пе
рекручень.

Чому я наводжу ці факти? Бо всі страждання, що почалися в 
Україні 1918 року, це був запланований геноцид проти українсь
кого народу, спрямований з Москви. Щоб знати про всі злочини 
Москви в Україні, треба буде ще багато писати. Український на
род не знає справжньої своєї історії. І тому ще сьогодні наш зне
долений народ на виборах віддає голоси за цих «гомо совєтікус», 
зрадників-яничарів, яких виховала ленінсько-сталінська кровожер
лива система, і ще далі вони тягнуть наш народ своїми кривавими 
руками у темряву диктатури пролетаріату.

Продовжимо фактами, про які ми всі повинні знати і пам’я
тати, бо це все тісно пов’язано з 1932—1933 роками. Це були поча
тім тотального нищення національного духу. В Зелену неділю року 
1920-го жителі Борисполя на Київщині та навколишніх сіл підняли 
повстання проти партвлади, що проводила непосильну хлібо- 
викачку. Під час придушення повстання було спалено близько 
500 дворів, розстріляні всі повстанці, що потрапили в полон.

Усі поранені в лікарні були добиті, кожного десятого чоловіка 
в Борисполі було розстріляно як заручника. Через чверть століття 
за подібні злочини проти людства і людяності нацисти сіли на 
лаву підсудних у Нюрнберзі. Творцем геноциду під час Другої сві
тової війни проти слов’ян і євреїв у першу чергу називаємо Гітле- 
ра. І це вічне тавро нацизму. Але чомусь і досі мовчимо, коли тре
ба назвати великих предтеч Гітлера. Злочини наших вітчизняних 
творців геноциду проти власного народу досі не дістали належної 
юридичної кваліфікації на підставі норм міжнародного права. А Ра
дянський Союз, між іншим, був співучасником Міжнародної кон-



венції 1948 року, що встановлював міжнародну кримінальну відпо
відальність осіб, винних у здійсненні геноциду. Не відплачені в за
конному порядку за катівські дії злочинці проти людства і людя
ності фігурують у нашій історіографії, часом їх порівнюють зі 
святими або великомучениками, стоять вона на постаментах у ви
гляді пам’ятників. їхні криваві імена живуть у назвах наших ву
лиць. А ми смиренно й покірливо миримося з цим. Доки тривати
ме така терплячість, це мовчазне потурання фальсифікації нашої 
трагічної історії? Гітлерівські нацисти чинили злочини проти чу
жих народів. Але світ не знає процесу над злочинцями, які чини
ли катівську наругу куди більшого масштабу над своїм народом. 
Світ мусить про це знати у всіх страхітливих обсягах, деталях та 
подробицях. Можливо, варто покластися на народну ініціативу й 
утворити міжнародний трибунал, який би об’єктивно, чесно, без
сторонньо розслідував кризові сторінки історії українського наро
ду. Десятиріччями ми мирилися з фальсифікаціями, замовчуван
ням, оббріхуванням історії великого народу. Якщо Україна -  
суверенна держава, член ООН, то це приниження для всього на
роду і кожного з нас зокрема. Потрібен суд честі, суд справедли
вості над сталінською імперією, над неосталінізмом, що дається 
взнаки ще сьогодні, над злочинами проти українського народу в 
XX столітті. Ми прагнемо відродження українського народу взагалі 
і головного носія українства — селянина — зокрема. Відродження 
можливе тоді, коли народ не стратив свою пам’ять. Іншими сло
вами, історична пам’ять -  запорука відродження народу. Саме 
через це тоталітарний режим, ідеологія славнозвісної правлячої 
партії так суворо контролювали минуле нашого народу, геть від
кидали правду, фальсифікуючи історію України. Річ зрозуміла, 
безпам’ятна легко перетворити на раба. З безпам’ятна легко ви
творити аморального донощика або жорстокого погонича свого ж 
таки співвітчизника. З безпам’ятків виплоджувались першокласні 
кати рідного народу.

...Цар Петро І кривавим терором придушив Україну. Стало
ся це року 1708-го. Знищення Батурина, переслідування «мазе- 
пинців» в Україні і за кордоном, масове вивезення козаків на 
каторжні роботи зі спорудження Петербурзьких каналів. Напев
но, нам не має потреби аж надто напружувати пам’ять, щоб при
гадати перебіг подій в Україні в 1940—1950 роках. Голод у Схід
ній Україні і форсована колективізація в Західній Україні. 
Чергове насильство над селянином, щоб викликати його опір і 
спровокувати масове кровопролиття, дати привід для масового



вивезення вже західноукраїнських селян та інтелігенції на т. зв. 
будови комунізму у Сибір, у шахти, в золотокопальні, звідки важ
ко було вийти живцем.

Ми з болем говоримо сьогодні про генофонд українського на
роду, непоправно підірваний голодомором 33-го року. Гено
фонд — нове слово в нашому суспільному вжитку. І багатьом на
шим співвітчизникам легше буде осягнути, що за ним стоїть, коли 
ми просто запитаємо себе: що ж забрали з собою в могилу ті сім 
з половиною мільйонів великомучеників голодного року? У шіст
десят п’яту річницю голодомору 1932—1933 років схилимо наші 
голови в молитві до Всевишнього за цих синів і дочок української 
святої землі.

На закінчення цього листа про народну книгу-меморіал «Го- 
лод-33» хочу навести рядки, написані моїми вірними друзями Лі
дією Коваленко і Володимиром Маняком на книзі, яку вони мені 
подарували: «Вельмишановному Михайлові Івановичу Ґояну від 
авторів цієї гіркої книги. Якщо рідна наша Україна пережила таку 
біду і не вмерла, то — жити їй вічно!»...
Вудвілл, Австралія. Михайло ҐОЯН
8.09.1998 р.

Терор в Україні триває?
З нашої історії відомо, якого терору зазнав українсь

кий народ за століття панування Москви. Гетьманів викликали в 
Росію, і вони вже ніколи в Україну на вертали, бо їх там або по- 
звірячому катували та вбивали, або запроторювали на Соловки на 
каторгу. Жорстокість північного сусіда була спрямована на повне 
знищення всього українського. Нам завжди підкидали оманливу 
ідею, що ми, мовляв, слов’яни, що нам треба жити разом, і багато 
хто поміж нашими малоросами вірив у те. А в результаті ми втра
тили всі наші історичні надбання, втратили незалежність Україн
ської церкви, яку Москва собі присвоїла і зробила ту церкву їхнім 
знаряддям русифікації України.

Чому я наводжу ці факти? Бо, на жаль, ми забуваємо нашу 
історію, наша довга бездержавність зробила нас байдужими, і ми 
не навчилися бути солідарними в єднанні — один за всіх, всі за 
одного. Ми ніяк не можемо зрозуміти, що, незалежно від вірови
знання чи належності до якоїсь партії, наша мета має бути спіль
на: Україна для нас — понад усе. Ось для того й наводжу факти, 
бо то вже — історія...



Після Першої світової війни, коли ми мусили залишати Укра
їну через червону навалу, Москва послала цілий ряд «судоплатов- 
ців» у вільні держави світу із завданням убивати політичних дія
чів, яких їм не вдалося вбити в Україні. Першою такою жертвою 
став Євген Коновалець, за ним убито Симона Петлюру. Ми не 
будемо входити у деталі, які були причини і хто їх убив, бо про це 
вже всім відомо. Одначе нам цікаво, з чийого наказу ці атентати 
були виконані? Та ж з Москви! Але цей вихор комуністичного те
рору не стихав. Друга світова війна між двома тиранами, Сталіним 
і Гітлером, як нам відомо, створила другу, більш численну полі
тичну еміграцію, а водночас викликала мільйони невинних жертв. 
Мабуть, не вистачало сотень томів, щоби списати ті жертви. Тому 
ми повинні вжити всіх зусиль, щоби це зробити. Ми знаємо геть- 
манича Данила, який у молодому віці помер загадковою смертю, 
наступним був Л. Ребет, за Ребетом зроблено атентат на С. Банде- 
ру. Судоплатов радів зі своїх кривавих вчинків, навіть зумів вико
ристати Сташинського і за свої «подвиги» одержував нагороди від 
Сталіна.

Розпалася штучна московська імперія, але терор не припи
нився. Найбільш важким для України є економічний терор. При
їжджають в Україну вгодовані московські партократи. Шантажу
ють український уряд газовим чи нафтовим краном. І це — на 
сьомому році нашої незалежності! Це вина нашого уряду включно 
з Президентом, що вони дозволяють цим негідникам шантажува
ти нас. Адже чим більше ми поступаємося, тим більше вони тис
нуть на нас. У Кремлі немає дипломатії, в чому переконалися всі 
західні дипломати, є силові методи...

22 квітня 1998 року вбито ще одного видатного українця -  
економіста, політика, патріота, чесну людину Вадима Гетьмана. Він 
був свідомий, відданий своїй справі, мав неабиякий авторитет у 
фінансових колах Європи й світу. Це була людина непересічного 
таланту, з якою я мав приємність спілкуватися. Для України це — 
велика втрата. Нам бракує слів, щоби висловити біль і жаль, який 
переносимо ми, українці, коли втрачаємо вірних синів України. 
Але тим більше ми повинні згуртувати наші ряди і йти своїм шля
хом. Не знаємо, хто вбив Вадима Гетьмана, але знаємо, що його 
вбили, на жаль, в Українській незалежній державі. Як бачимо, во
рог не спить...
Австралія, 1998 р. Михайло ҐОЯН
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Правда про Москву
В Австралії щотижня о 19 годині ЗО хвилин на теле

баченні транслюється «Getaway». То дуже цікава програма, багато 
людей дивляться її. Журналісти оповідають, де можна провести 
вакації, порівнюють ціни й стандарти в різних місцях відпочинку.

Мені цікаво було побачити й почути таку програму про Моск
ву нинішню. Адже дванадцять років тому я мала нагоду разом з 
групою туристів з Австралії побувати у Москві (це було за часів, 
коли в Кремлі ще урядували червоні генсеки). Упродовж восьми 
днів нам оповідали, як щасливо й заможно живуть пролетарі в 
Радянському Союзі, але ми самі бачили, який тут низький життє
вий стандарт порівняно із Заходом. Візьмемо хоча б готель. Обслуга 
неохайна, непривітна, ми не раз висловлювали протести щодо 
чистоти в готелі, але ніхто з адміністрації не звертав уваги на наші 
нарікання...

Переглядаючи недавно програму, я очікувала, що тепер у Росії 
стандарт змінився на краще, але те, що я побачила й почула, мене 
дуже вразило. Бо там не лише нічого не покращало, а й навпаки — 
погіршилося. Як нарікав австралійський кореспондент, у готелях 
так само брудно, обслуга ставиться до туристів нечемно, за все 
нахабно вимагає долярів, і то немало, хоч за послуги було запла
чено. Води гарячої не подавали, продовжує кореспондент, харчі 
несмачні, коли покладешся, то ноги звисають... Одне слово, Росія 
як була відсталою країною, так нею й залишилася, тільки ціни ста
ли вищими. Навряд чи можна в цьому звинувачувати народ -  це 
скоріше вина його провідників. У Кремлі ніколи не було мудрих 
керівників, які цікавилися б життям простих людей, дбали б про 
їхню культуру. Ось бачте, не можуть дати собі ради, щоби почис
тити готелі, а збиралися володіти цілим світом...

Я була дуже рада за кореспондента, який відважився сказати 
правду про Росію та її столицю. Одне обурює: назва того готелю в 
Москві — «Україна». Адже приїжджі туристи не знають, що то го
тель — московський, що він не має ніякого відношення до Укра
їни та українців. А багато ж років росіяни накидали свій низький 
стандарт у нашу Україну, там, де вони проходили, панували хаос і 
безладдя, шантаж і насильство, на яких трималася імперія, а в ре
зультаті маємо руїну. І це біда, а не вина нашого народу...

А тому вважаю: настав час, аби ми нарешті перестали дивити
ся на Москву як на приклад, пора зрозуміти, хто наші друзі, а хто — 
вороги. Я багато часу провела в незалежній Україні, мала нагоду



відвідувати різні міста й села, тож бачила, що найбільш непривітні 
люди — це шовіністи, які не можуть змиритися з втратою України 
для імперії, всіляко ображають і принижують нашу державу.

Українці знані в світі за їхню гостинність. Тож показуймо і 
нашу столицю, і нашу державу як приклад для інших (в тім числі 
й для москалів). Час бути господарями в своїй хаті!
Аделаїда, Австралія Марія ҐОЯН

(Газета «Літературна Україна», 
25.06.98 р.)

Українську книжку — 
українським дітям
Дуже часто ми зустрічаємо в нашій пресі, виключно 

в діяспорі, повідомлення про різні пригоди і невдачі з нашого по
буту в Україні. Хочу приділити трохи уваги питанню української 
книжки в Україні. Читаємо часто, що побувавши в Україні, ми 
маємо нагоду одержати в подарунок або навіть придбати якусь ці
каву книжку. Само собою, що, окрім скрутного становища, в яко
му перебуває українська преса і українська книжка, ми з діяспори 
нарікаємо і кажемо: «Був у Львові чи в Тернополі і не міг дістати 
української газети, повно московських газет, а де українські?» Це ж 
саме стосується й української книжки. Відповідь дуже проста. Малі 
тиражі наших газет, бо немає грошей на великі. Коли заходжу до 
будь-якої редакції, то мені стає сумно й тривожно, коли довідуюсь 
про події і обставини, в яких опинився наш народ. Зубожілий до 
тої міри, що не в змозі передплатити українську газету, бо на хліб 
не вистачає. Тисячі листів приходять до редакції «Вечірнього Ки
єва» від людей різних верств, від учителів, які просять: «Ми вже 
шість місяців не одержуємо зарплату, хотіли б передплатити газе
ту, але, на жаль, мусимо перестати передплачувати вашу газету». 
Це тільки один приклад. Але подібні проблеми мають газети «Лі
тературна Україна», «Україна Молода», «Вісті з України» і багато 
інших. Ті, що бажають мати газету, не мають грошей, а ті, хто 
мають гроші, це спекулянти або неукраїнці, які не дуже цікавлять
ся Україною або читають московські книжки і газети. В цей самий 
час московські книжки і газети процвітають в Україні. Більшість 
цих газет і журналів спонсоровані різними білими і червоними 
фракціями імперської зграї в Україні або безпосередньо з Москви 
чи з Америки. Вороги наші не жаліють коштів, щоби нас нищити 
і дальше русифікувати, а ми жаліємо пожертвувати доляра або хоч



s стати передплатником і виписати якусь газету з України і вже тим 
самим допомогти збільшити тираж української преси. Це саме сто
сується і української книжки. Ми тут, в Австралії, створили укра
їнознавчі студії у Сіднеї і в Мельборні, щоби себе зберегти як укра
їнський народ.

Але для кого ж, як не для України?! В діяспорі ми не повинні 
забувати, що ми є частиною великого українського народу, і чи 
хочемо, чи ні, ми того змінити не можемо.

Але повернемося до теми «Українська книжка — українським 
дітям». Не всім відомо, в якому критичному стані українська мова 
і все, що є українське в сучасну пору в Україні. Великий занепад 
щодо української книжки, яка становить лише три відсотки в по
рівнянні до московських видань в Україні. Міністерство освіти не 
має грошей або не хоче виділяти кошти на українські книжки. 
В додатку, коли з гірким трудом видавництво «Веселка» видає хоч 
і малими тиражами книжки для шкільного віку, то Міністерство 
освіти їх не бере, бо не має фінансів для закупу української книж
ки для української дитини, або як візьме, то не платить. Ніхто не 
знає, чи та книжка в дійсності дійде за своїм призначенням, бо 
було відомим, що замовляли книжки, і їх видавали — а вони лежа
ли на складі, але працівники Міносвіти не поспішилися розвози
ти по школах, а час минав. Чия це вина і хто винен? Немає відпо
віді. Не шукай правди, бо її там не знайдеш. І до кого звертатися, 
до Президента? Не раз зверталися до міністра освіти — без успіху, 
а українській дитині потрібна українська книжка.

Всі ми, як батьки, піклуємося нашими дітьми, і тривожать нас 
їхні невдачі. Яка ж доля наших дітей і яке майбутнє нашої держа
ви за умов, у яких живе наш народ, не з власної вини, а з обста
вин, які створив некомпетентний комуно-соціалістичний нерішу
чий теперішній уряд, на який не можна покладати поки що великої 
надії?

І хоч Президент хотів би щось доброго зробити, то він не 
може, бо всі роблять, хто що хоче, але не те, що повинні за зако
ном. Українська книжка недоступна для української дитини, бо 
малий тираж підносить ціну, а на великі тиражі немає грошей. 
Крім того, на українську книжку держава накладає ще й подат
ки! Я колись писав, звертаючись через газету «Вісті з України» до 
уряду з проханням, щоби звільнили українську шкільну книжку 
від податку. Я писав, що «як не помагаєте, то хоч не накладайте 
податків на книжки, які конечні для дітей шкільного віку», тому 
що державний податок дальше підносить ціну на книжки. Не лег-



ка це справа, але це є в інтересі всіх нас -  задуматися, як можна 
зарадити цій нелегкій справі. Ми з діаспори могли б і можемо ще 
багато зробити, без ніяких труднощів, дуже просто, поїхавши в 
Україну, купити українську книжку і подарувати ту книжку укра
їнській дитині, за що батьки і діти будуть нам навіки вдячні. Що 
може бути кращим подарунком, як українська книжка — україн
ській дитині?

Всі інституції, кооперативи, громадські установи мають спе
ціальні фонди, на яких лежать гроші на певні цілі. Чи не можна 
хоч маленьку частинку з тих фондів виділити і створити виключ
но фонд під назвою «Українську книжку — українським дітям»? 
Але й тут ми нерішучі, ніхто не може рішитися, на яку ціль їх ви
користати?

Фундація українознавчих студій в Австралії, згідно з річним 
звітом за 1996—1997 рр., не згадує, які кошти були призначені на 
проведення просвітянської роботи в Україні з гаслом «Українську 
книжку — українським дітям». Нам ніхто не допоможе, як ми самі 
собі не допоможемо!

Моя дружина і я працюємо вже понад сорок років з дітьми, 
п’ятнадцять літ у Великій Британії і двадцять сім літ в Австралії, 
так що знаємо ціну виховання дітей та яке велике значення має 
книжка. Велику увагу всі держави в загальному докладають до ви
ховання дітей. Тому, ради Бога, зрозуміймо, що нашим святим 
обов’язком в діяспорі є зробити всі можливі заходи, щоби дати 
українській дитині українську книжку.

Не жаліймо наших зусиль, але зробімо велике діло в ім’я Укра
їни для майбутніх поколінь, рятуючи через дітей Україну і долю 
нашого народу, зробімо це на славу України. Будьмо прикладом 
для інших.
Аделаїда, 28.02.1998р. Михайло ҐОЯН

Гаряче літо 1999 року в Україні
Приїхав я в Україну під кінець травня, в найкращий 

час, коли Україна, як ніяка країна світу, була наповнена розмаїт
тям розквітлої природи, квітом садів. Вони віками прикрашали 
нашу святу українську землю. Київ стрінув мене в своїй повній 
красі, а оновлений Хрещатик -  рядами квітучих віковічних каш
танів.

За останні вісім років Київ став для мене і багатьох інших 
українців з діаспори містом поклоніння і місцем проживання. Тому



поділився мій час між Австралією та Україною. Це попри те, що моя 
любов до Австралії на високому рівні — там моя сім’я. Це чудова і 
привітна країна, в якій людина може жити і розвивати свої талан
ти, працювати і збагачуватися, права людини ціняться без огляду на 
релігійну чи партійну належність, є свобода слова і свобода преси. 
Всі ці атрибути вестмінстерської системи роблять Австралію однією 
з найбільш цивілізованих країн в Азійському регіоні.

Але повернімося до України. Літо того року було найгарячіше 
в цьому столітті. День за днем температура підносилася понад со
рок градусів Цельсія протягом двох місяців. Не буду описувати 
наслідки впливу високої температури на мешканців Києва і їхні 
зауваги, бо найбільше нарікань є на Київське «море», яке було 
створене штучно. Було забрано багато родючих земель, прекрасні 
краєвиди потонули в зеленій смердючій воді, численні українські 
села навіки зникли з карти світу.

Це було зроблено у варварський спосіб пролетарським москов
ським урядом колишнього СРСР. Київське «море» створило псев- 
дотропічний клімат у столиці, яка за природними цінностями не 
має собі рівних у світі. Цей клімат київські мешканці дуже тяжко 
переносять, я й сам переконався, що він дуже виснажуючий у 
щоденному житті.

А Чорнобиль?! То також наслідки господарювання кремлів
ських вождів, для яких Україна була колонією, в якій на невели
кій території збудовано чотирнадцять атомних електростанцій. 
Сумним наслідком цих експериментів над українським народом і 
стала аварія на Чорнобильській АЕС. За декілька років в різний 
спосіб ми втратили два мільйони населення. І після цих страшних 
експериментів Україна все ще в боргу перед цим монстром — 
Москвою?! Чи звертався наш Президент до кремлівських вожаків 
за відшкодуванням збитків, заподіяних їхніми злочинами проти 
України та українського народу, де страждає екологія і вимирає 
нація?

А що ж твориться з політичним кліматом в очікуванні прези
дентських виборів? Кандидатів у президенти назбиралося аж де
в’ятнадцять. Переконались, що бути Президентом України — то 
вигідна «комерційна» позиція: можна все робити, що забагнеться, 
наживатися за рахунок інших?!

Незважаючи на таке гаряче літо, всі роботи і події ідуть нор
мальними темпами. Столиця відбудовується успішно. Нарешті 
Київ стає цивілізованим європейським містом з добрими господа
рями, очоленими міським головою паном Олександром Омельчен-



ком. Це динамічна людина, відданий патріот, який докладає всіх 
зусиль, щоб виправити недотяги і помилки своїх попередників. Не 
легко це йому дається, але нарешті Києвом, як столицею, керує 
віддана справі команда людей.

На жаль, не так у Верховній Раді, де часто буваю і спостері
гаю за діяльністю її деяких «речників»: мене сором і жаль огор
тають, і тому запитую себе, чому наші українські матері наро
джують, а земля тримає таких манкуртів і перевертнів, зрадників 
і запроданців, як, наприклад, її нинішній Голова, який не може 
визначитись, якою мовою говорити, бо майже кожний день змі
нює «язик»? Її депутати переважно чужомовні, в коридорах рід
ко чути українську мову, книжкові кіоски-розкладки перепов
нені чужомовною літературою. Депутати ж лівого спрямування 
в більшості московськомовні, а тому можна собі уявити, для ко
го вони працюють і яка в них ідея та відношення до Незалежної 
України.

Одне слово, на восьмому році нашої незалежності заведена 
Україна в глухий кут такими Президентом та Верховною Радою, 
якщо цю Раду можна назвати верховною при очолюванні її най
простішою і найпримітивнішою людиною з усіх минулих її голів. 
Адже з історії відомо, що таких малосвідомих людей завжди вико
ристовували наші вороги, щоби нищити нас нібито нашими влас
ними руками. Виявляється, що така політика Верховної Ради імпо
нувала нашому Президентові саме через її нерішучість і відсутність 
чіткої державної програми. Президент постійно нарікає на неком
петентність Верховної Ради. Це не виправдовує Президента, як 
главу держави, бо якщо він зі своїми дорадниками не зумів за ці 
п’ять років навести порядок в Україні, то зрадив себе і свій народ, 
який повірив у нього і на демократичних виборах обрав Президен
том. Зараз більшість людей йому не довіряє, і є сумнів, чи він з 
такими ж самими програмами зможе знову сісти в президентське 
крісло?

Тепер щодо ...енків (їх в Україні назбиралося досить багато — 
це паразити, які звикли наживатися на недолі українського наро
ду, хочуть продати Україну і її народ як свою власність Московії і 
в такий спосіб забезпечити собі сите «корито» та й далі жирувати 
за рахунок знедоленого люду). Ми знаємо з практики, що Москва 
нам нічого доброго не принесла і не принесе, що натомість ми 
переживали голодомори і вмирали. Взагалі вони самі собі не мо
жуть дати ради. То чому багато наших політиків, які є тепер при 
владі в Україні, плазують перед керованою Москвою «мафією»,
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котра ледь-ледь сама виживає на допомогах Америки та інших 
країн з безхребетними політиками-керманичами, які ще й досі не 
зрозуміли імперської фобії Москви та її кровожадних генералів?

Генерали знають свою історію: імперія мусить шукати воро
гів, щоби розпалюііти війни, де тільки можна, бо без війн вона 
розпадається! Але що сталося з нами, яка наша справжня історія? 
Чи запитуємо себе, хто ми, чиї ми діти, онуки, правнуки, як довго 
ще на нашій Богом даній землі будуть нами правити чужинці? Ко
муністи не дали нам цю Святу Землю, бо вона наша з діда-прадіда 
вже десять тисяч років чи, може, й більше. Натомість прокляті 
українським народом Ленін та Сталін з їхніми комуністами-поплин- 
тачами, будуючи московську імперію, в кривавий спосіб створили 
в Україні панщину двадцятого століття, запрягли її народ в кому- 
но-фашистське ярмо. Чому ж тепер голова Верховної Ради Укра
їни безсоромно і безвідповідально задурманює наш народ якимось 
«добрим» минулим, комуністичними видумками чи радше віджи
тими гаслами КПРС-СРСР, який тільки за допомогою безпринцип
них капіталістів-бізнесменів із Заходу проіснував понад сімдесят 
кривавих, злиденних років?

Які великі кривди були завдані нашому народові впродовж 
століття! Але найбільша кривда — це знищення нашого святого 
генофонду у всякий спосіб: розселенням нашого народу повсюд
но по СРСР з метою творення в асимільованих поколіннях вирод
ків і кровопивців для України, фізичним знищенням її кращих 
синів і дочок, психічним гнітом до повного поневолення розуму 
тощо. За це на імперських генералів зла впало прокляття, яке буде 
змито з їхніх дітей та онуків, бо Божа кара ніколи не омине тих, 
які проливають невинну кров!

Друга інституція, яку колись намагалися знищити комуністи — 
це християнська віра. Палили церкви, підривали собори, знуща
лись над віруючими всіх конфесій. Де тоді була пануюча в СРСР 
Православна церква Московського патріархату, чи протестувала 
вона проти звірств, які чинили вожді КПРС в Україні? Не проте
стувала, отже — потурала! А сьогодні, за сприяння нашого Прези
дента і поки що не в повному розумінні слова українського уряду, 
ця ж церква на території України, перейменована в Українську 
православну церкву (УПЦ) Московського патріархату продовжує 
свою справу: спотворює дух нашого народу, вкладаючи в його душу 
ненависть до рідної неньки-України, наказує не молитися україн
ською мовою, бо це нібито не подобається Богові (невже краща 
зросійщена староукраїнська, перейменована в церковнослов’янсь-



ку?), а простакуваті бабусі цю настанову поширюють і щиро об- І 
манюють своїх дітей та онуків.

Чи може бути щось більш примітивним та безбожним? Зрозу
міло, що це приходить від людей, які буцімто працюють для Бога, 
але служать не Богові, що в небі, а тим, що з Москви, котрі ведуть 
нещадну боротьбу проти нашої Незалежності. Сьогодні вже й на
ші комуністи стали «віруючими», вкинувши юдиного срібняка у 
скриньку УПЦ Московського патріархату, підтримуючи діяльність 
цієї окупаційної, ворожої для нас УПЦМП у Незалежній Україні.

Ми все терпимо аж до крайньої межі: московські попики зі 
зграєю перевертнів-малоросів побили нашого Патріарха Українсь
кої православної церкви Київського патріархату святійшого Філа- 
рета — ми мовчимо, як довго? Бог нас, українців, карає за нашу 
байдужість, за занехаювання самих себе. Наші вороги бачать нас 
нерішучими і дотепер «їздять» на нас, упосліджують нас, утриму
ють у духовній неволі.

Нам треба усвідомити, що ми маємо Незалежну Україну, і те
пер усе залежить від кожного з нас, чи ми збережемо її, чи дозво
лимо пролетарям з минулого знову вести нас назад від цивілізова
ного світу, а не вперед, до розвиненої світової спільносте. Як би 
не мріяли вожді з поневоленим розумом про минуле, та їхню мо
лодість ніхто не поверне, як і все інше з минулого, бо їх марксизм- 
ленінізм є дуже далекий від реального, нормального життя (в цьо
му ми вже переконалися на власних спинах!). Тому не дозволяймо 
тим поодиноким неукам, які зле впливають на Верховну Раду 
України (навряд чи не відають вони, що творять). Відкликаймо їх 
з посади депутата достроково! Будьмо пильні і свідомі у своєму ви
борі народних депутатів всіх рівнів, щоб не допускати більше не
гідних людей до влади, щоб не могли вони торгувати Україною і 
наживатися на нас.

Тепер я хочу звернутися до наших братів та сестер у діаспорі — 
станьмо спільно з нашими можливостями, підтримаймо наших 
братів і сестер у боротьбі проти несправедливості, яка довела їх до 
крайньої межі зубожіння. Ми завжди були патріотами на вигнанні 
і боролися за визволення нашого народу. Тому так довго, як ми 
живемо, пам’ятаємо, що ми Один Великий Народ і географічні 
простори не повинні нас розділяти. Наша солідарність з нашим 
Народом завжди була, є і залишається такою назавжди заради віль
ної соборної незалежної України.
Аделаїда, Австралія, серпень 1999 р. Михайло ҐОЯН



'1g
ЦІ j iK u
Михайло 
і Марія

H i  «HUB? * Тимофій (Місяць) Мессак
У Південній Австралії, в Аделаїді, 17 квітня 1998 року 

помер один з українських відомих патріотів, мистець-художник 
Тимофій (Місяць) Мессак.

Народився він 19 лютого 1915 року в селі Семенівці Чернігів
ської області, в селянській родині. В його батьків було четверо ді
тей, з яких Тимофій був наймолодшим сином. Тяжкі часи його 
матір пережила, бо тато помер, як Тимофій мав лише три роки. Під 
час розкулачування родину Мессака вигнали в Макіївку на Дон
басі. Його шлях життя котився по багатьох частинах України. Мав 
багато різних праць, але всі йому не підходили, бо від самого по
чатку з молодих літ Тимофій любив малювати. Всі його друзі хва
лили його і піддержували його творчий ентузіязм.

Студіював в Одесі, з часом переїхав до Москви, де продовжу
вав студіювати в Академії мистецтва, там він пізнав багато україн
ських студентів. Один з цих його друзів був Григорий Никонович 
Логвин (тепер професор стародавнього українського мистецтва) в 
Києві. Як Україна стала незалежною, Тимофій поїхав в Україну 
шукати своїх друзів і йому пощастило стрінути проф. Г. Н. Логви- 
на, який оповідав нам про їхню дружбу в Москві і що там його 
звали Тимофієм Місяцем. В той час в Москві було багато україн- 
ців-студентів, але ніхто з них не залишився в живих під час війни, 
так виглядало, що тільки вони вдвох вижили і доля звела їх по та
кій довгій розлуці. Тимофій знайшов ще одного з його братів, про 
якого він нам оповідав. З оповідань проф. Г. Н. Логвина, Тимофій 
Мессак був скромною і щирою людиною, любив помагати іншим, 
дуже цінив дружбу. Ми, стрінувши Тимофія Мессака тут, в Авст
ралії, якого ми дуже любили і цінили не тільки на художній ниві, 
як рівно ж щирого, відданого сина святої української землі і її на
роду.

Тимофій пройшов свій тернистий шлях, але своїми ділами 
залишив добру славу про Україну тут, в Австралії, і вічно будуть 
його згадувати, бо він залишив багато чудових картин для приват
них любителів мистецтва і в музеях Австралії. Ми, українці, повин
ні бути горді, що у нашому народі маємо такі таланти. Ми вдячні 
йому, бо і нас він збагатив своїми унікальними художніми карти
нами.

Слава про Тимофія (Місяця) Мессака буде збережена в Істо
ричному музеї міста Києва навічно, щоби слідуючі покоління в 
Україні знали про перших українських патріотів-піонерів в Авст-



рали, яким був один з небагатьох с. п. Тимофій (Місяць) Мессак. i»j 
Пан Тимофій (Місяць) Мессак у заповіті залишив усе своє майно 
і всі художні роботи-«картини» для Історичного музею міста Ки
єва, і все інше, що було пов’язане з його працею як мистця-маля- 
ра. Його роботи прикрашають православну Свято-Михайлівську 
церкву в Аделаїді.

Ще одного сина України прийняла австралійська привітна 
земля. Слава тобі, земляче, на чужій, не своїй землі, і хай Всевиш
ній збереже твою творчу скромну, але не рабську душу.
Аделаїда, 1999 р. Михайло ҐОЯН

Подорож у  минуле
Під кінець травня прилетів я з Австралії в Україну, до 

Києва. Я був приємно здивований, побачивши місто, яке відроди
лося в своїй весняній красі, розквіті віковічних каштанів, як рівно 
ж красиво оновлений за останній рік наш улюблений Хрещатик. 
І все це відбулося в той час, коли наша держава нібито переживає 
економічну кризу, тяжко зрозуміти, чому? Але попри казати, що 
можна все зробити, як є добра воля, навіть тоді, коли з якихось 
причин є перешкоди на політичному і економічному рівнях. Цим 
господарем є пан Олександр Омельченко. Голова столиці з відда
ною когортою здібних і талановитих людей зумів за короткий час 
доказати, що все господарювання в державі повинно починатися 
зі столиці.

Щоби описати почуття приїзду до Києва, до нашої рідної сто
лиці, потрібні цілі томи книжок. Було багато вже написано через 
віки, але завжди можна щось доброго писати про це живе, пульсу
юче на сімох пагорбах місто. Цим разом я приїхав до Києва в час 
багатьох подій.

Головна причина мого приїзду в Україну — це відкриття Му
зею культурної спадщини в Києві. За останні роки, співпрацюю
чи з Історичним музеєм Києва, я був уповноважений працювати в 
ділянці повернення культурної спадщини Австралії в Україну.

29 травня 1999 р. Історичний музей Києва відкрив філію по
вернення культурної спадщини, до якої я привіз, як княжий дар, 
експонати у фонд на вічне збереження славної пам’яті українсь
кого патріота Тимофія Мессака, який не тільки збагатив австра
лійську культуру своєю художньою працею за півстоліття, але рів
ночасно не забув за рідну і святу землю — Україну, з якої він 
вийшов і пішов у далекий світ, щоб творити хоч не на своїй, то на
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У111 чужій землі. Він був відданим громадянином Австралії, яка дала 
“«*?} йому притулок по Другій світовій війні. Тимофій Мессак був скром- 
jnulj ною людиною, чесною, добросердною, але найголовніше -  укра- 
р р і  їнським патріотом, щирим жертводавцем на різні українські цілі,

В і залишився таким до кінця свого життя. Хай буде йому вічна сла
ва за всі його добрі діла, а пам’ять про нього залишиться як в Ав
стралії, так і в Україні.

ЗО травня 1999 р.— це Свято нашої столиці, це свято, яким 
пишаються і гордяться мешканці цього найкращого в Європі, а мо
же, в цілім світі, міста. Тут треба бути, щоб відчути і пережити цей 
настрій, хоч і кажуть, що часи нелегкі і що народ переживає нега
разди не з власної вини. Не будемо тут входити, яка причина цих 
негараздів, бо вже багато було сказано, і сьогодні вже всі люди в 
Україні, від малого до старого, знають, яка причина наших бід, але 
День столиці -  це справді Свято столиці, яка є святим символом 
нашої Незалежної України. Одночасно цього дня в столиці про
ходили вибори — обирали Голову міста. Претендентів на Голову 
міста було більше, ніж потрібно. В Україні створено такий клімат 
за останні кілька років, що як приходить нагода бути депутатом або 
навіть Президентом, як тепер показалося, то всі за будь-яку ціну 
рвуться до влади. Чи вони гідні того, чи ні, не запитують себе, але, 
мабуть, зрозуміли, що тільки при владі можна нажитися, коли в 
цей час народ переживає труднощі, живучи в злиднях. Наслідки 
голосування були успіїпними на користь пана Олександра Омель- 
ченка, з яким ми разом відкривали 29 травня 1999 р. Музей повер
неної спадщини. Щодо виборів, то були неприємності, бо претен
денти на Голову міста, які набрали мало голосів, не хотіли з тим 
погодитися, і замість того, щоби побажати панові Омельченкові 
доброї наснаги в його нелегкій і складній праці, почали судову 
справу проти нього. Але справедливість перемогла і в суді. Пан 
Омельченко став всенародним обранцем -  Головою столиці — 
Києва і далі продовжуватиме докладати всіх зусиль, щоби підно
сити Київ до рівня однієї з найкращих столиць Європи. Багато 
можна б писати про події в Україні. Наша столиця з її природною 
красою надихає та вкладає таку енергію, на мою думку, з якою 
український народ повинен творити чудеса, творити Державу, 
в якій кожен повинен жити належно, пристойно, а для цього по
трібна суспільна єдність і багато праці кожного з нас.

Одним із завдань тут, в Україні, є розповсюдження українсь
кої книжки. Це може виглядати дивним: як то так, що в українсь
кій державі треба робити заходи в будь-який спосіб, щоби та книж
ка попала до рук нашої дитини, і чим скорше, тим краще. Хтось



повинен це робити. Ті, хто повинен це робити і отримують за це 
платню, не поспішають. В додатку в Україні цілий час грошова 
криза, на все бракує коштів, держава — найбільший боржник у всіх 
ділянках, і ніхто з урядової сторони не пояснить людям, як буде 
ця жахлива ситуація, врешті-решт, розв’язана. Державні мужі — це 
до деякої міри невідповідальні люди. Вони нароблять боргів, зав
тра підуть від влади, а народ залишиться з боргами, одним словом, 
у державі хаос, але це інша справа.

За останніх вісім років моя сім’я разом з видавництвом «Ве
селка» постійно бере участь у благодійницьких поїздках з дарун
ками української книжки. Цим разом наша поїздка була спрямо
вана до міста Снятина Івано-Франківської області. Там відбулося 
Свято міста, і того ж дня, 18 липня, відзначалося 125-річчя від дня 
народження видатного українського письменника і громадського 
діяча Марка Черемшини та 50-річчя з часу заснування літератур
но-меморіального музею. Подорож була дуже цікавою. Україна — 
це країна чудових безконечних краєвидів, якими можна насоло
джуватися до безтями. Щоб описати красу України, треба присвя
тити багато часу, за яким не слід жаліти, бо наша свята земля того 
варта.

Я мріяв про Снятин, бо там 60 років тому я ходив до гімназії, 
але з приходом червоної орди мене вигнали звідти, бо наша сім’я 
належала до тих неблагонадійних, яких безпощадно нищила чер
вона Москва. Пам’ятаю, нас учили співати: «Грай, гармошка, з пе
ребором, веселись, народ, гуляй, зорі ясні п’ятикутні осіяли тем
ний край». Для нашого народу він був темний, бо тисячами нас 
ночами вивозили в Сибір і поза. Я часто бачив Снятин у снах, це 
чудове місто, місто над річкою Прут, так як і Коломия. Хто побу
вав там хоч раз, то вже ніколи не зможе забути цих чарівних міст 
та їхніх ввічливих мешканців.

Але вернемося у нашу подорож до Снятина. Ми мали багато 
пригод, але одна, яка заслуговує на увагу, це наше відвідання села 
Русова, де народився славний український письменник Василь 
Стефаник. Там є музей і пам’ятник йому. Рівно ж відвідали цвин
тар, де спочиває цілий рід Стефаників. Одне слово, наша поїздка 
була дуже успішна. У Снятині нас приймали дуже гостинно. Впер
ше ми відвідали Музей Марка Черемшини. Побачивши музей, ми 
подалися до міської ради, де нас, як нам казали, гостей з Києва, 
уже чекали. А ми, як водиться, не приїхали з порожніми руками, 
а з українськими книжками. Ми раді були цій зустрічі, погода була 
чудова, українська погода. На майдані в центрі міста коло пам’ят
ника Тарасу Шевченку вже збиралася громада. Голова міста від-
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крив урочистості, підкресливши значення цього свята в історії міс
та Снятина і околиці, яка дала нашому народові багато видатних і 
творчих людей у минулому. Ми повинні бути горді з нашого ми
нулого, бо це дає нам стимул творити краще майбутнє. Я мав на
году подивитися та пригадати свою стару школу, походив вулиця
ми, які майже не змінилися, а може, за шістдесят років небагато 
залишилося в моїй пам’яті. Були зустрічі, але не вдалося мені стрі
нути когось, щоб можна було поговорити про ті минулі часи. Міс
то залишилося, а де ті люди, які жили тоді, і ті вулиці цього чарів
ного міста, якими я ходив у юності? З директором видавництва 
«Веселка» паном Яремою ми зі Снятина подалися до Залуччя, де 
він народився. Це велике село над рікою Черемош, і пригадалася 
нам пісня: «Черемоше, Черемоше, бистра твоя вода, дівчинонька 
з Верховини, гарна твоя врода». І дійсно, Черемош — це бистра 
ріка, яка біжить з синіх далеких Карпат, які мерехтять удалині. 
І так скоро пройшов час нашої зустрічі, ми спішилися, бо треба 
було ще відвідати в Снятині Музей славного художника Василя 
Касіяна, творчі роботи якого прикрашають багато книжкових ви
дань. У 1998 р. вийшов унікальний «Кобзар», виданий «Веселкою», 
який повністю ілюстрований художніми творами шевченкіани Ва
силя Касіяна.

Побачивши так багато за такий короткий час, можна зрозумі
ти велич духу нашого народу, але в той же час смуток огорнув моє 
серце. Наші всі культурні цінності в жахливому стані, потребують 
негайного оновлення. Чи маємо ми уряд, який би цікавився істо
ричними та культурними цінностями держави? Завжди відповідь 
проста — немає коштів. А час минає... Коли, кінець-кінцем, по
явиться хоч трохи підтримки зі сторони держбюджету? Бо через 
занедбання наших культурних цінностей у нас не залишиться ні
чого з минулого, а без минулого, подумаймо, якою буде наша май
бутність?
Серпень 1999 р., м. Київ. Михайло ҐОЯН

Четвертий міжнародний конґрес 
україністів
Щоб розповісти про події, які вперше відбулися в 

Одесі 26—29 серпня 1999 р., треба познайомити читача з Міжна
родною асоціацією україністів (МАУ). Асоціація була заснована у 
1989 році на установчій конференції в Неаполі (Італія). З того часу 
проведено три Міжнародні конгреси україністів (1990 р.— Київ, 
1993 р.— Львів, 1995 р.— Харків).



Четвертий міжнародний конгрес україністів організований 
Міжнародною асоціацією україністів, Національною академією 
наук України та Одеським державним університетом ім. І. І. Меч- 
никова. До програми конгресу включено доповіді та повідомлен
ня вчених з 25 країн світу. Отож, щоб дати повне признання орга
нізаторам конгресу і професійну підготовку Одеським державним 
університетом, треба було бути присутнім. Ця подія не тільки пред
ставляла на найвищому рівні академічно-наукову працю україніс
тів з цілого світу, ця подія стала святом міста.

Адміністрація університету на кожному кроці приділяла увагу 
для всіх гостей, забезпечивши їх мешканням, транспортом. Ніхто 
не залишився поза увагою наших господарів. Приїжджаючи до 
Одеси, ми не мали уявлення, як там нас стрінуть. З різних опові
дань та переказів про Одесу, а переважно люди розносять негативи, 
в мене роїлися різні думки. Перше враження, коли ми приїхали з 
Києва на залізничний двірець Одеси, ми побачили великі написи 
«Ласкаво просимо». Ми зрозуміли, що ми приїхали до чарівного 
українського міста, де не тільки краса природи, якій немає рівної, 
але й люди добрі, ввічливі, в чому ми переконалися з часом.

Цей збір академіків світового рівня був на часі. Ціла Одеса і 
вся Україна бачила і знала про цю значну подію, бо це була велика 
родина україністів, яких єднає спільна доля і спільна ідея. Це ака
демічна сила, якою ми, українці, повинні бути горді, це когор
та академіків, яких респектує цілий світ.

Треба визнати, що за такий короткий час роботи конгресу було 
дуже багато осягнуто. Я не можу передати всю програму конгресу 
та виступи делегатів, але я маю обов’язок застановитися на двох 
важливих рішеннях, прийнятих делегатами,— перше, головне, це 
була прийнята вимога до Президента про скасування антиукраїн
ського указу щодо складання вступних іспитів до українських ви
щих навчальних закладів російською мовою. На думку учасників 
конгресу, указ суперечить вимогам Конституції — Закону «Про 
мови в Україні» і обмежує право українців здобувати освіту рідною 
мовою, і друге рішення було прийнято — перейменувати бібліоте
ку ім. М. Горького на Національну бібліотеку ім. М. Ф. Комарова, 
видатного українського науковця дев’ятнадцятого століття — укра
їнського бібліографа, критика, фольклориста.

Ця подія, на такому рівні, відбулася вперше в історії Одеси. 
А скільки існує Одеса, треба спитати істориків. Бо теперішні оде
сити запевняють нас, що Одесі цього року 205 років.

Одеса, так як і інші великі міста України, має свої проблеми, 
але пізнавши господарів міста і області, ми певні, що з часом спра
ви підуть на краще. Одесити зрозуміли, що вони не самі, а ми, що



ШШ зашлися з цілого світу, навіть дуже здалека, аж з Австралії, що ми 
маємо багато друзів в Одесі.

fDflfil Я був дуже радий, коли побачив д-ра Галину Кошарську, проф. 
щрр? Марка Павлишина, Петра Савчака. Це було доказом, що за пів- 
ЙЙІ століття наша спільнота в Австралії не залишилася позаду, а на- 
ЦйІІ впаки, маючи такі академічні таланти, ми повинні пишатися ними. 

Побачивши все, що тут відбувалося, ще раз хочу підкреслити — 
який ми є Великий український народ. Нам частіше потрібні такі 
зустрічі, щоб ми пізнавали одне одного і творили ту світову цілість, 
поділяючи наше знання з нашими братами і сестрами в Україні, 
і щоб займалися діловими, цінними справами, які б підносили нас, 
українців, та нашу Україну на світовий рівень. Щоб ми робили 
справи, необхідні для розвитку нашої України, щоб об’єднати наші 
наукові досягнення для зміцнення нашої Великої Держави.

Аналізуючи події, які відбулися в Одесі, можу сказати, що за
ходи, які були зроблені, щоби відвідати це унікальне українське 
місто, примусять багатьох задуматися, навіть найбільших песиміс
тів, які ще носять рабську ідею і поневолений розум. Україна дала 
так багато талантів для світової цивілізації, через століття. Не бу
демо тут наводити факти. Наш народ будував московську імперію 
не зі своєї волі. Тепер настав час, щоб ми зрозуміли і спільно при
діляли уваги для себе — України. Докладали всіх зусиль, об’єдну
ючись, і спільним фронтом включилися в розбудову Української 
держави. Нехай простори нас не розділяють, а навпаки, всі доро
ги ведуть до нашої вічної і славної столиці — Києва.

Одеса й одесити справили на нас незабутнє враження. Ми зро
зуміли, що це наше рідне місто, а гостинність, яка була присвячена 
нам, можна сприймати як найщиріше від наших братів та сестер.

Зі смутком ми залишали Одесу і наших друзів, але коли ми 
приїхали на залізничний двірець, від’їжджаючи до столиці, перед 
нами на горизонті синього українського неба побачили написи 
«Ласкаво просимо» і зрозуміли, що Одеса нас полюбила — незабут
ня Одеса, і хай буде слава для наших друзів, які живуть у тому слав
ному місті і невтомно працюють на славу України! Хай вам щас
тить! Ми завжди з вами!
Одеса — Київ, 3 вересня 1999 р. Михайло ҐОЯН

Подорож до Одеси
26 вересня 1999 року. Починається моя подорож до 

Одеси. їду на запрошення дирекції Одеської державної наукової 
бібліотеки на свято 170-річчя з дня її відкриття. Поїздка з Києва



триває дванадцять годин, їдемо цілу ніч і о восьмій годині ранку 
приїжджаємо до Одеси, де нас зустрічають наші друзі. їдемо до 
готелю санаторію «Магнолія», куди в літній сезон приїжджають 
люди на відпочинок і лікування. Тут створені всі умовини, лікарі з 
різних хвороб, спортивний зал, басейн для купання. Цей санаторій 
побудований на самому узбережжі Чорного моря, це дванадця- 
типоверхова будівля в парку, де ростуть різноманітні екзотичні де
рева і повно квітів. Одне слово, можна чудово відпочити і полікува
тися. Обслуга дуже ввічлива, без різниці, якою мовою хто говорить. 
Оскільки це санаторій, то ставлення краще, ніж у звичайному пан
сіонаті, це відразу помічається, правда, ще треба трохи чекати, щоби 
справді всі правила і стандарти дорівнювали найвищому рівню. В ці
нах за ліжко від 35 до 50 гривень, це в порівнянні до австралійського 
долара від 15-20 доларів, найдорожче ліжко коштує 40 американ
ських доларів, це, звісно для чужинців, і умови кращі. Харчування 
входить у ціну разом з мешканням. Обслуга охайна, приємна, порції 
їжі досить помірковані, готують по-українськи. Я був здивований, 
що окрім загальних обставин і, може, недостатків, я не бачив проб
лем. Оповідали мені, що директор дуже добрий господар, я в цьому 
переконався. Але приїхав я до Одеси не на відпочинок, немає часу 
відпочивати, бо, як казав Христос, «жнива великі, а робітників 
мало». Я приїхав, щоби побачити і включитися до святкування ве
ликого наукового центру на півдні України, який проіснував нелег
ких та складних 170 років.

27 вересня було відкрито цей урочистий день директором біб
ліотеки панею Ольгою Богушанською, заслуженим працівником 
культури України. Було запрошено багато визначних гостей Укра
їни, а також і з діаспори — Канади, Австралії. Мушу наголосити, 
що в бібліотеці є два відділи з діаспори, австралійський та канад
ський, вони мають велику популярність у науково-дослідній ді
лянці діаспорської україністики, є багато літературних і наукових 
праць. В австралійському відділі можна побачити твори Дмитра 
Нитченка, Василя Онуфрієнка, Степана Радіона, Клавдії Фольц, 
Зої Когут.

Після відкриття свята гості мали нагоду ознайомитися з архів
ними скарбами, які були даровані меценатами і фундаторами про
тягом століття. Рідкісні експонати, з яких я мав можливість зро
бити світлини, збереглися до наших часів. Бібліотека постійно 
поповнює свої полиці новими виданнями і тепер нараховує п’ять 
мільйонів книжок. Бібліотека постійно шукає своїх шанувальни
ків, меценатів для дальшої розбудови науки і культури, які ми змо
жемо передати наступним поколінням з такою увагою та любов’ю, 
як це було передано нам.



;i ' ЇМ I HUP
'll iU  11- 28 вересня. День був присвячений круглим столам і доповідям, 

пов’язаним в дослідженні і розвиткові бібліографічного процесу. 
j | | | |  Працівники, яких бібліотека налічує двісті осіб, ділилися з присут- 

німи своїм досвідом і планами на майбутнє. Все це відбувалося на 
Ції); високому професійному рівні. На кожному кроці можна було поба- 

чити ту відданість і посвяту до цієї науково-культурної святині -  
книжки, що містить у собі велику скарбницю знань, якій немає ціни 
в комерційному плані в наш час. Одне слово, треба підкреслити і 
запам’ятати, яке велике значення має книжка, яка дає нам знання 
і відкриває нам майбутнє. У щоденному житті ми не надаємо вели
кого значення книжці. На жаль, модерний світ і його оточення за
брало наш час на інші, менш вартісні розваги і, мабуть, настане час, 
коли книжки залишаться тільки в бібліотеках. Тому треба віддати 
признання тій когорті працівників, які так віддано ставилися до 
писаного слова, щоби передати нам те слово, без якого не могли б 
робити тих досягнень, якими ми можемо пишатися сьогодні.

У бібліотеці є зал під назвою «Українці в світі», де читач може 
ознайомитися не тільки з вітчизняними виданнями, а й з тими, що 
надруковані поза межами України. Значною мірою цьому сприяє 
постійне розширення зв’язків з бібліотеками, видавництвами, 
українською діаспорою. Сходинкою до широкого розкриття куль
турних і наукових багатств українського народу не лише в Україні, 
а й поза її межами, став зал «Українці в світі». В цьому залі прово
дяться лекції, бесіди, розгорнуті книжкові виставки, на яких пред
ставлено літературу з історії та культури України, видання україн
ської діаспори з Австралії, Канади, Німеччини, Америки та інших 
країн. Бібліотека планує і надалі поповнювати книжковий фонд 
виданнями української діаспори і продовжувати творчу співпрацю 
з українцями світу.

Від себе я хочу додати, що для мене була велика приємність, 
коли мене було представлено на семінарі заслуженими титулами, 
включно як члена Фундації українознавчих студій в Австралії. 
В культурному світі завжди віддають пошану тим людям, які не
втомно працюють на благо рідного народу. Народ, який не цінить 
себе, не має шани від інших. Я з признанням оцінив той респект і 
любов до мене, яку присвятили мені мої друзі, з якими я провів 
мої найкращі дні в Одесі. Низький вам уклін, хай щастить вам, 
живіть довго і щасливо, бо ваша праця — це світло знань, через яке 
багато поколінь здобуло і здобуватиме найвищі нагороди в науці і 
культурі на користь вільної, багатої Української держави.

На жаль, не можу позитивно закінчити цей день. Сумно та 
боляче, коли згадую виступ російською мовою пані Юліани Амель-



ченко, яка обіймає посаду директора Одеської обласної універсаль
ної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського -  Великого 
Українця. На мою думку, це є образа для Михайла Грушевського і 
всіх нас.

29 вересня. В той самий час (29.09.—2.10.) в Одесі відбулися 
Всеукраїнські дні преси та книги. В програму входили: прес-кон
ференція організаторів та учасників Всеукраїнських днів преси та 
книги; зустріч в Одеській обласній організації Національної Спіл
ки журналістів України; покладання квітів учасниками Днів пре
си та книги до пам’ятника Тарасу Шевченку; організаційне від
криття Днів преси та книги; Виставка «Книга, преса, поліграфія»; 
медична виставка; показ моделей сучасного одягу; виступи твор
чих колективів Одещини; огляд експозицій виставок.

Зустрічі учасників Днів преси та книги з працівниками та чи
тачами обласної бібліотеки ім. М. Грушевського, Одеської держав
ної наукової бібліотеки, огляд тематичних книжкових та газетно- 
журнальних виставок. Презентація нових книжок та монографій 
одеських авторів. Тематичні зустрічі в колективах редакцій облас
них газет «Одеські вісті», «Чорноморські новини», видавництві 
«Маяк», книготорговельному підприємстві «Одеса — книга».

Зустріч учасників Днів преси та книги з керівництвом облдерж
адміністрації, зустріч з представниками національно-культурних 
товариств Одещини. Круглий стіл на тему: «Наша мета — злагода 
в суспільстві». На заключення був літературно-мистецький вечір у 
Літературному музеї, огляд експозицій виставок, зустріч з одесь
кими письменниками, акторами, журналістами, художниками, 
видавцями.

Організатори Днів преси та книги -  Державний комітет інфор
маційної політики України, Національна Спілка журналістів Укра
їни, Національна Спілка письменників України, Одеська обласна 
державна адміністрація, Одеська обласна Рада, Одеський міськви
конком, Комітет інформації облдержадміністрації, Київське під
приємство з організації та упорядкування виставок «Медвін».

30 вересня. Я відвідав наукову бібліотеку Одеського державного 
університету ім. І. І. Мечникова, мав дуже корисні зустрічі. Ми об
мінювалися цікавими інформаціями, і знову виникало питання 
української книжки. Всім нам треба зрозуміти важливість цього 
питання, щоби посприяти в поширенні української книжки і докла
сти для цього всіх зусиль, а головне, дарувати там, де найбільше 
потрібно — школам, бібліотекам, університетам та іншим науко
вим закладам. Це час, коли в державі не вистачає коштів з еко
номічних причин, тому ми повинні брати під опіку всі ці інституції
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ї ї I II на меценатському рівні, вкладаючи свій внесок у розбудову науки 
та культури і з кожним днем підносити на вищий рівень, на благо 
тих, які мають надію на нас — а це наші діти, наше майбутнє.

До всіх цих бібліотек ми передаємо багато рідкісних, історич
ного значення книжок. За цю благодійну роботу ми маємо при
знання.

4 жовтня. Останній день мого перебування в Одесі. Сьогодні 
відвідав дитячу бібліотеку імені Івана та Юрія Лип. Ця бібліотека 
була названа на честь Івана та Юрія Лип — державно-політичних 
діячів України. Хочеться мені написати декілька рядків про цих 
великих українців, батька та сина Івана та Юрія Лип.

Цікаво, що вони народилися в Одесі. Іван Липа — лікар, полі
тик, публіцист і письменник. В період національно-визвольних 
змагань він працює комісаром міста Одеси, медичним інспекто
ром, а згодом — міністром віровизнань в урядах Чеховського та 
Остапенка. Державно-політична діяльність батька була цілющим 
джерелом для формування Юрія Липи. З юнацьких років він брав 
участь у національно-визвольних змаганнях 1917—1921 рр. Мав 
освіту правника, пізніше студіював медицину в Познанському уні
верситеті. Одночасно приділяв чимало уваги публіцистиці, висту
паючи в багатьох часописах. 1943 року Юрій Липа поселяється в 
місті Яворові, що на Львівщині, де займається приватною меди
циною. 1944 року він, лікар УПА, гине героїчною смертю від рук 
більшовицьких катів. Цим я хочу ще раз наголосити на тому, які 
прекрасні, віддані люди, патріоти народжуються в Україні. Це той 
Генофонд, який повинен був давати паростки нашого майбутньо
го. Але, на жаль, він був знищений тоталітарною системою.

Вернемося до мого перебування в дитячій бібліотеці, яка пи
шається рідкісними і сучасними виданнями дитячих українських 
книжок. Я був приємно здивований, побачивши велике зацікав
лення дітей, які приходили з родичами, щоб користуватися укра
їнською книжкою. Батьки мені оповідали, що з браку дитячих 
українських книжок у книгарнях для них дитяча бібліотека відіграє 
важливу роль, є дуже необхідна. Батьки бажають, щоби їхні діти 
обов’язково вивчали українську мову, і я зрозумів, яке велике зна
чення має цей малий острів українського слова, на жаль, ще в «ро
сійському морі». Між тим хочу відверто висловитися, і то є дійс
ність — до бібліотеки приходять багато російськомовних родин, які 
бажають виховувати своїх дітей, базуючись на українському слові. 
Ще хочу з пошаною сказати про тяжку, але з великою любов’ю та 
професійним ставленням роботу тутешніх бібліотекарів і хочу ви
словити велику подяку за їхнє ставлення до дітей та до українсь-



кої книжки. І хочу наголосити, що сьогодні, в такий критичний 
для всіх нас час, надзвичайно важливим є піднесення наших на
укових і культурних цінностей, а головне — дати спільними зусил
лями українську книжку українській дитині. Сьогодні це повинно 
стати нашим святим обов’язком.
Київ — Одеса, 7.10.99 р. Михайло ҐОЯН

Подорож до Сімферополя
Я приїхав до Сімферополя 5 жовтня. Здійснилася моя 

мрія, багато я чув про історію відкриття, перемог і перешкод в 
житті цієї унікальної української школи-гімназії в Криму. Подо
рож з Києва тривала сімнадцять годин, ідучи слідами Григорія 
Сковороди — «хоч не пішки»; потяг тягнувся 20 км на годину, че
репашачим ходом у час ракет і комп’ютерів. Сімферополь — це 
осідок місцевого урядування Кримської автономної республіки. 
Чому республіки? Небагато людей в Україні можуть дати на це 
питання оправдуючу відповідь. Але це інша тема, нехай політики 
переймаються цим ділом. Я приїхав побачити особисто і переко
натися, як живеться українській гімназії, як допомагає місцева вла
да, яка чомусь не дуже сприяє українцям Криму, на що вони ма
ють законне право, право вивчати свою рідну мову і культуру як 
громадяни України. У Сімферополі мене зустрічали друзі, і ми 
разом поїхали до гімназії, про яку мріяли багато українських бать
ків міста Сімферополя. Але комусь треба було взятися за цю нелег
ку справу. І от по зусиллях багатьох людей знайшлася людина з ве
ликим щирим серцем, відважна, натхненна любов’ю до України, 
яка зуміла об’єднати й оцінити бажання багатьох батьків, щоби їхні 
діти мали право вивчати мову держави, в якій вони мають велике 
щастя жити. Треба дати признання цим мудрим родинам, які ро
зуміють, що ми вступаємо в двадцять перше століття, і тому від
кинути всі імперські спроби, які поділяють нас, а шукати злагоди 
і взаємної любові, щоби нам спільно, як рівний з рівним, жити і 
працювати в багатій українській державі. Але час показав, що ус
відомлення людей і число охочих посилати своїх дітей до україн
ської школи зростало з кожним днем (ще я хочу підтвердити, що 
в Україні немає росіян, це російськомовні українці з різними по
глядами. Є свідомі, які знають, хто вони, а є ще такі, які готові слу
жити будь-кому ради своїх власних інтересів). Але дозвольте мені 
продовжити. Сімферополь чудове місто. Спілкуючись на вулиці з 
людьми, я відчуваю теплоту і повагу до мене, може, я маю щастя,



til і;! j що стрічаю добрих людей, а може, вони мене поважають, бо я го- 
ворю українською мовою, тією мовою, до якої вони прагнуть по- 

ІІІІІІН, сплати на навчання їхніх дітей.
Ми підходимо до просторого зовні, але сірого вигляду будин- 

j|4 4  ку, на якому напис: «Українська школа-гімназія м. Сімферополя». 
На подвір’ї — групи красивих дітей, не знаючи нас, ввічливо з ус
мішкою на обличчі вітають нас. Мушу признатися, що серце радіє, 
бо відчуваєш, що це не звичайна школа-гімназія, а науковий центр, 
де виховується майбутня еліта української держави. І вже ми в 
дверях цієї двоповерхової будівлі, перед нами довгий коридор, 
з першого погляду чистий і привітний, і хочеться хоч на хвилину 
зупинитися, щоби ближче приглянутися і нагадати ті юні роки, 
коли і мені доводилося ходити такими коридорами, правда, не 
дуже довго, бо треба було робити вибір — смерть або волю, багато 
з нас вибрали волю, і завдяки такому, хоч нелегкому рішенню, 
я сьогодні залишився в живих і маю можливість брати участь в роз
будові нашої Незалежної України, маю можливість познайомитись 
з прекрасними людьми, які в нелегкі часи пробують робити корис
ну справу. До такої людини належить директор цієї гімназії пані 
Наталя Руденко. Ця перша наша зустріч і наша розмова дала нам 
можливість зрозуміти, що все те, що ми побачили в тих дітях, яких 
ми стрінули на порозі гімназії, це були наслідки праці цієї люди
ни, з якою ми мали щастя і з великим респектом спілкуватися. По 
деякому часі нашої розмови я попросив її розповісти, як виникла 
ідея і як вона почала здійснюватися у створенні та відкритті укра
їнської гімназії.

Слово пані Наталі: «...Похмура кримська зима з її дощами, 
калюжами, легким сумом і бажанням дива. А хіба не диво — наро
дження нової школи? Нової не приміщенням, а духом та ідеєю, 
зміст в якій віднайдеться давно втрачений, загублений. Виплива
ють рефреном десь чуті і трохи переінакшені рядки: “Гімназія в 
Криму — загублених скарбів віднайдена перлина!”

Народилася нова школа, яку давно чекали українці Криму. 
Минуло п’ять місяців, наша гімназія ще немовля, але яке міцне та 
гарне. Щоранку я чекаю зустрічі зі своєю родиною — дітьми, вчи
телями, батьками. Готуюсь до зустрічі з ними, а в душі лунають 
монологи про віру, надію, любов. Літо 1997 року. Почала набір 
дітей. Це були перші кроки, і ніхто тоді не знав, чи підуть кримча
ни до української школи. Були стурбовані запитаннями з одного 
боку: “Чи прийдуть діти?” — і самовпевненістю — з другого: “Мьі 
еще посмотрим, что у них получится”. Я з першого дня не сумні
валася — гімназія житиме. Батьки з дітьми приходили з раннього



ранку, вистоювали довгі черги, щоб потрапити на прийом до ди
ректора. На мій стіл лягали заяви. Бажаючих було більше, ніж очі
кували. Я дивувалася тій рішучості, з якою люди йшли із сучасних 
обладнаних шкіл в це убоге, занедбане приміщення».

З розмов з батьками: «...рішення про вступ Володимира до гім
назії прийняли без вагань і з якоюсь внутрішньою гордістю. Укра
їна для нас — справжня улюблена Батьківщина, і після розпаду 
СРСР наші почуття на боці своєї рідної України, незважаючи на 
те, що внаслідок багатьох обставин ми стали російськомовними. 
Але українську мову не забули, стараємось згадати втрачене і мак
симально спілкуватися українською мовою».

«Хочу, щоб моя дитина володіла українською мовою і отри
мала добру освіту.— М. 3.». «Ми -  громадяни України, і українсь
ка мова є державною.— Б. Л.». А ось що говорять гімназисти: «Я по
чала вчитися з великими надіями на відродження української мови 
в Криму, на повагу до України, мені сподобалося, що гімназія 
оптимістично ставиться до своїх проблем, що вчителі стараються 
виглядати веселими, бадьорими, впевненими у завтрашньому д н і.-
О. С., 9 кл.». «Коли я вперше увійшла до гімназії, звучала щира, 
гарна, ніжна, мелодійна українська мова, на вікнах висіли рушни
ки, ті, яких не вистачало мені в Криму, адже тут усе імпортне і 
немає рідних рушників.— К. А., 8 кл.». «З подальшою українізаці
єю і розвитком української культури соромно не знати державної 
мови.— К. О., 9 кл.». «Я хочу багато досягти в житті, тому я при
йшла в цю гімназію.— Л. В., 9 кл.».

«І ось навчальний рік почався. 380 учнів чекає непростий шлях, 
шлях переходу з російських шкіл, з російськомовного середовища 
до навчального закладу, де всі предмети викладаються українською 
мовою і мовне оточення формується українське. В урочистому зву
чанні першовересневих сурм усе здавалося веселим і легким, а всі 
школярі, не тільки першокласники, відчули себе іменинниками, 
адже це саме вони вперше будуть навчатися державною мовою. Але 
педагоги усвідомлювали, що все це не так просто, що попереду — 
велика робота, занурення в іншу мову різким, швидким і всеохоп- 
люючим темпом. А мова — це не тільки засіб комунікації, а й спо
сіб мислення і сприйняття світу. Тому проблемою номер один 
стала проблема адаптації російськомовних школярів в умовах укра
їномовного навчального закладу. Адже, як показало тестування, 
лише 9 % учнів назвали українську мову рідною. Хтось з інших 
дітей інколи чує її вдома, проте переважна більшість постійно пе
ребуває в російськомовному середовищі. Тож чи просто з першо
го дня зосереджувати свою увагу не тільки на осмисленні і засво-



ій ІІІ енні нового матеріалу, а й на його перекладі, на вивченні нової 
термінології? А коли все це поєднати з підвищеними вимогами, 

[]]|| 11| насиченішою програмою та ще й необхідністю пристосуватися до 
;,!г і нового колективу, звикати до нових вчителів?

Діти втомлюються від щоденного долання відстані до гімназії, 
Ш  адже 55 з них добираються з навколишніх сіл. Запитання, чи були 

діти, які не витримали і залишили гімназію? Відплив учнів, який у 
першій чверті досягнув 25, припинився, майже щодня надходили 
заяви бажаючих навчатися українською мовою, але, на жаль, за
довольнити їх поки що немає можливості. Повертаються деякі з 
дітей, які пішли з гімназії у першій чверті. Учні дорожать своєю 
гімназією, добра слава про навчальний заклад іде по місту, авто
ритет школи зростає. П’ять призових місць на міських олімпіадах, 
два — на республіканській. Волейбольна команда гімназії виграє 
республіканський турнір.

З учнівських творів: «Вчителі тут добрі, уважні, людяні.— Б. Е., 
9 кл.». «У цьому приміщенні мене приваблює атмосфера доброти.— 
Л. А, 9кл.». «Тут мій новий дім, моя сім’я, я дуже люблю свій клас, 
свого класного керівника і взагалі всіх учителів.— Л. В., 9 кл.». 
«Ставлення вчителів до учнів значно тепліше й поважніше, ніж в 
інших школах. Заходи, що їх проводять у гімназії, мене вразили, 
оскільки в попередній школі того не було.— Л. В., 9 кл.». «У моїй 
гімназії ведуться різні творчі роботи -  лекції, брифінги, змагання, 
свята та ін. Мене це здивувало — гімназія тільки почала працюва
ти, а вже скільки цікавого. Надовго запам’ятається мандрівка до 
Західної України на Різдво, колядки, вертеп.— С. О., 9кл.». «У нас 
немає ніякого обладнання, але як гарно викладають наші вчителі.— 
Р. М., 8 кл.». «Мені подобається, що до вчителів можна звертатися 
з будь-яким питанням.— М. Д., 8 кл.». А учень 8-Б класу С. Д. в 
захваті і не стримує своїх почуттів: «Добрий день, моя рідна гім
назія, я до тебе на крилах лечу!».

Отже, більшість учнів захоплені демократичними стосунками у 
гімназії, повагою до особистості, тим особливим мікросвітом лю
бові, на створення якого ми спрямували всі зусилля.

Відсутність багатьох підручників, карликові прохідні класи, 
куди кожен прийшов зі своїм стільцем — все це відступає на зад
ній план перед перспективою набуття досконалих знань, одержан
ня національного виховання, можливістю в майбутньому стати 
повноцінною українською інтелігенцією. Українська гімназія перш 
за все мусить сформувати у дітей мотиви ціннісної орієнтації, роз
будити любов до української мови, до України, гордість за те, що 
вони є її громадянами, почуття обов’язку перед своїм народом.



У нашого народу є крила, а щоб у цьому переконатись і перекона
ти всіх, не вистачало лише неба, а буде небо — буде і політ».

Впродовж нашої розмови за чашкою чаю багато доброго було 
сказано, але всього не можна написати, бо за три роки існування 
гімназії можна вже створити досить грубу книжку. Тим часом 
школі було надано інше приміщення, яке потребувало дуже бага
то коштів для розбудови його. Завдяки директорові гімназії Між
народний фонд «Відродження» так захопився цим проектом, 
що надав на розбудову 40 тисяч американських доларів. І це був 
княжий дар, який підніс гімназію на рівень сучасної комп’ютери
зації, забезпечив інше модерне обладнання.

Але я хочу звернути увагу на деякі факти. Сьогодні в гімназії 
навчається п’ятсот дітей, працює тридцять три вчителя, це досить 
поважна наукова інституція, яка створена не за інструкціями Мі
ністерства освіти, так, як це водиться у правовій державі, а, як 
бачимо, з ентузіазму людей, яким держава повинна сприяти і ці
нити їхнє подвижництво. Тут відбувалося навпаки, над ними зну
щалися владні структури, робили перешкоди до тієї міри, поки не 
зрозуміли, що цю справу не можна ігнорувати, нарешті дозволи
ли. Але місцева влада сумнівалася, чи українська гімназія матиме 
успіх у російськомовному Криму, не думала вона, що в Криму є 
українці, та ще й такі віддані. Бо переважно це — російськомов
ний острів. Але ми знаємо, що це не так, ця кримська влада живе 
ілюзіями минулого, і так виходить, що, не розуміючи дійсності і 
не дивлячись у майбутнє, живуть ще ідеями сімнадцятого століт
тя. Мовна політика окупанта не може примушувати всіх людей од
наково думати, і в тому тут немудрість пануючого клану в Криму. 
Доказом цього стала українська гімназія в Сімферополі. Цей центр 
науки і культури українського слова є запорукою і стимулом для 
інших і, як було сказано, що вже в багатьох селах у Криму відкри
ваються класи української мови. Майже в такий самий спосіб, як 
почалася історія з гімназією в Сімферополі, сталося і в Примор
ському (Феодосія), де українські класи в російських школах пере
росли на повні навчальні заклади українською мовою завдяки від
даним українським патріотам, які повинні одержати визнання і 
похвалу від нас усіх.

Але наша боротьба за наші права в нашій Україні ще не за
кінчена. Нам ще треба докласти багато зусиль, бо ті, хто панував 
над нами в минулому, і сьогодні пробують накидати нам переста- 
рілі ідеї своєї феодальної системи. Тому нам треба робити своє 
добре діло і об’єднуватися довкола тих людей, які поведуть нас у 
краще майбутнє. Ось що я побачив у Криму, і знаючи, як усе це



і відбувалося на моїх очах за останніх кілька років мого перебуван
ня в Україні, я певний, що для України і нашого славного народу 
є ВЕЛИКЕ МАЙБУТНЄ, але хочу ще раз наголосити: годі наріка
ти. У нас є дуже багато чого, чим ми повинні пишатися і дякувати 
Всевишньому, що ми українці, і ця свята земля повинна нас єдна
ти, де б ми не були, бо як каже українська мудрість — В ЄДНОСТІ 
СИЛА!

Не можу закінчити ці рядки, щоб не скласти мою щиру подя
ку тим невтомним великим людям, які стоять на сторожі укра
їнського слова, де б вони не були. Ви, українські таланти на най
вищому світовому рівні, будьте горді за ваші добрі діла, бо ви 
світочі і приклад для нас усіх. Хай щастить нам, ви не самі, ми 
завжди з вами!
12 жовтня 1999 р. Крим. Михайло ҐОЯН

Відкриття ще одного «клаптика» рідної 
землі нашої неозорої батьківщини — 
міста Умані
Живучи в Україні, з кожним днем я відкриваю бага

то добрих подій, які окрім усіх негараздів творяться відданими 
патріотами, не скореними в цей критичний час. Мені дуже при
ємно бути поруч з ними і безпосередньо брати участь у різних куль
турно-наукових заходах, які проходять повсякчас тут, на україн
ській землі. Мав я багато запрошень брати участь і бути активним 
в усьому тому, що тут відбувається.

Прикладів дуже багато, деякі я вже наводив, а тепер хочу до
повнити ще одним — поїздкою до Умані (Черкаська обл.), куди я 
був запрошений 23 листопада, де відбувалася всеукраїнська науко
во-практична конференція, присвячена творчості видатного укра
їнського поета Миколи Бажана. Запрошені були Микола Жулин- 
ський — академік, президент Міжнародної асоціації україністів; 
Іван Драч — голова Всесвітньої української координаційної ради; 
Михайло Слабошпицький — виконавчий директор Ліги українсь
ких меценатів, та інші відомі люди.

Перш ніж ми перейдемо до подій, які відбувалися на цьому 
святі, я хочу познайомити вас зі славним містом Уманню. Дивною 
здатністю наділена людина — пам’ятати минуле. Культурній людині 
цікаво і корисно знати історію своєї Батьківщини. В історичному 
плані Уманщина — досить цікавий регіон. Ще 25 віків тому вона 
була центром сколотських племен, від Ольвії сюди йшли священні



шляхи. В середині І тисячоліття тут концентрувалась металургія 
заліза. Цікава Уманщина й тим, що за часів Київської Русі вона 
входила до складу Куманії. Згодом вона межувала з Кримським 
ханством, була центром гайдамаччини, центром військових посе
лень і т. ін. Взагалі, історія Уманщини досить багата і повчальна. 
Умань... Клаптик рідної землі нашої неозорої Батьківщини. Зем
ля, полита потом і кров’ю наших предків. Місто, історія якого ві
дображає історію української землі, її талановитого народу, яке 
оспіване у безсмертних творах Великого Кобзаря -  Тараса Шев
ченка.

Сучасна Умань — це місто Софіївського парку, пам’ятки не- 
перевершеного садово-паркового мистецтва, унікального руко
творного дива природи. Одне з найстаріших міст України, місто 
молодіжне. Славна Умань і осередком соціально-культурної, про
світницької місії в регіоні — педагогічним вузом.

У листопаді Уманський державний педагогічний інститут 
ім. Павла Тичини зустрів своє 69-ліття. За минулі роки інститут 
підготував понад 23 тисячі вчителів, які стали сіячами розумного, 
доброго, вічного у навчально-виховних закладах України та за її 
межами. Без перебільшення — золотими розсипами помножилися 
паростки знань, отримані вихованцями вузу в його стінах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 1998 р. 
на базі Уманського педагогічного інституту ім. Павла Тичини ство
рено Уманський державний педагогічний університет ім. Павла 
Тичини. Ректором університету є Володимир Кузь, доктор педа
гогічних наук, професор.

Уманський педуніверситет — центр науки, культури й духов
ності регіону. Саме тут проходила конференція, яка була присвя
чена пам’яті видатного поета, слово якого об’єднало нас сьогодні. 
«Кожного й кожного розпечене серце впаявши до серця» (М. Ба
жай).

В духовному житті українського народу поети завжди посіда
ли особливе місце. Вони були апостолами нашої свободи, очолюва
ли визвольні змагання. За їхніми життєписами ми виховуємо сво
їх дітей, їхні вірші були нашими колисками, їхніми піснями ми 
освідчувались у коханні і молились до Господа Бога нашого. Так 
було справіку від віщого Бояна, Івана Богослова, Іоана Золотоус- 
того і дотепер. Українці завжди поклонялися Слову, бо «спочатку 
було Слово, і Слово в Бога було, і Бог був Слово». Бо речемося ми 
слов’янами, і давня наша язичницька суть оживає в наших вітан
нях, побажаннях, віншуваннях, замовляннях, формулах ритуально
го мовлення і молитвах.



ij I s v і Розуміючи суть слова у духовному житті українського народу, 
м™ його апасіонарне значення, наші гнобителі намагалися зробити все 
ІЦЦІІ для того, аби суть його не дійшла до нашої душі: забороняли наше 

слово, катували чи фізично знищували наших письменників, не 
150  друкували книжки українською мовою, закривали українські шко- 
!Ї,У • ли. Все робили для того, щоб наші діти стали німими рабами. «Воз

величу,— писав Поет,— отих рабів німих, я на порозі коло них 
поставлю Слово». Нині наше рідне слово помирає на порозі своєї 
рідної хати, бо в хаті панує чужинський звичай, чужинська мос
ковська мова. Бо вигідно комусь сатанинсько-невідомому, щоб 
поетичне Слово не друкувалося, не доходило до читача, щоб пись
менник, учитель, лікар, вчений були упослідженими, принижени
ми, зневаженими. Комусь ми вкрай не потрібні ні розумні, ні здо
рові, ні національно свідомі. Може, ми не потрібні взагалі як нація, 
інакше як розуміти той факт, що майже неможливо купити укра
їнську книжечку для дошкільняти, поетичну збірку українською 
мовою в подарунок дитині чи зібрати бібліотечку українською 
мовою.

