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Нас благословляють v дорогу
Вітаю українську людність Із заснуванням першої поза

партійної газети «За вільну Україну».
Хай цей первісток стане виразником народного болю і 

страждань, народних мрій і сподівань.
Усвідомлення важливості сучасного історичного моменту 

для майбутньої долі України хай надихає редакцію газети 
на активну творчість та сміливе висування різноманітних 
політичних, культурно-масоних, просвітянських та інших 
ініціатив задля прискорення процесів демократизації, укра
їнізації та виходу України з Союзу.

І хай «За вільну Україну» буде добрим початком народ
ження широкого спектру вільної української преси.

Помагай, Боже, редакції!
Левко ЛУК'ЯНЕНКО, 

народний депутат України.

Членам редакційної колегії новостворсного часопису 
«За вільну Україну»

Благословенний час настав для нашої багатостраждальної 
Батьківшини-України. Демократичні сили, що стали нині 
цілющим бальзамом для зраненої землі, добиваються все 
більших і більших успіхів. І тс. то сьогодні виходить у 
Львові часопис «За вільну Україну», тому свідчення.

Нехай Божа благодать зійде на тих. хго не зневірився, 
нелегкій боротьбі поручайте ваші зусилля Божій опіці, бо 

служіння слову — це свята справа.

Супроводжуватиму молитвою вашу прапю, шоб вона вдо
вольнила тих, про кого говорить святе Євангеліє: «Блаженні го
лодні і спражені правдою, бо вони наситяться» (Мт. 5, 6).

Верховний Архієпископ Мирослав-Іван Кардинал 
ЛЮВАЧІВСЬКИИ.

Дано у Римі при храмі Жировітської Богоматері і 
Святих Мучеників Сергія і Ванга в дні 25 червня р. Б. 
1990.

Я радий, то дожив до того дня, коли у нашій хаті з’я
вилась довгождана бажана гостя — своя народна газета.

Тож хай з першого року сурмить вона збір усіх прогре
сивних демократичних сил на виповнення одвічного бажання 
багатостраждального народу — відновлення, створення віль
ної Української Держави. За це у 1919 році проливали 
свою кров стрільці УГА.

Бажаю усьому тиорчому гурту журналістів, шановній чи
тацькій громаді віри у повне торжество свободи, демокра
тії, національної справедливості на широкому терені укра
їнської землі.

Северин ПАСТЕРНАК, 
колишній підхорунжий січових стрільців УГА. доктор 
геолого-мінералогічних наук, почесний член Наукового 
товариства імені Т. Шевченка.

Слово головного редактора

ВСТАНЕ ПРАВДА!
«Ніч минула, а день 

наблизився, то ж від
киньмо вчинки темря
ви і зодягнімося у 
зброю світла».

(Із послання до римлян 
апостола Павла).

Після темноти так званої 
класової ворожби, після 
розмежування рівних пе
ред Богом землян на «друзів» і «ворогів» прогресу, після 
70-літнього бродіння манівцями лжегуманізму І людиноне
нависництва знову піднімаємось до висот вселенської хри
стиянської моралі. Перед воскреслим українським народом, 
«що вгору йде» так стрімко і невтримно, «хоч був запертий 
в льох», знову встала на історичному видноколі Правда.

На львівських революційних майданах першими її рекли 
багаторічні в’язні більшовицьких концтаборів. Вона прони
кала у зубожілі помешкання і у пригнічені душі та кликала 
на вселюдську раду. Знову вернуло на галицьку землю 
предвічне віче.

Правда, мовлена вголос 1 привселюдно, стала тою зброєю 
світла, перед якою не міг встояти жоден тоталітарний бас
тіон і якою виковувалася перемога Істинно народної влади.

Володарка вічових майданів Правда мусила примножитись 
І в друкованому слові. Тому один із найперших універса
лів нової влади благословляв народження першої правди
вої газети. І знову — шаленний спротив, бо нічого так не 
боїться деспотична система, як Правди. Газетна війна вибух- 
ла у львівському сесійному залі, а фронт її сягнув мос
ковської Старої площі, де гніздяться апаратні бастілії ЦК 
КПРС.

Слово покликало на поміч Слово — в обласну Раду по
пливли тисячі обурених листів і телеграм. Загомоніли гнів
ним тисячоголоссям вічові перепуття. На прю із жерцями 
облуди встав народ — І переміг!

Цієї святої неділі напередодні Івана Купала у 100.000 
домівок залетіла перша ластівка вільнодумства. «За вільну 
Україну» — кличе Правда сотню тисяч своїх оборонців, 
яких не вмістив би найрозлогіший львівський майдан. «За 
вільну Україну» — істинно народна газета, бо її наро
дила на світ Божий виключно воля народу.

Які духовні заповіді має намір сповідувати нова газета, 
діалог з якою, шановний читачу, ви розпочинаєте цієї ми
ті! Які цінності вона прагне множити, за яким світочем 
йти!

Найвища ціль газети, яка оправдовує її політичну місію, 
побудова незалежної соборної, демократичної Україн

ської держави. Власний погляд на міжнародну політику 
грунтується на постулаті: стабільний мир в Європі 1 зведен
ня спільного європейського дому немислимі без розв'язан
ня українського питання на користь українського народу. 
Історичне непорозуміння — на порозі третього тисячоліт- 
тя_ 50-мільйонний народ у центрі Європи у становищі коло
нії — мусить бути виправлене.

Наш суспільний Ідеал — вільне, відкрите демократичне 
суспільство, наша світоглядна основа — вселенська христи. 
янська мораль, яка єднає в єдину цілісність сучасну циві
лізацію.

«За вільну Україну» — видання позапартійне, П обширм 
не провінційні, а загальнонаціональні. Вона вважає себе 
продовжувачем демократичних традицій галицької преси, 
виплеканої на початку XX століття генієм великого Франка 
і знищеною тоталітарним режимом у 1939 році.

Єдиним її суддею є народ, якому вона покликана слу
жити, єдиним її світочем є істина, від виої вона присяга- 
ється не відступати. Не може бути нікого и нічого, окрім 
Інтересів народу І сутності Правди, щоби окреслювало 
межі інтелектуального та морального визначення журналіс
тів. На її сторінках пульсуватиме розкріпачена думка, про
мовлятиме неприспана совість, змагатимуться розум І честь 
кожного на благо всіх.

Газета не може бути залежною від будь-яких політичних 
партій, але усім їм вона надаватиме можливість подати свій 
голос на політичній арені, залишаючи за собою І за своїми 
читачами право оцінювати цей голое. У політиччих проти
стояннях вона бачить себе як фактор консолідуючим. На
явність у колективі редакції осередків політичних партій 
несумісна Із її статутом незалежного видання- Наш профе
сійний прообраз — знаменитий часопис «Діло», яким ще у 
1880 році започаткував Володимир Барвінський І на горло 
якому наступив тоталітаризм у 1939 році (з останнім ре
дактором «Діла» ви маєте змогу зустрітися сьогодні]. 
Ця газета стояла в ряді найавторитетніших видань сво
го часу, мала кореспондентів по всьому світі І жипа так 
довго головно тому, що, за влучним висловом Франка, це 
була газета «понад партіями стояча».

Обов'язок газети перед видавцем — Львівською облас
ною Радою — висвітлювати діяльність органів державної 
влади, обстоювати повноважні права демократичних Рад у 
їх протистоянні з реакційними силами, якнайактивніше обе
рігати їх від накипу бюрократизму, чванства, некомпетент
ності, підтримувати постійним зв'язок між Ралами ч вибор
цями, виражати й формувати громадську думку, розділе 
ги з Радами тягар відповідальності за політичну І моральну 
атмосферу в області.

В економічному відношенні газета «За аїльну Україну» — 
муніципальне народне підприємство. Усі стосунки Із суміж
никами І партнерами, включаючи обласних, регпублікамських, 
союзних, зарубіжних, вона здійснює иа договірних взаємо
вигідних засадах. Колектив редакції на власній практиці 
моделює виробничі відносини сучасного цивілізованого сві
ту. Він декларує остаточну відмову від економічної експлу
атації журналістів управлінським апаратом, як це було 
прийнято в умовах тоталітарного режиму.

Редакція газети «За вільну Україну» мислить себе серед 
піонерів незалежної позапартійної преси, яка покликана 
вгамувати иа Україні багаторічний інформаційний голод І 
слугувати підгрунтям Історичних національно-демократичних 
змагань за свободу.

Отакі патріотичні І професійні клейноди поєднали під 
склепінням газети «За вільну Україну» однодумців, котрі 
присягають служити Народові і Правді. Перед тим, як ви
рушити спільно з вами, вельмишановний добродію читачу, 
у далеку дорогу, огляньмося ще раз у минуле, огляньмося 
туди, де іскряться витоки історичного шляху нашого наро
ду. у часи Ярослава Мудрого праматір України Київська 
Русь була християнським центром Європи. Довгі століття 
національного поневолення знесилили, знекровили, але не 
викоренили планетарний феномен свободолюбства І людино
любства, боголослушенства І непослушенства української 
нації всілякій тиранії.

Нам належить підняти Із праху понівечений Духовний 
Храм України. У нас, в українців генерації третього тисячо
ліття, єдина дорога, яка веде до спасіння, — се дороге, 
яка веде до Храму. Дорога ця — страсна, але вона — ісці- 
ляюча.

Нехай благословить нас Всевишній на сьому рятівному 
гостинці!

Нехай святиться пречисте Ім’я України у колі вільних на
родів світу!

Слава Україні!
Василь БАЗІВ,

Чи «Лихо 
з розуму»?

♦ Ретроінтсрв'ю
«Ця книга являє собою потрясаючий 

документ про дійсний стан я Україні. 
Вона приносить документальні дані 
про 20 ув язнених, подаючи їхні «про
виним, їхню поставу в слідстві й на суді. 
Вона приносить їхні твори, що були 
підставою звинувачень, або були писа
ні вже на засланні. Вона подає їхні 
переживання в листах із в'язниці чи

концтабору. Це живий свідок, це наче 
б гаряче серце на долоні, крик пере
слідуваних і гордий погляд із-за грат 
гих, що не здаються і не каються».

Так оцінив «Лихо з розуму» Вя
чеслава Чорновола автор передмови 
до третього видання книги, що вий
шла у Франції в 1968 році. Книга 
викликала злетний резонанс у всьо
му вільному світі — як феномен 
української національної духовнос
ті. Сьогодні, в день виходу першого 
номера газети «За вільну Україну», 
актуально подати й інші промовисті 
місця з цієї передмови. При нашій 
зустрічі з Вячеславом Чорноволом я 
окреслив їх олівцем.

Глянув. Сяйнула приємна усміш
ка і тут же почала танути, міняю
чись задумою спогаду. Не читав. 
Тільки «скоромовкою» пройшовся 
по цих абзацах.

«Є два основні носії духовної твор- 
чости і розвитку спільнот: нарід і лю
дина. Вони — доки живі — змагають 
за те, щоб посуватися вперед, розви
ватися, рости. І тільки смерть, зни
щення, або крайня загроза цього мо
жуть зупинити збірне дерзання наро
ду та індивідуальні зриви людини».

«„.Молодий, 29-літній, журналіст Вя
чеслав Чорновіл. Він один з тих, що 
підняли голосний протест проти без- 
правства і сваволі КДБ. Один з тих, що 
зважились протестувати перед найви
щими партійними й державними ін
станціями окупаційного режиму в 
Україні. Він був арештований а пер
ших днях серпня 1967 р. у Львові. Був 
він напевно свідомий небезпеки своєї 
дії, але не міг капітулювати перед 
страхом, щоб не сквернити людської 
своєї душі».

«Книга ця показує, шо молоде по
коління виводить Україну на перший

план історичного змагу у вселюдсь
ких масштабах: змагу за душу люди
ни й націй. Москва може мати свою 
ідеологію і свій устрій, але не має 
права заперечувати права поневолених 
народів на їхнє обличчя. Якщо її ідео
логія правильна, нехай змагається з 
Україною здійсненням оголошених кон
ституціями прав та програмами ідеа
лів.

У цьому історичному змагу перед 
нами велике, також історичне, завдан
ня: поставити вільний світ свідком цьо
го прометеївського змагу нашої поне
воленої, незламної Батьківщини».

— Така була оцінка «Лиха з ро
зуму» у ці важкі для нас часи. Які 
враження, які думки викликають у 
Вас сьогодні події минулих літ, коли 
вирувало 1 писалося «Лихо»?

— Хіба думку про те, що істо
ричний поступ невідворотний, а три
мати великий народ в рабстві. хай 
замаскованому людинолюбними сло
вами. неможливо. Мої давні знайомі 
сьогодні нагадують, що вважали ме
не в ті часи невиправним оптимістом. 
Бо навіть на початку 70-х. коли 
вкривалися інеєм сліди недавньої 
відлиги, перед самим тотальним по
громом українства у 1972-у році, я 
казав їм про нове неминуче відрод
ження української духовності і дер
жавності. Хіба що сумнівався. чи 
самі ми до того доживемо. Як бачи
те, не тільки дожили (хоч, на жаль, 
не всі), але й пощастило саме нам. 
тодішнім шістдесятникам, а потім 
політв'язням, розпочинати новий виток 
тієї спіралі періодичних відроджень, 
яка судилася нашому народові.

— З вікон будинку обласної Ра- ■ 
ди добре видно, як майорить на, : 
львівській ратуші національний пра
пор, Чи не асоціюється у Вас цей не

бесний пейзаж з мотивами апофео
зу життя — адже це втілення най
вищих Ідеалів?

— Якщо думаєте, що маю час пі
дійти до вікна і хоча б хвилину по
милуватись тим вимріяним у найсмі- 
ливішій уяві краєвидом, то дуже по
миляєтесь. Коли перед виборами на 
посаду голови я казав, що наважив
ся покласти на свої рамена важкий 
хрест, либонь ще й недооцінював то
го тягара. Проблема нанизується на 
проблему. Як в умовах агресивно 
конаючого централізму зупинити інер
цію занепаду регіону, як усіх наго
дувати і напоїти звичайнісінькою во
дою, якої вже теж не вистачає, як 
відбитися від пропагандистських атак 
зверху 1 збоку, як переконати вірую
чих. що вони насамперед українці, 
а вже потім греко-католики чи пра
вославні, бо Бог єдиний і Україна 
єдина... А ще — справжня облога 
сотень скривджених і знедолених, які 
думають, що допоможу їм тільки я 
— і ніхто більше. Не всі розуміють, 
що наш «галицький парламент», 
який називається обласною -Радою 
(дехто вже каже: давайте називати 
нашу владу не «радянською», а «ра- 
дівською») кладе тільки перші камін
чики у підвалини справжнього на
родовладдя і майбутнього достатку.

— Коротенько про утвердження і 
розвиток небесного пейзажу в зем
ній ході: як Україна йде до суверені
тету?

— Важко йде. натужно. Брсжнєв- 
сько-щербицькій команді вдалося ре
тельно відфільтрувати і глибоко 
ешелонувати партійно-бюрократичний 
апарат, прорвати позиції якого поки 
що вдалося тільки в Галичині, почас
ти на Волині і в кількох містах схід
ної України, де Демократичний блок 
здобув на виборах повну чи частко
ву перемогу. Галичина залишається 
островом свободи у вже неспокійно
му сьогодні українському морі. Як 
пишуть мені до Верховної Ради на
віть наддніпрянці, нині сонце над 
Україною сходить на Заході. — за
кінчив скоромовкою, 1 видно було, що 
взявся вже за якесь інше невідклад
не діло.

Всю поставу його проймала дина
міка, що витворює хронічний дефі
цит часу. І ще впадало у вічі: втом
лений. Але цю втому поглинала енер
гія. Мені подумалось: як добре, ко
ли енергія знаходить свого адекват
ного виразника. Тоді слово не про
мине ділом зродитися.

Через якусь хвилину я вже поба
чив його на екрані телевізора.

Вячеслав Чорновіл вів чергове за
сідання сесії Львівської обласної 
Ради народних депутатів.

Павло ЧЕМЕРИС.

¥

І. Кєдрин-Рудницький:

«КЛИЧТЕ НАРІД 
ДО ЄДНОСТИ»

U С, £ о V

Розмова нашого кореспондента з останнім редактором газети «Діло»
У теперішньої журналістської 

братії, причетної до нинішнього ре
несанс'’ львівської преси. цілком 
природний підвищений інтерес до 
довоєнної галицької періодики, зокре
ма. чи не нанпопулярнішого з того
часних національних видань — газе
ти «Діло». Та найкраще почути жи
ву думку одного з творців цього ча
сопису Івана Кедрина Рудницького. 
Нині йому вже понад дев'яносто літ, 
проте він і досі в творчому житті. 
Регулярно дописує до найстарішої в 
діаспорі української газети «Свобо
да».

В його творчому активі п’ять кни
жок Найважливішою вважає — 
«Жцття. події і люди» (понад 700 
сторінок), яка вийшла у видавницт

ві «Червона калина». Це спомини і 
коментарі. Він дійсний член НТШ. 
Кілька років тому Вільний українсь
кий університет у Мюнхені присво
їв йому звання доктора.

Наша зустріч відбулася у затиш
ному помешканні І. Кедрина-Руд- 
ницького в Джерсі-сіті, неподалік 
від редакції «Свободи». Щойно пе
реступивши поріг його американсь
кої квартири, відразу відчув близь
кий і знайомий львівський дух: жи
вописні роботи українських митців, 
величезна бібліотека, зрештою сама 
обстановка в кімнаті, що майже та
ка. як у домах нашої інтелігенції. 
Переді мною сидів живий свідок епо
хи. по суті, патріарх львівської пре
си.

(Закінчення на 4 стор.).

ВОДОХРЕЩЕННЯ У ЛЬВОВІ, 1990 РІК. (З фотолітопису національного відродження. 
Продовження — на 2-й, 3-й і 4-й сторінках).



СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО...
--------------------------------------------------- Недільна проповідь----------------------------------------------------

«СПОКОНВІКУ БУЛО 
СЛОВО. І З БОГОМ БУ
ЛО СЛОВО. І СЛОВО 
БУЛО — БОГ».

(їв. 1, 1).
Слово у Бога — це жива 

свідомість Божої безмежної 
Величі, Краси, Премудрості, 
Сили 1 інших якостей у само
му Возі. Ця свідомість пізнан
ня самого себе і є вічним без
перервним родженням Богом- 
Отцем Бога-Сина. У Божій іс
тоті нема чогось другорядного, 
а все є Богом. І тому Боже 
пізнання самого себе не є

чимсь, а Кимсь — Богом-Си- 
ном-С.товом-Премудрістю (Со- 
фією)-Правдою. «І немає не
правди в ньому».

Породивши Слово Боже ■— 
Сина Божого, Бог-Отець палає 
вічною Любов'ю до рожденного 
від Нього Сина (Слова) 1 вис
ловлює назовні цам. людям 
Своє захоплення: «Це Син Мій 
любий, що Ного Я вподобав».

Саме взаємне любовне став
лення Бога-Отця до рожденного 
від Нього Бог* - Сина і 
Бога - Сина до Святого 
Бога - Отця встановлює
Божу Любов — Бога-Духа 
Святого, третю Божу Особу, 
«життя подателя», «Духа Істи
ни», «що всюди є і все напов
нює».

Ці всі відомості про внутріш
нє. Боже життя є перекладені 
на наші людські можливі 
сприймання — логічні, понятій
ні — Самим Богом. Сином Бо
жим і нам подані Святим Ду
хом, бо Боже життя є незбаг
ненним. Господь сказав: «Дум
ки мої не є ваші думки, ані як 
дороги ваші не є Мої дороги. 
Бо як далеко є небо від землі, 
так і Моя дорога віддалена від

доріг ваших, і мислі ваші — 
від мислі Моєї... Отак і буде 
Слово Моє, як Воно вийде з 
уст Моїх і не вернеться до Ме
не впорожні, поки не завершить 
всього, що я хотів, і я завершу 
пугі Мої. Тим то з веселістю 
вийдете і з радістю навчите
ся...» (Ісая 55, 8—9. 11 — 12).

Господь Бог сотворив люди
ну на «Свій образ і подобу». В 
цій «подобі» в сотворену лю
дину вложені всі якості Божі в 
певній мірі, та не в рівності з 
ним. Бо безмежне не може по
міститися в обмеженому сотво- 
рінню, бо неможливо в Бога 
сотворити якесь творіння такої 
безконечної і вічної Величі, як 
Він Сам.

Бог є Творцем всього сотво
реного буття, то й людина 
одержала від Нього творчу 
властивість. Бог є справедливий 
Суддя, то й людина може бути 
суддею не тільки юридичним. 
Бог всім управляє, то й лю
дина може й повинна чимсь 
управляти. Бог є Творцем лю
дини, то й людина бере участь 
у цьому процесі. Бог є Спаси
тель, то й людина має власти
вість і обов'язок бути спасите

лем інших. Бог безліч й інших 
якостей у подобі до Себе дав 
людині.

Життя людства в Божій ідеї 
мало мати та)«у ж подібну до 
життя Божого функцію — піз
нання, науку. А харчування и 
інші засоби існування мали бу
ти тільки додатковид н Та коли 
людина піддалася неправді, то 
однією з множини кар стала 
турбота про ці додатки: «Втяж
нім труді живитимешся з неї 
(землі) по всі дні жит я твого. 
Терня і будяки буде вона тобі 
родити і їстимеш польові рос
лини. В поті лиця твого їстимеш 
хліб твій...» (бут. З, 17—19).

Але все одно в людині зали
шилося стремління до Правди. 
Тільки Правда тепер стала на
городою за добрі вчинки лю
дей, і тому вона є така важка 
для пізнання.

Господь Бог надав людям 
неоціненний скарб -— мову. А 
разом з мовою писане слово, 
котре споконвіку люди оцінюва
ли як засіб вираження правди, 
і посилалися на написане: «бо 
так написано», «бо так пише 
книжка...».

Мудреці і шукачі правди,

як знаємо з історії філософії, 
хоч помилялися в дечому, од
нак їхні твори ціняться, бо «в 
поті чола» мудреці старалися 
дати людям відомості про прав
ду. Отож історія людства — то 
невпинний пошук правди.

Але перший раз в Історії 
людства на сході Європи і в 
частині Азії повстало царство 
безсоромної неправди. Воно 
поглинуло і нашу Батьківщи
ну — Україну, навело потоп 
неправди, і передовсім через 
писане слово, а потім і через 
інші засоби масової інформації, 
знедолило неправдою мільярди 
людей у часі і просторі. Це 
сталося з виникненням імпер
ської структури на півночі від 
нашої Батьківщини вже перед 
століттями, а набрало кульмі
нації в неправді у XX сторіччі. 
І наша сучасна кривда, запо
діяна нам страшною неправдою, 
з безбожним, нелюдським об
личчям, й досі дає про себе 
знати.

Незломлені. непокорені, зав
зяті і героїчні оборонці правди, 
неодурені сини нашої україн
ської землі і нашої Церкви 
разом із такими ж синами ін

ших свободолюбних народів зу
міли вивісити на всесвітню віт
рину ганьби і сорому безбожно
го і брехливого дракона. Вели
ку роль тут відіграло й далі ві
діграє живе, правдиве слово 
преси, спочатку неформальної, 
а згодом формальної.