Розумію необхідність введення до шкільного та вузівського 
курсу історії української літератури творів репресованих письмен
ників. Так велить час, така потреба, молоді люди мусять знати, на 
чиїх плечах зведено грандіозну будівлю нашої Незалежності, хто 
поклав своє життя на вівтар святого слова свободи, хто загинув, 
шануючи істину.

Але... Хто дав нам право піддати репресії творчість таких по
етів, як Микола Бажан, Павло Тичина, Андрій Малишко, Максим 
Рильський? Бо як інакше можна розуміти той факт, що творчість 
їхня вивчається оглядово? І слово ж придумане, виряджене у не
певність. ОГЛЯДОВО... Це як? Гур, Марку, по ярмарку? Галопом 
по Європах? Чи, як казав циган, сінтя, октя, май?

Дивився у словник, що ж воно означає те слово ОГЛЯДОВО. 
«Оглядати, оглядини», а цього нема. Ні, це не наші оглядини! 
Це пробіг оком, не моргнувши, і хвацько ж до іншого поета. І так 
пробіжимо очима всю нашу літературу «оглядово» і на дні схоло- 
лого юного серця не заплете дивну казку любов, не озветься соняч
ними кларнетами життя... виросте збайдужіле покоління, байдуже 
до Правди і Кривди, до рабства чи свободи.

Треба повернути поетове слово до школи, у вузи. Нехай воно 
звучить для наших дітей голосом Едіт Піаф, криницею Леонтови- 
ча, вальсом Сібеліуса, незакінченою симфонією Шуберта. Хай сві
титься воно цвітом Іванокупальської папороті. Поезія Миколи 
Бажана не повинна розтанути на долонях часу. Хай ця поезія до-



помагає нашим дітям бачити звичайні ознаки життя — благосло- 
віння снігу, тремтливі порцелянові дзвоники конвалій, мовчання 
зимового лісу... Інтелектуальний потенціал поета повинен служи
ти формуванню інтелектуальної нації, інтелектуальної еліти. Тому 
ми вважаємо, що нашим сьогоденням є сконцентрувати всі наші 
зусилля, щоби дати українську книжку українським дітям. Цей 
вислів, це звернення я постійно вживаю в моїх дописах, але рів
ночасно ми його з дружиною здійснюємо. Перебуваючи на кон
ференції в Умані, я від імені Фонду Марії та Михайла Ґоянів при
віз дарунок — понад 200 українських книжок, які передав до 
середньої школи № 11 ім. Павла Тичини, в якій навчається 1700 ді
тей. Рівно ж приїхав до цієї школи пан М. Слабошпицький, який 
від Ліги українських меценатів передав 240 українських книжок. 
Такий вам приклад, до якого ми повинні спільно залучатися, щоби 
виховувати нове покоління, про яке ми, українці, завжди мріяли, 
покоління будівничих незалежної української Держави.
25 листопада 1999 р ., Київ Михайло ҐОЯН

Подорож у  Шевченківський край
В кого — кров. А в кого водичка
Натомість.
Є  незручність в житті. Невеличка.
Ц е -  совість.

Л. Тараненко

І знову я в дорозі. їду до міста Сміли на запрошення 
загальноосвітньої школи № 2, в якій навчається 670 учнів, і свят
кує вона в листопаді своє 60-річчя. Веземо разом з Михайлом Сла- 
бошпицьким (директор Ліґи меценатів, письменник) українські 
книжки.

Дорога простора, випав перший сніг, температура за вікнами 
—18°. Яка красива наша Україна в кожній порі року! їдемо, розмов
ляємо про життя, про проблеми. По дорозі до м. Сміли Михайло 
запропонував завернути до с. Мліїв, на чиїй землі народилися та
лановиті люди, корифеї української науки — династія Симиренків.

Симиренки — рід промисловців, конструкторів, новаторів і 
власників цукроварень та механічного заводу на Черкащині, піо
нерів модерного пароплавства на Дніпрі, вчених і практиків садів
ництва, меценатів української культури. Тільки українська земля 
може народжувати таких людей від Бога.

Перші достовірні відомості маємо про Андрія Симиренка 
та його сина Степана, який понад 20 років козакував, а згодом



І чумакував. В часи Катерини II родину позбавили козацьких воль- 
ностей і привілеїв та записали в кріпаки. Старший син Степана 
Федір (1790—1867) підробив орендою млинів на р. Вільшанці і ви
купив себе з родиною з кріпацтва. У 1815-1820 рр. Федір у спілці 
з тестем Михайлом Яхненком та його синами заснували Торговий 
дім братів Яхненків і Симиренка. Продовжуючи орендувати мли
ни, торгували оптово збіжжям і ганяли гуртами худобу на продаж. 
Фірма швидко зростала і невдовзі мала шість крамниць в Одесі та 
філії в усіх великих містах України, а власники фірми вже були 
купцями 1-ї гільдії з титулом спадкових почесних громадян. Старші 
сини Федора Платон (1820—1863) і Василь (1835-1915 р.) закінчи
ли Політехнічний інститут у Парижі і стали відомими інженерами- 
технологами, промисловцями і меценатами української культури. 
В 1840 р. за ініціативою Платона фірма Яхненків і Симиренка при
ступає до цукроварства і в 1843 р. пускає у виробництво свій піс
ково-рафінадний цукрозавод у Ташлику (Черкаська обл.). Це був 
перший у тодішній Московській імперії механічний цукрозавод на 
парових двигунах, устаткований передовою європейською техні
кою, який здійснив технологічну революцію у вітчизняному цу- 
кроварстві і поклав край виробництву цукру на живому вогні. 
І врешті в 1848 р. будують найбільший і найдосконаліший та один 
з таких в Європі пісково-рафінадний комбінат і машинобудівний 
завод біля родинного Платонового хутора між Млієвом і Городи
щем (Черкаська обл.). На механічному заводі фірма виробляла 
сільськогосподарські машини та приладдя вдосконаленої і своєї 
власної конструкції, а згодом побудувала два перших пароплави з 
металевими корпусами — «Українець» (1853) і «Святослав» (1861) 
та розпочала модерне пароплавство на Дніпрі.

Розповідь Михайла Слабошпицького слухаю і не можу наслу
хатися, допитую, забігаючи із запитами, щоби якнайбільше дізна
тися за короткий час подорожі. А це не просто, це історія століть, 
це історія нашого славного народу -  Великого народу, яку наші 
вороги старалися стерти з нашої пам’яті, робили різного роду за
ходи, руйнуючи все фізично і духовно. Але вернемося до розпо
віді Михайла про Симиренків.

Довкола Мліївських підприємств виросло робітниче містечко 
зі зразковими гуртожитками для самотніх робітників, окремими 
будинками з садками для сімейних, з водогоном, каналізацією і з 
газовим освітленням, яке в той час було тільки в двох найбільших 
містах Російської імперії. В містечку була церква Св. Степана, па
рафіяльні училища для хлопців і дівчат, недільна школа і технічне 
училище, безкоштовна лікарня на 150 ліжок, бібліотека, театр і



крамниця за собівартістю з вітчизняним та імпортованим крамом. 
У добу розквіту фірми на Мліївських підприємствах працювало 
5000 робітників. У 1859 р. власників фірми відвідав Тарас Шевчен
ко, а в 1860 р. вийшов «Кобзар» коштом Платона Симиренка.

Після такої цікавої розповіді ще більше зростають зацікавле
ність і захоплення -  швидше побачити цю прекрасну землю, цю 
історичну місцевість. Хочу побачити її в реальності — що нам за
лишилося від наслідків комуністичної системи. Нарешті ми при
їхали. Сумно, дуже сумно, що немає вже Симиренків, славних 
Симиренків, великих душею подвижників. На жаль, ми побачили 
не місто Млїїв, а вбоге село, старенькі хатинки, які похилилися на
бік. В селі ані душі — забуте село, а посілість Симиренків стоїть 
пусткою. Ніхто нас не зустрічає, тільки деякі старовинні дерева, 
які, мабуть, були свідками тих часів, стоять, усе інше змінилося або 
взагалі зникло, бо прийшли варвари двадцятого століття і не тіль
ки сплюндрували те, що створили Симиренки для України і для 
українського народу, а й знищили саму династію Симиренків.

А було їх: Симиренко Василь (1835—1915), Симиренко Левко 
(1855—1920), Симиренко Альдона (1857-1934), Симиренко Воло
димир (1891—1938). Це були люди, яким не було рівних в Україні, 
а може, й на світовому рівні. Історія Симиренків заслуговує, щоб 
ми сьогодні доклали зусиль, аби почати жити їхніми прикладами 
в цей складний час розбудови нашої держави, бо тільки такі люди, 
якими були Симиренки, можуть вивести наш народ з тих злиднів, 
в яких ми сьогодні опинилися. Ми знаємо, як багато вони зроби
ли на благо українського народу. їхні досягнення — це добробут, 
який поділяли і користали всі, хто жив у той час. Це не були са
молюби, вони не обкрадали державу, а навпаки, робили державу 
багатою, в якій люди збагачувались. Можна ще багато писати про 
подвиги цих велетнів, але обмежимося тим, як почалася і як скін
чилася династія Симиренків.

Симиренко Володимир -  останній з династії, народився у 
Млієві, син видатного українського помолога, вченого садовода 
Левка Симиренка, який вніс великий вклад у розвиток помології, 
автор багатьох наукових збірок. Перші висліди вивчення помоло
гічної колекції свого розсадника Левко Симиренко виклав у «Ге
неральному каталозі» (1901), який містив опис понад 1300 сортів 
плодових, ягідних та декоративних порід. Головна його праця «По
мологія» побачила світ тільки у 1961—1963 рр. Після революції 
маєток і розсадник Симиренків були націоналізовані, а Левко 
Симиренко був призначений керівником господарства, але заги
нув 6 січня 1920 р. від кулі чекіста.



? ? Володимир Симиренко, як і батько, досконало опанував садів
ничу науку. Він брав участь в управлінні родинним господарством. 
За рекомендацією Наукового комітету колегія Народного комісарі
ату земельних справ України постановила 25 листопада 1920 р. за
снувати на терені колишнього маєтку Симиренків у Млієві Садо
во-городню дослідну станцію і Центральний державний плодовий 
розсадник України та призначила Володимира Симиренка першим 
директором цих установ. У 1930 р. Володимир Симиренко органі
зував і очолив Всесоюзний науково-дослідний інститут плодового і 
ягідного господарства у Китаєві, біля Києва. Утворення цього інсти
туту було визнанням провідної ролі України в садівничій науці у 
Союзі і викликало шалену протидію з боку Мічуріна та його при
хильників і їхній відвертий наступ на Володимира Симиренка, який 
завершився його арештом агентами НКВД, а згодом і розстрілом — 
знищенням його фізично в ніч з 17 на 18 вересня 1938 р.

Про все те, що я побачив та пережив за кілька годин у Мліїві, 
я не міг не поділитися з вами. Ми залишили Млїїв і продовжили 
нашу подорож до Сміли.

Людина з’явилася на території сучасної Сміли 20—30 тисяч 
років тому, тобто в епоху пізнього палеоліту. Стоянку людей ка
м’яного віку виявлено О. О. Бобринським в урочищі ЮрГїва гора.

Відомий дослідник і перекладач давньоруських літописів, ла
уреат Державної премії України імені Т. Шевченка 1990 р. Л. Мах
новець висунув цікаву гіпотезу щодо існування літописного міста 
Кулдюрова на місці теперішньої Сміли ще у 1191 р.

От такі ми древні!
Сміла — старовинне і разом з тим порівняно молоде місто. 

Привілей на Магдебурзьке право (міського самоврядування) йому 
надано ще в 1773 р. З 1796 р. це повітове містечко в Київський 
губернії. До категорії міст його віднесено у 1926 р.

Сміла -  Шевченківський край, і тому мене дивує, що на бать
ківщині нашого Великого Кобзаря панує не українська мова, як 
належало б цьому, колись свідомому куточку України, а москов
ська. Причина та, що це індустріальне, промислове місто і запо
лонили його, свідомо, москалями. Тому ми зрозуміли, що робимо 
справу необхідну, даруючи українську книжку дітям, щоби навер
нути Черкащину до Шевченкового слова. Це — наше завдання!

У цій школі я мав велику приємність пізнати відому україн
ську письменницю Людмилу Тараненко, яка виступила зі своєю 
промовою з нагоди свята, але дуже критично поставилася до дво
мовності у м. Смілі. Але ми вважаємо, що з часом зможемо пере
конати російськомовних людей, що вони українці.



Зустріч пройшла невимушено, ми передали свої подарунки, 
з нагоди свята був концерт (двомовний), потім відбулося й прий
няття, на якому були присутні 300 гостей. Випивши по чашці чаю, 
ми вирушили у зворотному напрямку до Києва. Падав густий сніг, 
мороз скрипів під колесами. Ми були раді, що осягнули те, що 
задумали. Ще одну сторінку цікавої подорожі по Україні я пере
горнув у своєму щоденнику.
З грудня 1999 р., м. Київ Михайло ҐОЯН

Наші діти — майбутнє України
Сьогодні я розповім про зустріч зі школярами Київ

ської школи № 179, до якої мене і Михайла Слабошпицького за
просили в гості. Прибули ми туди з великою партією книжок у 
подарунок учням.

Школа це порівняно нова, побудована у 1962 році, тобто цьо
го року учні та вчителі відсвяткували 39-ту річницю її існування. 
У школі 37 класів і 1050 учнів віком від 6 до 17 років, які навча
ються у класах з 1 по 11. У школі працюють 65 висококваліфіко
ваних учителів з великим досвідом роботи, є і молоді педагоги. 
Пріоритетним у школі протягом останніх 5 років є вивчення іно
земних мов. У молодших класах крім стандартного набору пред
метів викладається хореографія, основи інформатики, а з 8 класу 
йде спеціалізація, а саме — починають працювати математичний, 
гуманітарний, економічний та біологічний класи. Діти також охо
че беруть участь у роботі гуртків «Петриківський розпис», «Умілі 
руки», музичному, спортивно-хореографічному ансамблі.

Мене зацікавило те, що дітей турбують не тільки шкільні про
блеми, а й умови, в яких вони живуть. Про це вони пишуть у своїх 
соціологічних дослідженнях. Одне з них на тему «Діти України та 
США» показало, що логічно мислячих і більш інформованих ді
тей в Україні на 47 % більше! Це результати аналізу, проведеного 
учнями при порівнянні двох шкіл — української та американської.

Тому я вважаю, що не все таке покоління, у нас є надія на 
позитивні зміни в нашій Україні.

У школі створено інтернет-клуб, який розпочав свою роботу 
у 1997 році. Протягом 1997/98 навчального року члени шкільної 
секції листувалися з американськими школярами. Учні розроби
ли, відлагодили та змонтували на веб-сервері веб-вузол «Діти Укра
їни та США (порівняльне соціологічне дослідження)». Робота ця 
має неабияку цінність, тож нам є чим пишатися. Діти з оптиміз
мом дивляться в майбутнє, люблять читати та «жити у мріях»,



наявному світі», але разом з тим й усвідомлюють сьогоденні проб
леми людства.

Рік тому Міністерство освіти України звернулося до Ліґи укра
їнських меценатів з проханням допомогти книжками шкільним 
бібліотекам. Родинний фонд «Українську книжку — українським 
дітям» не чекає звернень від міністерства і вже дев’ятий рік поспіль 
спонсорує видання українських книжок в Україні та їх розповсю
дження по багатьох шкільних і державних бібліотеках, універси
тетах, музеях, дитячих садках і інших закладах, починаючи від ма
леньких поселень до великих міст. Я вдячний моїм рідним за 
підтримку та виконання цієї великої благодійної справи. Тому ми 
з дружиною і надалі будемо продовжувати цю діяльність і докла
датимемо всіх зусиль, щоб українська книжка була там, де вона не
обхідна.

Що ж до моїх вражень від школи № 179, то, побувавши в ній, 
я вірю: сьогоднішні діти — майбутні громадяни України — гідно тво
ритимуть історію нашої держави на початку третього тисячоліття.
12 грудня 1999 р., м. Київ Михайло ҐОЯН

Поїздка у  козацький край
Відверто хочу сказати — не можу всидіти вдома, тяг

не в дорогу, щоб ще й ще раз мандрувати нашими чудовими укра
їнськими просторами, пізнавати наші прекрасні, неповторні міста 
і села.

Тому я всім раджу, і добрим і лихим, і молодим і старим,-  
пізнавайте життя, пізнавайте все нове, а надто свою рідну землю, 
знайомтеся з життям великих людей, які творили українську істо
рію, старайтеся зрозуміти їхню велику душу, їхню ідею, якій вони 
присвятили своє життя. Хай воно буде прикладом для всіх нас.

Це дорога, якою ми всі повинні йти, щоб пізнати й полюбити 
свій рідний край.

Так хочеться дожити до тих часів, коли всі наші міста і села 
процвітатимуть економічно і культурно, коли наші люди будуть 
соціально забезпечені і на їхніх обличчях гратимуть посмішки, які 
поки що не так часто я бачив в Україні.

Погода дуже надихає мене до моїх подорожей, сонечко ніби по- 
весняному світить і кличе мене з фотоапаратом по нові враження.

Сьогодні моя дорога лежить до Фастова, мальовничого міста, 
яке стоїть на річці Унаві, що є притокою Ірпеня у басейні Дніпра. 
Місто обласного підпорядкування, райцентр, великий залізничний



вузол. Відомості про існування цього населеного пункту сягають 
XIV ст. З того часу населення міста невпинно зростало і на 1990 рік 
кількість фастівчан становила 54,2 тис.

Тривалі археологічні дослідження показали, що територія Фас
това була заселена ще в період пізнього палеоліту.

Свого часу фастівські землі розмежовували території слов’ян
ських племен — князівства древлян і полян. А пізніше виконували 
функцію прикордонних земель Київського князівства. Фастівщи- 
ною проходила за полюддям і княжна Ольга з молодим княжичем 
Святославом, бували тут пізніше і воїни князя Володимира. Ці ко
роткі відомості говорять про древнє існування поселення, але на
зву Фастів фіксовано значно пізніше (приблизно у 1390 р.).

Про Фастів згадується як про одне з торгових містечок, де 
шість разів на рік збиралися ярмарки.

Давня історія міста хронологічно збігається і з іншим важли
вим періодом — занепадом татарського іга та зростанням влади 
польських феодалів. За право володіння містом та околичними 
землями судяться протягом 1561—1581 рр. польські шляхтичі Ма- 
каревичі й римсько-католицькі єпископи.

І лише в 1582 р. нащадок польських єпископів Осип Вирещин, 
що мешкав у Києві, згадав про Фастів і заклав нове місто, давши 
йому назву Новий Верещин. На початку XVII ст. місто відновило 
стару назву Хвостів (Фастів). У цей час кількість населення знач
но зростає, що в 1601 р., згідно з пунктами Магдебурзького права, 
дає підстави королю Сигізмунду визначити статус поселення як 
містечка.

XVII століття в історії України позначене нагальним покато
личенням, що вплинуло і на релігійну атмосферу міста. З 1638 р. 
Фастів стає центром католицизму на Правобережній Україні. Ко
рінне населення містечка веде запеклу боротьбу за збереження 
предковічної релігії. Протистояння між владою і міщанами при
звело до страшного спустошення, на 1640 рік у містечку лишило
ся всього 500 дворів. Рештки населення дружно пристали на закли
ки Богдана Хмельницького до визвольної війни.

Набіги королівського війська перетворили місто в пустку, 
а вже після Переяславської Ради воно стало нейтральним прикор
донним пунктом між Московією і Польською державою.

З 1686 по 1704 р. історія Фастова невіддільна від імені відо
мого козацького полковника С. Палія (Семена Гурка). Він очо
лював боротьбу фастівчан проти іноземного гніту. В 1761 р. міс
то охоплене новим повстанням — Коліївщиною. Ватажки його, 
М. Швачка та А. Журба, знайшли підтримку серед населення, і це



і допомогло їм захопити владу у місті та зробити Фастів своєю го
ловною резиденцією.

П рийди з того М еж игор’я,
Наш славний Палію,
П одивися, щ о той Швачка 
У Ф астові діє!
Д обре діє! У Ф астові,
У славному м істі,—

писав Т. Шевченко про цю сторінку історії Фастівщини.
Кінець XIX -  початок XX століття — період розвитку Фастова 

промислового. На цей час тут налічується три мідно-котельні, два 
шкіряні, три кістопальні заводи та цех мінеральних вод. Але основ
ним промисловим підприємством вважали завод Брандга, який було 
збудовано у 1876 р. Про його високий технічний рівень свідчать 
державні замовлення на продукцію в роки Першої світової війни.

Саме у Фастові 1 грудня 1918 р. відбулося підписання домов
леності про злуку двох українських держав — УНР та ЗУНР — в єди
ну Українську соборну державу. Значення цієї домовленості важ
ко переоцінити, адже вона стала визначальним актом у побудові 
Української держави.

Ліквідацію куркульства як класу, голодомор 1932—1933 рр., 
жахливі репресії 30-х років — все це довелося пережити фастів- 
чанам.

Війна майже вщент зруйнувала промисловість, господарство 
міста, житловий фонд, залізницю, але фастівчани відбудували 
своє місто.

Характерною рисою нашої української історії і культури є те, 
що вона творилася не лише у великих містах, визначних центрах — 
Києві, Харкові, Львові, Чернігові, а й у повітових містечках, а то й 
у селах. Творчість Нечуя-Левицького невід’ємна від його мальов
ничого села Стеблів над Россю, Стефаника — від не менш мальов
ничого села Русів на Покутті, Лесі Українки — від казкового во
линського Колодяжного. А яка це література! Класика світового 
рівня.

Земля Фастова пишається перебуванням на ній визначних ді
ячів науки і культури. В 1846 р. у складі Археографічної комісії на 
Фастівщині працював Т. Шевченко. В різні часи тут жили компо
зитор К. Стеценко, видатний архітектор, живописець В. Кричев- 
ський, письменник С. Васильченко.

Збереглася одна з небагатьох на Київщині дерев’яних архітек
турних пам’яток XVIII ст.— Покровська церква (1740 р.). Але, на



жаль, ця історична козацька спадщина на сьогодні належить Пра
вославній церкві московського патріархату. Як то сталося?! Мос
калі знищили козацьку славу фізично, але й сьогодні їм мало того, 
що вони зробили, тож посягають на наші надбання історично- 
минулих часів. І в цьому винна управа міста, яка сприяє ворожій 
нам церкві. Покровська церква — це національний заповідник, 
який належить українському народові, а не релігійним конфесіям 
чи міськраді.

А тепер трохи розповім про фастівську школу № 9, яка розта
шована на вул. Т. Шевченка. Це загальноосвітня середня школа з 
профільним навчанням, яка здійснює свою роботу на основі кон
венції про права дитини у відповідності з Конституцією України, 
законодавством України про освіту, законами України про підпри
ємство і підприємництво. Школа є юридичною особою, має ра
хунок у банку, спецрахунок, гербову печатку, бланки та інші рек
візити.

Школа є державним комунальним підприємством, створеним 
на комунальній власності Фастівської міської Ради. Навчально-ви
ховний процес у школі деполітизований і має світський характер. 
Школа здійснює підготовку випускників за трьома профілями: фі- 
зико-математичним, хіміко-біологічним та історико-філологічним.

У 1998 р. школа відсвяткувала своє століття.
Познайомившись зі статутом школи і переконавшись, що то 

є дійсність, я пишаюсь, що маю можливість бути свідком таких 
великих зрушень. Знову й знову з’являється впевненість у нашому 
молодому талановитому поколінні. І мені дуже приємно вручати 
їм книжки, з яких вони будуть черпати нашу правдиву історію. 
Дивлячись у юні допитливі очі, я вірю, що таке покоління зміц
нить нашу Незалежність.

Нам треба виховувати гордих, свідомих, принципових, відваж
них особистостей, які відстояли б те, чого не зуміли відстояти наші 
предки.

Слава молоді України!!!
18 грудня 1999 р., м. Київ Михайло ҐО ЯН

Україна 2000року
Не віриться! Закінчилося ще одне століття, ще одне 

тисячоліття. Яке коротке життя! Але є в нас щастя, що нам надана 
така місія, так, саме місія — відповідальність за зроблене і за те, 
що робимо. Ми повинні подолати всі перешкоди, щоб з добрим 
серцем, з добрими ділами жити в Україні.



•- Пишу в перший день 2000 року. Мої поїздки по Україні три- 
Цгайло вають, зустрічі з різними школами з їхніми вихованцями мають для 
jUflll мене велике значення. Це цікавий пласт нашого народу, на який і 
, 5 ; * тільки на нього ми можемо покладати надії, тому що це наше май- 
flSO: бутнє, який зараз виховується вільною людиною, розумною люди- 
і ною, принциповою людиною. Тому я обов’язково згодом повер

нуся до розповідей про свої поїздки по школах, які відбулися 
наприкінці 1999 року.

Але зараз я хочу розповісти про цікаву зустріч з нашою Націо
нальною академією оборони України, до якої ми прибули як де
легація, в складі якої були: Михайло Слабошпицький — письмен
ник, виконавчий директор Ліги меценатів України; Михайло 
Ґоян -  меценат, громадський діяч; Зірка Вітошинська — журналіст, 
головний редактор українського журналу «Калейдоскоп»; Юрій 
Гнаткевич — голова київської «Просвіти», кандидат філологічних 
наук; Любов Самойленко — секретар прес-центру Ліги меценатів.

Ви тільки вдумайтесь у цю назву — Національна академія на
ших українських Збройних Сил! Я гордий тим, що в нас є така 
Велика Інституція, яка мене окрилює, в мене дійсно з’являється 
впевненість у захисті Вільної України. Ми не хочемо воювати, 
протягом усієї своєї історії український народ ніколи не нападав, 
а лише оборонявся. Тому, якщо в нас в Україні армія буде техніч
но розвиненою на світовому рівні, з нами будуть рахуватися, нас 
поважатимуть і ми будемо впевнені в завтрашньому дні, у нашій 
Незалежності. Це вперше в нашій історії ми будуємо нашу сильну 
армію не для агресивних цілей, як деякі держави. Я зрозумів, який 
великий крок за вісім років ми зробили в напрямку розбудови 
Збройних Сил України.

Указом Президента України від 14 квітня 1999 року Академії 
оборони України надано статус національної, і вона стала імену
ватися Національною академією оборони України.

Національна академія оборони України — єдиний навчальний 
заклад в Україні, який готує генералів і офіцерів оперативно-стра
тегічного рівня для проходження служби в Генеральному штабі 
Збройних Сил, головних управліннях Міністерства оборони Укра
їни, Міністерстві внутрішніх справ України, Державному Комі
теті у справах охорони державного кордону України, Міністерстві 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, штабах видів збройних сил 
та в ланці об’єднання — з ’єднання. Крім того, в академії здійс
нюється підготовка офіцерських кадрів оперативно-тактичної 
ланки.



До складу Академії входять чотири факультети, 20 спеціальних 
і загальноосвітніх кафедр. Разом з ними підготовку генералів і 
офіцерів здійснює центр оперативної підготовки, обладнаний су
часним апаратно-програмним комплексом, новітніми штабними 
інформаційними і комп’ютерними технологіями, які дають змогу 
в стаціонарних умовах відтворювати елементи командних пунктів 
об’єднань та з ’єднань.

Протягом останніх років суттєво оновлюється зміст навчаль
них планів і програм з урахуванням динамічних змін у Збройних 
Силах України та світового досвіду.

За час існування Академії (з 1992 року) в ній підготовлено і за
хищено 10 докторських і понад 50 кандидатських дисертацій; пра
цює 20 докторів наук та професорів, 122 кандидати наук та до
центи, 6 членів галузевих академій наук.

Дев’ять провідних спеціалістів та викладачів Академії удосто
єні почесних звань України, чотири — нагороджені почесною від
знакою Президента України. Вчені Академії як наукові експерти 
брали участь у приведенні у відповідність до Конституції України 
Воєнної Доктрини України і законів «Про Оборону України», «Про 
Збройні Сили України» та інших нормативно-правових і законо
давчих актів у військовій сфері. Вченими Академії розроблені Про
ект концепції національної безпеки України, загальна модель струк
тури Збройних Сил України, теорія управління Збройними Силами 
України та інші документи. На базі Академії постійно проводять
ся військово-наукові конференції за тематикою видів збройних сил 
і родів військ, матеріали яких використовуються Міністерством 
оборони України і в навчальному процесі Академії.

Академія підтримує широкі наукові та навчально-методичні 
зв’язки з провідними військовими навчальними закладами багатьох 
країн світу.

До навчально-матеріальної бази Академії належать: три на
вчальні корпуси, спеціальний корпус з озброєнням і військовою 
технікою, бібліотека із загальним фондом у 200 000 примірників, 
батальйон забезпечення навчального процесу, редакційно-видав
ничий відділ з друкарнею, навчально-спортивний комплекс.

Щоправда, є й проблеми, особливо з вивченням української 
мови. На жаль, не вистачає української спеціальної технічної та 
художньо-історичної літератури.

Керівництво Академії, зокрема начальник Академії генерал- 
лейтенант Віктор Палій, має велике зобов’язання щодо назви Ака
демії -  Національна. З розмови з ним під час зустрічі мені дуже 
припав до душі його вислів: «Назва Національна — це висока честь



для всіх нас, тож, крім форми, треба надати і зміст цій назві». Якщо 
це говорить керівник Академії, то я впевнений, що саме націо
нальну ідею пан Віктор впроваджуватиме до всіх викладачів та офі
церів Академії.

Адміністрація Академії приділяє особливе значення державній 
мові. Вся адміністративна робота та викладання на кафедрах здійс
нюється державною мовою. Спілкуються в Академії теж українсь
кою мовою. За словами Віктора Палія, в Академії застосовується 
цікавий спосіб перевірки знання державної мови — написання 
офіцером реферату українською мовою з історичної тематики, 
в тому числі й воєнної. Наприклад, реферату про перемогу Вигов- 
ського над московським військом під Конотопом у 1657 р. Бачи
те, який логічний та змістовний підхід до цієї проблеми.

Керівництво Академії робить усе можливе, щоби Національ
на академія оборони України досягла найвищого світового рівня. 
У неї, як і у всієї держави, свої проблеми, одна з яких, про що я 
вже згадував, — це відсутність літератури українською мовою. По
судіть самі: у бібліотечному фонді Академії, який налічує 200 тис. 
назв, лише 3 % книжок українські.

Тому, щоби швидше підняти рейтинг Академії, я хочу зверну
тися з проханням до української спільноти в Австралії з уповно
важенням керівництва Національної академії оборони України про 
практичну допомогу у виданні науково-технічної та історичної і 
художньої української літератури.

Це буде вашим неоцінимим вкладом у розбудову українських 
Збройних Сил.
м. Київ, 2  січня 2000 р. Михайло ҐОЯН

Україна весною
Україна весною — це рай на землі, але століттями 

московська орда перетворювала Україну на пекло, де сьогодні роз
кошує злий дух Московської православної церкви, церкви, яка 
прибрала собі назву Української православної церкви, яка пома
гала московським царям пустошити Україну фізично і духовно, 
продовжуючи ту саму політику під час комуністичної тоталітарної 
системи. Ніколи ці священнослужителі не служили Богові, а слу
жили земним божкам, як діє сьогодні в Україні ПЦМП. Нині ми 
вже знаємо, що за часів ленінізму-сталінізму священиків вихову
вало КҐБ, це була каста атеїстів, людей без душі й совісті, здемора
лізованих типів у рясах, які виконували не Божі закони, а закони



диявольської системи. Сьогодні та сама каста яничарів у церков
них ризах на чолі з Алексієм II — ворогом України панує в Україні 
за сприяння теперішнього уряду. Тяжко зрозуміти, як уряд України 
може сприяти церкві, що вороже ставиться до української держа
ви і служить Москві. Дії ПЦМП є загрозою для існування україн
ської держави, ця корумпована інституція проводить трьохсотліт
ню політику проти України, але ще з більшою загрозою, ніж 
будь-коли за часів окупації України Москвою.

Але вернемося в нашу рідну Україну, в той рай на землі, про 
який дуже часто писав Тарас Шевченко, який дуже любив Укра
їну, хоч доля не дала йому довго жити в тому раю: мучився в Мос- 
ковії, мучився на засланні, царське кляте око стежило за ним і тоді, 
коли він появлявся в Україні, не даючи йому тішитися тим раєм, 
якому він присвятив своє життя.

Муки Шевченка в московській імперії ми не окропили вра
жою злою кров’ю, як писав Шевченко, і тому ми так довго терпі
ли, і, мабуть, за те, що не виконали Шевченкового заповіту.

Дуже втішила нас зустріч зі студентами Черкаського держав
ного університету, а їх там понад дві тисячі. Україна живе, Укра
їна вічна, коли нині Україна має такі таланти, які здобувають освіту 
в національному дусі і стануть майбутніми будівничими Україн
ської держави.

Спілкуючись з цією молоддю, я думав, які ми щасливі, що по 
всіх наших історичних помилках і невдачах нарешті в двадцять 
першому столітті маємо таку молодь, яку я мав нагоду спостеріга
ти протягом останніх десяти років. А бачив я їх багато тисяч, сер
це радіє і хочеться жити, щоби зробити якнайбільше, щоби про
будити ту свідомість нашого народу щодо величі й завдання нашого 
у світовому суспільстві в третьому тисячолітті.

У Черкасах функціонує тридцять п’ять шкіл, одну з яких ми 
відвідали ще за совєцьких часів. До школи № 19, у якій навчалося 
700 учнів, ми завезли книжки, які для неї дуже необхідні. Ця шко
ла була завжди українською, навіть за часів комуністичного гніту, 
коли з 35-ти шкіл україномовними були лише чотири. На сього
дні залишилося тільки 3 російськомовні школи, ми вважаємо, що 
і їх треба перевести на україномовне навчання, нам взагалі вони 
не потрібні, бо, по-перше, вони на державному бюджеті, а по-дру
ге — в тих школах виховують українофобів, які вороже ставляться 
до української держави, бо перебувають під впливом ПЦМП, про 
яку я згадав на початку моєї статті. Церква московського патріар
хату в брутальний спосіб робить спроби впливати на всіх і всюди, 
вислужуючись Москві, далі грабуючи Україну. Настав час зрозу-



І міте, що під покровом церковного богослужіння ховається москов
ська п’ята колона. За їхні великі гріхи рано чи пізно Бог їх пока
рає, хоч вони Бога не бояться, бо ніколи в Бога не вірили. Тому й 
мусимо вживати всіх можливих заходів, які дозволяються законом, 
щоби не давати ПЦМП мати вплив і розкладати наше суспільство 
в нашій незалежній державі. Чим скоріше ми зрозуміємо і відкри
ємо лицемірство Москви, тим скоріше позбудемося тих укра
їнофобів, які їдять святий український хліб і знущаються над на
шим народом в ім’я Бога, якого вони ніколи не визнавали і йому 
не служили. Згадаймо лишень, як уже в наші дні було побито свя
тійшого Патріарха Філарета, як насильно забирають наші храми, 
провокують нас на кожному кроці, роздають якісь бляшки-наго- 
роди нашим слабодухам, котрі продають свої душі, не замислю
ючись, що вони роблять, коли приймають нагороду від ворога, 
адже така нагорода рівняється державній зраді. Чи не час запита
ти себе, хто ми й кому ми служимо.

Чи зможемо ми себе очистити від тих гріхів, які принесли нам 
зайди, а ми пішли на службу до них і за це сьогодення стражда
ємо, бо впустили ворога в нашу хату, заклятого ворога.

24 березня 2000 р. в театрі ім. Івана Франка відбувся поминаль
ний вечір світлої пам’яті В’ячеслава Чорновола. Театр був перепов
нений, хоч сумний був той вечір, бо рік тому вбили велику і слав
ну людину, яка пройшла через комуністичне пекло, яка боролася 
за право нашого народу бути вільним, не боялася говорити правду 
про зрадників, які продавали Україну заради власних інтересів. 
Переді мною лежить книжка, яку написав В’ячеслав Чорновіл, 
«Пульс української незалежносте», видана в Києві видавництвом 
«Либідь» 2000 р. На обкладинці — пшениця і квіти, пшениця була 
і в тій вантажівці, яка перекрила дорогу опівночі, коли В. Чорновіл 
вертався з відрядження.

Процитую кілька рядків з цієї книжки: «Чому не кричимо “ря
туйте!”, коли в незалежній Українській державі гине українська 
книга, українське кіно, українське радіо і телебачення, нарешті, ук
раїнська преса? Чому мовчимо, коли різко похитнулася позиція 
державної мови?».

Вічна тобі слава, В’ячеславе, тебе вбили, але ти живеш, бо ти 
віддав своє життя на полі бою за незалежність України.
Березень 2000 р. Михайло ҐОЯН



Національний аграрний університет — 
гордість України
Наука — то є той фундамент, на якому будується дер

жава. З виникненням науки та філософії, а разом з ними і світської 
освіти, виникає і набуває поширення науково-освітнє просвітниц
тво. В ньому джерелом знань вважався розум, а зосередженням 
істини, істинних знань — наука.

У 1918 р. була створена Українська Академія Наук. Нашій Не
залежності тоді, у 1918 р., втриматись не вдалося, але Академія лиши
лась. Її гнули й ламали, як гнули й ламали все, що було українським, 
але вона разом з українським народом, черпаючи розум і силу в ньо
му, силу розуму, для нього працювала і вижила українською. Скіль
ки видатних науковців було знищено тільки за те, що вони були укра
їнцями. Та, окрім того, хоч як намагалися вороги нищити нашу 
науку, науковців, ми, український народ, незнищенний.

В цьому я переконався, перебуваючи тривалий час в Україні, 
де ознайомився з багатьма науковими закладами.

І сьогодні мені хочеться присвятити мій допис Національно
му аграрному університету, від перебування в якому серце радіє, 
а душа пишається тим, що я був запрошений до такої великої 
інституції науки.

Цей університет розташований в одному з найулюбленіших 
місць киян та гостей столиці — мальовничому урочищі Голосієве, 
де розкинулися привабливий парк ім. М. Рильського, розкішний 
ліс з могутніми химерними дубами, що затаїли в собі пам’ять пів- 
торатисячолітньої сивої давнини, Ботанічний сад університету, 
каскад блакитних озер і ставків Дніпрової саги з гамором пташи
ного переспіву, чистим повітрям, настояним на пахощах різного 
зела. Під голосіївським ласкавим небом є де відпочити, над чим 
задуматись і подякувати самому Богові за цю чарівність і за те, що 
знайшли тут свій притулок людські долі не одного покоління 
і, причастившись такою красою, усвідомленням свого буття на 
землі, розліталися по світу й залишали свій слід на землі плекан
ням Природи і творенням Добра.

В біло-блакитних корпусах, розташованих у цьому прекрасно
му парку, за світлими і привітними вікнами панує мудре слово, 
опановуються навики плідної праці.

Витоки аграрної освіти і науки йдуть із далекої давнини. 
В Україні з прадавніх часів існувала народна агрономія, ветерина
рія, зоотехніка у вигляді трипільної системи і натурального госпо
дарства.



; Україна ще здавна «знана була в усіх кінцях землі» (Іларіон, 
XI ст.). Спорадичні зв’язки, наприклад з Китаєм, ідуть крізь віки. 
На початку XIX ст. в Китаї побували українці-мандрівники: 
Є. Тимковський, історик Д. Бантиш-Каменський та ін.

Хвилі української еміграції закинули на інші континенти 
(у Північну і Південну Америку, в Австралію тощо) чимало пра
целюбних і талановитих людей, які привезли туди тисячолітню ду
ховну й матеріальну культуру миролюбного українського народу.

Вчені-аграрники, хлібороби України зробили значний внесок 
у розвиток світового сільського господарства багатьох країн. Про 
це яскраво свідчить їх діяльність у СІЛА, де українці, починаючи 
з середини XIX ст., сприяли розвиткові найважливішої частини 
економіки -  створенню для СІЛА слави «хлібного кошика» світу, 
завізши туди різні сорти української пшениці.

Прикладів, коли вчені -  вихідці з України та українського 
походження збагачували світову аграрну науку, можна навести ще 
багато. Та повернімося в Україну, де на базі агрономічного факуль
тету Київського політехнічного інституту був створений сільсько
господарський інститут з 4-ма відділеннями: зоотехнічним, еконо
мічним, сільськогосподарського машинознавства та землеробським. 
КДСІ з 1923 р. став самостійним вузом. У 1940 р. КДСІ налічував 
1250 студентів. До структури інституту входило навчально-дослід
не господарство «Голосієве».

Нині Національний аграрний університет складається з 13 фа
культетів, 6 регіональних коледжів і технікумів, 18 проблемних і 
2 галузевих науково-дослідних лабораторій, двох дослідних станцій 
(лісової і агрономічної), двох навчально-дослідних господарств, 
навчально-виробничого комбінату. Разом з тим зараз здійснюєть
ся велика робота по демократизації та значній децентралізації струк
тури і системи управління університетом.

Безпосередньо в університеті та його регіональних коледжах і 
технікумах працює понад 1200 викладачів і науковців, у тому числі 
понад 150 докторів наук та 600 кандидатів наук, навчається 17 тис. 
студентів, 230 аспірантів, 19 докторантів, 40 магістрів та 150 слу
хачів факультету педагогіки і підвищення кваліфікації. Навчають
ся також студенти, магістри та аспіранти з багатьох країн світу.

Бібліотека НАУ є найбільшою вузівською бібліотекою сільсь
когосподарського профілю України. Історія її тісно пов’язана з 
діяльністю вузу.

Народилася вона з бібліотек галузевих сільськогосподарських 
інститутів, які були створені в 20-х роках. Це були бібліотеки з не
великим книжковим фондом і малою кількістю читачів.



Нині книжковий фонд бібліотеки налічує близько 1 млн при
мірників вітчизняної та зарубіжної літератури, щорічно попов
нюючись у середньому на ЗО тис. примірників.

Мені було приємно отримати подяку від ректора Університе
ту, доктора біологічних наук, професора, академіка Дмитра Мель- 
ничука за наш скромний внесок — 650 книжок для навчального 
процесу у книжковий фонд бібліотеки.

Авторитет і славу Національному аграрному університету при
носять випускники, яких можна побачити на відповідальних ділян
ках роботи не тільки в усіх куточках України, а й у країнах ближ
нього та далекого зарубіжжя. Де б вони не працювали, завжди 
пам’ятають свою альма матер, тих, хто дав їм професію, міцні знан
ня, збагатив духовно, визначив їхню долю. Національний аграрний 
університет України є головним навчально-методичним центром 
аграрної освіти в Україні і його основне завдання -  подальша інте
грація у світову освітянську систему як вищого навчального закла
ду з міжнародним визнанням.

Широкі міжнародні зв’язки створюють умови для стажування 
та навчання талановитих студентів і викладачів у багатьох універ
ситетах СІЛА, країн Європи і Азії. Плідна співпраця з найпрестиж- 
нішими в аграрній сфері університетами світу забезпечила досить 
швидке реформування системи освіти в нашому університеті та її 
визнання ними.

У прийдешньому XXI столітті рівень розвитку країн, їх могут
ність буде залежати від рівня розвитку науки і культури, це будуть 
країни інформаційних суспільств.

Дай Боже, щоб наша Україна належала до таких країн.
Квітень 2000 р., м. Київ Михайло ҐОЯН

100-ліття «Завальської Січі»
6 травня 2000 р. в складі делегації я приїхав на Коло

мийську землю, в невеличке покутське село Завалля, куди ми були 
запрошені на святкування вікового ювілею «Завальської Січі». 
Сюди з’їхалися науковці з Києва, Львова, Чернівців, Івано-Фран
ківська, народні депутати України. Приїхали на це свято Богдан 
Трильовський з Канади та Калина Чічка-Андрієнко з Німеччини -  
онуки Кирила Трильовського, талановитого науковця, коломий
ського адвоката, який заснував 5 травня 1900 р. «Завальську Січ».

Не випадково Кирил Трильовський у ті часи заснував «Січ». 
То був виклик фатуму, виклик приреченості і нашій історії, бо це



була річниця знищення царицею Катериною Січі Запорозької. До 
цієї організації вступали хлопці й дівчата, поважні ґазди і ґаздині, 
аби відроджувати дух українського патріотизму, національні свя
тині і гідність українців. Але Кирилом Трильовським було створе
но ще десятки «січей» не тільки в Галичині, а й в  усій Західній 
Україні, Буковині та інших областях. Він був членом українського 
радикального руху в Галичині. Це була свідома людина, патріот 
України, який прагнув бачити свій народ заможним, вченим, тому 
й боровся з неграмотністю, а для цього створював читальні «Про
світи», бібліотеки, організовував театральні вистави, передплачу
вав часописи тощо.

Завданням «Січі» було боротися з картярством і пияцтвом, 
створювати і засновувати молочарні. Усі ці заходи сприяли б по
жвавленню громадського руху в селах, підвищенню свідомості се
лян, потягу до освіти і культури. Кирило Трильовський, засновник 
«Завальської Січі» активно захищав права своїх земляків як у бу
денній адвокатській практиці, так і в дискусіях з найвпливовіши- 
ми чиновниками імперії Ґабсбургів.

Це невеличке покутське село Завалля, що лежить на самій 
межі Галичини та Буковини, залишило в історії суспільства полі
тичний слід. Село це було козацькою осадою і лежить між Чере
мошем і Прутом, тож і не дивно, що в ньому вирішили заложити 
новий «кіш».

Завалля — це край чарівної краси.
...пом іж  Черемош ем і Прутом,
Під чистим небом  України  
Цвіти, цвіти, м оє Покуття,
Суцвіттям н іж ної калини!..

(Іван Греку ляк)

Зеленню яблуневого листя заглядає на Покуття літо. Ми йде
мо понад Прутом і Черемошем до отчої землі, де залишалася са
диба генія світової новелістики — Василя Стефаника, де жили і 
творили великі наші українці -  Марко Черемшина і Василь Касі- 
ян. Тільки наша українська земля може родити таких велетнів 
культури, науки.

Ідучи на свято, я користуюсь нагодою знову побувати на своїй 
землі, де я народився, де моє коріння, де мене виховували мої ба
тьки та вчителі чесною, гідною, відданою людиною, яка любить 
свій народ, свою Україну. Ми повертаємось до села Іллінці. Під’їж
джаємо до Іллінецької школи, моєї школи, де я навчався, де з по
стаменту благословляє нас на мудре, добре, вічне Великий Каменяр.



Ill
Наше невеличке село, його земля народила, а школа виховала 

таких видатних людей, як Михайло Іванчук (писар), у якого гос
тювали І. Франко, В. Стефаник, М. Яцків, І. Вільде, синів Іванчу- 
ка -  Олексу і Тараса -  читарів УСС (Олекса був ще секретарем 
пресової квартири), Івана Федорака, Василя Ткачука — письмен
ників, Мирославу Харкевич — відомого лікаря у США, Мирослава 
Радиша -  художника, Дмитра Мойсу-Ґонту — організатора «січей» 
в Іллінцях, і ще багатьох, багатьох відомих людей.

З 1 вересня 1916 р. управителем нашої школи був Іван Федо- 
рак. Це була єдина школа в повіті, що працювала в цей час. 
У 1920 р. директором школи призначили Маркіяна Харкевича, 
який реформував школу в семирічну, де бідних дітей харчували 
безкоштовно.

Не злічити пам’ятних м ісць на рідній землі. 
То — наша віра, то наш дух,
Спів солов’їний ,
Щ об не осліп  і не оглух 
Н арод Вкраїни.

І повсюди — славні імена, імена, імена...— окраса і любов наша.
Наша зустріч в Іллінцях закінчилася врученням цінних укра

їнських книжок школярам, які були вдячні «...за зустріч, за теплі і 
щирі слова та книжки — дарунок з Фонду наших земляків, одно
сельчан Марії та Михайла Ґоянів. Книга — це життєдайне цілюще 
джерело, без якого життя людське стає духовно бідним та непов
ноцінним...» (З листа вдячності до нашого Фонду директора шко
ли пана Р. Ризюка.)

Далі дорога повела нас до села Джурова та Залуччя, де ми зу
стрічалися зі школярами та вчителями шкіл, де теж подарували 
1000 книжок від нашого Фонду. Зустрічі були цікавими та приєм
ними, але за браком часу ми мусили поспішати на свято «Січі» до 
Завалля, щоб разом з почесною громадою гідно відсвяткувати цей 
100-літній ювілей, щоб затвердити те, що творили наші предки для 
нас, щоб ми гідно передали нашим нащадкам.

Тож  єднайм ось, милі браття. 
Заведім життя нове.
Нехай росте і кріпшає 
Товариство січове!

З нагоди вікового ювілею 7 травня 2000 р. відкрили пам’ятний 
знак — символ на честь перших покутських «січовиків».
15 травня 2000 р. м. Київ Михайло ҐОЯН



Михайло 
і Марія

Київ, місто моє!
Після моїх тривалих відряджень, а весною я побував 

у Снятині, Млієві, на Черкащині, в багатьох сільських школах під 
Києвом, я вирішив присвятити допис Києву, чудовому, неповтор
ному місту. Захотілося поділитися своїми роздумами про сьогоден
ня, про його минуле і його майбутнє.

Київ — наша столиця, обличчя нашої України, де багато ву
лиць — то історія, багато будинків -  то архітектурні надбання. А те
атри, музеї, зелені каштани з їхніми білими свічками — то рай на 
Землі!

Кияни можуть радіти й гордитися тим, що життя в Києві хоч 
і повільно, але йде на піднесення. Впевнені кроки на шляху від
творення економічного й соціального розвитку, якого не було до
сягнуто раніше, розвитку транспортної мережі міста, відродження 
виробництва на тих заводах, що вже зупинилися, будівництва но
вих станцій метрополітену і багато іншого — це є реальні кроки 
міської влади, очолюваної діловим, енергійним керівником Олек
сандром Омельченком, якому рік тому кияни виявили найвищу 
довіру, обравши своїм мером. Але таких, як він, мало, тому дуже 
тяжко без підтримки з боку керівництва держави.

Проблема в Києві і в усій Україні — це українська мова, мова 
так званої титульної, корінної й найчисельнішої нації, не є пов- 
ноприсутньою в суспільному житті. Вона витіснена на периферію 
засобів масової інформації, наукового життя, зрештою міського 
побуту, за винятком міст Західної України. «Працездатність» укра
їнської мови паралізується, а отже, гальмується її внутрішній роз
виток, звужується простір спілкування. Все повинно стати на своє 
природне місце.

Майже сто років тому Михайло Грушевський сказав: «Якщо ми, 
українці, хочемо, щоб нас поважали інші народи, треба, нарешті, 
почати з поваги до себе». Нація без мови — не нація. Безпринцип
ність деяких наших керівників, відсутність індивідуальності, само
поваги, культури призводить до такої ситуації. Масоподібність по
ведінки у багатьох випадках дає можливість окремим особам зайняти 
таке важливе для нації місце, як місце народного депутата. Тому ми 
повинні бути принциповими при виборі наших депутатів.

Шануючи інші нації, інші держави, треба стояти на позиціях 
рівноправного співбесідника, рівноправного партнера. І ставлен
ня до нас буде зовсім іншим. Повага до себе — це практика історії, 
а ми не розуміємо, що ми є велика нація і годі вже нам прислужу
ватись.



З народженням дитини ми повинні плекати в ній пошану до 
себе, виховувати громадянську свідомість.

Впродовж довготривалого історичного часу основою держав
ної московської політики у «мовному питанні» була цілковита за
борона мов національних меншин, намагання їх асимілювати і 
всіляко підпорядкувати інтересам панівної нації. Пам’ятаймо ж 
давньолатинське: «Чия мова, того й влада, чия влада, того й мова». 
Ознаки і наслідки такої політики щодо української мови даються 
взнаки й до сьогодні. Як можливе в умовах існування держави 
українського народу потурання з боку владних структур усіх рів
нів, надто пресою та телебаченням, російській зверхності у питанні 
про мову, безкарні потоки брехні й облуди щодо мови, культури 
українців? Засилля антиукраїнської реклами і бездарні «ролики» 
популярних «секс-шоу» зірок сучасної естради лише принижують 
наше суспільство. Тому я, живучи тривалий час в Україні, вважаю, 
що багато залежить від наших керівників, які мусять заборонити, 
не допускати такі дешеві передачі. Якось я спеціально пройшовся 
вулицями Києва, заходив до крамниць, спілкуючись українською 
і чуючи у відповідь російську, але вже за хвилину багато хто з них 
спілкувався зі мною грамотною, гарною українською мовою. За
кони про державну мову мають бути чіткіші й суворіші.

Сьогодення -  це захоплення московським патріархатом кор
пусів Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На
ціональні святині українського народу поступово переходять до рук 
іншої держави. Московська церква -  це потужне знаряддя дена
ціоналізації та русифікації українського народу.

Як ми можемо дозволяти в нашій хаті, в моїй рідній Україні, 
щоб панували чужинці, щоб самоправно робили свою чорну ро
боту? Де наша національна та громадянська свідомість?

Людність в Україні знищувалася генетично не тільки в період 
тоталітарного радянського режиму, а протягом сторіч. І слава Богу, 
що не винищили до кінця Генетичне коріння нашого народу. При
знатися, в порівнянні з іншими європейськими народами у нас 
дуже відчутні ті страшні удари на генетичному рівні. Так, культура 
нашого народу розшматувалася, але звичаї, мова, релігія настіль
ки сильні, як у жодного європейського народу. Протягом століть 
українцям вбивали поняття меншовартості, другорядності, нездат
ності створити свою державу. І все це вселяло в людей зневіру. Тих, 
хто вірив, боровся,— знищували або перевербовували в свою віру, 
забирали до Москви. Ось і маємо тепер розхристаний, зневірений, 
деструктурований народ, який сьогодні не дав необхідної кількості 
лідерів в усьому: політиці, науці, культурі. Тому нашим справжнім



1 лідерам, таким як Віктор Ющенко, Олександр Омельченко, Євген 
Марчук, треба допомагати морально, об’єднуватися навколо них. 
І я вірю, що нація наша зрозуміє причину повільних зрушень і 
об’єднається. Якщо люди зрозуміють, що ніхто не зможе зробити 
народ щасливим, крім них самих, своїми руками, своїми силами. 
Ми мусимо домогтися свого, і кожен повинен почати з себе. Тіль
ки величезна позитивна праця має успіх у цьому житті.

Ми повинні вивчати життя і йти шляхом Кобзаря -  борця за 
волю, і не тільки на сьогодення, а й на всі грядущі часи.

Невтомною нашою працею та з Божою поміччю настане од
ного дня нова доба, доба вселюдського миру з волею і справедли
вістю для всіх.

У неділю, 28 травня, в день святкування Києва кияни і гості 
столиці стали свідками довгоочікуваної знаменної події — освячен
ня нашої національної святині — відродженого Золотоверхого 
Михайлівського монастиря.

Побудований він був 1108 року, частково зруйнований під час 
татаро-монгольської навали і повністю знищений у 1934 р.

Нам, сучасникам, випав почесний обов’язок відновлення ста
родавньої святині.

Нарешті, майже через дев’ять років після проголошення Не
залежності, з будівлі найвищого законодавчого органу держави 
зникла пріснопам’ятна радянська символіка. Тут, на фасадах Вер
ховної Ради, встановлено три Малі Герби України.

Це перемога... це сьогодення нашого Києва, нашої невмиру
щої України. Світло, радість, Бог — завжди мають бути в нашому 
серці.
Травень 2000 р. Михайло ҐОЯН

2001 рік —рік визначних подій
Пам’ять — це усвідомлення потрібного, здатність за

пам’ятати, зберегти у свідомості все те, що тобі важливе. 2001 рік 
увійде в пам’ять українських людей нашої держави як рік визнач
них подій.

Уперше, через тисячу років по хрещенні України-Руси, у на
шій святій столиці — Києві — побував Глава християнської церк
ви західного обряду. Вже з огляду на це візит увійшов в історію як 
подія унікальна в духовному, культурному, політичному житті су
часного світу. Приїзд понтифіка, Його Святості Папи Ївана-Пав- 
ла II до України — це символічно, це подарунок до 10-ї річниці



нашої Незалежності. Сягнувши Божих високостей, молитва Свя
тішого сяяла світові, плекаючи в ньому Віру, Надію, Любов.

Свято Незалежності особливе насамперед тому, що безпо
середньо стосується кожного з нас, увійде в пам’ять кожного, хто 
щиро любить Україну. Україна вже десять років Незалежна держа
ва! Десять років тому з руїн колишньої тюрми народів — Совєтсь- 
кого Союзу, який поневолював, русифікував, нищив і руйнував, 
обкрадав і духовно спустошував український народ,— як фенікс із 
попелу, піднялася Україна і 24 серпня 1991 року Актом проголо
шення Незалежності заявила світові про себе.

Історія вчить: будь-яка держава здатна утвердити свою міць і 
цілісність лише тоді, коли існує система ідей, які не тільки визна
чають ціннісні орієнтири розбудовного процесу, а й спроможні 
об’єднати і надихнути людей, згуртувати націю, стати потужним 
стимулом прискорення суспільного прогресу. Нам конче потрібна 
сьогодні науково обґрунтована стратегія дальшої трансформації 
суспільства як єдиного, цілісного організму.

Напередодні десятої річниці Незалежності України в Києві 
відбувся III Всесвітній Форум українців. Він став загальнонаціо
нальною подією. На Форумі, у його секціях йшла серйозна ділова 
розмова про наші ще не вирішені проблеми. А їх ще, на жаль, дуже 
багато: це і питання нашого селянства, і національне питання, і мо
вне, і питання національної книги, школи та Єдиної Помісної 
церкви. На мою думку, треба сконсолідувати українську націю на 
основі української Ідеї. Під час Форуму, який проходив 18— 
20 серпня, відбулася ще видатна подія 19 серпня -  відкриття гро
мадського Центру «Українсько-Австралійський Дім», у якому бра
ли участь багато визначних людей включно з гостями з Австралії. 
З вступним словом виступив Павло Мовчан — голова цього 
Центру. З поздоровленням -  Генеральний консул України в Авст
ралії Василь Корзаченко, гості з Австралії Юрій Менцінський та 
Галина Кошарська. На цьому святі відбулася перша презентація 
книги ЕДУА- Енциклопедичного Довідника про українців в Ав
стралії, яку провів письменник і кореспондент газети «Вільна Дум
ка» Анатолій Михайленко. З вітальним словом виступив Юрій 
Менцінський та багато інших.

Перша частина презентації книги ЕДУА відбулася, користу
ючись нагодою, відкриттям Українсько-Австралійського Центру, 
щоби показати присутнім книгу, яка є досягненням 50-літньої 
творчої діяльності Володимира Шумського. Тому без перебільшен
ня треба віддати належну пошану і респект авторові книги, який в 
нелегкий спосіб виконав велику роботу не для себе, а для всіх нас,



; українців, і для нашої історії. Володимир Шумський є також го
ловним редактором газети «Вільна Думка». Ця газета є його дити
ною, якій він присвячує чимало уваги. Газета виходить система
тично, у ній подаються цікаві інформації з життя діаспори  
Австралії, коротко, влучно аналізуються події.

Мені часто кажуть мої друзі, знайомі тут, в Україні: пане Ми
хайло, вам, українцям в діаспорі, надана велика місія — зберегти, 
нести, передавати нашу історію, нашу мову...

Тому хочу з вдячністю висловитись на адресу В. Шумського 
та редколегії, які в нелегких фінансових умовах невтомно працю
вали над дуже важливою книгою, яка залишиться для історії про 
нашу українську діаспору.

Що ж до презентації книги ЕДУА, яка відбулася у Будинку 
письменників, де зібралося близько двохсот людей, переважно біб
ліотекарів столичних бібліотек, то ми зрозуміли: популярність і 
потреба цієї історичної книги, яка висвітлює нелегку долю і шлях 
наших українців, незаперечні. Ця книга є також пам’яттю, пам’ят
тю про нас, українців у діаспорі. Ми поіменно залишимось в історії 
для майбутнього покоління.

Це збірник, з якого вдумливий читач довідається про життє
вий шлях українських людей, яких незавидна доля вирвала зі сво
їх рідних земель і кинула напризволяще на чужину. Але навіть на 
чужині, серед невідрадних обставин, у боротьбі за своє власне що
денне буття українська людина не забула про рідний поневолений 
і зруйнований свій край, рідну українську мову. ЕДУА — це немов 
дзеркало, в якому є історія, в якому відбиваються життя і мрії укра
їнського емігранта, що шукає шляхів, як розбудувати своє власне 
життя; не втративши своєї національної особистосте — як бути 
собою. Треба належно оцінити велетенську роботу над книгою. 
Вартість і актуальність книги ЕДУА в тому, що вона інформує світ 
про українців, які жили і живуть в Австралії. Тому тут, на презен
тації, ми пересвідчились, і я це мушу підтвердити, в необхідності 
перевидання ЕДУА саме в Україні, щоб задовольнити всіх у при
дбанні цієї історичної книги. А здійснити це можливо лише тоді, 
коли ФУСА, наша головна наукова Фундація, виділить на це кош
ти, а вона повинна це зробити.

Багата й дуже різноманітна українська еміграція. Але, на жаль, 
серед могутніх дужих дубів, таких як, наприклад, наші корифеї сл. 
п. Я. Рудницький, сл. п. Д. Нитченко, В. Шумський, О. Тарнавсь- 
кий, Т. Яськевич, розгніздилися й усякі карликові дерева, які ро
стуть собі й буяють у тіні сильних дубів і струнких кленів, роблячи 
свою шкідницьку й гальмуючу роботу.



Бути собою — це гасло, під яким маємо прямувати до здійс
нення нашого призначення на землі. Ми мусимо прагнути до як
найширшого розвитку української духовносте та оздоровлення 
взаємин у лоні українського народу. Нездорові випади, які мають 
місце,— нехай кожний із нас зрозуміє,— це не на користь нашої 
спільноти. Побудуймо наше життя на глибоких засадах етики й 
моралі не для того, щоб вивішувати їх на показ, але щоб жити ними 
й примушувати інших коритися їм. Уміймо бути лицарями в добу 
підлості й підступу, бо хтось мусить зробити початок в напрямі 
поліпшення. Говоримо як українці до українців, бо відчуваємо ці
лою нашою істотою, що якщо ми не зіллємося психологічно в одне 
національне тіло, в один національний кулак, тоді колесо історії 
розчавить нас, бо ми не виконаємо того, чого історія в сьогодніш
ній час так імперативно вимагає від нас. Борімося за найкращу 
українську ідею -  чесно, гідно, по-лицарськи, а не за химерну 
владу... на еміграції. Треба відкинути нечесні й негідні методи бо
ротьби. Треба, щоб наше життя і наша внутрішня боротьба погля
дів і впливів була прикладом достойносте й гідносте для майбут
ніх поколінь.

До хвилюючих роздумів спонукає мене уривок одного із звер
нень Івана Огієнка (митрополита Іларіона) до своїх маєтних зем
ляків: «Кожна людина, яка багата не була б вона, має звичайний 
кінець,— вернеться в землю...».

Піде в землю, і пам’ять про неї минеться. Не так буває з тими, 
хто прислужився розвиткові культури, розвиткові майбутнього по
коління, цебто меценатами, які віддають усе для добрих справ. Тому 
ми з дружиною вивчаємо, досліджуємо наших українських мецена
тів. Ось уже десять років ми унаслідуємо, хочемо хоч трохи доторк
нутися до таких благодійних, таких славних діянь, якими славили
ся наші меценати. Ми розуміємо, що тільки книги можуть підняти 
інтелект нашого молодого покоління і таким чином побудувати 
нашу Україну раз і назавжди, навічно Незалежною, демократичною, 
багатою і сильною та здобути право голосу в світовій історії.

Тому перше вересня — це теж приємний, дуже важливий день. 
Біжить наше прекрасне майбутнє — наша молодь, до шкіл, гімна
зій, ліцеїв, до університетів та академій, щоби здобувати, набира
тися знань, щоб запам’ятати про добро, про тих, завдяки кому вони 
живуть у прекрасній Державі, у якої є майбутнє, яка називається — 
наша Свята Україна. Пам’ятаймо: все те, що світ робить на кра
ще,— не для війни, а для продовження життя на цій прекрасній 
планеті.

Михайло ҐОЯН



Чи справді ми діти України?
Чи справді ми діти України, чи лиш так себе назива

ємо? Не знаю, чи багато з нас, старших українців, розуміють усе, 
читаючи англійські газети й журнали? Але є й досить нас, що мо
жуть зрозуміти, про що я тут пишу.

Відомий англомовний журнал «Reader’s Digest» друкує чудові 
оповідання, гарні жарти й життєві пригоди. Цікаво його читати й 
потрібно читати, бо ніколи не пізно вчитися на добрих прикладах. 
В «Reader’s Digest» за грудень 2000 р. на сторінці 94 є оповідання, 
яке я з цікавістю прочитала і дуже захопилася. Не буду докладно 
писати про все. Мова йде про одну молоду відважну, щирого сер
ця жінку. Але не важливий тут вік, а важливо, як ми ставимося до 
свого ближнього, без різниці, де живемо. Головне — що ми носи
мо в нашому серці.

Ця жінка опинилася в досі незнаній частині земної кулі, опа
нованій захланними безсовісними монополістами, які хоч і бачать 
наші страждання, але не звертають на це уваги заради власних за
хланних інтересів.

Я заохочую, щоб кожен прочитав цю статтю, і, може б, ми 
навчилися, як треба жити, поводитися, і подивилися на себе.

Коли я читала цю статтю, мимоволі капали сльози з моїх очей, 
бо я побачила, що є ще добрі люди, які люблять свого ближнього і 
які в його стражданні віддали б усе, що мають.

Ось коротко про цю жінку доброго серця. Вона відкрила страш
ну правду, побачивши на вулиці багато дітей, які бавилися запо
рошені напроти її готелю. Це були забуті людьми діти, сироти, 
і тоді ця жінка доброго серця вирішила присвятити своє життя, 
щоб рятувати ці невинні душі від злиднів, в яких вони опинилися 
не по їхній волі. Ці діти були цілком чужі для неї. Але для доброї 
людини ніхто з потребуючих помочі не повинен бути чужим, тим 
більше якщо це стосується дітей.

А тепер спитаймо себе, що ми, українці, зробили не для чу
жих, а для своїх рідних українських дітей, які повинні знати, що 
ми їх любимо?

На жаль, сьогодні в нашому суспільстві появляються люди- 
самолюби, які не хочуть жити за принципами людей доброго сер
ця, що не йде на користь як нашій спільноті в Австралії, так і на
шому народові в нашій рідній Україні.

Працюючи з дітьми вже понад сорок років, тобто майже все 
своє життя, я знаю, яке це благородне діло — працювати з дітьми 
і для дітей. Бо ж діти — це найбільший скарб усіх народів світу.



А ми, українці, повинні докладати всіх зусиль, щоб рятувати нашу 
вимираючу націю.

Коли читаємо нашу демографічну статистику, то жахаємось, 
що діється з нашим народом! Московське господарювання в Укра
їні через століття екологічно знищило нас до тієї міри, що україн
ська нація опинилася під великою загрозою втрати наших дітей, 
найбільшого скарбу української нації. Ніяка держава в світі не 
потерпіла так катастрофічно від московського ярма, як наш народ, 
який пережив страшні голодомори, останньо ще нечуване досі 
страхіття від Чорнобильської трагедії. Це був немов останній смер
тельний удар для нашого народу, а головно, наших дітей. Наслід
ки Чорнобильської трагедії я бачила на власні очі, і ще й досі 
сняться мені усі ці марева жалюгідного стану в Україні. Тож ми 
мусимо зрушити наші серця, поки ще не запізно...

Так, більшість із нас в Австралії живе в достатках, але все ж 
таки ми не почуваємо себе щасливими. І ми почали думати, що 
доброго ми можемо зробити в нашому житті? Українці в біль
шості — чудовий, працьовитий і здібний народ. В нас були і сього
дні є люди, як на вигнанні так і в Україні, щирі, жертовні, які дуже 
багато зробили для нашого релігійного і культурного збереження, 
побудувавши церкви, Народні доми, кредитівки, школи, посилали 
дітей до українських суботніх шкіл.

І ми не ізолювалися, а навпаки — хотіли показати, що ми куль
турний народ. Ми творили різні фонди з надією, що прийде час, 
коли будемо пишатися і радіти успіхами, наслідками наших доб
рих діл, а покоління, яке прийде після нас, буде нам вдячне за те, 
що ми не жаліли ні часу, ні грошей. І хоч нам не приходилось це 
легко, але ми знали, що ми повинні виконати наші завдання в ім’я 
нашого поневоленого народу і батьківщини.

Останнім часом, на жаль, знайшлися в Австралії одиниці, які, 
щоб австралійський уряд забрав у мене дозвіл на ведення дитячих 
садків, хотіли вжити заходів, щоб зробити з мене «ментально хво
ру». І це два чи три директори однієї ніби наукової інституції! Тяж
ко собі уявити, що можуть знайтися серед нас такі українці, які 
задля своїх власних особистих інтересів зробили б шкоду на рівні 
проклятих найлютіших ворогів України.

Хоч гірко і сумно про це писати, але задля святої правди й 
користи українського народу ми змушені рішуче й активно побо
рювати крайнє неморальні вчинки, хоч як лицемірно прикриті 
ніби благодійними вчинками...

Не будемо входити в подробиці, бо кожній мудрій, свідомій 
людині має бути зрозуміло і ясно, але чомусь нам дуже часто бра-



Г кує відваги голосно протестувати, хоч слід було б на весь світ кри
чати про шкідливу дію тих людей щодо майбутніх наших поколінь 
в Австралії.

У зв’язку з цим приходить на думку мудрий вираз, що освіту 
можна набути, але патріотом треба народитися. Чи не базуються 
на цьому всі цивілізовані культурні народи?

І саме тепер крайня пора згуртувати всі наші патріотичні сили 
як в Україні, так і в діаспорі. Щоб доказати, що ми дійсно гідні 
називати себе дітьми великого українського народу, готові стати в 
ряди один за всіх, а всі за одного! Не сміємо бути байдужими, бо 
інакше вся боротьба кращих синів-дочок України і щирих україн
ських патріотів у діаспорі піде намарно!

Читаючи історію Московії, написану ще в 1890 році науковцем 
В. Р. Морфолом, видану в Оксфорді (Великобританія), доходимо 
висновку, що все, що було приписане Московії, як також і перші 
згадки монголами і татарами про Москву (1238—1462), вказують на 
те, що через століття Москва грабувала Україну. Є цікава згадка 
про царювання Петра Великого (1682—1725) (хто назвав його «ве
ликим»?), який працював у лондонському порту звичайним робіт
ником і вже в той час показав своє варварське обличчя, про яке 
була вже тоді піднесена справа в Бритийському парляменті. Повер
нувшись до Москви, відразу почав будувати московську імперію 
чужими руками. На службі московських царів у ті часи були анг
лійці, французи, швейцарці, шкоти, німці та інші, але найбільше 
було «руських», як тоді нас називали і які були грамотними людь
ми з Київської Руси. Київ у той час був науковим центром на сході 
Европи...

А на сторінці 319 вищезгаданого видання дослівно читаємо: 
«The Academy of Kiev deserves notice on account of the important 
effect which it had upon Russian literature, as it was the only place of 
education of any repute». І таких цитат можна навести безліч і з 
минулого, що свідчить, що ми нащадки великого народу.

Тож нехай буде сором усім тим, які продаються і йдуть на служ
бу ворогам. Українська земля їх не прийме, вони будуть прокляті 
за зраду.

А з австралійської сумної дійсности прокляті будуть ті, хто йде 
проти свого брата до Верховного Суду задля своїх особистих амбіцій 
та користі, незважаючи на всі кодекси чести й моралі та національ
ної солідарности. їхні ганебні імена ляжуть чорною плямою навік- 
віки, забруднюючи сторінки в історії української діяспори в Австралії. 
Аделаїда, 2001 р. Марія ҐОЯН



За Україну, за її волю
Шановні друзі, хочу вам розповісти про своє життя в 

Україні і пригоду, яку мені довелося пережити перший раз у мо
єму житті. А саме, по приїзді до Києва, під кінець травня цього 
року, що я побачив, яку велику розбудову проводить столична ад
міністрація. Почалася перебудова майдану Незалежності, залізнич
ного двірця, Бессарабської площі, будівництво чудової дороги та 
площі біля Ботанічного саду. Роботи на майдані Незалежності ве
дуться колосальні, багато в моєму житті я бачив будов і перебудов, 
але такого ще не бачив.

З обох сторін вулиці Хрещатик розпочалися розкопки до не
ймовірної глибини. Вся будова відбувається повністю під землею і 
повинна закінчитися до 24 серпня, до дня нашої Незалежності. Чи 
так станеться, побачимо, але віримо, бо багато залежить від погоди. 
А погода в Україні всіх дивує. За моїх десять років перебування тут 
такої погоди я не бачив. Весна була зимна і дуже часто перепада
ли дощі. Прийшло літо, трохи потепліло, але дощі не припиняють
ся. Майже кожного дня дощ. Але не про це, не про погоду я хочу 
написати, а про мою пригоду.

З перших днів мого приїзду до Києва я з фотоапаратом пішов 
до влади будівництва, щоби одержати дозвіл робити світлини про
гресу робіт. Один, два рази на тиждень прийти і записати на плів
ку, що відбувається на будові. Колись ми зробимо виставку світ
лин з цієї цікавої історичної події, щоби показати людям, яка це 
була велика і складна робота. Я ніколи не сподівався побачити те, 
що побачив,— маса робочої сили, дуже модерне найновіше техніч
не обладнання, робота йде цілодобово. Вночі цілий майдан осві
чений, але через постійні дощі робота дуже ускладнюється. На 
будові є кілька великих кранів для піднесення вантажів вагою до 
15 тонн.

Одного дня, як я ходив з апаратом, вибираючи найкращі напря
мки для композиції світлин, до мене підійшов один з керівників і 
запропонував мені, чи не хотів би я полізти на 50-метровий кран і 
зробити унікальні світлини. Він мені сказав, що ніхто ще не відва
жився полізти на той кран, хоча ми пропонували неодноразово, і як 
я погоджуюсь, то тільки я матиму світлини, бо кран за тиждень за
беруть. По-перше, я думав, що то жарт, але виявилося, що вони не 
жартували, рівно ж хотіли мене випробувати, чи я відважуся на та
кий крок. Я багато не вагався, бо я належу до відважних, життя 
навчило мене, що до відважних світ належить. Люди, які були зі 
мною, відраджували мене за всяку ціну, щоби я не ризикував, бо то



дуже небезпечно, а ще в моєму віці. Молоді не відважились лізти 
на той кран, бо було запропоновано деяким. І ще я знав, що такої 
нагоди в мене більш не буде, якщо я не використаю цю можливість. 
Погода в той день була сприятлива.

Я не думав про наслідки, я знав, що це матиме значення для 
моєї історії, і хтось повинен це зробити, і, може, так, що доля ви
брала мене, щоб я мав приїхати аж з Австралії і піднятися на тому 
крані під хмари. «Операція» почалася, мені дали пару робочих ру
кавиць, щоби я не побруднив руки, прив’язав добре мій «Нікон», 
бо я мусив мати вільні обидві руки, і поліз на «Еверест».

Я приготував себе до експедиції в повному розумінні відпові
дальності сам за себе, поступово, крок за кроком я підносився до 
неба, очі людей, які спостерігали з долини за кожним моїм кро
ком, не могли зрозуміти, чому я це роблю, вважали мене за дивну 
людину і переживали до безтями за мене, щоб, не дай Боже, мені 
щось сталося і я впав би з того крана, то буде їхня вина, що вони 
мені дозволили лізти так високо. І може, все те, що ми робимо в 
Україні, як нам люди деякі кажуть в Австралії, що ми це робимо 
для слави, але я про це не думав і кінець-кінцем опинився на най
вищій площадці крана. І що я бачив!.. Я не повірив своїм очам. 
Я зрозумів, чому відважні люди стають героями, я чувся нормаль
но, піднесено і радів, що рішився на таку подорож. Може, до де
якої міри це було самолюбство, бо я пішов проти волі людей, які 
мене умовляли, щоби я не ризикував. Вони мене переконували, що 
і Марія мені б цього не дозволила. На крані, хоч це високо, я по
чувався вільно і впевнено, спокійно робив світлини наліво і напра
во, з тої висоти види були чудові, такі, що тільки раз у житті щось 
таке може трапитися, і все це сталося в Україні, і ще на десятому 
році нашої Незалежності, це все для мене символічно.

Я зрозумів, що це мала бути моя місія в додатку до всієї бла
годійної роботи, яку ми проводимо разом з моєю дружиною тут, 
уже десять років в Україні, і мені не соромно це повторювати. І хай 
говорять наші недруги, що хочуть, ми маємо своє завдання, воно 
є потрібним, корисним, благородним, і ми можемо тільки пиша
тися цим.

І хай вони зрозуміють, що це легко не приходить. Ми хочемо, 
щоб з такою місією приходили в Україну багато і багато людей, 
а для цього потрібна посвята. Будучи на крані, розглядаючись на
вколо на тій висоті, мені так сподобалося, що не хотів сходити. Там 
працювало двоє людей, один з яких був Володимир, який дуже опі
кувався мною і стежив за кожним моїм кроком, а тим більше, коли 
довідався про мій вік. Він ніяк не міг собі уявити, що це правда,



що мені 79 років, він сприймав це за жарт, але коли я запевнив 
його, що це не жарт, то він з подивом потис мені руку і сказав: 
пане Михайле, ви справді герой, як ви без жодного вагання пішли 
свідомо і впевнено, то для нас ви є прикладом, як треба жити і 
творити, бути відважним. Не кожна людина зробила б те, що ви 
зробили. Ми запрошували багатьох фотокорів — всі обіцяли, що 
прийдуть, але то залишилося обіцянкою. Коли я спускався донизу 
в мене роїлися думки, який буде вислід, коли я проявлю мої нега
тиви.

Я радів ще з одного успіху в моєму житті, це, може, не така 
велика подія, але для мене це історична подія. По закінченню всіх 
робіт на Майдані ми зможемо побачити те, що небагатьом вдалося 
зафіксувати для майбутніх поколінь. Я знаю, що я не стану героєм 
за те, що я зробив, і Президент не нагородить мене державною від
знакою, але для мене особисто буде приємно оповідати людям про 
свої незвичайні пригоди в нашій рідній столиці, і ще з такої поваж
ної події. Я далі продовжую записувати на плівку перебіг всіх ро
біт і буду робити це аж до повного закінчення цих будівельних 
робіт з надією, що все буде закінчене вчасно. Багато людей невдо- 
волені тим, що робиться на Майдані, але нам треба зрозуміти, що 
перебудова Майдану не здійснюється за кошти з державного бюдже
ту, а з бюджету міста Києва і приватних інвесторів.