Яке цікаве життя ми прохо
димо. Цікаве і трепетне, бо не
правда ще живе і діє, хоч «пе
рейшла цілий світ, та назад не 
може вернутися». Але ще вов
тузиться, щоб зламаних і даль
ше держати в своїх лещатах.

І хоч як там трудно, та бать
кам і синам слова треба непо

хитно стояти в обороні абсо
лютної правди 1 привернути 
нашій Батьківщині Україні ту 
славу і честь, якими вона пи
шалася у Вселенній споконві
ку. Писав Тарас. Шевченко:

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люди, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю.
Без хитрої мови,
А голосна та правдива, 
Як Господа слово.

Володимир СТЕРНЮК, 
Митрополит Української Гре. 
ко-Католнцької Церкви.

Нас благословляють у дорогу
Читачам і співробітникам новонародженої газети «За віль

ну Україну» хочу побажати не лише крилатості, вірності ідеа
лам Правди, Краси і Добра, а й глибинної мудрості у пошуку 
навігаційних маяків для далекого плавання по хвилях Океану 
Сучасності Хай ті маяки будуть не оманливими вогниками тим
часових вартсстей і ейфоричних насолод, а Вічним Багаттям, 
освяченим Волею Святої України-Матері і Словом Учителя Но
вого Завіту1

Лише на цьому шляху суджена Перемога'
Олесь БЕРДНИК.

Вітаю читачів газети «За вільну Україну»!
Спільними зусиллями відродимо нашу землю — останнє де

сятиліття нашого століття і тисячоліття поклала доля перед 
нами. Віддамо всі сили, щоб справдилися наші надії і Вільна

Україна народилась з наших страждань і наших болінь.
Від щирого серця майбутній читач

Іван ДРАЧ, 
голова Народного Руху України.

Щиро радію з виходу у світ першого справді демократично
го часопису в нашому славному місті.

Від багатотисячної громади львівського Товариства українсь
кої мови імені Тараса Шевченка бажаю мужності і дужих сил 
у праці для українського національного відродження, терпіння 
і впертості в боротьбі з консерваторами, застіііниками і шовіні
стами — за мир і злагоду між представниками всіх національ
ностей, які проживають на Львівщині, за порозуміння між ві- ' 
руючими всіх конфесій, єдність всього нашого народу — 

на славу Україні!
Роман ІВАНИЧУК.

----------------------  Йосип ЛОСЬ------------ ----------

mg ігом ідола

«КОЖНЕ БО ДЕРЕВО 
ПО СВОЄМУ ПЛОДІ 
ПІЗНАЄТЬСЯ*.

[Євангеліє за Лукою, 
6, 44).

Комуністичну імперію чекає по
гибель. Вона виплодилася з без
тямного егоїзму політичних 
шахраїв, які зреклися Бога і рід
ної матері. Довгі десятиліття 
блукав по Європі «привид кому
нізму», намагаючись пустити ко
ріння то у Франції, то у Німеччи
ні, то ще деінде, аж поки не 
прижився на території «найслаб- 
шої ланки імперіалізму» (Ленін). 
Майже двісті народів заборсали
ся в його тенетах.

Тотальні, всепроникаючі брехня 
і терор упродовж майже 70 років 
довели суспільно - політичне і 
господарське життя СРСР до 
цілковитої руїни. І досить було 
тільки злегка послабити тиск, про
рвати інформаційну імлу, як ми 
з сум’яттям збагнули, що зійшли 
з колії цивілізації і опинились у 
нинішньому становищі — зашар
пані, деморалізовані, озлоблені, 
охоплені страхами і тривожними 
передчуттями.

Найбільша провина перед сві
товою історією полягає не у 
розвалі економіки, у масовому 
зубожінні цілих народів, не у 
злодійському винищенні природи, 
не у мілітаризації всього і вся, 
навіть не у виплоді правового 
безглуздя та інтелектуальної ка
зарми. Зло в тім, що суспільство 
«розвинутого сталінізму» витвори
ло так звану нову людину, «гомо 
совєтікус» — людину забріхану, 
перелякану, з понівеченими ду
шею і свідомістю, сковану кай
данами догм, людину злодійкува
ту і байдужу. Тепер маємо до
сить фактів для висновку: архі
тектори комунізму свідомо зро
били ставку на широкі, малоосві- 
чені маси як політичний матері
ал для досягнення своїх далеко
сяжних цілей — запанувати над 
світом.

Як це могло трапитися? Звід
ки взялася на нашу голову ця 
чума XX століття? Хто був хреще
ним батьком сталінізму — адже 
Сталіна не народила мати, 
вона привела на світ лише Coco 
Джугашвілі? Чому зло в його 
особі зіп’ялося таким апокзліп- 
тичним чудовиськом?

Мусимо набратися мужності і 
наполегливості, щоб з’ясувати 
витоки зла.

І.

Філософію ненависті сповіду
вали віддавна. Теорію регламен- 

' тованого розуму плекав ще Пла
тон. Англійський історик і полі
толог А. Тойнбі у книзі «Війна і 
цивілізація» переконливо показує, 
що ставка на грубу силу, на меч 
у підсумку завжди згубна обо
пільно — для реалізаторів І об’
єктів насильства. Історія знає ба
гато прикладів, як фальшивим 
пророкам вірили більше, ніж 
справжнім. Притому усі диктато
ри послуговувалися лозунгами «в 
інтересах народу», діяли «в ім’я 
добра і справедливості». Але та
ких спустошення духовності і 
тотальної деморалізації, руїни, 

_.до яких призвів більшовизм, сві

това цивілізація ще не знала.
Багато хто ще й досі вважає, 

що більшовики мали благородну 
мету, але їх поїзд перевів не на 
ту колію Сталін. Дехто пояснює 
цілковитий крах більшовицьких 
програм їх утопізмом. Інші чіпля
ються за так вваний творчий 
марксизм - ленінізм, за його на
чебто діалектичний метод. Та 
всі ці адвокати комунізму обми
нають цілісність доктрини 
ненависті і терору, що лежить в 
його основі. Щоб вишикувався 
ряд Маркса—Леніна—Троцького— 
Сталіна—Мао-Цзедуна—Пол Пота, 
тиранів ще меншого калібру, тре
ба було витравити з людської 
духовності розум і діяння Ісуса

Христа, апостолів, усіх тих, хто 
закликав до милосердя, а не до 
несамовитої боротьби та руйна
ції «усього до основ», скомпро
метувати мудрі і гуманні запові
ді: «не вбий», «не вкради», «лю
би ближнього свого, як себе са
мого», «не сотвори собі кумира», 
ошельмувати тих, хто пробуджу
вав совість, прагнув до очищення 
сердець від злоби, хто усвідо
мив, що ніщо не є вічним, крім 
Всевишнього. Треба було пере
творити працю на «справу честі, 
доблесті й геройства», родиму і 
сім ю — на підопічний об’єкт, де 
контролюється кожний вдих і ви
дих людини, добру волю — на 
злі інстинкти, свободу совісті ---
на поклоніння ідолу в особі 
«вождя світового пролетаріату», 
корисну діяльність на суспільній 
ниві — на бездіяльність, комуніс
тичне «послушаніє», право — 
на повне безправ’я, людські 
взаємини — на «класову бороть
бу», державу — на тюрму і 
концтабір, обнесені «залізною за
вісою», храми — на склади і 
конюшні, права людини — на 
сліпе виконання вказівок ораку
лів «єдино вірного марксистсько- 
ленінського вчення».

Треба було перетворити сус
пільство на каторгу.

Більшовикам це вдалося. Тим 
паче, що фундамент підготували 
ще Маркс та Енгельс. Будьмо 
справедливими: ранній марксизм 
мав рацію, коли розгорнув 
фронтальну атаку проти капіта
лізму за безоглядну гонитву за 
наживою, за експлуатацію робо
чого люду. Для консолідації мас 
навколо своєї доктрини Маркс 
і Енгельс як спритні політики ви
користали усталені демократичні 
схеми і понятійний апарат євро
пейської традиції. Для прикладу: 
«Мета, для котрої потрібні не
справедливі засоби, не є справед
ливою метою», «Не може бути 
вільним народ, який поневолює 
інші народи», «Найкращим виліку
ванням цензури було б ЇТ зни
щення» (Маркс), Ці постулати 
знаходили широкий відгомін, бо 
лежать в основі людської сут
ності.

Але в міру того, як капіталізм 
набирав обертів* в результаті чо
го бурхливо розвивалися продук
тивні сили, а відтак різко поліп
шувалося життя переважаючої 
частини суспільства, Маркс і Ен

гельс пішли у зворотний бік. 
Пішли свідомо, щоб вбити клин 
між людьми і народами, між 
бідними і багатими, між пролета
рями і буржуа, спритно експлуа
туючи як недосконалість людсь
кої природи, так і вразливі міс
ця тогочасного суспільства. На 
відміну від, скажімо, Макіазеллі, 
який скомбінував праву диктату
ру під главенством мудрого вож
дя, Маркс схилився до лівої дик
татури на базі колективізму. Роз
рахунок був продуманий: щоб на 
цей «вогник» збиоалися так звані 
пролетарі, яким буцім-то було ні
чого втрачати, крім своїх кайда
нів. Вони зображалися, як квін
тесенція світу, його майбутнє, йо
го альфа і омега.

Переважна ж частина робіт
ничого класу пішла за тими ро
бітничими партіями, які цілком 
оправдано, керуючись гуманними 
мотивами, — щоб не руйнувати 
створеного думкою й працею 
мільйонів упродовж століть ---
обрали шлях поступових ре
форм. їхню рацію підтвердила 
історія. Західноєвропейські та 
деякі інші країни через рефор
ми прийшли до демократії, до 
загального добробуту, до тих 
елементів справжнього соціаліз
му, про який мріяли задовго до 
Маркса.

Натомість, йдучи курсом свого 
месії, так звані інтернаціоналісти 
і войовничі атеїсти способом 
«революційного оновлення сві
ту», простіше кажучи, методом 
терористичного насильства за
штовхнули нас в історично глу
хий кут, який вибухнув Чорноби
лем. Заперечуючи Творця,
марксисти тим самим перекрес
лили визначальну роль духа, а от
же, й моралі в житті людини та 
суспільства. Домінантою стала 
ідеологія і політика, волюнта
ристське 'всесилля людини, що 
оволоділа «об’єктивними» зако
нами. Звідси вже рукою подати 
до всесилля партії, вождя, тоб
то до абсолютного тоталітариз
му. Утверджуючи тезу: «в робіт
ників нема вітчизни», речники 
«наукового комунізму» позбавля
ли людину критерія її повноцін
ності — національної самосвідо
мості.

Щоб заповнити свідомо 
витворений вакуум, інтернаціона
лісти - революціонери сконструю
вали «образец» ідола-генія, в то
му числі у вигляді універсально
го вчення, що призначене для 
всіх народів і на всі часи, яке 
містить тотальне знання про хід 
людської історії. Таким чином 
комунізм закільцювався на рафі
нованій обмеженості і фанатизмі. 
Усе підлягало тотальному плану
ванню. Якщо існує «єдиний науко
вий світогляд» і нема жодної ін
шої свободи, крім усвідомленої 
необхідності, то ця необхідність 
неодмінно реалізується волею 
залізно дисциплінованої партії, 
практично волею вождя, який за
проваджує «залізну пролетарсь
ку дисципліну». Таким чином 
знімається природний стан ре
чей — можливість вільно виби
рати між добром і злом, люди
на позбавляється таких прита- 
манностей, як плюралістична ак
тивність, переконання, сумніви, 
бо за неї все вирішують непо
мильні вождь, партія, безпосе
редній вожак. Однак давно до
ведено, що людське мислення 
деградує, коли ним оволодіває 
ідолопоклонство. А це якраз і 
входило у плани новітніх пасти
рів, які з чорного робили біле, з 
правди — неправду, і так посту
пово їх писання підточували ір
жею фарисейства золото істини.

Тимчасом ще біблійні запові
ді попереджували, чого не слід 
робити: не треба створювати со
бі кумирів серед людей, не схи
лятися перед окремими особис
тостями і явищами, не обожнюва
ти їх. Це — небезпечно.

[Закінчення в наступному 
номері).

місцеві ради: шо нового?
Без прикрас

ЛЬВІВ. 28 червня розпочала 
роботу друга сесія Львівської 
міської Ради народних депутатів. 
Підтверджено повноваження
шести нових депутатів, які здо
були перемогу на повторних ви
борах.

Другий день роботи сесії ---
29 червня транслювався у «жи
вий ефір» Львівським телебачен
ням. На думку членів президії 
Ради, саме цей день був найваж
ливішим. Прозвучали звіти за
ступників голови міськвиконкому 
про стан і перспективи розвитку 
галузей міського господарства. 
Це була гірка правда про Львів. 
Вже кілька років тому рапорту
вали про те, що у Львові люди 
не живуть у підзалах. Живуть! 
Десятки сімей... Можна назвати і 
таку цифру: у місті є майже 5 
тисяч квартир площею понад 
70—100 квадратних метрів, в 
яких проживають 1—2 чоловіки.

У порядку денному — 25 пи
тану. Мова йтиме про утворен
ня муніципальної міліції, страхо
ву медицину, герб Львова, про 
використання будинку суспільно- 
політичного і культурного цент
ру імені В. І. Леніна, про утво
рення історико-архітектурного
заповідника «Личаківський цвин
тар».

Президія Львівської міської 
Ради передбачає, що сесія три
ватиме шість днів.

Стане Маківка 
некрополем

СКОЛЕ. Перед смертю усі рів
ні. Цією ідеєю просякнуте рі
шення Сколівської районної Ра
ди народних депутатів «Про увіч
нення пам'яті земляків». Йдеть
ся про встановлення у всіх насе
лених пунктах меморіальних плит 
із прізвищами загиблих.

Рада оголосила гору Маківку — 
місце героїчної битви січових 
стрільців з царськими війська
ми, захоронения оборонців краю 
і солдатів царської армії — на
ціональним музеєм-некрополем.

Цим же рішенням депутати 
підтримали ініціативу громадсь
ких організацій району розпочати 
пошукову і топографічну роботу 
для виявлення поховань воїнів 

борців проти сталінізму.

В Україну йдемо, діти, в нашу Україну
Фотолітопис національного відродження

Це незбагненне слово —'Сво
бода. Ми вперше відчули його 
осяйний, зміст два роки тому, ко
ли львівська громада, як колись 
було, почала збиратися на свої 
віча.

Майже п'ятдесят років народ 
Галичини був отенетаний спрутом 
брехні і насильства. Аж 13 черв
ня 1988 року, коли партапарат 
заборонив надати приміщенні 
для установчих зборів Товарист
ва української мови імені Тара
са Шевченка, стало останньою 
краплею в чаші народного тер
піння. Спекотними червнево- 
серпневими четвергами 88-го зби-

ралася громада міста Львова бі
ля пам'ятника великому Каменя
реві, щоб здолати стіну заско- 
рузлості, щоб вирвати із своїх 
сердець і душ кляп покірного 
мовчання, розірвати кайдани 
страху.

Тоді вперше на весь- Львів і 
на всю Україну прозвучали сло
ва, що, здавалося, давно закам’я
ніли у свідомості і серці, проте 
завжди Ятрили душу й змушу
вали шептати уста, але так, щоб 
ніхто не почув, і не дай Бог, 
не зрадив. Були ие слова про 
відродження державності Украї
ни. утвердження української мо

ви, щоб була вона господинею у 
власному домі, про відновлення 
національного українського Пра
пора й національного Гімну, і ні
би ожила і засвітилася душа, за
трепетало серце. І відступали 
спазми від горла. Легше і світлі
ше ставало. І промінилися віра 
й- надія: не повернеться вже ми
нуле ніколи.

Та. мов з імли вчорашнього 
дня. цьуео разу гаркнув указ 
я Про порядок організації і про
ведення зборів, мітингів, вулич
них походів і демонстрацій». Ор
динці із загону особливого при
значення з гумовими палицями і 
вишколеними псами накинулися 

і паростки демократії.
Але знищити було їх уже не

можливо, бо народились не на 
вуличній бруківці, де їх хотіли 
розтоптати, а в людських сериях, 
які мають властивість говорити 
навіть тоді, коли .зціплені вуста. 
Сотнї, тисячі сердець палали вог
нем правди і бажанням свободЦ, 
коли народ обирав своїх речгеп- 
ків-депутитів. »«

І знов чорний ворон. І простяг
нулися пазурі хижака до невин
них жертв 12 березня І989 ро
ку, щоб бодай таким чином до
вершити чорну справу. Це вийш
ло! Не могло вийти, бо об'єдна
лися людські Серия і помисли ■ в 
пориві до «ЄДНОСТІ».

І вперше відчув народ —Дяка 
це могутня сила: «ЄДНІСТЬ».

(Продовження на 3 стор.1.

«РУХ», ЩО ТІЛО РВЕ ДО БОЮ
Бурхливі події на Україні 

1988—1989 років привернули до 
неї увагу широкої світової гро
мадськості, Львівські мітинги, 
страйки донецьких шахтарів, ки
ївські маніфестації зруйнували 
стереотип покірності «малорусь
кої окраїни».

На хвилі національного підне
сення, під гавкіт ортодоксальної 
критики народився Народний Рух 
України.

Ного започаткували письмен
ники — духовні наставники на
роду. Зачинателів Руху шельму
вала реакційна преса, на перифе
рії його активісти піддавались 
остракізму та репресіям. Та в 
боротьбі проти демократичних 
зрушень реакційна система вия
вилась безсилою: народ був не 
на її боці.

7 травня минулого року у 
Львові відбулася установча кон
ференція крайової організації 
НРУ, 8—10 вересня — його уста
новчий з’їзд у Києві.

З’їзд став апогеєм єднання 
усіх патріотичних, національно 
свідомих сил і засвідчив: народ, 
якого авторитарна система зро
била мовчазним і покірним, ви
ходить з багна застою і безду
ховності.

«Ми, як спориш: чим більше 
нас топчуть, тим більше ми вхо
димо корінням в землю, — ска
зав на установчому з'їзді Воло
димир Яворівський, відповідаючи 
на своє ж запитання: що ми за 
народ такий? — Нас нищили го
лодом, змушували продавати са
мих себе, доносити, садовили у 
концтабори, а ми — стоїмо...»

Чи вистоїмо?
«Якщо після концтаборів і то

тального знищення иарод зберіг 
себе, наш дух не занепав, любов 
до волі не зникла, а на зміну 
прийшли молоді сили, такому на
роду не’вмерти» (О. Гончар).

Самоутвердження Руху має 
свою історію. Не безхмарну. Але 
чесну. В його основу покладені 
найсвітліші прагнення, його мо
ральні засади — національна 
гордість, честь, гідність, високі 
гуманістичні світлини.

Рух повернув людей до ак
тивного суспільного життя, став 
детонатором їх устремлінь, дав 
віру та мужність. Україна була 
для нас піснею і молитвою, му
кою та любов'ю, а стала жерт
вою насильства. Нащадкам тих, 
у чиїх сім'ях заморено голодом 
діда, розіп'ято матір, страчено 
батька, по сибірах розсіяно ро
дину, непросто подолати страх і 
стати у лави борців «за Украї
ну, за її волю, за честь, за сла
ву, за народ». Над ними тяжіє 
гірка пам’ять про геноцид, тінь 
тирана. І все ж стали. Рух ру
шив! Посполите здиблення за на
ціональні та державні права 
України розпочалося з боротьби 
за мову, релігію, символіку, з 
відновлення сплюндрованих во
рогами могил виразників нашої 
духовності. Коли люди під про
водом Руху вперше вийшли на 
вулиці Львова пГд синьо-жовти
ми знаменами. їх били гумовими 
киями, цькували собаками, зала
мували руки. ' кидали до тюрем, 
судили і. паплюжили.

Живий ланцюг від Львова до 
Києва, сесія Великої Ради НРУ 
в Хусті показали волю України 
до свободи, незламну волю.

Гомін долинув і до діаспори.

У Канаді виникло Товариство 
прихильників НРУ — з лікарів; 
економістів, юристів, учителів, 
бізнесменів. митців. Громади 
прихильників Руху виникли у 
багатьох містах CILIA та Австра
лії.

Рух набирав сили, і загарто
ваним підійшов до перших вибо
рів. Навколо нього згуртувався 
Демократичний блок, який так. 
впевнено, переміг і прийшов у. 
Львові та області до реальної 
політичної влади.

Над Львовом, над Галичиною 
майорять синьо-жовті прапори і 
лунає наш гімн «Ще не вмерла 
Україна». Чи станемо ми вільни
ми людьми, справжніми носіями 
цінностей українського народу 
— залежить від кожного з нас. 
Рух широко розпочав і провадить 
ходу за національне відроджен
ня. У східних областях України 
його ще й сьогодні чекає непоча
тий край роботи.

Тут тепер настала весняна по
ра для Руху як незалежної гро
мадсько - політичної організації.-* 
Тут він робітник і ратай, що має 
орати широкі степи національно
го відродження. Тут має заколо
ситися нива всеукраїнської пере
моги.

Рух дав і дає народові крила. 
Майбутнє наше, майбутнє Євро
пи залежить і від того, як і якою 
полетить Україна на цих кри
лах у своє майбуття. Завдання 
нас усіх — якнайкраще наряди-, 
ти нашу Україну у цей історич- 
ний політ.

Марія БАЗЕЛЮК.



Вибори Голови
і Марія з полином...

Думки з приводу роботи сесії Верховної Ради України
На тиждень було вгамува

лись і нібито вже відійшли в 
минуле пристрасті в поважно
му будинку найвищого держав
ного органу республіки. Від
хлинула від нього досі не баче
на тут блакитно-жовта хвиля 
національних прапорів. Але мо
ре нашого суспільного життя 
не втихомирилося колишньою по
казною щербицьківською глад
дю. Воно колишеться надією, 
вирує ДуМКОЮ, піниться три
вогою... І .ось сесія продовжує 
роботу. Трансльована теле-, ра- 
діозасобами, вона — живий, 
обнадійливий знак духовного і 
національного пробудження на
роду.

Дотепер Україна не чула та
кого на повен голос мовленого 
правдивого, чесного, щирого 
слова про свою нелегку долю, 
як з уст багатьох народних де
путатів, людей, які вистражда
ли це слово на засланні, у 
тюрмах і таборах, людей, які 
виношували його у склепано- 
ному тогочасною системою за
душливому закутті роздвоєно
сті, душевного терзання...

Найголосніше звучало це 
слово під час виборів Голови 
Верховної Ради республіки. З 
усього почутого-побаченого се
сійного розмаїття цей момент 

апогей напруги діяльності 
новообраного парламенту рес
публіки.