Як буде цей проект виглядати по закінченню, побачимо. Це має 
бути щось таке, чому немає подібного і рівного в Європі, а може, 
і цілім світі. На мою думку, це більш цікава і захоплююча будова, 
ніж будова Австралійського парламенту, а може, й буде рівнятися 
вежі Ейфеля в Парижі. Століттями Київ був залишений поза ува
гою московської імперії і вважався провінційним містом, але аж 
тепер завдяки доброму господареві, чудовій людині Олександрові 
Омельченкові Київ встає з колін. Це кроки, які не зуміли ввести в 
практику попередні голови столиці від початку нашої Незалеж
ності. Пан Омельченко показав, як треба господарювати, він дбає 
про народ, який живе в цьому вічному граді, і то є дійсність. Прав
да, нелегко це вдається Омельченкові, бо є багато людей, які пе
решкоджають йому, приписують йому різного роду видумані й 
перекручені факти тільки ради того, щоби приписати йому щось 
негативного. Але він людина мудра і не звертає на це уваги і ро
бить свою корисну роботу, здобувши собі пошану і респект у на
роді, доказом чого є великі зміни на краще.

Київ стає найкращим містом у світі, своєю історією він нале
жить до найстаріших міст в Європі, а може, і в світі. Є віра і надія, 
що наш Київ, а з ним і вся наша Україна стануть зразком для дер-
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!“ ? кати, а дійсно включитися і практикувати не на словах, а в ділах, 
[ЦіїІ|| і бути в рядах тих, які стали справжніми будівничими української 
■і ? - ■ держави. Будьмо гідними дочками і синами великих справ, які пе- 
ЩШ- редали нам наші предки. Не зрадьмо їх і передаймо долю нашої 

держави в надійні руки розумним, мудрим, національно свідомим 
нащадкам. Нехай ця десята річниця нашої Незалежності об’єднає 
нас на благо України і українського народу. Хай Господь благосло
вить нас і всі наші добрі діла!
Київ, 7 липня 2001 р. Михайло ҐОЯН

Нам треба жити для добра!
Незалежність України — це велике надбання нашої 

держави. Незалежна, Самостійна Україна — це епоха нашої історії, 
яка почалася на переломі двох століть і продовжує крокувати в 
новому столітті й новому тисячолітті.

На жаль, багато громадян України і країн СНД не усвідомлю
ють ще, наскільки цінною є незалежність, тому що комуно-олігар- 
хічні керівники зробили все, щоби понизити людину тими соці
альними умовами, які вони створили штучно, щоби людина 
(в більшості) тільки й думала, щоб якось заробити собі на при
мітивне харчування, а про принципи, самоповагу, справжню лю
бов до своєї України і до себе — все це щоб проходило десь поряд 
не в її мисленні, в її культурі, в її діях.

Ця тема дуже актуальна, дуже гостра, дуже поважна. Але сьо
годні я не про це хочу розповісти в моєму дописі. Хоча зрозуміти 
всю важливість мати свою Незалежну державу, мати і розмовляти 
на древнішій рідній мові — тому що українці — це один з найдрев- 
ніших народів планети, мені допомогла зустріч з прекрасними, 
неповторними людьми, людьми з гарячим серцем, незнищенним 
правдолюбством і справжніми українцями, які є взірцем українсь
кої душі. Вони сильні любов’ю до України, все життя прагнучи до 
того, щоб долучитися своєю допомогою до кожної доброї справи, 
а їх в Україні вони роблять дуже багато.

Я хочу познайомити вас з панством Ґоянів, з пані Марією і 
паном Михайлом з Австралії. Це унікальні люди, після зустрічі з 
якими я під іншим кутом подивилася на нашу історію. Відбувся 
радикальний переворот у моїх думках і моєму розумінні жахливої 
дійсності життя нашого народу і всієї України впродовж багатьох 
десятиліть. їхня меценатська і благодійницька діяльність почалася 
з перших днів проголошення нашої Незалежності. Спочатку вони



привезли багато ліків і вітамінів і роздавали по школах. Взяли ак
тивну участь у видавничій діяльності. Залучаються до створення, 
спонсорують видання книжок «Великий Українець», «Про Грушев- 
ського, першого Президента України»; «Воскреснемо» Яреми Го- 
яна, присвяченої 2000-літтю Різдва Христового; «Національне ви
ховання в сім’ї» Петра Щербаня і багатьох-багатьох інших. Вони 
давали гроші на організацію різних фондів, які, на жаль, не випра
вдали себе, й тому панство Ґоянів були незадоволені, але не роз
чарувалися. Вони знаходили для кожного негативного випадку ви
хід і виправдовували людей, тому що мали велику витримку. Бачать 
спаплюжену і приспану Україну, бачать занедбану українську мову, 
і в них болить серце за нашу культуру, наші майбутні покоління. 
Тому вони створили родинний фонд, почали закуповувати тисячі 
і тисячі книжок і розвозити та дарувати їх по школах, бібліотеках, 
садочках, гімназіях, інститутах, університетах, військових закладах, 
музеях. І це по всій Україні, від Києва, Львова, Тернополя, по всій 
Галичині -  до Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Донецька, Сім
ферополя, багатьох інших міст. І все це робиться з оптимізмом, 
з радістю, що причетні до розбудови самостійної соборної держа
ви. Вони самі багато читають і вивчають україністику.

Я була вражена, побачивши їхню бібліотеку українських кни
жок, словників, наукових праць, яку вони зібрали в своєму по
мешканні. їх цікавить усе -  від художніх картин до монетної твор
чості. Вони могли б, як більшість українців і в нас, і в діаспорі, 
їздити по світу в туристичні подорожі, відпочивати, але ні... бо
лить у них душа за Україну. Вони люблять свою націю, її само
бутню культуру, співучу мову, і тому вони самовіддано, свідомо 
віддають усе, що можуть, і щоразу повторюють: «Нам треба жити 
для добра».

А їх любов до Тараса Шевченка, поезію якого вони знають 
напам’ять! «То є наш Бог, великий філософ усесвітнього масшта
бу, наш пророк, який сьогодні дуже актуальний»,- це їхні слова.

Мені хочеться подякувати їм за те, що вони є, за те, що доля 
звела мене і мою родину з ними, і вже десять років я не перестаю 
дивуватися і захоплюватись цими цікавими, незвичайними людь
ми. У нас таких людей називають диваками, білими воронами, 
а по-суті то є люди майбутнього, люди, що є прикладом як для мо
лоді, так і для всіх людей різного віку. І ці люди вийшли з Укра
їни. Це високоосвічені люди, які вивчили багато мов.

Я дедалі більше дізнаюся про їхнє дивовижне життя. Пан 
Михайло — професійний фотокор. Світлини в нього вражаючі, якщо 
то портретні світлини, то прекрасні виходять образи: обличчя, очі,
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усмішки; якщо то природа, то подих захоплює, коли бачиш, яка 
вона божественна, особлива в Україні.

А захоплення пана Михайла фільмами історичної тематики 
про Україну і українців, які він робить 50 років! В родині Ґоянів 
багато архівних фільмів з історії українців по всьому світу. До ти
сячоліття Хрещення Русі ними були зроблені пам’ятні медалі. їх 
також турбує стан дитячого здоров’я та екологія українського се
редовища, і тому вони готують до видання рекламну книжку про 
шкідливість тютюнопаління, щоби бачити українських дітей здо
ровими, розвиненими і достойними громадянами України. Вони 
з болем у серці читали про наших великих українців, про родину 
Симиренків, Лип, Чикаленків, відвідали їхні занедбані садиби, 
а знайшовши світлину Симиренка, поставили у себе в кімнаті. Такі 
наші пані Марія і пан Михайло Ґояни.

Про них можна писати й писати. Я хочу, щоб багато людей в 
Україні дізналися про цих людей, які є прикладом для прийдеш
ніх поколінь. Ми повинні зрозуміти, що більше треба писати про 
прекрасне, про благодійні справи людей, які закохані в Україну, 
які сильні духом, вони потрібні Україні. Про таких, як родина 
Ґоянів, котрі свій хист віддають задля розбудови нашої держави, 
треба писати за їхнього життя.

Напередодні ювілею нашої Незалежності прийміть, наші до
рогі, незабутні друзі, нашу шану і любов. Бажаємо Вам творчої 
наснаги та нових громадських звершень на благо нашої Святої 
Соборної України. Тільки любов’ю і великою працею можна по
долати труднощі, і тоді наша Незалежна Україна буде гордо кро
кувати третім тисячоліттям! Ми віримо в це!

Многая літа нашим добродіям і нашій Україні! 
Слава Україні!

Київ, 10 серпня 2001 р. Валентина ПЛОТНИК

Віктор Ющенко — надія України
Зустрічі з цією людиною, прекрасною, інтелігентною, 

розумною, я бажав, чекав цього моменту вже кілька років. Не тоді, 
коли він був прем’єром, а набагато раніше, тоді, коли він обіймав 
посаду Голови Національного банку України.

Я хочу розповісти про зустріч з Віктором Ющенком, яка від
булася 1 жовтня цього року в Будинку вчителя, де зібралась укра
їнська інтелігенція. Його виняткова скромність і природна інтелі
гентність вирізняє його із багатьох наших високопосадовців. Тому



й тільки тому, що вже на посаді Прем’єра істинно українського 
уряду він проводив політику в інтересах свого народу чесно і без
компромісно та зумів довести всім свою високу професійність кон
кретними справами, конкретною роботою; зусиллями комуноолі- 
гархів усупереч інтересам народу його було знято з цієї посади.

Віктор Ющенко — це українська людина, яка сповідує націо
нальну ідею, він працював і працює тільки на користь України, 
на її розвиток. Це визначний український державотворець, 
професіонал високого рівня.

В часи його головування в Національному банку України було 
проведено грошову реформу з відродження національної грошової 
одиниці з традиційною назвою «гривня». З давніх-давен монета 
була не лише втіленням товарно-грошових відносин, а й носієм 
матеріальних благ, утіленням багатства держави і кожного її гро
мадянина зокрема. Монета не визнає меж і кордонів, завдяки мо
неті і ми повідомили світові про Україну, про нашу історію, куль
туру, традиції. Фактично вперше за багатовікову історію завдяки 
Вікторові Ющенку і його команді ми маємо такий могутній засіб 
для репрезентації, популяризації життєпису нації.

«Монета — один із символів і носіїв історичної правди, на якій 
повинна виховуватися і зростати нація, формуватися державна 
політика та ідеологія»,— це слова Віктора Ющенка.

А поява Віктора Ющенка на прем’єрській посаді... За рік сво
го прем’єрства він довів усім, як треба працювати і чого можна 
досягнути. Віктор Ющенко -  успішний банкір-реформатор. Міц
на гривня та загальна економічна стабільність і початок економіч
ного зростання -  його безпосередні заслуги.

Але він був не до вподоби певним політичним, кланово-кри
мінальним та іншим антиукраїнським силам. Це ті сили, які не 
зацікавлені в діяльності державника-реформатора Віктора Ющен
ка, в розбудові, економічній стабільності української держави.

На зустріч, яка відбулася 1 жовтня, Віктор Андрійович при
йшов зі щирою доброю розмовою, це був творчий дружній діалог. 
Він спокійно вислуховував критичні зауваження і виважено відпо
відав на всі запитання. Він ділився своїми планами, конкретними 
діями для того, щоб використати шанс, який, я впевнений, він має 
на наступних виборах.

Коли Віктор Ющенко прийде до влади, він намагатиметься 
здійснити економічну реформу з метою створення сучасної кон
курентоспроможної економіки. Молодий політик-фінансист ство
рить перспективну економічну модель розвитку України. А в зов
нішній політиці він категоричний прихильник євроатлантичної



:> ? ї інтеграції та прагматик у відносинах із сусідами. У плані внутріш
ню*™ нього розвитку позиція Віктора Ющенка орієнтована на націо- 
jUU|| нальну ідею, в основі якої, в його розумінні, закладені патріотизм, 
•її? ) християнсько-демократичні та ліберальні цінності, самостійність, 
If86* с°борність і суверенність Української держави. Віктор Ющенко ро- 
їїі зуміє потребу розбудови вільного громадянського суспільства та 

контролю за всевладністю номенклатури.
У професійність, розум, порядність Віктора Ющенка, у його 

державотворчу спромогу вірить український загал і покладає на 
нього великі надії.
м. Київ, жовтень 2001 р. Михайло ҐОЯН

Михайлові Ґояну -  80
10 січня 2002 року сповнюється 80 років Михайлові 
ҐОЯНУ.
УВКР щиро вітає ювіляра і зичить йому залишатись 
таким же повним сили і натхнення в його ніколи не 
гаснучій любові до рідної України!

Н адія вернутись ще раз на Вкраїну, 
Поглянуть іщ е раз на рідну Країну...

Леся Українка

Україно, рідна моя Україно!
Ось і пролетіло, промайнуло, мов один день, моє 

перебування в Україні. Я вже прилетів до Австралії, а всі мої по
мисли, думки, надії залишились в Україні. Тепер є лише чудові 
спогади.

До України я прилетів весною, коли розкішно квітували каш
танові свічки, яблуневий цвіт милував око. Тихою, повільною хо
дою прийшло гаряче літо, а за ним небавом, непомітно підкралася 
осінь. Але яка чудова своїми барвами осінь в Україні — з бабиним 
літом, з золотом листя на деревах.

Життя таке швидкоплинне. Як тяжко було мені відриватися від 
цієї землі, від рідної, святої України. А наша столиця — як вона 
невпізнанно змінилася. З перебудованим майданом Незалежності 
вона набула справді європейського вигляду. Мені дуже пощастило 
з цим приїздом саме тому, що цього року в Україні відбулися такі 
визначні події, як приїзд до України Папи Римського Івана-Пав- 
ла II та III Всесвітній форум українців, на який, під патронатом



УВКР, з ’їхалися діти України з цілого світу. Україна гідно відзна
чила своє найбільше свято — десяту річницю Незалежносте.

Я, разом зі своїм вірним другом-фотоапаратом, зміг задоку
ментувати багато істотних змін у нашій столиці, які будуть нагаду
вати мені про моє перебування в Україні, про щасливі миті, даро
вані мені у 2001 році.

Ми пишаємося і почуваємося щасливими від того, що наш 
родинний Фонд разом з Лігою українських меценатів і видавниц
твом «Веселка» вніс скромний доброчинний внесок, з признанням 
Міністерства освіти України, на благо україністики, під гаслом 
«Українську книжку — українським дітям».

Я вдячний громаді Ньюкастла (Австралія) і жінкам «Доброго 
серця» за їхній вагомий спонсорський вклад у закупівлю книг для 
багатьох шкіл та вищих учбових закладів України, які вони пере
дали в цьому році. Шановні друзі, ми від щирого серця вдячні вам. 
Ви ущасливили багато талановитих дітей України, адже не виста
чає в Україні коштів на книжки. А книга — це вища і незамінна 
форма інтелектуального спілкування.

Скільки відбулося нових знайомств та зустрічей по всій Укра
їні. Я мав нагоду зустрічатися з нашою талановитою молоддю, яка 
є золотим фондом української науки, нашої держави. Тому я ще 
раз стверджую — є майбутнє в України.

Знову зустрівся з моїми односельцями, відвідав могили моїх 
батьків.

В Україні я залишив багато відданих друзів у різних сферах 
громадського життя, але найближчою до нашого серця є прекрас
на родина В. та О. Грищенків. Це приклад дружби і вірносте.

На протязі десяти років ми з дружиною відчували їх підтрим
ку в різних ситуаціях, їх донечка Ганнуся була маленькою дівчин
кою, а нині — студентка Юридичного університету. Вона — майбут
ній юрист-адвокат. Нам тепер потрібен загін висококваліфікованих 
юристів. Треба знати закони, аби жити і дотримуватися їх не лише 
простим громадянам, а й вищим державним посадовцям.

Я низько вклоняюся своєму другові -  любій дружині, що не 
тільки відпустила мене, а й спонсорувала нашу місію в Україну.

Нам треба жити задля добра. Нам треба діяти, працювати, бу
дувати державу і це робити усім разом, об’єднавшись, бо багато ще 
проблем в Україні, аж занадто багато. Є ще в Україні люди, які не 
усвідомлюють всю ганебність нелюдської комуністичної системи, 
що знівечила духовність нашого народу, притлумила любов до Ук
раїни, до рідної української мови. Ми повинні любити свою Украї
ну. Нам конче потрібна національна влада. Я задавав собі питання:



чому так драматично йде наша Україна дорогою незалежносте? 
Чому ми не винесли досвіду з гірких уроків нашої історії? Хто би 
міг подумати, що так тяжко доведеться боротися за Україну в Укра
їні, а головне -  за її мову, державну мову. Гучно лунають гасла за 
духовне відродження, а тим часом... Я невдоволений мовчанням 
нашого народу. Необхідно змінити свідомість малороса на свідо
мого українця. Ми не повинні мати образу на когось, а слід хоча б 
один раз серйозно й усвідомлено образитись на себе, бо, як влуч
но сказав Павло Скоропадський: «Пам’ятаймо, Україна не поза 
нами, а в нас самих».

Нагальною потребою є створення й послідовне впровадження 
власної ідеології елементарного патріотизму, незалежної від стра
ху і спрямованої на те, аби почуття національної гідносте стало 
невід’ємним чинником життя кожного українця.

Я дуже переживав у цьому році, коли обкрадачі держави вла
штували демарш та домоглися відставки уряду Віктора Ющенка. 
Чому не об’єдналися праві сили проти цього ганебного дійства? 
Де ми всі були? Уряд В. Ющенка домігся значних досягнень і по
казав на практиці, як треба працювати на користь держави. Цей 
уряд домігся скорочення зовнішнього боргу держави на 2,5 млрд 
доларів. Зросла діяльність уряду Віїсгора Ющенка, яка висвітлила 
проблему розкрадання державних ресурсів в особливо великих роз
мірах олігархами в співпраці з попередніми державними кланами. 
Це і є головною причиною відставки уряду В. Ющенка. На преве
ликий жаль, у нашій державі до сих пір при владі є ще комуністи, 
які були гнобителями нашого народу. Різні зайди шантажем і під
купом з’явилися у Верховній Раді на лихо для нас. Це малороси, 
яким Україна наче кістка в горлі. Вони сплять і мріють про старе 
ярмо, з яким вони так зрослися. Тому на будь-які прояви успіхів 
України вони намагаються спровокувати хаос і вчинити фізичну 
розправу, згубивши образ і подобу людську.

Торкнулася моєї душі ностальгія, і така туга охопила за зем
лею, за Батьківщиною, за моїм народом! Той зв’язок незнищен
ний саме тому, що він є ґрунтом нашого єства, найглибинніїпою 
сутністю людини. Допоки нація бореться, доти вона живе. Ми всі 
повинні безмежно любити нашу Україну.

Зичимо панові Вікторові Ющенку, свідомій людині, про
фесіоналові у своїй справі, подолати всі труднощі на політичній 
ниві і стати біля керма нашої держави. Лише об’єднавшись, ми 
зможемо навести лад на усіх владних рівнях. Лише тоді запанує 
злагода і кожен громадянин буде пишатися нашою великою Дер
жавою.



Нині на Україні зима запорошила снігом усі дороги, лише на «; ІУ 
горобині багряніє прекрасне намисто. Наш вік — мить, але життя 
природи вічне. У нас є наше нове покоління, яке продовжить все |§| 
те, що ми не встигли. Я вірю в це. Ще вірю, надіюся, що з Божою 
поміччю ми повернемося з дружиною в Україну. Вірю, що наша 189 
Україна нас не забуде, так само як і вона, не забута нами, весь час, Щ 
все життя, завжди була з нами в серцях наших. Україна боролася, 
звільнилася, зросла, а нині набирає сили, могутносте, краси задля 
утвердження себе як великої, прогресивної, розвиненої європей
ської держави. І ім’я цій державі — УКРАЇНА!!!
10.12.2001. Аделаїда Михайло ҐОЯН

Чия перемога?
У газеті «Літературна Україна» за 8 травня 2003 р. на 

першій сторінці були статті, присвячені 58-й річниці Перемоги та 
60-літтю визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. 
Під заголовком «НИЗЬКО СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД ПА
М’ЯТТЮ ПОЛЕГЛИХ ЗА ПЕРЕМОГУ». Чиєї перемоги? Чи при
несла та перемога над німецькими фашистами багато щастя для 
України і українського народу? За кого ми, українці, віддавали своє 
життя? За нашу державу? Чи за московську імперію? Та страшна 
проклята Друга світова війна нам, українцям, принесла велике 
горе, вісім мільйонів українців поклали свої голови на полі бою від 
Сталінграда до Берліна. Трагедія України була в тому, що ми боро
лися проти гітлерівських загарбників, вмирали, захищаючи грудь
ми імперію московських загарбників і імперію зла. Ні перші, ні 
другі тоді не мали респекту до нас, українців. Москва використала 
нас, українців, як гарматне м’ясо. Страшна і невиправдана кривда 
була заподіяна українцям у двадцятому столітті. Десятиліття кому- 
но-московської тиранії, заслань, ґулагів, розстрілів по лісах, де ще 
до сьогодні не відкриті всі злочини КҐБ. Голодомори, штучно 
спричинені. Наш народ без війни вимирав мільйонами на колгосп
них ланах дозріваючої пшениці, а Москва в той час продавала 
українське зерно за кордон і за ті доходи будувала ґулаги для тих, 
що залишилися ще в живих. Але вернімося до Великої Вітчизня
ної війни 1941—1945 рр. і наших постійних всеукраїнських геро- 
їко-патріотичних фестивалів. У програмі сказано головою органі
заційного комітету фестивалю про події, які мали відбутися з цієї 
нагоди. Ось деякі пункти з тої святкової програми: «лицарські бої, 
козацькі забави, рукопашні бої, концертні програми (живий звук)». 
У Харкові буде проведено пісенне свято і т. д. Прочитавши про всі



цнзаходи святкувань, стає страшно і сумно, що ми, українці, тан
цюємо і веселимося на гробах загиблих наших братів і сестер, ста
рих і малих. Що сталося з нами, українцями? Замість того, щоби в 
скорботі спільно помолитись і провести День жалоби по загиблих, 
то ми справляємо бенкети. Кому на славу? Чи принесла Друга сві
това війна Україні славу? Українці пишаються Національним му
зеєм історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. в Києві. Чия 
це історія? Що доброго й корисного в тому Історичному музеї для 
нас, українців? Чи є там згадка, визнання і подяка українському 
народові за ті великі жертви в крові й поті, що ми віддали москов
ській імперії через віки? Чи то Український національний музей? 
Присвячений для всіх наших національних визвольних змагань, 
почавши від часів поразки Богдана Хмельницького зі сторони 
Москви, яка відтоді загарбала Україну? Та всіх інших наших геть
манів, які в нерівній визвольній боротьбі змагалися за визволення 
України з московського ярма? Чи є згадка про 1918—1920 рр. і 
Центральну Раду? Чи побачите ви там, як сини і дочки Українсь
кої повстанської армії гинули в криївках від гранат КҐБ? Вони 
справді боролися проти обох загарбників -  Москви і Берліна за ви
зволення України. Чи побачите ви там нашу правдиву історичну 
українську правду? Якою мовою в тому Національному музеї історії 
Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. користуються? Чи дозво
лили б москалі в Українській державі перекласти оригінали тодіш
ніх подій на українську мову? Щоб хоч трохи віддати честь тим, 
чию державу вони століттями окупували й використовували. Хто 
був на тому святі? Читаємо в програмі, хто там був. Окрім Фонду 
сприяння розвитку мистецтв і Міністерства оборони України, що 
взяли на себе головні витрати, фестиваль підтримали Державний 
комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний комітет 
України у справах ветеранів, Міністерство освіти і науки України, 
Українська спілка ветеранів Афганістану, Всеукраїнське дитячо- 
патріотичне об’єднання «Майбутнє України». Треба раз і назавжди 
зрозуміти, що нам, українцям, треба перестати величати москов
сько-імперську перемогу, бо таким чином ми продовжуємо самі 
себе обманювати, що ми, як українці, щось з тої перемоги скори- 
стали. Та перемога над гітлерівськими загарбниками принесла горе 
і злидні багатьом народам від червоної Москви. Чи є про них згад
ка в тому музеї в той день? Чи про ті мільйони біженців, які в той 
час ішли в далекі світи зі сльозами на очах, втікаючи з московсь
кого сталінського пекла? Сталін, хоч був грузин, але вів добру по
літику для Москви, недаром усі ці ветерани-москалі, які непрохані 
живуть в Україні і їдять смачний український хліб, хочуть далі па-



нувати в незалежній Українській державі, ходять ще з портретами 
того сатрапа Сталіна разом з Леніним. Як довго будемо ми мири
тися з таким нахабством зі сторони загарбників, яким, на щастя, 
під час війни допомогла Америка і Велика Британія разом з УПА 
і українським народом перемогти гітлерівську орду? Зате ще донині 
Москва нікому не подякувала, а навпаки, всю перемогу над ні
мецькими фашистами приписує собі. Які відшкодування платить 
сьогодні Москва Україні за всі кривди, заподіяні українському на
родові? За грабунки наших історичних і культурних надбань, яки
ми прикрасили Ермітаж у Санкт-Петербурзі, який будували укра
їнські невільники і раби, на чиїх кістках він стоїть. Є припущення, 
що ті козацькі кості вже не витримують у тих болотах і через три 
століття Санкт-Петербург поволі потопає. Всі наші загарбники гра
бували Україну. Москалі грабували наші природні ресурси, вугіл
ля, нафту, дерево, золото, дорогоцінні мінерали, зерно, робочу си
лу. Сьогодні Москва і далі за допомогою неукраїнського уряду 
обдирає наш народ за енергію, яку нам продає. Нема кому обсто
яти наш народ, який досить перетерпів через століття. За чиї кошти 
український уряд справляє ці святкування перемоги над гітлерів
ськими загарбниками? Чи, може, ці заходи фінансує Москва у 
формі дальшої русифікації в Україні? Німці забрали мільйон укра
їнців на рабські роботи рейху, звичайні німці сьогодні просять 
пробачення, але німецький уряд, так само як і Москва, не пере
просив публічно український народ. Німці нам багато винні, вони 
так, як москалі під час війни, грабували Україну, тягли все, що їм 
під руку попало. Цілими потягами везли до Німеччини, навіть 
український чорнозем возили в їхні парки. І так, як і під час Дру
гої світової війни німці разом з Москвою були проти нас, так і 
сьогодні ведуть ворожу політику проти України. За злочини, які 
були заподіяні проти нашого народу Москвою і Берліном, нема 
виправдання. З християнської точки зору ми можемо їм прости
ти, але не можемо їм забути. І щоби не передавати нашим нащад
кам фальшиву історію про якусь там перемогу на користь україн
ців, спитаймо, кого, за що, над ким і на чию користь? Схаменімося 
і перестаньмо вмовляти себе, що наша і їхня — це спільна історія. 
То правда, що все, що відбулося під час Другої світової війни, то 
історія, але вона неоднакова для нас усіх. Москалі писали свою 
історію в їхній лицемірний спосіб. Німці — як їм після війни дик
тували чотири окупанти: Вашингтон, Лондон, Париж і Москва. 
А хто писав українську історію? Чи ми питаємо себе сьогодні, на 
дванадцятому році нашої Незалежносте? Це питання мало б бути 
вже давно вирішене, якщо б ми мали справжній, справедливий,



Ill І ЦІНІ
r ! і чесний, національно свідомий український уряд, а не уряд бувших 

ми*» вихованців Леніна і Москви, які й далі пхають свої голови в імпер- 
fUdU ське ярмо, обманюють наших нащадків, не кажуть їм правду. До 
с*а-к чого довела нас політика Москви? Голодомори, ґулаги, війни, Фін- 
0 2  ляндська війна програна, а які жертви в тій війні, скільки україн- 

: ців там загинуло?
Залишимо наразі Другу світову війну, підімо до Афганістану, 

побачимо другу московську програну війну, там гинули, як завжди, 
українці, не на користь України, а на користь московських хазяїв. 
А тепер питання, чи дістають ветерани Афганістану пенсію з Мос
кви? Чи ветерани Другої світової війни дістають пенсію з Москви, 
вони ж воювали в ім’я матушки? Цей пенсійний фонд повинна 
фундувати Москва, а не Україна. Коли подумаєш, скільки лиха і 
злиднів принесли загарбники Москва і Берлін Україні, вони для 
нас, українців, однакові, бо вони безпощадно нищили всіх і вся. 
Так що в нашому народі не повинно бути різниці між ними. Друга 
світова війна не була Українською, і не Україна спричинила її. 
Це була війна проти СРСР, а ми, українці, впали жертвою між дво
ма варіятами — Сталіним і Гітлером, ментально хворими на заво
ювання світу. Ми, як українська нація, повинні в національному 
значенні сідати за один стіл з нашими окупантами, бо вони нас 
підманюють, що нібито Друга світова війна -  то наша спільна істо
рія. Така історія не може бути спільною, бо вони, москалі, були на
шими окупантами, а ми були окуповані, і сьогодні та сама політи
ка проводиться Москвою в Україні на очах нашого уряду. 
Подумайте, москалі будуватимуть пам’ятник німкені Катерині II в 
Севастополі на українській землі, це жах! У Севастополі відбував
ся гала-концерт за участю відомих артистів з України, скажіть будь 
ласка, чи Севастополь не в Україні? Чому не з Києва? Чи Крим — 
це інша держава? І відомих артистів з Москви, як було написано в 
програмі, щоби за одним святковим столом зібрати тих, хто ще 
вчора був по різні сторони фронту. Дай Боже, щоби так сталося. 
Путін планує мати власну віллу в Криму. Боже мій, чому в нас так 
багато зрадників і запроданців? Чи не краще бути господарем у 
своїй власній хаті, а не наймитом у злого господаря. Яка свята 
правда, як кажуть, у своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Ми кла
демо вінки не тим, хто загинув за волю України, але кладемо з 
гордістю вінки тим, хто нас окупував, нам повинно бути соромно, 
що ми так себе понижуємо. Хто є для нас генерал М. Ф. Ватутін? 
Всі наші вороги пхалися в Україну, щоби в такий спосіб вписати
ся в нашу історію, і тоді нам, сліпим, доказувати, що ми брати, бо 
ми всі православні, і що нас об’єднує одна віра, це так було за часів



царату. А застановімся і спитаймо себе, звідки та православна віра 
прийшла до Москви? Відповідь: у варварський спосіб Москва за
брала з Києва ту православну віру і присвоїла собі. Про це всім нам 
відомо, це свята правда. А що об’єднувало нас в атеїстичній Мос
ковській імперії? Насильство і розстріли! Це була спеціальна по
літика Москви через століття, щоб нищити український народ, чи 
ми не можемо це зрозуміти? Ці зайди з Московії не приходили в 
Україну, щоб нам помагати, а навпаки, вони помагали собі й у 
варварський спосіб нас використовували. Багато написала корес
пондент пані Жанна про події, які мали відбутися 10 травня 2003 р. 
в Меморіальному комплексі «Національного музею історії Вели
кої Вітчизняної війни 1941—1945 рр.». З нашого власного вражен
ня, можна затривожитися тим, що вона пише: «Ці заходи стануть 
даниною пам’яті тим, хто ціною власного життя повернув мир на 
нашу землю». Цікаво, що вона мала на увазі? Україну? Який мир 
принесла Україні Друга світова війна? Ми залишимо це питання 
читачам для розсуду.
03.06. 2003 р., Австралія Михайло ҐОЯН

Геть від Москви, народе мій, 
наша Україно!
«Чи ти чуєш, Україно, царський подих з Московщи

ни?» — запитує нас письменник Дмитро Павличко. 
Україна чує! Але лукаві сини, які при владі сьогодні в 
Україні, на чолі з Президентом, не чують...

Народ питає, кому потрібний єдиний економічний 
простір? Хто хоче ділити спільний простір з Москвою. Чи ми ще 
не переконалися за століття, як Москва ділилася економічним і по
літичним простором з українцями? Чи мало нашому народові було 
ярма і московського простору? Цілий Сибір аж до Камчатки Мо
сква віддала українцям протягом трьох століть з гаком. Шкода, що 
ті манкурти, які сьогодні в Україні, Білорусі й Казахстані, не 
покуштували того простору, бо вони сьогодні не дуже хотіли б 
поділяти той простір, яким сьогодні Москва хоче наш народ, як 
кріпаків, невільників, дальше використовувати в тому просторі. 
Тяжко зрозуміти.

Колись Віталій Карпенко писав і запитував, як можна повер
нути манкурту пам’ять? Цитую: «Як же треба не любити українсь
ку землю і український народ, щоб, не соромлячись, казати: слава 
Богу, що не лише українці живуть в Україні? Яким же треба бути
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манкуртом, щоби, народившись українцем, не відчувати спорідне
ності зі своєю нацією? Яку ж треба мати притуплену совість, щоб 
позбуватися самоідентичності? Якою ж примітивною має бути 
душа, щоб не відчувати національної гордості?»

Спільний господарський простір... З ким? Тяжко зрозуміти, 
коли думаєш, що дала нам, українцям, московсько-комуністична 
імперія зла через століття в минулому і в наш час на чолі з сатра
пами Леніним — Сталіним.

Мученицькою смертю вимирав український народ тільки тому, 
що він протестував проти московського свавілля і насильства над 
ним. Москва нищила все, що було українським. Москва гноїла всі 
ґулаги українськими патріотами, які не хотіли підкоритися москов
ським катам, а їх було доволі. Що сталося з нашим народом у 
минулому?

Отже, яка може бути мова про якийсь єдиний економічний 
простір з Москвою. Ще раз запитаймо себе: з ким? Яку користь 
принесе знову те лихо, що придумав В. Путін, бувший каґебіст, 
який захоплено читає історію всіх московських царів, а головно 
подвиги Катерини II, і пробує завернути час і тиранію не тільки 
для чеченського народу, а й для білоруського. Хитрий москаль зу
мів спокусити Леоніда Кучму. Мабуть, пообіцяв йому царство не
бесне на землі, щоб він тільки продав Україну не на користь укра
їнського народу, а на користь Москви. Щоб завернути пам’ять 
нашому Президентові, то ми хочемо йому нагадати, дослівно, ту 
правду, тільки правду. Ми не шукаємо ворогів, наші вороги зав
жди шукали нас. І нищили нас на нашій рідній землі. Що доброго 
приніс Україні в минулому той простір, яким захопився тепер наш 
шановний Президент? Що дала Україні й українцям Московська 
імперія в тому єдиному економічному просторі в минулому?

Факти і тільки факти: відібрала Україні незалежність, органі
зувала кровопролиття з мільйонами людських жертв після розпаду 
царської імперії... Сталін разом з Гітлером сплюндрували Україну 
в Другій світовій війні в XX столітті. Ніякий народ не зазнав тако
го знищення ще від монгольської навали. Москва організувала 
навмисно страшний голодомор, Геноцид проти українського селя
нина, який вона ще й сьогодні заперечує.

Україна мусить донести світові ту страшну правду про гено
цид-голодомор Москви проти невинного українського народу, 
який забрав сім з половиною мільйонів невинних жертв. У ті 1932— 
1933 рр. ніхто тими жертвами не цікавився і ніхто не вів списків. 
Історики твердять, що насправді було біля десяти мільйонів жертв, 
які померли від штучно створеного московськими сатрапами го



лоду. Ми не повинні допустити до того, щоби злочин проти Укра
їни і українського народу пройшов тим катам без покарання. На 
суд їх, на лаву підсудних за Геноцид в Україні й Чечні!

Підемо далі: московський єдиний простір знищив і розсіяв по 
Сибірах мільйони найкращих українських селян, винищив націо
нальну інтелігенцію, пограбував наші природні багатства, насиль
но накинув на українців спотворену інфраструктуру економіки. 
Зі ста відсотків усіх ресурсів України Москва забирала 89 %, щоби 
годувати тих, котрі насильно русифікували Україну і творили ро
сійськомовних манкуртів, п’яту колону, яка сьогодні працює проти 
української незалежності і далі годує смачним українським хлібом 
і мріє про єдиний економічний простір. Москалі без одобрення 
українського народу розмістили в Україні найшкідливіші та най- 
енергомісткіші виробництва. Набудували недосконалих атомних 
реакторів, що й призвело до Чорнобильської катастрофи. За цей 
тільки один злочин Чорнобиля Москва повинна понести всі кош
ти, щоб виправити той екологічний злочин. Гинуть наші діти, май
бутнє України, гине наш народ, чи це не геноцид? А що робить 
наш уряд, наші олігархи? Чому Бог покарав нас, що ми не зуміли 
вибрати чесних і порядних людей до Верховної Ради, а вибрали 
таких, які обманули народ? Чому Бог обдарував українців таким 
Президентом, що не жаліє ні малого, ні старого. Він далі тягне 
Україну в московську «імперію зла», яка знищила українську еко
логію, пограбувала національні і культурні цінності з наших роз
копок та наших музеїв, знищила наші Святині і Духовенство, зро- 
сійщила людей. Витіснила із вжитку рідну українську мову та 
позбавила український народ історичної пам’яті. Москалі ніколи 
не були нашими братами, навпаки, вони були нашими ворогами, 
бо так, як вони ставилися в минулому і ставляться сьогодні до нас, 
то так роблять тільки вороги. Тому ті, які сьогодні при владі в Ук
раїні — необольшевики, новітні комуно-соціялісти прагнуть далі 
служити Москві, вживаючи різних махінацій, щоб баламутити на
род, ділити суспільство і панувати.

Дивуємося нашому Президентові, що він ще такий наївний і 
вірить москалям. Вони його використовують в їхніх власних інте
ресах, які ставлять під загрозу незалежність України. Ми надіємо
ся, що Президент не зрадить Україну і український народ.

Геть від Москви, народе мій, наша Україно! Геть від єдиного 
економічного простору з Москвою!
Аделаїда, 16 жовтня 2003 р. Михайло ҐОЯН
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Україна здалека і зблизька
Лист Віктору Ющенку, який був надрукований у збірці «Вірю 
в Україну, — Віктор Ющенко»
Дорогий пане Вікторе, прийміть щире вітання з дале

кої від Вас Австралії, такої далекої, що у вас кінець зими, а у нас 
ще літо!

Ви мене, можливо, й не пам’ятаєте, а я про Вас чув багато 
доброго. Нам відомі Ваші добрі діла на благо українського народу. 
Буваючи в Україні, бажав мати зустріч, коли Ви очолювали Націо
нальний банк, потім стали прем’єром. А трапилась така нагода 
тільки пізніше, у жовтні 2001 року. Ви тоді мали спілкування з 
українською інтелігенцією в Київському будинку вчителя. Прий
шли туди зі щирою, доброю розмовою, дискутували, ділилися пла
нами, конкретними діями, аби український народ нарешті зміг 
використати наданий йому історією шанс розбудувати незалежну 
демократичну Україну.

По завершенні публічної дискусії Ви розмовляли зі мною, роз
питували про життя української діаспори на австралійському кон
тиненті. Я передав пам’ятну медаль з нагоди тисячоліття з часів хре
щення Руси-України, яку ми, українці, виготовили тут, в Австралії.

Після тієї зустрічі я ще більше переконався, що Ви, на відмі
ну від багатьох нинішніх високопосадовців, людина, яка має націо
нальну ідею і дарований Богом талант державотворця, працює тіль
ки на користь України, на її розвиток.

Повірте, я вже дев’ятий десяток років розміняв, багато пере
жив на своєму віку і кажу те, у чому не маю сумніву.

Я пишу ці рядки зі щемом у серці, бо ще не відійшов від хви
люючих спогадів. Учора ми з дружиною Марією переглядали ві
деокасету, запис якої переносив у ті незабутні дні, коли я був у Ки
єві свідком народження суверенної України, йшов разом з киянами 
до Верховної Ради під синьо-жовтими прапорами, коли відбував
ся всеукраїнський референдум на підтвердження Акта про держав
ну незалежність. Незадовго перед тим ми з дружиною вперше че
рез півстоліття розлуки отримали змогу приїхати на Батьківщину, 
пригорнутися до землі, де народилися на світ. Які то були радісні 
часи! Як і багато українців, ми плакали від щастя. В уяві вже ба
чили Україну, якою вона стане через 10—15 років: демократичною, 
багатою, поважною серед інших європейських держав. На пре
великий жаль, цього не сталося...

Із дванадцяти років незалежності дев’ять останніх припадають 
на президентство Леоніда Кучми, і саме в ці роки ми в діаспорі



розчарувалися в тій Україні, що збудувала нинішня влада. Ні, не 
про таку державу мріяли ми — вигнанці радянського режиму, роз
сіяні по всьому світу! Не про таку власну державу снили далеко від 
рідних теренів, рятуючи свої душі на чужині! А про багату, квіту
чу, демократичну, де б народ пишався своєю землею, радів розвит
ку рідної культури, мови, був щасливий, що ми — українці. Тепер 
же навіть назва нашої нації стала у світі символом злиденності, 
корупції, бандитизму, зрощування криміналу і влади. Хоч на який 
рейтинг поглянь, неодмінно побачиш, що Україна якщо не на пер
шому, то на близькому до нього місці. Позаду, звичайно.

Тож не випадково в діаспорі запанувала зневіра до того, якою 
будує Україну нинішня влада. Котра починала з того, що, як заяв
ляв колишній прем’єр Леонід Кучма, спершу взагалі не знала, яку 
Україну будувати, а привела до того, що розчарувалась у національ
ній ідеї. І смикається між протилежними векторами, на словах — 
за інтеграцію в Європу, а насправді пригортається до євроазійщи- 
ни. Кому це на користь?

Я пишаюся тим, що в час народження суверенної України був 
на рідній землі і з перших днів став активно, разом з родиною, у мі
ру наших сил і можливостей, сприяти розбудові держави. Створи
ли фонд для допомоги українському книговиданню, при підтримці 
якого у видавництві «Веселка» виходили книжки про Україну і 
українців, було закуплено тисячі підручників для українських шкіл. 
Знаю, допомагали ставати на ноги своїй Батьківщині і українці з 
Америки, Канади, Великобританії, інших країн. У перші роки не
залежності я жив в Україні більше часу, ніж у себе в Аделаїді.

Але нині усе рідше приїздять в Україну мої українці з діаспо
ри, бо їм боляче бачити теперішню Україну, перетворену на руїну. 
А в села, де переважно живуть наші родичі, нам і потикатися со
ромно. Адже відповісти на болючі запитання рідних, котрі всуціль 
жебракують, чому так сталося, не можемо. В той же час відчува
ємо і свою провину у їхніх злиднях, адже боролися за незалежну 
Україну все своє життя. Але ж не за таку, якою вона постала.

А тепер, як висловився наш колишній Президент Леонід Крав
чук, маємо те, що маємо. Замість масового повернення українців 
додому, про яке мріяли багато з нас, вже котрий рік йде масова 
хвиля еміграції. Люди зневірились у майбутньому своєї держави і 
виїздять на чужину, аби прогодувати себе і не дати вмерти з голо
ду своїм родичам. Як повідомляє преса, нині на закордонних за
робітках перебуває близько семи мільйонів громадян України. Аж 
на чотири мільйони знизилася кількість населення країни за роки 
незалежності. Все це прикро. Боляче. Якщо і далі так триватиме,



то: недалекий той час, коли нас, українців, поза межами материн
ської землі житиме більше, ніж на землі батьків. За яку ж Україну 
ми тоді молитимемося?

Змінити такий стан нинішня влада не здатна. Вона це неспрос
товно довела за роки свого панування. Отже, владу треба міняти. 
Я радий, що на парламентських виборах політичний блок «Наша 
Україна» зробив добрий крок до перемоги. Сподіваюсь, на майбут
ніх виборах ще набагато більше українських громадян довірять Вам 
і Вашим побратимам свою долю. Шкода, що українське законо
давство не дозволяє подвійного громадянства і ми не можемо при
йти на виборчі дільниці. Але я гадаю, що в душі більшість україн
ців, яких доля розкидала по світу, проголосували б за Вас. Щасти 
Вам, тоді щаститиме й Україні!
Жовтень 2004 р.
м. Аделаїда, Австралія Михайло ҐОЯН

Слідами романтики і надії — 
дорога в Україну
Нелегка ця дорога і не всі відважуються піднестися на 

висоту одинадцять кілометрів. Перший етап польоту з Аделаїди до 
Куала-Лумпура Малазійської авіалінії тривав вісім годин. У поперед
ні роки, а я багато разів відвідував Україну, я користався різними 
авіалініями. Цього разу я вирішив летіти в Україну літаками, які 
пов’язані з українською авіалінією, щоби реально переконатися, як 
далеко вона є українською в цей складний економічний та полі
тичний час. Отже, з Аделаїди я вилетів 2 березня о 15.30 до Куала- 
Лумпура, користуючись Малазійською авіалінією, потім я пере
сів на літак КЛМ (це королівська авіалінія Голландії). Політ з 
Куала-Лумпура до Амстердама тривав 13 годин. Цікаво, ми ви
летіли о 12-й ночі за місцевим часом і прилетіли до Амстердама о 
6 годині ранку 3 березня. Маючи практику з минулих часів, як по
водилася німецька авіакомпанія «Люфтганза» з українцями, мені 
було прикро аж до образи. Я хотів переконатися, що голландські 
авіалінії відрізняються своєю коректністю, тому я вибрав КЛМ. 
Я сподівався, що в порівнянні до німців голландці краще ставити
муться до українців. Але на мене чекало розчарування! Коли при
летіли до Амстердама і в аеропорту прийшли до призначеного мі
сця, з якого відлітає літак до Києва, раптом появилися до зубів 
озброєні поліцаї в дуже грозливому вигляді. Це мене збентежило. 
Я розумію, що нині є потреба прискіпливої перевірки з обставин,



в яких перебуває під загрозою цілий світ унаслідок тероризму. Але 
все це робиться під час перевірки документів при вході до аеро
порту, а не в такий спосіб, як було зроблено з боку працівників цієї 
компанії. Виглядало так, ніби тут їдуть самі терористи в Україну. 
Чому? Може, так і треба, але для нормальної людини то було поза 
межею людського ставлення. На жаль, світова проблема існує, але 
вирішувати її треба так, щоби це не застрашувало людей. Такі за
ходи робляться більш кваліфіковано, цивілізовано, щоб це не по
значалося негативно на людях і не йшло на шкоду авіакомпаніям. 
Але все ж таки життя є життя, люди користуються літаками, літа
ки заповнені. В аеропорту нас, пасажирів з багажем, зігнали по 
сходинках, як овець, до автобуса, який стояв поодаль. їхали ми ав
тобусом десь хвилин десять в кінець аеропорту, але мені здалося, 
що ми будемо їхати цим автобусом аж до Києва. І ще, на жаль, я не 
чув української мови, тільки мову північного сусіда. Автобусом ми 
прибули до літака Боїнг 737-200 і знову по сходах з багажем потяг
лися в літак. При вході до літака нас привітала чарівна українська 
красуня, промовивши «добрий день». Вона була гарно вдягнена в 
жовто-блакитне вбрання, що стало для мене милою несподіван
кою, настрій змінився, і я з гарним почуттям продовжував подо
рож до моєї рідної України...

За дві з половиною години польоту з Амстердама до Києва я 
забув про негатив двадцятигодинного перельоту з Австралії до 
Амстердама. Я вдихнув повітря надії, все тепер сталося, як треба, 
як я бажав. Я зустрівся в цьому польоті з прекрасними людьми, 
зокрема з працівниками компанії МАУ (Міжнародними Авіаліні
ями України). Цією компанією керують президент МАУ Віталій 
Потемський та заступник президента Ричард В. Крей. У співпраці 
з іншими авіакомпаніями МАУ пропонують перевезення майже у 
3000 точок світу. Рейси МАУ виконуються у 13 країнах Європи: 
Великій Британії, Франції, Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Ні
дерландах, Бельгії, Швейцарії, Португалії, Данії, Норвегії та Укра
їні. Мовою користуються українською та англійською. Міжнародні 
рейси виконують Боїнги 737-500, 737-400, 737-300, 737-200. Паса
жири завжди мають найкращий сервіс та допомогу справжніх про
фесіоналів. У МАУ облаштували свої літаки необхідними модифі
кованими дверима та посилили контроль за доступом до кабіни 
пілотів. Безпека пасажирів завжди була пріоритетним завданням 
для МАУ. А для мене є пріоритетом те, що справді є наша україн
ська авіалінія, я цим пишаюсь, я гордий тим і так має бути! Хай їм 
щастить, хай розвивається наша гордість -  Міжнародні Авіалінії 
України.
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I ill II І знову я в Києві, а саме на летовищі Бориспіль, який зустрів 
мене добрими людьми і гарною, хоч зимною погодою. Через мит- 

ЦІ ц| І ницю я пройшов без жодних застережень. На митниці всі молоді 
цку; хлопці та дівчата, які виховані культурно, розмовляють всі україн- 
Ц Й Р ською мовою, вітали мене на українській землі і бажали щасливо- 

І го перебування в Україні. І я справді почуваюся щасливим, як удо
ма, тільки бракує мені моєї дружини Марії, яка є спонсором моєї 
поїздки в Україну і моїм стимулом у нашій праці тут, в Україні, 
де ми допомагаємо освітньою літературою українським дітям.
Київ, 15 березня 2004 р. Михайло ҐОЯН

Наступ на українську книжку 
і українську мову в Україні триває 
шаленими темпами й у  варварський 
спосіб
Зустрічаючись з книговидавцями, я дізнався, що вони 

робили все, що тільки можна, щоб захистити видавничі пільги зі 
сплати податку на додану вартість і зберегти нормальні ціни на 
українські книжки. Зверталися до політиків, писали про цю акцію 
до урядовців, навіть запропонували проект закону, який зобов’я
зував урядовців читати хоч одну українську книжку на рік. Під час 
протесту, коли з ’явилися телекамери, до них з приміщення Кабі
нету Міністрів вийшов начальник управління зв’язків з громадсь
кістю Мінфіну і заявив, що пільги з ПДВ для книжок збережено, 
видавці щось наплутали. Радник першого віце-прем’єра Азарова 
під час телеефіру на УТ-1 також запевнив, що книжки не обкла
даються ПДВ, просто треба дочекатися роз’яснень податківців. 
Уявіть собі наше здивування, відповіли на ці заяви книговидавці, 
коли ми довідалися, що ще 29.01.2004 р. вийшов лист ДПА Укра
їни за номером 1423/7/1 1-1217, у якому чорним по білому напи
сано, що «операції з продажу періодичного видання або книжок 
оподатковуються загальним порядком». Виходить, що урядовці 
високого рангу просто безсовісно брехали! Наступного дня після 
акції протесту Верховна Рада проголосувала за закон, який випра
вляв соціально-економічні помилки, допущені урядом у законі про 
бюджет-2004, зокрема поновлював пільги на купівлю ліків і на ви
робництво книжок. Але 1 березня Кучма наклав на цей закон вето 
і книжка на прилавку подорожчала на ЗО %. «Усіх закликаємо, по
спішайте до книгарень, поки дешево»,— били на сполох книгови
давці. Частка ринку вітчизняних книжок, яка торік становила за



різними оцінками від 5 до 8 %, тепер зменшиться до 3 %. І якщо 
навіть у такому порядку прийняти закон про повернення пільги з 
ПДВ, видавництва зможуть вийти на попередній рівень виробниц
тва не раніш ніж за дванадцять місяців. Бо книжки — не варени
ки. На це потрібен час. М. Азаров з цього приводу відповів в ін
терв’ю тижневику «Галицькі контракти» так: «Задля чого ми 
повинні за рахунок бюджету і пенсіонерів давати пільги видавниц
твам, які видають порнографію, еротику, низькопробну пресу?». 
Такими словами перший заступник голови уряду назвав видав
ництва, які видають прекрасні науково-популярні праці, чудову 
поезію. Чи потрібні тут коментарі?..

Яке право мав М. Азаров порівнювати українські видання з 
порнографією, знаючи дуже добре, що таке сміття, як порногра
фія та всіляка макулатура, приходить від північного сусіда — Моск
ви без жодних застережень і оподаткування.
Київ, 24 березня 2004 р. Михайло ҐОЯН

Ми знання, і любов, і тепло — 
віддамо Україні!

Світе тихий, краю милий, 
М оя Україно,
За щ о тебе сплю ндровано, 
За щ о, мамо, гинеш?

Тарас Шевченко

Коли я покидав Австралію, на душі в мене був біль і 
сумнів, тривога та невпевненість за майбутнє України. Хоча прой
шло вже 13 років нашої незалежності і чинний уряд України та 
провладна парламентська більшість нахваляються нечуваними тем
пами зростання економіки України, насправді це є тільки ба
лаканина, і не більше, на яку втрачено багато часу. За оцінкою 
експертів, у бюджеті поточного року від громадян України уряд 
приховав близько 10 мільярдів грн. Частина цих грошей під час 
виборів піде на купівлю голосів для кандидатів у президенти від 
влади, а решта знову осяде на закордонних рахунках олігархів. Ви 
спитаєте, чому я про це пишу? А тому, що мені болить, мені не 
байдуже, що робиться в Україні, і тому ми всі, українці, повинні, 
де б ми не перебували, повернутися обличчям до нашої України, 
молитися за неї і вірити в наші сили, в те, що правда переможе. 
По приїзді в Україну мене чекала приємна несподіванка. Ми з 
моєю дружиною Марією були нагороджені Київським Патріархом



"і і Всієї Руси-України Філаретом Орденом Святого Архистратига 
Миха'їла, і ми цим гордимось, і ця нагорода є стимулом для майбут
ньої нашої праці на просвітянській ниві. Освітній процес ґрунтуєть
ся на основах нероздільності виховання і навчання, що передбачає 
кінцевою метою формування особистості, формування національ
ної самосвідомості молоді. Історична доля української нації склалася 
так, що в період відновлення своєї державності український націо
нальний організм вступив ослабленим мужньою багатовіковою ду
ховною та збройною боротьбою за національне визволення та від
новлення своєї державності, довготривалим перебуванням у 
підневільному стані, коли планово винищували українську духов
ну та інтелектуальну еліту, організували нелюдські експерименти та 
голодомори. Освіта в Україні повинна ґрунтуватися на засадах гу
манізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між на
ціями і народами, але нам, як ніякій іншій нації, треба вивчати нашу 
правдиву історію, яка збереглася через віки і передана нам нашими 
предками через написане Слово, і то є українська книжка. Вслуха
ємось у досвід віків, щоб сіяти добре і вічне. «Ми знання, і любов, 
і тепло — віддамо Україні». Це рядки з гімну ліцею, в якому я побу
вав разом з письменником Михайлом Слабошпицьким у м. Смілі 
Черкаської області. Це моя перша поїздка з часу приїзду в Україну. 
І в таких, на жаль, тяжких умовах все ж таки з’являються, віднов
люються українські школи, українські ліцеї, але в багатьох випад
ках це робиться силами ентузіастів, а це батьки, вчителі, прикладом 
чого є Смілянський ліцей. Смілянський природничо-математичний 
ліцей нині на 7-літньому рубежі — часі, що вже дає певне уявлення 
про заклад, його плани, а найголовніше — мету, а це формування 
майбутньої еліти незалежної України.

Робота в проектах ведеться на міжнародному сайті http:// 
www.iearn.org.ua та національному http://www.e-ukraine.org// 
subsites//iearn. З 2001 р. за «Програмою роботи з обдарованою мо
лоддю на 2001—2005 рр.» в Україні почали проводитись Всеукраїн
ські учнівські інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії, біо
логії, географії, інформатики, англійської мови. Учні ліцею вже 
третій рік є активними їх учасниками. Любов до молоді — неоці
ненна дорога, яка дає найкращі сходи в серці людини, множить 
світ добрим словом, шляхетною поведінкою, красивою суспільною 
справою. Тож бажаю моїм новим друзям, ліцеїстам Смілянського 
природничо-математичного ліцею, який знаходиться в Шевченків
ському краю, творчого натхнення та успіхів як у навчанні, так і 
загалом у їх нелегкому, але достойному житті.
Київ, 28 березня 2004 р. Михайло ҐОЯН

http://www.iearn.org.ua
http://www.e-ukraine.org//


Подорож до Гнідинської школи 
ім. мецената Петра Яцика
2 квітня 2004 р. з виконавчим директором Ліги укра

їнських меценатів Михайлом Слабошпицьким відвідав Гнідин- 
ську загальноосвітню школу ім. Петра Яцика. Село Гнідин лежить 
за 15 км від автотраси Київ -  Харків. Село розкинулося непода
лік від Дніпра, це місце дуже мальовниче: на сході, на підвищенні, 
сосновий ліс, на заході — придніпровські луки з невеликими озе
рами. Гнідин неодноразово згадується як власність Києво-Печер
ської лаври. Звідси дізнаємося, що, організувавши Київське брат
ське училище (майбутню Києво-Могилянську академію), Петро 
Могила у 1626 р. віддав на його утримання лаврські маєтки — Гні
дин і Вишеньки. У період Гетьманщини Гнідин спочатку належав 
до воронківської сотні Переяславського полку. В наш час село 
входить до складу Бориспільського району Київської області. На
лічує 2489 жителів. Тут є православна Свято-Миколаївська церква 
Київського патріархату. Початок системної шкільної освіти в Гні- 
дині припадає на 1885 рік. Складний шлях пройшла освіта за сто
літній період. Школа першою на Лівобережжі підняла національ
ний жовто-блакитний прапор задовго до його визнання Верховною 
Радою державним. Школа змінювалася і структурно. З 1990 р. вона 
набула статусу середньої. Стараннями директора школи Валенти
ни Стрілько та за підтримки небайдужих людей вдалося збудувати 
і 1 вересня 1992 року відкрити нове прекрасне приміщення. Були 
встановлені широкі зв’язки з українською діаспорою в Канаді, 
СІЛА, Австралії, Англії. Директором школи є тепер Василь Гала- 
тенко. Колектив прийшов до висновку, що тільки глибинні наро
дознавчі корені, народна педагогіка, традиції сімейного вихован
ня можуть стати основою формування справжнього громадянина 
незалежної України. Саме на цих засадах і викристалізовувалася 
модель виховної роботи, серцевиною якої є реальні творчі справи 
дітей в учнівських об’єднаннях «Віче», «Наум», «Зорепад», «Вер- 
нидуб», «Милосердя» та адміністративно-менеджерському «Керів
ник». І це не просто робота, а завзяте рейтинґове змагання між 
класами за першість, за провід-керівництво, бо в майбутньому до
рослому житті вершин досягають ті, хто навчений бути в проводі 
і керівництві, хто має до цього здорові амбітні устремління. Зма
гальна форма дає можливість кожній дитині якнайповніше роз
крити свої нахили, здібності, вподобання. Переможці змагання 
отримують достойну винагороду. Стрижнем усієї роботи є форму
вання у дітей любові до своєї сім’ї, школи, села, району, області,



Xf t а- держави. Іншими словами, в школі вчать будь-де з гордістю гово- 
мтиго рити: «Я — українець». А це неможливо без любові й поваги до 
jUgl'jj своєї рідної материнської мови, віками гнаної, плюндрованої чу- 

; ж о з є м н и м и  зайдами та власними перевертнями, але невмирущої, 
2Q/| співучої, солов’їної. Ось така система роботи школи, де на першо- 
' му місці формування національно свідомого громадянина України, 

привела до того, що коли в 2000 році з ініціативи канадського біз
несмена, відомого мецената, а найголовніше, патріота України 
Петра Яцика було започатковано Міжнародний конкурс з укра
їнської мови, учні-гнідинці були серед перших його учасників. 
До речі, цей конкурс був створений Лігою українських меценатів, 
виконавчим директором якої є письменник Михайло Слабошпиць- 
кий. А в другому такому конкурсі, який закінчився весною 2002 р., 
переможцем серед одинадцятикласників стала учениця Гнідин- 
ської школи Тетяна Лазаренко. Тоді відбулося знайомство школи 
з дочкою вже покійного Петра Яцика Надею, його послідовницею. 
В травні 2003 р. вона відвідала школу, зустрілася з дітьми і, очевид
но, душею відчула своїх однодумців, бо дала згоду на присвоєння 
школі імені свого батька. 1 ось усі формальності позаду, 10 грудня 
Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням велів іменувати 
Гнідинську школу школою імені Петра Яцика. Сьогодні в школі 
навчається 312 учнів, працюють 32 педагоги. У школі діють три 
музеї: «Жертви Другої світової війни», етнографічний музей «Бе
региня», кімната-меморіал П. П. Чубинського, автора тексту Гім
ну України. Працює учнівський театр «Верес».
Київ, 4 квітня 2004 р. Михайло ҐОЯН

«Я йду, щоби повернутися»
Так.наш Народний Президент, Віктор Ющенко, 

у квітні 2001 року пообіцяв народові України: «Я йду, щоби по
вернутися».

І він своє слово додержав, але якою ціною? Цю обіцянку Вік
тор Ющенко проголосив біля стін Верховної Ради 26 квітня 
2001 року, де я брав участь з народом, протестуючи проти звіль
нення його з посади прем’єр-міністра. Я дуже добре пам’ятаю ту 
весну. Це був страшний день для нас, українців. Цього дня була 
річниця (15 років) Чорнобильської катастофи і день відставки Вік
тора Ющенка з прем’єрства.

Відлуння чорної весни докотилось до Верховної Ради, і воно 
рвонуло в її залі. Полинна гіркота була в усіх на устах, і цю гіркоту 
ми, народ України, відчуваємо до цих пір. Дезакгивізація повинна



була статися у наших душах, у нас самих. Період їх розпаду зале
жав від всіх нас. Це є закон розвитку демократичного суспільства. 
І це сталося під кінець 2004 року.

Якщо відверто казати -  стара влада дуже боялася Віктора 
Ющенка -  високопрофесійної, культурної, толерантної, духовної 
людини, яка змогла показати Україну світові як велику європей
ську державу. З Україною почали рахуватися.

Протягом всього періоду свого прем’єрства, а він був дуже 
коротким, коли Віктор Ющенко очолював Кабмін, урядовий ко
рабель знешкоджував «міни», щедро розставлені олігархами, кому
ністами та іншими яничарами. Вікторові Ющенку вдалося разом 
з мудрою, вірною дочкою українського народу Юлією Тимошен- 
ко, яку в австралійській газеті в Аделаїді «Advertiser» за 11.11.2004 р. 
порівняно до славної француженки Joan of Arc. Ця велика повага 
дійсно відповідає талановитій жінці-українці. Віктор і Юлія разом 
зуміли витягти економіку України з прірви, і вперше за роки Не
залежності в історії України розпочалися системні реформи. Пре
м’єр-міністр зробив величезний прорив в економіці й політиці дер
жави. Його уряд уперше розробив національну програму «Реформи 
заради добробуту» та втілював її в життя. Вже за кілька місяців 
діяльності команди Віктора Ющенка розпочався період соціаль
но-економічного зростання. Народ вперше побачив перспективу, 
відчувши можливість планувати своє життя без урахування інфля
ційних чи кризових чинників. Кабмін скоротив зовнішній борг на 
два мільярди доларів. Вдалося істотно змінити експортний потен
ціал України. Реформи Віктора Ющенка мали системний характер 
і стали фундаментом для майбутнього економічного зростання.

Це найбільше дратувало тих, хто натискав ґудзики, голосуючи 
за зняття першого справжнього реформатора в Україні. Уряд Вік
тора Ющенка працював фахово, чесно, не давав можливості олі
гархічним структурам покласти в закордонні банки понад 20 млрд 
грн. Віктор Ющенко був загрозою для злодійської влади. Вона, ця 
страшна влада, мріяла про минулі імперські часи, з якими в ми
нулому так зрослася. Кучма подружився з Путіним до тої міри, що 
практично зрікся України і українського народу. Кучма зі своїм 
кланом розпоряджався народним добром як своєю власністю. 
Кожного разу, як Путін перебував в Україні або як Кучма їхав до 
Москви, Україна і її народ ставали біднішими, t те, що за всі 
тринадцять років незалежності України Автономна Республіка 
Крим так і не змогла стати одним органічним цілим з Україною, 
заслуга саме таких рабів-політиків.

Дії Кучми проти українського народу, а це він хотів здійснити 
злочинну домовленість з Путіним про плани процесу відновлення



: імперії, розвитку політичних, економічних і всіляких інших зв’яз
ків на новій основі. Які це нові основи? Та ще й з Москвою? Нам 
зрозуміло.

Схоже, що симпатії Путіна до влади і комуністів України ста
ли основним козирем для комуністів, які сподівалися повернути 
«втрачений рай», який для мільйонів українців був би смертельним 
пеклом. Ми ще зараз пожинаємо плоди нерішучості у засудженні 
нелюдської комуністичної ідеології і злочинів комунізму перед 
українським народом.

Українська Незалежність, маючи всі зовнішні атрибути на три
надцятому році існування в умовах карикатурної демократії, під 
пануванням олігархів опинилася під цілком реальною загрозою. Ця 
бувша влада та кримінал, що її підтримував, не давала нам жити,— 
могутня, хитра та досвідчена у своїх темних справах. За час прав
ління Кучми Україна зазнала великої масштабної руйнації. Знище
но не тільки соціально-економічні підвалини народного життя. 
Підступного удару від підлої влади зазнала духовно-культурна сфе
ра: спотворено мораль, занесено сокиру над найбільшим духовним 
скарбом народу — його рідною мовою. Замість бурхливого розвит
ку і повноцінного функціонування, як це мало б бути в незалеж
ній Україні, українська мова і культура витіснені на периферію 
ЗМІ, науки, соціального життя загалом. Втрата української мови 
у телерадіоефірі — це втрата України взагалі. Не почути на кількох 
сотнях радіочастот жодного українського слова, української мело
дії, ні естрадної, ні народної пісні. Зате ревуть, верещать, бісну
ються московськомовні горлянки зі своїм тюремно-блатним «ре
пертуаром». Московські фінансові донори цих радіостанцій 
вважають, що саме отаку гидоту мають слухати «хахли», щоб ви
палити в їхніх душах скарби українства. Зомбувала влада Кучми і 
його олігархи разом з Московією наш Схід, і тому ми мали про
блеми під час виборів і маємо й зараз.

Тому ми з дружиною і наш родинний Фонд «Українську книж
ку — українським дітям» безпосередньо займаємося розповсюджен
ням українських книжок, дуже необхідних від Дня Незалежності 
до теперішнього часу.

Невже не закінчиться страшна доля українського Слова, яка 
тягнеться з часів батиївської руїни, закріпленої цинічними указа
ми московських царів і сатанинською ідеологією геноциду народу 
України ленінсько-сталінською клікою.

Наші вороги, які цілеспрямовано нищили Україну, знали, що 
нація, яка відлучена від рідної мови, швидко стає позбавленою 
патріотизму масою, «бидлом». Вони знищили наш золотий потен-



ціал — нашу еліту. Це такі собі «сусіди», старший брат чи сестра 
подбали, щоб надати нам місце «малороса», відібравши нашу істо
рію, нашу культуру, наші надбання, які розмістили в своїх музеях, 
і ми тепер повинні подбати про повернення їх.

Але вся ця хамувата братія, що сіяла вітер, вона ж сама пожа
ла бурю. І ця вулканічна енергія вибухнула Помаранчевою рево
люцією. Після брудних виборів народ України, не маса, а великий 
народ України зрозумів, що ми не такі вже й слабкі. А молодь -  
це вона сказала своє рішуче: «Ні! Ні — владі!»

Ми нагромадили досвід, маємо силу та впевненість. Ми хоче
мо вільно, цивілізовано, чесно жити і великою працею будувати 
свою Україну.

І не треба боятися!!!
Наша дорога — це дорога в Європу, наш погляд має бути спря

мований на Захід з його рівнем життя, рівнем розвитку економіч
ної і політичної системи, з його етичними і моральними стандар
тами, з соціальними гарантіями для громадян.

Український народ мусить у цей історичний момент показа
ти, що має досить почуття авторитету і життєвої сили, щоб заслу
жити на таке становище серед народів Європи, в якому міг би 
розвинути всі Богом дані сили та свої можливості і доказати всім, 
що ми вже дозріли до державного життя. Кожен громадянин Укра
їни може і повинен зробити свій особистий внесок у справу від
родження нашої соборності, для цього досить лише свідомо зайня
ти позицію патріотично свідомого громадянина і послідовно її 
дотримуватися. Бути патріотом країни престижно і вигідно.

Свято перемоги Помаранчевої революції переповнює душу 
емоціями.

Ми любимо цю країну, яка називається УКРАЇНА, не тільки до 
глибини душі, а й до глибини власної кишені. Ми мріємо про її 
кращу долю і все зробимо для цього — так говорить наша молодь!

Наш Віктор Ющенко — це Гетьман XXI століття, Юлія Тимо- 
шенко — це наша гордість. Так, це нова Ера — наша нова історія, 
базовою цінністю якої є правдива демократія і свобода слова. І все 
треба починати з чистого аркуша, а це буде дуже тяжка, нелегка 
праця. Та ми все поборемо, я впевнений!!!

А поборемо тільки тоді, коли ми всі будемо єдині, бо в цьому 
наша сила, ми це доказали всьому світові, а щодо мови, то в нас 
повинна бути єдина мова — українська.

Ми з дружиною молимося за Україну і віримо в наш Великий 
Народ!

Нас багато і нас не подолати! Україна єдина! Слава Україні!



; f Божого Благословення нашому шановному Народному Пре
зидентові, Державотворцю ВІКТОРОВІ ЮЩЕНКОВІ І ВСЬОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ!
Аделаїда, 18 січня 2005 р. Михайло ҐОЯН

Перемога, яку ми виборювали!
Я взявся написати цю статтю, тому що серце і душа 

радіє за все, що сталося в Україні, на моїй найдорожчій землі 
нашої Планети. А сталося те, що почалося нове життя і не буде 
вороття до тих страшних часів панування тоталітарного режиму, 
до панування імперської Московії і кучмізму.

Я почав аналізувати весь процес виборювання нашої Незалеж
ності в України. Ми з дружиною почали приїжджати до України з 
1990 року і бачили, як усе це починалося, що молода держава не 
мала досвіду цивілізованих країн, зустрічалися з людьми, у яких був 
інший менталітет, інше мислення!

Наша родина почала допомагати матеріально де тільки можна 
було, вкладала гроші у фонди, у центри і т. п., але результатів ми 
не бачили. Скільки грошей вклав Попадюк, з яким я співпрацю
вав, в Українську армію,— все кудись зникало, як у решето. Але ми 
з дружиною не зневірились у своїй добрій місії, шукали інші шля
хи, де б можна було прилучитися до більш результативної допо
моги, і створили свій родинний Фонд «Українську книжку — укра
їнським дітям», і це спрацювало, і цим ми дуже пишаємось.

Я щасливий тим, що доля дала мені можливість кілька разів 
особисто зустрітися з Віктором Ющенком і я побачив у ньому 
культурну, толерантну, професійну людину, яка не зіставлялася з 
тією страшною, жорстокою, хворою владою. Йому було дуже тяж
ко працювати з тією олігархічною, злочинною владою.

Але сталося диво — добро, культура, мужність команди Вікто
ра Ющенка скорила і перемогла цей кучмізм.

Президент Віктор Ющенко та прем’єр-міністр Юлія Тимо- 
шенко в перші дні свого правління, а саме 29 січня — в день, коли 
українці вшановують пам’ять студентів — січових стрільців, поїха
ли на Аскольдову могилу, щоб низько вклонитись і покласти кві
ти й тим самим вшанувати пам’ять Героїв Круг, молодих студен
тів, які своїм життям проклали дорогу до Свободи, до Правди. Ми 
дуже щасливі з Марією, що дожили до нашої Перемоги, до цього 
моменту, про який мріяли наші великі гетьмани, наші великі пись
менники, науковці, політики, які своїм життям виборювали право 
вільно висловлюватись, любити свою мову, свою землю, виборю-



вали нашу Незалежність, і прикладом стала наша українська мо
лодь, на чолі якої були Віктор Андрійович, Юлія Володимирівна 
з їхньою прогресивною командою.

Дещо з нашої далекої історії.
Наша княжа держава вже в сивій давнині була могутнім вог

нищем культури, духовного життя та релігії. Цей різнобарвний ві
нок висококультурності нашого краю прикрашав не тільки нас 
самих, а й Східну Європу і весь тодішній світ. З XI—XII століть на 
теренах нашої України ще дотепер збереглись унікальні пам’ятки, 
які свідчать про цю висококультурність.

А ось що писали про нас чужинці. Французький єпископ Гатьє 
Савейр після поїздки до України в своєму звіті французькому ко
ролеві Генріхові пише: «Край цей згуртований і щасливий, могут
ніший, значніший і культурніший за французів». Сумніватись у 
правдивості цього опису неможливо, оскільки єпископ їздив не на 
прогулянку по Україні, а з місією просити у князя Ярослава Му
дрого руку його доньки Анни для французького короля. Особли
вий розквіт культури стався саме за князювання Ярослава Мудро
го. Він був великим меценатом книги.

Це я пишу для того, щоб усі зрозуміли як в Україні, так і за її 
межами, що Україна — велика держава з могутнім потенціалом.

Ми віримо в нашу владу, і знаєте чому, тому що свою діяль
ність, свою місію вони почали з духовності, з моралі, тому в нас 
усе вийде, ми відродимось і станемо неповторною державою, са
мобутньою і великою, якою вона була при Ярославі Мудрому.

Ми приходимо в цей світ від надмірно великої Божої любові, 
щоб осягнути за короткий час золоту середину буття, віднайти точ
ку опори для життєвої мудрості. Роблячи цей самостійний крок до 
осмислення власного життя, як і життя взагалі, я з трепетом у душі 
відчуваю, який непомірно короткий час дано нам, час, котрий 
нестримно і вперто нагадує — скоріше чи пізніше всі ми, йдучи 
різними дорогами, зійдемося в апогеї її вершительки Долі. Але 
перш ніж це має статися, зустріньмося із самим собою, доторкні
мося найпотаємніших глибин своїх дум і почуттів. Тільки таким 
чином ми зрозуміємо навколишній світ людського буття.

В житті перемагає розум, мудрість. Нехтування основними за
конами Всесвіту, штучно витворена теорія власної всесильності і 
безкарності привели стару владу до самознищення. А шанси в екс- 
президента Кучми були, але він їх не використав, а навпаки, Укра
їну він хотів зруйнувати, привівши наше суспільство в болото 
брехні, насильства, недовір’я. Кучма зі своїми олігархами пішов 
дорогою тоталітаризму, на якій активізувалися темні сили, котрі



І руйнували духовність, нищили логіку мислення. Він пішов на по
воду у Московії, йому легко жилося з брехнею, з корумпованою 
владою, з ненажерливими олігархами. А народ страждав. Кучма 
скористався своєю владою, зробив життя людей дуже тяжким. Він 
пішов стежиною тоталітарного режиму, зробив людей жебраками, 
а з такою масою легко владарювати. Ми все це вже знаємо, за сім
десят років комуністичного правління ця система так оголила себе, 
розкрила весь жах свого правління. Наприклад, кілька сюжетів, які 
я прочитав у журналі «Київ»,— це не новина, але про це треба па
м’ятати, це страшні методи руйнації людської психології, це пере
творення народу в маси, в бидло, щоб люди між собою боролися, 
а влада комуністична спостерігала зі сторони, створюючи собі рай
ське життя. В умовах постійної нестачі продовольства проблема 
порядку поставала як нерозв’язна. Щоб придбати якісь продукти 
чи взагалі товари, треба було вистояти у великих чергах десь го
дин дві-три, а може, ще більше. Коли попит на товар у кілька ра
зів перевищує пропозицію, люди утворюють натовп, небезпечний 
для життя. Гадаю, явище душилівки (черги) було виявом внутрікла
сової боротьби за існування. І в цій боротьбі людина керується 
інстинктом, несумісним з культурними нормами цивілізації. Біль
ше того, здавалося, що душилівка -  це щось позаприродне. Бджо
ли в рою, мурашки в мурашнику, морські котики на океанічному 
узбережжі не утворюють такої позбавленої найменшої дистанції 
між організмами маси, як людина. Коли ви з року в рік спо
стерігаєте, як люди у боротьбі за шматок хліба мнуть одне одному 
ребра, не протестуючи проти такого стану речей, виникає цілком 
природне бажання їх винищити.

Репресії, штучно організовані голодомори були здійснені з 
кількох причин.

І одна з них дуже промовиста. «Хай вони там трохи повиздиха- 
ють, а то неможливо з ними упоратись»,- думала про українських 
селян верхівка більшовицької партії, очолювана Йосифом Сталіним.

А Чорнобильська катастрофа — скорботна, гірка дата націо
нальної історії. Так уже судилося, що Зірка Полин піднялася саме 
на небосхилі України. Людство ще не зазнавало такої масштабної 
техногенної катастрофи.

Останнім часом з’явилася велика кількість видань, що ставлять 
за мету проаналізувати причини, масштаби катастрофи. Але до 
Незалежності України неможливо було це дослідити, тому що були 
відсутні майже всі документально обґрунтовані, історичні дослі
дження. Це пов’язано насамперед з тим, що досить тривалий час 
переважна частина документів з чорнобильської проблематики



була недоступна для істориків і лише на початку 90-х років вони 
були відкриті.

Слід зауважити, що серед усього спектра організацій та уста
нов, матеріали яких побачили світ, майже відсутні документи ра
дянських органів державної безпеки. Пояснити це можна тим, що 
на більшості з них міститься гриф «таємно» або «цілком таємно». 
Лише після здобуття Україною державного суверенітету та прий
няття у січні 1994 р. Закону «Про державну таємницю», який забо
ронив засекречування будь-яких відомостей про стан навколиш
нього природного середовища та екологічні катастрофи, з’явилася 
реальна можливість зробити документи радянських органів держав
ної безпеки щодо аварії на ЧАЕС відкритими для широкого кола 
науковців. У процесі здійснення оперативно-розшукових заходів 
співробітниками органів держбезпеки у доаварійний період були 
викриті численні факти недоброякісного виконання будівельно- 
монтажних робіт, поставок бракованого обладнання, порушення 
технологічних норм експлуатації станції, правил пожежної і радіа
ційної безпеки. Про все це неодноразово доповідалося керівницт
ву ЧАЕС, вищим партійним і урядовим структурам УРСР та ко
лишнього СРСР.

Коли я в Києві почав читати документальні матеріали, то жах
нувся. Документи спецвипуску охоплюють період з 1971 по 
1988 рік. І всі ці факти недоліків також є на багатьох АЕС, які зу
пинялись у 1987 р. Наприклад, Ровенська АЕС — 41 раз, Запорізь
ка АЕС — 19, Південно-Українська АЕС — 5, ЧАЕС — 1 раз. Це 
тільки за півроку 1987 р. Що нам набудував СРСР?!

Я все це пишу тому, що зараз іде в Україні полеміка, треба чи 
не треба проводити ЛЮСТРАЦІЮ -  очищення? І ще комуністи 
виступають, що вони дуже піклуються за український народ.

А при Кучмі снаряди зі складів розліталися і вибухали, ракети 
збивали пасажирські літаки, а самі вони будували собі «маленькі 
хатинки» у Швейцарії та інших західних державах. То навіщо їм 
дбати про Україну? Накрали мільйони доларів і думають, що їх 
обмине кара. Ні, за все треба платити й відповідати.

1 в результаті так неграмотно зведеної «будівлі», такої наглої 
їх поведіїїки, не витримавши натиску «архітектурних» помилок, дах 
критично прогнувся над головами цих «керманичів».

Я все це пишу для того, щоб нагадати людям, що все йде від 
Бога, а це значить, від моралі, а тоталітарна система і наші «кер
маничі» минулого нищили духовність.

Але це в олігархів з Кучмою прогнувся дах, а ми стали Наро
дом, свідомим, гордим, здатним повести боротьбу з цими нелюдями.



У ЗІ Ми всі допоможемо нашому Президентові, нашому Уряду. Тому 
засукаємо рукави і кожен на своєму місці повинен багато працю- 

ІЦІІІ вати, не плакатись, не жебракувати.
Мені хотілося цією статтею розкрити очі тим, хто ще не ски- 

ЦЦі нув облуду минулого, щоб вона допомогла о ч и с т и т и с ь  в і д  вад, які 
вкоренились у наш народ за с т о л іт т я  визиску й  рабства, повніше 
усвідомити свою відповідальність за подальшу долю України.

На кожному кроці, у садочках, у школах та гімназіях, у вищих 
навчальних закладах, всюди собі й своїм дітям та онукам треба 
казати -  МИ ВЕЛИКА ДЕРЖАВА, МИ ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА 
НАЦІЯ. Вивчати нашу історію, вивчати сусідів, бути гордими, бути 
відданими, бути розумними — головне. І тоді все в нас здійснить
ся і ніякий «брат» чи «сестра» не скажуть, що ми «малороси». Вони 
зрозуміють, Хто є Хто!

Я вірю, що душі наших пращурів, наших великих українців, 
які загинули у минулих століттях, нами пишаються.
11.02.2005 р. Михайло ҐОЯН

Помаранчева революція
Дивні й цікаві події переживаємо ми в нашому житті. 

Вам, напевно, відомо, що мій чоловік Михайло від 1991 року про
живає довше в Україні, ніж в Австралії. З першого дня Незалеж
ності нашою метою було і є працювати на просвітянській ниві, на 
власні кошти купувати книжки і дарувати всюди, де ми бачили в 
них потребу. Маємо докази, що за тринадцять років у співпраці з 
нашими письменниками, директорами різних видавництв, дирек
торами наукових закладів і з людьми, котрим Україна близька до 
серця, працюючи з нашою молодцю, ми старалися переконувати 
словами Тараса Шевченка «чужого научайтесь й свого не цурай
тесь». Ця Помаранчева революція піднесла нас, усіх українців, не 
лише в Україні, але і в діаспорі. Коли Михайло мені зателефону
вав і попросив допомогти для Майдану, то я відразу відгукнулася, 
не знаючи, що гроші, які були призначені на видання книжок, уже 
були повернені для наших відважних людей, що приїхали до Киє
ва на Майдан з усіх куточків України. їх треба було доглянути, бо 
ці віддані люди посвятили свій час і життя боротьбі за свободу, не 
знаючи, яка доля їх чекала. Зима, мороз, але запал у серцях три
мав їхнє тепло. Це був доказ того, що вони вже готові боротися за 
нашу свободу, за наші права і державу. Я дуже горда, я раділа, що 
настав час, коли наш народ, а головно — наша чудова молодь ста
ли тим поштовхом, який завершився успіхом, ми спільно пере-



могли. Не жаліємо коштів, які були вжиті на харчування людей на и  Щ 
Майдані, вдячні пані Валентині Плотник і всім, хто їй допомагав |Ц 
носити продукти і всякого роду речі для демонстрантів. Мені шко- І j  
да, що я не могла бути там присутня і допомагати в цій великій gfj 
потребі. Все це відбувалося в нашому мешканні близько до Май- 213 
дану. Михайло оправдався переді мною, що гроші були повернуті ш  
на важну справу. Він підкреслив: нащо нам книжки, коли ми не 
будемо мати української державної мови. Перше треба зберегти 
нашу мову, а тоді далі продовжувати видавати українські книжки, 
бо тоді буде кому ті книжки читати. Я з цим оправданням погоди
лася. Але я дуже розчарована нашими людьми тут, в Австралії, які 
виявилися великими патріотами лише на словах. На різних імпре
зах співають «душу й тіло ми положим за нашу свободу», а коли 
треба було положити належну суму на підтримку Майдану, то вони 
витягнули лише пару мізерних доларів, хоч ми знаємо, що ці 
люди не бідні, а навпаки, багатші за нас. Але нехай це буде на 
їхньому сумлінні. Ми задоволені, що завжди були вірними нашій 
ідеї, і через більше як півстоліття продовжуємо йти тим шляхом, 
який веде нас до рідної землі України, і робимо все, що можемо, 
без галасу, і завдячуємо цим чесним людям, з якими співпрацю
ємо, бо знаємо — це наш обов’язок перед нашим народом і нашою 
державою. Жити для свого народу і для своєї держави — це свята 
справа. Наша велика подяка нашій чудовій молоді і всім тим, хто 
вистояв на Майдані і доказав світові, що ми з козацького роду і 
можемо відстояти наші права й нашу державу, боронити її від зрад- 
ників-запроданців. Кожна людина має право вільно жити, при
йшов час, щоб і ми — українці — могли дихати свіжим повітрям 
свободи на своїй рідній Богом даній землі. Ми складаємо наші 
щирі вітання і побажання нашому шановному Президентові і всім 
тим, хто працював на благо України і українського народу від сьо
годні і назавжди. Берім приклад від англійського прислів’я LIVE 
AND LET LIVE (Живи і дозволь іншим жити).
15 лютого 2005 р. Марія ҐОЯН

Аделаїда, Австралія

Не принижуймо себе
Сумні уроки мовної політики

У вівторок, 24.05.05 р. в Австралії, на каналі ABC о 
21 год. 20 хв. передавалася Програма про Україну — Foreign- 
Correspondent. Говорив спочатку наш народний Президент, пан 
Віктор Ющенко, потім Прем’єр-міністр, шанована пані Юлія Ти-



У 1 і а мошенко, і First Lady України Катерина Ющенко. Показана була 
“«fp наша чудова Україна — справді найкраща Земля в світі, з її приро
до |] || дою, з її українським працьовитим народом.
^  ; Розмову Президента та Прем’єр-міністра було перекладено на 
І Ш  ангдійську мову, а славна пані Катерина Ющенко говорила англій- 
ЩЇЬ ською. Всі добре говорили, але ми тут, в Австралії, були здивовані 

та розчаровані, коли почули, що пані Юлія Тимошенко, котру ми 
дуже любимо, шануємо і поважаємо, говорила по-московськи. 
Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко повинна запам’ятати, що ми — 
українці діаспори — хочемо, щоби наша влада була принциповою, 
поважала свою націїо, свою мову і розмовляла рідною мовою, а тим 
більше, коли передача іде в світ. Скажіть, будь ласка, хто з росіян, 
а тим більше В. Путін чи хтось із їхньої влади, розмовляв україн
ською мовою? Чому ми себе так понижуємо? Нам треба брати 
приклад із Грузії,- вони цінують себе, як націю, як великий на
род, вони поважають Україну, тому посол Грузії вивчив українську 
мову і дає інтерв’ю українською, а посол РФ Чорномирдін — як 
видно з його мови — не має поваги до нашої держави.

Мова — то є душа кожної нації, її святощі, її найцінніший 
скарб. В мові наша культура, наша історія. Не стане української 
мови — не стане й національності. «Вона розпорошиться поміж 
дужчим народом...»,— писав видатний діяч українського відроджен
ня Іван Огієнко. Тому «наші сусіди», «наші брати і сестри», як 
справжні вороги, забороняли насамперед нашу мову, аби звести та 
знищити її дощенту. Бо німого, мовляв, попхаєш, куди забажаєш... 
Так вони і робили.

Багато поневірянь, утисків і знущань зазнала наша мова на 
своєму тернистому шляху. Про це свідчить «Чорна книга України», 
в якій серед архівних матеріалів літопису злодіянь, яких зазнала 
Україна, є список заходів щодо нищення української мови, а отже, 
й української нації в цілому. Серце кожного українця стискаєть
ся, коли він читає про указ Петра І у 1720 р. стосовно заборони 
друкування українською мовою. Так розпочався мартиролог укра
їнської мови.

Катерина II обернула Гетьманщину на Малоросійське генерал- 
губернаторство, покріпачила все українське село, загарбала землі 
українських церков та монастирів. Українським учителям заборо
нила навчати дітей у школах. Митрополита Арсена Мацієвича за
мурували живим у Ревельській в’язниці за те, що він протестував 
проти нищення українського шкільництва і грабунку українських 
монастирів. А Валуєвський указ 1863 р.?! Як бачимо, традиції не
нависті Московщини до України досить давні. Я можу навести



багато прикладів страшних дій Московії і за часів царизму, і за 
часів комунізму, і за 13 років нашої Незалежності. Це рабство, гру- Ц  
бо кажучи, ми «відхаркуємо» й до сьогодні. Нема насильства не- | |  
стерпнішого, як те, що хоче відібрати в народу спадщину, створе- Ш 
ну незчисленними поколіннями предків. Нація, що сприймає світ 215 
очима чужинців, прирікає себе на примирення зі своєю меншовар- £§ 
тістю.

Якою ж, справді, треба бути могутньою, багатою, живучою, 
щоб вижити у багатовікову епоху царських заборон, а також у сім
десятирічну добу більшовицького розбою, головною ідеєю якого 
було геноцидне злиття націй і мов!

«Ну що б, здавалося, слова...» — це із вірша безсмертного Та
раса Шевченка.

Але відкинута царизмом і більшовизмом на триста років на
зад у своєму національно-державницькому розвитку Українська 
нація виявилася непохитною.

Наша шановна, дорога пані Юлія Тимошенко повинна добре 
знати, що ми завжди боролися за Україну, і тому опинилися за 
кордоном як політичні емігранти. А тут, у програмі, яку дивиться 
багато мільйонів людей, славна пані Юлія понижує себе і всіх укра
їнців, оддаючи перевагу російській мові. Чому?

Багато людей телефонували мені після цієї передачі, бо зна
ють, що ми займаємось просвітянською роботою в Україні, як 
меценати, як родина, яка створила Фонд «Українську книжку — 
українським дітям» і робимо все можливе й неможливе, закупо
вуючи цілі бібліотеки, та даруємо їх по всій Україні, щоб наше 
молоде покоління вивчало материнську мову, з повагою і любов’ю 
ставилося до неї. Українці тут, у діаспорі, знають, що мій чоло
вік зараз саме в Україні, тому хочуть дізнатися, з якої причини 
Прем’єр-міністр розмовляла російською, хоча програма була саме 
про Україну.

Кожен з нас і Ви, наша владо, відповідальні за те, якою буде 
мова майбутнього. Це треба нам усім усвідомити, бо найбільше і 
найдорожче багатство кожного народу — це його мова. Вона є най
важливішим, найбагатшим і найміцнішим зв’язком, що з’єднує 
покоління народу в одне велике історичне ціле.

Наша влада, якій ми всі довіряємо, як у діаспорі, так і в Укра
їні, повинна швидко, не відкладаючи на завтра, розробити чітку 
державницьку програму одужання української мови — державної 
мови.

Для того, щоб людина поважала свою мову, свій народ, рідну 
землю, дорогоцінні зерна цих почуттів треба вкласти в її душу ще
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відитинстві. Народ, який не має морально здорової молоді, духов
но, культурно вихованих та фізично здорових дітей, приречений на 
повільне вимирання. Тому всі ми повинні чітко виконувати «За
кон про мову».

Отже, мовна політика має діяти.
Ми всі разом маємо перебороти негативні тенденції в нашому 

суспільстві. Пора скинути полуду минулого, пора збирати розки
дане каміння, пора стати принциповими, гордими українцями. 
Тож об’єднаймо наші зусилля для очищення рідної української 
мови, надання їй первозданної краси, співучості, чистоти!

Я і вся моя родина, і чимало нас тут, на чужині, зберегли свою 
мову, незважаючи на те, що вже 60 років живемо далеко від Укра
їни. Я молюся за неї, я плачу, коли чую рідну мову, і думаю, як 
тяжко було їй виживати.

...Світовий інформаційний простір — це дуже важливе дже
рело об’єктивної інформації про події в Україні, тому його слід 
використовувати на повну потужність, щоб дізнавався світ біль
ше про нашу Україну, про її народ! І ми віримо нашому народ
ному Президентові Віктору Ющенку і Прем’єр-міністру Юлії Ти- 
мошенко, що в подальшому вони належно ставитимуться до 
рідної мови, котра, як справжня квітка нашої душі, потребує лю
бові та шани.
Аделаїда, Австралія,
(Надруковано в  газеті
«Літературна Україна» 30.06.05) Марія ҐОЯН

Хто врятує Україну?
(Газета «Шлях перемоги», № 28, 13.07.05 р.)

В Україну я приїхав і правди шукаю, де погляну -  мені 
сумно, бо правди немає. Де та правда? Про що мріяли і яку надію 
мали, а що дістали? Тяжко зрозуміти, куди ведуть нас. Торік під час 
Помаранчевої революції нам нинішнє керівництво багато обіцяло. 
За сімнадцять днів на Майдані ми не бачили жодної людини, яка б 
домагалася офіційної російської мови чи подвійного громадянст
ва з Москвою. Таких людей на Майдані не було, вони були у мен
шості — в таборі Януковича. А тепер чомусь мовне питанні знову 
блукає коридорами нової влади, так виходить, що влада змінила
ся, але дух старого режиму залишив свої сліди в тих стінах. Ще до 
цієї пори у новій (частинно старій) владі не можуть позбутися ста
рого ковбасного ярма. Тринадцять років нерішучості минулої вла-



ди нічого не навчили володарів нової? Чи справді ми такі, як нам 
кажуть наші північні сусіди, мовляв, українці ще не дозріли бути 
державною нацією? Чи, може, ми йдемо напрямом, про який ще 
колись писав Михайло Грушевський, що ми, українці, великими 
зусиллями і жертвами здобуваємо свободу, а опісля здаємо ту сво
боду, щоби знову боротися? Не дай Боже, щоби нас така доля спіт
кала у двадцять першому столітті. За останніх тринадцять років ми 
вели боротьбу за нашу вільну соборну Українську державу, докла
даючи багато зусиль. І думали, що за цей час, у боротьбі з мину
лою владою, яка була злочинною щодо України і українського 
народу, ми боролися за українську мову. Невже доведеться й за 
нової влади змагатися за виживання української мови? В Україні?

Ми вкладали в себе позитиви і надіялися, що всі наші зусил
ля принесуть бажані наслідки, коли прийде наш Вашингтон, що 
Україна стане сама собою, рівноправною державою, не буде про
довжувати незрозумілу політику минулих помилок уряду, який не 
був українським. Ми надіялися, що новий уряд скасує всі приниз
ливі договори з Московією, які були підписані минулою корумпо
ваною владою, і почне все з чистого аркуша. Під час і після Пома
ранчевих подій цілий світ захоплювався Україною, бо всі знали, що 
українці борються за правду, свободу, щоб вільно жити на своїй 
Богом даній землі, без ворога і супостата. Події, які відбулися в 
Україні в ті бурхливі й загрозливі часи, надихнули інші народи сві
ту в їхній боротьбі за визволення від корумпованих урядів і окупан
тів. Помаранчева ідея залишиться назавжди в історії українського 
народу і в історії світу. Подія, яка пішла з українського Майдану 
Незалежності у світ, була благословенна Богом за всі пережиті тер
піння і страждання українського народу, за кров і сльози через 
століття. Тому наш уряд, якому український народ дарував приві
леї служити йому, повинен показати правдиву любов і мати відва
гу обстоювати і боронити суверенітет соборної і незалежної Укра
їнської Держави. Ми надіємося, що наш уряд буде принциповим і 
рішучим, коли йдеться про нашу місію на світовому рівні, і займе 
належне місце поряд з народами вільного світу.

Україна не має права вертатися в минуле, бо воно було страш
ним і потворним, нам треба дивитись у майбутнє і йти впевненою 
ходою без вагань, не звертаючи уваги на шантаж з боку наших про
тивників. Бо морально й духовно вони дуже слабкі, їхня зброя — 
то нахабство і брехня, насильство, якими вони оперували століт
тями. Знаючи їхню тактику, ми повинні мати мужність вистояти в 
боротьбі, і тільки тоді ми зможемо це зробити, коли будемо об’єд
наними, послідовними і відданими народові, який живе на цій свя-



тій українській землі. Не дай Боже, щоби сталося так, що Бог дав 
нам щастя, але відібрав розум.

Україна тепер у великій загрозі більше, ніж за всі часи нашого 
існування. Ми всі це помічаємо, ворожа агресія під маркою ніби
то опозиції становить Україні велику небезпеку. Ці ворожі сили 
нахабно об’єднуються з агресивною Москвою, яка постійно втру
чається у внутрішні справи вільної незалежної Української держа
ви, а тепер тим більше. Нам треба покласти край цій новій мос
ковській експансії, а це ми можемо зробити, коли будемо мати 
сильний і згуртований український уряд. Ми знаємо з минулого, 
яких заходів вживала Московія, щоби підкорити Україну. Грошей 
ніколи не жаліла, її народ жив і живе в злиднях, але вона все ро
била і робить для завоювання інших народів. У цій її брудній ро
боті ніколи не бракувало манкуртів, це робилося підкупом і шан
тажем. Зрадники є в кожному народі, а в українському народі їх 
більше, ніж звичайно, вони будуть прокляті народом. Тому нам 
треба бути пильними, обережними і не дати себе ошукати цим 
разом. Хто врятує Україну?
Київ, 13 липня 2005 р. Михайло ҐОЯН

Чи Україна — країна чудес?
Щоби відповісти на таке запитання, треба побачити 

ту святу землю і полюбити її, а далі піти в чужі світи, і аж тоді 
можна оцінити і залюбитися в усе побачене.

Об’їхавши Україну вздовж і впоперек за чотирнадцять років, 
можу сміло сказати, що я багато побачив і багато почув. Коли 
живеш у Києві, не багато радості там, окрім того, що життя меш
канців столиці нині на вищому рівні порівняно з минулими часа
ми. Тільки сум огортає, коли ходиш вулицями рідного міста, яке 
найкраще не тільки в Європі, а в цілому світі, і доходиш виснов
ку, що, як колись писав наш геній Тарас Шевченко, живемо на 
нашій — не своїй землі. За чотирнадцять років кучмівського сва
вілля мовна українська карта розігрувалася багато разів, але, на 
жаль, не на краще, і сьогодні при новому Уряді ще досі не про
явилася чітка політика щодо української мови. У столиці ще й сьо
годні дуже рідко почуєш рідну мову. Умовини, які спричинили 
посилення зросійщення України в цілому, були спровоковані по
літикою Л. Кучми, який дав зелене світло колишнім окупантам 
вести ще агресивніший наступ на нашу мову, зокрема через засо
би масової інформації. Як поставиться до цього питання нова вла
да, ще невідомо.



Велика надія була, що зі зміною уряду влада в Україні нарешті 
повернеться обличчям до долі нашої мови, але, на жаль, так вихо
дить, що і в цьому народному уряді ще є блудні сини, яким їхні 
амбіції і особисті інтереси не дозволяють бути патріотично нала
штованими і національно свідомими, щоб у дійсності служити на
роду, який, стоячи на Майдані в нелегкий час, відкрив дорогу до 
справедливості й демократії. Для теперішньої влади було б фаталь
ною помилкою приписувати цю перемогу тільки собі. Не повто
рюймо наші історичні помилки. Мовне питання для нас, україн
ців, має бути на першому місці, і не тільки в рамках конференцій 
і дискусій, на яких я мав нагоду не раз побувати та які не прино
сили нам багато користі. Академіки, мовознавці зійшлися, пого
ворили, похвалили себе взаємно за велику роботу і на балачках все 
закінчувалося. Багато часу втрачено нами за цих чотирнадцять 
років. Чому так сталося? І хто в тому винен? Уряд Кучми, який 
винен за лиха, заподіяні в Україні, відійшов у вічність. Що далі? 
Ми чекаємо на якесь диво. Щоправда, в Україні завжди бувало 
багато чудес у минулому і не бракує їх і сьогодні. Бо на нашій землі 
в усі часи жили люди, які, незважаючи на всі перешкоди,— зло, за
грози власному життю, творили велику справу в ім’я українського 
народу, аби не згинула його «ні слава, ні воля».

Мені пощастило зустріти таку чудову й унікальну людину, 
людину з великою душею і любов’ю до своєї держави і до свого 
народу. Для цієї людини немає меж для досягнення того, що вона 
хоче і може зробити для України. Це пан Іван Сусло, нащадок 
козацького роду, предків якого московські шовіністи перехрести
ли на Суслова, додавши до його українського прізвища -ов. Проте 
деформація прізвища не змінила сутність його української душі -  
щедрої, сміливої до відчайдушності, повної синівської любові до 
України. При ближчому знайомстві з паном Іваном ще раз пере
конуєшся в невмирущості української нації. Генеральний дирек
тор агропромислової корпорації «Сквира» Іван Суслов — не лише 
успішний підприємець, а й відомий меценат, благодійник, який 
робить людям добро, а рідну землю -  кращою. Він дуже працьо
вита людина.

У селі Буки над річкою Роставицею, що на Київщині, засну
вав дитячий будинок з найбільш модерним устаткуванням на сьо
годні в Україні -  Центр розвитку дитини, підібрав понад двадцять 
дітей-сиріт — з вулиць, хворих на туберкульоз, їх місяцями вихо
джували в лікарні. Коли він сьогодні згадує про ці події, йому сльо
зи котяться з очей. Іван Суслов побудував унікальний український 
Божий Храм, який є його власністю, мабуть, єдиний в Україні. Цей



Cl I '& храм постав для українського народу і був посвячений Патріархом 
Київським УПЦ-КП Філаретом. Він збудований з природного ка- 

ЦЦІЦ меню, його архітекторами були батько й син — Іван і Євген Сус- 
•2й;5; лови. Ідея будівничих -  звозити каміння з усієї України,— Криму, 

Карпат, Поділля та з інших регіонів України. Тим часом почалася 
l i f t  інша будова — на ще п’ятдесят дітей-сиріт. Треба віддати велике 

признання його дружині Наталі, яка повністю посвятила себе цій 
важкій і благородній справі. Пан Іван побудував власну гідроелек
тростанцію для внутрішніх потреб, одне слово, все це треба поба
чити в Буках і оцінити. Там є багато інших будов, асфальтові до
роги, парки з екзотичними деревами і квітами, алеї, викладені 
природним камінням. Як я вже згадував, камінь звезений з усіх 
кінців України, є водограї, в комплексі -  понад триста вуличних 
ліхтарів. Цей комплекс відвідало багато визначних людей, дипло
матів, послів з різних держав. У музеї є багато експонатів з різних 
країн світу, в тому числі з Японії.

За часів кучмівського панування пан Іван мав багато проблем, 
його хотіли зліквідувати, через різні державні перевірки — податкові 
і політичні, бо те, що він робив, олігархам не подобалося. Пана 
Івана намагалися залякати, через суд хотіли забрати від нього ді
тей, мовляв, то нелегальне, що він робить. Він у суді питав, чому 
держава не опікується бездомними дітьми. Тим часом, коли прой
тися по цьому, якщо так можна сказати, містечку, то воно нага
дає міні-«Діснейленд», тільки український. Коли наша делегація 
з Австралії — шановний пан Степан Романів з дружиною, голова 
СУОА з Мельбурна, пан Петро Кравченко, видатний художник і 
письменник з Сіднея, панство Гайдамахи з Києва, головний редак
тор газети «Шлях Перемоги» пані Марія Базелюк і я побували там, 
то було відчуття, що ми опинилися в якомусь зачарованому місці, 
неначе в казці, коло храму ми бачили камінь натхнення, його нази
вають «Боже око», він — «живий». Усім пропонується покласти руки 
на той камінь, і є якесь відчуття передачі енергії у формі космічної 
енергії, відчувається якась невидима сила, що дає почуття впевне
ності та життєвої снаги. Я дуже добре почуваюся ще й досі.

Отже, Україна дуже багата на дива; тільки, на жаль, ми про них 
не знаємо, а щоби про все можна знати, то треба бути мандрівни
ком. Як сумно, що ми в нашому житті так мало набуваємо знання 
і так мало цікавимося нашим оточенням. Життя повинно бути ці
кавим. А тепер ви спитаєте, як пан Іван став такою багатою люди
ною за такий короткий час, в таких страшних умовинах, в яких 
Україна жила останні тринадцять років? Це дуже просто: по-пер
ше, треба бути відважним, принциповим і роботящим. Мати ідею,



яку ти хочеш осягнути в своєму житті. Мати повагу і респект до 
людей, з якими ти маєш щось спільного. Пан Іван взяв у оренду 
близько тринадцяти тисяч гектарів чудової української родючої 
землі, вирощує різного роду врожаї, має цукровий завод, вироб
ляє цукор, він добрий господар, на все має збут, багато продуктів 
йде на експорт, гроші є, і ми бачимо їх наслідки, бо ця людина не 
ховає їх в .«офшорах», а розбудовує Українську державу, і він дуже 
щасливий, ми це все бачили на власні очі. Пан Іван не вивіз міль
йони доларів в закордонні банки, так, як це робили вороги Укра
їни, котрі були при державному кориті разом з Кучмою і сьогодні 
не можуть знайти собі місця на цій планеті, бо вкраденого ніде не 
сховаєш. Пан Іван живе у своєму чудовому закутку і гостить усіх, 
хто відвідує його Храм. Вічна Вам слава, пане Іване, бо Ви наслі
дуєте великих українських Гетьманів, меценатів і всіх великих 
творців української культури через віки. Ми побачили Вас і плоди 
Вашої праці, ми полюбили Вас, і ми завжди будемо з Вами. Хай 
Вам щастить. До зустрічі у Вашому сонячному і привітному царстві 
природи, яке стимулює Вас на довге і щасливе, в родинній любові 
Життя.
Київ — Аделаїда, Австралія, 02.08.05 р. Михайло ҐОЯН

5.9.2005 р.

Шанований пане Ґоян!
Мені дуже соромно.
При упорядкуванні моїх паперів я виявила, що до сих пір не 

подякувала Вам письмово за Ваш чудовий альбом, який Ви мені 
подарували після презентації моєї книги.

Ваш альбом для нас і зараз велика радість і згадка про цю при
ємну подію.

Від щирого серця дякую Вам за цей цінний подарунок. Всі, хто 
продивляється альбом, захоплені якістю Ваших фоторобіт.

Після довгих роздумів ми наважились ще раз приїхати до 
України. Останнього року ми дуже додали в віці, чоловіку буде 
90 років, я маю 86, і ми це відчуваємо.

Нас дуже цікавить побачити, нашу Україну після Помаранче
вої революції.

Сподіваюсь, що у Вас все гаразд.
Щиро вітаю Вас і бажаю Вам і Вашим близьким всього най

кращого.
Олена ОТТ-СКОРОПАДСЬКА
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Щирі слова про меценатів
Мабуть, ніде так, як у листах, ми не знайдемо вповні 

сокровенного джерела народження і здійснення задумів, світогля
ду та творчості особистостей. Водночас вони розкривають духов
ність людей, які взялися за меценатську справу, за відродження 
української книжки, а разом з тим і української мови. В листах, 
у віршах, численних подяках постають перед нами лицарі добра і 
духовності — пані Марія і пан Михайло Ґояни.

У листах ще яскравіше розкриваються життєві принципи та 
ідеали цієї родини, сподвижників української національної ідеї, які 
своєю діяльністю відроджують національну свідомість молодого 
покоління, надаючи йому впевненості у своїх силах, бо знання, яке 
несе книжка, робить людину розумною, а значить, вільною, неза
лежною.

Перед нами постають прекрасні українці-патріоти, люди ідеї, 
які люблять свою землю, самобутню культуру, історію, мистецтво, 
люди, сповнені гідності й віри у своє майбутнє. Вони усвідомили, 
що Слово, а з ним книга — це невід’ємна складова духовності на
шого українського народу. Листи характеризують цю родину як 
надзвичайно вимогливих до самих себе й до інших, принципових, 
послідовних і мудрих українців.

Листи є цінним джерелом відомостей про дуже важливу робо
ту цієї родини, про національні змаги її в царині утвердження й 
розвитку української літератури, культури, мови. В них — ключ ро
зуміння важливості цієї справи, морально-етичні основи, життє
вий принцип, обов’язок перед своїм народом і взагалі перед мо
лодим поколінням.

З листів видно, як вони самовіддано втілюють у життя свої 
грандіозні плани в царині національного відродження України. їхні 
життєві ідеї, розуміння мети, значення сенсу і цінності життя по-



винні прийти у сучасні українські школи, гімназії, ліцеї, універси
тети і стати тим ґрунтом формування світогляду нових поколінь 
українців, які також зуміють «віддати себе Україні».

Пані Марія і пан Михайло усвідомлюють необхідність цієї ці
леспрямованої роботи на задоволення духовних потреб.

Вони ніколи не забувають, що вони — українці. Відтак усіля- 
ко підтримують починання, пов’язані з просвітянською діяльні
стю, докладаючи багато моральних, фізичних та матеріальних зу
силь.

Віддати себе для України -  це гасло стало основою і визна
чальною прикметою їхньої національно-громадської позиції, жит
тєвим принципом усього змісту їхнього багатогранного життя, ус
відомленням того, що Україна потребує не слів, а дієвої праці за 
будь-яких обставин. Життя і діяльність родини Ґоянів — приклад 
подвижницької праці на благо нашої України.

Валентина ПЛОТН ИК



І і. БРАТСТВО КОЛИШНІХ ВОЯКІВ
1-шої Української Дивізії У .НА.

Станиця в Аделаїді, Південна Австралія

Ч Л 9/71. Аделаїда. 25д.11лЛ221_Еі

Вп. Панна 
Мирослава Ґоян 
в Аделаїді.

Вельмишановна Панно Ґоян!

Управи Станиць: Братства Колишніх Вояків І-шої Української 
Дивізиї, У.Н.А. та Союзу Українських Комбатантів в Аделаїді складають 
Ван щиру подяку за Вашу участь / фортепянове сольо/ в академії 
" Листопадового Зриву".
Просино принятн вислови нашої вдячності за Вашу готовість прийти 
нан з допомогою.
Щире спасибі.

Прикладу гідний наслідування
Організація і розвиток Пластового музею є діяльність, 

пов’язана з працею і коштом. Це є потрібна, але не зарібкова уста
нова, і вона функціонує тільки завдяки пожертв прихильників на
шого музею.

Маємо приємний обов’язок зокрема подякувати приятелям 
Пластового музею п-і Марії й п. Михайлові Ґоянам. В минулому ми 
одержали не лише цінні експонати, але й грошову поміч від них.

П-во Ґояни є відомі жертводавці на українські цілі, а зокрема 
на потреби української молоді. В минулому вони помогли фінан
сово при виданні пісенника для української пластової молоді 
«У мандри».



Обсервуючи і доцінюючи працю нашого музею, п-во Ґояни 
пожертвували недавно суму 1000 долярів на цілі нашого музею.

Провід музею сердечно дякує п-і Марії і п. Михайлові Ґоянам 
за їх королівський дар. Ця пожертва заохотить нас ще більше пра
цювати для розвитку нашого музею.

Пл. сен. Омелян СЛОБОДЯН у 
Керівник Пластового Музею-Архіву, 

Аделаїда, 1976 р.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
виконкому київської міської

РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

МУЗЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
«КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 
ї СТО Р И КО-КУЛ ЬТУ РН И Й 

ЗАПОВІДНИК»

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРИ 
ИСПОЛКОМА КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНИХ ДЕПУТАТОВ

МУЗЕЙНОЕ О БЬЕДИНЕНИЕ 
«КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЬІЙ 

И СТО РИ КО- КУЛ ЬТУ РНЬЇ й  
ЗАПОВЕДНИК»

252015 и. Київ 15
вул. Січневого повстання 21, корп. 8 

тел. 290-66-46

252015 г. Киев 15
ул. Январского восстания 21, кор. 8 

тел. 290-66-46
Расчетннй счет 142502 с/с, 15130004 б/т в Печерском отд. Ж СБ г. Киев

М . / 1 9 /  № ___
На №

д о с в і д ч в  ння

Видано у лому, що дан Михайло Гоян та дані Марія Гоян, 
виходячи з міркувань подальшого розвитку між Австралією та 
вільною Україною передає у дар Києво-Печерському державному 
заповіднику 2 /д в і/  срібні медалі /Ш 290, 291/, присвячені 
ЮОО-літтю хрещення України.

Велика вдячність їм від колективу заповідника.

Генеральний директор ^  Ю.КІБАЯЬНИК

10 листопада 1992 р.

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Висловлюємо вашій родині щиру подяку за участь у житті му

зею Т. Г. Шевченка у Каневі та подаровані Шевченківському націо
нальному заповіднику книги (1. Кранихфельд В. П. «Т. Г. Шев
ченко — певец Украиньї и Запорожья». СПб., 1901, 64 с.; 2. «Русиньї



й 1848 году. Памяти Т. Г. Шевченко. Без року. 27 с.) і ювілейні ме
далі, карбовані за ваші кошти в Австралії на відзначення 1000-літ- 
тя хрещення в Україні.

Дякуємо також за надіслані світильники для освітлення ори
гіналу посмертної маски Тараса Шевченка і надану допомогу в 
підготовці робіт по завершенню реставрації пам’ятника-хреста, що 
стояв на Шевченковій могилі з 1884 по 1923 роки.

Зичимо вам, шановні добродії, міцного здоров’я та щастя на 
многая літа!

З повагою,
директор Шевченківського
національного заповідника І. Д. ЛІХОВИЙ

Ukrainian Community 
R adio-C om m ittee of SA .

66 Orsmond St., Hindmarsh 5007

П О С В І Д Ч Е Н Н Я

Цим стверджуємо, що пан Михайло Ґоян, мешканець 
Південної Австралії*являється одним з перших піонерів 
Українського Радіо в Аделайді, Південна Австралія,та довго
літнім його співробітником*

Розуміючи його поклик служіння Незалежній Україні, ми 
бажаємо Йому доброго побуту при конструктивній праці у Киє
ві, протягом Його проживання в столиці України.

Рівнож, ми доручуємо пану Михайлові Ґоянові бути пре
дставником Українського Радіо в Південнії Австралії та увій
шовши в контакт з Українським Радіо в Україні - втримувати 
братні зв*язки, і коли будуть можливості, допомагати нам з 
відповідними матеріялами та музикою, які є так бажані нам.

22-го січня, 1993 року
За Управу Українського Радіо



ҐОЯН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

За співпрацю і з  особовим складом Збройних Сил Украї
ни та вагомий внесок у  справу видавництва підручників, на

укових посібників та іншої друкованої продукції для потреб 
Збройних Сил України.

В цей складний час коли Українська Держава в тяжких 
економічних умовах веде будівництво Збройних Сил України 
Ви продовжуєте справу, яку започаткував відданий українець 
ІВАН ПОПАДШ, що має велике значення для виховання націо
нальної свідомості військовослужбовців України.

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЇ 
І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ МІНІ
СТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

А.КОБЗАРгенерал-лейтенант

Пані Марії Ґоян 
Пану Михайлу Ґояну 
Австралія

335007 м. Севастополь 
Військова частина А-0225 
16.03.1994 р.

Шановна пані Маріє!
Шановний пане Михайле!
Командуванню Військово-Морських Сил України відома Ваша 

благочинна акція по матеріальній і духовній піддержці українсько
го флоту в нелегкий період його становлення.

У найтяжчі часи наші прадіди, діди і батьки проявляли гідний 
подиву приклад підтримки змагань за волю нашого народу, фор-



І б Р Й  І П І П
Михайло 
і Марія

ї мування його Збройних Сил. Ваша патріотична акція — в цьому 
ряді.

Від імені Військової Ради Військово-Морських Сил України 
висловлюю Вам щиру подяку за Ваш внесок в розбудову національ
них BMC України та духовне відродження українських воїнів.

Не дивлячись на протидію антиукраїнських сил, Україна буде 
мати сучасний і могутній флот, бо цього бажає український на
род, а телерадіоцентр BMC «Бриз», на будівництво якого Ви теж 
внесли вагомий внесок, стане осередком духовного відродження 
не тільки моряків BMC, а й української громади Криму і Севас
тополя.

Ваша матеріальна і духовна підтримка процесу відродження 
українського національного флоту, розуміння наших проблем у 
цей складний час являються для нас наснагою і гарантом того, що 
Україна стане великою морською державою, що відродиться її 
морська слава.

Слава Україні! 
З повагою,

Командуючий військово-морськими 
силами України,
віце-адмірал В. БЕЗКОРОВАЙНИЙ

Вельмиповажній родині, панам Ґоянам!
Шановні, любі пані Марія та пан Михайло!
Щира Вам подяка за Ваш щедрий дар на розбудову громадської 

добродійної організації — Ліїп «Матері і сестри — воїнам України».
В наш такий складний, такий напружений для України час 

Ваш внесок є не тільки матеріальною допомогою, а ще й великою 
моральною підтримкою, яка надає сили, вселяє надію.

Велика Вам дяка!
Дай Вам, Боже, здоров’я і сили на довгі роки! Нехай Вам зав

жди добре йдеться, щоб Ви і самі мали, і другим помагали (як Ви 
робите це і зараз).

З великою пошаною,
Президент Ліги «МісвУ» Галина ЯБЛОНСЬКА

Р. S. Вітайте від нашого імені українців Австралії, які так під
тримують нас тут — в Україні.
1994 р. Г. Я.



Українській родині -
Марії і Михайлу
ҐОЯНАМ
Аделаїда, Австралія

Шановні співвітчизники!
Хоч нас розділяють океани, хоч Австралія так далеко від Укра

їни, та серця Ваші завжди з рідною землею. Бо не можуть справжні 
патріоти бути відірваними від свого коріння: материнської мови, 
національної культури.

І свою палку любов до України Ви стверджуєте не гучними 
словами, а конкретними справами, невтомною працею задля її 
розвою. Важко переоцінити Ваш вклад у духовне відродження на
шого народу, його війська.

Що й казати, нелегку долю ми успадкували. Але не варто її 
клясти. Головне, що піднялися з колін і відчули в грудях п’янкий 
присмак волі. А ще ми сильні тим, що маємо таких щирих меце
натів, як Ви.

То ж за Ваш патріотизм і святу віру у нашу незалежну державу 
прийміть найщиріші вітання від Українського війська. Зичимо 
Вашій родині миру і злагоди. Хай щастя ніколи не обминає Ваш 
дім, а Господь сотворить Вам многая літа!

На благо Вашої родини, на благо всієї України!
З повагою,

Головний редактор Редакції 
телерадіопрограм Міністерства 
оборони України,
полковник Дмитро ПОВХ

Вельмишановні добродії Михайле та Маріє Ґояни!
Щиро дякуємо Вашій родині за медалі «Тисячоліття хрещен

ня Руси—України. 988—1988».
Ваш подарунок займе почесне місце у музеї генія України, 

поета і художника Тараса Шевченка.
Зичимо Вам, шанувальникам української культури, міцного 

здоров’я, невичерпного натхнення, довголіття, плідної творчої 
праці для добра і слави нашої України. З глибокою повагою та на
дією на подальше співробітництво.
Директор музею Ольга ПОЛЯНИЧКО
23 жовтня 1991 р.
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Нам би Україну українську...
Люди, які десятиліттями жили на чужині, 
особливо щемно відчувають святість рідної землі

Відомому громадському діячеві українського зару
біжжя, меценату з Австралії Михайлу Ґояну нещодавно присудже
но премію імені Дмитра Нитченка (заснована Лігою українських 
меценатів та родиною Дмитра Нитченка, українського письмен
ника, котрий теж жив у Австралії і був справжнім подвижником 
українського слова — видавцем, критиком, меценатом). Пан 
Михайло та його дружина Марія — австралійські українці, грома
дяни Великобританії. Обидва родом з України: пані Марія — з Бу
ковини, її чоловік — з Підкарпаття. Куди б не закидала їх доля 
по Другій світовій війні — в Австрію, Великобританію чи Авст
ралію, вони прагнули усюди впродовж понад півстолітнього жит
тя на чужині залишатися українцями. І, як тисячі інших наших 
краян, які в різні часи і за різних обставин розсіялися по світу, 
вони плекали святий образ самостійної України у своїх душах і 
справах.

Тридцятирічний Михайло, живучи в Англії, мріїїв про дружи
ну українку. І знайшов її -  в Німеччині, у таборах українських 
переселенців. В Оксфорді, де згодом оселилося подружжя Ґоянів, 
мешкали всього три українські родини. Тож сина і двох доньок 
вчили рідної мови самі, возили їх до української церкви, співали 
разом там у хорі — одне слово, виховували в своїх дітях глибокі 
національні почуття, любов до рідного краю, до його історії й 
культури. З 1991 року, відтоді, як діє благодійний родинний фонд 
Ґоянів під гаслом «Українську книжку — українським дітям», 
понад вісім тисяч дитсадків, шкіл, сирітських будинків в Україні 
отримали в дарунок від них національні книжки. На Україні по
дружжя Ґоянів стало відомим дев’ять років тому, коли побачила 
світ книга «Великий українець» про життя і діяльність першого 
Президента УНР Михайла Грушевського, на титульній сторінці 
якої написано: «Ця книжка видана за благодійною допомогою ві
домих меценатів із Австралії — української родини Марії і Ми
хайла Ґоянів». За меценатської підтримки подружжя побачили 
світ книжка «Живий Шевченко» Дмитра Чуба, збірник творів 
сучасних українських письменників Австралії «Рідні голоси з да
лекого континенту»...

Багато часу, сил і коштів віддають Ґояни справі повернення 
духовної спадщини своїх земляків на Батьківщину. Думка про



розпорошеність скарбів української діаспори, яка своїми талан
тами збагачувала культури інших народів, давно непокоїла пана 
Михайла. Перебуваючи черговий раз в Україні, він поділився нею 
зі співробітниками Музею історії Києва, з котрими плідно спів
працює понад сім років. Завдяки його тісним контактам з україн
ською діаспорою в Австралії музей отримав у дарунок чимало ці
кавих фотоматеріалів, документів, мистецьких творів. Скажімо, 
на честь 1000-ліття християнства на Русі їхніми стараннями було 
викарбувано 400 срібних і 50 золотих медалей — справжні витво
ри мистецтва. Нещодавно Михайло Ґоян, як офіційний представ
ник центрального проводу українського товариства «Відроджен
ня» у Австралії, на врочистому відкритті Київської філії Музею 
культурної спадщини української діаспори висловив щиру вдяч
ність київській міськдержадміністрації, особисто її голові Олек
сандрові Омельченку за реалізацію проекту музею. Тоді ж передав 
і чек на 17 тисяч австралійських доларів зі спадщини українсько
го художника Австралії Тимофія Мессака, а також понад сто кар
тин з його колекції.

Енергійний, наполегливий, цілеспрямований, ніколи не ска
жеш, що йому за сімдесят, пан Михайло не втомлюється робити 
для себе відкриття України й вкладати в них конструктивний зміст. 
Для своїх численних поїздок батьківщиною предків він обирає 
найскладніші регіони, де українську мову можна почути дуже рід
ко -  Луганськ, Краматорськ, Донецьк, Севастополь, Сімферо
поль... Везе в ті міста для шкіл українські підручники, художню 
літературу, які закуповує в різних видавництвах Києва. Співпра
цює він із Одеською державною науковою бібліотекою — допоміг 
поповнити її фонди саме українською літературою. Для Інституту 
літератури ім. Тараса Шевченка Національної академії наук Укра
їни придбав рідкісні видання, і серед них -  Біблію, видану 
1824 року, яка належала Тарасу Григоровичу, унікальне прижиттє
ве видання «Кобзаря» 1860 року, що належало Марку Вовчку... Біб
ліотечні комплекти із сотень книжок пан Ґоян вручив нещодавно 
Уманському національному педагогічному університету ім. Павла 
Тичини та середній школі № 11 ім. Миколи Бажана цього ж міс
та, а ще — Національній академії оборони України...

Меценатство, на думку пана Михайла, має бути безкорисли
вим, конкретним, якісним, активним і на користь держави та лю
дей. А сам меценат — це людина ідеї і праці, яка прагне зробити 
якомога більше добра для рідного народу. Обравши за пріоритет 
українську книжку, українець з Австралії мешкає останнім часом 
більше в Києві, аніж в Аделаїді.



Місяць мого перебування серед українців Австралії минав. За 
кілька днів до відльоту додому, у довірчій компанії моїх нових дру
зів і приятелів ми підбивали попередні підсумки мандрівки... 1 рап
том несподіване запитання: «А з паном Михайлом Ґояном, його 
милою родиною, ви стрічалися?». Запитання залишилося без від
повіді. Проте висновок друзів з цього був зроблений більш ніж ка
тегоричний. ...Із мельбурнського летовища літак м’яко піднісся в 
небо, аби менш ніж за годину стишити свій стрімкий лет аж на 
самому півдні австралійського континенту, у столиці штату Південна 
Австралія -  Аделаїді. Стрічав сам Михайло Ґоян -  сором’язливий, 
високого зросту, спортивної статури, обвішаний фотоапаратами 
чоловік. Так відбулося моє перше знайомство з цією енергійною, 
привітною людиною. Пізніше були ще зустрічі. І ось пан Михайло 
знову в Україні. Не на тиждень-два чи місяць, як то завше буває з 
подорожанами з близьких і далеких країв,— на роки вкорінився тут 
міцно: думками і ділом, ніби звідси й не виїздив півстоліття тому. 
При розмові пан Михайло, як і раніше, увесь час намагався лиша
тися в тіні, скромно замовчуючи свою причетність до великих 
справ. Отакий він завше — незбагненний і великої душі чоловік 
Михайло Ґоян.

— Пане Михайле, вперше ми зустрілися кілька років тому у  Ва
шій гостинній оселі Аделаїди. І  вже вкотре зустрічаємося в Києві. Що 
Вас, пане Михайле, нині привело знову на рідну землю?

— О, планів і роботи в мене завше вистачає на роки — аби тіль
ки встигнути. Окрім книжок, цього разу буде відкриття кількох 
коледжів, допомога військовикам, газетам, видавництвам... Усьо
го не перелічиш!..

— За ці роки, що Ви вже в Україні, бачите якісь позитивні зру
шення у  розвої нашої молодої держави ?

— Так, людина, яка побувала тут протягом десяти років неза
лежності в Україні, може помітити, що сталося багато позитивних 
змін. Та яке б життя не було цікаве, бурхливе, є ще багато вад. 
Скажімо, деяка частина привілейованих людей живе заможно, 
а більшість має нестатки. Передусім -  багатодітні родини, люди 
похилого віку. Боляче дивитись, як спекулянти, темні ділки нажи
ваються на тому, що розкрадають народне добро. Мені здається, 
що нині вони становлять найбільшу загрозу нашому урядові і дер
жаві в цілому.

— Коли б на те Ваша воля, що Ви змінили б у  тих кабінетах, які 
вам доводиться відвідувати ?

— Я вважаю, що дуже важко щось змінити. От якби менше 
хабарників, корупціонерів... А втім, оскільки я народився в Укра-



їйі, хотів би сказати всім людям, які нині живуть на святій україн
ській землі: візьмімося всі гуртом за розбудову нашої країни — без 
нас самих ніхто нічого путнього нам не зробить.

— Я  знаю, що Ви спонсорували видання багатьох книжок у  видав
ництві «Веселка». Та особливу увагу приділяєте дітям — завтраш
ньому дню України. Діти — це Ваша слабинка, любов?

-  Вже понад сорок літ ми з Марією працюємо з дітьми. Це для 
мене — і велика любов, і сенс усього життя. Можете уявити: коли 
ми з дружиною років двадцять працювали з англійськими дітьми, 
а відтак більше було, то яке наше почування, наше ставлення сто
совно рідної крові — українських дітей?.. У нашої родини (гадаю, 
що у кожного громадянина) повинен бути пріоритет: над усіма 
іншими справами — виховання майбутнього національного поко
ління.

А з видавництвом «Веселка» співпрацюємо також на ниві ви
ховання, а саме, за наші кошти надсилаємо книжки для україн
ських дитсадків. З них більша частина надходить на схід.

— Скільки ж Вам було років, коли з родиною виїхали на Захід?
— Мій батько згинув перед війною, мати померла під час вій

ни, брат — у тюрмі з євреями у Львові. Родина наша мала пробле
ми і з червоними, і з нацистами. Перед смертю мама мені запові
ла: іди, синку, у світ, тоді ще зможеш пожити, а лишишся тут — 
пропадеш. А ще сказала цілком святі слова: бери, синку, молитов
ник і «Кобзаря», вони тебе збережуть на чужині. І справді, де б я 
не бував у світах, ці дві книжечки завжди були зі мною — в труді 
і на дозвіллі. А пройшов я світ великими і нелегкими життєвими 
шляхами.

— То у  Вас з дитинства нелегкою склалася доля...
— Таких доль, як у мене, мільйони. Той, хто опинився за кор

доном, міг би написати про себе окрему книжку, бо історія кож
ної людини цікава по-своєму. Я належу до тої когорти людей, які 
несамохіть з незалежних від них причин опинилися за кордоном. 
Як тільки людина була трішки свідоміша за інших, розуміла, що 
діється навколо, відстоювала свої права українця, то вже на тому 
терпіла: її силоміць намагалися запроторити в Сибір. Лави ж кміт
ливіших українців посунули на Захід, за кордон. У чому нас не 
звинувачували: нібито ми зрадники, запроданці, агенти, безбат
ченки... Це треба було зовсім не мати глузду, треба було насміха
тися і глумитися з нас, щоб верзти таке про людей, які мусили 
лишити рідну землю, родини і йти в чужий світ. І той світ, хоч і 
з пересторогою, але все ж до нас поставився набагато привітніше 
і краще, аніж рідний край. Ми мали велику волю, терпіння, пра



цездатність. Ми за п’ятдесят літ перебування на чужині здобули 
матеріальне надбання. А повернувшись додому, я побачив, як за 
75 літ совітської влади 52-мільйонний народ став бідним. Цвіт 
нашого народу нині живе в таких жахливих умовах, що мені аж 
плакати хотілося.

— Від наших земляків, які приїздять з Америки та Європи, ча
сом на свою адресу чуємо, що складна ситуація в нинішній Україні, 
власне, пов ’язана з небажанням більшості її населення добре працю
вати. Було б цікаво почути Вашу думку?

— Мусимо бути об’єктивними і принциповими, щоб не кида
ти каміння в бік одного чи другого. Можу сказати собі та й усім 
щиру правду: пробувши в Україні декілька років, я бачу реальне 
бажання українського народу працювати. Знаючи ті умови, що 
спричинили нинішню ситуацію в країні, необхідно бути вкрай то
лерантним і чутливим щодо розуміння цього питання. Наш народ 
був завше працьовитий, здібний і талановитий, а доказом того є і 
всі ми: і ті, хто пережив тяжкі лихоліття голодомору, воєн, тоталі
таризму тут, в Україні, і ті, хто за п ’ятдесят років у вільній еконо
міці західного світу знайшов нелегкий шлях до свого добробуту. 
У спадок після розпаду імперії Україна одержала те, що маємо 
нині. Хочеться в цій ситуації вірити в розумний уряд, в його ефек
тивні дії. На цьому шляху не уникнути помилок.

— І  насамкінець, якою в недалекому майбутньому бачите Ук
раїну?

Я вважаю, що мусимо думати власним розумом і не про те, що 
буде. Бо й справді, те, що нині маємо, не є легким. Адже держава 
перебуває в перехідному часі, а він, як відомо, не може бути інак
шим. Отже, повинні будувати таку державу, де б українець почу
вався вільним. Думати тверезо, намагатись усвідомити, хто ми є; 
думати не лише про ковбасу і нинішні матеріальні вигоди, а все ж 
таки більше дбати про власну душу, високу духовність. Отоді й 
настане час, якого ми всі так прагнемо, і Україна постане перед 
світом оновленою, з високим рівнем інтелектуальності й добробу
ту. Але для того, щоб усе це сталося, дбаймо про неї, згуртувавши 
зусилля всіх, хто живе на цій прекрасній землі — землі України.

— Я  хочу Вам побажати, щоб наша українська пісня завжди бри
ніла Вам у  душі, щоб з нею легше Вам працювалося. І  щоб Вам доля, 
щаслива доля, як у  наших піснях, склалася, — Вам і Вашій родині й усім 
тим, з ким Ви маєте добре діло задля України.

— Дякую.
Київ, 1996 р. Федір ЗУБАНИЧ
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Дорогі наші друзі!
Вельмишановний п. Михайле!
У радісні дні Різдва Христового, Нового Року, Богоявлення 

(Водохрещі) прийміть наші щирі вітання і побажання.
Хай радість, щастя, здоров’я і всяке добро завжди буде з Вами, 

у Вашій родині і в усій Україні!
Веселих Вам свят!
Щасливого та успішного Нового Року!

Голова Конгресу Українських 
Націоналістів} народний депутат України
Київ, грудень 1997р. Слава СТЕЦЬКО

Національна Академія Наук України

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ 
ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА

National Academy of Sciences of Ukraine

SHEVCHENKO INSTITUTE 
of LITERATURE

252001 м.КиТв-1, аул. Михайла Грушевського, 4, гел.: (044) 229-1084, 228-5321, факс: (044) 228-5281 
e-mail: alexOgilan.uar.net

Високошановному Панству 
Марії і Михайлові Ґоянам

Високошановні й дорогі, пані Маріє і Михайле Івановичу!

Інститут літератури ім.Т.Г.Ш евченка Національної Академ ії наук 
України впродовж  кількох останніх років відчуває Ваш у щ едру  
прихильність, щ о виявляється, насамперед, у Ваших добродійних пожертвах 
на придбання рідкісних видань для відділу рукописних фондів і текстології. 
Ми з приємністю згадуємо і завжди пам’ятаємо те, що на Ваші кошти ми 
змогли придбати Біблію, видану в 1824 р., яка належала Тарасові Шевченку. 
Сьогодні завдяки Вашому грошовому внеску ми змогли купити унікальне 
прижиттєве видання “Кобзаря** (1860), що належало Марку Вовчку, про що 
свідчить її власноручний підпис на передостанній сторінці книги (криптонім 
“М .В.“). Ця книга цінна для нашого шевченкознавства тим, що в ній наявні 
вклеєні три сторінки із фрагментами текстів творів, щ о не друкувалися за 
життя Т.Шевченка.

Прийміть від нас, дорога Пані М аріє і дорогий Михайле Івановичу, 
найщирішу подяку за Вашу щедру підтримку нашої роботи по збиранню  
спадщини Тараса Шевченка.

Бажаємо Вам і Вашій родині щастя й здоров’я на довгі роки життя!
З  повагою





Подружжя Нестор -  мама і тато пані Марії 
з онуком Михайликом.

Австралія, 1973 р.

Оселя родини Ґоянів була і є гостинною для 
друзів з усіх континентів. В гостях співачка 
з України Галина Колесник з сестрою 
і сином (стоїть третя праворуч).
Аделаїда, 1972 р.



п. Марія, n. Михайло зі своїми онуками.



Майбутні музиканти. Грає на 
бандурі для онуків Ґоянів гість 
з України Василь Ненепа.
Аделаїда, 1992 р.

Марія Ковальська -  професійний педагог - викладає українську мову онукам Ґояни 
Каролін та Касандрі та їхньому зятеві Рандулу.



п. Марія вручає срібну 
медаль 1000-ліття 

Хрещення України -Руси 
канадському гостеві.

Аделаїда, 1994 р.

Д-р Святополк Шумський, 
ліворуч, його дружина Марійка, 
пані Марія Ґоян та ін. 
зустрічають почесного консула 
України в Австралії Зіну Ботте 
(в центрі).
Аделаїда, 1990 р.

п. Марія Ґоян (сидить друга праворуч)
серед представників української інтелігенції Аделаїди.
Зустріч з музикантами з України.
1997 р.



Відомий український письменник Дмитро Пав личко та його дружина в родинному колі 
панства Ґоянів і Шумських.
1989 р.

Члени Літературно-мистецького клубу ім. В. Симоненка 6 Мельбурні на чолі з ініціатором 
і незмінним його головою, відомим письменником Дмитром Нитченком (стоїть другий 
ліворуч), зустрічають письменника з України Анатолія Михайленка (перший ряд у центрі).
1989 р.



Зустріч Аевка Аук’яненка та його дружини на летовищі. 
Австралія, 1990 р.

Світлина на згадку про теплу зустріч у домі Ґоянів подружжя Аук’ яненків.



Сім'я Ґоянів живе Україною.
Аделаїда, 2000 р.



jasser*



Зустріч з австралійськими гостями в Українському Народному Домі Аделаїди. 
1999 р.

Вручення Марії та Михайлу Ґоянам Почесної Грамоти від українського Пласту Австралії. 
Аделаїдау 1999 р.



Михайло Ґоян у майстерні відомого 
українського художника й актора Степана 
Хвилі та його дружини Стефанії.
Сідней, 1997 р.

Відомий український художник, друг сім'ї Ґоянів -  Тимофій Місяць (Мессак) 
на тлі своїх картин.
Австралія, 1992 р.



Кращі випускники київської школи 
№ 155, гостем якої був меценат 
п. Михайло у були запрошені 
Генеральним секретарем HAT О 
Лордом Джорджем Робертсоном 
до Брюсселю як молоді дипломати.
Брюссель у 2000 р.

Зустріч з майбутнім упорядником книги про меценатів Марію та Михайла Ґоянів 
(зліва направо: п. Марія, Валентина ПлотниКу п. Михайлоs Анна та Вікторія Грищенки). 
Київська квартира панства Ґоянів.
Київ, 1995 р.



Гострозоре мужнє покоління вже зростає на українській землі. 
Українська школа ім. Олени Те лі ги в Приморському.
м. Феодосія, 1999 р.



Вчимося, думаємо, ростемо. 
Київ, 2004 р.

Австралійські гості зачаровані 
незвичайною людиною -  Іваном 

Сусловим (крайній ліворуч), який 
присвятив своє життя знедоленим 

дітям України, власноруч 
побудувавши для них диво-місто 

у селі Буки.
2005 р.





Знайомство з найчарівнішими місцями Києва, 
1991 р.



НІЦЦІ 1Н І!
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!

ВПЕРШ*; В ІСТОРІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ СТВОРЮЄТЬСЯ 
ЯСКРАВА ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ИЛЙВИДАГШШИХ ОСОБИСТОСТЕЙ 

ИА1ІЮЇ ДЕРЖАВНІ

1І1ІЩ ATOP ВИДАВНИЧОГО ПРОЕКТУ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЛЗКПЛ"

У С Л А ВЛ ЕН І ПОСТАТІ УКРАЇН И
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ЦЕ НЕ КОМЕРЦІЙНЕ, НЕ РЕКЛАМНЕ ВИДАННЯ
ВИДАВНИЦТВО "МАЗЕПА" ГОТУЄ ДО ДРУКУ ДЕСЯТИТОМНЕ ВИДАННЯ "УСЛАВЛЕНІ ПОСТАТІ 

УКЗАЇНИ", ПРИСВЯЧЕНЕ Д ЕСЯТИРІЧЧЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАШОЇ Д ЕРЖАВИ, П 
НАЙВИДАТШШИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ЯКІ СТАЛИ ВІДОМИМИ 

ЗАВДЯКИ СВОЇМ ПРОФЕСІЙНИМ ДОСЯГНЕННЯМ, ТАЛАНТАМ, НАПОЛЕГЛИВІЙ ПРАЩ В РІЗНИХ 
ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, НАУКИ, КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ. БІЗНЕСУ СПОРТУ ТОЩО Й 

ТИМ САМИМ ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВО БУТИ ЗАНЕСЕНИМИ ДО ПОЧЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ ІМЕН, ЯКІ 
СКЛАДАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ ГОРДІСТЬ КРАЇНИ НА МЕЖІ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ.

Редакційна рада, до складу 
якої входять найвідоміші 

люди
країни, вбачає призначення 

цього видання в 
тому, щоб створити 
портретну галерею 

сучасників - як 
громадян України, так і 

визначних українців світу, які 
вплинули на хід новітньої 

історії нашої держави і 
визначають її сьогоднішнє 

становище у світі. Це - герої 
нашого часу, новітні творці 

нашої історії. Всі вони - 
незалежно від 

національності, 
віросповідання, партійної 

належності - гідно 
утверджують Україну в 

поступі до 
висопорозвиненого 

суспільства. 
Дня підготовки проекту 

видавництво залучили 
найдосвідченішнх фахівців. 

У столиці, кожній області

створено мережу 
кореспондентських 
пунктів, де 
опрацьовуються 
матеріали, що надходять з 
усіх
кінців країни і з-за 
кордону.
Зважаючи на значимість, 
видання матиме 
вигляд унікального 
фоліанта, в 
оформленні якого 
гармонійно поєднуються 
національні
традиції мистецтва книги 
та сучасний дизайн з 
можливостями передових 
поліграфічних технологій 
(обкладинка з натуральної 
шкіри з елементами 
тиснення,
інкрустації та оздоблення 
сухозліткою). 
Десятитомних увічнить 
імена наших визначних 
сучасників ДЛЯ н ащ ад к ів , 
для світової історії.

-'Х'
ІX Д



Михайло
і Марія

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ:

Привітальне слово
Із давніх-давен вважається, що слава - це чорне сонце 
мертвих. Особливо така тенденція посилилася в добу 
інформаційної цивілізації, коли щоденщина буднів 
відтісняє на задній план рушія історії - Людину - і 
нещодавно гучні імена згасають у німоті минулого. 
Автори ж цього видання поставили собі за мету 
щирим словом відзначити наших сучасників, з-поміж  
яких, я впевнений, в історії новітньої України 
назавжди засяють імена, не менше героїчні, аніж  
імена першокнязів Київських, гетьманів козацьких, 
світочів духовних доби нашого відродження та інших 
славетних лицарів українського вільнолюбного 
народу.
Постаті сучасного ще не відлиті в бронзі, не оспівані в 
легендах, і багатьма ще не сприймаються як справжні 
історичні постаті. Більшість з них своєю працею 
продовжують творити прийдешність. Декого, на 
превеликий жаль, уже поруч з нами немає. Вічна їм 
пам'ять.
Осмислити вагомі внески кожного в сьогодення 
покликане видання “Уславлені постаті України”. З 
його сторінок наші співвітчизники, міжнародна 
громада матимуть змогу довідатися про українців як 
про народ, який любить свою землю, самобутню 
культуру, історію, мистецтво; народ, сповнений 
гідності і віри у своє майбутнє.
Із сотень облич відтворити цілісний, колоритний 
портрет нашої непростої епохи - ось завдання 
авторського колективу книги “Уславлені постаті 
України”. Тож бажаю їм усім дерзань, добра та 
наснаги в цій надзвичайній справі, а всім нам і надалі 
гідно творити історію України.

І. Плющ



До видання иУславлені постаті України”

Системний та глибоко усвідомлений проект видання ‘Уславлені 
постаті України ” - це відбиток епохи, досягнень творців цієї епохи. 
Цінуймо те, що творять наші сучасники і цим стимулюймо прийдешні 
покоління !

“Уславлені постаті України ” є одночасно і підсумком, і великим 
стимулом будувати омріяну поколінням українців Державу.

Переконаний, сила духу героїв видання, їхній життєвий шлях та 
світогляд стануть дороговказом усім наступним поколінням.

З  повагою,

Анатолій КІНАХ



М ІЖ Н А Р О Д Н И Й  Ф О Н Д  П ІД Т Р И М К И  С О Ц ІА Л Ь Н И Х
ІН ІЦ ІА Т И В  В  У К Р А ЇН І 

ІМ Е Н І ІВ А Н А  М А З Е П И

ФОНД ІвДНД ЛАДЗЕПИ

Високоповаж ний пане Михайле Гоян!

Більше року видавництво “Мазепа” за сприяння державних установ 
і громадських організацій під егідою Фонду Івана Мазепи працює над 
національним ювілейним виданням “УСЛАВЛЕНІ ПОСТАТІ 
УКРАЇНИ” (робоча назва якого до грудня 2000 року була - “Золота книга 
України-2000).

Тисячі українців є авторами цього унікального десятитомника. 
Спонсори здійснюють фінансову підтримку цьому коштовному 
виданню, яке стане вагомим подарунком нашій Державі і українському 
народу до десятиріччя незалежності України.

Прошу Вас знайти можливість і посприяти спонсорським внеском 
українській і, без перебільшення, світовій культурі. Не тільки Фонд 
Івана Мазепи, а, вважаю, всі українці і наша історія будуть завжди 
вдячні Вам за благородний меценатський вчинок.

Завжди радий бути корисним Вам

Геннадій Бондаренко
Президент Фонду 
Івана Мазепи

P.S. Банківські реквізити для перерахування благодійного 
(спонсорського) внеску на видання “УСЛАВЛЕНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ”: 

р/р 2600400011751 вКБнХрещагик",МФО 300670,
Одержувач Фонд Івана Мазепи, код 21676888 в м.Києві.
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Перш за все, вітаємо Вас із включенням до почесного переліку видатних 
особистостей української нації і десятитомного ювілейного видання “Уславлені 

постаті України”, в якому буде гідно представлена портретна галерея 2000 
українців, які виборювали і відстоювали своєю послідовною позицією, натхненною 
працею незалежність Батьківщини. Зичимо Вам, Вашому колективу та Вашій сім'ї 

міцного здоров'я, всіляких гараздів у рік відзначення 10-ліття Незалежності
України.

Видання буде зразком поліграфічного мистецтва і гідно представить світові історію 
новітньої незалежної України долями та думками непересічних українців. 

Маємо честь звернутися до Вас із надією на порозуміння і задоволення нашого 
прохання стати спонсором цього величного проекту.

Ті, хто підписав цього листа, безумовно, розуміють труднощі сьогодення. Але 
увічнити для історії і нащадків уславлені постаті наших сучасників, разом з якими і 

Ви, і ми перетнули межу тисячоліть, є нашою з Вами святою справою.
Щиро дякуємо Вам і високо шануємо Вас.

Завжди Ваші друзі:

Амосов М икола, хірург, академік НАНУ, 
лауреат Державної премії України

Бадзьо Ю рій, Громадський і політичний 
діяч

БЄЛІКОВ Михайло, голова Національної 
Спілки кінематографістів України, лауреат 
Національної премії України ім. Т: Шевченка

БІлаш Олександр, композитор, народний 
артист України, Герой України

Білоус Дмитро , письменник, лауреат 
Національної преміїукраїни ім. Т. Шевченка

Борзов Валерій, голова Національного 
олімпійського комітету України, олімпійський 
чемпіон

Буймистер Валерій, народний артист 
Уіфаїни, лауреат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка

ГаврИЛЮК Іван , народний артист України, 
лауреат Національної премії України ім. Т 
Шевченка

Г натю к Д м итро, народний артист 
України, народний депутат України, лауреат 
Національної премії України ім. Т. Шевченка

ГорИНЬ Богдан, громадський і політичний 
діяч

Г о р и н ь  М и к о л а , громадський і 
політичний діяч
ІГоринЬ М ихай ло , громадський і 
політичний діяч, Голова Української всесвітньої 
координаційної ради

'  ^ууУ С)\а Драч Іван, поет; л^реаг Національної премії
/ у  vfan. d S p s .  Уіфаїни ім.Т. Шевченка



Ємельянов Олександр, економіст.
ч л с н - kd  респондент Н АНУ

Наталія, чемпіонка Європи ч

Загребельнии Павло* письменник, 
лауреат Національної премії України ім. Т. 
Шевченка

КириченКО Раїса, народна артистка 
України, лауреат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка

КІна\ Ярослав, пошштатниії радник 
Міністра економіки України

Крюкова Неоніла, народна артистка 
України, лау реат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка

Лук’яненко Левко, громадський і 
політичний діяч

МатвІЄНКО Ніна, народна артистка 
України, лау реат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка

Мірошниченко Євгенія, народна 
артистка України, лауреат Національної премії 
України ім. Т Шевченка

МуШКетИК Юрій, голова Національної 
Спілки письменників України, лауреат 
Національної премії України ім. Т . Шевченка

ОлІЙНИК Борис, пост-акалсмік. народний 
депутат України, голова Українського Ф онду 
культури, лауреат Національної премії України ім. 
Т. Шевченка'

Пашковський Євген, письменник, 
лауреат Національної премії України ім. Т. 
Шевченка

ПіірІГ Любомир, академік АМН України, 
член-кореспондент НАН України

С верС Т Ю К  Євген, громадський і 
політичний діяч, доктор філософії, лауреат 
Національної премії України ім.Т. Шевченка

Станкович Євген, компоштор. лау реат 
Національної премії України ім.Т Шевченка

ЧебиКІН Андрій, художник. Пречндент 
Академії Мистецтв України, академік Академії 
мистецтв України, народний художник України

Чепелик Володимир, (олова 
Національної Спілки художників України, 
академік Академії м'истсцтв. лауреат 
Національної премії України ім. Т. Шевченка

Шалімов Олександр, хірург. Герой 
Соціалістичної Праці

ЯблОНСЬКа Тетяна, народний художник 
України. Герой України
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У К Р А ЇН С Ь К А  В С Е С В ІТН Я  К О О Р Д И Н А Ц ІЙ Н А  РАД А

III ВСЕСВІТНІЙ ФОРУМ УКРАЇНЦІВ

№б£
„ Н  „ Лилю&  2001 р. м. Київ

18.20 КИЇВ
2 0 0 1

ЗАПРОШЕННЯ

Шановний пане /

Запрошуємо Вас ті гостя
взяти участь у роботі Ш Всесвітнього форуму українців, 

який відбудеться 18-20 серпня 2001 р. в Києві.

Про час приїзду просимо повідомити Виконавчу дирекцію Форуму до 25 
липня в письмовій формі за адресою: 01034, Київ, вул. Золотоворітська, 6а; 
факс: 228 0438,224 1645; e-mail: ukr-svit@iptelecom.net.ua.

WEB-сервер Форуму: www.ukrsvit.kiev.ua

Це запрошення є підставою для безоплатного отримання візи для в’їзду в 
Україну (згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про безоплат
не оформлення віз учасникам Ш  Всесвітнього форуму українців” від 10 липня
2001 р. № 268-р.).

Запрошення є також документом для позачергового проходження митного 
контролю та реєстрації на участь у Форумі, яка проводитиметься за місцем 
проживання (в готелі).

Витрати на дорогу та на побут у Києві -  за власний кошт.

Чекаємо на Вас!

Голова УВКР Михайло Горинь

mailto:ukr-svit@iptelecom.net.ua
http://www.ukrsvit.kiev.ua


У 1991 році видавництво «Веселка» заснувало літературно- 
мистецьку премію імені Олени Пчілки — видатної письменниці, ученого, 
етнографа, видавця, матері геніальної Лесі Українки. Премія присуджується 
письменникам і художникам, чиї твори побачили світ у «Веселці», а також 
педагогам і благодійникам, які працюють для дітей. Цього року лауреата
ми премії стали Михайло і Марія ҐОЯНИ та Микола ПШІНКА.

Премія імені Олени Пчілки
Михайло Ґоян і Марія Ґоян — подружжя з Австралії, 

відомі меценати, засновники благодійного фонду «Українську 
книжку — українським дітям», нагороджені почесними Диплома
ми «Веселки», медалями «Подвижник дитячої книжки в Україні» 
та «Благодійникові» із словами Тараса Шевченка «Я так люблю 
дітей». Профінансували випуск десятків книжок в Україні, пер
шою з яких стало веселчанське видання «Великий Українець», 
присвячене Михайлові Грушевському. Завдяки подружжю у «Ве
селці» побачив Світ ряд книжок з Австралії і про Австралію Дми
тра Чуба. Меценати побували в сотнях сільських шкіл України. 
Разом з «Веселкою» також профінансували відновлення могили 
священика Степана Григоровича, який у 1825 році в с. Залуччі 
Снятинського р-ну на Прикарпатті відкрив першу школу в Гали
чині.

Премія присуджується за багатолітнє подвижництво та благо
дійництво для дітей України, значний внесок в українське книго
видання і вірність «Веселці».

Меценатам із Австралії 
Подружжю
М арії і Михайлові Ґоянам

Вельмишановні пані Маріє 
і пане Михайле Ґояни!
Міністерство освіти України висловлює Вам щиру подяку за 

благодійну допомогу, яку Ви надаєте разом з видавництвом «Ве
селка» школам, дитячим садкам і сирітським будинкам. Ми висо
ко цінуємо те, що на Ваші добродійні кошти багато веселчанських 
видань було надіслано до тисяч дитячих садків та шкіл України, 
вручено юним читачам у бібліотеках міста Києва, Львова, Полтав
ської області, учням Хмельницького педагогічного училища.

Особливо шанують педагоги й учні видання з історії України, 
твори вітчизняної і світової класики, книги донедавна незнаних



авторів, збірники з народознавства, про рідну мову. Діти Вас зав
жди пам’ятатимуть з вдячністю.

Сердечно бажаємо Вам, панове, доброго здоров’я, добродій
ної наснаги, нових досягнень у Вашій добротворчій діяльності на 
благо дітей України!
Міністр освіти України П. М. ТАЛАНЧУК

Співай, скрипко!
Відкритий лист українському меценатові
з Австралії Михайлові Ґояну з нагоди його 80-річчя

Дорогий добродію!
Звертаюся до Вас і до Вашої дружини пані Марії як 

до рідних людей і почесних працівників видавництва «Веселка» 
і складаю Вам, відданим патріотам України, велику шану за любов 
до дітей, постійну допомогу у випуску і розповсюдженні за Ваші 
кошти дитячих книжок, за жертовну службу Україні, прикладом 
якої стало для нас Ваше життя.

Десять років тому, як тільки воскресла наша Соборна Укра
їна, Ви приїхали на рідну землю, оселилися в Києві. За цей час Ви 
увійшли в життя цілих колективів, у родини й долі багатьох лю
дей, котрі подружилися з Вами і Вас полюбили, бо Ви, як вірні 
дочка і син України, працюєте з усіх своїх сил для України.

Увійшли Ви і в історію «Веселки», яка за десятиріччя незалеж
ності України зробила разом з Вами дуже багато, щоб українська 
книжка дійшла до дітей у найвідцаленіші куточки України — від 
степового села на Луганщині до сільської хати в Карпатах. У сот
нях шкіл і бібліотек, де Ви побували, зберігаються книжки, на яких 
є Ваш родинний знак: хлопчик і дівчинка читають книжку, а до
вкола світять слова: «Дарунок Марії і Михайла Ґоянів. Австралія». 
Це — подарована література за кошти заснованого Вами Благодій
ного фонду, девізом якого стали слова: «Українську книжку — 
українським дітям».

Перший свій добродійний внесок Ви зробили на книжку «Ве
ликий Українець», присвячену першому президентові України 
Михайлові Грушевському. Це визначне видання, яке здобуло ши
рокий відгук серед громадськості, побачило світ напередодні І Все
світнього конгресу українців і було вручене його делегатам як по
дарунок від України. Друга книжка — повість Я. Гояна «Таємниця 
Лесикової скрипки» — випущена з участю Вашої благодійної до-
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помоги, відзначена в 1993 році Державною премією України імені 
Т. Г. Шевченка. З’явилася ціла низка книжок з Австралії і про 
Австралію, яка завдяки Вам стала нам ближчою. Це — «Живий 
Шевченко», «Стежками пригод», «Слідами Миклухи-Маклая» 
Дмитра Чуба, відзначені премією імені Лесі Українки, що її Ви 
передали в Австралії славному подвижникові, «Заки море переле
чу» Анатолія Михайленка, збірник творів українських письменни
ків Австралії «Рідні голоси з далекого континенту», що відкрив нам 
добрі письменницькі імена і цілий пласт літератури, невідомої досі 
українському читачеві.

Великою метою всього Вашого життя є діти. Ми зустрічалися 
з Вашими дорослими дітьми, які приїжджали в Україну,— Михай
ло працював в українській школі, Мирослава привозила ліки чор
нобильським дітям, Анна-Марія в складі ансамблю «Каштан» ви
ступала на сценах наших міст, даруючи людям рідну пісню. 
Материнську українську мову знають і Ваші онуки, дітям Ви від
даєте серце в австралійських і в українських дитячих садках та 
школах. Видавництво «Веселка» разом з Міністерством освіти і 
науки України надіслали у вісім тисяч дитячих садків, у школи й 
сирітські будинки держави книжки, придбані за Ваші кошти. Ваша 
праця відзначена Міністерством освіти і науки — Вам присвоєно 
звання «Відмінник освіти України».

Під час святкування 100-річчя української бібліотеки у слав
ному Корсуні-Шевченківському Вас прийнято в почесні жителі 
міста і нагороджено найвищою відзнакою міста.

Книжки, придбані Вами, ми надіслали в свій час дітям Укра
їни, які взяли участь у конкурсі «Веселки» та Українського радіо 
під назвою «Пам’ять серця-33», присвяченому страшним рокови
нам -  голодомору 1933 року, вчиненого в Україні злочинною ста
лінською системою.

Ви приїхали в Україну як рідні люди, де у Вас одразу з’явило
ся багато знайомих і друзів. Ви знаєте сучасну «Веселку», знаєте її 
книжки й працівників, які в нелегких умовах економічної кризи 
будують за допомогою книжки рідну державу Україну, виховують 
у дітей глибокі національні почуття, відроджують духовні скарби. 
Я з приємністю згадую наші численні мандрівки до дітей і молоді, 
і завжди з книжками. Проїхали тисячі і тисячі кілометрів у різні 
кінці нашої держави.

Не раз і не два пролягала нам дорога з Києва на рідне Покут
тя. Ніколи не забути відвідин Іллінців, де спочивають вічним 
сном Ваші мама й тато і де Вас радо вітали селяни та школярі. 
Сонячного травневого дня 2000 року Ви промовляли у селі Заваллі



перед тисячами людей, які відзначали велике національне свято — 
100-річчя Галицької Січі, перший осередок якої було створено в 
цьому селі, де зливаються Черемош і Прут. А торік світлого трав
невого дня Ви говорили слова любові до України на святі 130-річ- 
чя Василя Стефаника в с. Русові. Людей зібралося багато, а білий 
камінний хрест на горі серед поля, воздвигнутий сто років тому 
селянином Іваном Дідухом перед виїздом родини до Канади і під
нятий Василем Стефаником на вершини української літератури, 
хрестив українців у рідній Україні і в далеких краях.

Свіжа в пам’яті і в душі наша остання поїздка до Снятина. Ми 
їхали, щоб вшанувати пам’ять священика Степана Григоровича, 
який у 1825 році відкрив у моєму селі Залуччі першу народну шко
лу в Галичині. Ви разом з «Веселкою» своїми коштами допомага
ли впорядкувати могилу, відновити хрест, разом з жителями райо
ну вклонилися пам’яті незабутнього просвітителя, а в подарунок 
школярам привезли новий комп’ютер. Жовтневий день був чудо
вий і теплий, і дорога Ваша знову пролягла до Іллінців. Тут мину
ли Ваше дитинство і юність, звідси шлях простелився в світ, тут 
живуть Ваша пісня і скрипка, яку за Ваші кошти придбав талано
витий хлопчик Любомир Николин.