Як відомо, абсолютною пере
вагою голосів Головою Верхов
ної Ради обрано Володимира 
Івашка — члена Політбюро ЦК 
Ь'ПРС, першого секретаря \ЦК 
Компартії України. народного 
депутата СРСР. члена Верхов
ної Ради СРСР. За вагою ще 
донедавна особливо значимих 
титулів з ним не міг зрівняти
ся жоден з дев’яти суперників. 
Однак при заздалегідь сподіва
ному підсумку сам перебіг ви
борів мав, так би мовити, су
то львівське звучання. З сек
ретарем КПУ змагалася ціла 
когорта парламентаріїв, які от
римали саме галицький полі
тичний вишкіл. Адже три пре
тенденти на високий пост — 
секретар правління Спілки 
письменників України, голова 
Товариства української мови 

. імені Т. Шевченка Дмитро 
Павличко, голова Української 
республіканської партії, юрист 
Левко Лук яиенко, секретар 
правління Спілки письменників 
України Володимир Яворівсь- 
кий немало часу жили у Льво
ві й області, а ще чотири — 
керівник Львівського відділення 
статистичної фізики Інституту 
теоретичної фізики, академ к 
АН УРСР Ігор Юхновський, 
голова Секретаріату Народного 
Руху України, психолог Михай- 

" До Горинь, голова Львівської 
обласної Ради народних депу
татів. журналіст Вячеслав 
Черповіл і перший секретар 
правління Київської організа
ції Спілки письменників Украї
ни. голова Народного Руху Ук
раїни Іван Дпач обрані до 
республіканського парламенту 
львів’янами. Майже в такій по
слідовності їм надавалася три
буна сесії, і вся республіка ма
ла нагоду'побачити, що ж то 
за люди, донедавна офіційно, 
через-засоби масової інформа
ції звинувачувані у всіляких 
гріхах, тавровані як зловмис
ники і екстремісти. Справдило
ся передбачення львівських 
депутатів, що трибуна сесії 
стане небаченою досі школою 
політичного виховання укра
їнської суспільності.

Демократи не здобули пере
моги, але значення того, що 
відбулося у ті дні, вагомість 
виголошених ними програм 
важко переоцінити. Не маю 
змоги зосередитися на кожній 
з' них. Виділю фрагментарно 
тільки ті положення, які сто
сувалися катастрофи, духовної 
деградації, морального занепаду 
нації.

На запитання, яка ж сила 
спричинила це? — Дмитро

Павличко відповідав: — Гіль
йотина, запущена рукою рево
люції, влада однієї партії, точ
ніше, необмежена воля групи 
малоосвічених, жорстоких і са
молюбних тиранів, котрі кому
ністичну ідею використали для 
реставрації та зміцнення імпе
рії, проти якої самі ще недавно 
закликали боротися. Із запеклі
стю династії Чингізидів нові 
правителі тримались феодаль
ного права — сидіти до смер
ті на тронах партійних вождів. 
Вони збудували поліційну систе
му. витворили атмосферу все- 
загального безправ'я і лице
мірства, всенародного страху. 
Вони обернули дореволюційну 
тюрму народів у післяреволю
ційний концтабір націй. Вони 
допровадили підневільне сус
пільство до краю безодні.

Отакий тон задав перший 
(згідно з порядком висунення) 
претендент на пост голови Вер
ховної Ради.

Але то був лише зачин до 
радикалізму претендентів від 
Демократичного блоку. В. Чор
новій із притаманною йому 
пристрастю говорив:

— Про наше українське ли
холіття з однаковим пафосом 
говорять і ті, хто цим словни
ком оволодів 20 — ЗО років то
му, і ті, хто незвичну для себе 
термінологію • типу «суверен
ність», «політичний плюра
лізм» поспіхом засвоював пе
ред останніми виборами. Хочу 
висловити парадоксальну дум
ку, що в чистому вигляді ми 
не маємо проблем економічних 
чи екологічних, ми маємо єди
ну всеохоплюючу, універсальну 
проблему — політичну, яку 
нам треба розв’язувати. Я не 
проти того, щоб посадити на 
лаву підсудних конкретних ви
нуватців чорнобильської траге
дії і того параду київського. Я 
гаряче підтримую ідею ліквіда
ції станцій, які зробили нас 
атомними заложниками імпе
рії. І все-таки це справі не за
радить. Лихо, яке ми викине
мо у двС’.'І, обов’язково залізе 
у в’кно. На лаву підсудних, 
бодай символічну, треба поса
дити саму існуючу систему Ім
періалізму і тоталітаризму. Не 
думаю, що на це здатен наш 
нинішній парламент, переваж
ну більшість якого складають 
партійні функціонери і високо
поставлений номенклатурний 
апапат.

Стрижень усіх програм — 
суверенітет України. Але коли 
це слово, як зауважив І. Драч, 
«...стало улюбленим усіх і вся, 
коли кожен наповнює його змі
стом. суголосним своєму влас
ному життю і становищу, усім 
очевидно, наскільки різним 
уявляють собі суверенітет Ук
раїни перший секоетар ЦК 
КПУ Володимир Івашко і в'я
зень з 27-річним стажем, голо
ва УРП Левко Лук’яненко, по
ет Павличко Ь генерал-полков
ник Духов».

Поміркована програма акаде
міка Ігоря Юхновського грунту
валася на тій тезі, що утво
рення суверенних республік є 
єдиним можливим порятунком 
для Союзу перед загрозою пов
ного занепаду. Негайно мусить 
здійснюватися децентралізація 
економіки. Це основа осягнен
ня суверенітету, однак у рам

ках перебудованого Союзу.
Підтримуючи більшість про

позицій програми акадєм’ка, 
Вячеслав Чорновіл відмежову
вався від його орієнтації на 
збереження Союзу і від його 
бажання укладати ^якийсь но
вий союзний договір».

Солідарний з ним був і депу
тат Михайло Горинь, який у 
своїй програмі заявив:

•— Тільки вихід із складу 
СРСР забезпечить Україні пе
реведення економіки із коло
ніальних рейок на оейки на
ціональні. ...Самостійність — 
не примха екстремістів, а умо
ва виживання, і незалежно від 
того, хто живе на Україні — 
українці, росіяни, своєї чи 
вірмени. Ми всі знаходимося 
під чорнобильським небом, ми 
всі п’ємо одну воду, їмо от
руєні продукти. І 'всі ми повин
ні прямувати до того, щоб вий
ти з тої катастрофічної коизи. 
Ідея самостійності України не 
Ізоляціоністська ідея, а ідея, 
яка передбачає політичну неза
лежність України при збере
женні економічних контактів.

Іван Дпач з болем говорив 
про контакт, який би міг бути 
«між українцем, з одного боку, 
і українцем з іншого боку», 
але «...представники зустріча
ються вдвох і один з них го
ворить російською мовою, ін
ший англійською мовою, і ні
хто з них не промовив «Ласка
во просимо!» І все це є та 
ентропія, ота розпопошеність 
українського роду... Це наша 
діаспора — світова, грандіозна 
— розкидана по всіх усюдах. 
Ми працюємо над створенням 
інших імперій, інших сил. але 
ми ніяк, ніяким чином не мо
жемо дійти до того, шоб нареш
ті збудувати свою державу...»

Опісля таких, сповнених си
нівським болем слів, приходить 
на гадку образ із роману ще 
одного претендента на голову 
Володимира Яворівського — об
раз Марії з полином у серці, шо 
прийшла в кінець століття із 
сплюндрованою душею й тілом. 
Ота небога з сумним, як світ 
ім’ям, ота мати Україна, в 
якої обійстя вже бране-пере- 
боане — копані-перекопані 
Донбас. Криворіжжя, викачані- 
перевикачані Прикарпаття. Сло
божанщина, латовчене-висна- 
жене чорнозем’я.

Марія з полином... Дійшла 
до кінця століття і зупинилася 
над б°зодчею. Що далі?

— Кожен з -нас розуміє, що 
в цій гостро-кризовій ситуа
ції історія дає нам шанс, мо
же, останній. Не схибімо! — 
це Михайло Горинь.

Сесійні Перипетії так поли
ново гірчать на душі віл пато
логічної байдужості пригноб
люючої більшості. Але не має
мо права на невблаганний іно
ді відчай, не м^ємо поява бо
дай на мить зневіритись. Му
симо крізь нетрі духовного опу
стошения йти до єдності.

— Ця мати мусить єднати 
нас усіх, і коли ми не об'єд
наємося навколо цієї матені. 
коли ми будемо змову і знову 
конфронтувати, тоді ніколи не 
буде наша Уко°ЇИа Україною, 
ніколи вона не буде суверен
ною державою, і українці наші 
всюди 1 скрізь будуть тільки 
працювати на створення чи 
ВІЛТНОПЄН'-'Я ТИХ ЧИ ІНШИХ ве
ликого РОЗМІРУ ІМПЕРІЙ світо
вих. — застерігає. Іван Драч.

І ше одна мудря наука п"- 
род тернистою дорогою Левка 
Лук'яионка:

— Незалежну Україну хочу 
бачити побудовану не на нена
висті. а на любові. І хотів би. 
щоб ми будували її не на по
шуках винуватих у тому лихо
ві. яче маємо, а на християн
ському поошенні і примиренні. 
...Не хотів би. щоб Україна 
ввійшла в новий період істоп’ї 
на сльозах яких-небудь нових 
жертв.

Ярослав ЯКИМОВИЧ.

ЗЕМЛЯ і ВОЛЯ

Глибинний зміст ма
ють ці два слова яко 
два крила людського 
щастя. В них — одвіч
не стремління селянина 
до поступу, до ліпшої 
долі, в них — нужден
на праця і тяжка бор
ня ратая, на плечах кот
рого тримається сус
пільність.

У Добростанах, якраз 
неподалік сільради і 
церкви, вилискує мар
мурово - чорними шлі
фованими гранями
хрест. Усе село готу
ється до його урочисто
го відкриття і посвячен
ня. На ньому викарбува- 
но дати. Одна — 1848... 
Рік весни європейських 
народів, коли в Гали
чині впали пута кріпацт
ва. Від тої пори наш се
лянин — чоловік віль
ний. На Наддніпрянській 
Україні, яка була у 
складі царської Росії, 
рабство було скасова
не у 1861-у. Саме тоді 
виникла одна, а через 
15 років інша таємна 
революційна організа
ція під назвою «Земля 
і воля». Ота, що зорга
нізувалася пізніше, вві-

йшла в історію як народ
ницька, основою со
ціально - економічного 
устрою вона вважала 
сільську общину. Лозунг 
«Земля і вол я І» — це 
передача землі селянам 
і рівномірний її роз- 
поділ дд «повного мир
ського самоуправлінн я», 
до поділу Російської ім
перії на частини «від
повідно до місцевих ба 
жань».

Понад століття мину
ло, а ці ідеї селянської 
волі і нині звучать акту
ально! З ними перегуку
ється одна з перших 
ухвал сесії обласної Ра
ди першого демокра
тичного скликання — 
про додаткове виділен
ня землі, збільшення 
присадибних ділянок.

Колгоспно _ радгосп
ний лад за якихось 
кілька десятиліть усунув 
з історичної арени пле
каного століттями гос
подаря землі, пере
рвав вікові гармонійні 
зв'язки між людиною і 
природою, затовчені, 
забиті колективізаторсь- 
кими кулаками. Від 
цього йшло в упадок 
духовне здоров’я села, 
яке завжди було і є мо
ральним ядром нації.

Скільки-то в останні 
часи мовлено перемов- 
лено гарних слів про 
відродження сіл, про 
навернення селянина до 
матері - годуваль ниці, 
про борги, які має ніби
то сплатити місто селу.

Тож слова словами, 
а наймит залишається

наймитом доти, доки 
він по-справжньому не 
володіє землею, врожа
єм, виплеканим на ній. 
Хіба може хтось сьогод
ні в селі заявити, що 
він господар землі, тих 
сотень гектарів навколо 
Добростанів, Волі Доб
ро стан івської, Кам’яно- 
броду, які об’єднує кол
госп імені Ватутіна? 
Кажуть, то наше... А 
колись то було моє, 
кожного зокрема оте 
«моє». Не раз з цього 
приводу розмовляємо з 
батьком - фронтовиком, 
якому донедавна брига
дир намагався будь-що 
«обрізати» навіть два
надцять арів городу і 
право на них доводи
лось відстоювати аж че
рез районне начальст
во.

Так от, колись у на
ших селах не було пан
ських земель. Хто з се
лян маз більше грунту, 
а хто менше. Хтось 
працював важко, а хтось 
лайдакував. Господарі- 
трударі мали авторитет, 
були в пошані у грома
ди, а недбайливці, пия
ки — у громадській зне
вазі.

— Тепер воно, — ка
же батько, — якось не 
так. Якби ж то за Поль
щі роздавали землю, то 
люди б дерлись за кож
ний кусень. А ви ось з 
Онуфрієнком (наш го
лова колгоспу) зібрали 
сільську Раду і колгосп
не правління, та й всіх 
задовольнили, виділили 
у два-три рази більші

наділи, ніж мали доте
пер. Дали усім, хто ба
жав. І все на тому. Ко
ли ж би то мова йшла 
про розподіл у ширших 
масштабах, то інша 
справа. Мені видається, 
що то тільки балакають 
багато, ніби землю селя
нам віддають, а насправ
ді начальство, від нашо
го колгоспного до сто
личного, міцно утри
мує її у своїх загребу
щих руках. Бо ж так не 
хочеться злізати із се
лянських плечей, так не

хочеться давати селяни
нові волю, бо ж тоді 
компенсувати буде ні
ким, бо ж тоді не кер
мувати, а заробляти на 
хліб насущний треба бу
де.

Тут сперечайся з бать
ком — не сперечайся, 
а особливого пориву 
людей до землі поки 
що нема. Скільки не 
закликаємо на всіх
сходах односельців до 
фермерства, до орен
ди, та... Трагічний дос
від, набутий колись 
ощадливими, згодом
розкуркуленими госпо
дарями, через десяти
ліття дається взнаки.

Але все-таки 40 літ 
Радянської влади — то 
не 70. І відродження 
українського села піде 
від нас, з Галичини, де 
ще не до кінця суціль
на колективізація за
вершила своє темне дн 
гго, не до кінця знищи
ла господаря. І перший 
могутній акорд відрод
ження — український на
ціональний прапор над 
селом.

Я вірю у невмиру
щість села — храните
ля генетичного коду на
родного.

...На Хресті, під яким 
будуть відроджуватись 
наші Добростани, винар- 
бувано священне слово 
«Свобода». І ще одна 
дата — 1990-й. Вірить-
ся, що від року того 
до кінця тисячоліття і 
далі перейде свобідна 
думка й воля наоодна. 

. Григорій ГНАТІВ.
голова виконкому 
ТТ 'пг'гетЛН’ ” Г к к ° * 
сільської Ради на
родних депутатів.

Яворівський район.

ФОКУСИ ПРЕСИ
Львів'яни ніколи не стражда

ли від дефіциту уваги з боку са
новито! московської та київської 
партійної преси:" якщо погортати 
підшивки іазет пожовтілих і ще 
зі свіжою фарбою, то надибає
мо немало матеріалів про Гали
чину й події, які , у ній творять
ся. Компліментарність про «тру
дові ’здобутки» і «сумлінну пра
цю» у черговій п'ятирічці час від 
часу змінюється грізним окри
ком з центру: «не сміти!» та чер
говим «ізмом». На нас уже ні
де ярликів ліпити, ми ж бо, су
дячи з газетних публікацій, ра
діо- і телепередач, — українські 
буржуазні націоналісти найперш, 
а вже потім — екстремісти, са
мостійники, сепаратисти, релігійні 
фанатики, провокатори, вороги 
народу, космополіти, бандерівці, 
зрадники і многая, многая епіте
тів. що впродовж більш як 50- 
літньої історії краю змінюються 
із завидною постійністю. *

Хто з народжених на Західній 
Україні не був хоч раз у житті 
обізваний бандерівцем на сході 
республіки чи в Росії? 'За це му
симо «дякувати» у. першу чер
гу центральній та республікан
ській мас-медіа, якій, очевидно, 
украй важливо підтримувати по
стійний страх у всесоюіного чи
тача до неблаюнадійних «захід
ників».

Немало нами попелу висипано 
на ііфіисілі голови, важко гупа
ли в груди, гамселили щосили, 
водночас запевняли весь світ у 
тому, що таки дійсно ми ■ кля
ті українські буржуазні націона
лісти, і тут же просили прошен
ия за цей мерзенний і не відпу
щений досі нам гріх. А у від
повідь — мало! Давайте ше' KaiV 
теся! Кайтеся геть усі: старі і 
юні, ті, хто народився у 1953- 
му, і ті, хто приїхав сюди з ін
ших країв, розвінчуй іс, викривай
те, ми надрукуємо поза чергою! 
Головне, щоб гарнесенько ляга
ло у наперед заготовлені стерео
типи, побільше чорних фарб, по
більше глини з кров'ю, з них доб
ре ліпиться образ найлютішого 
ворога радянської влади. Зача
ровуватися дозволялось тільки на 
Схід.

Не все у нашій минувшині пи
сано світлими фарбами, але іс
торії не перепишеш, сторінки з 
неї не вирвеш. І не треба нам 
«братньої допомоги» з боку цен
тральної партійної преси, не 
треба підказок: самі розберемо
ся, що до чого.

Самі. розберемося. кого обрали 
народними депутатами, самі оці
нимо. як виконують вони нака
зи, чи дбають про нас, своїх ви
борців, чи відстоюють наші інте
реси. Не встигли розпочатись пер
ші сесії новообраних Рад, як 
тут же залунали залпи «важкої 
артилерії» — московської та ки
ївської преси: «не сміти!». Цитую 
у перекладі:

«Правда Украины»: «Гімн «Ще 
не вмерла Україна» співали 
так. наче йшли на ратний по

двиг». «Тут немає дебатів «між 
собою», нема плюралізму думок... 
Тут більшість єдина і дисцип
лінована, вона нагадує зіграний 
оркестр, в якому, якщо і про
рваться «чужа» нота, то відразу ж 
буде заглушена голосним хором»; 
«голова облради... вів сесію жор
сткою рукою». В іншому мате- 
алі: «...остерігайтесь ' впливу бан
дерівських ідей, шо привели ук
раїнський народ до братовбив
чої війни, не опиніться залож
никами чергової политої кров’ю 
ідеї».

«Правда»: «...взялись на свій 
смак формувати відділ народної 
освіти, «тасувати» директорів

шкіл. Причому, серед ізгоїв у 
першу чергу опиняються комуніс
ти. росіяни або ті, хто прийхав зі 
східних областей України».

«Известия»: «...залунали голоси 
нетерпимості до комуністів, вимо
ги до працівників виконкомів ви
ходити з рядів КПРС. Пропону
ють закривати школи з росій
ською мовою навчання, створюва
ти «чисто українські» молодіж
ні організації».

«Учительская газета»: «... у ке
рівництві Шевченківського рай
виконкому знайшлись теоретики, 
схильні розпустити комсомольські 
і піонерські організації у шко
лах. На сесії обласної Ради на
родних депутатів пропонують 
просто заборонити діяльність 
Компартії на території Львівсь
кої області. Організовувались 
провокаційні походи дітей і під
літків до річниці народження 
Леніна, голодівки біля пам’ятни
ка. За криками «Геть!» вже не 
чути голос здорового глузду*.

Цитувати далі? Чи не лячно 
тобі, читачу, від намальованої 
картини, чи вже стоїть сторчма 
волосся, чи захолола кров у жи
лах? У відрядженнях не раз ло
вив на собі співчутливий погляд 
нових і старих знайомих, чув чо
мусь притишений голос: «Як ви 
там, у Львові, чи ще не стріля
ють?». Проводжали мене, як на 
передову, якби вміли, то точно 
хрестили б услід. Олжа, себто 
неправда, робить своє чорне ді
ло.

Однак лякатиму вас далі, про
цитую дуже поважну людину, не 
вірити якій начебто не годиться. 
Маю на увазі В. А. Івашка, тоді 
ще очільника КПУ, з яким вів 
таку бесіду кореспондент «Прав
ды» В. Одинець:

«Кор.: У «Правде» була опуб
лікована замітка зі Львова про

те. що зі шкіл виганяються вчите- 
лі-комуністи, російські виклада
чі.

В. Івашко: ...Порушення зако
нів, звичайно, недопустимі, і по 
фактах, про які писала газета, 
вживаються заходи».

Вам лячно, читачу? Ні? Мені 
теж, тому що не знаю жодного 
факту вигнання зі шкіл вчителів- 
комуністів і російських виклада
чів, спеціально з’ясовував, питав 
багатьох людей, немало росіян. 
Практично усі зійшлись на одно
му: неправда. Звідки такі факти? 
Все просто: власний кореспон
дент газети «Правда» по Захід
ній Україні В. Дрозд, який ще не 
написав доброго слова про сус
пільно-політичні процеси, що від
буваються у Львові, заміткою 
«Гіркий урок для ...вчителів».

( Правда», 13. 04. 1990 р.) м'яко 
кажучи, підклав свиню і своєму 
колезі В. Одинцю і мантійному 
очільнику, дезинформував всесо
юзного читача, видавши бажане 
за дійсне, возвівшн домисли і 
припущення у високий ранг фак
тів.

А В. А. Івашко мусить винес
ти вирок: «Звичайно, все, що не
законно робиться у західних об
ластях, буде відмінено. Доведе
ться вживати й інших заходів 
політичного, економічного харак
теру».

Щось добре знайоме! До за
ходів політичного характеру нам 
не звикати: на пам'яті львів'ян 
— виконання і перевиконання по
станови ЦК КПРС про політич
ну роботу серед населення Львів
ської області, скільки дров тоді 
наламали, скільки буйних голів 
полетіло з пліч! А от які оне, ці
каво знати, заходи економічного 
характеру? «Подарують» нам з 
барського плеча ще одну атомну 
електростанцію? Перекриють газ 
і нафту? Вимкнуть електро
енергію? Але тоді, дале
бі, постраждають не тільки «по
рушники законів».

Ні, щось не те, нутром чую, 
зробили журналісти «Правды» В. 
Одинець і В. Дрозд, підставляю
чи серйозну й солідну людину 
під неперевірені факти. Взага
лі, власкори головної партійної 
газети працюють на Україні на
прочуд злагоджено, не поступа
ються принципами, чітко ведуть 
єдину політичну лінію, спрямова
ну на збереження унітарної дер
жави. І помічників та послідов
ників мають немало: у «Правде 
Украины», «Радянській Украї
ні». Серед найзапопадливіши.х —- 
В. Панов з «Учительской газе
ты». Чого тільки вартує його «По

лювання» на комуністів», питати 
з якого наведені вище! Переспі
вуючи майже слово в слово за
мітку в «Правде», власкор газе
ти учителів з усіх сил стараєть
ся довести, що новообрані Ради 
ні в якому випадку не мали пра
ва переобирати працівників від
ділів народної освіти, що просто 
неетично замінити керівника 
райвно, яка працювала на цій по
саді тринадцять років -і нагород
жена медаллю Макаренка, при
чому заміна-то, подумати тіль
ки, з Руху! Додайте сюди плачі 
ієрархів Російської православної 
церкви перед камерами централь
ного та українського телебачен
ня. їх залякування близькими 
вже побоїщами, то ми повинні 
зрозуміти обманутих читачів та 
глядачів в усіх регіонах країни.