Жителі рідної Снятинщини на Прикарпатті ніколи не забудуть 
Вашої благодійної допомоги, особливо дітям. Про цю Вашу святу 
роботу сказано в листі-подяці керівництва району, яку Вам вручив 
у книгарні-світлиці «Веселка» в Снятині голова райдержадмініст- 
рації Степан Максим’юк торік 20 жовтня. А влітку на Снятинщині, 
коли жителі села Тучапи вшановували пам’ять свого села, яке 
50 років тому більшовицькою владою було стерте з лиця землі, 
а людей, як птахів, зігнано з рідних гнізд і вигнано в краї близькі 
й далекі, він сказав про Вас на багатолюдному вічі: «Таким укра
їнським білим птахом є серед нас і Михайло Іванович Ґоян. Він 
народився в сусідньому селі Іллінцях, там закопана його пупови
на, там живе його рід. Доля вивела його, молодого хлопця, на битву 
за самостійну Україну і, на велике щастя, зберегла у важких боях. 
Разом зі своїми побратимами він змушений був покинути Україну 
і піти в світ, але не загубився по тих світах».

Багато доброго Ви зробили і робите в Україні. Видавництво 
«Веселка» прийняло Вас у почесні працівники, вручило перші ме
далі «Благодійник», вшанувало найвищою нагородою — Почесним 
Дипломом з врученням медалі «Подвижник дитячої книжки в 
Україні». Цією відзнакою вшановані в Україні письменники Олесь 
Гончар, Оксана Іваненко, Юрій Збанацький, Юрій Мушкетик, 
Дмитро Білоус, Дмитро Чуб з Австралії.



Пан Михайло — лауреат премій імені Дмитра Чуба та імені 
Євгена Чикаленка за меценатську діяльність. А найвища нагоро
да, що Ви — українці, які серце і душу віддають Україні. Подяка і 
слава Вам і Вашій родині за це подвижництво.

Співай, скрипко, своєю ніжною душею пісню про душевну 
людину на многії літа!

З веселковою шаною,
директор видавництва «Веселка», 
лауреат Національної 
премії України
імені Т. Шевченка Ярема ГОЯН

Нагорода австралійському українцеві
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на

городив члена Ліги українських меценатів, відомого благодійника 
з Австралії Михайла Ґояна Орденом Святого Архистратига Михаї- 
ла за заслуги у відродженні духовності в Україні та утвердження 
Помісної Української Православної Церкви, І хоч офіційно почес
ну відзнаку вручено лише панові Михайлові Ґояну, він прийняв її 
як нагороду і для своєї дружини Марії. І в цьому нема нічого див
ного, адже ця унікальна родина вже понад десять років займаєть
ся благодійництвом в Україні. Таке повідомлення надійшло з Укра
їни від прес-секретаря Ліґи українських меценатів С. Короненко. 
Нам родина Ґоянів відома як активні громадські діячі в Аделаїді, 
вони заснували українське фільмове підприємство та українську 
мистецьку спілку. З часу незалежності України ця родина патріо
тів почала відвідувати свою Батьківщину, уболіваючи за нову Дер
жаву. В 1995 році вони засновують родинний добродійний Фонд 
Марії і Михайла Ґоянів «Українську книжку -  українським дітям». 
Тисячі українських книжок було закуплено і подаровано школам, 
вищим навчальним закладам, сиротинцям, бібліотекам. Михайло 
Ґоян за всі ці роки побував майже в усіх куточках нашої Батьків
щини. Відбув сотні зустрічей з людьми, вислуховуючи їхні жалі і 
радості. На думку панства Ґоянів, відродження духовності в Укра
їні на сьогодні — це першочергове завдання, і вони жертовно пра
цюють у цьому напрямку. Газета «Вільна Думка» вітає панство 
Ґоянів з цією почесною нагородою.
Київ, 27.05.2004 р. Петро КРАВЧЕНКО
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З а  заслуги з відродження духовності в Україні та 

утвердження Помісної Української Православної Церкви  -  

нагородити голову Родинної Фундації Марії та Михайла 

Гоянів “Українську книжку -  українським дітям” (Аде
лаїда, Австралія) Ми х а й л а  г о я н а  Орденом Христа 
Спасителя.

Ціі'ЛЬрмїГ
ТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ  

СІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ



16.06.1991 p.

Дорогі мої Михайле й Марійко!
Як Ви там поживаєте — щось нема од Вас звістки? Стрічався у 

Києві з Вашою мамою й Орисею -  було дуже приємно, хоч мало. 
Дуже жаль, що здоров’я не дозволило й Вам приїхати і побувати у 
моєї мами, в Карпатах...

Хочу повідомити, що огірки Ваші зійшли, ось-ось будуть цвіс
ти. І не тільки в мене — здається, пІв-України засіяно Вашими огір
ками: Закарпаття, Львівщина, Полтавщина, Харківщина... За Ки
ївщину й не кажу.

Нарешті закінчив рукопис книги про людей Австралії — вий
шло щось із 300 стор. А Ваших відповідей на мої запитання так і 
не дочекався... Чого? Може, іще пришлете?

Інших особливих новин мало, бо весь був у писанні й ніби 
наново мандрував Австралією, стрічався з людьми...

Тепер чекаю на відповідь від М. Моравського і М. Болюха — 
чи зостанеться наша домовленість про зйомки фільму і чи приїде
мо в Австралію, аби і Вас до того фільму зняти.

У нас дуже дощове літо...
А про всі інші новини, так само й політичні, думаю, Орися й 

мама перекажуть.
На тім кінчаю, обнімаю Вас міцно, зичу козацького здоров’я.
З надією на дальші стрічі -  лишаюся з пошаною до Вас,

Федір ЗУБАНИЧ

Р. S. А може, все-таки пришлете відповіді...
Ф. 3.

17.01.91 р.

Добрий день, дорогі наші пане Михайле
і пані Маріє, а також уся Ваша така приємна
родина!
З щирими побажаннями до Вас, Надя Лук’яненко!
Дорогі наші! Ви залишили в наших серцях і спогадах теплоту 

і радість про Аделаїду і про себе. Нам дуже приємно було серед Вас. 
Згадую проведений разом Святий вечір, різдвяну вечерю у пані 
Марійки і щиру її гостинність, працю невтомну її чоловіка, як ор
ганізатора «Пласту», їхній музей.

Час від часу вертаємося до розмови про всіх добрих людей 
такого віддаленого від нас міста в далекій Австралії, а нібито десь



недалеко, нібито ми можемо ще й ще зустрічатися. А втім, хто його 
знає. Цікаво, як себе почуває пан Юрій Чорний, пан Добриденко, 
всі ті, що були на святому вечорі у Вас, панотець з матушкою і всі 
інші. Я би просила, щоб Ви привітали всіх від нас, побажали всього 
найкращого. Хочуть — хай нам пишуть. Я поки що буду писати 
Вам, а їм передавайте вітання і всім-всім, кого ми знаємо.

Цілую всіх Вас. Велике вітання від чоловіка. 
м. Київ, 20.10.92 р. НАДЯ

Лист подяки
Цей лист подяки надається панові Михайлу Ґояну на

відзнаку його добросердечності та чуйності до дітей середньої 
школи № 155 м. Києва. Глибоко розуміючи необхідність розвитку 
освіти незалежної України, він щиро сприяє новітнім педагогічним 
пошукам.

Від імені педагогічного колективу, дітей та батьків адміністра
ція школи висловлює щиру подяку за щедрий подарунок -  книж
ки. Дякуємо за турботу здоров’ям дітей, за вітаміни, які у цей склад
ний час так допомогли нашим дітям зміцнити своє здоров’я.

Із сердечною повагою,
директор середньої школи №  155 , КОСТИЛЬОВ Г. Л.



Київ

Вельмишановний пане Ґоян!
Києво-Могилянський колегіум, школа для талановитих дітей, 

засновником якої є Університет «Києво-Могилянська академія», 
висловлює Вам щиру подяку за допомогу, надану нашому навчаль
ному закладові у придбанні книг українознавчої спрямованості. Ця 
допомога була тим більш доречною, оскільки навчання у школі 
практично не забезпечене підручниками.

Дякуючи Вам, сподіваємось на подальші зв’язки у різних на
прямках і обіцяємо, що всі свої сили ми покладемо на освіту та 
виховання наших дітей — майбутнього України.

З повагою,
директор колегіуму О. КОВАЛЬЧУК

Вельмишановний пане Михайле!
Вітаю Вас, Вашу дружину, всіх Ваших рідних і близьких з Но

вим 1994 роком!
Бажаю щастя і добра!

Хай сіється і родиться,
Як у добр их лю дей водиться!
На Н овий рік!
Н а Н ове літо!
Хай серця Ваші будуть щастям налиті!

24.12.93 р . В.НЕЧЕПА

Аделаїда, 16.07.94 р.

Шановний і дорогий пане Гальченко!
Щиро та сердечно дякуємо Вам за факс, в якім Ви ще раз під

креслюєте вдячність за нашу скромну лепту відносно Інституту лі
тератури імені Тараса Шевченка за допомогу придбання Шевчен- 
кової Біблії. Ми раді і щасливі, що спричинилися в придбанні 
цього цінного експоната нашого славного Генія, завдячуємо нашій 
долі, що зійшлися з Вами в той день і спільно вклали ще одну 
цеголку в дальшу розбудову Інституту літератури імені Тараса Шев
ченка. Щасти Вам, Боже, хай Господь береже Вас, Вашу родину, 
і хай Ваші мрії сповняться, про які Ви мені сповідали. Ми вдячні 
Богові, що маємо таких відданих людей, як Ви, ми назавжди зали
шаємося відданими Вашій ідеї, ми обіцяємо завжди бути з Вами.

Щодо панства Прадун, я говорив з п. Ковальською, вона біль
ше інформацій не має, все, що вона знає, що вони приїдуть з



Мірі И8І |0 МЕНШІ
Москви 25 липня вранці. Я вважаю, що якось розв’яжете ту справу 
там на місці. Родина Прадунів буде напевно шукати за Вами, так що 
Ви обов’язково їх побачите, це все, що я можу Вам передати про 
Прадунів. Сьогодні вранці, слухаючи радіо (СВОБОДУ), почув згад
ку про Вас відносно видання книжки (Стуса), як можливо, прошу 
затримати для нас один примірник, коли ми приїдемо до Києва, 
припускаємо, десь з початком 1995 р. Коло нас по можливості все 
гаразд. Як Вам відомо, тут тепер зима, так що я цього року пережи
ву дві зими, чекаю австралійського літа, яке прийде за три місяці. 
Прошу передати наш щирий привіт для наших спільних друзів, зав
жди згадуємо Вас і мріємо про наші стрічі з Вами.

Ще раз передаємо Вам нашу любов, низький уклін, кріпкого 
здоровля, сповнення мрій, рівно ж передайте ці всі побажання 
Вашому відцаному колективові, який творить Вашу цілість завзя
тої праці в збереженні і розбудові Української Держави.

Ваші Марія, Михайло ҐОЯНИ  

П. С. Будь ласка, передайте привіт панові Жулинському від нас.

Директору видавництва дитячої 
літератури «Веселка»
Гояну Я. П.

Шановні друзі!
Дирекція та вихованці Кіровоградського дошкільного дитячо

го будинку висловлюють щиру подяку сім’ї Марії і Михайла Ґоя- 
нів та видавництву дитячої літератури «Веселка» за надіслану літе
ратуру, яка збагатить знання вихованців дитбудинку з історії нашої 
держави, споконвічних традицій та обрядів українського народу, 
значно розширить їх кругозір, подарує захоплююче знайомство з 
героями нових художніх творів.

Дякуємо за тепло, яким повіяло від Вашого дарунка. Вихова
телі розповіли дошкільнятам, що книжки придбані на кошти сім’ї, 
яка проживає в далекій Австралії.
Директор дошкільного дитячого будинку М. М. ПРИШ НЯК

Аделаїда, 14.10.1994 р.

Шановний і дорогий пане Подолянко!
Вашого листа ми одержали, за який Вам щиро та сердечно 

дякуємо. Для нас це була приємна несподіванка, бо ми багато чули 
про Вас і читали Ваші дописи в пресі, але не мали можливості пі
знати Вас особисто. Так, ми збираємося їхати в Україну десь з по-



Михайло

чатком 95-го року, мабуть, у січні місяці, якщо нам дозволять і 
дадуть нам візу кучмівські сатрапи, бо відносно вісток, які прихо
дять з України, то вони дуже тривожать. Куди веде нас той був
ший слуга більшовицько-московської кремлівської шайки. Його 
дружина — московка і само собою має на нього неабиякий вплив, 
а в рабській крові ми здібні служити кому-небудь. Страх огортає 
нас, коли думаємо про наслідки, які можуть чекати нас через не
обережність нашого Президента, і що можна сподіватися від клі
ки, яка оточує його. Я прожив в Україні два і півроку і бачив цю 
прикру ситуацію, посилення русифікації продовжується на вули
цях Києва і всіх міст, що сто метрів — (лавочки) столи, з яких про
даються московські книжки і газети, які субсидовані Москвою. 
Бізнеси в Україну приходять з Москви і, наприклад, комп’ютери — 
все по-московськи. Москва не дає нам дихати, це страшна зараза, 
яка ще й сьогодні затруює не тільки нас, але дальше пробує обду
рювати безхребетних західних і американських політиків. Коли 
дивишся на це, то зрозуміло, що людство котиться в прірву, чи ми 
хочемо, чи ні. Ми оптимісти і не падаємо духом, але треба диви
тися на все тверезо і з повною вірою, що ми поборемо те зло, яке 
нам загрожує і, як кажуть, вийдемо на чисті води. Ми поділяємо 
Ваші турботи і незадоволення, але це все буде і від нас залежати, 
бо чому я в Україні два і півроку прожив! Вони потребують нас там, 
наш народ потребує помочі не так фінансової, як більше нашої 
присутності, наших порад, нашої духовної піддержки; як ми з 
ними, вони чуються більш відважними, більш упевненими, стають 
більш веселими, а то вони жили в страхітній системі. Ми маємо 
проблему, українці з діяспори приїжджають в Україну на короткий 
час і, повернувшись до країни проживання у вільному світі, почи
нають нарікати на обставини чи на умовини, в яких наш народ 
живе. До якого стану проклята комуна довела їх! Це тяжко описа
ти. Ми вважаємо їх дивними, не такими, як ми. Що вони ліниві, 
що вони невдячні, що вони тільки про долари думають, що вони 
не патріоти. Проаналізувавши це все, треба застановитися, хто їх 
виховував і в якому дусі, в якій системі вони жили. Треба справді 
бути без серця, щоби зрікатися тих нещасних людей. Ми їм співчу
ваємо і нам їх жаль, бо то не їхня вина, що вони є такі, які вони є. 
Візьмім приклад від нас, тут, у діаспорі: не всі ми стали мудріши
ми і ліпшими, нас цей нібито вільний світ також попсував, п’ята 
колона як в Україні, так і тут нас розслабила. В Україні натворили 
партій, і всі демократи ніяк не можуть об’єднатись, усі хочуть бути 
гетьманами. Тут, в Австралії, всі мудрі, але мудрість є в ділах, а на
ші діла несерйозні. Нема мудрості, нема солідарности. Україна для



нас -  тут, як деякі мудреці кажуть, а там ще немає України. Жа
люгідна ситуація, недаром москалі кажуть, що ви, українці, ще не 
дозріли, щоби мати державу.

Я вибачаюся, що відійшов від теми. Щодо букви «Ґ», то я їм 
цілий час голову морочив, але їхнє оправдання, що вони не зна
ють правопису, де класти букву «Ґ», так що це був найкращий і 
найлегший спосіб оправдання. Я думаю, що це було до деякої міри 
лінивство, на все треба час, тепер нові випускники шкіл, можли
во, поставляться до цієї справи більш серйозно, час покаже.

Щодо вашої передачі допомоги, ми повністю Вас піддержуємо, 
бо це дуже благодійна робота, Ви будете мати задоволення, як зро
бите це святе діло. Ми багато допомогли «Веселці», це горстка від
даних людей, які працюють не так за ту мізерну платню, як з лю- 
бови в цей нелегкий час. Всі можливості роблять яничари і 
україножери, щоби кидати колоди, вимагаючи високі ціни за па
пір. Хочеш мати, то плати, поліграфія -  це друга шайка, якій кра
ще друкувати московські книжки чи газети, бо дістають кращу ви
нагороду, отака-то ситуація. Так будуємо незалежну Україну, 
кожний по-своєму, а не разом. Користаючись з цієї нагоди, шле
мо Вам наш щирий та сердечний привіт, хай Господь дає Вам кріп- 
кого здоровля, не думайте про старість, а думайте про молодість, 
і буде краще чутися. Прошу пробачення за мою писанину, багато 
хотілося б написати, але Ви про все це знаєте.

Шлемо Вам нашу любов,
Ваші МАРІЯ, МИХАЙЛО

«Україну на чужій землі не збудуєш...»
Хто гортав сторінки книжки «Великий Українець», 

в якій зібрано унікальні матеріали з життя та діяльності першого 
Президента УНР Михайла Грушевського, той, мабуть, запам’ятав 
і напис на її титулі: «Ця книжка видана за благодійною допомо
гою відомих меценатів із Австралії — української родини Марії і 
Михайла Ґоянів». Саме видання, до речі, здобуло високе визнан
ня й широкий відгук громадськості ще чотири роки тому, як тіль
ки побачило світ ,- як подарунок від України, примірники книж
ки «Великий Українець» було, наприклад, урочисто вручено 
делегатам І Всесвітнього форуму українців, який відбувся тоді у 
Києві.

У подружжя Ґоянів, громадян Великобританії, австралійців 
українського походження, саме з цієї славної книжки зав’язалася
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кі І ї ? плідна співпраця з видавництвом дитячої літератури «Веселка», 
м™ Згодом за їхньої меценатської підтримки тут вийшло друком ще 
jHH|| чимало самобутнього і цікавого — повість Яреми Гояна «Таємниця 
; : Лесикової скрипки», котру 1993 року було відзначено Державною
2(%  премією України імені Тараса Шевченка, книжки Дмитра Чуба 

«Живий Шевченко», «Стежками пригод» та «Слідами Миклухи- 
Маклая», удостоєні премії імені Лесі Українки, збірник творів 
українських письменників Австралії «Рідні голоси з далекого кон
тиненту», що відкрив нам цілий пласт літератури і нових письмен
ницьких імен, раніше зовсім невідомих в Україні, інші видання.

Проте саме книжка «Великий Українець» стала для відомого 
бізнесмена і мецената, члена Ради співзасновників та заступника 
директора по зв’язках із закордонними відділеннями Міжнародно
го благодійного фонду Михайла Грушевського пана Ґояна та його 
дружини пані Марії, почесної членкині цього ж Фонду, не тільки 
першим внеском у розбудову національного книговидання неза
лежної України, а й першим кроком до реального пізнання її самої, 
омріяної Батьківщини, образ якої виплекували в своїх душах, жи
вучи довгими десятиліттями на чужині. І з якою вирішили ділити 
її сьогодення...

Хіба що місяців сім за останні майже п’ять років прожив той 
самий пан Михайло в Австралії. А решту часу — у Києві. Тут, у колі 
друзів — письменників, поетів, політиків, журналістів відсвяткував 
і своє сімдесятиліття. Один з учасників того родинного свята, між 
іншим, відомий поет, громадський діяч, народний депутат, а нині 
Надзвичайний і Повноважний посол України в Словацькій Респуб
ліці Дмитро Павличко, вітаючи ювіляра, промовисто наголосив, що 
дорога багатьох посланців України до Австралії пролягла через дім 
Ґоянів, господарі якого мають щиру душу і вірне серце...

Непоспіхом, за філіжанкою кави ми розмовляємо з пані Ма
рією і паном Михайлом у їхній затишній київській квартирі, роз
ташованій поруч із драмтеатром імені Івана Франка. Зустрічатися 
з ними доводилося і раніше -  зокрема на зібраннях Ліґи україн
ських меценатів. І завжди, пригадую, коли бачила пана Михайла 
за трибуною, спостерігала, як аудиторія захоплено реагує на його 
виступи, була просто вражена, скільки в цій людині, природжено
му ораторові, невичерпного натхнення, енергії, напруги емоцій, 
глибокої внутрішньої культури, розуму. Траплялося нам зустріча
тися і в редакції. Й так само, як і на цих офіційних зібраннях, пан 
Михайло тримався впевнено, заводячи з півобороту, з високої ноти 
емоційного напруження розмову про українські справи й пробле
ми, котрі, відчувалося, просто обпікали його душу.



А тут, в інтер’єрі тихої, просто й зі смаком обставленої квартири, 
стіни якої прикрашали вишукані художні картини, він виглядав зов
сім по-домашньому. Навіть, здавалося, аж надто заспокоєним. Про
те ні, ось з-під масивної оправи окулярів мого співбесідника зблис
нули вже знайомі агресивні іскринки.

— Ми повинні добре усвідомити, що нема вороття назад, не 
маємо права цього допустити,— запалюється він і продовжує рішу
че.— Задля нашої України, яка воскресла для життя і незалежною 
вступає у третє тисячоліття, маємо дивитися тільки у майбутнє. 
Й усі, хто живе на цій багатостраждальній українській землі, по
винен найактивніше підключитися до її розбудови. А ми ж поки 
спостерігаємо тотальну пасивність, якусь душевну кволість, байду
жість... Замість того, щоб прагнути вищого рівня, підтягати себе до 
нього, ми, самі себе принижуючи, все скиглимо й усе когось, а не 
себе звинувачуємо у своїх бідах. В нас так вклали оте рабське по
чуття самоприниження, що ми сьогодні, вже у незалежній державі, 
продовжуємо нарікати, що ми, мовляв, нічого не варті, нічого не 
зможемо, не потягнемо, не виживемо, що той самий уряд наш ні
чого не вартий, неспроможний і т. п. Але ніхто нехай не нарікає 
на уряд чи ще на когось. Кожна людина має вкласти у державу 
щось своє. А якщо будемо тільки чекати, щоб нам щось дав той 
самий наш шанований президент Кучма чи Уряд, а самі лише си
діти, чекати і вимагати, ми ніколи нічого не осягнемо і не досяг
немо...

Ось, продовжує нашу розмову пані Марія, побували вони у 
подорожі по Європі, де востаннє були 25 років тому. Звичайно, за 
цей час там майже усе змінилося. І то є нормально.

— Але до чого я веду? — говорить пані Марія у роздумі.— Дехто 
з наших зарубіжних українців, що приїздять в Україну з Австралії, 
скажімо, чи з Англії, повертаючись до себе додому, нарікають: 
а, мовляв, Україна така брудна, занедбана, вона не підніметься, усе 
впаде... Але ж ми щойно, вважайте, з Європи, і зокрема, тих кра
їн, де не бували раніше,- Португалії, Іспанії, Греції. І там на власні 
очі бачили такі самі, як і в Україні, занедбані будинки і смітники. 
До того ж, на кожному кроці відчувалася велика економічна від
сталість. І більш різкий соціальний поділ... Ми маємо зрозуміти, 
що треба самим у собі виховувати дбайливих, працелюбних, націо
нально свідомих господарів. І самим собі давати раду. Брати з За
ходу те, що нам подобається, але ніколи нікого не копіювати...

А починати з себе, доводять мої співбесідники, це значить 
починати з виплекування в собі й своїх дітях власної гідності, на
ціональної гордості. Ось, скажімо, були вони у Швейцарії. Завітали
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ї ї  I ? s доі друзів. У цій країні -  жахлива дорожнеча, найбільша в Європі, 
м™  Попитали, як, мовляв, живеться їм. «Маємо щастя,- відповідали j u n l l  вони,— що живемо коло французького та німецького кордонів. 

Отже, тиждень ідемо закуповувати продукти до Німеччини, а дру- 
гий ~  Д° Франції». «То, м ож е,- запитав пан Михайло,— вам кра- 

§ |р  ще було б жити у Франції чи Німеччині?». «Ні,— почув категорич
ну відповідь.— Ми є швейцарці і ніде не хотіли б жити, окрім як 
на своїй землі».

— От і нам хіба не треба казати, що ми є українцями і хотіли б 
жити тільки на своїй землі,— продовжує пан Михайло.— І хай на
віть бідуємо, але знаємо, що бідуємо на рідній землі і матимемо на 
ній своє майбутнє... Ми п’ятдесят років прожили за кордоном. 
Маємо великий респекг й усе там нібито добре. Але своя земля є 
своєю, рідною. І лише на ній можна будувати свою державу — 
Україну на чужій землі не збудуєш... Збудувавши в різних країнах 
при українських громадах свої церкви, школи, клуби, ми, зарубіжні 
українці, робили все для нашого згуртування й виживання, збере
ження в нас. і нашйг. дітях українського духу, традицій нашого на
роду. Проте незагоєним залишався спільний біль — ми були без
державним народом. А «пер маємо державу. Це, власне, і спонукає 
багатьох з нас їхати з чужини в колись омріяну, а сьогодні незалеж
ну Україну...

Пані Марія родом з Буковини, а її чоловік — з Підкарпаття. 
Отже, як говорить остійній, в Україні, власне, він ніколи й не був 
і вперше зблизька познайомився з нею лише у 1991 році. Проте 
скільки пам’ятає себе, завжди в серці його жив святий образ кра
їни батьків. Куди б не закидала його доля — в Австрію, Велико
британію чи Австралію,— прагнув залишатися тим, ким народила 
його м ати,- українцем, й вивчаючи ті самі англійську, німецьку, 
сербську, польську, російську мови, якими володіє сьогодні доско
нало, намагався насамперед відкрити для себе силу і красу мови 
своїх предків. І в цьому допомагав йому Шевченків «Кобзар», кот
рий разом з молитовником носив і возив з собою доти, доки сто
рінки вже не змогли триматися купи...

-  Мене ж української мови навчила мати,- ділиться пані Ма
рія.— Коли ми були у Німеччині, вона все говорила: «Ми є україн
ці, і хоч живемо в чужій державі, мусимо говорити по-українськи». 
До української школи я ніколи не ходила. Але в хаті у нас розмов
ляли лише українською. Так мати мене і привчила до рідної мови. 
Бо вже тоді була свідома, що свого не можна загубити...

Виховуючи трьох дітей, насамперед наполегливо прищеплю
вали їм рідну мову. В Оксфорді, де мешкали, було тільки три укра-



їнські родини. Тож доводилося дітей вчити самим. Возили їх до 
української церкви, де можна було поспілкуватися з ровесниками 
рідною мовою. Співали там у хорі. Згодом молодші Ґояни вступи
ли до молодіжної організації СУМ -  у СУМівських таборах також 
спілкувалися тільки українською. Заохочуючи дітей, в родині Ґоя- 
нів завжди вірили, що Україна буде вільною. З цією вірою юнь і 
зростала.

Усі троє вже побували в Україні — Михайло працював у 155-й 
Київській школі, Мирослава привозила ліки для дітей, які постра
ждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Анна-Марія у 
складі ансамблю «Каштан» виступала з концертами у багатьох міс
тах і селах, даруючи людям рідну пісню. Й усі вони, завдяки своїм 
батькам, добре знають українську мову.

— З онуками маємо трохи більшу проблему,— посміхається 
пані Марія.— Одна з дочок одружена з австралійцем. Отже, по
дружжя мішане — тато говорить по-англійськи. Але до дітей при
ходить вчителька, вчить їх української. Нам, старшим, було легше, 
бо Україну маємо в серці. Нашим дітям тяжче, бо вони її практич
но не знають. І лише починають пізнавати. Але дуже люблять. І та
ких молодих людей на Заході багато. Вони з задоволенням приїха
ли б в Україну, якби змогли тут вчитися чи працювати. Наш син, 
наприклад, півроку викладав у школі англійську. Приїхав свідомо, 
щоб поліпшити свою українську мову. Але так і не «прижився». 
«Як так можна,— дивувався він, приходячи додому,- усюди, куди 
я не піду, мушу розмовляти російською, яку зовсім не розумію. 
Чому ж в Україні ще так мало говорять українською?».

Діти, вишіекування в них глибоких національних почуттів було 
і залишається великою метою життя меценатського подружжя. 
З теплом своїх сердець любов до материнської української мови пе
редає воно усе новим й новим маленьким підопічним — в австра
лійських дитячих садках і в українських дитсадках та школах. Так, 
видавництво «Веселка» разом з Міністерством освіти України, 
зокрема з Інститутом змісту й методів навчання, надіслало у більш 
як вісім тисяч дитячих садків і шкіл, сирітських будинків нашої 
держави книги, придбані на кошти Гоянів. їхню добру, безкорис
ливу підтримку відчули і вихованці ліцею та коледжу Київського 
держуніверситету імені Тараса Шевченка, колегіуму Києво-Моги- 
лянської академії, школи села Михайлики Шишацького району на 
Полтавщині, юні читачі Республіканської дитячої бібліотеки. Діє
ву допомогу надали пані Марія та пан Михайло й Музею Лесі 
Українки, Музею української літератури, видавництву імені Оле
ни Теліги. І перелік адрес їхньої турботи продовжує поповнюва-
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і; тися -  Хмельницьке педагогічне училище, дитбудинки у Кірово
граді, Черкасах, Нікополі, Чинадієвому, Ківерцях, Інститут літе
ратури при НАН України...

Допомагають наші австралійські меценати і національному 
відродженню Збройних Сил та Військово-Морських Сил Укра
їни — на свої кошти придбали вони сотні книжок для військово
службовців та бібліотек військових частин, допомогли своїм внес
ком у будівництві телерадіоцентру Військово-Морських Сил 
України в Севастополі.

«Складаємо Вам, відданим патріотам України,— говориться у 
почесному дипломі видавництва «Веселка», рядки якого ніби уві
брали в себе сердечну теплоту численних вдячних відгуків, що над
ходять з різних куточків нашої держави,— велику шану за любов 
до дітей, за постійну допомогу у випуску і розповсюдженні дитя
чих книжок, за жертовну службу Україні, прикладом якої стало для 
нас Ваше життя... Ви зуміли ввійти в життя цілих колективів, у ро
дини і долі багатьох людей, які встигли і подружитися з Вами, і по
любити Вас... Сподіваємося, що Ви і надалі будете з нами, допо
магатимете спільній добрій державотворчій роботі...»

— Меценатство,— зауважує пан Михайло,— досить обмежене 
поле. Тим більше воно має бути якісним, активним і на користь 
державі. Меценат робить щось для загалу без різниці, які має за
соби для допомоги, зокрема матеріальної, а зважаючи лише на те, 
що він спроможний, що в його силах зробити. Меценат — це лю
дина праці, людина ідеї. Меценат може часом і недоїсти, аби зро
бити більше добра для рідного народу. Отже, і надалі -  чи це буде 
книжка, чи музейний експонат або ціла колекція, ще щось — від
даватимемо, що маємо, на благо України, підвищення духовності, 
культури...

Долаючи численні проблеми, котрі, на жаль, наші австра
лійські друзі переживають майже на кожному кроці і що заслуго
вує на окрему публікацію, вони, попри все, продовжують невтом
но йти назустріч людям, віддаючи найдорожче — щиру душу і вірне 
серце...

— Мене часто запитують, яка ідея привела вас сюди, чому ви 
приїхали жити в Україну,— підсумовує пан Михайло.— І я відпові
даю: тим, що надбали за півстоліття, хотіли б хоч частинкою поді
литися з нашим народом. Розповісти, як ми жили, що з нами було, 
в яких умовах зберігали усе рідне, українське. Як, відкидаючи всі
лякі тавра і ярлики, які на нас навішували, мусили самі, своїм 
життям і справами доводити, що ми є українцями і горді з того, 
що ними називаємося. І в цій нелегкій борні нас підтримували



яскраві зразки. Коли, наприклад, блаженніший митрополит Йосиф 
Сліпий після 18 років ув’язнення в радянських тюрмах і таборах, 
звільнившись з сибірської каторги, приїхав на Захід і ми з ним 
робили турне по Англії, якось сказав: «Мене запитують, чи не ліп
ше, мовляв, було б вам, якби не були українцем? Так, відповідаю, 
мені набагато було б ліпше, якби не був би українцем, але я гор
дий з того, що я є українцем...». І ми мусимо сьогодні на тому 
принципі будувати свою державу. Мені, напевне, ліїїше було б, 
якби я був англійцем чи австралійцем, як я бачу, що тут, в Укра
їні, багато хто мене не любить через те, що я не говорю по-росій- 
ськи і спілкуюся лише українською. І на тому, проживши тут май
же п’ять років, ще терпимо. Але то для мене не має значення... 
Я свідомо, скажімо, пішов з українським словом, книжкою на 
схід -  у Луганськ, Краматорськ, Донецьк. Говорив виключно укра
їнською, хоча знаю і російську. Й одразу побачив, що маю чималі 
перешкоди. Але пішов на це свідомо, добровільно, бо треба знати 
суспільство, в якому живеш. А воно випробовує на міцність тебе. 
І нам залишається лише одне: зрозуміти одне одного. Щоб бути 
разом. Просім тільки Бога, щоб ми пройшли через це якнайшвид
ше. Щоб бути разом. Щоб була у нас єдність. А в єдності — сила. 
«Вісті з України», 1995 р. Любов САМОЙЛЕНКО

Вельмишановні пані Маріє і пане Михайле!
Спілкування з Вами в Черкасах, на батьківщині великого укра

їнського поета й пророка, залишить у нас незабутні враження. 
Сподіваємося на зустрічі з Вами і в дні Шевченківського свята 19— 
21 травня цього року в Каневі, і в дні відзначення 400-ліття від 
народження Богдана Хмельницького в Чигирині.

Від щирого серця дякуємо Вам за фінансову допомогу нашо
му Братству в його діяльності на захист державності незалежної 
України, відродження духовності, історичної пам’яті, національної 
свідомості українців. Сподіваємося, що Ви станете одними із за
сновників і організаторів осередків «Тарасових джерел» серед укра
їнської громади в Австралії, триматимете із нами тісні стосунки і 
спільно з нами утверджуватимете соборність і незалежність доро
гої нам України.

З глибокою повагою,
за дорученням Високої Ради 
Всеукраїнського Братства «Тарасові джерела», 
заступник голови Братства 
30.03.95 р.

Володимир КОЛОДОЧКА



Українським меценатам 
пані Марії та пану Михайлу Ґоянам
Подяка за благодійницьку діяльність

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Міжнародний благодійний фонд Михайла Грушевського знає 

про Вашу щиру благодійницьку діяльність, зокрема про Вашу фі
нансову допомогу на видання книги «Великий Українець» про 
Михайла Грушевського.

З великою вдячністю вручаємо Вам перших п’ять томів най
ціннішої національної книги одинадцятитомової «Історії України- 
Руси» Михайла Грушевського, яку незалежна Україна розпочала 
видавати вперше.

Запрошуємо Вас до співпраці. Будемо раді, аби Ви дали згоду 
бути представниками Міжнародного благодійного фонду Михай
ла Грушевського в Австралії. Статут Фонду додаємо.
За дорученням Ради співзасновників Фонду Грушевського 
зі щирою повагою і вдячністю, директор
Міжнародного фонду Михайла Грушевського проф. Леонід РЕШОДЬКО

Михайло 
і Марія

Ш

Доброго дня Вам, пане Михайле!
Пише до Вас Продай В. А. Переглядаючи свої архіви преси, 

я знайшов Вашу статтю «Закуток. Ще одна втрата України». Стаття 
актуальна для наших сучасників, які живуть у час неоцінки цін
ностей. Дуже шкода, що втрачаємо унікальні надбання нашої спад
щини в зарубіжжі, а також у себе вдома. Про «Закуток» у нас май
же нікому із широкого загалу не відомо. Наші люди ідуть за кордон 
в основному за товаром. Вкладають гроші в економіку інших дер
жав, скуповуючи там далеко не якісний товар, що має збут на 
Україні.

Я написав статтю до «Вільної Думки» «Як я не став комуністом». 
Її мали надрукувати в першому післяріздвяному номері. На Укра
їну насувається нова чума неокомунізму. На труднощах, які вони 
самі штучно створили, зараз спекулюють. Може бути комуністич
ний переворот, втягування України до СНД. Це буде крах нашої 
свободи. Не встигли оговтатися від виборів до Верховної Ради, як 
почався новий передвиборчий марафон — вибори Президента. Є за
гроза, що Президентом оберуть когось із «лівих». На мою думку, 
Україна повинна піти шляхом Литви, де президентом став представ-



ник діаспори. Для України це було би оптимальним варіантом, щоб 
до керма держави стала людина, яка не отруєна маревом комуніз
му, а та, яка виховувалась і жила в демократичній цивілізованій 
країні. Але в нас такі закони, що не дають можливості діаспорі впли
вати на політику України. Доведений до відчаю народ може підда
тися на порожні обіцянки кандидатів. Але вірю в мудрість народу, 
який зможе відділити зерно від полови.

Вчора «ліві» відмічали день смерті свого вождя Леніна, який 
повів колись Росію, як Сусанін, іншим шляхом. Коли весь світ 
розвивався капіталістичним шляхом, ми будували марево, до яко
го дійти неможливо. Воно розвіялося, і тільки недавно відкрилося 
справжнє обличчя вождів. Радянська влада та впровадження ідей 
утопії комунізму принесли Україні більше горя, ніж татаро-мон- 
гольська навала. Мені шкода сучасних послідовників Леніна, вони 
нагадують загіпнотизованих давуном кроликів.

Сьогодні День Соборності України. Ось це справді свято, до
леносне для України. Якби в ті роки на початку 20 століття ми 
вистояли проти навали більшовиків, були би на рівні передових 
країн. Не знаю, чи колись наздоженемо хоча б країни середньо
го рівня при сьогоднішніх методах керування. Учителі нашої 
школи вже й забули, коли останній раз отримували зарплату. 
Брали на зарплату цукор, муку, крупу. Недавно ми з дружиною 
взяли телевізор. На нього робили цілий рік. Діти наші дуже за
доволені таким подарунком, адже можна дивитися по кольоро
вому телевізору фільми. Такий дорогий телевізор якось незручно 
почувається на фоні нашого безгрошів’я. Звідки такі розкоші при 
злиднях? Тим більше, що можна дивитися лише одну програму. 
За несплату за електроенергію нашу квартиру на три тижні від
ключили від струму. Написав про це до президента, а лист повер
нули в район, а тепер дехто погрожує. Не знаю, як звести кінці з 
кінцями. Навесні відберуть одну із земельних ділянок, так як за
платити 100 гривень не можемо.

Залишаюсь оптимістом попри все.
З повагою,

ПРОДАЙ в. А.
Р. S. Пишіть. Знати хочу про життя діаспори. Про становище 

українців у державах, де вони живуть.



Вельмишановну^/ пан £

Маємо за честь запросити Вас 
28 березня 1995 року, о 19 годині 

на виставу-бенефіс 
"Запорожець ва Дунаєм”
С. Гулака-Артемовського, 

присвячену 70-річчю від дня народження 
та 50-річчю творчої діяльності 

відомого українського співака і режисера, 
народного артиста, Героя Праці, 

лауреата Державних премій, професора

ДМИТРА МИХАЙЛОВИЧА
Г Н А Т Ю К А

Генеральний директор 
та художній керівник театру

Ваші місця: ряд . . J мі<

Многоуважаемьій господин Майкл Ґоян!
Вьіражаю Вам сердечную благодарность за детские книги 

на украинском язьіке, переданньїе в нашу школу через Серги- 
енко Н. Г.

Наша школа делает посильньїе шаги для сохранения украин- 
ского язьїка и его кубанского наречия. Для зтого организовано 
преподавание украинского язьїка, учащиеся школьї часто бьівают



с концертами в различньїх регионах Украиньї, мьі регулярно при- 
нимаем у себя гостей с Украиньї.

Желаем Вам здоровья и успехов в Вашей благородной и бла- 
годарной деятельности.
Директор школи, 
заслуженний работник культури
России и Украиньї Н. В. КРАВЕЦ

Добрий день, вельмишановна пані Маріє!
Завдяки сприянню пана Михайла з’явилася можливість бути 

надрукованим двом числам газети «Поліщукове слово», органу ще 
й понині нереабілітованих українців, членів Берестійського брат
ства репресованих, які мешкають у Брестській області Білорусі.

Виконуючи волю пана Михайла, надсилаю Вам примірники 
газети. І маю прохання,— може, Вам трапиться нагода ознайоми
ти з газетою наших земляків-поліщуків, які мешкають в Австралії: 
Кобринське товариство «Просвіта» і Берестійське братство репре
сованих, керовані немолодими людьми, котрі мужньо перенесли 
всі біди, які випали на долю нашого краю, варті бодай теплого 
слова підтрим ки від краян. Особливо, коли розхристана Україна 
ще не спроможна на це.

Хочу Вас просити, поінформуйте наших земляків: Кобринське 
товариство «Просвіта» і Берестійське братство репресованих (ад
реси їх подаємо, як і адреси редакції «ПС») — єдині на Берестій- 
щині товариства, що розпочали й зараз самовіддано та відважно 
ведуть акцію організації в школах краю груп вивчення рідної мо
ви. Я допомагаю їм з України підручниками, з Австралії їм дороге 
було б слово співчуття. (Пан Михайло зробив ще більше.)

Саме думка з-поза меж України нам особливо вартісна, бо 
довелося впритул зіштовхнутися з поспішним перефарбуванням 
комуноросійського шовінізму в нацбілоруський, не менш агре
сивний. Результат цього — ще більш прискорене винародовлен- 
ня мільйонного люду, цілеспрямовано позбавленого національної 
гуманітарної інтелігенції.

Усе ж віримо в справедливість, у те, що вона прийде і в наш ре
зерват, у якому національна політика не міняється ще з 1920-х років.

Ласкаво просимо на рідну землю!
Залишаюся вдячним.
Із щирою повагою,

Іван ПУСЬКО



Зустріч з меценатом
Національний аграрний університет — один з най

більших і провідних серед аграрних навчальних закладів України. 
За час свого існування (100 років) НАУ сформувався як центр 
української аграрної освіти і науки. Тут працює понад тисячу ви
кладачів і науковців, серед них 150 докторів, 600 кандидатів наук. 
На 12 факультетах готують фахівців з усіх спеціальностей сіль
ського, лісового господарства та ветеринарної медицини. Майже 
17 тисяч студентів опановують 28 спеціальностей. В Київському 
центрі НАУ та його регіональних закладах (коледжах і технікумах) 
здійснюється безперервна підготовка всіх ступенів освіти: молод
ших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів і 
докторів наук.

Завдяки наполегливості та енергійності ректора, президента 
Всесвітнього консорціуму установ вищої аграрної освіти і дослі
джень у сільському господарстві академіка Д. О. Мельничука уні
верситет інтегрується в світову освітянську систему.

Невід’ємною складовою в підготовці молодого покоління є бі
бліотека університету, книжковий фонд якої налічує близько 1 міль
йона примірників вітчизняної та зарубіжної літератури. На жаль, 
за останні роки кошти, які виділяються на придбання нової лі
тератури, дуже обмежені. Обмаль наукової, навчальної та худож
ньої літератури українською мовою. Викладач, написавши під
ручник, не може його видати, потрібні кошти, та ще й великі. 
А в нас найбільше навчається сільської молоді, для якої книжка 
так потрібна.

В Україні кажуть: «Світ не без добрих людей». 1 ось така до
бра, благородна людина завітала до нас у бібліотеку. Це пан Ми
хайло Ґоян, який народився в Україні, громадянин Великобританії, 
проживає в Австралії і в Україні, український громадський діяч,, 
книговидавець, меценат, журналіст. Разом з дружиною, пані Ма
рією, організували родинний Фонд Ґоянів, роблять добрі справи, 
наповнюючи книжкові фонди бібліотек України книжками укра
їнською мовою.

Нашій бібліотеці пан Михайло подарував 500 примірників 
книжок. На честь поважного гостя працівники бібліотеки органі
зували урочисту зустріч.

У святково прикрашеній кімнаті зібралися працівники бібліо
теки та викладачі університету. Гостинно, з короваєм на вишито
му рушнику і піснею зустріли пана Ґояна працівники бібліотеки 
О. П. Копистко, Л. Ю. Кучерук, Р. Б. Оначук, Л. П. Полозенко.



Від ректорату університету привітав поважного гостя началь
ник навчальної частини професор В. П. Лисенко, розповів про 
здобутки вузу і плани на майбутнє, подарував пану Михайлові бук
лети по НАУ, видані до сторіччя університету.

Від імені адміністрації бібліотеки Н. А. Рогоза подякувала за 
книги, за проявлену турботу, щоб українська книга дійшла до сту
дентської молоді.

Автор цих рядків розповіла гостеві про університетську біблі
отеку, її фонд, кількість читачів. Звернула увагу на недостатність 
виділених коштів для придбання книжок, тому надзвичайно важ
ливо й доречно бачити таких дорогих гостей, які можуть чимось 
допомогти бібліотеці в цей нелегкий, скрутний час.

І. М. Єфіменко представив присутнім пана Михайла. Корот
ко зупинився на його доброчинних справах. Звернув увагу присут
ніх на те, що за активну пропаганду та розповсюдження української 
книжки в навчальних закладах і школах пану Ґояну в 1999 році при
суджено премію ім. Дмитра Нитченка.

Пан М. Ґоян розповів присутнім про окремі сторінки свого 
життя за кордоном та в Україні, про видавничу діяльність, про 
любов до України та бажання бачити її сильною і незалежною, 
запропонував працівникам бібліотеки скласти список необхід
них наукових книжок, вказати видавництво з метою поповнен
ня книжкового фонду бібліотеки НАУ за рахунок родинного 
Фонду Ґоянів.

Доктор сільськогосподарських наук І. В. Веселовський щиро 
привітав гостя, розповівши про складні умови видання підручни
ків для студентів. Подарував свою книжку на згадку.

На закінчення зустрічі працівники бібліотеки подякували по
важному гостеві й передали його дружині, вірній помічниці, пода
рунок (хустку), побажавши їй доброго здоров’я.

Довго ще лилася українська пісня, разом з бібліотечними пра
цівниками співав і дорогий гість.

Того ж дня пан Михайло побував у музеї Національного 
аграрного університету, зробив фотознімки зі скромних стендів, 
де йдеться про людей, які створювали в стінах київських сільсь
когосподарських навчальних закладів Українську сільськогоспо
дарську академію та в подальшому Національний аграрний уні
верситет.
Київ, 1996 р. Любов ПОЛОЗЕНКО

Р. S. Приймаючи поважного гостя, який дарує книги бібліо
текам шкіл, технікумів і вузів, доходимо висновку: було би дуже



Ij  fc ?; бажано в нашій рідній Україні мати значно більше меценатів, які 
І*»*” б допомагали розвитку освіти та виховання.
( Ї Й  Міжнародний фонд М. Грушевського 

;;гд > 7 липня 1996 р.

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Щиро дякую за листа від ЗО травня 1996 р. Радий за Вас, що 

добре дісталися до Австралії та маєте тепер невеликий спокій від 
того активного життя, яким жили Ви тут, в Україні, активно спів
працюючи з українським народом у становленні незалежної Укра
їнської держави. Читаючи Вашого листа, я зрозумів, що Ви про
довжуєте тримати тісний зв’язок з Україною і дізнаєтесь про всі 
наші новини майже наступного дня, користуючись факсом.

Тепер Україна має Конституцію і готується урочисто відзна
чити 5-ту річницю Незалежності та 130-річчя від дня народження 
Михайла Грушевського — першого Президента України. Заверше
но конкурс на кращий проект пам’ятника Грушевському в Києві. 
Переміг проект В. А. Чепелика — голови Спілки художників Укра
їни. Фонд Грушевського разом з Кабінетом Міністрів та мерією 
м. Києва є замовником пам’ятника Грушевському. Австралійське 
відділення Міжнародного фонду Грушевського запрошується до 
участі в цій всеукраїнській справі. Благодійні пожертвування укра
їнських громад різних країн світу чи окремих осіб будуть викарбу- 
вані на пам’ятнику як символ єдиної української родини світу, що 
відродила в тяжких змаганнях свою незалежну Державу — неньку 
Україну.

З останніх новин. До 24 серпня — Дня Незалежності Укра
їни — вийде в світ перша книга чергового 9-го тому «Історії Укра- 
Їни-Руси» М. Грушевського зі списком доброчинців, що внесли 
свій скромний внесок у справу повернення Україні Грушевсько
го, кольоровий ювілейний фотоальбом «Перший Президент 
України Михайло Грушевський» з передмовою Президента Укра
їни Леоніда Кучми та кольоровий портрет формату А2 Михайла 
Грушевського для державних установ і організацій України. 
В Москві, Відні та Празі, де Грушевський перебував у засланні та 
в еміграції, будуть встановлені меморіальні дошки М. Грушев
ського, виготовлення яких доручено Спілці художників України. 
Українське телебачення підготувало серію телевізійних фільмів 
про життя і діяльність М. Грушевського, які виходять 1—2 рази в 
місяць під рубрикою «Перший Президент України». Організовані



регулярні радіопередачі про Грушевського в обсязі 4 години ефір
ного часу на місяць.

Сподіваємося, що Ваше повідомлення в Інформаційному Віс
нику Управи Української Громади в Південній Австралії про за
прошення Міжнародного фонду Грушевського до співучасті в зга
даних вище справах відродження України знайде гарячий відгук в 
українців Австралії.

З щирою повагою і вдячністю за Вашу велику роботу на благо 
Незалежної Української Держави.
Відповідальний секретар Оргкомітету 
з підготовки та відзначення 130-річчя
від дня народження М. Грушевського, проф. Л. В. РЕШОДЬКО

Міжнародний фонд М. Грушевського
21 вересня 1996 р.

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Щиро дякую за листа від 12 серпня 1996 р. та часопис «Наша 

Громада» № 262, в якому Ви помістили лист Оргкомітету з підго
товки та відзначення 130-річчя від дня народження Грушевського. 
Радий за Вас, що Ви успіїино провели в Аделаїді 6-й здвиг україн
ців Австралії разом з фестивалем пісні і танців, та за наші синьо- 
жовті прапори, що два тижні повівали в Аделаїді на ратуші. Успі
хів Вам у великій роботі по відродженню і утвердженню в світі 
Великої України та збереженню самобутньої культури українсько
го народу, що живе за межами України і розкиданий був у годину 
тяжких випробувань по всьому світу. Сподіваюся, що Ваші плани 
сповняться і ми скоро побачимо подружжя Ґоянів у Києві і Ви зно
ву зможете активно співпрацювати тут, на нашій землі, з україн
ським народом у становленні незалежної Української держави.

Сьогодні Україна напередодні урочистого відзначення 130-річ
чя від дня народження Михайла Грушевського — фундатора націо
нальної ідеї відродження України і першого Президента України. 
Оргкомітетом по відзначенню ювілею М. Грушевського проведе
на велика робота. Вийшов у світ черговий 9-й том «Історії Укра
їни- Руси» (подарункове видання), Національний банк України 
випустив ювілейну срібну монету «Михайло Грушевський» вартіс
тю в ЗО гривень, в різних видавництвах України вийшли цікаві 
книги про М. Грушевського, до кінця року побачить світ і мій 
ювілейний кольоровий альбом «Михайло Грушевський — перший 
Президент України», відлиті в бронзі і відправлені до Відня, Праги 
та Москви меморіальні дошки, які будуть встановлені на будинках,



де !проживав Грушевський під час еміграції (Відень, Прага) та під 
час заслання (Москва), 27 вересня в Національній опері відбудеть
ся урочистий вечір, присвячений М. Грушевському, в цей же день 
буде відкрита меморіальна дошка на червоному корпусі Київсько
го університету, де навчався М. Грушевський, 29 вересня (день 
народження М. Грушевського) на могилу Грушевського на Байко
вому цвинтарі будуть покладені вінки від Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 
інших державних і громадських організацій, а 25 листопада (в день 
смерті) Українська православна церква відсвятить панахиду по 
Грушевському в Володимирському соборі та інших храмах Укра
їни, Національна телекомпанія підготувала 8 телевізійних передач 
про життя і діяльність Грушевського «Перший Президент М. Гру
шевський», участь в яких взяли Президент України і Голова Вер
ховної Ради України, 24 вересня в Українському домі буде відкри
то державну виставку «Михайло Грушевський», а 25 вересня на 
будинку, подарованому сім’єю Грушевських у 1912 році українсь
ким дітям Києва, буде встановлено меморіальну дошку. Крім того, 
на 6-ту річницю Незалежності в Києві буде встановлено пам’ятник 
М. Грушевському, про який я писав Вам раніше, та відкрито Му
зей М. Грушевського. Міністерство зв’язку випустило ювілейну 
марку Михайло Грушевський і ювілейний портрет, погашення 
яких відбудеться 29 вересня ц. р., і я сподіваюсь, що зможу Вам 
вислати, крім непогашених марок Грушевського, які на Ваше про
хання я висилаю в цьому листі, ще й марки Грушевського зі спе
ціальним погашенням.

Сподіваюся, що моє (чи Ваше) повідомлення в Інформацій
ному Віснику Управи Української Громади в Південній Австралії 
та запрошення до співучасті в згаданих вище акціях великої спра
ви повернення М. Грушевського відродженій Україні знайде гаря
чий відгук в Австралійському відділенні Міжнародного фонду Гру
шевського та в українців Австралії.

Успіхів, здоров’я та щастя Вам особисто, пані Маріє і пане 
Михайле, та всій українській громаді Аделаїди!

Л. В. РЕШОДЬКО

Шановний Михайле Івановичу!
Узинська міська бібліотека для дітей була заснована в 1952 р. 

як осередок по обслуговуванню дітей дошкільного та шкільного 
віку.



Книжковий фонд бібліотеки становить 24 928 прим., читачів — 
2467.

У зв’язку з фінансовою скрутою, книжковий фонд не попов
нюється належним чином, тому ми дуже раді, що знаходяться 
люди, які переймаються нашими турботами.

Щиро вдячні Вам, пане Михайле, за подарунок. Зичимо Вам 
міцного здоров’я і успіхів у Вашій корисній справі.

З повагою, працівники бібліотеки:
АФЕНДУЛОВА О. П. 

КОРОВІНА В. А. 
ТИЩЕНКО Л. А. 

ТРЕ ТУ Б Л. М.

Шановний і дорогий пане Ґоян!
Сердечно вітаю Вас із Вашим ювілеєм, 75-літтям від дня на

родження!
За три чверті століття життя Ви зробили багато добродійних 

вчинків і заслужили пошану українців в Україні і поза її межами.
Благослови Вас, Боже, силою і на наступні чверть століття 

продовжувати Вашу шляхетну працю для нашої Батьківщини. Ба
жаю Вам міцного здоров’я та Господнього благословення на многії, 
добрії Літа!

З пошаною і привітом,
1997р. Кпавдія РОШКА

Гості редакції «Літературної України»
Нещодавно до редакції завітав давній друг нашої га

зети пан Михайло Ґоян з Австралії, який так багато робить для 
розбудови нашої незалежної держави, сприяє розвитку культури, 
освіти. І то не випадково: на його погляд, діти — наш найдорож
чий скарб, адже то майбутні громадяни незалежної держави, а тому 
сьогодні вони потребують особливої уваги та підтримки. Пан Ми
хайло допомагає школам столиці, інших міст України, видавниц
тву «Веселка», з яким його єднає шестирічна співпраця.

У великодні дні він разом з директором «Веселки» Яремою 
Гояном побував у Тернополі, зокрема в школі № 18, де, незважа
ючи на економічну скруту, педколектив, який не отримує по сім — 
вісім місяців заробітної плати, докладає усіх зусиль, щоб виховати 
учнів мислячими особистостями, розвинути їхні таланти. У школі



, працює клуб «Берегиня», який очолює молода вчителька української 
мови та літератури Галина Снітовська. У ньому школярі вивчають 
звичаї нашого народу, історію України, її культуру, літературу. Діти 
чудово володіють іноземними мовами, добре розуміються у музиці. 
Бували й за кордоном, зокрема у Франції, де підтримують зв’язки 
з одним із ліцеїв, у Мюнхені, у Москві (на запрошення Українсь
кого центру «Славутич»). У клубі часто виступають відомі укра
їнські письменники, а також гості з діаспори.

Під час великодньої зустрічі з берегинцями пан Михайло Гоян 
передав від себе і своєї дружини пані Марії бібліотечку з книжок 
видавництва «Веселка». Так і виникла ідея створити при школі 
Центр видавництва «Веселка», який популяризуватиме його нові 
книги, розповсюджуватиме в інших навчальних закладах не лише 
Тернополя, а й районів та сіл.

Завдяки панові Михайлу ми мали можливість познайомитися 
з дуже симпатичною, сповненою енергії й натхнення, справжньою 
ентузіасткою своєї справи вчителькою Галиною Снітовською, яка 
так щиро вірить, що минуть важкі часи, а для цього, незважаючи 
на труднощі й негаразди, потрібно віддати усі свої знання і вміння 
дітям, щоб стали вони всебічно розвинутими, високоосвіченими 
особистостями.

Дуже шкодував пан Гоян, що не зміг побувати на ювілеї на
шої газети. Але, як підкреслив він, ювілей — то свято не лише од
ного дня, воно триває цілий рік, і подарував редакції срібну юві
лейну медаль, виготовлену на замовлення родини Ґоянів. Дуже 
вдячні Вам, пане Михайле і пані Маріє, за такий щедрий дарунок. 
Зичимо Вам доброго здоров’я на довгі роки, а ще -  родинного 
щастя. Адже у ці дні виповнилося 45 років подружнього життя 
Ґоянів. Вітаємо Вас, пані Маріє та пане Михайле, зичимо й надалі 
злагоди поміж Вами, аби разом дочекатися Вашого «золотого ве
сілля». І неодмінно — в незалежній Україні!
1997 р. Тамара СТЕШЕНКОВА

Членові видавничої ради 
видавництва «Веселка» 
п. Ґояну М.

Шановний і дорогий пане Михайле!
В Україні широко відома Ваша плідна діяльність на ниві роз

будови української освіти й культури. Відірваний від Материзни 
й закинутий долею на другий кінець світу понад півстоліття тому, 
Ви зуміли виплекати й загартувати свою незрадливу любов до



України і, що найважливіше, перевести її в практичну площину. 
За яку б справу Ви не взялися, скрізь вносите енергійний струмінь 
діловитості й творчості. Ваші оптимізм, бадьорість, енергія, до
брозичливість роблять спілкування з Вами приємним і результа
тивним.

Наша Асоціація висловлює Вам щиру подяку за участь у на
ших заходах, а також в інших акціях, спрямованих на добробут 
України.

Хай Бог допомагає Вам у Ваших добрих ділах.
Голова Асоціації Ю. ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ
4.08.97р.

Крим,
меру міста Ф еодосія  
Євгену Костюку

Шановний пане Костюк!
Засвідчую Вам свою повагу за теплий прийом і сприяння про

веденню Тижня української дитячої книжки у Феодосії, який від
бувся в дні Шевченківських свят та слов’янської писемності. Ра
дий передати щирі вітання Вашим невтомним і симпатичним 
помічницям — пані Єжовій і пані Стеблюк!

Ми, уся творча група, розповіли у видавництві «Веселка» та під 
час засідання Ради Всеукраїнського центру дитячої книги «Весел
ка» про паростки тих добрих справ, які є у Феодосії, для побудови 
Української держави.

Принагідно надсилаю Вам кілька світлин. Із щирим вітан
ням,
член Ради Всеукраїнського центру
дитячої книги «Веселка» Михайло ҐОЯН
10.06.97 р.

Шановні пане Михайле і пані Маріє!
Радості Вам, щастя, здоров’я і успіхів у всьому сердечно ба

жаю разом з Вашими родинами. Хай наступний рік принесе вико
нання надій, впевненість у майбутньому, стабільність і достаток.

З повагою,
1997р. Микола СЕРГІЄНКО



ь « Вельми- і вельмишановна пані Марієчко!
Вам особисто і у Вашій особі всій родині Ґоянів (і дуже хочеть

ся у Вашій особі всьому національно свідомому українству Авст
ралії) щиро вдячний за сердечне і таке приязне, гречне прийняття 
та увагу. Справді-бо, по цілій Австралії скрізь тисячі українців 
приймали і сприймали мене з такими щирими почестями, що я все 
те відношу на рахунок тої справи, яку я роблю, на рахунок праці 
задля України...

Люба пані Марієчко, я особисто і вся моя родина любимо Вас, 
шануємо і завжди раді зустрічам з Вами та з Вашим чоловіком 
паном Михайлом...

Дописую перед відльотом в аеропорту. Позаяк добиратися на 
летовище, можливо, доведеться через автомобільні затори, то... ще 
і ще раз дякую вам і Вашій родині за тепло і гостинність. Цілую 
Вас і всіх наших націонал-патріотів! Я ще напишу.
19.09.1997 р. Ваш В. МУЛЯВА

Видавництво дитячої
літератури «Веселка»
Ґояну М. І.

Шановний Михайле Івановичу!
19—26 травня поточного року в Феодосії з успіхом пройшов 

тиждень видавництва «Веселка».
Сьогодні в Криму, як і у всій державі, відбувається процес 

національно-культурного відродження, і Ваш перший приїзд по
клав цеглину в цю велику роботу.

Серед найбільш цікавих заходів були книжкові виставки і ви
ставки дитячих малюнків-ілюстрацій по книжках «Веселки» в шко
лах, бібліотеках та музеях міста. Мешканцям та гостям Феодосії 
запам’яталися зустрічі з письменниками та членами делегації «Ве
селки» в лікарнях, школах, військових частинах.

Заходи тижня показали, як для розбудови держави потрібна 
українська дитяча книжка в нашому багатонаціональному і зде
більш російськомовному регіоні.

Висловлюючи подяку особисто Вам, хочу підкреслити той до
брочинний крок, яким стала передача до міських бібліотек, закла
дів освіти і культури двох тисяч примірників книжок, переданих 
безкоштовно.

Через чудову змістовну і кольорову дитячу книжку Ви пропа
гуєте історію нашого народу. Сподіваємось, що найближчого часу



ми будемо мати змогу побачити цікаві книжки про минуле Кри
му, надруковані «Веселкою». Потрібність в таких книжках стоїть 
досить гостро.

Від імені всіх феодосійців прийміть наші найкращі побажан
ня. Письменницької Вам наснаги, щастя і добробуту в житті.

З повагою,
Гмова Феодосійської міської Ради,
виконкому Є. В. КОСТЮК

Аделаїда, 6.05.98 р.

Добрий день Вам, шановна пані Валентино!
Листа Вашого писаного, на якому, на жаль, не було дати, ми 

одержали, за який Вам вдячні. Цікаво було довідатися про нови
ни з Києва і в загальному про Ваші завваги відносно подій в 
Україні після виборів. Надіємося і уповаємо в сподіванні на кращі 
часи. Ми повністю поділяємо Ваші турботи у відношенні обста
вин тепер в Україні. Мабуть, з часом побачимо висліди з переви- 
бору нової Верховної Ради, хотілося б, щоби вона справді цим ра
зом була верховною, але це, мабуть, зайві сподівання, а може, ми 
передчасно вкладаємо в себе песимізм, час покаже, а тим часом 
ми робімо наші добрі діла і не падаймо духом. Ми раді, що в 
Україні засяяло весняне тепле, ласкаве українське сонце, ніяка 
ворожа сила не зможе забрати того бога сонця. Ми радіємо з 
Вами, коли Ви пишете про події на Вашій дачі, уявляємо собі, яку 
красу приносить українська весна, це в дійсності треба пережи
ти, щоб оцінити. На жаль, через століття чужі панували на нашій 
святій українській землі і в умовинах, в яких ми жили, не давали 
нам змоги пізнати себе і нашу унікальну в світі природу. Бувші 
окупанти і сьогоднішня влада в Україні нічим не змінилися, роб
лять нас убогими, споневіреними, безнадійними, розчарованими 
і сумними, що примушують нас думати, як вижити, і ми в дійс
ності забуваємо спостерігати красу природи, яку Господь нам 
подарував. Цінимо все, що довкола нас, і цінимо себе взаємно, 
а час змінить все. Шановна пані, 20 липня до Києва прибудуть 
д-р Святополк Шумський з дружиною. Вони мають Ваш телефон, 
і вони до Вас зголосяться, вони мають намір бути в Києві чотири 
тижні.

А в міжчасі ще раз дякуємо за Вашого листа. Прийміть наші 
найщиріші побажання з нагоди Ваших уродин від нас усіх, щоб 
Всевишній зіслав Вам всі його блага, здоровля, любові від Ваших



рідних і друзів, щоби з пробудженням весни пробудилася надія на 
краще завтра, і щоб з радістю і з вірними друзями в любові Ви 
прожили многія і многія літа!

М.-М. ҐОЯНИ

Добрий день, дорогий Михайле!
От і настає Новий рік. Усе на цьому світі має свій кінець, отож 

закінчилася не тільки твоя кава, але й той рік, коли ми ближче 
познайомилися. І оце з’явилася нагода ніби погомоніти з Тобою 
на вул. Городецького в гостинній хаті, де господар завжди добро
зичливий, а ще й до того ж дотепний.

Живемо ми по-давньому, як співали колись у Сов. Союзі:

Страна наша расцветает,
Расцветает и поет,
Расцветает, расцветает 
И никак не расцветет.

Вибач за Московщину, але що було, те було... Ситуація, мож
ливо, трохи поліпшується (економіка Києва дала за рік +1 %), але 
знову ж, як відповідали за совітів на запитання: «Що росте непо
мітно?» — «Народний добробут: росте і все непомітно». Як бачиш, 
не все тоді було погано, раз народна творчість уміла реагувати аде
кватно...

Розгортається передвиборча боротьба. Як ти, певно, знаєш, 
половина депутатів обиратиметься за пропорційною системою, 
і між багатьма-багатьма партіями розгорнулася справжня війна: хто 
більше бруду вильє на конкурента.

На перший погляд, є доста партій, які спроможні подолати 
4,5%-й бар’єр, щоб потрапити до ВР. Це й комуністи, й соціаліс
ти з «селянами», й Рух, і Нацфронт (КУН+УРП+Хмара), і соціал- 
демократи (в т. ч. Кравчук і Марчук), і «Громада» (Назаренко), 
й нар-демократи, й східний блок лібералів і «Партії праці» (Лен- 
дик), де досить несподівано опинилися М. Жулинський і акторка 
А. Роговцева. А ще ж є ДемПУ (Яворівський), чотири (!) христи
янсько-демократичні партії й т. д. й т. ін. Отож і розберися, рядо
вий виборцю, за кого кидати папірець. Либонь, краще було за рад. 
влади: прийшов, дали тобі папірець з одним прізвищем — і ніяких 
проблем: 99,98 % за блок комуністів і безпартійних. І, як казав 
один колгоспник, виступаючи на зборах: «Хай живе радянська 
влада (все одно нічого не зробимо)!» На щастя, воно «само» зро
билося...



Наша Асоціяція потрохи жевріє. 9 листопада провели «круг
лий стіл», присвячений річницям фашистських «кришталевих но
чей» і жовтневого перевороту (80 р.) і піку сталінського терору 
(60 р.). Уже на цьому тижні має вийти наша сторінка в газеті міськ
ради «Хрещатик», яку я редагуватиму. Домовляємось ще з однією 
новою російськомовною газетою, яка розрахована на середній клас 
(треба й їх виховувати). Неодмінною умовою я поставив укр. мову. 
Вони погодилися. Чи вийде щось з цього, не знаю, бо за це треба 
купувати в них їхні ж газети для поширення. Гроші невеликі (40— 
50 грн на місяць), але для нас і це проблема...

Недавно отримав листа від п. Доброліж. Якось так вийшло, що 
в неї нема жодної світлини, коли вона вручала альбоми. Вона про
сить Тебе, щоб зробив кілька, хоч з пару. Я б їй віддав свої, так і в 
мене тільки одна, а решта десь у Люби Самойленко і вона не може 
знайти. Я знаю, що тоді Ти занадто витратився (між іншим, по 
своїй вині, бо спочатку, і правильно, хотів узяти з неї вартість), але 
якщо є змога, то зроби таку ласку... Як Ти пам’ятаєш, при вру
ченні альбомів кілька мистецтвознавців висунули ідею про ви
ставку творів Вадима Доброліжа та ін. вшанування, бо якраз у 
98 р. буде 85-річчя з народження й 25-ті роковини смерти. Знаючи, 
що ми мастаки говорити (а не діяти), я зібрав їх у Фонді культури, 
щоб спитати: хлопці, якщо ви проявили ініціятиву, то нумо роби
ти. Всі підтримали мене й доручили це п. Федоруку — комісія з 
питань повернення цінностей. Вони взялися погодити цю справу 
через посольство в Канаді й написати листа. Це було 23 жовтня. 
Досі листа не написано, а я перед п. Валентиною, немов синиця, 
що обіцяла море запалити...

Мало не забув написати про нещастя, яке спіткало мене в 
останні місяці. Два з половиною місяці тому моя дружина упала в 
селі (на рівному місці) і зламала т. зв. шийку стегна, тобто те міс
це, де нога кріпиться до таза. Довелося пережити багато; їй зроби
ли операцію, тобто вставили металеву пластину й прикріпили 
гвинтами до кістки. Зараз вона ходить лише на милицях по хаті; 
за три місяці по операції лікарі скажуть, що буде далі: чи зростеться 
кістка й вона повернеться до відносно нормального стану, чи за
лишиться калікою. Отакі-то, друже, невеселі справи в мене. Спо
діваюся на краще, а то буде зовсім кепсько.

А на закінчення приємна новина. Знайшлися спогади Анто- 
ненка-Давидовича (я, здається, розповідав Тобі цю історію). Але ж 
радість, знаєш, не буває без журби: якимсь чином вони опинили
ся у випадкових (а може, й не випадкових!) людей, які хочуть за
робити на цьому. Заправили з нас з Борисом Тимошенком (це
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колишній зять і спадкоємець Антоненка-Давидовича) $2000. 
Може, вдасться збити ціну. Але й $1000 для нас занадто. Може, 

ЦЩІЦ старий Нитченко ще в силі підняти австралійську громаду на це 
святе діло, то нехай зв’яжеться з Борисом Т., або через мене.

284 Ну от, папір закінчується, а з ним і мої новини. Шкода, що 
.V-'-. ми не зустрілися перед Твоїм від’їздом і я не провів на летовище.

Які у вас плани? Коли побачимо вас з панею Марією в Україні? 
Міцно тисну руку. Пиши.

15 грудня 97 р. ЮРКО *

Аделаїда, 9.06.1998 р.

Вельмишановний пане Василю**!
Пише до Вас Вам добре знайома Марія Ґоян з Аделаїди. Я ви

бачаюся, що я Вас турбую, але живучи тут, в Австралії, ми дуже 
переживаємо разом з Вами про долю нашої рідної Української 
держави. Спостерігаючи за подіями в Україні, помічаємо, що ма
ємо ворогів більше як треба, а то і чужі, і свої, і мафія, і, як вигля
дає, наш уряд — не може знайти ту дорогу, якою міг би вивести 
Україну з зачарованого кола. Як довго прийдеться нам мучитися? 
Нема надії, що нам хтось поможе, тому ми мусимо вжити всіх за
собів, не надіючись на нікого. З досвіду нашої історії, навіть ті, що 
нам помагали, то вони насправді не помагали нам, вони помагали 
собі. Через століття визискували нас і продовжують до сьогодні. 
Я вибачаюся, Ви, мабуть, там ліпше бачите і знаєте, вірмо в нашу 
перемогу, і перемога буде за нами.

Пане Василю, я висилаю Вам мій допис, бо не можу довше тер
піти тої несправедливости, яку москалі завжди приписують нам, 
українцям. На кожному кроці ворожі сили ведуть нищівну акцію 
проти нашої держави ззовні і зсередини, а наш Президент і його 
політбюро сплять. Тяжко повірити, що ті люди, які їдять україн
ський святий хліб, так зневажають ту землю і той народ, який так 
тяжко в злиднях працює на той хліб. Я Вас прошу, прочитайте мій 
допис і, будь ласка, як можна, помістіть у «Літературній Україні», 
за що буду Вам вдячна.

Під кінець цього місяця др. Святополк і Марійка Шумські 
будуть в Києві, ми дали їм Ваш телефон, вони будуть деякий час і 
зв’яжуться з Вами. Кінчаючи цих пару рядків, хочу побажати Вам

* Юрій Огульчанський (прим. ред.).
** Василь Плющ, головний редактор «Літературної України» (прим. ред.).



кріпкого здоров’я, всіх гараздів, успіху у Вашій праці, щоби все 
добро було з Вами. Михайло передає Вам його вітання, і живемо з 
надією, що по Божій волі скоро побачимось у нашому славному 
городі КИЄВІ.

З великою пошаною до Вас,
Марія ҐОЯН

Аделаїда, 18.05.1998 р.

Шановний і дорогий пане Юрку * з родиною!
Вдячні Вам за Великодні привітання, дуже приємно було до

відатися, що коло Вас, Богу дякувати, все гаразд, що всі здорові і 
що Ви маєте гостю з Канади. Шкода, що мене там нема, як Ви 
пишете, ми справді подружили, і якось доля завжди нас зводила 
разом, так виглядало, що ми знали один одного ціле життя. Як 
чудово жити в Україні між своїми, приємно згадую нашу стрічу в 
Германівці, в День Побіди, лобіди кого над ким? Страшно, як 
подумати над тою злочинною масакрою, яку два варіяти в двадця
тому столітті, Гітлер і Станін, спричинили нашому народові, скіль
ки жертв, скільки горя і злиднів зазнали невинні люди. Але зали
шимо сумну сторінку в нашій історії і перейдемо до сьогодення. 
Казкові пригоди на Замковій горі в оточенні козацької старшини 
і рядових козаків — це вже історія, але найбільш пориваючою при
годою була наша подорож до Ніжина, де ми спали в гуртожитку, 
що нагадувало, наші студентські часи. Які прекрасні наші українці. 
Пригадуєте, як ми пили шампан у Ніжині на вулиці з людьми, яких 
ми ніколи не бачили і, може, вже ніколи не побачимо. Жаль, бо 
це чудові люди, яких можна стрінути тільки в Україні. Думаю, що 
такі події в житті творять дружбу, яка залишається назавжди. Не 
можна не пригадати і не подякувати Вашій чудовій дружині за гос
тину у Вашій'господі. Шкода, що так скоро все минає, що життя 
таке коротке, багато хотілося б зробити, а часу так мало. А щодо 
виборів до Верховної Ради, то в нас буде ще багато плутанини, це 
наслідки проклятої комуністичної системи, яка залишила безхре
бетних «гомо совєтікус», які самі не знають, що вони хочуть. Одне, 
що вони хочуть, щоби бути при кориті і наживатися з бідного на
роду, бо вони так навчилися через століття і тепер їм тяжко з тим 
погодитися, що часи змінилися. Дякую, що Ви у Ваших дописах 
згадуєте про мою скромну особу. Мені дуже приємно, що я мав

* Юрій Огульчанський (прим. ред.).



можливість Вас пізнати, так мало бути, що доля звела нас, я гордий 
і щасливий, що ми -  друзі. Я багато розповідав Марії про наші при
годи, так що вона вже дуже добре Вас знає. Хай Вам щастить, вір
мо, що прийдуть кращі часи, але ми мусимо ті кращі часи самі для 
себе творити, нам їх ніхто не дасть, нема що на когось надіятись, 
ми живемо в часі великих зрушень, не на краще, але нашим завдан
ням є бути позитивними і не падати духом заради тілесних потреб. 
Ми знаємо, що тяжко живеться нашому народові, але ми не повинні 
бідувати, бо ми маємо найкращі врожайні землі на цій планеті, нам 
тільки потрібний добрий господар, і все було б гаразд, тому ми ві
римо, що наш народ пережив більше горе, і ці негаразди ми пере
живемо, може, з великими жертвами, але в загальному нічого в 
житті чи в історії не можна осягнути без жертв. На жаль, маємо 
багато зрадників сьогодні в уряді, але на все приходить час і зміни 
мусять бути скорше чи пізніше. Але я, мабуть, відійшов від теми. 
Щодо мойого приїзду в Україну, то я не зможу приїхати в 1998 році 
з різних причин, але надіюся, що по Божій волі зможу приїхати в 
Україну з весною 1999-го, щоби бути присутнім, як Україна буде 
вибирати нового Президента, як я приїду з весною, то буде досить 
часу, щоб ми вдвох поїхали в Германівку помолитися за тих, що 
віддали своє життя за тирана і ката українського народу. Цього року 
припадає шістдесят п’ята річниця жахливого голоду в Україні 32/33. 
Впадьмо на коліна і складімо щиру молитву до Всевишнього за тих 
діток, за Матерів, за Батьків, за Дідусів, за всіх і вся, винних і не
винних, царство їм небесне, як воно є, склонімо наші голови за тих, 
які впали жертвою московсько-сталінського голокосту, ніхто за 
ними не заплаче і не згадає, як ми це не зробимо самі. Ми можемо 
простити нашим ворогам, але не маємо права забути. Ціїсаво, коли 
П.Ц.М.П. вибачиться за злочини Москви перед українським наро
дом і відправить панахиди за спокій їхніх невинних душ? Москов
ська православна церква ніколи не була Божою, почавши від цар
ської деспотії і впродовж комуно-атеїстичної системи церква завжди 
служила сатрапам, які проливали людську кров. Ані разу ми не чули, 
щоби П.Ц.М.П. обороняла невинний простий народ. Ми всі Божі 
діти, батюшки зробили нас рабами і вклали ту ідею в наші мізки, 
вони нам кажуть, що Бог не розуміє української мови, і ці знедо
лені бабусі їм вірять, в дійсності ці батюшки працюють не для Бога, 
а працюють для кремлівської мафії. Але я вибачаюся, Вам це краще 
відомо, як нам, в загальному нам треба піддержувати тих, які пада
ють духом і продають свої душі тим, хто більше платить. На жаль, 
у світовій історії, а виключно в нас, в Україні, ворожі церкви через 
століття скришили наші душі на їхню користь, а причиною того було



і залишилося і до сьогодні, що мали і маємо багато зрадників і ма
лоросів, які хиляться, куди вітер віє, заради особистих вигод. При
гляньмося на нашу нинішню Верховну Раду: там сидить Кравчук, 
людина, яка була президентом великої європейської Держави, і що 
він робить, де його честь, де його совість? Але як бувший комуніст, 
він совісти не має. Де Ви бачили в світі, щоби людина, яка була пре
зидентом, балотувалася в депутати. На жаль, ми вважаємо, як у нас 
казали, їсть даром Божий хліб, і таких, як він, сьогодні не бракує в 
нашій Державі. Не питаймо, чого ми бідуємо, пригляньмося, хто 
провадить нашою державою, і відповідь проста: всі бувші (таваріщі) 
Леоніда Макаровича, але надія є, час змінить все.

Шановний і дорогий пане Юрку, на закінчення нашого скром
ного листа хочемо передати Вам наші найщиріші побажання, кріп- 
кого здоровля, щастя, сімейної любови, щоб Всевишній наділив 
Вас його ласками і щоб з весною ласкаве українське сонце зігріло 
Ваші серця і скріпило надію на краще завтра, і щоб Ви завжди мали 
друзів, які будуть готові ділитися з Вами вірністю і любов’ю. Щас- 
ти Вам, Боже! До стрічі у вічному КИЄВІ.

Михайло ҐОЯН

Вельмишановний пане професоре Решодько!
Дякую за Вашого листа, писаного 27 липня 1998 р.
Мені дуже прикро, що я не міг скорше відгукнутися на Ва

шого листа, причиною була моя відсутність у поїздці по відря
дженню.

Для мене є великою честю, що Ви вважаєте мене гідним бути 
членом Ради засновників Міжнародного благодійного фонду Ми
хайла Грушевського. Я з приємністю погоджуюся і приготований 
співпрацювати по відношенні, згаданому у Вашому листі.

Дуже розчарований, що я не міг бути в Києві цього року, при
чиною були родинні справи. Я певний, що ми побачимося в 1999 р.

Мої найкращі побажання для Вас і Вашої сім’ї.
З належною пошаною,

Михайло ҐОЯН

Ґоян вірний собі
На рахунку Михайла Ґояна з Австралії чимало доб

рих справ. Своєю фінансовою допомогою він узяв участь у виданні 
не однієї (особливо дитячої) книжки.



і Нинішній приїзд пана Ґояна в Україну ознаменувався нови
ми добрими діями. Передплатив нашу газету кільком десяткам 
інвалідів і сільських пенсіонерів, а також закупив для інтернатів 
десятки примірників читанки «Я дитина України».

Меценат вірний собі.
А нещодавно у приміщенні Музею історії Києва Михайло 

Ґоян від себе і від імені своєї дружини Марії вручив керівникам 
цієї культурної установи дві срібні медалі, виготовлені на честь 
1000-ліття християнства в Україні.

— Ми високо цінуємо плідну діяльність Музею, його роль у 
національно-патріотичному вихованні українців,— сказав під час 
церемонії Михайло Ґоян.— Та особливо приємно, що в Музеї на
лежну увагу приділяють висвітленню життя наших співвітчизників 
за кордоном, їхніх зв’язків з історичною Батьківщиною, їхнього 
внеску у здобуття незалежної України та в розбудову соборної дер
жави. Я маю на увазі створення нового відлілу — «Музею україн
ської діаспори», який ще матиме другу назву: «Музей повернутої 
спадщини».

Медалі, вручені директорові Музею Тамарі Хоменко та її ко
легам, є справжніми витворами мистецтва, їх було викарбувано 
1988 року у кількості близько 400 срібних і 50 золотих примірни
ків. Отже, навіть з точки зору нумізматики вони мають чималу 
цінність. Але незрівнянно більшою буде їхня історична і духовна 
вага для наших нащадків, громадян сильної і демократичної 
України.

Прийнявши з рук австралійського мецената пам’ятні відзна
ки, які прикрасять новостворену експозицію, директор Музею 
Тамара Хоменко, вручаючи йому письмову подяку, поздоровила з 
присвоєнням звання почесного працівника Музею. Вона також 
висловила надію на успішну розробку спільного проекту, який 
передбачає надходження до експозиції Музею цілої низки полотен 
відомих австралійських художників українського походження. «Це 
буде немов повернення їхніх душ сюди, в Україну!» -  сказав Ми
хайло Ґоян.
«Вісті з України», 1998 р. Любов САМОЙЛЕНКО

Доброго дня Вам, пане Михайле!
Пише Вам з України Продай В’ячеслав. Прочитав у газеті 

«Україна молода» Вашу статтю про голодомор 1932—1933 рр. Вона 
мене настільки схвилювала, що вирішив узятися за перо і написа-



ти Вам подяку. Не знаю Вашої адреси, але надіюсь на порядність 
австралійської пошти, яка знайде Вас.

Голодомор — то є штучний геноцид, який створили прибічни
ки Сталіна на нашій щедрій родючій землі. Державі потрібен був 
хліб. Вона його забрала. А на людей ніхто ніколи уваги не звертав. 
Подумаєш, помре там кілька мільйонів. Людина та її життя, цей 
дар Божий, в Радянськім Союзі ніколи не цінився. Ми практично 
назавжди втратили свій золотий генофонд нації. Про голодомор 
1932—1933 років радянська ідеологія замовчувала, називаючи це 
вигадками буржуазної пропаганди. А комуністи як організатори го
лодоморів та репресій до цих пір керують у нашій державі на всіх 
гілках влади.

Таких статей, як Ваша, в нас мало друкують. Більше їх було 
п’ять років назад, коли вперше за шістдесят років було визнано 
голодомор на рівні держави. Добре, що Ви нагадали більшості 
українців з короткою історичною пам’яттю про ті жахливі часи.

Зараз практично уже не залишилося живих свідків тих років. 
Мені розповідала наша бабуся і дід про голодомор. В нашому ма
ленькому селі Петрівці люди падали як мухи. На цвинтарі вирили 
яму і скидали туди трупи кожен день. Знайшли на дорозі мертву 
жінку з іще живим немовлям, так і вкинули до ями. За всім слід
кували енкаведисти.

Про голодомор 1947 року взагалі замовчують, мабуть, чекають 
круглої дати. Але під час нього теж гинули люди. Тільки недавно 
померла стара жінка, яка в 1947-му вбила свою дочку і з’їла разом 
із старшим сином. Кістки заховала в сінях. Після відкопали і по
ховали на цвинтарі.

Ось такі страшні наслідки панування чужинців на нашій землі. 
Якби ми були самостійні, такого не сталося б. Фіни під час рево
люції домоглися незалежности й тепер є передовою розвинутою 
державою. А ми свою незалежність довірили комуністам, які тяг
нуть назад до Союзу. Розкошують на народних бідах. Вони не ма
ють власної думки, все копіюють комуністів Росії. Національних 
героїв, борців за самостійну Україну вважають зрадниками. Таке 
ставлення до бійців УПА та її керівників. У цьому наша біда, що 
героями були ті, кого обирають комуністи. Держава мовчить. Доб
ре, що хоч дехто у Верховній Раді заявляє про це в повний голос — 
це Слава Стецько, але підтримки в неї немає.

Зараз у нас 27 мільйонів людей проживає поза межею біднос
те. Можливий новий голод. В містах на вулицях, а особливо вок
залах багато жебраків, голодних дітей, які шукають у ящиках для 
сміття що-небудь їстивне.



Михайло 
і Марія

= Ill'll І НІШ
ї « Суспільство в глибокій економічній скруті. Ми з дружиною 

працюємо вчителями. Зарплати не дають. В рахунок зарплати да
ють товари, які на ринку в два рази дешевші. Ледве зводимо кінці 
з кінцями. Діти наші (син в шостому класі, дочка — в другому) час
то хворіють, а грошей на лікування немає. Виручає тільки власне 
господарство -  город, худоба, кури, гуси. Так і виживаємо. Шко
ла розвалилася, вчимося в непристосованих кімнатах. Ремонту ста
рого приміщення кінця-краю не видно уже шість років. Державні 
кошти, які йшли на школу, розікрали чиновники різних рангів. 
А сто дітей села мучаться, мерзнуть, сліпнуть в середньовічних умо
вах. Районне начальство цього року навіть не збирало вчителів на 
традиційну конференцію. Вони говорять — шукайте спонсорів та 
меценатів, хто би вам допоміг, у держави на освіту грошей немає. 
Де знайти спонсора, якщо всі навколо бідні. Колгоспники не отри
мують грошей п’ять років, а борг колгоспу перед державою такий, 
що коли все, що є, продати, грошей не вистачить, щоб віддати бор
ги. Ось так і існуємо: чекаємо кращих часів. Вже немає сили і здо
ров’я боротися з цією системою комуністичного правління в на
шій державі.

Дуже надіюся, що Ви отримаєте цього листа і дасте відповідь. 
А я зможу дожити і діждатися. Торік мені видалили ракову пухли
ну голосової зв’язки. Вже рік чекаю смерти, лікуватись у нашій 
країні неможливо, на бідних ніхто не дивиться. Кажуть, все добре, 
ідіть додому, але відчуваю, що в’яну з кожним днем. Ось так і до
живаю віку в свої 34 роки.

На цьому закінчую. Будьте здорові. Пишіть багато статей, мож
ливо, прозріння в народу настане.

З повагою,
с. Лозове, 11.09.98 р. ПРОДАН В. А.

Вельмиповажане панство Ґояни!
Не писала Вам зразу ж по одержанні висланих Вами книг, бо 

спершу хотіла їх прочитати і написати свої враження про них.
Отже, скажу щиро, що я захоплена й щаслива довідатися, що 

зараз на Батьківщині є змога видавати такі цінні і змістом, і за
гальним виглядом книги. До того ж так гарно ілюстровані.

На мою думку, найважливіші з них є дві... Перша, це збірник 
дум — багатий внесок у нашу етнографію.

Друга книжка — кращі з наших поетів і поетес, прославлення 
нашої України. Я ще такої багатої збірки з такою тематикою ніде 
і ніколи не бачила. А ілюстрації — писанки і мальованки, не лише



прикрашають цю унікальну збірку, а й дають зразки цього напів
забутого на Наддніпрянщині народного мистецтва. Дуже хвально, 
що про них поміщена стаття з малюнками орнаментів писанок та 
пояснення їх значення.

З-поміж різноманітних писанкових орнаментів я побачила дві 
писанки з оленями. До цього часу я гадала, що лише наша Оксана 
Лятуринська цей орнамент віднайшла і його вживала. Вона дума
ла, що олень — символ старого року чи зими, яка тікає від бога 
сонця -  Ярила.

Щодо дитячих книжок, то чудова книжка про чарівну скрипку 
є безцінна! Чого тільки в ній немає! І гуцульські повір’я, звичаї, 
легенди, історія і чудова природа Карпат! Написана такою барвис
тою, добірною, чистою, як гірський струмочок, мовою. «Бриган
тина» Гончара написана гарною мовою із злободенною темою пе
ревиховання хлопчика з недисциплінованого, байдужого до школи, 
в корисного члена суспільства. Хоч це переродження не цілком 
виправдане. Але ця історія написана ще до «весни народу», то дуже 
багато не можна вимагати від підневольного письменника. Книж
ка цікава пригодами хлопця і т. д.— для дітей в Україні зрозуміла і 
звична тематика!

«Сміхослов» Глазового з його гумором і сатирою можна при
йняти, як такий, бо кращого поки що ми не маємо. Мене дуже 
разить в його деяких гуморесках безстидство. Але що зробиш? Дань 
часу!

Я маю на думці написати до жіночого журналу про наші думи, 
бо мало хто про них знає. «Бригантину» віддам до школи, щоб її 
подарувати учневі, який добре володіє українською мовою. В де
яких гуморесках гумор є. Далі пані Фольц для виступів. Деякі вірші 
про Україну повиписую собі, а збірник подарую від Вашого імени 
учителям. Що з другими книгами зроблю, Вам, дорогі Меценати, 
напишу пізніше, бо такі скарби не хочу ховати, хоч як я люблю 
книжки! Чи ж для того Ви за них платили, щоб вони припадали 
пилом?

Тепер, дорогі Меценати, напишіть, будь ласка, скільки кош
тувала пересилка книжок до мене? Мені соромно, що я напроси
лася вислати мені книг, а Ви подумали, що я хочу лише як пода
рунок. Я мала на думці у Вас купити, а не приймати подарунки.

Напишу, які книжки я хотіла б купити у Вас, якби Ви їх мали. 
Біографії письменників і поетів, критичні статті про них добрих 
критиків, біографії наших мистців.

Це мені потрібно, щоб написати до жіночого журналу, який 
буде видаватися в Сіднеї, про життєпис і праці письменниць і
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:j Ь. і: поетес-українок. Мене прохає П. Саракула -  видавець цього жур-
Михайло Н а Л у .

Може, маєте або можете роздобути в Україні книжку «Лю-
5 бов’ю кривди не вчиню» — Ю. Морачевський, видана в 1997 році.

Я буду Вам дуже вдячна. До побачення!
В. КРАВЧЕНКО

Р. S. Вибачте за таке погане письмо! Сьогодні один із пога
них днів, коли мій артрит гризе мої ноги, руки й пальці.

1998 р.
м. Краснодар

Добрий день, шановні Ґояни!
З найкращими побажаннями успіхів, здоров’я, злагоди, миру 

і щастя до Вас, Микола Сергієнко. Сподіваюся, що ще не забули.
У нас все по-старому. Не скажу, що нормально, бо може бути 

значно краще. Не скажу, що погано, бо й не погіршилось. А про 
краще нема чого писати.

Скоро День Незалежності. Вітаю Вас, Вашу родину, друзів- 
українців з цим святом. Сьогодні на державному кубанському ра
діо записав більш як півгодинну вітальну програму, яка буде в 
ефірі 24 серпня з 7-ї години ранку. Транслюватимуться пісні у ви
конанні Р. Кириченко, П. Зіброва, О. Білозір, М. Гнатюка, І. Ма- 
цялка, І. Бобула та інших українських співаків. Телебачення Ку
бані — також концерт «Всі ми діти твої, Україно!», який я 
тільки-но привіз із Києва. В концерті беруть участь і ансамбль 
«Козачата» з Майкопа та дівчинка-солістка з Геленджика, що на 
Чорноморському узбережжі. Завтра ще піду в крайову газету, але 
про результат не можу передбачливо повідомити. З «Вісника» Ви 
довідаєтесь і про інші мої справи. Зараз хочу організувати поїздку 
нашого мера В. Самойленка у Львів на День міста, що відбудеться 
19—20 вересня. Одночасно планую з мером відвідати Рівне і Київ. 
Взагалі Самойленко, дуже діловий і перспективний політик-реа- 
ліст, також майже домовився на Українському телебаченні запи
сати для нас кілька класичних спектаклів, як-от «Украдене щас
тя», «Доки сонце зійде — роса очі виїсть», «Наталка Полтавка», 
«Кайдашева сім’я» і т. п. Ці п’єси відомі на Кубані і, думаю, мати
муть успіх. Нарешті вийшла з друку книга «Козак Мамай» — під
ручник кубанської української літератури. В ньому твори Якова 
Жорка, Никифора Щербини, Якова Кухаренка, Олександра Пів-



ня, Якова Мишковського, Василя Мови, Олекси Варавви, Дмитра 
Чуба і «материкових українців» Т. Г. Шевченка і Марка Вовчка, яка 
свого часу жила на Кубані в селищі Абрау-Дюрсо. Наступного року 
треба обов’язково відзначити 150-річчя від дня народження Федо
ра Щербини — найвидатнішого кубанського історика. В еміграції 
він був ректором Українського університету в Празі. Також буде 
200 років від дня народження Якова Кухаренка і 100 років з дня 
смерті Митрофана Дикарєва. Чи могли б Ви посприяти виданню 
у «Веселці» чи ще де творів когось із цих авторів? Бо є ще і такі, 
що жодного разу не публікувались.

У нашій школі велике скорочення працівників. Але сьогодні 
завуч школи повідомила, що українська мова, чи то «кубанскоє 
нарєчіє», залишається. Так що ще рік, думаю, протримаємось. 
А можливо, і більше. На такий довгий термін у нас загадувати не
можливо. Саме вчора і сьогодні щось там дригається рубль. То за 
один долар було 6 рублів, а це за 2 дні вже 8. Але живемо, гляди, 
і виживемо. Керівнику Кубанського хору В. Г. Захарченку зроби
ли чергову операцію. Тепер на хвору ногу поставили і апарат Єлі- 
зарова. В ньому треба бути 5 місяців. Але настрій у Віктора Гаври
ловича хороший. Оце, мабуть, і все. При бажанні пишіть. 
Звичайно, було б краще зустрітися. До 1999 року вже не так і да
леко, а Ви обіцяли на початку приїхати. Так що до зустрічі.

З повагою і вдячністю,
18.08.1998р. Микола СЕРГІЄНКО

Вітаємо Вас, шановні п. Маріє, п. Михайло!
Отримала Вашого листа, за що вдячна. Життя наше не назвеш 

безтурботним. Закінчився дуже тяжкий період нашої України — це 
вибори. Ми знаємо, що весь цей час Ваші серця, Ваші думки були 
з нами, ми знаємо, як Ви турбувалися, як Ви хочете, щоб скоріше 
наша Україна стала стабільною. Але результат — маємо, що має
мо. Дискутувати можна довго. На жаль, кандидатів достойних, 
професійних було дуже мало. Наші демократи розкололися на ба
гато шматків-партій, їх було 34, замість того, щоб об’єднуватися. 
Якщо б партії будувались не під посади, а під ідеї, то було б розум
но. Верховна Рада, минула, була дуже заполітизована, а треба було 
спочатку вирішувати економічні проблеми. Нашим парламентарям 
треба зрозуміти, що Україна є ще дуже молодою Державою, тому 
головне — утвердитись як Незалежна Держава, амбіції треба зали
шити і думати про головне.



Михайло 
і Марія

ШІПІ'П 1ІІІ1ІШІ
і: ї На період виборів достойно вів себе п. Чорновіл, він справді 

дуже боровся за об’єднання демократичних сил.
Я сиділа півночі, поки вели трансляцію по телебаченню з прес- 

центру. Я не політик, але було зрозуміло, що не може бути належ
них результатів. І все ж це не біда, я вірю, що все виправиться, що 
демократи зрозуміють помилки і рішучими кроками ми підемо вір
ним шляхом. На Україні вже багато власників, підприємців, які не 
дадуть повернути в стадний період.

Мені здається, що ліві не будуть мати в новому парламенті 
домінуючу кількість. Демократичне крило повинно зробити ви
сновки після цих виборів. Ви подивіться на Польщу -  реформи пі
шли, запрацювала економіка, а в Прибалтиці.., то взагалі достойні 
люди своєї нації.

І все ж життя продовжується, треба дивитися вперед. Я вірю, 
що обов’язково все поліпшиться. Безумовно, Україна живе, про неї 
багато вже знають в Європі і світі.

Мені дуже хочеться, щоб Україна Вас радувала своєю стабіль
ністю, щоб була багатою державою. Повільно йшла до нас весна, 
мабуть, від того, що Ви не привезли свого австралійського сонця.

Але нарешті — тепло, бруньки почали набухати і на очах все 
розквітає, то прекрасно. Взагалі життя, то є чудове явище Бога, але 
воно також є великим випробуванням для людини. Особисто від
чувається його прекрасне дихання весною.

Вже почала працювати на дачі. Дача -  моє випробування на 
міцність, але вона приносить задоволення. Всі дерева вже підрізані, 
запрошували з Ботанічного саду агронома, пересадила кілька де
рев, подвір’я гарно розпланувала. Посадила квіти і овочі, зелень. 
А полуниця, подивилися б Ви, як вона прекрасно зеленіє. Я пізні
ше зроблю фото і вишлю Вам.

Взимку працювала, щоб продовжувати свій довгобуд, але очі 
мене підводять. Треба зайнятися їх лікуванням.

У Великодню неділю ми з мамою були у Вікторії. Олександр 
зранку заїхав за нами, а потім привіз і своїх батьків, ще була сім’я 
його сестри. Провели добре час. Згадували Вас, дорогі наші. Діти 
багато працюють, не завжди буває, як хочеться, але тримаються, 
хоча дуже тяжко. Аннуся вчиться добре, в цій чверті було три чет
вірки, а решта — п’ятірки.

Дорогі наші друзі, ми бажаємо, щоб діти та онуки Ваші були 
здорові й віддавали свою любов Вам, радували своїми успіхами в 
усьому — навчанні, сімейних стосунках. Вам ми бажаємо здоров’я, 
спокою, довгих-довгих років життя. Будь ласка, виконуйте мої по-



бажання! А Україна обов’язково усміхнеться. Тим часом багато бу
дується у Києві. Софіївську площу Ви не впізнаєте, будується 
Михайлівський монастир, відкрили тенісні корти європейського 
зразка і багато іншого, тому живіть довго і приїздіть на свою бать
ківщину. Ми чекаємо, дорогі наші друзі.

Обнімаємо,
27.04.98 р. ВАЛЕНТИНА

Добридень, шановний пане Михайле!
З величезною приємністю читала Вашого листа і розглядала 

світлини, зроблені Вами. Які то чудові спогади про Конгрес і його 
учасників! Щиро Вам вдячна за надіслані і світлини, і Ваші вра
ження від Конгресу.

Я б хотіла попросити Вашого дозволу на публікацію того ма
теріалу, який Ви надіслали, у нашій місцевій пресі. І, якщо Ваша 
ласка, то хотіла б наразі мати від вас хоч би коротенькі відомості 
біографічного характеру про Вас і Вашу дружину, пані Марію — це 
також зацікавить нашого читача, бо він, я певна того, мусить зна
ти про тих людей, яким не байдужа доля України і які всіляко 
сприяють її культурницькому розвою.

Частину світлин обов’язково передам п. Олі Ботушанській та 
до університету, до оргкомітету Конгресу. А частину залишаю собі 
на згадку про нашу зустріч.

Маю приємну нагоду передати Вам запрошення на конферен
цію у бібліотеці з нагоди її 170-річчя. Сподіваюся, що Ви знайдете 
час і можливість знову відвідати Одесу у прекрасний осінній «окса
митовий сезон».

Зичу Вам здоров’я і успіхів у Ваших добрих справах. Хай по
магає Вам Господь!

З щирою приємністю,
Одеса, 10 вересня 1999 р. Тетяна АНАНЧЕНКО

Дорогий Михайле Івановичу!
Вірними серцями друзів щиро вітаємо Вас, Рідну Людину, 

з Днем народження, зичимо щастя, здоров’я, многих літ життя!
Ваш приїзд у визволену вільну Україну в 1991 році ми сприй

няли як приліт білого птаха, який на чистому крилі приносить 
через небеса добро людям, щастя на рідну землю. Ви райським 
птахом облітали всю Україну, мали і маєте рідне гніздо у «Веселці»,



понесли на білих крилах тисячі дитячих українських книжок у 
дитячі садки, школи, сирітські будинки, де Вас і Вашу милу дру
жину пані Марію знають і люблять, вклали посильну частину у 
вихід академічного видання «Кобзаря» й унікальної праці про пер
шого Президента України Михайла Грушевського «Великий Укра
їнець». Пам’ятною була поїздка з «Веселкою» до Криму в травні 
на Шевченківські дні 1997 року, і щедрим вийшов там засів укра
їнського слова — в Приморському відкрито українську школу.

Хай живе і множиться Ваша Родина, хай Ангел-Хоронитель 
береже Вас усіх своїми білими крилами, хай сім ясних кольорів 
«Веселки» світить Вам у святій даті — 77.

Чекаємо в Україні!
Обнімаємо!

10 січня 1999 року Ярема ГОЯН,
родина «Веселки»

Українські відкриття австралійця 
Михайла Ґояна
Днями відомому громадському діячу українського зарубіжжя, 
меценату Михайлу Ґоянові присуджено премію імені Дмит
ра Нитченка.

Премію засновано нещодавно Лігою українських ме
ценатів та родиною світлої пам’яті Дмитра Нитченка (Ніценка), 
відомого українського письменника, котрий жив в Австралії і був 
справжнім подвижником українського слова, видавцем, критиком, 
меценатом. Присуджується премія щороку до 21 лютого, дня на
родження письменника,— тим, хто активно пропагує українську 
книгу.

Пан Михайло та його дружина пані Марія -  австралійські 
українці, громадяни Великобританії. Родом — з України: пані Ма
рія -  з Буковини, її чоловік — з Підкарпаття. Куди б не закидала 
їх доля по війні — в Австрію, Великобританію чи Австралію, вони 
прагнули завжди, протягом понад півстолітнього життя на чужині, 
залишатися українцями. І, як тисячі інших зарубіжних братів і се
стер, які в різні часи і за різних обставин розсіялися по світах, пле
кали святий образ самостійної України у своїх душах і справах.

Виховувати в дітях, юнацтві глибокі національні почуття, лю
бов до рідної мови стало великою метою життя меценатського по
дружжя. З 1991 року, як діє благодійний родинний Фонд Марії та



Михайла Ґоянів, понад вісім тисяч дитсадків, шкіл, сирітських 
будинків в Австралії і в Україні отримали в дарунок від нього укра
їнські книжки.

— Так і гасло нашого фонду — «Українську книжку — україн
ським дітям»,— уточнює пан Михайло.— Зараз, коли розбудовуємо 
незалежну Українську державу, рідна мова, книжка — тим більше 
потрібні. Раніше ми привозили з Австралії здебільшого ліки, віта
міни. Але згодом визначили для себе найважливіше — це україн
ська книжка.

В самій Україні Ґояни стали широко відомі вісім років тому, 
коли побачила світ книга «Великий Українець» про життя та ді
яльність першого Президента УНР Михайла Грушевського. На її 
титулі так і написано: «Ця книжка видана за благодійною допомо
гою відомих меценатів із Австралії — української родини Марії і 
Михайла Ґоянів». Примірники цієї книжки було вручено як дару
нок від України делегатам І Всесвітнього форуму українців, який 
відбувся тоді у Києві.

За меценатської підтримки подружжя побачили світ і книжка 
«Живий Шевченко» Дмитра Чуба, збірник творів сучасних укра
їнських письменників Австралії «Рідні голоси з далекого континен
ту», багато інших видань, що стали конкретним внеском члена 
Ради співзасновників Міжнародного благодійного фонду Михай
ла Грушевського пана Ґояна та його дружини, почесної членкині 
цього ж Фонду, у розбудову національного книговидання незалеж
ної Української держави.

Останніми роками довелося пані Марії перебрати на себе ке
рівництво сімейним бізнесом — утримання в Австралії мережі дит
садків. Правда, залишила зараз кілька. Має педагогічну освіту Окс
фордського університету, багаторічний практичний досвід. Саме їй 
австралійці з усієї округи віддають на виховання своїх малюків. 
Однак дедалі більше часу віднімає сімейний благодійний фонд. 
Тим більше, у його справах чоловік тепер майже цілорічно -  
в Україні.

Зокрема — у справах духовної спадщини своїх співвітчизників. 
Думка про повернення бодай частки спадщини зарубіжних україн
ців, які своїми талантами збагачували культури інших народів, да
вно не давала спокою панові Михайлові. Якось поділився нею із 
співробітниками Музею історії міста Києва, з котрими плідно спів
працює понад шість років. Допомагає у створенні музейної експо
зиції, формуванні музейної колекції. Завдяки тісним контактам 
мецената з українською діаспорою в Австралії музей отримав у



дарунок чимало цікавих фотоматеріалів, документів, мистецьких 
творів. Три роки тому від імені свого родинного фонду вручив Ґо- 
ян дар — дві срібні медалі, виготовлені на честь 1000-ліття хрис
тиянства в Україні. Таких медалей, що є справжніми витворами 
мистецтва, було викарбувано у кількості близько 400 срібних і 
50 золотих примірників. При врученні подарунка меценат висло
вив ідею — створити в музеї принаймні відділ повернутої спадщи
ни діаспори. І надію на успішну розробку спільного проекту, який 
передбачає надходження до експозиції цілої низки полотен відо
мих австралійських художників українського походження.

А в травні минулого року Михайло Ґоян, офіційний представ
ник Центрального проводу Українського Товариства «Відроджен
ня» Австралії, науковець, відомий, зокрема, своїми дослідженнями 
голодомору в Україні 1932—1933 рр., журналіст, меценат, на уро
чистому відкритті київської філії Музею культурної спадщини ук
раїнської діаспори вже висловлював щиру вдячність від імені авст
ралійських українців Київській міськдержадміністрації, особисто її 
голові Олександрові Омельченку, а також Печерській райдержад- 
міністрації за реалізацію проекту музею, а отже, і їхньої, зарубіж
них українців, давньої мрії. Тоді ж він передав і чек на 17 тисяч 
австралійських доларів -  як княжий дар зі спадщини українсько
го художника, сина України Тимофія Мессака, а також понад сто 
картин з його колекції.

-  В Австралії було багато художників-піонерів з першої по
воєнної еміграції, роботи яких з часом з ’явилися в усіх музеях 
країни,— говорить пан Михайло.— Австралійці охоче купували 
твори наших мистців і для своїх приватних колекцій. Протягом 
тридцяти років ми з Марією спілкувалися майже з усіма україн
ськими 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 у Аделаїді і згодом став нашим першим приятелем, то бачи
ли, що і на долині, і на горищі уся його студія вщерть заповнена 
сотнями картин. І ми купували їх одразу по десять, а то й біль
ше, 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. Ма
ємо вже понад сто картин у родинному фонді, які з часом дума
ємо перевезти в Україну. Що ж до Мессака, то коли він поми
рав, зробив мене одним з екзекуторів, щоби спродати його майно, 
а гроші з цього й картини перевезти в Україну. Згідно заповіту
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гроші передано на розвиток Музею культурної спадщини укра
їнської діаспори.

Надзвичайно енергійний, наполегливий, цілеспрямований, 
пан Михайло не втомлюється робити для себе відкриття й вклада
ти в них конструктивний зміст. Для своїх численних поїздок по 
Україні він обирає найскладніші регіони. З українським словом, 
книжкою свідомо йде на схід — у Луганськ, Краматорськ, Донецьк. 
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: зро
зуміти одне одного. Щоб бути разом...

У Криму, в Сімферополі, його вразила європейського рівня 
перша українська школа-гімназія. Стає її палким прихильником, 
другом, везе туди такі бажані українські підручники, різноманітні 
книжки, що закуповує в різних видавництвах. Побував у Фео
досії — і ось вже кілька років постійно опікується першою у цьо
му місті українською школою. Зав’язав контакти з Одеською дер
жавною науковою бібліотекою, допоміг поповнити її фонди. 
А Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України — при
дбати рідкісні видання для відділу рукописних фондів і тексто
логії, зокрема Біблію, видану 1824 року і яка належала Тарасові 
Шевченку, унікальне прижиттєве видання «Кобзаря» (1860), що 
належало Марку Вовчку. Ліга «Матері і сестри — воїнам України», 
що веде активну національно-патріотичну виховну роботу серед 
молоді, особливо військової, також відчуває дієву підтримку ро
динного фонду Ґоянів.

Долучаючись до акцій Ліги українських меценатів, цілі бібліо
течні комплекти із сотень книжок пан Михайло вручив нещодав
но студентам Уманського національного педагогічного університе
ту ім. Павла Тичини і учням середньої школи № 11 ім. Миколи 
Бажана цього ж міста, слухачам Національної академії оборони 
України, вихованцям багатьох сільських шкіл Черкащини, Київ
щини, інших областей.

Меценатство, гадає пан Михайло, має бути конкретним, якіс
ним, активним і на користь державі. Меценат -  це людина ідеї та 
праці, яка прагне зробити якомога більше добра для рідного наро
ду. Обравши за пріоритет українську книжку, українець з Австралії, 
мешканець останнім часом більше Києва, ніж Аделаїди, Михайло 
Ґоян стверджує своє кредо власною ж добротворчістю.
1999 р. Любов САМОЙЛЕНКО



Життя — як спалах
Саме так кажуть про тих, хто жертовно горить у своїй 

праці, творчості, відцаючи тепло людям. Таким і є шанований і до
рогий нам Михайло Ґоян -  Людина з великої літери...

Доля звела нас з паном Михайлом у 1997 році, на Великодні 
свята. До середньої загальноосвітньої школи № 18, що у Терно
полі, завітали гості з Києва: письменники, поети, працівники ви
давництва «Веселка». Серед них статечний і поважний чоловік, 
який своєю гречністю, елегантністю і з великою фотокамерою ви
ділявся з-поміж інших.

Під час знайомства ми зрозуміли, що у складі делегації пере
буває і гість із далекої Австралії — пан Михайло Ґоян, який люб’яз
но 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 міс
то, про героїчне минуле рідного краю — України! Та найбільше 
було здивування, коли добре знаний у нашій державі меценат по
дарував школі прекрасні книги видавництва «Веселка». Виявило
ся, що пан Михайло добре знає наші повсякденні проблеми. Він 
прекрасно розуміє, що без книги немає майбутнього в жодній дер
жаві. Саме з книг діти черпають знання, саме з історичних творів 
вони дізнаються про минуле свого народу. Швидко пролетіло кіль
ка 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 цієї лю
дини. Така ж молода хода, живі іскорки в очах і постійне бажання 
встигнути якомога більше зробити для України, для її майбутньо
го — українських дітей.

А майбутнє нашої землі Михайло Ґоян вбачає у дітях. І це 
справді так. Адже їм, нинішнім школярам, будувати незалежну 
Україну, обороняти її від лихих сил, як рідну неньку.

1 знову меценат торує шляхи — дороги нашої держави. Ось він 
уже везе солідну партію книжок до Криму, бо там створилась укра
їнська гімназія, яка так потребує українських книжок. А ось пан 
Михайло вже в Одесі на науковій конференції, яку, до речі, на 
намагання шановного гостя провели українською мовою.

Пан Михайло досить часто спілкується з діячами культури 
нашої держави, професорами університетів, відомими політиками. 
Але він ніколи не буває амбіційним, що спілкується з високими 
державними особами, завжди знаходить час для розмови з прос
тою людиною. У простоті й скромності — велич цієї людини.



Я бачила, як тяжко переживає пан Михайло, коли чує на ву
лицях чи в крамницях столиці мову північного сусіда. Йому болить 
серце, що досить часто українською мовою нехтують. І в спілку
ванні з будь-ким він переконує співрозмовника, що коли ми втра
тимо, забудемо мову, свої традиції, то ми самі знищимо себе. Пан 
Михайло нагадує мені міфічного Прометея, який ніс вогонь — світ
ло людям. Так і пан Михайло Ґоян — несе українське слово, укра
їнську книгу в різні куточки нашої держави.

У грудні минулого року Михайло Ґоян вдруге відвідав Тер
нопіль. Він приїхав на моє запрошення в Тернопільську загально
освітню школу № 14. Саме для шанованого гостя учні школи під
готували концертну програму «До України серце лине». З яким 
натхненням читали поезії юні тернопільчани цій людині! Як чу
дово лунали пісні про Україну, про калиновий цвіт, про гори Кар
пати і широкі лани. Тріо бандуристок виконували пісні, які ви- 
кликали 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 Тер
нопільській області Музею історії Української повстанської армії, 
дав інтерв’ю кореспондентам Державного інформаційного агент
ства України, Українського радіо, обласного телебачення та студії 
TV-4.

У підготовленій для пана Михайла відеокасеті про його пере
бування на Тернопільщині є і пісенні вітання пані Марії Ґоян, 
з якою ми не були знайомі, але віримо, що неодмінно побачимо її 
в Тернополі, бо саме пані Марія є натхненником для пана Михай
ла у його житті, праці й творчості.

У Тернополі пан Михайло подарував кожному школяреві 
книгу. Треба було бачити, яким щастям іскрилися очі дітей від 
цих книжкових подарунків. Вони раділи від того, що отримали 
книгу з рук людини, яка подолала 25 тисяч кілометрів, прилетіла 
з далекої Австралії, аби побачити їх -  галицьких дітей -  майбутнє 
України.

Так, пан Михайло палко вірить у відродження України, її вос
кресіння. І разом з ним віримо і 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. Та, коли згадаємо, що поруч є такі 
подвижники, як Михайло 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».



5 І ще. Обласна телерадіомовна компанія підготувала спеціальну 
передачу, присвячену Михайлові Ґояну, яка набула досить широ
кого резонансу в Тернополі. Люди телефонували в редакцію, дя
кували панові Михайлові за його подвижницьку працю, просили 
передати, що хочуть ще раз побачити його на українській землі. 
Всім запам’яталися слова героя передачі — Михайла Ґояна: «Я, мо
же народився рабом, але вмерти рабом я не збираюся».

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, Укра
їнець з великої літери, людина чистих помислів і широкої, благо
родної душі. Пан Михайло творить добро, не вимагаючи подяки, 
бо що, зрештою, ми можемо дати цій благодійній людині? Лише 
слова вдячності...

А вони, Ці слова -  щиросерді, бо нам нічого лукавити, адже 
діти кажуть правду. Єдине, що ми хочемо попросити в Бога, це 
щоб Він дарував пані Марії і панові Михайлові многії-многії літа. 
Саме це й побажала великому гостю під час відвідин Тернополя 
десятилітня школярка Юля з 14-ї школи: «Дай, Боже, жити Вам, 
пане Михайле, до ста літ!».
м. Тернопіль, 1999 р. Галина СНІТОВСЬКА,

вчителька української мови 
і літератури 14-ї школи

Лист-подяка 
п. Михайлу Ґояну
Дирекція загальноосвітньої середньої школи І—III ступенів 

ім. Б. Лепкого м. Тернополя складає подяку Фонду сім’ї Ґоянів 
з Австралії за меценатську допомогу — подарунок 200 книг, які 
отримали учні школи в переддень Святого Миколая.

Українська книга так потрібна нашим дітям у сьогоднішній 
економічно скрутний час.

Щире спасибі Вам за допомогу у вихованні національно свідо
мих громадян України. Адже діти — наше майбутнє. Саме їм берег
ти і примножувати, творити славне майбутнє України.

Сподіваємося на подальшу співпрацю у майбутньому.
Директор школи О. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
17.08.1999 р.



Управління паспортної 
реєстрації та міграційної 
роботи ГУ МВС України 
в м. Києві

Музей історії міста Києва з 1994 року плідно співпрацює з 
п. Ґояном Михайлом Івановичем, громадянином Великої Британії 
(паспорт № 701163410 від 1 грудня 1994 р. дійсний до 1 грудня 
2004 р. і виданий у м. Канберра (Австралія), що мешкає в Австралії. 
Ґоян М. І. є нашим співвітчизником, який весь час допомагав і 
допомагає у створенні музейної експозиції, формуванні його ко
лекції.

Завдяки плідній праці п. Ґояна М. І. з українською діаспорою 
в Австралії музей одержав у дарунок цікаві матеріали (фото, доку
менти, мистецькі твори), які зайняли гідне місце в експозиції 
Музею культурної спадщини, філії нашого музею, що був відкри
тий в травні цього року.

І на сьогодні п. Ґоян М. І. співпрацює з музейними співробіт
никами по створенню виставки мистецьких творів української ді
аспори в Австралії, що готується до дня Незалежності України, 
а також веде роботу по науковій обробці музейних матеріалів, що 
надійшли до нас.

Але віза п. Ґояна М. І. закінчується 24 серпня 1999 р., а для 
подальшої роботи конче необхідно її продовження в Україні тер
міном на 6 місяців.

Просимо Вашого сприяння у вирішенні цього питання.
З повагою,

Директор музею Т. ХОМЕНКО

Дорогі пані Маріє і пане Михайле!
Сподіваюся, що Ви одержали моє вітання панові Михайлові в 

день народження, яке ми передали з «Веселки» факсом.
Знаю, що пан Михайло збирається навесні приїхати до Киє

ва, і дуже радий цьому, будемо чекати в гості.
Повідомляю також, що 2 квітня «Веселка» буде святкувати 

своє 65-річчя в Українському домі. Раді були б Вас бачити на святі, 
бо на нашому 60-річчі пан Михайло був у «Веселці», але до друго
го квітня вже близько, а Австралія далеко. Надіємося потім, десь у 
травні, провести таке родинне свято у «Веселці», може, до того часу 
Ви вже будете в Києві і відсвяткуєте з нами, бо Ви -  наші весел- 
ківці.
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Михайло 
і Марія

і Проблеми й труднощі наші Ви знаєте, не буду про них каза
ти, бо це була би довга розмова. Але при всіх труднощах хочемо 
все-таки показати, що українська дитяча книжка, як і дитяча 
душа, живе, а творить її своїм подвижництвом колектив «Ве-

304 селки».
їг: ? Вийшов прекрасний «Кобзар». Коштував дуже дорого. Я по

чекаю Вашого приїзду, хочу порадитись у розмові, як зазначити 
Вашу участь у його виданні.

Одночасно звертаюся до Вас з таким роздумом-проханням. 
Я підготував свою книжку «Воскреснемо!». Думаю, що сама назва 
все говорить — про українство, віру, мову, школу і т. ін. Ілюстро
вана буде кольоровими ілюстраціями мого вуйка Василя Касіяна. 
Таким чином, книжка буде родинна і на часі. Я був би радий, якби 
родина Ґоянів з Австралії змогла стати спонсором цієї дуже потріб
ної тепер в Україні книжки, як це було зроблено 7 років тому в 
«Таємниці Лесикової скрипки». Може б, ще хтось із добрих і зна
йомих Вам людей зміг би долучитися до спонсорування цього ви
дання. Розумію, що це нелегко, бо йдеться про гроші, тому тільки 
прошу, а не маю права вимагати чи гніватися, яицо такої допомо
ги й не буде. Надіюся, що мою роботу для України за 12 років у 
«Веселці» люди знають. Така, воскресла українським духом, має 
бути і книжка.

Вітання від Оленки! 
Обнімаю щиро,

23.03.99 р. Ярема ГОЯН

Аделаїда, 25.03.1999 р.

Шановні і дорогі Оленко і Яремо!
Перш за все хочу особисто скласти Вам мою щиру подяку за 

привітання з нагоди моїх уродин 10.01.1999. Це була для мене ве
лика несподіванка, але я знав, що мав щирих друзів у «Веселці», 
і тому Марія і я були дуже веселі й раділи, що коло вас все гаразд 
і що Ви ще нас пам’ятаєте. Дякуємо від щирого серця.

Час минає дуже скоро. В наших денних розмовах ми часто спо
минаємо Вас. Зміни, які зайшли в нашому житті з днем незалеж- 
ности України, все, що ми пережили з Вами на нашій святій укра
їнській землі, це були наші найбільші досягнення в нашому житті. 
Ми вдячні Всевишньому, що дозволив нам стрінути Вас і багатьох 
інших славних і відданих патріотів великих, дочок і синів нашого



нескореного народу. Ніяка сила не зможе стерти з нашої пам’яті пе
режиті з Вами наші найкращі і найщасливіші хвилини в Україні.

23.03.99 ми одержали цікавого листа від Вас. Радіємо, що 
окрім того, як ми кажемо, всіх негараздів, Ви якось крок за кро
ком в нерівному змаганні на всіх рівнях просуваєтеся вперед, не 
падаєте духом і не дозволяєте тим чудовим кольорам «Веселки» 
зникати з хоч наразі захмареного українського неба. Дай Вам, Боже, 
кріпкого здоров’я, терпеливості й великої любови до Вашої не
легкої праці. Ми вдячні Вам за Ваше щире серце і любов до нас. 
Нам дуже прикро, що ми не зможемо бути разом з Вами в день 
свята «Веселки» з нагоди 65-річчя 2 квітня 1999 р. Але ми пам’ята
ємо, так як учора, ми з Вами святкували 60-річчя, п ’ять років 
пройшло, але «Веселка» завжди залишиться молодою. Цілому 
колективові просимо передати наші вітання з далекої Австралії. 
Ми шлемо всім нашу любов і благаємо вас — будьте горді, що 
доля вам подарувала бути на сторожі українського слова. Ми зна
ємо, що ви переживаєте нелегкі часи, але це ваша посвята для 
України і українського народу, пам’ятаймо, що казав наш Геній 
Тарас Шевченко, коли переживав тяжкі часи, «мучусь... але не 
каюсь». Слава вам, веселчани!

Про есе, що Ви пишете, ми дуже захоплені, а саме, що вже 
появився «Кобзар». Ви запитуєте, як зазначити нашу участь у його 
виданні, ми думали, що справа була полагоджена ще тоді, як ми 
були в Україні. Все ж таки я вірю, що в скорому часі приїду в Укра
їну і тоді на місці ми все полагодимо, як рівно ж рішимо це пи
тання відносно Вашої книжки «Воскреснемо!». Ми, само собою, 
дуже радо спробуємо долучитися, як це було зроблено сім років 
тому. Ми певні, що ця книжка буде на часі, так як і інші видання 
«Веселки» завжди були на часі, а щодо інших людей тут, які ко
лись були б раді долучитися до таких конечних і цінних видань 
українських книжок, на жаль, вже відійшли у вічність, з кожним 
днем їх тут меншає. Поступово австралійська земля заповнюється 
нашими земляками, і то дуже прискореним темпом. Сумно, але 
така наша доля, тому нема великої надії, що можемо знайти ко
гось тут з тих, що ще залишилися в живих. А молоді, які тут роди
лися, в Австралії, то взагалі немає надії звертатися до когось, бо 
вони думають, що ми щось з того користаємо, одна надія, що на 
свої власні сили.

Надіємося, що я зможу приїхати в Україну у травні, буде за
лежати, як Марія буде чутися і, само собою, як я буду чутися, бо 
й мені вже двадцять один минуло. Я вже мав бути в Україні, але 
є причина, що я мусив мою поїздку на деякий час відкласти, на-



Михайло 
і Марія

т ш  і ш и їт і
ДІЯ є, і я вірю, що скорше чи пізніше по Божій волі ми побачи
мося.

Цікаво довідатися, яким тиражем вийшов «Кобзар» і яким 
тиражем Ви думаєте видавати «Воскреснемо!»? Як справа з папе
ром? Чи Ви видаєте інші книжки? Який зв’язок маєте з Примор
ським у Феодосії? Чи знаєте дещо про їхню долю? Як вони собі 
дають раду? Я хотів би поїхати до них, як приїду до Києва, які Ваші 
плани на цей рік? Багато хотілося б почути про події, які у Вас 
відбуваються. Ми багато знаємо в загальному, а головно про на
ших збанкрутованих політиків, але це інша тема, ми не мішаємо
ся в політику, наше завдання з Вами сіяти зерна правди і таким 
чином приготовлятися до жнив на просвітянському полі. Просім 
Бога, щоби «Веселка» назавжди залишилася яскравою на україн
ському небі. Тому хай все добро буде завжди з Вами. Ми кланяє
мося перед Вами за Вашу віддану посвяту для Української справи, 
про Вас цілий український світ знає, бо немає в світі другої «Весел
ки», так як немає другого Дніпра.

Ще раз передаємо Вам щирий привіт від нашої сім’ї. Бажаємо 
успіху у всіх ділянках Вашої праці, привіт для Вашої цілої сім’ї, 
щоби у Вас і в нас все було гаразд.

З глибокою пошаною і любов’ю, обнімаємо і цілуємо Вас, 
Ваші

м.-м. ґояни

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 Ук
раїни.

Подаровані Вами видання поповнять фонди нашої бібліоте
ки — однієї з найстаріших книгозбірень України, і будуть корис
ними 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. БОТУШАНСЬКА



Шановний пане Михайле!
Щиро вдячні Вам за надану матеріальну підтримку у придбанні 

дитячої української літератури для бібліотеки. Надіємось на по
дальшу співпрацю.

Маємо намір запросити Вас до участі в круглому столі, який 
буде проводитись у приміщенні бібліотеки 17 листопада о 10 го
дині по темі «Проблеми росіян в Україні».

Круглий стіл організовано міським товариством «Просвіта» 
імені Т. Г. Шевченка, Державним університетом ім. І. І. Мечнико- 
ва, бібліотекою імені І. та Ю. Лип та російською общиною міста.

Просимо надати повідомлення про Ваше прибуття.
З повагою,

21.10.99 р. Н. БЄЛІНСЬКА

Панові Михайлу Ґояну
Висловлюємо щиру подяку меценату панові Михайлу Ґояну за 

спонсорську допомогу у фінансуванні святкових заходів, присвя
чених 170-річчю з дня заснування Одеської державної наукової 
бібліотеки ім. М. Горького, та виготовлення фотографій для оформ
лення святкового альбому і видання буклету «ОДНЕ ім. М. Горь
кого 170 років». На що в цілому було витрачено 2650 (дві тисячі 
шістсот п’ятдесят) грн.
Директор,
заслужений працівник культури України О. БОТУШАНСЬКА

В/п панові М. Ґояну
Аделаїда, Австралія

Високошановний Михайле Івановичу!
Я маю велику приємність висловити Вам у кількох словах гли

боку вдячність за Вашу активну, вельми плідну участь у підготовці 
та проведенні IV Міжнародного конгресу україністів! У спілкуванні 
з учасниками Конгресу, в дискусіях і тематичних засіданнях Ваша 
патріотична настроєність, Ваш творчий темперамент створювали 
ту неповторну атмосферу, ту благодатну ауру, які разом з багать
ма іншими чинниками сприяли успішному проведенню Конгре
су. Багато учасників Конгресу, а також численна читацька ауди
торія України завдячують Вашому журналістському хистові, Вашій 
безкорисливій праці за опубліковані матеріали про Конгрес (сло
вом і світлинами) в українських виданнях, а також за подаровані



• світлини багатьом-багатьом учасникам, організаторам Конгресу та 
Міжнародній асоціації україністів. Ці Ваші матеріали стануть цін
ним поповненням документального фонду нашої асоціації. Чис
ленні шанувальники української історії і культури пам’ятають Ваш 
щедрий дарунок — благодійну допомогу Вашу і Вашої милої дру
жини Марії на видання книжки «Великий Українець», на придбан
ня і поширення українських видань для школярів — майбутнього 
нашої України. Ваша любов до України, до нас усіх тут, в Україні, 
повірте нам, є взаємною, наші серця завжди з Вами, а думи і по
мисли наші з Вами спільні, єдині! Сердечні вітання і найкращі 
побажання дружині Марії!

З повагою,
Президент Міжнародної асоціації україністів,
академік НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ
28.12.99 р.

Пласт
Українська скаутська організація
Ічнянська ПГ

Шановний пане Михайле!
Ічнянська МПГ дуже вдячна за ті книги, що Ви подарували 

нашому осередку. Частина з них буде просто роздана дітям, а час
тина доповнить пластову бібліотеку осередку. Таким чином, кож
на дитина матиме можливість прочитати всю цю різноманітність 
чудових книжок.

Дізнавшись про Ваш подарунок для осередку, батьки всіх ді
тей також висловили величезну подяку Вам. Оскільки до цього діти 
не мали можливості постійно користуватися такою різноманітніс
тю цікавих сучасних українських книжок.
м. Чернігів, 25.11.99 р. А. ГНІЗДОВА

Дорогий друже Михайле, добрий день!
Саме на Різдво дістав маленького подарунка — листа й картку 

від Вас. Добре, подумав собі, що так далеко є незрадливі друзі, 
і добре, що хоч тричі на рік обмінюємося на свята якимись звіст
ками. Ваші міркування щодо наших справ цілком слушні, а ще біда 
в тому, що наші люди ніяк не відвикнуть плакати й скиглити, а все 
чекають на якогось месію, який от-от має прийти чи то зі Сходу, 
чи то із Заходу. Ще сто років тому Борис Грінченко казав: «А як



самим прикласти до чогось руки, то починається: і то не те, і той 
не такий». На щастя, все-таки не у всіх пісок у рукавах, до таких 
належите й Ви. Під час наших незабутніх мандрівок ми ближче 
познайомилися, а я, щиро заздрячи Вашому інтересові до життя, 
енергії й завзяттю, дав собі слово брати з Вас приклад і тримати 
таку ж форму не менше 10 років, тобто різницю в наших роках 
(1922—1932). До цього якось зозуля накувала мені, що я не доживу 
до 70 р., я написав про це вірша (й висилаю Вам), але тепер спо
діваюсь, що доля дасть мені наснагу ще хоча б на десяток. А го
ловне, щоб з ’явилася впевненість у майбутньому нашої неньки і 
розвіялись сумніви, які час від часу точать, як хробаки, наші 
сили...

Навколо так багато невіруючих хомів і скигліїв, і я завжди 
доводжу таким, що історія таки рухається і ситуація загалом те
пер краща, ніж, наприклад, 100 років тому; але з другого боку -  
інколи й мене охоплює зневіра. А надто в мовному питанні. Цього 
року минає 10 літ, як я організував Товариство української мови 
і було прийнято «Закон про мови» (ще за комуністів!). Внутрішній 
розбрат зруйнував, по суті, це т-во, бо теперішня «Просвіта», що 
виникла на його руїнах, так схожа на колишню могутню «Про
світу», як я на парубка, а от ідея відродження мови, що об’єдну
вала сотні тисяч людей, незалежно від партійности, відійшла 
якось убік, а її прихильники розпорошилися поміж партійками й 
групками, які мало не всі висувають гасло єднання й щодня від 
такого «Єднання» кількість партій збільшується й зросла вже до 
65-х.

Давній філософ казав, що двічі вступити в одну річку немож
ливо, і це правда; однак, увесь час думаючи про мовну проблему, 
ловлю себе на думці, чи не спробувати ще раз ввійти в цю річку. 
На цей раз я б постарався оминути ті помилки, які врешті й при
звели до кризи ТУМу. Мені тоді здавалося, що якщо людина роз
мовляє українською мовою, то й морально вона має крильця ян
гола. Так само не допускав я (даруйте за дурість), що в середовищі 
шанувальників укр. мови одразу ж почнуться інтриги, підсадки 
і т. ін. Отакий я був ідеаліст. Соромно признаватися в тому, але 
мушу. Потім я довідався, що дехто з керівництва ТУМу, буваючи 
в СІЛА і Канаді, отримував звідти допомогу для Т-ва, але вона... 
не доходила. Потім я попрохав проф. Богдана Кравченка повідом
ляти мене, що й ким він передає. Проте невдовзі мені довелося 
піти звідти... Звичайно, тепер умови не такі, на все потрібно гро
шей, але коли я бачу, що івано-франківська (!) фарба або київські



І ліки мають російські етикетки (і це при тому, що в Києві, напри
клад, цей фармацевтичний заклад належить нібито українському 
патріотові, що входить до Ліги українських меценатів), то інколи 
думаю, що кілька душ, маючи сучасні засоби -  комп’ютер, прин
тер, факс тощо,— могло б зробити чимало корисного для піднесен
ня мови. Гай-гай, мрії мріями, а дійсність — дійсністю. Восени я 
був на одній конференції, присвяченій проблемам мови і органі
зованій «Просвітою». Послухав промовців (хотів і я виступити, та 
мені слова не дали, не запросили й на святкування 130-річчя, та 
то пусте). Так от, промовці, крім учених, які говорили в основно
му про абстрактні речі, казали про... таке саме і в такому ж тоні, 
як і 10—12 років тому. Тобто плач і претензії до когось, тільки не 
до себе. Ви, здається, знаєте, що я сторожую в Києво-Могилян- 
ській академії. Так от, більшість студентів розмовляє по-російсько
му, деякі навіть агресивно. Я подав п. Брюховецькому письмові 
пропозиції, як, на мою думку, потрібно долати такі явища, але 
зрушень поки що не видно...

На носі -  вибори Президента. Ви, мабуть, слідкуєте за пере
бігом подій, але хочу висловити свою думку. Дивні явища відбу
ваються в цій царині: багаторічний в’язень-націоналіст висуває в 
президенти колишнього керівника КГБ, президентська партія 
збирається підтримати когось іншого. Я ще не визначився, але бо
юсь, що нам доведеться обирати поганого, щоб не пройшов ще 
гірший...

Хотів ще написати кілька слів про нашу Асоціацію «За міжна
ціональний мир і злагоду в Україні», але й так занадто розписався.

Пане Михайле, чи маєте якісь плани щодо приїзду в цьому 
році? Чи познайомите мене цим разом з своєю вірною дружиною 
п. Марією? Як ви обоє почуваєтесь? Щирі їй вітання від нас з 
Людмилою.

Міцно тисну руку,
27 січня 1999 р. Ваш Юрко ОГУЛЬЧАНСЬКИЙ

Р. S. У квітні має приїхати В. Доброліж і привезти виставку 
свого чоловіка для Музею історії Києва.

ю. о.

Панству Марії та Михайлові Ґоянам
Схвильований Вашою увагою. Сердечно дякую за подаровані 

мені ювілейні медалі за № 7 і № 9 до 1000-річчя хрещення України.



Кожний з нас частку свого життя кладе на Вівтар нашої ідеї. 
Служімо Україні -  і цей Ваш щедрий дарунок дає снагу для даль
шої праці.
26 липня 1999 р. Олександр ФЕДОРУК

Добридень, пане Михайле!
Пише Вам Юля Бурма, та сама пластунка з Ічні, що обіцяла 

написати, але затрималася з листом трохи через деякі обставини.
Ічнянський осередок Пласту дуже вдячний Вам за книги, що 

Ви подарували, і не лише вони, а й учні Ічнянської гімназії 
ім. С. Васильченка, які отримали ці книги.

Напишу трохи про історію виникнення Пласту в Ічні. Це ста
лося в 1995 році. Я закінчила Ніжинський педагогічний інститут 
ім. М. В. Гоголя (нині університет) і прийшла працювати в гімна
зію в м. Ічні. В інституті я чула про Пласт, але недостатньо для 
того, щоб самій цим займатися. На педагогіці ми вивчали різні 
організації дитячі, але ж недосконало, лише оглядово: що вони 
роблять, що хочуть, до чого прагнуть.

Розпочавши свій педагогічний шлях, хотілося щось робити для 
дітей, значно більше, ніж просто вчити на уроках та виховувати на 
годинах класного керівника (я була класним керівником 5-го кла
су). Одного разу зговорились про це з кл. керівником іншого 5-го 
класу. Ним був теж випускник Ніжинського пед. інституту (але 
1994 р.) Василь Пабат. Він і говорить: «Ну то давай створимо осе
редок Пласту. Я був торік на “Гайда до Пласту” -  таборі пласту
нів і не пластунів, то дещо знаю». Так ми й почали.

До цієї справи я підключила ще й свого чоловіка Олександ
ра -  стадо нас троє. Зібрали ми дітей з п’ятих класів, в яких ми ви
кладали (їх було 4). Але як виявилось, насправді Василь майже 
нічого не знав, крім того, що заняття проходять в ігровій формі. 
Ми бавилися з дітьми з листопада 1995 до січня 1996 р. Аж доки я 
через свою викладачу з інституту не дістала книгу О. Тисовсько- 
го «Життя в Пласті» (а вона була в іншої викладачки, але з кафед
ри педагогіки, від якої, власне, Василь і дізнався про Пласт). А та
кож в цей час я вийшла на Наталку Соломаху, яка в той час була 
референтом зв’язків на сході. Оскільки вона жила в нашому облас
ному центрі м. Чернігові, то відшукати її, точніше, зв’язатися з 
нею, допомогла обласна «Просвіта».

Отож, Наталка Соломаха підказала нам, що робити далі: ми 
провели установчі збори й подали документи на реєстрацію. Також



вона зголосила нас з Олександром на вишкіл новацьких виховни- 
ків, який ми пройшли в травні 1996 р.

Але вже й до травня, починаючи з лютого 1996 р., завдяки 
«Життю в Пласті» ми почали займатися з дітьми більш-менш 
справді за пластовою методикою. Після вишколу наша робота за
кипіла. Але Василь відійшов від Пласту. Нас лишилося двоє.

Були й інші проблеми. Місцева влада нас не сприймала, і не 
лише влада, багато хто з людей теж.

Займатися з дітьми нам не було де. Починали ми в листопа
д і’95 у спортзалі гімназії, за що дуже вдячні директорові Іванько- 
ву Василю Миколайовичу, він не був проти нашої роботи з діть
ми, навпаки, хотів, щоб ми займалися лише з учнями гімназії, не 
брали дітей інших шкіл. Але оскільки з лютого ми почали займа
тись по гуртковій системі, а в гуртку лише 6—10 чоловік, то нам 
спортзал непотрібний. Ми займалися в своїх класах. Але там була 
проблема проводити ігри. Щоразу ми зсовували і розсовували пар
ти на кожні сходини. Коли стало тепло, займалися в саду біля 
школи або в парку. Літом поїхали на швацький табір у Тернопіль
ську обл. Батьки дітей-новачків були задоволені і дітьми, і їхнім 
заняттям у Пласті. Але настрій людей відігравав свою роль. Нас 
прозивали як завгодно, що ми виховуємо національно свідомих 
громадян України: і бандерівці, і націоналісти, і, що сюди зовсім 
не клеїться, але в свідомості наших людей ототожнюється,— фа
шисти. Саме через це деякі батьки забрали своїх дітей, хоча були 
задоволені всім, що ми робимо, але не витримали натиску з боку. 
В адміністрації нас не хотіли реєструвати, сказали, що загубились 
наші документи. Коли ми почали їх лякати, що звернемось у вищі 
інстанції, нас зареєстрували в жовтні 96, але заднім числом — лип
нем 96, і це незважаючи на те, що документи ми подали в лютому. 
Вже після нашої реєстрації одразу ж зареєстрували піонерську ор
ганізацію, яка до цього діяла нелегально, хоча і масово.

З жовтня 1996 до нас приєднався наш кум Власко Віктор, який 
захотів по цій системі займатись із сином, якому тоді було 5 років. 
Він набрав діток у садочку. Нас знову стало троє.

Але не всі в Ічні є прокомуністами. Ми були надзвичайно 
вдячні завідуючому РВНО Барановичу Євгену Миколайовичу, який 
надав нам в безкоштовну оренду кімнату, що знаходилась поруч з 
Будинком піонерів. Її треба було обігрівати, тож нам додалось кло
поту знайти дрова, а тоді приходити раніше сходин і топити піч. 
Але ми були задоволені. Були задоволені аж доти, доки не відбу
лася реорганізація і Будинок піонерів не передали з-під відомства 
РВНО у відомство Відділу молоді і сім’ї. Тоді ж Відділ молоді за-



брав у нас домівку і зробив там собі офіс. Ми залишились на ву
лиці рівно через рік, знову у вересні, але вже 97 р. Настали складні 
для нас часи. Діти приходили займатись до мене додому, але там 
був народжений у листопаді Миколка, який заважав провести нор
мально сходини. Коли він трошки підріс, то став великою іграш
кою для дівчат. їм хотілось бавитися з Микол кою, а не проводити 
сходини. Олександр на той час став редактором районної газети і 
в нього вже не було можливості займатися з дітьми. Отож нас, 
виховників, знову залишилось двоє: я і Віктор.

З нового навчального 1998 р. ми взяли знову діток з гімназії з 
1-х класів. Директор знову нам допоміг, надавши кімнату в при
міщенні гімназії. Але займатися там треба було після уроків, до
бирати час, зручний для обох класів. Це було теж трохи незручно.

Зараз ми маємо іншу домівку — кімнату в приміщенні редакції. 
Ми знову всі задоволені. Цим літом діти відбули новацький табір, 
всі щасливі — і діти, і батьки. Чекаємо наступного літа і наступно
го табору. На сходини діти приходять із задоволенням. Ми всі 
маємо великі плани і сподівання.

Дасть Бог, все буде добре. І ми не лише виживемо, але й зрос
тем і зміцніємо як свідома нація незалежної держави.

Хочеться вірити в краще. І якщо є такі люди, як Ви з дружи
ною, які навіть у далекій Австралії піклуєтесь про краще майбутнє 
України, то можна вірити і сподіватись, що всередині, в самій 
Україні знайдеться ще більше свідомих громадян. А всі разом ми 
зможемо зробити нашу державу щасливою.

З повагою і шаною,
ми вдячні, що Ви є!
На все добре!

Ічнянський осередок Пласту,
25.11.99 р. Юля БУРМА (псевдо «Ластівка»),

Віктор ВЛАСКО

Шановний пане Михайло 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 ро
ків 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 його смерті 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 кін
цями. Та ми не стогнемо. Нам важко, бо важко нашій Україні, 
а ми — її діти. Переборемо труднощі. Вистоїмо! Інакше вся бороть
ба наших дідів і прадідів буде зведена нанівець.

Зараз я вивчаю іноземні мови. Навчаюся на «відмінно», стом
лююся. 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 мала 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 благо
словить Вас, Вашу родину, Ваші справи. Сердечна подяка від 
нашої родини. Доброго Вам здоров’я!
17.03.2000р. Вдячна Вам -  ОЛЕСЯ

Дороге подружжя Ґоянів — пане Михайле 
і пані Маріє!
Веселковою родиною сердечно вітаємо Вас, наших рідних ве- 

селчан, з Днем Матері і Днем «Веселки». Називаємо Вас рідними, 
бо Ваші імена ми 10 січня 2000 року першими занесли до Почес
ної книги «Веселки» як почесних працівників і благодійників, що 
засвідчено в наказі № 1 по видавництву (копію наказу додаємо).

Дякуємо Вам за Вашу благодійницьку і просвітницьку роботу, 
яку разом з «Веселкою» Ви ведете для дітей України вже майже 
десять років. Тільки за один рік (травень 1999 — травень 2000) Ви 
придбали у «Веселці» книжок на 10 тисяч гривень і подарували



дітям у школах, дитячих садочках, бібліотеках багатьох областей 
України (копії накладних, подяк, список шкіл, де Ви побували, 
додаємо).

Дякуємо панові Михайлові за участь разом з «Веселкою» у ве
ликому національному святі -  100-річчі заснування «Січі» в селі 
Завалля Снятинського району Івано-Франківської області і зустрічі 
в школах рідного села Іллінці, сіл Джурова, Залуччя, Завалля та 
подаровані дітям книжки. На святі в Заваллі були онука і онук за
сновника «Січі» Кирила Трильовського з Канади і ФРН, а з усієї 
діаспори представляв Українство тільки Михайло Ґоян, прекрас
но виступив, привітав краян і поцілував білий коровай, який вру
чили дівчата на вишиваних рушниках.

Дякуємо за фінансування книжки Яреми Гояна «Воскресне
мо!» та «Веселе місто Алфавіт» Тамари Коломієць, виготовлення 
80 медалей — найвищих нагород «Веселки».

Дякуємо за все добре, що Ви робите для дітей і для України, 
і просимо Бога, щоби дарував Вам і Вашій Родині здоров’я і щас
ливі многії літа!

З щирою повагою —
Директор видавництва «Веселка» Ярема ГОЯН
Голова профкому видавництва «Веселка», 
голова Всеукраїнського Центру
дитячої книжки Наталя ХАЙНАЦЬКА
17.05.2000 р.

Шановний п. М. Ґоян!
З цікавістю ознайомився з проектом кінорежисера А. Микуль- 

ського про створення документального відеофільму, де буде вико
ристано кінострічки з Вашого приватного кіноархіву.

Епізоди життя української діаспори в Англії, Європі, Авст
ралії, що зафіксовані Вами протягом сорока років на кіноплівку, 
становлять значну історичну цінність. Телеглядачам України досі 
повною мірою не відомі політичні, побутові та соціальні дороги, 
якими була змушена пройти українська людність серед чужинців, 
як змогла вона зберегти свою ідентичність, свою мову, економіч
но вижити і залишитись переконаними прихильниками своєї 
Батьківщини.

Ваше особисте життя, життя Вашої великої родини — яскра
вий тому приклад, і це буде гідно відтворено в майбутньому фільмі.

Ми цінуємо Ваше безкорисливе і щире бажання максимально 
повно надати творчій групі кіноархів і звукозаписи для створення



фільму та передачі їх на довічне зберігання у Держфільмофонд 
України.

Зі свого боку ми будемо вживати всіх можливих заходів, аби 
цей проект був здійснений і широко оприлюднений на телебаченні 
в рамках урочистого святкування 10-ї річниці Незалежності Укра
їни.

Шановний п. Михайле, якщо Вам відомі люди, які також ма
ють подібні кіноархіви, звукозаписи, фотоархіви, просимо Вас, 
будь ласка, докладіть зусиль, щоб вони були долучені до задума
ного проекту та стали надбанням Центрального державного фото- 
архіву України.

З належною повагою,
Голова Комітету І. ДРА Ч

ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ 
УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
КІНОФОТОФОНОАРХІВ
(ЦДКФФА України)
імені Г. С. ПШЕНИЧНОГО
252680, МСП, м. Київ-110, вул. Солом’янська, 246
тел./факс 277-37-77

Угода
про співробітництво

м. Київ 11 квітня 2000 р.

Центральний державний кінофотофоноархів України імені 
Г. С. Пшеничного, що далі іменується Архів, в особі директора 
Слончак Ніни Миколаївни, що діє на підставі Положення, з однієї 
сторони, та пан Ґоян Михайло, громадянин Великої Британії, який 
нині проживає в Австралії, з другої сторони, далі поіменовані Сто
рони, уклали цю Угоду про наведене нижче:

1. Предмет угоди
1.1. Архів і пан Ґоян Михайло домовилися про узгодженість 

дій у зберіганні та використанні колекції кінодокументів та звуко
записів на магнітній плівці з його особистого архіву.

2. Права і обов’язки сторін
2.1. Пан Ґоян Михайло передає на державне зберігання без

коштовно колекцію кінодокументів (на 16-мм плівці і перезапис 
їх на відеокасети формату BETACAM-SP) та звукозаписів на маг-



нітній плівці про життя української діаспори за кордоном з пра
вом, що поширюється на його сина Михайла Ґояна, вільного до
ступу до них в будь-який час безкоштовно.

2.2. Пан Ґоян Михайло зобов’язується надати допомогу у роз
шифруванні переданих кінодокументів та звукозаписів.

2.3. Архів приймає колекцію кінодокументів та звукозаписів на 
магнітній плівці на державне зберігання і забезпечує їх збереже
ність.

2.4. Передання документів здійснюється за актами.
2.5. Архів зобов’язується не порушувати авторського права і 

використовувати документи з посиланням на джерело інформації.
2.6. Архів зобов’язується не використовувати кінодокументи 

колекції до оприлюднення документального фільму, що створю
ється у співпраці з режисером А. М. Микульським, та надавати тех
нічну допомогу При його створенні.

3. Загальні умови
3.1. Сторони несуть відповідальність за виконання умов цієї 

Угоди згідно з чинним законодавством України.
3.2. Зміни і доповнення до Угоди можливі за згодою Сторін.
3.3. Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і діє без

строково.
3.4. Цю Угоду складено у двох примірниках, що мають одна

кову юридичну силу, по одному кожній Стороні.
Михайло ҐОЯН Н. М. СЛОНЧАК

Вельмишановний пане Михайле!
Національний аграрний університет щиро дякує Вам за по

дарунок книг навчального, художнього, публіцистичного та іс
торичного напрямків, виданих українською мовою, які збагатили 
книжковий фонд нашої бібліотеки. Це сприятиме духовному та 
інтелектуальному розвитку наших студентів, які покликані розбу
довувати самостійну, незалежну Українську державу.

Бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я, успіхів у Вашій благо
дійній справі! Сподіваємося на нові зустрічі й співпрацю!

З повагою,
ректор, академік Д. МЕЛЬНИЧУК
З квітня 2000 року.



Шановні працівники видавництва «Веселка», 
дорогі пані Марія та добродій Михайло Ґоян!
Дирекція, педагогічний колектив та учні ЗОШ І—III ступенів 

№ 6 м. Переяслава-Хмельницького щиро вдячні Вам за подаровані 
книги з творами українських письменників.

Перед нами стоїть спільна мета -  засобами художньої літера
тури виховувати самостійну особистість, свідомого громадянина 
України, розвивати розумові сили, багатство мови, образне мис
лення наших дітей.

Головне і почесне місце у цьому процесі належить україн
ському письменству, ознайомитись із творами якого допомагає 
Ваше видавництво. Особливо щирі слова подяки хочемо вислови
ти подружжю Ґоянів, подвижницька праця яких доносить до ди
тячих сердець рідне українське слово.

Щира вдячність і низький уклін Вам.
З повагою,

директор ЗОШ І—III ступенів №  6
м. Переяслава-Хмельницького Олександр БАТРАК
17.03.2000 р.

До благодійного Фонду 
Марії та Михайла Ґоянів

Подяка

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле Ґоян!
Сердечно дякую Вам за Вашу велику жертовну благодійниць

ку роботу для української справи і, зокрема, за Ваш щедрий даток 
у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень на видання книги «Укра
їнці в Казахстані». У реквізитах книги буде висловлена подяка усім 
жертводавцям, в тому числі і Вашому Фондові. Книга буде розпо
всюджуватись безплатно в Україні і Казахстані.

Зичу Вам доброго здоров’я, натхнення та успіхів на благо не
залежної України.

З глибокою повагою, 
письменник, заслужений журналіст України,
головний редактор «Вечірнього Києва» д-р Віталій КАРПЕНКО
15.03.2000 р.



ірі 111 при МІНІ
Шановне панство Маріє та Михайле Ґояни!
Дізнавшись про Ваш благородний вклад у справу благодійної 

підтримки, яка сприяє духовному зростанню молодого покоління, 
багатьох українських шкіл та дошкільних закладів, вирішили звер
нутися до Вашої милості з проханням допомогти поповнити шкіль
ну бібліотеку українськими дитячими книгами.

Наша школа розташована в селі Княжичі на Броварщині. 
Можливо, сучасне село — це той Княжатин, що згадується під 
1147 роком: «Рушив же він (князь київський Ізяслав) на Альту, 
а звідти пішов до города Княжатина...».

Археологічним шляхом пам’яток X—XIII століть на території 
села не виявлено, хоча згідно повідомлень краєзнавця Л. Махнов
ця на північний захід від села знаходилось руське городище. Не ви
ключається, що життя в Княжатині-Княжичах не переривалося 
протягом багатьох століть від доби Київської Русі до сьогодення. 
Складні сьогодні часи переживає разом із державою і наша сіль
ська школа. Ми навчаємо 750 учнів у дві зміни через недостатню 
кількість класних кімнат. Нова школа, на яку десятиліття чекають 
княжичани, не добудовується — велика фінансова скрута не дозво
ляє здійснити омріяне... Але підростаюче покоління нових україн
ців ми прагнемо виховати патріотами, тому з великою надією і спо
діванням звертаємося до Вас, вельмишановні пані Маріє і пане 
Михайле, не відмовити в проханні сільської школи, яка прагне 
активно й систематично вводити учнів у світ української науки і 
культури.

З повагою до Вашої честі,
директор школи СОРОКА В. П.
шкільний бібліотекар JIABPEXA Г. І.
3.04.2000 р.

Почесному працівникові «Веселки» 
та її першому благодійникові, дипломантові 
«Подвижник дитячої книжки України», 
лауреатові премії ім. Дмитра Чуба, 
добродію Ґояну М. І.

Вельмишановний Михайле Івановичу!
Раді, що Ви щасливо доїхали додому і перебуваєте в колі своєї 

сім’ї, яка щоденно чекала Вас. Знаємо, що Ваш дім і в Україні, 
тому з радістю будемо зустрічати Вас і пані Марію у «Веселці», 
коли Ви знову приїдете до Києва.



Михайло

:• Вітаємо Вас і пані Марію з виходом у світ книжки Тамари 
Коломієць «Веселе місто Алфавіт», до випуску якої Ви доклали 
своїх коштів, про що мовиться у подяці від «Веселки» на початку 
книжки. Вітаємо також Вас із Почесною грамотою, яку підписав 
Іван Драч. Ми урочисто вручимо Вам її під час майбутньої зустрічі
у «Веселці».

Сердечно запрошуємо Вас на творчий вечір Яреми Гояна, 
який присвячується його 60-річчю і відбудеться в Будинку худож
ника 11 липня. Розуміємо, що відстань між Австралією і Україною 
велика і Ви не зможете побувати на святі. А присутність Ваша дуже 
бажана — і як родини Ґоянів, і як почесних працівників «Весел
ки», і як благодійників, і як наших вірних друзів.

Думаю, що Ваша присутність на творчому вечорі Яреми Пет
ровича і участь у святковому дійстві можлива і лишиться в пам’яті 
багатьох людей. Ми тут порадились у ювілейній комісії і просимо 
Вас розглянути таку нашу пропозицію.

Ми підготували до випуску рекламний буклет про Ярему Го
яна як письменника, журналіста, директора «Веселки», людину. 
Вважаємо, що було б добре вмістити в цьому виданні щире слово 
про Вас, поєднати в книжці дві родини Ґоянів. Буклет вручимо кож
ному учасникові свята, розішлемо в школи, де ми з Вами побува
ли. Випуск буклета коштуватиме приблизно 5 тис. гривень.

Просимо повідомити, чи є у Вас змога зробити благодійний 
внесок на це видання. Ми надрукуємо подяку Вам від «Веселки» 
на початку буклета, як це було зроблено при випуску книжок «Та
ємниця Лесикової скрипки» і «Воскреснемо!», презентація якої 
відбудеться на творчому вечорі.

Отже, буде засвідчено традицію взаємної підтримки і дружби 
двох родин Ґоянів, які працюють для дітей і України.

Зичимо Вам і всій родині добра в житті!
Головний редактор видавництва «Веселка» Ірина БОЙКО
06.06.2000 р.

Шановні пані Маріє і пане Михайле!
Наша бібліотека отримала від Вас цінний подарунок — 2 книж

ки: Гоян Я. П. Воскреснемо!: Есе /  Іл. В. І. Касіяна [Упоряд. 
Я. П. Гояна, М. С. Пшінки].— К.: Веселка, 2000.— 335 с.: іл. та 
Шевченко Т. Г. Кобзар /  Худож. В. І. Касіян; [Передм. О. Т. Гон- 
чара; Післямова Я. П. Гояна; Приміт. В. Л. Смілянської; Упоряд. 
граф, матеріалу Я. П. Гояна, О. В. Касіяна, М. С. Пшінки; Ма
кет М. С. Пшінки].- К.: Веселка, 1998.— 286 с.: іл.



Поклик душії По життю з фотокінокамерою.
Київ у 2001 р.



п. Михайло і генерал-лейтенант медичної служби, академік АН ВШ 
України Володимир Пасько.
Київ, 1999 р.

Зустріч із керівництвом Національного аграрного університету України: ліворуч 
Михайло Ґоян, праворуч -  ректор НАУ, академік НАН України Дмитро Мельничук.
Київ, 2001 р.



Зустріч з професурою Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Львів, 2004 р.

Члени Ліґи меценатів Надія Яцик, Володимир Загорій і п. Михайло. Київ, 2004 р. 
На закритті Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.
Київ, театр ім. І. Франка, 2004 р.





Патріарх Київський і всієї України-Руси Філарет вручив п. Михайлові орден Святого 
Архістратига Михаїла.
Київ, 2004 р.

Михайло Ґоян та Виконавчий директор Аіґи українських меценатів М. Слабоитицький 
після вручення премій переможцям конкурсу з української мови ім. П. Яцика в Київському 
військовому ліцеї ім. І. Богуна. Начальник ліцею генерал-майор А. Кравчук (в центрі).
Київ, 2004 р.



Україна паму ятае свого великого письменника Михайла Коцюбинського. 
170-ліття Михайла Коцюбинського.
Чернігів, 2004 р.

Зустріч із наймолодшою донькою гетьмана України Павла Скоропадського -  
Оленою Отт-Скоропадською і її  чоловіком Аюдвигом.
Київ, 2004 р.



Творчий вечір визначної української письменниці Аіни Костенко. 
Київ, 2001 р.

Зустріч Віктора Ющенка з українською інтеліґещіею в Будинку вчителя. 
Київ, 2001 р.





З будівельного крана 50-метрової висоти паном Михайлом було задокументовано
реконструкцію нашого майдану Незалежності.

Київ, 2001 р.



Гості з Києва на відкритті української гімназії в Сімферополі. 
2004 р.