Обурливих листів, телеграм і 
спростувань львів'ян за доброю 
традицією ніхто не друкує. Ад
же політичну лінію треба вести 
акцептовано і чітко: групки екст
ремістів, націоналістів; сепяпати- 
стів і провокаторів у Львові 
(читай — Тернополі. Івано-Фран
ківську. Вільнюсі, Тбілісі, Єрева
ні. Ризі*.Таллінні і т. д.) мутять 
воду, підбурюють людей, прово
кую, і, безпорядки, закликають 
до міжнаціональної різні. По- 
іншому писати не бажано, по- 
іншому- —'зась!

А тут ■■— як апофеоз, як могут
ній заключний акорд — з’явля
ється на світ квітнева (1990 р.) 
Заява ЦК КПУ, Президії Вер
ховної Ради УРСР і Ради Мі
ністрів УРСР, написана у кращих 
традиціях тридцятих років тд- 
кою термінологією, якій позаз
дрили б чорною заздрістю навіть 
Жданов, Суслов і Маланчук — 
видатні майстри подібних інси
нуації!.

З високих партійних трибун 
звучать дефініції: «консолідація», 
«єдність», «консенсус», а в кабі
нетах, певне, даються вказівки 
«врізать» тим західникам, пока
зати їх «справжнє обличчя», під
ступне. звісно. Спеціальне замов
лення виконується вмить.

Кожна людина має право на 
власну точку зору: на роботі, у 
трамваї, вдома, у кнайпі за гор
нятком кави. Якщо ж ця точка 
зору виходить мільйонними ти
ражами, то й вимоги до неї 
зростають пропорційно. Є тільки 
одна порада тим, хто береться 
писати про Західну Україну: ски
ньте шори й полуду, спробуйте 
зрозуміти цей багатостраждаль
ний народ, не міряйте усіх і 
уся ідеологічними штампами ми
нулих часів, поставте себе на 
місце людей, які вже не хочуть 
жити по-старому, які мріють про 
справжню Свободу та Волю. 
Хоча б так, як не робить Геор
гій Рожнов з «Огонька» чи га
зетярі «Московских новостей». 
«Молоді України», «Комсомоль
ской правды», та інших видань. 
Тоді не буде «зерна неправди за 
собою», тоді замість підступної 
олжі рясно вродить свята Прав
да.

Олександр МАСЛЯНИК.

В Україну йдемо, діти, в нашу Україну
(Продовження. 

Поч. на 2 стор.).
А далі — весняна повінь си

ньо-жовтих прапорів, осяяних 
одвічним символом нашим — 
Тризубом, що манить / нуртує 
таємничим змістом глибини на
шого єства, динамізує розум і 
чуття наше. І кличе до дії, до 
творчості, до невсипущості мно
жній Добро для щастя людей, 
для щастя України.

І така вже особливість ранку:

зблисне яскраве соние, розвіє ім
лу, та бовван чорний звідкись 
наповзає на світло, і здається, 
що ніч повернулася знов. І зно
ву запанує пітьма. Так було і 
цього разу.

Бо знову через півроку тіні 
вчорашнього дня спробували 
увійти в день сьогоднішній — 
п'ятдесятиріччя соловецької вла
ди на галицькій землі. Невеселе 
то було свято для вчорашніх, бо 
минулися ті часи, коли уярмле

ний народ співав їм осанну і 
дякував за «довгождане визво
лення». Ланцюг з людських душ 
і рук, що оперезав центр Льво
ва, із запаленими свічками.

Дух всесильний, дух всеосяж
ний, дух всеперемагаючий. Він 
може ледь жевріти в єстві люд
ському. Та минає цей час, і він 
спалахує у світлицях розуму фа
келом свободи. Горить цей факел

(Закінчення на 4 стор.).



«КЛИЧТЕ 
НАРІД ДО 
ЄДНОСТИ»

(Закінчення. 
Поч. на 1 стор.).

В «Ділі» я працював від 
1923 до 1939 року, — жваво 
почав мій співбесідник. — В 
тому часі шість років я був 
перший український журналіст
— представник української 
преси у Варшавському сеймі. 
З Варшави я телефонував щод
ня до «Діла». Крім того, був 
репрезентантом у клубі сеймо
вих справолдавців. Головним 
редактором я був разом з док
тором Іваном Німчуком. Я 
був політичним редактором, 
він — організаційним. Це була 
велика газета, яка припинила
ся з вибухом другої світової 
війни'.

КОР.: Прошу сказати. як 
би Ви, пане редакторе, схарак
теризували «Діло» на фоні 
тогочасних львівських газет?

КЕДРИН: «Діло» було реп- 
резентаційним щоденником за
гальнонаціональним. по суті, 
націонал-демократичним, пів- 
офіційним органом так званого 
УНДО — Українського націо
нально-демократичного об’єд
нання. Ллє власником «Діла» 
не була партія. Була видавни
ча спілка «Діло». Незалежна, 
зі своїм президентом, дирекці
єю, своєю друкарнею, кількома 
іншими виданнями, бібліоте
кою.

Нас було десять членів ре
дакції. Це була велика газета: 
десять сторінок денно, шіст
надцять сторінок щонеділі, 24 
сторінки — на свята. Літера-^ 
турним редактором «Діла» 
бук мій брат Михайло Рудни- 
цький, який згодом став профе
сором університету імені Іва
на Франка і пам'ятник якому є 
на Личаківському цвинтарі,
— мені переслали світлину.

КОР.: Хотілося б, аби
пан редактор пригадав, як 
була зорганізована робота в ре
дакції «Діла». Яким чином 
здобували настільки цікаві н 
непересічні новини. котрі н 
тепер читаємо з великим інте
ресом?

КЕДРИН: Ми передплачува
ти пресові агенції. Крім дер
жавної, так званої Польської 
агенції телеграфічної, також 
чужинецькі. Крім того, ми ма
ли велику пресу, телефонний 
зв'язок. Ми мали кореспонден
тів в різних кінцях Європи і 
Америки. І так само в різних 
провінційних містах. В тій га
зеті ми мали ріжні відділи: 
політичний, літературний, Що
тижня була окрема сторінка
— економічна, літературна, 
мистецька, жіноча, спортова.

■ Навіть шаховий куток був там, 
всякі можливі історії. Тому, 
що це була газета на зразок 
західноєвропейської.

Ноеса була вільна. Правда, 
;за- Польщі між 1919 а 1939 
роками була цензура. Редагу
вати «Діло» не було легко. 
Бо треба було рахуватися. з 
одного боку, з польською цен
зурою, яка .могла знищити на
клад. Треба було давати новий 
наклад, що тягнуло за собою 
окремі кошти. З другого боку, 
треба було дивитись на укра
їнське революційно підпілля, 
яке також було проти так зва
ного органічного сектора, проти 
легальної преси. Ми мусили 
дбати, щоби не шкодити рево
люційному підпіллю, а одноча
сно, щоби не наражувати газе
ту на цензуру. 1 щоби зберіга
ти інтереси української спільно
ти. Це не була легка справа.

Всі десять членів редакції 
мали високу освіту. Я особис
то кінчив університет у Відні
— Історію 1 політичні науки. 
Доктор Іван Иімчук так само

даашшв у Відні університет. 
Михайло Рудницький — Сор- 
бонський університет. Цс були 
люди високої освіти і велико
го знання. І в той спосіб ми 
мали авторитет.

Вже тут. в Америці, я мав 
на семінарі Гарвардського уні

верситету доповідь про тс, яка 
різниця між пресою в тогочас
ній Галичині і українською пре
сою в Америці. Що в Амери
ці ми маємо повну свободу 
писати і великі грошові засоби, 
а преса є маленька, слабенька. 
Скажемо, репріеЗентаційний 
щоденник «Свобода» має чоти
ри сторінки. В Галичині, у 
Львові, ми не мали грошей і 
була цензура, але ми мали ве
лику пресу. Кінцем 1939 ро
ку, коли прийшла друга світо
ва війна, ми мали у Львові 
139 українських газет: і жіно
чі, й медичні, спортивні, про
вінційні. У Львові виходили 
три щоденники — «Діло», «Но
вий час.» Івана Тиктора 1 «Ук
раїнські вісті» Дмитра Паліє- 
ва. Отже, то є власне те, що 
був корінь — нарід. Був рід
ний грунт, 1 так ми могли роз-

внватися. А тут є чужий грунт 
1 немає того запілля. Тепер, 
коли щойно рушилася справа 
в Україні, то знову бачимо по 
«Свободі»: найважливіші вісті 
•— з України.

КОР.: Довгі роки переважна 
більшість українських видань 
у діаспорі була недоступною 
для масового читача в Украї
ні. Лише останнім часом все 
більше людей має можливість 
взяти до рук. приміром, «Сво
боду». Наприклад, я з певним 
розчаруванням ознайомився з 
цими виданнями у З'єднаних 
Штатах Америки, мається на 
увазі, з професійного боку, 
журналістського. Досить бага
то тут помилок, не лише грама
тичних і стилістичних, а й сми
слових. впадає у вічі низький 
професійний рівень підготовки 
матеріалів, їх одноманітність. 
Наприклад, журналістський рі
вень російськомовної газети в 
Америці «Новое русское сло
во» набагато вищий за «Свобо
ду». Чи це пояснюється тим, 
іцо в українських часописах 
значна частина редакторів — 
люди старшого віку?

КЕДРИН: Я не думаю. Перш 
за все, розумієте, еміграція в 
діаспорі, зокрема, в Америці і 
в Канаді, це є здебільшого ви
хідці з Західної Галичини. Над- 
дніпрянці становлять тут мен
шину. Тепер боремося, щоби в 
«Свободі» не було совєтизації 
мови, тільки щоби була чис
тота мови. Щоби знати літе
ратурну мову, на це треба ма
ти освіту, бо мова жива, вона 
розвивається, не стоїть завжди 
на тому самому рівні. Ми ма
ємо тепер термінологію у всіх 
ділянках. Тої термінології в со- 
вєтській, подсовєтській Україні 
нема. Там, значить, є термі
нологія росийська. Ми проти 
цього. Я належу до тих, які є 
за те, щоби зберегти в «Свобо
ді» мову живу, літературну, 
але її не совєтнзувати. Особ
ливо не вводити того, що в 
наддніпрянських українських 
газетах — пасивів за російсь
кою мовою. Не можна дивува
тися. бо перебування в Росії 
стільки-то років мусило дати 
певний відпечаток. Отже, з 
другого боку, треба знати, що 
крім «Свободи», є дуже добрі 
щоденники, дуже добре редаго
вані «Українські вісті» в 
Детройті. Є дуже гарна вели
ка газета «Повий шлях» в То-

ронто, так що «Свобода» не є 
одинока. Вона виходить п’ять 
разів тижнево, «Діло» виходи
ло шість разів тижнево, так са
мо в суботу.

КОР.: У редакції «Свободи» 
ви маєте повідомлення про по
дії, які відбуваються на Укра
їні. про ті переміни, що відбу
ваються у Львові, в Галичині. 
Яка Ваша думка про перебіг 
цих подій?