Гостинно зустріли Зірку Вітошинську (журналістку з Франції) та мецената з Австралії 
п. Михайла Ґояна у Національній академії оборони України.
Київ, 1999 р.







Звитяжці нації -  брати Клички, найсильніші боксери нашої планети -  Герої України. 
Київ, 2001 р.



У центрі села Завалля 
100 років тому була 
заснована «Завальська 
Січ» (1900 р.). День 
відзначення 100-ліття 
«Завальської Січі».
с. Завалля, 2000 р.

Пам’ ятник засновнику 
першої народної школи 

в Галичині -  священику 
Степану Григоровичу.

Залуччя, 2001 р.

Пам'ятний вечір, присвячений засновникові «Завальської Січі» Кирилу Трильовському. 
с. Завалля, 2000 р.



Схиляємось перед Пророком, 
за ним звіряємо свій життєвий 
шлях.



Хлібом і сіллю завжди зустрічає Україна шановних меценатів, українців з добрим 
серцем пп. Марію і Михайла Ґоянів.



Ви вже багато років займаєтеся вихованням дошкільнят, да
руєте українську книжку дітям, і останнім часом -  саме книжку 
українського видавництва. Ви як ніхто інший знаєте, яке значен
ня у вихованні дитини має гарно оформлена і видана книга. Але 
сказати, що ці книжки чудово оформлені, майже нічого не ска
зати про ці видання. Найголовніше те, що вони дуже актуальні 
сьогодні, бо, говорячи словами царя Соломона з біблійної книги 
«Екклезіаст»: «Усьому свій час, і кожна річ має пору під небом», 
хочу сказати, що це дуже вчасний подарунок, коли бібліотека 
проводить ряд заходів, присвячених датам, які пов’язані з біогра
фією Шевченка (березень — травень) та заходи до 2000-ліття Різд
ва Христового.

Ви вже багато зробили для духовного розквіту української ди
тячої душі. Пам’ятаєте українську приказку: «Хто бере — усе той 
тратить, хто дає — усе придбав». Я від імені працівників нашої біб
ліотеки бажаю Вам здоров’я, довголіття і ще довго служити рідній 
Україні і її майбутньому — дітям!
Завідуюча залою «Українці в світі» Людмила САЄНКО
Відповідальна Людмила ЧЕРНІКОВА

Видавництву «Веселка»
Родині Ґоянів

Колектив Києво-Святошинського районного дитячого будин
ку змішаного типу висловлює щиру подяку видавництву «Весел
ка» та родині Ґоянів з Австралії за благодійну допомогу дітям на
шого закладу.

Про Австралію ми знаємо лише з підручників та телепередач, 
а зараз ми відчули, що там є справжні друзі, які переймаються 
нашими проблемами.

Сподіваємось, що наші стосунки матимуть продовження в 
майбутньому.

З повагою та вдячністю,
Директор будинку Г. В. КОСОВСЬКА

В/шановний і дорогий пане Ґоян!
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 світу Візантійсь



кого обряду. Я проживав в Аделаїді 38 років зі своєю родиною. 
Вас добре пригадую, коли Ви суботами привозили до Українсь
кої школи Вашу молодшу доню. В той час я привозив своїх ді
тей, 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 він був референтом зовнішних 
зв’язків при СУОА і оборонював наклепи на українців зі сторо
ни організації Візенталя. Добре, що ця справа хоч частинно поза 
нами. А зараз про суттєві справи. Знаю з нашої преси, а також 
від людей з Аделаїди, що Ви робите надзвичайно 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 Кри
му. 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 Ра
діокомітету 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 убран
ням і взуттям для школи в Східній Україні. В посилці були та
кож 32 шкільні уніформи, які я одержав даром від австралійської 
школи. Наше Товариство одержало подяку від управительки шко
ли з чудовим висловом, а також знімки дітей, одягнених в уніфор
ми австралійської школи. Школа вислала подяку школі в англійсь
кій мові. В цьому році ми послали ще одну посилку, і вона 
прибула сам раз в день виборів Президента. Не маємо ще даних 
про реакцію учнів, учителів та родичів, але в недовзі 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 «секонд-генд» уні
форми, які вже не є їм потрібні. Заряд католицьких шкіл вислав 
летючку до всіх католицьких шкіл в Канберрі, що коли вони ма
ють такі лишні уніформи, щоби зголосилися до мене, що я такі 
уніформи посилаю шкільним дітям в Україну. Вислід був знаме
нитий. Я одержав відгук і, очевидно, уніформи від дев’яти като
лицьких шкіл. Так що в нашій хаті є біля 500 кілограмів шкіль
них уніформ, в тому багато нових речей, як светерки, сорочки і 
шкарпетки. Мій приятель з молодих літ (політв’язень) проживає 
в Східній Україні, в селі Рубанівка Великолепетиського району 
Херсонської області. Я його запитав, чи в його селі в школі учать 
українській мові. Він сказав, що так. Тоді ми післали посилки.



Ill* НІН І!|]|| ІівНІ!! .
ЦІ ПОСИЛКИ зробили добро ДЛЯ дітей, велике вдоволення ДЛЯ роди- $ 

чів і здивування в учителів. В це село (4000 населення) ми біль- щ- 
ше посилати не збираємося, а шукаємо в Східній Україні (бажа- | | |  
но у велике село), де предмети викладаються в українській мові. Ш 
Нам потрібно хоча б 4 такі села, а одно з них середньої школи, 323 
бо маємо з одної «гай скул» уніформи. Ото ж тут хочу Вас проси- Ш 
ти, щоб Ви допомогли нам знайти в Східній Україні такі школи, 
щоб ми могли вислати їм уніформи. Очевидно, треба віднайти до
вірених 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- 
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 імпері- 
яльному дусі. Прошу Вас, постарайтеся для нас ці адреси, щоб ми 
могли чим скоріше післати посилки. Я написав листа з просьбою 
до газети «День», уважаючи її патріотичною, але вже минуло 2 мі
сяці, і відповіді немає ні листом, ні Інтернетом. Написав я також 
до «Вечірнього Києва», але не так давно. Деякі люди знов гово
рять, не вірте забагато газетам... Маємо в Києві три родини зна
йомих, з якими ми переписуємося. Думаю, Вам знаний д-р Пав- 
лишин з Мельборну, наш славний академік, який провадить 
лекторат української мови. Його дружина, пані Оля, родом з 
Києва. В 1992 році ми з дружиною перебували 4 дні в їхній гос
тинній хаті. Вони нас познайомили з другою — молодшою роди
ною пана Славка і пані Галини Іванець. Пан Славко — інженер і 
працює у Верховній Раді. Пані Галина економіст, та, на жаль, 
була уражена радіацією в 86-му році. Вона вилічилася, може, за
вдяки піклуванню пана Славка. Мають доню, їй, мабуть, 16 ро
ків. Пані Галина — експерт-артист писання писанок. Її писанки 
продаються в Європі, в Англії, а також в Америці та Канаді. Це 
прекрасна гостинна родина. Пан Йосип Вей і пані Ірена, родичі 
пані Олі Павлишин, також гарні люди. Пан Йосип — інженер у 
державній друкарні, пані Ірена — «супервайзер» в офісі Міністер
ства оборони України.
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ЗДІІИІІ
.! ь Маємо ще одного знайомого, нашого земляка з переселеної 

Лемківщини. Він родом з села Волосате, що по західній стороні 
ріки Сян, недалеко звідки Сян випливає в горах Карпатах. 
Це професор, доктор Петро Мощич, професор на університеті 
в Києві, мешкає на Хрещатику. Він визначний лікар по дитячих 
хворобах. Він, так як і Ви, є творча людина, і я би Вас просив, 
щоби Ви з ним сконтактувалися. Він видає підручники для сту
дентів медицини, перші на українській мові в Україні. Згадані 
родини — це між собою приятелі. Знаємо також через нашого 
сина професора Березовенка — економіста. Ми мали приємність 
його запізнати в Мельборні на святі Першого причастя нашої 
внучки. По знайомству нашого сина, університет його спрова
див на викладання в Мельборні, Сіднеї і Канберрі. Маю також 
нове знайомство з паном Богданом Ступкою — кіноартистом. 
В жовтні прошлого року в Австралії був висвітлений польський 
фільм «Вогнем і мечем», в якому пан Ступка грає Хмельниць
кого. По прем’єрі і по самому фільмові я підійшов до пана Ступ
ки і попросив його, щоб він дав для нашого радіо інтерв’ю, що 
він і зробив. Зараз довідуємося, що пан Ступка став міністром 
культури України, щасти йому, Боже, він патріот-українець. 
А зараз на іншу тему. Вашу адресу я одержав від пані Марії, 
Вашої дружини, коли я її про це просив по телефону. Опісля я 
одержав від пані Марії деякі копії, пов’язані з клопотами ФУСА. 
Так, я чув від кількох людей нарікання на д-ра Мотику, який по
водиться як автократ з народним фондом. Від півроку наш син 
Любомир очолює ДОФУС в Мельборні і, як Вам напевно відо
мо, Лекторат в Мельборні не диспонує такою готівкою, якою 
диспонує ФУСА. Наш Любомир зробив договір з Монаш-універ- 
ситетом, що на неозначений час Лекторат буде забезпечений і 
буде існувати. ФУСА поки що не збирається помагати Лектора- 
тові 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 Дідуха. В нашій хаті, відколи ми 
приїхали до Австралії, ми все мали Дідуха і сіно, щоби прищепи
ти нашій молодій родині любов до нашої традиції, любов до на
шого народу, любов до нашої церкви. Це все вийшло на добре, 
наші діти стоять в авангарді нашого молодшого покоління і цим 
справляють для нас велику радість і втіху. На цьому буду закін
чувати цього листа і від 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 даль- ; і 
ше вести Вашу дуже плідну працю і для нашого народу, для нашої 
Неньки-України. Щасти Вам, Боже! | |
Канберра, Австралія, Михайло ЛАВРІВСЬКИЙ Жї
6.01.2000 р. з родиною 325
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Шановний добродію Михайле!
Від імені ічнянських пластунів дякуємо за книги, які Ви пере

дали для пластової бібліотечки.
Хай щастить Вам в усіх ваших добрих починаннях.

Станишний
Ічнянської станиці Олександр БУРЛИ
24.01.2000 р.

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 біб

ліотеку, що налічує приблизно 4 тис. примірників.
Дуже дякуємо за літературу, подаровану нашому товариству. 

Вона буде використана для проведення конкурсу на краще прочи
тання творів Т. Шевченка в березні 2000 р. як призовий фонд.
Голова Ліги «Матері і сестри — молоді і воїнам України»
Заступник голови Т-ва «Просвіта» в м. Севастополі К. ТРУБНИКОВА
20.02.2000 р.

Аделаїда 15.11.2000 р.
Голові Проводу ОУН,
Голові Конгресу Українських Націоналістів,
Народному депутатові України.

Шановна і дорога пані Славо!
Шановні делегати Конгресу 
Українських Націоналістів!
З великою приємністю ми одержали Ваше запрошення взяти 

участь в 5-му Зборі Конгресу Українських Націоналістів, який від
будеться 25—26 листопада 2000 р. в столиці України, вічному Києві.



Михайло 
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. І І  І І ІІІІІІІІі!
І- і; s На жаль, мені дуже прикро, що я не зможу використати цю ве

лику історичну можливість, щоби включитися в цей Історичний Збір, 
з різних причин, по-перше, що я щойно недавно приїхав з Європи. 
По-друге, маємо в плані приїхати з весною в Україну на святкування 
в 2001 р. ювілейного свята десятої річниці незалежносте України.

Користаючи з цієї нагоди, хочемо скласти Вам нашу щиру 
подяку за запрошення. Ми завжди були з Вами і залишимося в 
рядах національного відродження Української Держави. Окрім 
того, що ми фізично не будемо з Вами.

5-му Зборові Конгресу Українських Націоналістів передаємо 
наші найщиріші побажання з далекої Австралії. Бажаємо успіху в усіх 
ділянках розбудови Української держави. В згоді і співпраці об’єдна
но йти до призначеної мети, щоби наша слава не пропала. На вас ми 
покладаємо наші надії і спільно будемо будувати краще завтра для 
майбутніх поколінь. Перед нами велике завдання, вступаючи в два
дцять перше століття і третє тисячоліття. Ми повинні не забувати 
наші завдання, несучи наш національний прапор гордо з нашим 
Народом. Для збереження соборної незалежної Української держави 
несім у наших серцях любов один до одного на славу Україні.

Слава Україні!
З щирим вітанням,

М. ҐОЯН

Шановний пане Михайле!
Дзвонив я декілька разів до Вас, але там завжди включався, 

напевно, факс або комп’ютер, то рішив написати.
У нас все по-старому, тепер я на пенсії, працюю коло нашої 

будови, роблю майже все сам, але хоч тепер не сумно, бо маю якесь 
заняття. Внуки ходять до школи, один закінчує другий, а стар
ший — п’ятий клас. Вчаться добре.

Мав листи від Марійки Дністрянської і від Романа Костика, 
так що трохи знаю і австралійські новини.

Мій син Тарас далі живе і працює в Клівленді, говорить, що 
йому там добре і подобається те життя в тому «загниваючому» ка
піталізмі, але, може, колись і у нас так все почне «гнити».

Хотів знати, коли Ви буваєте в Києві і чи можна би в кінці 
травня або в червні до Вас на два-три дні приїхати? Так само хочу 
знати, що у Вас нового, як діти, внуки?

Поздоровлення для всіх Ваших рідних.
Коломия, неділя, Роман ДЗЮ БИН СЬКИЙ
29 квітня 2001 р. з  родиною



Благодійному Фондові Марії та Михайла Ґоянів

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Створена 1997 року і зареєстрована Мін’юстом всеукраїнська 

некомерційна громадська організація Асоціація Української Націо
нально-демократичної преси України, яка об’єднує журналістів 
понад ЗО періодичних видань у різних регіонах країни, відстоює 
державницькі позиції, підтримує вітчизняного виробника та ак
тивні ринкові реформи. Цього року до 10-річчя Незалежності 
України підготовлено брошуру «Антиукраїнські тенденції в Укра
їнській державі».

Знаючи Ваш особистий патріотизм і широку благодійницьку 
діяльність Вашого Фонду, Асоціація звернулась до Вас з прохан
ням допомогти фінансово видати названу брошуру і знайшла з Ва
шого боку розуміння і зацікавленість.

Сердечно дякуємо Вам за надання допомоги у розмірі 1000 (од
нієї тис.) грн на здійснення нашого проекту.

Зичимо Вам міцного здоров’я, усіляких гараздів, довгих років 
життя і великих успіхів у Вашій невтомній праці на благо України.

З повагою,
Віталій КАРПЕНКО,

06,08.2001 р. голова Асоціації

Вельмипошанованим
панові Михайлові та Марії Ґоянам, Австралія
«Просвіта» Снятинщини, щедрого краю Василя Стефаника і 

Марка Черемшини, вітають Вас з отриманням премії імені Євгена 
Чикаленка, присудженої Вам за самовіддану благодійну діяльність 
з нагоди Незалежносте України.

Рідний Покутський край гордиться подружям Ґоянів за висо
ке меценатство.

Ваші благодійні пожертви на україномовні видання, цінні біб
ліотечки та інші презенти для школярів-краян зміцнюють нашу 
віру в кращу завтрішню днину, утверджують національну свідо
мість, історичну пам’ять, мудру народну традиціїо.

Дай, Боже, Вам здоров’я, всіляких гараздів, нових благодійни
цьких діянь на славу Україні.

З 10-літтям рідної Держави Вас!
Щасти Вам!
Для України, вільного світу,
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Віщого Серпня, віщого дня,
Хай же найвища зірка Вам світить 
1 найсвятішим дух наповня!
З пошануванням і поклоном,

Голова Снятинського районного 
об'єднання Всеукраїнського т-ва «Просвіта\ 
імені Тараса Шевченка Мирослав ПОПАДЮК
18 серпня 2001 р.

Шановні Маріє та Михайло Ґояни!
Адміністрація загальноосвітньої школи № 248 Ватутінського 

району м. Києва щиро дякує Вам за подаровані книги («Матема
тичні ігри», «Веселий задачник», «Дитячі усмішки», «Кобзарик»). 

Щиро вдячні!
Директор школи ДРАЧ Т. Д.
2001 р.

Шановні Маріє та Михайло Ґояни!
Адміністрація дошкільного закладу освіти № 689 Ватутінсько

го району м. Києва сердечно дякує Вам за подарунки, книги «Ди
тячі усмішки», «Веселий задачник», «Математичні ігри».

Зичимо Вам доброго здоров’я, успіхів у Вашій праці та всього 
доброго в житті!

Щиро вдячні.
2001 р. КОШЕЛЬЧЕНКОВА Т. А.

Дорогі наші співвітчизники,
дорогі наші пані Маріє, пане Михайле!
Велику радість отримали діти-сироти, діти вулиці від Вашого 

подарунка -  книжок! На кожному уроці відтепер звучить Вам по
дяка і від учителів, і від вихователів притулку для неповнолітніх ді- 
тей-сиріт.

Щиро вдячна Вам адміністрація нашого закладу.
Завжди раді бачити Вас і відчувати Вашу турботу про сирітське 

дитинство дорогої нам України.
Низький уклін і щира подяка.

Директор притулку В. СУЧКОВ
2001 р.



Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація загальноосвітньої середньої школи № 276 Вату- 

тінського району м. Києва щиро дякує Вам за подаровані книги для 
молодшої школи («Математичні ігри», «Веселий задачник», «Ди
тячі усмішки», «Кобзарик»).

Зичимо Вам доброго здоров’я, успіхів у Вашій праці!
Щиро вдячні!

Директор школи А. М. КУНАТОВСЬКА

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Дуже вдячні за подаровану літературу! Велике спасибі! 

Дитячий садок для дітей з  вадами зору №  755
Завідуюча ЖИЛІНА Г. І.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація дошкільного закладу освіти № 745 висловлює 

велику подяку за книги, що надані нашим діткам.
Бажаємо Вам здоров’я та довгі літа!
З повагою,

завідуюча Д ЗО  №  745 КРИКУНОВА Т. В.
12.09.01 р.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Дуже вдячні за подаровану літературу! Щастя та довголіття Вам! 

Завідуюча дошкільним закладом освіти №  742 Т. УДОВЕНКО

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація загальноосвітньої середньої школи № 247 Вату- 

тінського району м. Києва щиро дякує Вам за подаровані книги для 
молодшої школи («Математичні ігри», «Веселий задачник», «Ди
тячі усмішки», «Кобзарик»).

Зичимо Вам доброго здоров’я, успіхів у Вашій роботі.
Щиро вдячні.

Директор школи В. П. ГРИЦАК



Михайло 
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Шановні добродії Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація середньої школи № 249 Ватутінського р-ну м. Ки

єва щиро дякує Вам за подаровані для школи книги («Математичні 
ігри», «Веселий задачник», «Дитячі усмішки», «Кобзарик»).

Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів у подальшій Вашій 
праці.
Директор школи М. ПОТАПЕНКО
11.09.01р.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація середньої школи № 308 Ватутінського р-ну 

м. Києва щиро дякує Вам за подаровані книги для молодшої шко
ли («Математичні ігри», «Веселий задачник», «Дитячі усмішки», 
«Кобзарик»).

Зичимо успіхів у Вашій праці.
Директор школи О. МАЛЬЦЕВ
11.09.01 р.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація середньої школи № 250 Ватутінського р-ну 

м. Києва щиро вдячна Вам за подаровані для нашої школи книги 
(«Веселий задачник», «Математичні ігри», «Дитячі усмішки», «Коб
зарик»).

Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів у подальшій Вашій праці.
Директор Н. ГУМЕНЮК
11.09.01 р.

Шановні п.п. Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація середньої загальноосвітньої школи № 306 м. Ки

єва щиро вдячна Вам за подаровані для нашої школи книги «Коб
зарик» (читанка для молодших школярів), «Виручалочка» (довід- 
ник-порадник для учнів початкових класів), «Математичні ігри» 
(автор Ігор Січовик), «Дитячі усмішки».

Бажаємо Вам успіхів у благодійній справі!
Зичимо міцного здоров’я Вам і Вашим близьким, щастя у ро

динному житті, творчого натхнення!
Директор школи В. РОМАНОВ
Заступник директора з  навчально-виховної роботи Н. КУПЧЕНКО



Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація середньої школи № 307 Ватутінського р-ну 

м. Києва щиро дякує Вам за подаровані книги для молодших шко
лярів («Математичні ігри», «Дитячі усмішки», «Веселий задачник», 
«Кобзарик»).
Директор НЕЛІНА H. В.
7.09.2001 р.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Колектив середньої школи № 263 Ватутінського р-ну м. Ки

єва від чистого серця дякує Вам за увагу до долі наших українсь
ких школярів, за підтримку, яку Ви надали нам у вигляді дитячої 
літератури («Математичні ігри», читанка «Кобзарик», «Дитячі усмі
шки», «Веселий задачник»).

Хай щастить Вам на ниві благодійності!
Директор школи Н. В. ШУМЯКОВА
11.09.2001 р.

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Колектив школи-дитячого садка «Світлячок» висловлює щиру 

вдячність Вам за подаровану нам літературу для дітей «Математичні 
ігри», «Веселий задачник», «Усмішки», за Ваш досвід та дбайли
вість у вихованні малюків і творчий підхід до використання нових 
форм та методів їх виховання.

Дякуємо Вам за створення комфортних та сприятливих умов 
для розвитку наших дітей.

З повагою й побажанням успіхів
Адміністрація школи-дитячого садка «Світлячок»
Директор ЧЕРНИШ Т. В.
2001 рік

Шановні Маріє та Михайле Ґояни!
Адміністрація дошкільного закладу освіти № 743 Ватутінсько

го району м. Києва щиро дякує Вам за подарунок, книги «Дитячі 
усмішки», «Веселий задачник», «Математичні ігри».

Зичимо Вам доброго здоров’я, успіхів у Вашій праці.
Щиро вдячні.

Завідуючий Д ЗО  №  743 ГРИЦУНИК В. П.
13.09.2001 р.



і Марія
Михайло

Благодійному Фонду 
Марії та Михайла Ґоянів 
Австралія

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайле!
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ви

словлює Вам щиру подяку за книгу «Час прощення» В. В. Паська.
90 примірників цього видання передано Вами як дар Бібліотеці. 

Книга є цінним поповненням унікальних фондів найбільшої бібліо
теки України. Інформація про неї буде широко представлена у ка
талогах НБУВ, у тому числі й електронному, який виставлено в 
Інтернет. Нашими каталогами користуються тисячі читачів — вче
них, діячів культури та мистецтва, викладачів вищих навчальних за
кладів, студентів, читачів інших категорій в Україні і в усьому світі.

Частина примірників буде направлена до інших бібліотек нашої 
країни та зарубіжжя (перелік місць направлення додається).

Немає сумніву, що книга В. В. Паська, у якій звучить ідея про
щення і порозуміння, примирення і єднання у висвітленні однієї з 
найтрагічніших сторінок української історії, стане вагомим внеском 
у справу духовного відродження українського народу, формування 
національної гідності й свідомості наших співвітчизників.

Користуючись нагодою, зичимо Вам, пані Маріє та пане Ми
хайле, міцного здоров’я, подальших успіхів у Вашій благородній 
місії сприяння розвитку та піднесенню української культури і ду
ховності.

З повагою,
Генеральний директору
акад. НАН України О. ОНИЩЕНКО
Травень 2001 р.

Шановні Михайло Івановичу та Яремо Петровичу!
Засвітило сонце над Залуччям 20—21 жовтня. Повна гармонія 

природи із настроями дітей, учителів та жителів села. Цей спокій 
душі, цю радість серця, це свято створили саме ви — два Ґояни, 
що поєдналися для творіння добра.

Учням нашої школи добре відомі книги з родинного Фонду 
Марії і Михайла Ґоянів «Українську книжку — українським дітям» 
та видавництва «Веселка». Та цього разу, придбавши комп’ютер 
найновішого покоління, Ви зробили чудо. Дехто вперше побачив 
на власні очі це диво техніки. Старшокласники матимуть нагоду 
теоретичні знання з інформатики закріплювати на практиці.



Освячення відреставрованої могили о. Степана Григоровича 
відбулося за Вашої фінансової підтримки. Це ще одне свідчення 
Вашого благодійництва.

Пишаємось, що Ви у нас є. Здоров’я, довголіття, а добро хай 
вернеться Вам сторицею.

З любов’ю та повагою, учні та вчителі Долішньозалучанської 
загальноосвітньої школи І—III ступенів.
Директор школи Л. РОМАНЮ К
Жовтень 2001 р.

Дорогі наші, рідні пані Маріє, пане Михайле!!!
Отримали Ваш факс, тепло стало від Ваших слів, від Ваших від

вертих доброзичливих побажань. Я буду все життя повторювати і 
дякувати долі, що дала всій моїй сім’ї можливість зустрітися в на
шому житті.

Ви знаєте, прочитала я лист-факс і чомусь зупинилася на Ва
ших іменах — Марія, Михайло. Як батьки Ваші продумали і надали 
Вам такі імена! Зараз, коли більше українців все ж таки в Україні 
хочуть доторкнутися до духовності, яку в наших душах знищили, ми 
звертаємось до Святих на ім’я Марія, Михайло, Микола. І я вірю, 
що Ви не даремно носите ці імена, і впевнена, що Бог Вам обов’яз
ково буде допомагати. Випробування в житті неминучі для всіх, але 
я знаю — Ви і ми поборемо.

Мені дуже сподобалась відвертість моєї Вікторії, яку вона ви
словила після перегляду фільму про Вас, пане Михайле. Пам’ята
єте? Коли ми всією сім’єю приходили до Вас в гості і нам показа
ли цей фільм. Вона після перегляду його заплакала і сказала, що 
коли вона буде старша, то обов’язково стане меценатом, як Ви. 
Тому я знову кажу, Ви не даремно робите свою добру роботу і про
буджуєте у людей такі почуття, як благодійництво, меценатство і 
просто несете людям добро і світло і таким чином їх вчите. Ціка
во, як пані Марія сприйняла цей фільм?

Дзвонила до кіноархіву, і ми домовилися зустрітися, щоб пе
редати папери з переліченими касетами, які приніс їм Микуль- 
ський. Картотеку світлин теж почну з початком Нового року.

Наша Анна успішно ходить до Університету, почалася зимова 
сесія, складає іспити на «відмінно», слава Богу. Коли буваю у ді
тей, ми згадуємо Вас, наші дорогі.

Пане Михайло, Ваші світлини, а може, і стаття вийшли у жур
налі «Науковий світ», пам’ятаєте, віддавала Федору Морозу. Як тіль
ки отримаю, вишлю Вам разом з газетами «Народну газету», яку я



купую після Вашого від’їзду. (Я вже купила журнали у кіоску і 
висилаю Вам разом з цим листом.)

Все, осінь остаточно залишила нас і прийшла зима, яку я не 
дуже сприймаю, але вірю, що вона не надто нас заморозить.

Мої дорогенькі, Ви теж доглядайте себе. Ви в житті вже бага
то напрацювались, тому більше часу віддавайте для себе, всю ро
боту не переробиш.

Комп’ютер я вже налагодила. Поступово вивчаю і практикую. 
Ви вже бачите мої перші кроки. Мені дуже цікаво, я з радістю 
друкую і хочеться, щоб виходило добре.

Всі будівельні доповнення на майдані Незалежності я обов’язко
во зафіксую своїм фотоапаратом і вишлю Вам, щоб мали уявлення.

Я Вам багато наобіцяла, але буду старатися додержувати свого 
слова.

Ще... годую синичок тут у Вас і в себе.
Мабуть, вже все.
Ми Вас любимо, шануємо і бажаємо здоров’я.

Київ, 12.12.01 р. ВАЛЕНТИНА

Р. S. Коли я закінчила лист, прийшов від Вас факс-допис.

23.05.2002 р.

Дорогий Михайле Івановичу!
Міжнародна асоціація україністів, Інститут мистецтвознав

ства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 
України щиро запрошують Вас взяти участь у II Міжнародних на
уково-практичних читаннях «Українське народознавство: стан і 
перспективи розвитку на зламі віків», присвячених пам’яті укра
їнського фольклориста Михайла Михайловича Пазяка (1930— 
1999).

З щирою повагою,
Оргкомітет читань

Аделаїда, 15.07.2002 р.

Шановна і дорога Анастасія!
З великим захопленням і з приємністю ми отримали Вашого 

листа. Це була для нас велика і цікава несподіванка. Ми раділи і 
дякували Всевишньому, що є в нашій рідній Україні такі талано
виті й чудові, прекрасні, здібні, патріотичні, працьовиті й віддані



учениці та учні. Ми свято переконані, що все це відбувається за
вдяки шановній і дорогій нам всім пані Наталії Руденко. Приємно 
нам, що Ви цікавитеся справами української діаспори в Австралії, 
щоби відповісти на Ваших 15 запитань, це не так просто, бо хо
дить о півстоліття подій і фактів першого українського поселення 
в Австралії після Другої світової війни. Нам треба підкреслити, що 
це була політична еміграція, себто ми були утікачі, спасаючись від 
московсько-комуністичного терору. Ці люди не були злочинці, як 
їм приписувала тоді комуністична окупаційна орда. Ми були по
літичними жертвами двох ментально хворих диктаторів — Сталіна 
і Гітлера. Ми, українці, повинні раз і назавжди зрозуміти, що ні
хто нам ніколи не допоможе, навпаки, всі окупанти, які топтали і 
далі топчуть нашу святу українську землю, ніколи нас не поважа
ли і не будуть нас поважати так довго, поки ми не будемо поважа
ти самі себе. Але, на жаль, нас так чужі «батюшки» виховували 
через століття, ненавиділи нас, українців, але любили нашу святу 
землю і на ній перетворили нас в рабів. Все це наше нещастя про
довжується сьогодні в нашій нібито незалежній Україні! Бувші мо
сковські вихованці при владі кажуть нам, що наша національна 
ідея не спрацювала. Так, як за комунізму служили Москві, і тепер, 
на одинадцятому році нашої незалежності, продовжують плазува
ти перед імперіалістичною Москвою. Де наша гордість? Коли при
йде час, щоби ми перестали підкорятись чужим зайдам в нашій 
державі? Зверніть увагу, що відбувається з українською мовою, 
чому така насильна русифікація? Чому москалі так нахабно став
ляться до нашої мови? І насильно пхають їхню напівазіятську мову 
нам у горло під гаслом, що ми слов’яни. Нам відомо, чому — щоби 
залишитися дальше окупантами в Україні. Бачимо, що теперішній 
уряд їм сприяє. Надія на краще завтра в Україні тепер належить 
вам, молодому свідомому поколінню, це завдання лежить на ваших 
плечах, дорогі наші друзі, щоби вже ніколи наш народ не потре
бував залишати свою рідну землю і йшов у чужий світ, стаючи 
скитальцями, щоби зберегти своє власне життя. Яка велика траге
дія була нанесена нам окупантами, без різниці, хто б вони не були, 
тому ми просимо і благаємо, любіть себе, любіть свою мову, лю
біть ваших рідних, сьогодні любіть ваших учителів, бо вони посвя
чують вам їхнє життя, вони передають вам найбільший скарб в 
житті кожної людини,— це знання, яке передається рідною мовою. 
Любіть свій страждальний народ, бо доля нашого народу не була 
легкою. Він невинно вмирав від голоду і холоду, нанесеного чужими 
і своїми зрадниками, які служили чужим не з своєї волі за шматок



хліба тільки ради того, щоб спасти свою грішну душу. Будьте горді, 
що ви українці, що можете служити своєму народові, пам’ятайте, 
що народ вічний, і тільки ті залишаються вічними, які віддають 
своє життя за свій народ.

Ми з далекої Австралії бажаємо Вам багато щастя, здоров’я, 
успіху у Вашій науці. Ми будемо молити Всевишнього за Ваш 
успіх, хай він береже Вас, Ваших рідних і Ваших друзів. Проси
мо, будь ласка, передайте наш щирий та сердечний привіт пані 
Руденко.

Ваші МАРІЯ, МИХАЙЛО

Шановні добродії Маріє та Михайле Ґояни!
ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!
СЛАВІМО ЙОГО!

Різдво і свічка, і пахуче сіно.
Кутя, калач, горіхи на пом ості...
Здається, щ о далека Україна
Прийшла до нас у гості!

Народження нашого Спасителя Ісуса Христа навіки змінило 
світ. Змінилася і наша Україна. Вона сьогодні вітає усіх своїх си
нів і дочок, розсіяних по широкому світі, як ті золоті зорі по голу
бому небу.

Незалежна Україна дарує кожному українцю своє тепло і лас
ку, любов і увагу, щастя і радість. Щоб Ви, Ваші діти і онуки були 
завше здорові, красиві, багаті. Ви на чужині вибороли, вистраж
дали, вимолили у Бога нашу вільну Україну, і вона, мов та дівчи
на у калиновому вінку, радо усміхається і дякує Вам щиро та сер
дечно...

Звичайно, нелегко рухатися вперед, швидко піднести свою 
господарку, відразу забезпечити високий життєвий рівень людей. 
Але ми прагнемо цього і перебуваємо в напрямку до кращого. 
Є недоліки, але не все так погано в нашій українській хаті. Є успі
хи в різних царинах нашого життя. При Божій допомозі наша 
Україна буде високорозвиненою, цивілізованою державою на ра
дість усім нам — її синам і донькам, де б вони не жили.

Тож святкуймо Різдво Христове і Новий 2003 рік з вірою у наш 
чудовий край, ймення якому — вільна Україна.

Хай же новонароджений Господь благословить усіх нас на 
добрі помисли і справи! А усім Вам — довгого і щасливого віку!



Добра, щастя, любові, процвітання і -  до зустрічі на нашій 
славній Україні!

ХРИСТОС РОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
За Всесвітню службу «Радіо Україна»

Грудень 2002 р. Олександр ДИ КИ Й

Аделаїда, 18.12.02 р.

Шановний і дорогий пане Олександре!
З великою приємністю і радістю дякуємо Вам, що Ви сповіс

тили нам про Різдво Христове і Новий Рік-2003. Ми радіємо ра
зом з Вами з цієї нагоди. Возвеселімся всі разом, нині Христос 
родився в Україні, вже минуло два тисячоліття від народження 
Христа, і наш славний і вічний Київ став першим, що через Воло
димира Великого, який освятив нашу рідну Русь-Україну, приніс 
християнську віру, яка дає нам віру, надію і любов. Щоб ми віри
ли в українське новонароджене дитятко. Щоб ми надіялися на 
ласку Божу, молилися і трудилися. Щоби ми з нагоди Різдва Хри
стового передавали любов один одному через цілий 2003 рік. Щоби 
вечірня зірка на Святвечір осіяла наш народ і щоби кутя з медом 
осолодила наші згірчені недолею серця, довго чекаючи кращого 
завтра. На Святвечір молімся за наших діточок, за наших рідних, 
за наш народ, при святій вечері, бо це наше свято. Немає кращих 
споминів, як ми були малими, щоб поколядувати від хати до хати 
і всіх з любов’ю привітати. Ми в Бога вимолили нашу вільну Укра
їну. Але чи допоможе Він нам її вдержати, але це вже не залежить 
від Бога, це залежить тепер від нас самих. Тож святкуймо Різдво 
Христове і Новий 2003 рік з вірою і надією, що Всевишній наді
лить нашого Президента і Уряд і дасть нам всім розуму і сили ви
тримати цей нелегкий час, який переживає наш народ, і щоби 
спільно створити кращі умови в 2003 році. Вам особисто, пане 
Олександре, бажаємо кріпкого здоров’я, смачної куті разом з рід
ними і друзями, а ми разом з Вами на Святвечір заколядуємо. 
Просим Тебе, Боже, просим Тебе нині, даруй щастя, даруй долю 
нашій неньці-Україні.

З великою пошаною і любов’ю,
Австралія, 2002—2003 Ваші Марія, Михайло ҐОЯНИ

Христос Родився — Славімо Його!



£ j; [ Австралія, п. M. і М. Ґоянам

Дороге панство Маріє і Михайле!
Приємно було отримати від Вас такого щирого і схвильовано

го листа, адже давно ми не спілкувалися, а вже збігло понад рік 
часу. Я тільки із австралійських газет довідався, що мої поздоров
лення з нагоди Вашого ювілею, пане Михайле, дійшли. Спочатку 
думалося, що Ви приїдете до Києва, а згодом зрозумів, що така 
поїздка перенесена на пізніший час.

Пару слів про себе і родину. Як я раніше писав, з першого 
січня я вийшов на пенсію, знайшов собі спокійнішу роботу літе
ратурного редактора в одному педагогічному журналі, тому маю 
більше часу для творчої роботи, може, ще цього року зможу напи
сати новий історичний роман. Леся теж працює літредактором і 
коректором журналу «Вища школа України», трохи нам допома
гають сини, і так живемо.

Цілком поділяю Ваші думки про сучасне становище в Укра
їні, як і Ви, переживаємо за усі ті негаразди, а найприкріше, що 
нічого не можемо вдіяти. Ті, що захопили владу, вже нікого і ні
чого не бояться, вони знахабніли до краю і вже не зважають на 
заяви і протести громадських організацій та видатних і шанованих 
людей. Тобто в Україні є реальна загроза тоталітаризму і від цього 
страшно, не за себе, а за долю бідного народу, нашу культуру і 
мову, врешті за незалежність України. Днями розмовляв із коле
гами, вчорашніми і нинішніми нардепами, то вони, сказати б Вам, 
оптимістичніше дивляться на наше майбутнє. Може, вони знають 
щось таке, про що ми не знаємо. Дай Боже, щоб так сталося, і яко
мога швидше.

З цікавістю прочитав Ваше звернення до вчителів та учнів 
Української гімназії в Сімферополі, віриться, що для них будуть 
вельми корисними Ваші роздуми про самовіддану і тривалу бороть
бу нашого народу за своє визволення, про безсмертний подвиг 
вояків УПА та усіх націоналістів, які жертвували своїм життям для 
святої справи здобуття волі та незалежності. Найближчими днями 
надішлю цій гімназії декілька своїх книг і серед них — роман «Ли
царі помсти», що побачив світ, дякуючи Вашій допомозі.

Від себе і Лесі бажаю Вам і всій родині міцного здоров’я, доб
ра і всяких гараздів!

До зустрічі в Києві.
З глибокою повагою,

2 0 0 2  р . Олесь ЛУПІЙ



Австралія,
панству Марії і Михайлові Ґоянам

Добридень Вам, дорогі пані Маріє і пане Михайле!
Якось непомітно швидко проминув цей рік, у роботі, в безко

нечних клопотах, але майже щодня я згадував про Вас -  людей 
високої культури, інтелігентних, щирих і щедрих для інших. Зга
дував найперше тому, що брав до рук свій роман «Лицарі помсти», 
який побачив світ завдячуючи Вам, і дарував друзям, колегам, чи 
то студентам, чи то ліцеїстам, школярам. Таких зустрічей мав ба
гато. Дві пачки книг подарував на Донеччині ще у травні під час 
виступів на відзначенні Шевченківських днів.

Роман отримав широкий розголос, з’явилося кілька рецензій, 
відгуків, мені присуджено премію імені Д. Яворницького (правда, 
вручили тільки диплом без матеріальної винагороди, але що вді
єш — поки що живемо в бідності).

Хотів би довідатися про Ваше життя, здоров’я, над чим зараз 
працюєте, коли збираєтеся приїхати в Україну. Якось запитував 
Ярему, але він сказав, що вже давно не мав від Вас листа.

Я нещодавно повернувся з лікарні, де пробув майже місяць, 
почуваюся краще, але ще мушу ходити на амбулаторне лікування. 
Саме зважаючи на стан здоров’я, я подав заяву про звільнення з 
роботи, а крім того, хочу нарешті завершити ті твори, які почав, 
написати спогади, упорядкувати рукописи.

Про останні події в Україні не пишу, мабуть, Ви все знаєте. 
На жаль, нас знову обманули, і тепер залишається єдине -  споді
ватися на кращі часи. Та як би там не склалося, не будемо падати 
духом, тим більше, що попереду стільки роботи, а її, крім нас, ні
хто не зробить.

З радістю в серці вітаю Вас, пані Маріє і пане Михайле, з Но
вим 2003 роком і Різдвяними святами, зичу міцного здоров’я, світ
лої долі, сімейного щастя, усяких гараздів!

До зустрічі в Україні!
Леся також щиро вітає Вас, передає свої поздоровлення.

77.12.2002 р. Олесь ЛУПІЙ

Аделаїда, 05.03.03 р.

Шановні і дорогі панство Лупій!
Вашого листа, писаного 14.02.03, ми отримали, за який Вам 

щиро дякуємо. Радіємо, що Ви втішаєтеся добрим здоров’ям, бо



це;найважнійше, а все інше якось буде. Каже українська мудрість, 
що нема злого, щоби не вийшло на добре, поживемо -  побачи
мо. Дякуємо Вам, що Ви рішилися нав’язати зв’язки з Україн
ською гімназією в Сімферополі, вони потребують моральної під
тримки, їм там нелегко, в таких умовинах, які спричинює їм 
місцева корумпована, ворожа адміністрація Криму. Коли я був у 
Криму і розмовляв з ними, то вони мені жалілися, що нечасто 
наші академіки і науковці їх відвідують. Ми знаємо, що обстави
ни такі, що на все потрібні кошти і час. Але ми віримо, що, може, 
хтось із письменників хоч деколи їх зможе відвідати. А може, хоч 
листовно з ними переписуватися і стимулювати їх там знанням і 
порадами в науковій ділянці. Ми вдячні Вам, що Ви вислали їм 
пару книжок, вони будуть раді, що хтось ними цікавиться. Ми 
написали їм листа, але не знаємо, чи вони отримали. Поки що 
не маємо від них вістки, не знаємо, як там з поштою в Криму, 
там справді критична ситуація, і то не йде до ліпшого, а з цим 
роком 2003, роком Путіна—Чорномирдіна і Кобзона Україну в 
такий нібито невинний спосіб знову втягують у страшне загроз
ливе ярмо, і цим разом буде вина нашої так званої демократич
ної опозиції, яка не може знайти спільної мови, щоби рятувати 
нашу Незалежність від імперії зла. Найбільша надія була на на
ших письменників, які повинні вживати заходів, щоби просвіща
ти народ за цих останніх дванадцять років Незалежності, писати 
правду про нашу історію і про лихо, яке принесла нам Москва 
через століття. Цей рік буде дуже критичний для нашого народу, 
Кучма не оправдав себе, на жаль, продався в жахливий спосіб, але 
він так замотався, що, мабуть, у нього не було іншого виходу, Мо
сква вже йому диктує, ми спостерігаємо його тут на телебаченні, 
він перестрашена людина, чому? Тому, що він в такому поло
женні, що йому вже ніхто не вірить. Так виходить, що Москва ви
користала його, і тепер він не має іншого виходу, тільки ще на
діятися на Путіна і його соратників. Доробилась Україна, свої і 
чужі знову її розпинають. Але нам робити своє діло, хто живий, 
в ряд ставай боронити-здобувати рідний край. Прийміть від нас 
наші найщиріші побажання, бережіть себе, доглядайте один од
ного і пам’ятайте, що Україна потребує Вас. Хай Вам щастить. 
Бажаємо Вам успіху у Вашій праці, приємного пенсійного відпо
чинку за творчим столом!

Ваші Марія, Михайло ҐОЯНИ



Австралія, Аделаїда, М , М. Ґоянам

Дорогі пані Маріє і пане Михайле!
Христос воскрес!
Прошу прийняти найщиріші вітання із великим святом -  Вос

кресінням Господнім, бажаю Вам і Вашим рідним радості і щастя, 
здоров’я і натхнення для продовження благородної творчості і ді
яльності!

Разом із тим хочу подякувати за листа і щирі побажання, а та
кож за журнал «Наша мета». Один примірник я залишив собі, один 
передав бібліотеці Спілки письменників, а ще два — колегам до об
ласних наших організацій. Відверто скажу, що із зацікавленням 
прочитав я усі матеріали, статті й рецензії, спогади, а особливо Ва
шого листа-вітання з нагоди п’ятиріччя Української школи-гімназії 
у Сімферополі. До речі, я отримав листа-подяку від пані Наталії 
Руденко, в якому вона зворушено пише про Вас як благородних, 
добрих людей, істинних патріотів, меценатів, добродійників. Вона 
вельми вдячна за ті книги, які я надіслав їхній гімназії, запрошує 
обов’язково приїхати до них, виступити перед учнями та вчителя
ми. Про таку поїздку я вже говорив у Спілці, мається на увазі відві
дання гімназії невеликою групою письменників приблизно восени.

Поділяю всі Ваші переживання щодо останніх подій в Укра
їні, нам теж боляче до глибини душі, одначе вдіяти нічого не мо
жемо. Кожен з нас, як і Ви пишете, робить те, що може і вміє для 
загальної справи. Намагаємось брати добрий приклад із Вас. Бе
режіть себе, не перевтомлюйтесь.

Веселих і щасливих Великодніх свят бажають Вам
17.04.2003 р. Олесь і Леся ЛУП ІЙ
м. Київ

Христос воскрес!
Воістину воскрес!

«Повернені із забуття»
( Серію засновано 2001 року)

Щиро дякуємо меценатам із Австралії — українсько
му подружжю Марії та Михайлові ҐОЯНАМ — за благодійне спри
яння у випуску книжки їхнього славного краянина Івана Федора- 
ки (Садового) з рідного їм села Іллінці Снятинського району на 
Івано-Франківщині.

Видавництво «Веселка», 
Видавництво імені Олени Теліги



 ̂ Австралія,
Аделаїда,
Михайлові і Марії Ґоянам

Дорогі пане Михайле і пані Маріє!
Веселково дякую Вам за щире вітання з Великоднем і весною, 

яка прийшла в Україну з буйною зеленню і цвітом вишень. Шко
дую, що не зможете цього року приїхати до Києва, але знаю, що 
Ваші серця — з рідним краєм і з нами. Люди зчаста питають про 
Вас, і я завжди передаю їм добрі вітання від Вас.

Щодо грошей, які Ви перешлете на валютний рахунок «Весел
ки» для оплати робітникам за огорожу коло могили священика- 
просвітителя Степана Григоровича, який відкрив 1825 року в селі 
Залуччі Снятинського району Івано-Франківської області першу 
народну школу в Галичині, то зніму гроші з нашого рахунка, по
стараюсь вибрати час, поїду на Снятинщину і вручу гроші безпо
середньо виконавцям цієї роботи, може, і під розписку.

Ми підготували до друку книжку Івана Федорака (Садового) 
«Безіменні плугатарі». Це найповніше видання творів Вашого од
носельця із села Іллінці, прекрасного письменника, який учителю
вав у Русові, дружив із Василем Стефаником, збудували вони ра
зом школу в селі за власні кошти. Ви його пам’ятник бачили, коли 
ми були в Русові. Ми на відкритті книжки дякуємо Вам за благо
дійну фінансову допомогу для її випуску. Якщо Ви зможете для цієї 
доброї справи виділити кошти, то ми викупимо за них книжки, по
ставимо на кожній книжці Ваш світлий знак благодійності і в усіх 
школах Снятинщини (і не тільки Снятинщини) буде незабутній 
подарунок від Вас і пам’ять про видатного (я так вважаю) пись
менника Івана Федорака (Садового), який був вивезений з роди
ною до Караганди і там загинув.

Обнімаю Вас серцем і душею, передаю щирі вітання від усіх 
людей «Веселки».

Бережи Вас, Боже!
Щиро Ваш,

Ярема ГОЯН

Подружжю
Українських меценатів з Австралії 
Михайлові і Марії Ґоянам

Дорогі пане Михайле і пані Маріє!
Щиро дякую Вам, рідні Люди, за гроші (1985 американських 

доларів), які щойно надійшли на валютний рахунок «Веселки».



Ми зобов’язані у видавництві негайно зробити все можливе, 
щоб із цієї суми, яку Ви із своїх заробітків призначили для укра
їнських дітей в Україні, не змарнувалася ні одна копійка, Тому 
вихід є один: придбати за ці гроші книжки у «Веселці» для україн
ських шкіл і підписати договір між Вами і видавництвом на купів- 
лю-продаж книжок і передати цей договір до банку, щоб ці гроші 
без усяких вирахувань пішли на добру справу.

Щодо книжки Вашого односельця Івана Садового, то вона вже 
друкується. Є в книжці сторінка з подякою подружжю Ґоянів 
(я зразок передавав Вам у попередньому факсі). Книжка скоро 
буде, ми виготовимо таку печатку з іменами Михайла і Марії Ґоя
нів, яка була раніше, на кожній книжці поставимо її, і восени, як 
почнеться навчання в школах, я повезу ці подарунки від Вас у 
школи Покуття. А якщо Ви залишили печатку тут, у Києві, то ска
жіть про це, і ми скористаємося нею.

Щодо повернення грошей (2500 гривень) людям Залуччя, які 
зробили огорожу довкола могили священика Степана Григорови
ча, то я, як обіцяв, виберу час, повезу їм гроші і, якщо треба, візь
му в них розписки за одержану суму і перешлю Вам. Справа ця 
свята, чесне виконання її я беру на себе, і зроблю, як сказав, знайду 
вихід, бо в нас благодійництво, як Ви знаєте, на жаль і сором, об
кладається податком.

Передаю Вам договір на придбання книжок, прошу підписати 
і повернути факсом, бо в найкоротший строк треба вирішити спра
ву з банком. Обнімаю Вас і зичу здоров’я Вам!

Ярема ГОЯН

Українським меценатам,
Почесним працівникам «Веселки»,
Благодійникам «Веселки»,
Подружжю Михайлові і Марії Ґоянам

Дорогі пане Михайле і пані Маріє!
Вітаю Вас, славних Сина і Дочку України, з святом української 

державності — Днем Конституції України.
Ви своїм життям і працею виборювали вільну, самостійну 

Україну, живете її долею і вкладаєте в розбудову Держави України 
і свою душу, і власні кошти, зароблені нелегким трудом, допома
гаєте бідним і хворим, сиротам і дбаєте, щоби жила українська 
книжка і була в дітей.

Дякую Вам за телефонний дзвінок додому і добрі слова, раді
сно було Вас чути і знати, що хоч і далеко, на іншому боці плане
ти Ви живете, а ми чуємо, як б’ються Ваші рідні серця.



і ь Щодо Ваших грошей за встановлення огорожі довкола моги
ли священика Степана Григоровича, то я сподіваюся поїхати в 
кінці липня до Снятина (там у цей час відзначається День міста, 
ми з Вами колись брали в цьому святі участь) і вручити людям 
Вашу фінансову віддяку.

Книжка Івана Садового друкується, в книжці йде подяка Вам. 
Ми будемо зберігати Вашу частку тиражу і, може, почекаємо з 
врученням до Вашого приїзду. Зробимо так, як Ви скажете.

Хочу повідомити Вам ще одну новину, яка Вам буде цікава. 
Я здаю до друку свою книжку «Таємниця Лесикової скрипки». (Ви 
частково фінансували її випуск у 1992 році, з подякою Вам вона 
пішла у світ тиражем 65 тис. примірників, була відзначена Шевчен
ківською премією.) Тепер вона пробилася в так звану Національну 
програму соціально значущих видань. (Програму фінансує держава 
через наш Державний комітет теле- і радіомовлення, якому підля
гає «Веселка».) За угодою з Держтелерадіо книжка повинна вийти 
тиражем 5 тис. примірників, і буде забрано в нас увесь тираж до 
останнього примірника і передано у бібліотеки чи хто знає куди.

Я хочу додрукувати хоча б 2 тис. примірників, щоб передати 
книжку до книгарні, аби її купували люди, бо вже минуло 11 ро
ків, як книжка виходила в світ і її давно немає. Але тепер сотво
рили таку угоду, яка забороняє мені як авторові додруковувати 
тираж і цієї книжки, і інших, які внесені до цієї Національної 
програми. Це елементарне порушення авторських прав, проти 
цього рішення ми, видавці, боремося, але поки що перемоги 
нема. Я напишу Вам листа, і Ви побачите це неподобство на 
власні очі.

Я б дуже хотів додрукувати хоча б 2 тис. примірників «Таєм
ниці Лесикової скрипки» і на цьому тиражі залишити Вам ту саму 
подяку за допомогу у випуску книжки, яка була надрукована у 
виданні 1992 року. Може, такий благодійний прапор на початку 
книжки посприяє її надрукуванню. Якщо ж зможете виділити якісь 
гроші на цю Гоянівсько-родинну справу, я за ці кошти Ваші зміг 
би викупити певну частину примірників і ми від Вашого імені 
подарували б книжки дітям, або це зробите Ви, коли приїдете до 
Києва. Один примірник книжки буде коштувати приблизно 20 гри
вень. Може, під час друку вдасться знизити цю ціну.

Буду чекати Вашого рішення. Вибачайте за довгого листа.
Зичу Вам і всій родині добра на землі.
Обнімаю,

Ваш Ярема ГОЯН



Шановним добродіям Михайлові 
та Марії Ґоянам
від педагогічного та учнівського колективу 
Хотівецької загальноосвітньої школи І —III ступенів 
Києво-Святошинського району Київської області

Щиро вдячні від імені вчителів та дітей Вам, шановний Ми- 
хайле Івановичу, та Вашій дружині пані Марії за отримані книж
ки, які стануть допомогою для учнів у навчанні та вихованні. Три
маючи в руках книжку, ми завжди пам’ятатимемо про добре серце 
та велику любов до дітей України, шановні Михайле Івановичу та 
пані Маріє.

З повагою від імені вчителів та учнів,
директор школи Микола В.
З жовтня 2002 р.

м. Київ
Українському подружжю
Михайлові і Марії Ґоянам,
Австралія

Дорогі пане Михайле і пані Маріє!
Веселково вітаю Вас з великим святом, яке прийшло з небес 

на зем лю ,- Святою Покровою. Українці з давніх-давен високо 
шанують світлий день Покрови, бо Пречиста Діва Марія є заступ
ницею України.

Святий образ Богородиці з маленьким Ісусом на руках явля
ється нам в Україні, бо несемо Його в серці з дитинства і любимо. 
Як Мати вишивала своєму Синочкові кольорові ризи, так і наші 
мами вишивають дітям біленькі сорочечки.

Являється Мати Божа, як являлася на горі Почаївській. І там, 
де ступала Вона, і досі б ’є з-під землі джерело цілющої води.

Дай, Боже, щоб ця вода цілюща з України давала Вам здоро
в’я і берегла Вашу Родину. Душею обнімаємо в цей небесно-світ
лий день пані Марію -  вірну українську Доньку, Дружину, Маму і 
Бабусю і просимо Святу Покрову покрити своїм божественним 
омофором Вашу рідну нам Родину, і хай на другому кінці Землі сяє 
Вам дорога Україна!

Щойно вийшли в світ дві книжки з подяками Вам за благо
дійну фінансову підтримку: моя «Таємниця Лесикової скрипки» і 
«Безіменні плугатарі» Івана Садового з Іллінців. Книжки Вам по-



кЬЇі ї ' І
Михайло 
і Марія

IIP!! І ЮНІЇ!
силаю, а про вручення їх школам і бібліотекам у рідному краї до
мовимося пізніше.

Вітання щире від Оленки і всієї «Веселки»!
14 жовтня 2003 року Ваш Ярема ГОЯН

Дорогий Михайле Івановичу!
Веселково вітаю Вас у світлий день Святого Михайла, який 

любив людей і віддавав себе їм у жертовній праці і творенні добра 
на землі, і захищав їх. Душа Праведника сяє в небі і являється сьо
годні в Україні, осяває небесним світлом Вас, рідного нам Михай
ла, і Вашу Родину, бо Ви — благодійники для українських дітей і 
рідного слова, захищаєте Україну.

Здоров’я Вам і всій родині!
Обнімаю,

21 листопада 2003 р. Ярема ГОЯН

Дорогий пане Михайле!
Радий повідомити Вам, що наш конкурс набирає ще більших 

масштабів. Це воістину державна й народна справа. Я певен, що 
колись про нього з повагою говоритимуть історики. Шкода мені, 
що Вас немає тут — ми б із Вами стільки шкіл та університетів від
відали.

Після смерті Василя Плюща «Літературну Україну» очолює мій 
найкращий друг Петро Перебийніс. (Ви пам’ятаєте, ми якось їзди
ли всі троє: Ви, Перебийніс і я в котрусь із шкіл?) Я певен: він 
зробить газету кращою. Його треба всіма силами підтримувати. 
Будь ласка, кажіть там людям, що нині медведчуки й суркіси пе
рейшли в атаку на Спілку письменників. Вони профінансували 
з’їзд (там зібралися всі антиукраїнські елементи, їх сотня-півтори), 
але він нелегітимний. Йде з ними важка боротьба. Але газета — 
в наших руках. З неї Ви про все можете дізнатися, не даймо її за
душити.

Маю до Вас таку справу. Ми запланували на кінець травня 
виставку в Музеї повернутої спадщини: «Марія і Михайло Ґояни — 
українські меценати». Ви знаєте цей музей. Така виставка потріб
на з виховною метою — і для діаспорних українців, і для тутешніх. 
Прошу подумати на цю тему й прикинути, які експонати ми мо
жемо туди запропонувати. Я теж маю деякі міркування, тоді ми 
обміняємося думками.



Днями був у патріарха Філарета. Там запитували, коли Ви одер
жуватимете орден. Я сказав, що це ми знатимемо до кінця грудня. 
Тоді й дамо відповідь.

Обіймаю Вас сердечно. Кланяюся пані Марії і всій Вашій 
родині.

Радий буду звісткам від Вас.
2004 р. Михайло СЛАБОШ ПИЦЬКИЙ

Дорогий пане Михайле!
Як Ви, напевно, уявляєте, підготовка до четвертого конкурсу 

наша у розпалі. Особлива увага в ній належить інформаційному 
забезпеченню. Нині готуємо цілу добірку публікацій для всіх ту
тешніх газет, а також для видань діаспорних. У зв’язку з цим, чи 
могли б Ви написати статтю про своє бачення конкурсу і його 
проблеми для обох українських газет в Австралії та передати її до 
редакцій, а копію надіслати нам, щоб ми це опублікували в тутеш
ніх газетах, а також в українських південноамериканських видан
нях («Свобода», «Новий шлях», «Гомін», «Мета», «Українські вісті» 
та ін.?).

Сподіваюся, що у Вас все гаразд, буду вдячний, якщо обі
зветеся.

З правдивою пошаною до Вас,
Виконавчий директор
Ліги українських меценатів Михайло СЛАБОШ ПИЦЬКИЙ
2003 р.

Меценат у  школі мецената
Гнідинська загальноосвітня середня школа в Бориспільсько

му районі на Київщині часто приймає шановних гостей і зблизь
ка, і здалека, їхній реєстр за роки державної незалежності України 
просто вражає. Серед них є й люди, які посідають високі посади в 
громадському чи політичному житті. І всі вони докладають багато 
сил, щоб сприяти національно-патріотичному вихованню юного 
покоління.

Нещодавно гостем юних гнідинців був голова Верховної Ради 
України Володимир Литвин, який вітав їх із наданням школі імені 
великого українського мецената Петра Яцика. Це було спільним 
бажанням учнів, педагогів та батьків. Рішенням Кабінету Мініст-



:: рів школа носитиме ім’я людини, яка, навіть живучи поза Укра
їною, дбала про українську освіту, науку й культуру.

Нині ж гість школи — меценат Михайло Ґоян. Він — громадя
нин Великої Британії, живе в Австралії. А родом пан Михайло з 
України. Він — земляк Василя Стефаника, чию творчість вивчають 
у курсі історії класичної української літератури школярі. Меценат 
прийшов у гості не з порожніми руками, подарував гнідинським 
учням і вчителям цілу бібліотеку. Ці книжки, що побачили світ у 
різних видавництвах столиці, він спеціально закупив для гнідинців.

Присутнім в актовій залі гостя представив виконавчий дирек
тор Ліґи українських меценатів Михайло Слабошпицький. Він 
розповів про сотні бібліотек, які за роки незалежності України 
закупив і подарував навчальним закладам щедрий меценат, про 
книги, яким своєю фінансовою підтримкою подружжя Ґоянів до
помогло з ’явитися в світ.

Зустріч вилилася в розмову про український патріотизм, про 
людину й народ, про місце особи в національній історії. Чимало 
запитань від гнідинців до мецената було й суто особистого харак
теру. І на всі вони одержали вичерпні відповіді.

Від імені всіх учасників зустрічі директор школи Василь Іва
нович Галатенко подякував меценатові й оголосив рішення педа
гогічного колективу: віднині Михайло Ґоян вважається почесним 
учителем їхньої школи. Всі присутні зустріли це повідомлення 
дружними оплесками.
2004 р. Світлана КОРОНЕНКО

Дорогий пане Михайле!
Дуже незвично не мати від Вас ніяких звісток. Сподіваюся, що 

у Вас все гаразд. Дуже не вистачає Вас на всіх церемоніях нагоро
дження учасників конкурсу і в школах та університетах, де ми бу
ваємо. Маю сподівання, що наздоженемо все, коли Ви прилетите. 
Прошу про це повідомити. Прошу також повідомити, коли можна 
сподіватися на решту членських внесків, оскільки маємо викону
вати наш бюджет. А ще до того є ціла низка таких важливих видав
ничих проектів Ліґи.

Ми вже вручили від Вашого імені десяток премій конкурсантам.
Ви, певно, забули, що маєте підготувати експонати про себе і 

пані Марію для виставки у Музеї повернутої спадщини, яку ми вже 
готуємо, а відкриється вона до дня Незалежності України. Це Літа 
робить виставку про найкращих, на нашу думку, людей діаспори.



Була Ваша дуже добра стаття в «Літературній Україні». 
Обізвіться, будь ласка.
Щиро Ваш у приязні,

30.01.2004р. М. СЛАБОШПИЦЬКИЙ

Вельмишановний Михайле Івановичу!
Ми, адміністрація, батьки, викладачі, учні спеціалізованої 

школи № 20 щиро Вам вдячні за те, що Ви знайшли час для зу
стрічі з дітьми та ще й зробили такий чудовий подарунок шкіль
ній бібліотеці — понад 200 примірників цікавих книжок.

Всі ми захоплюємося Вами, Михайле Івановичу, Вашим пат
ріотизмом, Вашою любов’ю до людей, зокрема сердечним став
ленням до молоді, Вашим ентузіазмом, Вашою незламною волею 
до життя, Вашим невичерпним бажанням і вмінням допомагати 
людям.

Своєю короткою зустріччю Ви зробили революцію в душах та 
серцях дітей, Ви, як жива легенда, примусили їх змінити погляди 
на життя, примусили замислитися над своїм майбутнім, майбут
нім держави.

Низько Вам, дорогий Михайле Івановичу, вклоняємося, бажа
ємо Вам міцного здоров’я на довгі-довгі роки.

Передайте від нас слова вдячності Вашій дружині та наші най
кращі їй побажання.

Будемо сподіватися, що це не остання наша зустріч, що ще 
буде не одна нагода приємно поспілкуватися з Вами.
Директор спеціалізованої школи №  20 О. РУДЕНКО
Голова батьківського комітету Л. КОСАРЧУК
Голова шкільного самоврядування М. ШАПОВАЛОВ
Квітень 2004 р.

Гнідинська ЗОШ  І—III ступенів імені Петра Яцика
Пану Михайлу Ґояну
Аделаїда
Австралія
07.04.2004 р.

Вельмиповажний пане Михайле!
Пишу Вам листа під глибоким враженням від зустрічі 2 квітня 

2004 р. Повірте, що в нашій школі щорічно проходить з десяток 
подібних заходів. Тут бували і високі посадовці, і громадські та
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і ? і культурні діячі, і народні умільці. Але за силою емоційного впли- 

ву на дітей мало хто з них може зрівнятися з Вами! Знаєте, всі 
jlUfj присутні майже фізично відчули ту позитивну енергетику, яку Ви 
лі;- випромінювали на слухачів. Найголовніше, що діти ще й через 

кілька днів жваво обмінювались враженнями!
'ф-.,-, Серед дітей була учениця 10 класу Антощенко Тетяна, яка пере

їхала до нас саме з Івано-Франківщини у вересні 2003 року. Я бачив 
її очі, вираз обличчя, коли вона слухала Ваші розповіді. А в понеді
лок вона принесла кілька учнівських аркушів, на яких поділилась тим, 
що творилось в її дитячій душі на зустрічі з Вами. Ці роздуми без 
правок і редагувань з великим хвилюванням надсилаю Вам.

І ще. У вівторок, 06.04.04 р., на нараді всі вчителі вирішили, 
що ми просто зобов’язані зробити нашу шкільну бібліотеку імен
ною Вашої родини. А тому уклінно просимо надіслати нам фото
графії, документи, що висвітлюють Ваш з пані Марією життєвий 
шлях та етапи благодійної діяльності.

Зі щирим вітанням, всі вчителі Гнідинської школи імені Пет
ра Яцика та її директор

Василь ГАЛАТЕНКО

Вельмишановний пане Михайле Ґоян!
Учнівський і вчительський колективи Снятинської ЗОШ І— 

III ступенів ім. В. Стефаника Івано-Франківської області вислов
люють Вам і Вашій дружині пані Марії щиру вдячність за бібліо
течку української літератури, подаровану нашій школі.

Ми поділяємо Ваше вдоволення з приводу прийняття збора
ми Ліги українських меценатів рішення про присудження Вашому 
подружжю премії Є. Чикаленка за 2000 рік.

Зичимо Вам міцного здоров’я, щасливих, радісних днів, до
бробуту і великого пошанівку від тих громадян України, які ко
ристуються плодами Вашої благодійницької діяльності. Хай і на
далі допомож е Вам Бог у Ваших добрих починах на благо 
українського народу.

За дорученням колективу
Директор школи О. М. БОРЕЙКО

Лист-подяка
Дирекція, вчителі та учні Стецівської загальноосвітньої шко

ли I—III ступенів Снятинського району Івано-Франківської об
ласті складають щиру подяку п. Михайлу Ґояну та п. Яремі Го-



яну за одержану дитячу та художню літературу видавництва «Ве
селка».

Бажаємо Вам людського щастя і міцного здоров’я. Хай кожна 
година приносить Вам радість за людяність і щедрість, за безко
рисливість, яку даруєте дітям.

Нехай множаться гаразди у Вашому житті, збуваються всі Ваші 
мрії та надії.

Успіхів Вам у праці на благо Української держави. Нехай жит
тя буде прихильне до Вас, а рідна земля надає наснаги і сили.

Хай Божа поміч завжди з Вами буде і дарує многії літа. 
Директор школи М. М. ГНАТЮК

Дорогі жінки «Доброго серця» з Ньюкастла!
Спільнота вчителів дякує за той вагомий для нас грошовий 

внесок, який Ви передали через давнього друга гімназії М. Ґояна.
Бажаємо Вам і Вашим сім’ям доброго здоров’я!

Директор НВК «Українська школа-гімназія» Н. І. РУДЕНКО
м. Сімферополь,
07.09.2004 р.

Святішому Патріархові Київському
і всієї Руси-України Філаретові
28.05.2004 р.

Ваше Святосте!
Веселково вітаю Вас, Духовного Провідника Нації, Велико

го Українця, Патріарха Київського і всієї Руси-України, з урочис
тим православним святом — Трійцею, або, як українці ще гарно 
називають,— Зеленими Святами. Зелене — це колір життя. Якщо 
кольори Прапора України -  блакитний і жовтий -  поєднати, то 
забуяє зелений. А українці бережуть перекази, що Бог у цей день 
створив землю і засіяв її зеленню і прийшли до людей від Бога 
Зелені Свята.

Віримо у Пресвятую Трійцю — Бога-Отця, Бога-Сина і Бога- 
Духа Святого, радіємо, що над Україною сходить веселка від Бога 
і що таку небесну назву має видавництво «Веселка».

Дай Вам, Боже, на все гоже! Щасливих многих літ Вам, Укра
їнській Церкві та рідній Україні, вірним Сином якої Ви є!

Від щирого серця,
Меценат із Австралії Михайло ҐОЯН
Директор видавництва Ярема ГОЯН



s Вельмишановний пане Михайле 
і вся Ваша родина!
Ми, всією сім’єю Грищенків, поздоровляємо Вас, пане Ми

хайле, з Днем Народження!
Ми, українці, як в Україні, так і в діаспорі, найщасливіші люди 

в світі, тому що пробудилися, піднялися з колін, дожили до тако
го часу, що Київ став політичною столицею світу. Європа з нами і 
весь світ з нами, і не треба буде людям Європи і світу дізнаватися, 
де є така держава — Україна. Починається нова епоха України — 
епоха людяності, порядності, честі.

Нема вже тієї маси сплячої, інертної, а є прекрасна, розумна, 
впевнена молодь, яка повела всіх людей на Помаранчеву револю
цію. Коли я була на Майдані і журналіст спитав мене, що я відчу
ваю в цей час, я відповіла — я дуже щаслива, що перебуваю поряд 
з тими, які перевернули світогляд людей, надали людям впевне
ність у майбутньому, які з маси перетворилися в громадян, в укра
їнський народ з твердою політичною волею. Це наша передова мо
лодь наважилася сказати старій владі: «Ні!» Яке щастя відчувати 
себе частинкою великої рідної України, що дожила до такого часу, 
що зараз і назавжди Ми і Правда єдині. Я хочу, і це так буде, щоб 
ми ніколи не забули того ковтка Свободи, яким нас надихнув Май
дан. Я щаслива, що у нас, українців, є такі, як Віктор Ющенко, 
є наша Юлія Тимошенко і багато прекрасних професійних лідерів, 
які, ризикуючи своїм життям, доказали всьому світові і тим біль
ше Московії, що час брехні минув.

Це Москва та її холуї розробили брудні технології виборів, 
нічим не нехтуючи, це Москва, мені так здається, причетна до 
отруєння нашого лідера — Віктора Ющенка, це вона розробила 
план сепаратизму, це вони нас поділили на схід і захід. Москва так 
грубо, нахабно втручається в наше життя. Яка цинічна, брудна 
кампанія велася проти українського народу, проти демократії. Я ві
рю, що вимруть динозаври старої влади і почнеться відправний 
момент розквіту нашої держави.

Але ми багато в чому були самі винні. Ми бачили, як чужинці 
верховодили в Україні, як ґвалтували нашу культуру й мову, як 
принижували нас. Ми дуже довго спали, спали летаргічним сном 
на дарованій нам Богом волі, ми не чули самого Бога, який про
сив нас, щоб берегли Україну, дбали про її захист, ми не чули на
шого Великого Пророка Тараса, який в кожному своєму творі, 
а головний — це «Заповіт», промовляв, благав нас про це.

Ще ми були заражені хворобою малоросійства. Якби ми не 
хворіли малоросійством, нам би жоден негідник не посмів колоти



очі нашим націоналізмом, дорікати й залякувати. Не націоналізму 
нам треба було боятися, а нашого хронічного малоросійства.

Нашу Батьківщину називали Україна terra incognita, тобто кра
їна, невідома для світу. Це країна, де народилася Трипільська ци
вілізація, країна, яка в часи середньовіччя була демократичною 
Козацькою державою...

У свої 83 — не повертається язик називати цю цифру -  Ви пов
ний енергії і натхнення, і ще чекає стільки справ, зустрічей з моло
дим поколінням. А це просто необхідно, щоб молодь мала можли
вість бачити Вас і спілкуватися з Вами. Ваша зустріч з молодцю — 
це не формальне дійство, це терпеливий і доступний спосіб спіл
кування, вміння вислухати, вміння відповісти на всі запитання.

Не існує теми, на яку Ви не мали б власного, незалежного 
погляду. Ваші добрі діла залишаються на все життя в молодих сер
цях.

Ваше серце, дорогий пане Михайле, повне любові до Слова, 
Ви зрозуміли істину, що через Слово вловлюються душею щирість, 
чистота. Слово є провідник і проявник. У Слові — вся людина. 
Тому Ви разом з дружиною, пані Марією, прилучилися до Просві
тянства -  до Книжки, яку Ви розповсюджуєте тут, в Україні, і за 
це Вам велика подяка, і взагалі, життя лише тоді має сенс, коли 
воно осяяне ідеєю.

Ми всі в Україні Вас дуже любимо. Молю Бога, щоб таких 
людей було по всьому світу, а у нас в Україні якомога більше.

Хай Господь сторицею повертає Вам доброту й любов, при
множує здоров’я, сили й енергію, які випромінює Ваше щире ве
лике українське серце. Всі ці побажання прийміть і для пані Марії, 
Вашого вірного друга, з допомогою якої Ви здійснюєте великі, так 
необхідні для України справи!

Здоров’я доброго і віку довгого всій Вашій родині!
Многая, многая літа!
З шаною,

9.01 .05р . ВАЛЕНТИНА, ВІКТОРІЯ,
АННА, ОЛЕКСАНДР

У  кожнім дні своя пора світання
Є люди, спілкування з якими окрилює, дає натхнен

ня й енергію, вселяє впевненість і віру. Саме такими притаманно- 
стями володіє Михайло Ґоян, українець з Австралії,— постать, яку



мало назвати непересічною. Він -  яскрава особистість, що акуму
лювала в собі найкращі риси українства,- безмежну любов до 
Батьківщини, невгамовну пристрасть до улюбленої справи, опти
мізм і толерантність, інтелект, уміння перетворити своє життя в су
цільне подвижництво в ім’я України.

Тут у Михайла Ґояна -  море щирих друзів, знайомих, при
хильників, зрештою, соратників по тих благородних справах, до
бра слава про які шириться по всій Україні. Він залишив свій 
рідний край — Прикарпаття після Другої світової війни. Жив у 
Великобританії, згодом переселився до Австралії. Звісно, дум
ками і мріями линув в Україну, розбудовуючи національну спра
ву в далеких краях. Коли Україна стала незалежною, одним із 
перших, за покликом серця, повернувся на рідну землю. Відтоді 
Михайло Ґоян побував чи не в усіх українських регіонах, добре 
вивчив їхні проблеми і дуже конкретно допомагає їх розв’язу
вати.

Разом з дружиною заснував родинний Фонд Марії і Михайла 
Ґоянів «Українську книжку — українським дітям». Сотні тисяч 
книг, виданих коштом Фонду, подаровано дітям, спраглим укра
їнського слова, сиротинцям, школам. Видавництво «Веселка» удо
стоїло Михайла Гояна звання почесного працівника. Він — член 
Координаційної ради Всеукраїнського центру дитячої книги, ла
уреат премії ім. Дмитра Нитченка. Михайло і Марія Ґояни наго
роджені дипломами і медалями «Подвижникові дитячої книжки» 
та «“Веселка” — благодійникові». Ліга українських меценатів ус
пішно здійснює свою благодійницьку діяльність також значною мі
рою завдяки старанням Михайла Ґояна. Не обминув він своєю 
щедрістю й тижневик «Шлях Перемоги», передплативши його 
п’ятдесятьом читачам.

Громадський діяч і науковець Михайло Ґоян має захоплення, 
яким, до речі, займається на високому професійному рівні. Це — 
фотографія. Тисячі світлин художника відтворюють обличчя сучас
ної України, фіксують її новітню історію. Під час реконструкції 
Хрещатика пан Михайло фотографував головну вулицю столиці з 
пташиного лету. Домовлявся з кранівниками, і «стріла» піднімала 
його, здавалося, аж до хмар. Що то — молодість душі! У свої «за 
вісімдесят» він має серце юнака, бо лише за покликом романтики 
можна забиратися на позахмарні висоти, хлюпати по бездоріжжю 
у віддалених селах, летіти через океани в Україну — буремну, 
розбурхану виборчими баталіями, щоб разом із повсталим народом 
здобувати для нього свободу.



Незадовго до Нового року Михайло Ґоян вирушив до Австралії 
і всі свята — нашу Перемогу, Різдво, Новоріччя — відзначав із ро
диною. Як і свій день народження. 10 січня Михайлові Ґояну ви
повнилося 83. Він — у розквіті творчих сил, повен задумів і надій, 
життєвої наснаги та оптимізму. Зрілий вік — не перешкода для 
повноцінного буття. Це пора, коли вже багато знаєш і ще багато 
можеш.

Редакція тижневика «Шлях Перемоги» сердечно вітає пана 
Михайла з уродинами, зичить міцного здоров’я, щастя та добра на 
многії і благії літа! Вас чекає Україна!
Січень 2005 р. ( Сторінку підготувала Ольга ДМИТРЕНКО)

Дорогі наші друзі Маріє і Михайле Ґояни!
У світлий день Христового Воскресіння, який наповнює кож

не людське серце радістю тріумфу Христа — його великої перемо
ги і правди — з нашої України надсилаємо Вам щирі вітання і ка
жемо невмирущі, одвічні великодні слова:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
В час Помаранчевої революції Україна знову випросталась, 

наш народ показав себе свідомою нацією, вийшов на площі і ву
лиці, щоб у мирній ситуації підтвердити своє право на волю і сво
боду. І обрати такого Президента, який повів би наших чудових 
людей з неправди до справедливості. Звичайно, з Божою допомо
гою наші сподівання здійснилися. Кажучи словами Віктора Ющен
ка — ми хочемо будувати справді демократичну, цивілізовану дер
жаву з високим стандартом людського життя. Наша перемога — то 
перемога усіх українців, як на материнській землі, так і по всіх 
кутках Землі-планети. Бо НАС багато і НАС не подолати!

Нова, справді народна влада своїми першими кроками під
тверджує якісні позитиви в своїй державі. Тільки в єдності і тіль
ки в демократії ми, українці, вирішимо усі питання.

Нам ніщо не завадить у здійсненні чесних і благородних на
мірів — зробити Україну справді українською. Нехай воскреслий 
Господь винагородить своєю ласкою усіх, хто душею і серцем вбо
ліває за кращу долю своєї найдорожчої матері-України.

І радіють Карпати, рада в лузі калина,
Усміхаються цвітом сади і поля,
Запиш алася гордо наша вільна Вкраїна,
Славить день  Великодня рідна отча земля!



ІачШІІіИ
'If 11 ? \ і Ще раз вітаємо Вас з святом Пасхи!

Міцного здоров’я Вам і членам Вашої родини, радості з небес 
[Dill та щедрих Божих ласк!

Христос воскрес! Воістину воскрес!
356 Зі щирим пошануванням,

Директор Всесвітньої служби «Радіо Україна» Олександр ДИ К И Й
Квітень, 2005 р.

Вельмишановні пані Маріє та пане Михайло!
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Моги- 

лянська академія» щиро дякує Вам за Ваш щедрий подарунок, 
який стане гарним внеском у розвиток наших фондів.

Книжки, що побачили світ за підтримки Фундації Україн
ських Студій в Австралії, наукова розвідка Івана Ільєнка, дослі
дження Дмитра Чуба про Великого Кобзаря та історико-публі- 
цистичний збірник про українську дивізію «Галичина» знайдуть 
достойний відгук у душах наших спудеїв та професорів. Вони по
сядуть чільне місце серед найкращих видань з питань україніс
тики та стануть справжньою окрасою наших фондів, що сфор
мовані та продовжують поповнюватися, насамперед небайдужими 
українцями з усього світу (перелік отриманої літератури дода
ється).

На титульних сторінках видань будуть розміщені штампи «Да
рунок п. Марії Ґоян та п. Михайла Ґояна».

З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,
В. о. директора наукової бібліотеки Наталя КАЗАКОВА
2005 р.

Меценатові із Австралії
панові Михайлові Ґояну

Вельмишановний пане Михайле!
Щиро вітаємо Вас із Днем народження!
Жителі Покутського краю знають і поважають Вас за добру 

українську душу.
Ви є дорогим гостем у нас на Снятинщині, бо завжди прихо

дите до нас із подарунками. Це і велика кількість книг у школи 
району, це і комп’ютер у школу с. Долішнє Залуччя, і пожертва на 
огорожу до пам’ятника Степану Григоровичу — засновникові пер-



шої народної школи у с. Залуччі, і скрипка для Любомира Нико- 
лина у с. Іллінці...

Ви, разом з дружиною Марією, люди милосердні і близько 
берете до серця людські болі й біди.

Ми не можемо перелічити всіх добрих справ Вашої подвиж
ницької праці для людей у нашому районі і радіємо за Вас і всю 
Вашу родину.

Нехай над Вами і Вашою родиною панує Боже благословення!
Нехай свято Різдва Христового і Ваш день народження заві

тає до Вашої оселі колядою, віншуваннями і величаннями!
Веселої і багатої Вам і Вашій родині куті, і хай вона стане сим

волом здоров’я і достатку, добробуту і благополуччя!
Христос рождається!
Славімо Його!
Вам бажаємо всіх земних благ і гараздів!

Голова районної державної адміністрації Микола ФЕРБЕЙ
Голова районної ради Василь ГЛАДІЙ
Січень 2005 р.

24.05.05 р.

Вельмишановне панство Марія і Михайло Ґояни!
Висловлюємо Вам сердечну подяку за подаровані дві срібні 

медалі № 319 та № 320, виготовлені до тисячоліття Хрещення 
Руси-України. Медалі будуть зберігатися в Кабінеті-музеї В’ячесла- 
ва Чорновола.

З пошаною,
Президент
МБФ В ’ячеслава Чорновола Атена ПАШКО

Австралія
Панові Михайлові Ґояну

Дорогий Михайле Івановичу!
Щирою душею вітаю Вас, рідну Людину, славного українця, 

нашого веселчанина, зі святом Архангела Михаїла — хранителя 
Києва — столиці Держави Україна і оборонця українців.

Просимо Бога, щоби святий Михайло беріг Вас і Вашу роди
ну, дарував Вам здоров’я і многії літа. Ви зробили і робите на землі 
багато добра, особливо для дітей, несете дітям мудре і вічне слово 
в українській книжці зі світлим образом веселки.



і В Україні дуже тепла погода, тож передаємо Вам, пані Марії і 
всій родині це тепло з рідної землі, щоб воно обійняло Вас.

Сердечно,
Колектив «Веселки» Ярема, Оленка ГОЯНИ
2005 р.

Шановні Марійка і Михайло Ґояни!
Така приємність була отримати від Вас з України книги. Дуже 

цікавими для нас і для дітей були ’92 і ’93 року «Дванадцять Міся
ців», ми не раз заглядаємо до них за матеріалами для програм. 
Подобались нам оповідання Яреми Гояна, чи не є він Ваш родич?

Збірник пісень «Україна мила» ми передали в українську шко
лу та керівнику хору — пані Марії Британській.

З книжки «Українська дивізія “Галичина”» ми довідались ба
гато такого, що й самі не знали. У цій книзі та книзі Слабошпиць- 
кого «Незагублена українська людина» є багато інформації, яку ми 
вживаємо на радіо, це для нас як енциклопедія — довідуємось хто 
є хто. Журнали «Чумацький шлях» такі цікаві, що ми майже в кож
ній програмі з них щось передаємо.

Ось і зараз на Великдень будемо говорити про Києво-Печерську 
лавру, так як подано в журналі «Чумацький шлях». Та й знайшли ми 
багато такого, що ми не знали, і в інших книгах, які Ви спонсорува
ли, та в тих, що Ви видали. Пане Михайле, дай, Боже, Вам добре 
провести час в Україні і вернутися назад в Австралію до Вашої милої 
дружини Марії, до Вашої родини і до Ваших привітливих друзів.

З привітом,
Галина і Володимир СІМАНОВСЬКІ

Р. S. Пересилаємо $50 на те, щоб Ви купили і переслали нам 
книгу мого земляка з Шполи Михайла Слабошпицького про По
маранчеву революцію.

Також, будь ласка, передайте пану Михайлові Слабошпицько- 
му привіт від нас і наші «ґратуляції» за його заслужену нагороду 
ім. Т. Шевченка.

Р. Р. S. Ми вдячні Вам, пане Михайле, за компактні диски з 
піснями Галі Ільєвої. Будь ласка, передайте їй картку з подякою 
від нас, з Ньюкастла, Австралія.

Ще раз бажаємо Вам доброго здоров’я і успіхів в Україні.
Австралія 
25.03.05 р. Галина і Володимир СІМАНОВСЬКІ



Ікрі ш ш  пре і і р ш і і
Видавництво «Український письменник» щиро дякує подруж

жю Марії та Михайла Ґоянів (Австралія, штат Аделаїда) за їхню 
турботу про видання та розповсюдження української книги.

Здоров’я Вам, снаги та успіхів у Вашій благородній справі!
2005 р. Колектив видавництва ^ 5 ^

_5Йлгат FlfC
Україна, 03150, Київ, вуя. Антоновича (Горького) 51, тел./факс: +38 (044) 451 4021, +38 (044) 220 1396 

03150, Ukraine, Kyiv, Antonovlcha str. 51, tel./fax: +38 (044) 451 4021, +38 (044) 220 1396 
web: http://www.folgat.kiev.ua, e-mail: info@folgat.kiev.ua

Вих. №008П-05 
24 червня 2005р.

Ф ОНД
М арії та  М ихайла ҐО Я Н ІВ

Шановний пане Михайле!

Колектив підприємства ТОВ “ФОЛГАТ ФТК” щиро вражений великою 
благодійною діяльністю, що її веде Ваш Фонд в Україні. Нам дуже приємно, що 
Ваші зусилля матеріалізуються в такій благородній справі, як підтримка 
української культури. Це сьогодні так важливо для становлення нашої держави, 
для формування самоусвідомлення кожним українцем своєї приналежності до 
великої європейської нації!

А те, що проживаючи далеко від рідної України, Ви зуміли так славно 
відзначити 1000-літній ювілей хрещення її народу, виготовивши за власний 
кошт пам’ятну медаль, - це заслуговує окремих слів пошани.

Ми з великою вдячністю приймаємо від Вас в дарунок 2 екземпляри 
медалей за №№ 331, 332 і бажаємо Вам і Вашій прекрасній дружині здоров’я і 
довгих-довгих літ життя!

З повагою до Вас, 
П.Підреза, 
директор ТОВ ФОЛІ

http://www.folgat.kiev.ua
mailto:info@folgat.kiev.ua
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Вих. №  05/07-4-354 
від “05”  липня 2005 р.

Фонду Марії та Михайла Гоянів 

„Українську книжку -українським дітям”

Вельмишановне панство!

Щиро дякуємо Вам за меценатські акції, що проводить Ваш Фонд.

Окрема подяка за ті подарунки, що Фонд Марії та Михайла Гоянів „Українська 

книжка - українським дітям” офірував Громадській організації „Українсько- 

Австралійський Дім”, а саме:

-  2 срібні медалі до 1000 ліття Хрещення України;

-  збірку монет з олімпіади 2000 року у Сіднеї;

-  книжки:

Дмитро Чуб „Живий Шевченко”;

Іван Ільєнко „В пазурах у двоглавого”;

Михайло Слабошпицький „Пейзаж для Помаранчевої революції1”; 

Михайло Слабошпицький „Не згублена українська людина”;

Богдан Лепкий „Про життя і творчість Тараса Шевченка”;

Українська дивізія „Галичина”

Новітня історія україни „Галичина” та інші.

Баж аємо Вам і надалі плідної праці на благо України.

З повагою,

Голова Правління 

Громадської органЬації

„ Українсько-Австралійський Дім ”



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА у м. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 28
вул. Житкова, 76 

тел. 440-51-55

Ґояну Михайлу Івановичу

Шановний пане Михайле!

Щаслива мить звела нас з Вами, видатним українським просвітником. 

Вчителі та учні нашої школи, батьківська громада вражені тією палкою 

любов’ю до рідної землі, яку Ви пронесли через роки життя за межами України, 

прагнення передати нащадкам її глибину, милозвучність, образність.

Ми щиро вдячні Вам за нашу зустріч на випускному вечорі, мудрі слова, з 

якими Ви звернулися до молоді.

Спасибі Вам за книжки. Вони надзвичайно необхідні дітям.

Бажаємо Вам, Михайле Івановичу, міцного здоров’я, наснаги, 

невичерпної енергії у шляхетній справі збереження та розповсюдження 

української мови та культури у світі.

Ми з нетерпінням будемо чекати майбутніх зустрічей з Вами.

З повагою

Директор

Голова батьківського комітету



Михайло 
і Марія

362

Перемога
Ми повинні ставити перед собою мету і ї ї  досягати, хоч би 

яким непомірно тяжким шляхом довелося йти до цього.
Ця історія про те, як у  дуже нелегкий спосіб виборювалось право укра

їнців селища Приморського під Феодосією на відкриття української школи. 
Це змагання української спільноти завершилось Перемогою.

Добрий день, шановний Михайле Івановичу!
Пишуть Вам Ваші добрі знайомі з селища Приморського 

(м. Феодосія, Крим).
З приємністю згадуємо останню зустріч з Вами в Києві. І за

раз уже сміємося, а тоді трохи злякалися, як охоронці порядку 
схопили мого сина і як Ви рятували нас, та й самі ледве не по
страждали.

Але то. вже історія. Найсмішніше було те, як ми сиділи на вок
залі голодні-преголодні, бо грошей було мало, і хоч як економи
ли, але на дорогу майже нічого не залишилось, то купили кілька 
хлібин, і більш нічого. Отож сидимо на вокзалі, чекаємо поїзда, 
думаємо з дітьми — хліб є, вода в поїзді знайдеться, заспіваємо 
пісню — та вже й не помремо якось з голоду, нехай вороги не на
діються, доїдемо додому живі (а їхати ж добу).

А тут приходить Михайло Іванович, та ще й з подарунками, 
з книгами і з грошима, то ми на радощах накупили харчів і всю до
рогу їли-од’їдалися, аж животи заболіли. Одним словом, не вмер
ли, на радість ворогам, з голоду, приїхали в Крим — і знову за своє.

Приміщення вже наше, є всі класи — з 1 по 11, а школу ті 
вороги не відкривають, тому ми знову піднімаємо всіх на ноги 
(надсилаємо Вам копію нашого листа до Президента країни, ми 
його розіслали в усі кінці, лист читають по радіо, друкують в газе
тах,— а Костюк (мер міста) уперся і стоїть на смерть, а ми теж



уперті. На нас з надією поглядає багато людей, і всі розуміють, 
якщо ми зрушимо ту скелю, то вже буде нашим «воріженькам» 
кінець, бо за нами підуть інші.

А іноді з нас уже трохи й кепкують — в «Просвіті» в Києві, і в 
Представництві Президента в Криму,— як тільки ми телефонуємо 
до них, чи не забули про нас, то там жартома кажуть, що зараз 
головне питання в Україні — відкрити українську школу в Примор
ському, а як серйозно, то всі просять: ви ж там не здавайтеся!

Недавно ми відзначили День учителя. Провід ОУН (пан Ми
кола Плав’юк) виділив 300 гривень на подарунки вчителям укра
їнських класів, діти й батьки такі гарні слова сказали своїм учите
лям, підготували концерт, і всі говорили: будемо боротися за нашу 
школу, за нашу мову, за нашу державу. І не всі вміли сказати ті 
слова по-українському, і прізвища не в усіх українські (це мені 
пригадалося, як Ви казали, що дехто з невірою ставиться до тих, 
хто має неукраїнські прізвища. Але що робити, як я Багатова (ді
воче прізвище Рубан), а поряд зі мною Тетяна Щеглова, Алла Пет
рова, і он хлопчик в українському класі Едик Махмутов (мати -  
українка, батько — татарин), але нехай тільки хтось спробує сказа
ти, що він не українець! І взагалі у багатьох дітей українських кла
сів прізвища не українські або перекручені українські — і то є одна 
з проблем Південно-Східної України. Але прийде час — розбере
мось і з прізвищами.

Михайле Івановичу! В книзі «Заки море перелечу», а ще в од
ному з журналів ми прочитали про Вашу сім’ю і про Вашу чудову 
дружину пані Марійку (і навіть фото бачили), і про Ваших дітей, 
і про Ваш дитсадочок, і про борщ, і про часник, якими люблять 
ласувати діточки (моєму онуку Ярославчику 2 рочки, то ми після 
того, як прочитали, що Ви даєте малятам часник, і Ярославчику 
стали давати — а йому подобається!).

І наші батьки й діти з українських класів усі читали про Вас, 
шановна пані Маріє, і ми всі Вас теж полюбили, і взагалі Ви всі 
нам, як рідні. І то так мусить бути, бо як би далеко не розкидала нас 
доля і які б у нас не були прізвища — головне, що ми по духу українці 
і земля у нас одна найрідніша у світі, і мова найкраща, і пісня — най- 
чарівніша.

Дозвольте, шановні п. Маріє і п. Михайле, передати Вам і 
Вашим діткам від наших кримських українців найщиріші побажан
ня щастя й здоров’я і долі доброї за Ваші серця добрі і душі щедрі, 
і нехай Бог повертає Вам сторицею усе те, що даєте Ви людям.

До побачення,
Учитель української мови й літератури Зоя БАГАТОВА



Михайло 
і Марія

І І І ' Р  і І І І І І
Президенту України Л. Д. Кучмі
Про відкриття в с. Приморському (м. Феодосія)
української школи

Шановний Президенте!
Знову звертаються до Вас батьки учнів українських класів з 

селища Приморського м. Феодосії. Незважаючи на всі наші зусил
ля, українська школа в Приморському до цього часу так і не від
крита. 53 батьків забрали заяви і повели дітей у російські класи, 
а 173 батьків ще не втратили надії, чекають, вірять в Вас, шанов
ний Президенте, 178 дітей мучаться в російській школі № 7. Шко
ла перевантажена (1160 дітей), не вистачає приміщень для занять, 
не вистачає вчителів, підручників, але російські класи забезпечу
ються в першу чергу, українцям -  те, що залишилося. Українські 
класи, в яких по 20-27 учнів, заганяють в тісні кладовки, в яких 
не те що сісти, стати нема де. Тісно збившись докупи, діти весь 
урок стоять і усно розв’язують задачі з математики. На другому 
уроці ці ж діти стояли на подвір’ї школи, бо не було жодного віль
ного приміщення, навіть кладовки. Батьки вкрай обурені таким 
«навчанням». А дітям у школі кажуть: «Так чого ж ви пішли в укра
їнські класи? Адже в російських вам було краще!».

З жахом чекаємо зими, бо приміщення, в які заганяють укра
їнські класи, тісні, холодні, з протягами, не опалюються, темпе
ратура там часто буває нижче 0°.

А в той же час у Приморському стоять вільні 2 приміщення 
колишніх дитячих садочків. Ще в лютому директор ФВО «Море» 
В. О. Олійник дав згоду на передачу одного з цих приміщень на 
баланс Феодосійського міськвиконкому для майбутньої українсь
кої школи. Але голова міськвиконкому Є. Костюк та зав. відділу 
освіти В. Чаграк доклали максимум зусиль, щоб не відкрити в 
Приморському української школи (не вірте їхнім відпискам про те, 
що вони вболівають за українську школу, то все неправда).

7 місяців Костюк і Чаграк шукали причини, щоб не відкрити 
школу, вреші-решт 29 серпня, за два дні до початку навчального 
року, під тиском громадськості вони прийняли на баланс міськ
виконкому приміщення дитсадочка № 28 — гірше з тих двох, які 
директор ФВО безкоштовно передавав під українську школу. 
У 28-му садочку всього 12 класних кімнат, кімнати суміжні, немає 
спортзалу, дах тече. А в 33-му садочку 24 великі кімнати, всі вони 
мають окремий вихід, є спортзал, басейн, приміщення не потре
бує ремонту, воно ідеально підходить для школи. Приміщення 
дитсадочка № 33 і досі стоїть вільне. Зате Костюк і Чаграк, при



йнявши на баланс приміщення 28-го дитсадка, мають тепер нову 
причину, щоб знову не відкрити українську школу. Костюк при
думав суму на ремонт і реконструкцію приміщення — 324 тисячі 
гривень, а Чаграк підрахував, що потрібний бюджет для україн
ської школи -  ще додатково 243 тисячі гривень (не забув навіть 
запланувати по тисячі гривень на рік кожному вчителеві на оздо
ровлення), та ще плюс меблі, обладнання кабінетів, одним сло
вом, виходить така сума — аж страшно, тут не тільки місцевий 
бюджет, але й економіка України, певно, не витримає таких збит
ків, тому ніхто й не дає грошей на українську школу. Дізнавшись, 
що голова Ради Міністрів Криму А. Р. Франчук має намір все ж 
таки знайти гроші на ремонт, Костюк тут же віддав наказ пере
глянути суму на ремонт з метою її збільшення. А директор шко
ли № 11 одразу ж розпустив слух: увесь бюджет Криму віддають 
на українську школу, тому вчителям російських шкіл тепер не ви
даватимуть зарплатню.

І в той же час 1 вересня у Феодосії відкрилася нова російська 
школа № 19 — тихо, спокійно і без галасу.

16 вересня нам нарешті видали ключі від трьох кімнат у при
міщенні дитячого садочка, якого ми добилися. Перевели туди по
чаткові класи. Меблі збирали по всьому Приморському, хто що дав 
(у школі № 7 заступник директора Жолондковська стала розп’ят
тям коло складу з меблями: «Не дам! Нам самим не хватает!»). 
Ми просили допомоги у зав. відділу освіти Чаграка, але він сказав: 
«Нехай вам допомагають націоналісти!». То й сидять наші діти — 
хто знайшов стільця -  на стільці, а комусь замість стільця прилаш
тували перевернуте відро або книжки. Великий клопіт з класними 
дошками, немає, на чому писати. Ходимо по хатах, просимо у 
людей хоч шматок лінолеуму (у школі є зайві дошки, але дирек
тор Савіна не дає).

Питали у Чаграка, коли почнеться ремонт, він відповів: «Як 
знайдемо підрядчика». Немає сумніву, що з ремонтом будуть за
тягувати якнайдовше, сподіваючись, що батьки й діти не витри
мають тих нелюдських умов, які створив дітям Костюк, і самі до 
зими розбіжаться з українських класів.

Усі прекрасно розуміють, що місцева влада знущається над 
українськими дітьми, зневажає Конституцію України, сміється з 
української держави! І ніхто не може покласти цьому край, тому 
злочинці Костюк і Чаграк почувають себе повністю безкарними. 
Костюк любить повторювати, що його обрав народ. Так, обдуре
ний народ обрав комуніста товариша Костюка головою міськви
конкому, але ж не думав цей народ, що товариш Костюк доведе



М Р И  I D i i l l l
Феодосію до найбільшого зубожіння в Україні і що замість того, 

м™ щоб займатися економікою, голова Феодосійського м іс ь к в и к о н к о 
м і ! му воюватиме з дітьми.

Зав. відділу освіти Чаграк відписує Вам, що українським кла- 
355  сам добре і в російській школі, придумав цій школі якийсь статус 

російсько-української і запевняє Київ, що через рік-два російська 
школа стане українською. Це брехня, батьки дуже неохоче відда
ють дітей в українські класи російської школи, бо в російській 
школі над дітьми українських класів сміються, називають їх хох- 
лами, придурками, б ’ють.

Кримські татари у безнадії кажуть: «Якщо вже українці не до
билися української школи, то де вже нам тут чогось добитися?» 
(Кримські татари на початку року зверталися до Костюка з про
ханням відкрити кримськотатарську школу, але він їх, як і нас, 
послав шукати грошей на школу. Шукають і досі.)

Але ми не відступимося! У серпні батьки й діти пікетували в 
Києві 2-й Всесвітній форум українців. Учень 11 українського кла
су Ігор Багатов стояв з плакатом: «6 років добиваємося відкриття 
в Приморському української школи — першої в Криму. Допомо
жіть!» Охоронці порядку схопили хлопця під руки і потягли разом 
з плакатом за ріг палацу «Україна». Завдяки журналістам з Авст
ралії та Литви хлопця вдалося порятувати. І зараз з багатьох куточ
ків світу пишуть, цікавляться, чи все ж таки відкрита українська 
школа в Приморському.

Ми змушені звернутися по допомогу до міжнародних організа
цій. Ми доб’ємося відкриття в Приморському української школи!

Але ж хіба то не буде ганьба усім нам, якщо весь світ відкри
ватиме українську школу в українській державі?!

Наші діти щодня запитують, коли ж відкриється українська 
школа?

Шановний Президенте! Дайте відповідь дітям. Ми надіємось 
на Вас.
За дорученням зборів батьків,
голова батьківського комітету українських класів Тетяна ЩЕГЛОВА
20 вересня 1997р.

21.08.1997 р.

Шановний пане Ґоян!
Звертаються до Вас діти, батьки і вчителі українських класів з 

селища Приморського міста Феодосії (Крим). З приємністю зга
дуємо ту незабутню зустріч з Вами у травні 1997 р. у Криму, коли



Ви приїжджали до нас у Приморське з подарунками для україн
ських дітей. Хочемо скористатися нагодою і ще раз подякувати Вам 
і пані Марії Ґоян за цінний подарунок. Наші діти мають дуже об
межені можливості придбати в Криму українську книжку, тому 
дуже радіємо і втішаємося, читаємо й перечитуємо книги, отримані 
від Вас у дарунок.

Під час зустрічі ми розповідали Вам, шановний пане Ґоян, як 
уже 6 років боремося за українську школу в Криму. Не маючи під
тримки з боку влади, відкрили кілька українських класів у росій
ській школі (бо школи в Криму тільки російські), як самі батьки і 
вчителі шукали підручники, вчителів, які володіють українською 
мовою, про те, як самі шукаємо приміщення для української шко
ли. Нарешті директор заводу «Море» В. Олійник безкоштовно пе
редав для української школи (на баланс міськвиконкому) вільне 
приміщення дитсадочка. Отже, маємо все для відкриття україн
ської школи в Приморському — 200 заяв до школи, приміщення, 
підручники, учителів. Але міська влада, яку представляє мер Фео
досії Є. Костюк, людина крайніх лівих поглядів, відмовляється від
крити українську школу, мотивуючи тим, що на українську школу 
немає коштів у міському бюджеті. Усі наші звернення до міністрів 
освіти Криму і України, Ради Міністрів Криму, до Президента 
України і його представника в Криму не дали позитивного резуль
тату. Залишилося так мало днів до початку навчального року, 
а школи немає. Тому група дітей, батьків і вчителів приїхала в Київ 
з надією знайти хоч у столиці підтримку у відкритті української 
школи.

21 серпня діти стали з плакатами «Допоможіть відкрити у 
Приморському (м. Феодосія) українську школу» біля палацу 
«Україна», де відкривався 2-й Всесвітній форум українців, але 
міцні хлопці з служби безпеки схопили дитину з плакатом (це був 
учень 11 українського класу Ігор Багатов) і потягли геть. Дві мами 
кинулися рятувати хлопця, вони кричали: «За що ви схопили ди
тину, що поганого зробив цей хлопець?». Але хіба ж могли жінки 
і діти справитися з сімома міцними молодиками? І, напевно, то Бог 
послав Вас, пане Ґоян, нам у порятунок. Ви першим кинулися на 
допомогу, а потім і інші журналісти — і ті молодики залишили ді
тей у спокої. Щиро вдячні Вам, пане Ґоян, за порятунок!

Ми не втрачаємо надії, що виборемо право навчатися у рідній 
українській школі, а не в російській, бо то чужа хата і правди там 
не буде ніколи.

Мусимо об’єднати зусилля усіх українців світу, бо у нас одна 
мета — незалежна Україна.



і Просимо Вас передати вітання і найкращі побажання україн
цям Австралії від українців Криму.

Слава Україні!
За дорученням українців с-ща Приморського (м. Феодосії)

Учитель української мови
школи №  7 м. Феодосії Зоя БАГАТОВА

Доброго дня, шановні п.п. Маріє і Михайле!
Дякуємо за листа, за привітання нашим дітям з нагоди закін

чення школи (це було так приємно, привітання зачитали на свят
ковому вечорі, діти були такі горді!) і дуже дякуємо за те, що в 
часописі «Наша громада» надрукували дитячі твори (нас так бло
кують на місцевому рівні, хочуть довести, що в українські класи 
ідуть тільки дурні. А ми тепер пробиваємось на міжнародному 
рівні, ще одна наша дівчинка посіла 3-тє місце в літературному 
конкурсі на тему «Природа і ми», що проводився в Америці Со
юзом Українок. Я показала все це в міському відділі освіти, кажу, 
дивіться, нашими дітьми захоплюється весь світ, а в вас ніде не 
можна пробитися. А вони сердяться, кажуть, то, напевно, вчителі 
понаписували. А я кажу, ну, значить, і вчителі у нас розумні, а в 
розумних вчителів і діти розумні. А ви, кажу, подивіться уважніше 
і подумайте, бо, певно, не в той бік крокуєте, бо в світі інші стан
дарти, аніж у вас).

З цікавістю прочитали надіслані Вами газети, розмістимо їх на 
стенді про життя українців в Австралії (якраз до 50-літнього юві
лею), нехай усі читають, бо є про що подумати. До речі, в одному 
з останніх номерів «Літературної України» теж вміщено Ваші до
писи, п.п. Маріє і Михайле, я давала читати нашим батькам і вчи
телям, усім приємно мати про Вас звістку, і ми повністю підтри
муємо Ваші погляди й думки (за те нас і б ’ють!).

Але маємо добрі новини: новий голова міста Феодосії (слава 
Богу, обрали, нарешті, не комуніста) підписав рішення про від
криття нашої української школи. Готуємо тепер документи, статут 
школи, а 1 вересня з початком нового навчального року буде і свя
то відкриття школи.

П. п. Маріє і Михайле! Запрошуємо Вас на свято!
А ще добра новина — закінчили школу наші найстарші діти, 

які 7 років тому першими в Криму почали навчатися українською 
мовою.

Про все це — у газеті «Українське слово», там і Ваше приві
тання, надсилаю Вам вирізки з газети. А додатково ще, після остан-



нього дзвоника, були випускні іспити, діти успішно їх склали, не
зважаючи на те що у нас на іспитах був присутній для перевірки 
заступник прокурора міста Феодосії (про цю дивну новину ми 
довідалися в день іспитів, напевно, хотіли нас трохи злякати, але 
за 7 років ми вже кого тут тільки не бачили! Звикли. Не розгуби
лися і все добре склали). Маємо трьох медалістів, а це дуже висо
ка оцінка знань.

Зараз діти хто влаштувався на роботу, хто готується вступати 
до вищих навчальних закладів.

А мені зараз головний біль, як відремонтувати приміщення, бо 
часто йдуть дощі, стеля вже чорна, бо тече покрівля. І меблів не 
вистачає, і обладнання для кабінетів немає. І грошей немає, бо 
через холодне дощове літо зривається курортний сезон, а тому 
немає грошей у місцевому бюджеті, навіть зарплату нічим плати
ти, зараз у Приморському страйкують медики, лікарня не працює, 
вчителі поки що терплять.

До побачення.
1997р. Зоя БАГАТОВА

19.12.1997.
У К РА ЇН А -К РИ М , 
м. ФЕОДОСІЯ, 
смт ПРИМ ОРСЬКЕ, 
вул. РАДЯНСЬКА, 13, кв. 8.
БАГАТОВА ЗОЯ

Шановні і дорогі наші друзі!
Серце моє радіє, коли я думаю про Вас, не знаю, з чого почи

нати, але перш за все хочу Вас перепросити, що трохи спізнився з 
відповіддю на Вашого листа. Приїхавши до Австралії, зобов’язаний 
був полагодити декілька негайних справ, один місяць провів у Сід
неї, і коли приїхав назад, то на мене чекала Ваша пошта. Негайно 
сів і пишу, і роздумую над нелегкими справами, які доводиться нам 
переживати в нашій власній хаті-державі. Нема в світі такої дер
жави, де б забороняли учити і користуватися рідною мовою, ця 
трагедія, на жаль, є злочинною зі сторони Москви, але не тільки 
Москву можемо засуджувати. Якби менше було наших яничарів, 
Москва нас більше б респектувала, проблема наших мізерних чи
новників, які, хай будуть прокляті, продають свої душі за десять 
срібняків, ці люди, прости їм, Боже, не знають, що вони роблять.

Але я вибачаюся, я трохи відбився від теми, а саме, я хочу 
скласти Вам подяку за листа, якого одержав 15.10.97. Вдячний Вам



Михайло 
і Марія

■ В І Н
від щирого серця, це була для нас велика несподіванка, ми раділи, 
коли читали Вашого листа, ми горді за Вас і молимо Всевишнього 
за Ваше здоров’я і за ваш успіх, ми переконані, що ви будете мати 
успіх, бо, як казав Христос, стукайте і вам відчиниться, само со
бою вам прийдеться, мабуть, довго стукати, бо, на жаль, ті люди, 
з якими ви маєте до діла, не мають Бога в серці, це слуги диявола, 
і тому вони вживають всіх засобів зневаги щодо України і україн
ської мови. Ми вважаємо, що ви маєте повне право як громадяни 
України вимагати по закону відкриття української школи. Є бажа
ючі, бажання спільноти повинні бути задоволені, ми думаємо, що 
бюрократи випробовують вас і чекають, що ви втомитеся і зре- 
зигнуєте. Ми віримо у вашу силу і вашу відданість, щоби не згу
бити те все, що є вже напрацьоване. Я перейшов на ми, бо ми з 
Марією часто розмовляємо про вас і радіємо, що Україна має та
ких славних, відданих, вірних своїй ідеї, які готові вистояти в ім’я 
правди, навіть в таких скрутних умовах, в які завела наш народ ко
румпована Верховна Рада і нерішучість Президента. Як Президент 
зареагував на ваше звернення? Чи одержали ви відповідь, що він 
одержав вашого листа, і які заходи він зробить, щоби задоволити 
ваше прохання? Сумна і жалюгідна ситуація, що у своїй державі 
ми мусимо боротися за права вивчати рідну мову. То в дійсності 
справа міністра освіти Згуровського, але, на жаль, він також без
хребетний, без совісті і національної гідности, належить до тих 
кар’єристів, які дбають про власні інтереси. Як виглядає, в загаль
ному наші верхи дуже слабі і безвладні, так що за вами тепер сила, 
все повинно організуватися з низів. Всі бюрократи повинні зрозу
міти, що вони служать для народу, а не народ служить для них, 
нема диктатури, ми повинні їм сказати, як казав Шевченко, «сха
меніться, люди, бо лихо вам буде». Нашим обов’язком є бути єди
ними, бо в єдности наша сила, само собою, що наші недруги бу
дуть робити заходи, щоби нас розкладати ззовні, це була їхня 
політика через століття, будьмо обережні, будьмо пильні, правда 
за нами, нам нема чого боятися, до відважних світ належить! Ми 
йдемо в двадцять перше століття, всі імперії вже сконали і остан
ня вже в конвульсії, не даймо себе знову обдурити, що вони да
дуть нам кусок нашого хліба, якщо ми підемо знову в їхнє ярмо... 
Ні, вибачте, ми вже мали досить вашої братерської любови і тих 
кусків нашого хліба, які ви кидали нам через колючі дроти ґула- 
гів, тому хай будуть прокляті ті, які ще сьогодні мріють про мос
ковську імперію.

Коли йдеться про скруту,- що робить Іван Драч, який сидить 
дуже близько коло Президента? З нагоди різних оказій чи ви звер-



талися до нього, ми маємо інших в Україні, які борються за права 
людини. Ми боремося за права інших меншин, а спитаймо, хто 
буде боротися за наші права, чи є ще в Україні хоч одна совісна 
людина, яка б полюбила свій зубожілий народ і посвятила своє 
життя боротьбі за правду? Нам не потрібно було б боротися за наші 
права у власній державі, але так виходить, що маємо державу Укра
їну, але не маємо українського уряду. Як довго нам прийдеться 
чекати і надіятися, що нам хтось поможе? Чи ми ще не навчилися 
через століття з наших помилок? Давайте спробуймо пробудити 
тих, які ще хочуть насолоджуватися рабським сном. Ми знаємо, що 
вам нелегко, але насправді нічого в житті легко не приходить, жит
тя — це постійна боротьба, тим воно цікаве. Ви боретеся за права 
існування, жити вільно. Ви є частиною того суспільства, яке на
кидає вам доктрину ворожої, завжди чужої держави. Тому будьмо 
принципові і боронім свої права, права людини. Ми ні до кого не 
ставимося вороже, а навпаки, хочемо чесно працювати і спілкува
тися в нашій державі навіть і з зайдами, яких Москва прислала з 
Московії після штучного (сталінського) голодомору в Україні. На
шим завданням є поборювати всі труднощі і перешкоди, які про
являються на шляху розбудови кращого суспільства в нашій дер
жаві, співпрацювати з нашими друзями без різниці, хто вони по 
національності чи якою мовою ще сьогодні говорять, але хочуть 
жити в Україні і хочуть бути її лояльними громадянами. Завваги у 
Вашому листі доцільні й мудрі, де Ви звертаєте увагу, що не треба 
дивитися з підозрою на прізвище людини, бо часом можна поми
литися, треба бути обережним, само собою, що багато перекрути
ли, і ми знаємо, хто це робив.

Окрім усіх негараздів і невдач, нам треба робити своє діло. Ми 
не можемо чекати на сприятливі умовини, бо, переглядаючи нашу 
історію, ми не дуже багато сприятливих умов мали зі сторони на
ших сусідів. Не нарікаймо, бо ми завжди шукаємо виправдання, 
щоби скинути свою вину на когось іншого, і пробуємо доказува
ти, що то не наша вина. Візьмімо для прикладу шість років нашої 
незалежности, що ми успіли зробити. Так, поступ є, але насправді 
ми могли зробити багато більше, ми чомусь нерішучі, це, само со
бою, не стосується вас, говоримо про владні структури, в яких 
дуже мало рішучих людей, а тих, які пробують бути рішучими, 
скоренько звільняють з посад. Не будемо наводити приклади, бо 
нам усім це відомо, кланова система загрожує нашій державі че
рез некомпетентних людей при владі. Була комуністична дикта
тура — при владі були люди не з розумом, а з партійними квит
ками, сьогодні ті, що при уряді, квитки ховають по шухлядах, а де
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м »  що не треба багато розуму робити те, що вони роблять, і за шість 
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:fr колі, тупцюємо на тому самому місці вже шість літ. Велика надія є, 
072 наближаються вибори до Верховної Ради, час прийшов, щоби за- 

становитися, щоби не робити дальших помилок. Нам треба повніс
тю позбутися комуністів з Верховної Ради, бо це зрадники україн
ського народу, звихнені гомо совєтікус, спотворені фанатики 
ленінської кровожерної доктрини, яку культурний світ вже давно 
відкинув...

Коло нас все як звичайно, мріємо про Вас, Ви являєтеся яс
ного зіркою на нашому шляху тут, на вигнанні. Наша любов зав
жди з Вами, оповідаємо в Австралії про Вашу віддану працю на 
благо України і знедоленого НАРОДУ. Щасти Вам, Боже! Ми лю
бимо Вас. Щирий привіт з нагоди Різдва Христового і щасливого 
Нового 1998-го!

Ваші МАРІЯ, МИХАЙЛО

26 березня 1998 р.

Добрий день, любі наші п.п. Маріє і Михайле!
Ось ще раз перечитую Вашого листа, великий біль за долю 

України і віру в краще майбутнє нашого народу читаю на сторін
ках листа і ще раз дякую Богові за те, що зустрілися ми з Вами, як 
співається у пісні, «на шляхах світової толоки», за те, що маємо в 
Ваших особах, п.п. Маріє і Михайле, друзів і однодумців.

На жаль, не мала раніше часу, щоб відповісти на Вашого лис
та, за що щиро перепрошую. (До речі, одержала лист від п. Л. Са- 
мойленко, редактора газети «Вісті з України», яка просить дозво
лу надрукувати дещо з нашого листування, я відповіла згодою.)

Ви запитуєте в листі, як Президент реагує на наші звернення 
про відкриття української школи в Приморському. Та ніяк! Разів 
5 зверталася до Президента (листи, телеграми, звернення у пресі), 
але у відповідь -  мовчання або адміністрація Президента відписує, 
що наші звернення отримали і надіслали до місцевих органів вла
ди (тобто в Феодосію) для подальшого розгляду. І на цьому кінець.

Потім у Києві було якесь зібрання Ліберальної партії, то рад
ник Президента розшукав на ньому нашу кримську делегацію, 
а там були присутні й делегати з Приморського, то радник пока
зав їм наші звернення до Президента і запитав, чи знають вони цих 
людей, що пишуть, Багатову і Щеглову, і що це, мовляв, за люди, 
то наші приморці відповіли, що знають Багатову і Щеглову (сели
ще наше невелике, тому ми добре знаємо одне одного), сказали,



що пишуть ці жінки правду, не вигадують, тоді радник порадив лі
бералам, щоб допомогли відкрити українську школу. Але, звичай
но, Ліберальна партія відсторонилася від українських справ, бо в 
Криму це непопулярно — працювати на Україну, особливо перед 
виборами.

А що є популярним, то маєте змогу прочитати в листівках, які 
Вам пересилаю і які щодня виймаємо з поштових скриньок. Зно
ву «бандерівська українізація Криму»! Хоч би пояснили, де вони її 
бачили? А ще, пане Михайле, зверніть увагу, бо Ви трохи відстали 
від життя, зараз ми вже не брати, ми -  ОДИН НАРОД! І це нині 
повторюється на кожному кроці: ми — один народ, у нас «адін 
язик» и «нам нєчєго деліть». От уже ж вовча натура!

Ми нині на вакаціях, але вільного часу не маю, займаємося 
агітацією перед виборами. Цього разу вже трохи краще згуртува
лися, ніж раніше, та, на жаль, бракує досвіду. Маємо достойних 
кандидатів, але комуністи і ліберали краще організовані.

На зустрічі з кандидатами люди кажуть: «Насташенко — розум
на і порядна людина, але ж нині йому не пробитися». Багато лю
дей у відчаї, не хочуть брати участі у виборах, бо, кажуть, що все 
одно обдурять.

А ще біда з грошима, ми, вчителі, отримали зарплатню тільки 
за вересень, а вже ось-ось квітень. У лікарів справи не ліпші. Піс
ля уроків у школі шукаємо ще якусь роботу, хоч за копійки, аби 
мати на що купити хліба.

Про школу. З часу нашої останньої зустрічі маємо деякий по
ступ, бо наробили стільки галасу, що місцева влада змушена по
троху відступати. З січня всі українські класи, з 1-го по 11-й, на
вчаються в окремому приміщенні (правда, отримали гірше з тих 
двох, які домагалися, бо тече покрівля, майже не працює опален
ня, класні кімнати не відокремлені, це заважає проводити уроки, 
бо чути все, що робиться в сусідніх класах. А те друге приміщен
ня, набагато ліпше від цього, донині стоїть порожнє). Не вистачає 
парт, дістали трохи, але мало, стільці принесли з домівок, але вони 
не для дітей, тому діти сидять, горбляться: там високо, там — низь
ко... Немає ніяких технічних засобів. Дали тільки одну прибираль
ницю і троє сторожів. І, отже, спробуйте вижити в таких умовах! 
Не зможете, то повертайтесь назад до російської школи. (Нас ще 
не відділили, тепер кажуть: почекайте, серед року школи не від
криваються.)

Мене призначили заступником директора над українськими 
класами (директор у нас з російської школи), тому всі пробле
ми — мій клопіт. (Але воно й раніше було моїм клопотом.)



Немає грошей на ремонт і реконструкцію приміщення, на меблі. 
Та серед усіх потреб найважливішою є потреба в книгах. (Отрима
ла останнє число «Літературної України», а в ньому на першій сто
рінці вміщено Ваш, п. Михайле, допис, в якому Ви переймаєтеся 
долею української книги, українських видавництв. Та, на жаль, 
люди нині у більшості глухі, не чують.) У книгарнях Сімферополя 
зараз такі чудові книги лежать (підручники, художня література), 
і міський відділ освіти мусив би викупити їх для шкіл, але «немає 
грошей». Тому ми з батьками самі зібрали трохи грошей, викупи
ла дещицю, але того дуже мало.

Дітям набагато краще у рідній школі (нехай ще не визнано 
офіційно, але вже всі кажуть: українська школа), повеселіли їхні 
личка, вільніше почуваються з мовою. Надсилаю Вам кілька тво
рів наших найстарших дітей — одинадцятикласників, ці діти були 
першим українським класом у Криму, нині вони вже закінчують 
школу, у червні у них буде випускний вечір (якщо буде така мож
ливість, привітайте цих дітей, а вони перші українські випускни
ки в Криму, з закінченням школи). Думаю, Вам буде цікаво про
читати і міркування наших молодших учнів, шестикласників, те 
вони написали після вивчення поезії О. Олеся «Рідна мова в рід
ній школі»! Бачите, це вже ростуть справжні українці! Дай їм, 
Боже, вирости у вільній Україні!

До побачення! Приїздіть у гості!
Зоя БАГАТОВА

1998 р.
Христос воскрес!

Доброго дня, шановні і любі наші 
п.п. Маріє і Михайле!
З святом Великодня Вас! Щастя і здоров’я Вам, всіляких благ, 

добра і злагоди в Вашій родині!
З радістю дізналися з Вашого листа, що пан Михайло знову 

збирається в мандрівку в Україну, будемо раді зустріти Вас і в 
Приморському, чекаємо.

У нас наближається до кінця перший навчальний рік, мріємо 
про літо, хоч би трішечки передихнути. Але як зберемося з сила
ми — треба ж і в Феодосії відкривати українську школу, почали вже 
збирати заяви,— то, напевно, буде не до відпочинку.

Була на курсах у Сімферополі, познайомилася там з колегою 
з Євпаторії Ольгою Донцовою. Допиталася в неї, каже, що її све-
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кор -  молодший брат Дмитра Донцова -  Олександр, 1918 р. на
родження, ще живий, мешкає в... Євпаторії. Але в сім’ї про це не 
говорять, Ольга мало що знає, то я повідомила наших кунівців, 
вони дуже зацікавилися, збираються їхати в Євпаторію, поговори
ти з Олександром. Може, й правда, бо люди ще й досі бояться. 
Ольга розповідала, як у молодості працювала на Далекому Сході у 
відділі кадрів і була вражена, побачивши особові картки на людей, 
на всіх знайомих, сусідів, дізналася, що багато хто відсидів великі 
строки — по 15-25 років, а потім кожному обов’язково добавляли 
після відсидки ще 5 років невиїзду і потім ще 5 років поразки в 
правах. Її сусідка, самотня жінка, як виявилося, 15 років сиділа у 
в’язниці, спочатку 5 років, потім 5+5 додатково. Я приїхала, роз
повідаю про те дітям, у них очі круглі від страху. Що могла вчи
нити 15-річна дитина, щоб їй отак зламати життя?

Читаєш газети — бере відчай: чи то вже всі змирилися, чи то 
свідомо нав’язується думка про те, що реванш лівих невідворот
ний. Напевно, свідомо, бо «Шлях перемоги» пише про те, що 
Кучма може пройти, маючи опонентом комуніста, і тоді, мовляв, 
виборцям доведеться обирати Кучму «як менше зло».

Але у нас у Феодосії вже наїлися тих комуністів, зараз, уже 
майже рік, головою Феодосії є не комуніст, то ж у нас просто дива 
творяться: він виплатив усі борги, які комуністи роками збирали, 
бо, мовляв, важка економічна ситуація, розірвані зв’язки, а цей, 
новий, у цій же ситуації вчасно платить зарплатню, будує будин
ки, ремонтує дороги, у нас оживають підприємства, Феодосія чис
тенька, умита, бо голова наказав усім вийти на вулицю і навести 
порядок. Досить плакати.

Але ж проти нього піднялася вся влада в Сімферополі, душать, 
бо там у нас комуністичний заповідник.

А в школі все добре, готуємося до іспитів.
До побачення, чекаємо в гості.

Зоя БАГАТОВ А

Доброго дня, дорогі наші 
п.п. Маріє і Михайле Ґояни!
Щиро вітаємо Вас з Різдвом Христовим. Святим Йорданом і 

Новим 1999 роком! Щастя Вам і Вашій родині, міцного здоров’я, 
добра і злагоди, успіхів у праці!

Перепрошую, що так довго не писала. Останнього Вашого 
листа, а також пакуночок з газетами одержали ще влітку, з цікавістю



всі наші читали, але з відповіддю загаялась: незважаючи на рішен
ня місцевої влади відкрити школу, освітянська влада, як вияс
нилося, не збиралася того робити, тому влітку було дуже непо
стійно, поки за один день до початку нового навчального року 
все ж добилися рішення про школу, наступного дня було перше 
вересня, перший дзвінок у рідній школі, дітей прийшло багато, 
понад 200 чоловік, меблів немає, діти стояли на уроці, бо не було 
де сісти, другого дня принесли з дому стільці, у кого який був, я бі
гала по школах, просила меблі, трішечки дали, а більшість відмо
вила (а чули б Ви, який ґвалт піднявся, коли я на конференції учи
телів заговорила українською мовою, і «говорите на понятном 
язике! Вас не понимают!».

От і туляться діти по троє за партою. Дякувати добрим людям, 
відгукнулися, особливо з Америки, допомогли трохи грошима, то 
відремонтували дах і опалення, і трохи меблів купили, але мало, 
бо вони дуже дорогі, але тепер у школі тепло і затишно. (Хоча 
опалення в школу довго не вмикали, їхній начальник сказав, що 
нехай нам Кучма вмикає опалення.) Отак і живемо, відбиваємось 
від усіх. Навіть ялинку на Новий рік голова Приморського пода
рував усім дитячим закладам, а про нас «забув». Ми обійшлися і 
без його ласки, бо одна сім’я з Канади прислала ялинку в подару
нок і іграшки, і це була найкрасивіша ялинка в Феодосії!

Багато роботи, багато проблем, але Київ далеко, а в Криму на 
всі наші проблеми відповідь одна: «А ви думали, коли відкривали 
школу?».

Прикро, що маємо при владі таких продажних Симоненків — 
Ткаченків і на восьмому році незалежності нас знову тягнуть в 
«союз» і останнім часом дуже прискореними темпами, без галасу, 
комуністи повертають втрачене. Ось і вчора роздали нам, дирек
торам шкіл (забула сказати, батьки добилися, щоб мене призначи
ти директором школи), лист-розпорядження від міністра освіти 
Криму з рекомендацією відродити в школах піонерські комуніс
тичні організації з девізом «За Родину, добро и справедливость» 
(яку «Родину»?). Відроджують наввипередки.

Син Ігор пробував влітку вступити до Київського університе
ту на юридичний факультет, але без грошей туди важко пробити
ся, тому пішов учитися у Феодосійський інститут на юриста, але 
на лекціях з історії почув, що Мазепа — зрадник, і що тризуб — 
тавро для худоби, і що російські та совєтські історики мають свій 
погляд на історію України. Алла Осадча ходила лаятися з нею (ви
кладачем), пообіцяла вигнати з роботи і добитися закриття інсти-



туту, як такого, що веде антидержавну політику. Помоглося, але 
чи надовго?

А ми обираємо свій учнівський парламент, діти з захопленням 
пишуть програми своєї майбутньої діяльності, думають, як зможуть 
прислужитися рідній школі і українській справі. 29 січня — День 
Пам’яті Героїв Крут, готуємо мітинг пам’яті. А потім проведемо 
для батьків День відчинених дверей, ще хочемо організувати кон
курс на кращого вчителя року і кращого виховника дітей (з Аме
рики один пан вислав трохи грошей на подарунки переможцям). 
Отак і живемо. Пишіть. Листи доходять.

До побачення.
18.01.1999р. Зоя ВАГА ТОВА

Яким я уявляю майбутнє України
Збірка творів учнів 11 класу середньої школи №  7 
м. Феодосії (Крим)

Віками розіп ’ята Україна 
Нарешті знята із хреста.
Та ти не стала на коліна,
Душа не вмерла і жива.
Хоч твої рани ще болючі 
І  кров не стерта із чола,
І  чути ще слова колючі,
Але душа твоя жива.

Позаду криваве минуле, перед очима сіре сьогодення. 
А якого кольору майбутнє? Звичайно, воно буде таким, яким ми його 
самі змалюємо. Отож, берімо пензлі в руки...

(Ксеня КОЛЕСНИКОВА)

Важким і тернистим був шлях українського народу до 
незалежності. Багато сліз матерів пролилося за своїми синами і донь
ками, які віддали життя за волю України. І  ось, нарешті, маємо не
залежність, освячену кров ’ю поколінь.

Наша держава ще дуже молода, тому в майбутньому їй зна
добляться наші сили, розум і любов. Зараз, на мій погляд, найваж
ливішою проблемою є наша Верховна Рада і адміністративний апа
рат держави. На жаль, ще й досі комуністична система, хоч і під 
маскою демократії, дуже могутня і має значний вплив на розвиток 
України. Тому зараз треба приділяти особливу увагу у  виборі керів-



ників і депутатів. Інтереси держави й народу повинні представляти 
люди, які керуються не власним інтересом, а добробутом країни, які 
були б відверті у  своїх думках і справах.

Зараз я, мій клас (та і взагалі українське відродження) відчу
ваємо важкий тягар з боку місцевої влади. Шість років виборюємо 
в Криму українську школу! Гірко й соромно згадувати, як до нас, 
малих п ’ятикласників, зачастили тоді всілякі «комісії» з Феодосії і 
Сімферополя, як дорослі дядечки й тітоньки прискіпливо допитува
лися, а чому це ми перейшли в український клас, та якої ми націо
нальності і якою мовою розмовляють наші батьки вдома... Тому я 
вважаю, що повинні бути обоє ’язково такі реформи, які б привели 
до влади справжніх, самовідданих українців, патріотів своєї дер
жави.

Впевнена, що майбутнє України — за нами, за молоддю. Ми по
винні йти вперед, але не забувати оглядатися в минуле, щоб не по
вторювати помилок наших попередників.

Сьогодні у  засобах масової інформації дискутується питання 
дружніх відносин між Україною і Росією. Я  не проти дружби цих двох 
держав, я просто переживаю за подальшу долю України. Я молю Бога, 
щоб Він не допустив тієї повної і безмежної влади Москви над укра
їнським народом, яка почалася ще за часів Богдана Хмельницького. 
Не маю права звинувачувати великого гетьмана України, а просто 
закликаю не вірити сліпо Москві. Можливо, я помиляюсь, але мені 
так не хочеться бачити мою Батьківщину знову в неволі.

Впевнена, що держава повинна приділяти більше уваги питанням 
культури, освіти, історії, вихованню національної гідності народу і 
розвиткові його мови. Радію, що відроджуються звичаї, розгорнула 
крила українська пісня, а отже, оживає душа народу.

Можливо, у  мене зараз з ’явилась думка, трохи відірвана від ре
альності, але мені так хочеться, щоб українська вишивка повернула
ся у  наше повсякденне життя. Я  вже зараз уявляю собі елегантну 
пані у  вишуканому одязі з елементами вишивки... Але це все лише мрії, 
повернуся до нашого буденного життя.

Що стосується майбутньої школи, освіти України, то я уявляю 
її трохи інакшою. Сподіваюсь, не буде цих остогидлих парт, а з ’яв
ляться невеличкі зручні столики для кожного учня. На уроках дава
тимуть дітям більше можливості висловлювати свої думки, задава
тимуть цікаві домашні завдання. Будемо влаштовувати зустрічі 
вчителів з учнями, на яких вирішуватимемо спільні проблеми, а до
рослі розказуватимуть дітям про свої шкільні роки, і тоді ми ще кра
ще будемо розуміти одне одного.



А взагалі моє уявлення про майбутнє України оптимістичне. 
Серед похмурих днів нашого повсякденного життя з ’являються і со
нячні промені, а поступово і вся Україна буде осяяна і зігріта яскра
вим світлом любові, щастя і усмішок людей.

(Юля МОРОЗОВА)

Запануєм і ми, браття,
У своїй сторонці.

Колись, дуже давно, Русь-Україна була наймогутнішою 
державою в Європі. Мої пращури-русичі гордилися своєю батьківщи
ною, а іноземці мріяли побувати в Києві, вивчали нашу мову — пра- 
матір багатьох мов Європи та Азії.

З тих часів Україна пройшла через тяжкі випробування. Поло
нили їїмонголо-татари, поляки, московити... Увесь цей час намага
лись вибити з нас український дух. Але не вдалося, бо мудрі наші пра- 
щури-хлібороби засіяли добре зерно на всі майбутні покоління, на весь 
наш рід красний, прекрасний. ...Ітому вистояли, вижили у  кривавих 
віках нащадки отих споконвічних ратаїв, що звуться нині українця
ми, зберегли свій правічний корінь — мову, віру, пісню... Саме тому 
маємо ми зараз незалежну Батьківщину, і хоча їй лише шість років, 
головне те, що вона є, її визнали у  всьому світі.

Зараз наша держава економічно й політично слабка. Але ми роз
виваємося, міцніємо.

Багато праці треба докласти, щоб Україна зайняла гідне місце 
в світі. Як школяр, бачу, що дуже потрібна реформа в освіті. Хто 
думає про майбутнє, той піклується про освіту та культуру.

Впевнений, настануть ще такі часи, коли всі діти зможуть вчи
тися в рідній школі, а всі вчителі володітимуть українською мовою. 
І  нас не будуть запитувати: «А навіщо ви туди пішли, вам що, в ро
сійській школі погано?». Але, щоб це сталося, треба налагодити еко
номіку в державі, зробити так, щоб значно підвищилась заробітна 
платня, а ціни не змінилися. Для цього треба роздержавнити всі під
приємства, окрім хіба що військових. Землю віддати тим, хто на ній 
уміє працювати. Тоді країна чорноземів знову стане житницею не 
тільки Європи, а всього світу. Налагодивши економіку, легше стане 
і з політикою. До слів України будуть не тільки прислухатися, а й 
виконувати те, що вона каже.

Потрібні такі реформи, щоб наша міліція та державні праців
ники перестали брати хабарі.

Потрібно реформувати армію. Коли наша армія стане найпро- 
фесійнішою в світі, то вже не буде ніяких зазіхань з боку інших кра
їн на територію нашої держави.



Михайло 
і Марія

і

: І  стане тоді Україна наймогутнішою державою в світі. А зван
ня українець буде найпрестижнішим, і мова наша гордо звучатиме 
на всіх континентах. Так буде, бо нас багато, ми молоді, ми люби
мо свою Батьківщину і ми готові стати до праці в ім ’я її майбут
нього.

(Ігор БАГАТО В)

Багато страждань і кривд випало на долю України, її 
шматували і дерли хижі руки турків, татар, поляків... Вона стог
нала під гнітом московських царів, які нищили під корінь українську 
націю, мову, історію і культуру.

Чим Україна привертала увагу до себе? Чому кожен хотів загреб
ти її собі? На ці питання можна дати багато відповідей. Та перед
усім вона притягувала своїми родючими чорноземами, мальовничою 
природою і м ’яким кліматом, роботящими руками талановитого на
роду...

Йшли роки, мінялися вожді, щедро обіцяючи українцям щастя і 
не виконуючи своїх обіцянок.

Минають останні роки XX століття. Думай одне, говори інше, 
не роби того, про те не смій згадувати, хвали, що хвалять усі, слу
хайся тих, що вищі за тебе... Хіба людина народжується для того, 
щоб бути іграшкою або гвинтиком у  руках комуністичної влади?! 
Звичайно, ні. І  український народ не змирився з червоним мороком, він 
мужньо боровся, хоч цвіт нації розстрілювали, гноїли у  сталінських 
таборах, нищили голодом. Але не вдалося зламати українців! Як ска
зав поет Микола Литвин: «Христос воскрес! Воскресне Україна!».

1 24 серпня 1991 р. нарешті Україна воскресла, дістала своїх 
прав — незалежності. Але багато перешкод постає на шляху відбудо
ви і зміцнення держави.

Зараз Україна перебуває в економічній кризі. Також спостеріга
ється занепад у культурі й мистецтві. Українська мова потребує за
хисту. Але перші кроки вже зроблено. 28 червня 1996р. Україна отри
мала нову демократичну Конституцію.

Відкриваються українські школи в різних куточках держави.
Я  навчаюсь у  Криму, в українському класі, вже сьомий рік. Мені 

подобається мелодійна, гарна, чарівна українська мова, пісні й вірші. 
Хвилює сьогодення і майбутнє України. Я  вважаю, що прийде час, 
коли люди будуть жити в мирі й злагоді. Не будуть вбивати брат 
брата, батько сина. Підніметься Батьківщина з колін! У  чистому 
блакитному небі замість клубів чорного диму літатимуть птахи. Вся



земля вкриється рясними садами. В Україні запанують віра, надія, 
любов, зітруться з пам ’яті такі поняття, як страждання і зрада. 
І, дивлячись з небес, наші предки пишатимуться нами, і ми будемо гід
ними їх.

Хай важка дорога,
Хай похмурі днини, —
Все зроби, що змога 
На користь країни!

Ці слова поета Павла Грабовського стосуються і нас, перших 
українських випускників Криму. Ми докладемо праці й любові для 
майбутнього України.

(Надія КАРЕНЮК)

Наболіло!
Сьогодні Україна перебуває у  дуже тяжкому становищі. Люди, 

які стоять при владі, прикриваючись любов ’ю до України, набивають 
собі кишені.

Здається неймовірним забороняти українські школи в Криму, але 
насправді воно так і є. Хоча відкрито про це не говорять, але ж і не 
дають можливості їх відкривати.

Доки вже будуть пригнічувати людей за те, що вони розмовля
ють рідною мовою, поважають традиції та люблять свою землю ?! 
Коли вже припинять тикати в нас пальцями ? Нехай подивляться на 
себе! Скільки вже можна говорити про наш український націоналізм 
і про їхній святий комунізм!

Дітям зараз тяжче, ніж дорослим. Усі намагаються нас вихову
вати, вважають за неповноцінних, ображають...

Але діти виростають і у  свій час вони доведуть старшим, що ті 
помилялись. Тому прошу дорослих: не псуйте нам життя!

В України велике майбутнє, і ми це доведемо!
(Олена БАЧАРОВА)

Україна — це держава, яка на сьогодні ще не дуже мо
гутня, бо скільки перешкод було на її шляху, скільки болю і знущань 
зазнала! Але вижила, вистояла і зараз розцвітає.

Десь років через 10—15 Україна розмовлятиме своєю рідною спі
вучою українською мовою.

Я  вірю, що все ж таки до влади прийдуть справжні українці і 
зроблять Україну великою державою. Просто дуже довго не мала



Україна волі, не мала державності, українці змушені були розмовля
ти чужою мовою, почали забувати свої корені. Але справжні укра
їнці зберегли, не втратили свою культуру, свою мову, мову своїх бать
ків і прадідів. Майбутнє України, моєї рідної землі, мене дуже турбує, 
тривожить мою душу.

Я вірю, що буде в України щасливе, вільне, процвітаюче май
бутнє. Коли-небудь Україна все одно стане могутньою державою. 
Я  хочу в це вірити, і я вірю в це!

(Христина ДОРОНІНА)

...і на оновленій  землі 
Врага не буде, супостата,
А  буде син , і буде мати,
І будуть люди на землі.

(Т. Шевченко)

У минулому Україна зазнала багато кривд і страждань. 
Скільки загарбників намагалось підкорити собі наш народ! Українська 
земля стогнала під гнітом російських правителів, які нищили нашу на
цію, нашу мову, культуру та історію. Але Україна вистояла, не підко
рилась загарбникам, не зламали вони вільного духу українського народу.

XX сторіччя дуже відрізняється від минулих віків. З ’являються 
нові погляди на життя. Україна відроджується і підіймається з руїн 
минулого. Колись О. Олесь натхненно сповістив усьому світові: «Яка 
краса — відродження Вкраїни!» І  я нині радію разом з великим поетом, 
бо бачу гінкі паростки відродження в нашому сьогоденні.

Я впевнена, що кожен з нас замислювався над майбутнім Укра
їни. Іноді я задаю собі питання: «Що буде далі? Які умови будуть для 
життя нашого народу?» І  тоді я мрію, що в майбутньому люди бу
дуть жити вільним, щасливим, радісним життям, жити в мирі й 
злагоді, не буде жорстоких братовбивчих війн.- Я  вірю, що над нами 
сяятиме яскраве сонце і над Україною вічно буде чисте блакитне небо. 
Хотілося, щоб майбутнє покоління шанувало рідну мову, культуру і не 
забувало про тяжке минуле наших батьків і дідів, які боролись і про
ливали кров за волю України. Хочеться, щоб розвивалась література 
України, щоб виростали нові таланти, але не треба забувати і про 
видатних людей минулого.

А ще в кожного з нас є одне бажання: щоб нашою державою пра
вили чесні, порядні й розумні люди. Адже і від них залежить майбутнє 
України. «Коли держава правується у згоді з розумом, ганебні бідність 
і злидні», — казав Конфуцій.

(Марина СОЗІНОВА)



Україна — це держава, яка впродовж віків боролася за 
краще майбутнє. Сьогодні, як і раніше, очолюють державу і мають 
владу, на жаль, не патріоти, а часто торгаші, хитруни, хапуги, яким 
байдуже майбутнє України. А мати-Україна чекає, коли ж її діти 
зрозуміють, що ненька у  них одна, і вони, її сини й дочки, повинні від
дати свій розум, і серце, й талант рідній Вітчизні.

Наше покоління росте і бачить, як важко Україні випростатись до 
сонця, і ми робимо висновок, що мусимо взяти на свої плечі долю Укра
їни і стати тією живою водою, від якої Україна розквітне й посяде чіль
не місце в світі. Бачу, що більше і більше з ’являється вірних людей в Ук
раїні. І  десь глибоко відчуваю, що сонце Україна побачить з хвилини на 
хвилину і буде дихати вільно і могутньо. Вірю, що ніколи більше не буде 
кордонів між слов ’янськими державами, у  кожного буде змога без труд
нощів поїхати до рідних і друзів.

Україна — держава, у  котрої в майбутньому буде безплатне ме
дичне обслуговування та освіта.

Вірю в майбутнє України, тому що народ з таким стійким ду
хом не можна позбавити життя.

Україна, як і інші великі держави, буде процвітати, і цвіт її ні
коли не зів ’яне!

(Ольга СОШКІНА)

У  вільній Україні ніхто й ніколи не диктуватиме, кому, 
що і як писати. Воля думкам і перу — стане девізом кожної літера
турної інституції. А щоб відрізнити високохудожні твори від низь
копробних, потрібні досвідчені фахівці. На жаль, сьогодні у  вищі на
вчальні заклади приймають більше за гроші та по знайомству. Але 
я маю надію, що у  майбутньому розум переможе і до влади прийдуть 
освічені люди, для яких народна справа стане вищою за особисті ін
тереси.

...Нарешті вималювалася картина майбутнього України, і ось що 
відкрилося моєму погляду: чиста блакить неба над сонцесяйним ко
лоссям добірної пшениці.

(Ксеня КОЛЕСНИКОВА)



і Ми боремося за рідну школу
і рідну мову в Криму!
(У чні 6 -го  ук р а їн ськ о го  кл асу  школи №  7  селищ а П рим ор
ського м. Ф еодосії про ук ра їн ськ у  ш колу)

Добра половина Криму — українці. Але в нас немає жод
ної української школи! Наші батьки давно добиваються відкриття 
української школи, вони їздили і до Сімферополя, і до Києва. Нарешті, 
з Нового року учні українських класів мають своє приміщення, це ко
лишній дитячий садочок. Ми вчимося, але нашу школу не визнають! 
Ми так і залишаємося українськими класами російської школи.

Я  живу далеко від школи, але ходжу в український клас, тому 
що треба знати свою мову і тому, що хочу мати вищу освіту.

... В кім думка прагне слова,
Хто в майбутнім хоче жить,
Той всім серцем  закричить:
«В рідній школі — рідна мова!»

(О. Олесь)

(Іван ЯЛІВЕЦЬ)

Рідна мова в рідній школі!
Щ о бринить нам чарівніш?
Щ о нам ближче і миліш,
І дорож че в час недолі?

(О. Олесь)

Цей гарний вірш ми вчили на уроці української літера
тури. А мені аж плакати хотілося, тому що багато кримських дітей 
до цього часу не мають рідної української школи.

Ми гордимося нашими однокласниками Ганною Морозовою і Олек
сієм Щегловим. Влітку вони разом з батьками і вчителями їздили до 
Києва і добивалися відкриття української школи.

Якщо немає рідної школи, то гине мова, а загине мова, загине й 
народ. Тому ми боремося за рідну школу і рідну мову!

(Наталка ПЕТРИК)

Уже закінчується навчальний рік, але діти з україн
ських класів і досі навчаються в російській школі.

Чому?



Це питання цікавить не тільки викладачів, але дітей і батьків 
також. Чому не дають кошти для української школи? Чи наші міні
стри такі скупі?

Чому в Феодосії відкрили російську школу, а українську не дають 
відкрити?

Зараз кругом вимагають знання української мови. Але як ми її 
будемо знати, якщо в Криму немає жодної української школи?

У нас є приміщення, є парти, стільці, але чому немає школи ?
А як би гарно звучало: «Українська школа імені Олени Теліги»!

(Катерина СКРИПНИЧЕНКО)

Чому я пішов до української школи ?
Мені часто задають це питання. І  я відповідаю: тому що я укра

їнець. Я люблю свою мову і свою Україну. У  мене вдома розмовляють 
по-українськи. У  моєї бабусі на Вінниччині теж усі говорять по-укра
їнськи.

Біля мого дому знаходиться російська школа, а до української 
треба далеко ходити. Але мені байдуже, я йду до рідної школи, бо хочу 
добре знати свою рідну мову.

(Валентин ДІДИК)

У Криму немає жодної української школи!
Але вже 6 років ми з батьками і вчителями добиваємося від

криття рідної школи. Для того, щоб відкрити нашу школу, довело
ся їхати до Києва, просити, щоб допомогли відкрити в Криму укра
їнську школу.

Нарешті для школи нам дали дитячий садочок. Але школу не 
визнають відкритою.

Дуже це погано, що немає рідної школи.
(Євген МИХАЙЛЮК)

У нашому селищі Приморському майже є українська 
школа. І  я з  1 вересня навчаюсь у  цій школі. Тут багато хороших учи
телів, які дуже гарно пояснюють уроки. Учні у  нас слухняні і добре 
виховані, усі стараються добре вчитися.

Мені дуже подобається в українській школі!
(Вікторія ЯКУЩЕНКО)
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Щ и Наша школа — незвичайна. Такої школи, як у  нас, біль-
ІІІІІІІІІ ше немає ніде в Криму. Вона незвичайнате тільки тому, що навчай- 

'і' ня ведеться ріднаютам українською мовою, а ще й тому, Щ ^она 
386 оформлена. .за українським звичаєм. Ви зайдіть у  будь-який клац хоч 

і; у перший£хоц;в 11-й, і подивіться, які гарні вишивки, мамфціби при
крашаючій класи, як багато рушників, як затишно і гарно Щнас. І  все 
ми зробили своїми руками, разом з батьками і вчителями. ( (

А добивалися ми цієї школи 6 років. Усіма силами. У  великій бо
ротьбі.

Але місцева влада не хоче визнавати нас українською школою і 
нічим нам не допомагає. Та я вважаю, що нам вдасться здолати всі 
перешкоди і добитися відкриття рідної школи!

(Олексій 1ДЕГЛ0В)

*** .

В українську школу селища Приморського прийшло вчи - 
тись багато дітей.

Коли зайдеш до школи, то відразу зрозумієш, що це дуже гарна 
школа, що в ній працюють і вчаться хороші люди, бо в приміщенні 
чисто, затишно, класи оформлено з великою любов ’ю і смаком.

У  нас дуже хороші вчителі, які ніколи не скажуть образливого 
слова, а навпаки, зігріють душу учня теплим, добрим словом.

Я  не пожалкувала, що прийшла вчитися в українську школу.
(Ганна ЛЬВІВСЬКА)

Ми дуже вдячні українцям Австралії, які турбуються 
про нас, цікавляться нами. На Різдво ми отримали чудові святкові
подарунки від Союзу українок Австралії. Недавно прийшла посилка з 

•« цікавими книжечками з Канади. Діти нашої школи з радістю чита- 
ютьрс. ВікаДкущенко пропитала найбільше кнй$$ечок; Агхлопщ Женя 

Ф “ зіЙщщї^ідк і (Олексій ПортШІїшочитали ктгйуі^п)0фчувалц цікаву 
героїв

УкрмпШ щ Щ Р™ " 1 КаР аШ Л  піклують
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Василь Василашко
ДОСЛАННЯ МАРІЇ

"а ,, ч Присвячується українській родині
-  ;; ч 4 :'‘'Ч§4 ^ меценатів з Австралії — пані Марії

^ \ '}г : \Ч, 5  рйндві Михайлові Ґоянам

М аріє, М арієчко, мріє, сприймають як ціле,
Ти в Києві сниш ся мені ~  ;і?КЙли я дари віддаю,

небо яскраво зоріє, ; • % ;;Р о з ч р е н і діточки милі
Ш анують і щ едрість твою.і • .І сонячні в мене ВСІ ДНІ.

Я тут на верш ині блаженства — 
У центрі подій світових, f  
Та шкода, щ о ти не близенько. 
Не поруч в краях цих святих.

Та ти в моїм серці беззм ін н о,
У вірному серці моїм* V  ,
А я і частинка Вкраїни .
В Австралії, в серці т в о їм ., .

Щ ран тобі все опромінить:
Є  друзів нових, мов зірок!
А  сотні дітей України —
Новий наш дитячий садок.

Маріє^ М арієчко, мріє, 
КрокуЮуДже через моря,
Бо тебе тяжіє,
Мояйн айсвітліша зоря.

\  Київ,
15 вересня 1997 року

Дмитро Білоус
ЖИВУТЬ УКРАЇНОЮ

Нелегко їм верстати дні І те, що для дітей малих

: >;''^1|Й|нащі?слаші Т р М и , * о ДДУЖ нам забуть
'^ р Й т й н т й е д е ш  SJ** , ,> з |с и д а я ^ с т а р а н н ії,

-  ^  видають вони*: . - 4 л  ,:ідащ дагу, котру подають
здруж ивш ися з малятами. 4  ' нам земляки з Австралії!

Київ,
10 січня 2002 року



Михайло 
і Марія

liPljlliiii
Мирослав Попадюк

Хай десь добро далеке,
Хай десь і не біда, 
Злітаються лелеки  
Д о рідного гнізда.

Летять, де шлях коротш ий, 
Де рідний небосяг,

Д е дим  таки солодш ий, 
Д е ж овто-синій  стяг.

Д е ввись пісні злітають, 
Д е щ едро на столі,
Коли сини вертають 
Д о отчої землі.

Василь Василаїико

СОСНА АЛЕППСЬКА

Росте рівненько пагін, але згодом  
Схиляється до півдня, звідки родом,— 
Росте в бік Сирії, стримить навскіс. 
М ов руки, віти розгортають ліс,
Над морем простягаються, мов крила...

Сосна вітчизну другу звеселила,
Та й першу любить, прагне у політ.
А  корінь не пускає. Скільки літ 
Душ ею звідси до Алеппо лине...

За вдачею сосна алеппська, сину, 
Нагадує мені чомусь людину,

Присвячується Марії і Михайлові 
Ґоянам з Австралії, родині відомих 
меценатів

Яку жбурляла доля, мов билину, 
Саму, і часом кволу, на чужину.

Та навіть через неможливе, сину, 
Звелася кроною життя людина, 
Укоріняла в світ новий родину, 
Гордиться нею  друга батьківщина.

Козацьку ж  волю не зламали зміни: 
Звитяжець — і за морем українець, 
Ж иве для блага інш ої країни,
А  як стримить, росте в бік 

України!

Зоя Малюк



/ Щ о  врятує її?.. Повертали дороги  
^Й о^курливих дом івок  у зелених садах.

Щ о врятує її? Лиш лю бов, віра в Бога, 
“'1  прадавні ікони в руш никах по хатах!

Березень 2G00 р.

Зоя Малюк

ШSM Михайлові Ґояну 
Київ -  Аделаїда, Австралія

ЗИН УКРАЇНИ
' •' -Л . у '* , >ч '

Спочатку було слово Україна М инали дн і і роки непом ітно,
1 заповіді в і ч н і ' К о б з а р я / * ' > ' : Т  ;;І.Були преславні і святі діла.
Із цього слова виросла Л ю дина, Л ю дина йшла дорогою  д о  світла,
Яку зростила прадідів землям ; : Хоч крізь пітьму дорога пролягла.

Л ю дина йшла д о  боротьби, д о  бою  . Багато зр облен о, та щ е не вечір.
За Україну всю ди, повсякчас! Багато зроблен о було за стільки літ!
Йшла без «зерна неправди за  собою », Та щ е віддячить Вам малеча,
З л ю бов’ю, щ о заповідав Тарас! Вкраїну славлячи на цілий світ!

Березень 2000 р.

Олеся Коваль ЙІЙ1
МОЛИТВА

Моя Україно! За тебе;молюся.
За тебе уклінно проїщі.уТсуса: 
■ІаШііШіДМ жіИ ЯМ іійИ ДііШш 
За цвинтар О т а р й ^ •’
Щ о  пооіс
Прости :м'ОЇЙ.'ЗЄШїЬі'Т?:̂ Т:- 'Т'-;■ -
Господь МІЙ, Ісусе. » '
За тебе,; моя. Україно^йірлюся.'

* * * >*/* ; yf; ,,у’. _
' Пані М арії Гоян

присвячує студентка 1-го курсу 
Переяслав-Хмельницького Д П У  
ім. Т. С. Сковороди

Хрестик д о  хр ести к а ,. Т ільки коли подивлю ся  
Нитка д о  нитки — . Н а  руж і,
Квітнуть троянди Пахнуть вони
П рабабчиних літ. А роматом землі.
Я вже не знаю , П радіда руки
Від кого і звідки Н атрудж ені, дуж і,
Ця виш иванка А ж  із Амуру —
З ’явилась на світ. Назустріч мені.



I I 1 SI
Михайло 
і Марія

Тільки оцю  
Виш иванку послала 
На Україну 
Натомість листа.

16.03.2000 р.

Олеся Коваль

Доля розкидала  
1 не зібрала  
Рід наш великий  
Хрестом д о  хреста.

УКРАЇНЦЯМ ДІАСПОРИ

Л ю бі мої! Як ви там, далеко?
Н е забули свій квітучий край?
Чи у сн и  приходить м ій  лелека? 
Чи співає син ій  водограй?

Розлетілись птахами по світу,
Ні адрес, н і звістки, н і ім ен. 
Тільки пам ’ять. Та душ а щ оліта 
Кличе в гори, як  цвіте ромен. t

І**
Перегорнувши останню сторінку, ви, дорогі читачі, 

порадійте, що є такі українці — щирі, чесні, хоч, може, й трошки 
наївні, але по-справжньому віддані своїй знедоленій, однак най
дорожчій і наймилішій землі — Україні.

Це не художній твір, це книга про духовність, про добрі душі 
подружжя Ґоянів — пані Марії і пана Михайла.

Якщо вона вам Сподобалась, то дай вам, Боже, здоров’я, якщо 
ні -  то зробіть краще — чи книгу, чи щось корисне у житті для 
України. Не будьтеїбайдужими, творіть Добро і вам повернеться 
сторицею. -?ч

Ті:':....ч' "

Кожна ліщина може^.стаощти
<щщ. Немає; значення, хто полі-
і^щіст чи>науковець,‘ швець ч ї Е ^ ^ р ^ ^ о  і^^ш |ї|^^авду3 книга 
буде ЕЙВНЙЬНОЮ і корисною для 'ВСІК^^

Михайлові Івановичу Ґояну 
присвячує студентка 1-го курсу 
Переяслав-Хмельницького Д П У  
ім. Г. С. Сковороди

Д е? Які? Чи біла ваша хата? 
Чи цвіте калина у саду?
М аю я багато розпитати, 
С ерцем на побачення іду.

Хочу я щ е більше розказати, 
А би знали: в нелегкий цей час 
Україна, наш а,рідна мати, 
Згадує і молиться за вас.
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Високоповажне панство Ґояни -  Марія, Михайло є славними українцями.
Я  вдячний, що на Землі є такі патріоти.

Василь ВАСИЛАШКО, 
гол . р ед а кт о р  ви д -ва  “В еселка”

Михайло Ґоян -  славний фотолітописець, 
чудова патріотична людина, мій друг.

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, 
директ ор  Ін с т и т у т у  л іт е р а т у р и  ім. Т. Г. Ш евченка  

Н А Н  У країни, академ ік  Н А Н  У країни

Михайло Ґоян -  полум’яний ентузіаст і меценат української справи, 
який вірить у незабутнє повносиле Державне випростання України.

Анатолій ПОГРІБНИЙ, 
го ло ва  К иївсько ї о р га н іза ц ії Н С П У

Подружжя Марія та Михайло Ґояни -  це приклад вірних українців, 
меценатів і добродіїв. Нехай щедриться наше українське Слово 

і падають у душі дітей наших чисті роси духовності.
Вікторія ГРИЩЕНКО, 

педагог

Подружжя Ґоянів -  щедрі краяни й одержимі Патріоти України.
Мирослав ПОПАДЮК, 

укр а їнськи й  поет , прозаїк, 
м . С нят ин

Михайло Ґоян -  високошанований друг, щирий українець,
справжній патріот України.

о . ПЕТРОВСЬКИЙ, 
М іж народна асоціац ія  ук р а їн іст ів

Пані Маріє, пане Михайле, крок за кроком в нерівному змаганні 
на всіх рівнях просуваєтеся вперед, не падаєте духом і не дозволяєте 

тим чудовим кольорам “Веселки” зникати з хоч наразі захмареного 
українського неба. Ми вдячні Вам за Ваше щире серце і любов до нас.

Ярема ГОЯН, 
директ ор  вид -ва  “В еселка ”, 

р о д и н а  “В еселки ”

Михайло Ґоян -  меценат і людина, яка тисячу разів
заслуговує на книгу про себе.

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, 
ви ко н а вч и й  директ ор  

Л іґи  ук р а їнськи х  м ец е н а т ів

-  мт друг у  спільній боротьбі за Незалежність України.
Професор П. ЩЕРБАНЬ
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