КЕДРИН: Нема ні одної лю
дини на світі, не тільки рядо
вої, не тільки журналіста, але 
н найбільших спеців з верхів
ки державної Америки чи Ка
нади, яка могла би знати, що 
буде завтра. Цілий минулий 
рік, рік 1989-й. то був рік не
сподіванок. Ніхто цього не спо
дівався, що шість сатслітських 
держав Совєтського С'-юлу уса- 
мостійниться. -Що прийде рево

люція проти комунізму. І ви
ні, коли ми дивимося на те, 
що діється на Україні, в Совєт- 
ському. Союзі, ніхто не знає, 
що буде завтра. П’ять днів пе
ребував тут Міхаїл Горбачов. 
Він потрібний Америці, потріб
ний західному світу, бо це є 
перший совєтський комуніст, 
з яким можна взагалі говорити. 
Якому потрібний є Захід з 
уваги на страшну економічну 
кризу в Совєтському Союзі. 
Тому його приймали, і Прези
дент Америки Джордж Буш, 
республіканець, як і я, раз по 
раз, підкреслював, що скінчи
лася «холодна війна», є ера 
співпраці. Але невідомо, як 
довго та ера співпраці буде три
вати з уваги на події в Со
вєтському Союзі. Горбачов є 
зрушений політик, тактик, але, 
на нашу думку, крутій і страш
ний демагог.

Наприклад, на пресовій кон
ференції за західним звичаєм 
на питания журналістів Прези
дент відповідає одним або дво
ма реченнями. Горбачов відпо
відав за кожним разом цілою 
великою демагогічною промо
вою. Так, Президентові Бушу 
це очевидячки не сподобалося, 
цс було видно по його обличчі. 
І як він дивився одним оком 
на Горбачова. Одна справа є 
дипломатичні усмішки і дипло
матичні стиски рук. і позу
вання перед фотографами, а з 
другого боку, є політика.

Дійсно, війни не буде. Не 
буде війни тому, що і Совєтсь- 
кий Союз не здатний провади
ти війну, 1 тому, що запанува
ла така рівновага сил в Євро
пі, яка не допускає до цього. 
Окремо на сторожі миру сто
їть Північноатлантичний союз 
— НАТО. Могутня військово- 
політична організація західно
го світу. Америка — супсрпо- 
туга. яка не хоче війни, але 
одночасно зберігає таку силу 
всіх родів зброї, що ніхто не 
зважується рушитися на якусь 
війну, якої нікому не потріб
но.

Зокрема, виринає в Європі 
возз’єднання Німеччини. З'єд- 
динена Німеччина — Східна і 
Західня — це буде колосаль
ний потенціал економіки, куль
турної сили. І це змінить об
личчя Європи. Горбачов боїть
ся того. Не хоче, щоб Німеч
чина, об’єднання цс, належало

до НАТО. Ніхто Горбачова неі' 
буде писати це: зроблять такі 
німці, як захочуть. І єдина Ні | 
.меччйна не буде, воювати. б< 1 
нині німці не мають ніякого] 
інтересу до експансії, так як це] 
було за ненормального Адоль
фа Гітлера.

Львів завжди був, як його 
називали, П'ємонтом України. 
Але ми відчуваємо, що це є; 
свідома верхівка інгелігентсь-; 
ка. Ми не знаємо, наскільки, 
національна свідомість зайшла, 
в гущу селянської маси, особ-' 
ливо в східних землях, на Хар-І 
ківщині, на цілій Наддніпрян-; 
щині. Всі ці, які нині є про-і 
відники в Україні, це є здебі-j 
льшого галичани. Оіжс, то; 
добре, але сама інтелігснтськаї 
верства не робить ще держа-і 
ви. Державу іюбить те, коли є 
така свідомість всіх верств на
роду, як це показалось на, 
Литві. Ми вважаємо, щоби до 
такої свідомості дійшов і ук
раїнський нарід. Але думаємо, 
що на це потрібний довшийі 
час.

КОР.: Пане редакторе, що, 
б Ви побажали львівській пре
сі. яка відроджується. новим 
виданням, які виникають 1 ще, 
будуть з'являтися у нашому] 
місті? ;

КЕДРИН: Перш за все, про-і 
пагувати єдність. Є Гімн, який; 
співається у всіх церквах: «Бо-j 
же, єдність нам дай, в єднос-j 
ті сила народу». Це є пісня.] 
яку співаємо, але в практиці; 
українці завждй дужили не до; 
єдності, тільки діяли по лінії; 
парцеляції, внутрішньої сварки.1 
Так було від часів княжих кра
мол аж по нинішній день. Це 
недобре. Перш за все. эреба 
пропагувати єдність Друга сто
рона — звертати увагу не на 
ідеологію, тільки на культуру. 
Хто кладе вагу на ідеологію, 
той забуває, що властиво всіх 
нас, всіх груп,'партій ідеоло
гія є одна — всі ми собі ба
жаємо Української держави. 
Всі собі бажаємо, щоби ця дер
жава була з'єднана. Всі собі 
бажаємо, щоби ця держава бу
ла демократична. Всякі інші 
поділи і сварки є штучні. Не
щастям українців є тс, що во
ни податливі на інстерацію во
рожої агентури. Ми не маємо 
контррозвідки, але по ділах 
видко, хто є справжній патрі
от, а хто агент. Такі агентури 
були все: і за царату, у росій
ській соціал-демократичній
партії були чужі агенти. У 
нас такого нема, але ми муси
мо дбати за те, що коли буде 
єдність і конструктивна реаль
на праця у всіх ділянках, тоді 
буде поступ — і політичний, і 
культурний.

КОР.: А що конкретно Ви 
побажали б новій газеті «За 
вільну Україну», яка хоче бу
ти незалежною?

КЕДРИН: Щоби вона ішла 
традиціями старого «Діла». І 
я думаю, що цс є можливо. 
Тепер цензура настільки полег
шала 1 настільки є свобода, що 
можна втримати1 українську со- 
ціал-демокра і іншу газету, між- 
партійну і шідііартіііну. Це. мож
на втримати, псі речі роблять 
люди. Отже. трІба мати людей, 
які би це розуміли і це прова
дили. Це не є легка справа. Те
пер кажуть, що є факультет 
журналістики. Факультети
журпалістичні почалися щойно 
з 20-х років, нйвігня преса 
вже, слава богу, існує від фран
цузької революції. Отже, не 
т|юбд конче скійчити журналіс- 
тичций факультет, треба мати 
високу освіту, і обов'язково або 
історичну освіту, або еконо
мічну. Як такі люди будуть у 
проводі газети, то зможуть ут
римати її на високому рівні і 
тоді та газета буде мати авто
ритет.

КОР.: Дякую.

Кость ЧАВЛГА.
Джерсі-сіті.

ЗА КОГО МОЛИТЬСЯ ГАВРИЛО?..

У НАШИХ краях ім’я провидця 
Гаврила з-під Комармого стало 
майже легендарним. Втім, зна
ють його не лише в Галичині. 
Буває, пишуть Гаврилові і з Кам 
чатки, а на конверті нема й пріз
вища, проте листи знаходять 
свого адресата.

До хати Гаврила Кулика, що в 
Бучалах Городоцького району, 
люди двома вервечками тягнуть 
ся — одна з центральної вули
ці, а друга поміж городами. 
Пішки й машинами добираються

вони сюди зранку й терпляче 
чекають своєї черги. У кожного 
якась нагальна справа — тяжка 
хвороба, велика пропажа, сімей 
ні незгоди, передбачувані зміни 
в житті, і кожен сподівається на 
допомогу, пораду.

Господар веде прийом тут же, 
під хатою, Стоїть на вітрі чи сон
ці по кільканадцять годин по
спіль. Час від часу підносить уго
ру руки, вбираючи долонями 
енергію Космосу. Біля його ніг 
труться три чи навіть чотири 
чорних з білим котиська — 
всього тримає їх сім. Пухнасті 
красені пасуть очима кожний 
його рух і, здається, розуміють 
з півслова. Людям Гаврило 
терпляче роз яснює, що і як 
треба зробити. Говорить тихо— 
не кожному бо хочеться вистав
ляти свої біди напоказ. Час від 
часу дає «поживу» для публі
ки. Щось на кшталт такого:

— Ви що, з Миколаєва приг 
хали? Там маєте хату? На три 
покої? І двоє дітей, хлопці? 
Старший щось не дуже добре 
оженився, маєте клопіт з невіст
кою. А ви хоруєте? Ноги вас ду
же болять і голова, так?

Вражена жіночка збентежено 
шепоче:

— Все, ну, геть усе знає...
Можна б ще немало розпо

вісти про народного провидця-ці- 
лителя Гаврила Кулика. Однак це 
тема іншої, майбутньої розпові
ді. Сьогодні я чекаю своєї чер
ги з єдиним бажанням — дові
датися про долю нашої газети, 
яка народжувалася у таких му
ках, про те, що чекає нас, жур
налістів, сотні тисяч наших чи- 
тачів-однодумців, успіх, чи, мо
же, приреченість...

— Пане Гавриле, чи знаєте, 
що у Львові відкривається нова 
газета? Буде називатися «За віль
ну Україну».

— Чув єм. То добра справа.
— Але ж починаємо її не в 

легких умовах.
— Легко вам і не буде, не 

чекайте. Всякого ще надивитеся 
й натерпитеся. Але мусите сто
яти на своєму. Не дайтеся! Зби
райтеся гуртом і працюйте. Єди

на зброя ваша — правдиве сло
во. Вона і захистить, і переможе. 
Треба вивчати історію самим і 
помагати другим. І ще одне ска
жу — до тих, хто буде працю
вати в газеті: тримайтеся купи, 
радьтеся між собою, єднайтеся, 
а не сваріться.

— А що головне нині для всі
єї України?

— Єдність. Тут до мене різні 
люди приходять, всіляке гово
рять. Багато є людей ніби гра 
мотних, але не розуміють світо
ві ладу. Ті їхні знання, то так, 
перепрошую, як корова має знан
ня у збіжжя летіти, а про те й 
не думає, жи господар палицею 
спереже. Ми би великої біди на
робили, якби відірвалися від 
східної України. Не треба зва
жати, що там нарід, може, не 
все розуміє, що відбувається. Він 
там більше застрашений. Ви в 
своїй газеті про єдність пишіть, 
а люди хай читають і думають. 
І про релігію пишіть. Люди му
сять навернутися до Бога.

— Зараз настав такий час, що 
всі прагнуть до ліпшого, гово
рять гарні слова — про демо
кратію, єдність. Однак не все 
можна сприймати на віру — ма
ло доброго зерна, того, що про
росте ділом, є в словесній по
лові. Усім нам бракує вищої єд 
ності — духовної. Як скоро до
сягнемо її, і чи досягнемо?

— Думаю, — ні, я знаю, так 
мені моя планета каже, — то ще 
буде колотитися років зо три. 
Далі буде ліпше.

— Чи дивилися по телебачен
ню сесію Верховної Ради Украї
ни?

— Дивився. Так мені жаль ста
ло наших депутатів, аж єм зап
лакав. І телевізор зі злости вик
лючив. Перекажіть нашим на
родним депутатам, що я за них 
молюся, і за весь наш Народ
ний Рух України. Вони святу 
справу роблять.

— Які зміни чекають нас з 
обранням президентом респуб
ліки Івашка?

Тут я змушена зробити невє 
ликий відступ. Пан Гаврило від
повів на це запитання, але за

кілька днів власно»© персоною 
стояв на порозі редакції. Жур
налісти сердечно привітали не
сподіваного гостя. Ще б пак — 
перший відвідувач та ще м яким!

— Тепер мушу вповісти щось 
вам. Питалисьт© мене за Івашка, 
то «прошу в газеті його не зачі
пати. Мав єм видіння. І мусив 
їхати до Львова шукати вас, бо 
тота перша моя відповідь вя(е 
не є дійсна.

Про видіння Г. Кулик розповів 
по секрету і видавати чужі таєм
ниці я не в змозі. Скаж^ лиш*, 
що кінець цієї історії буде СВІТ
ЛИМ і добрим. А тепер поверне
мося до попередньої розмови з 
паном Гаврилом.

— Кого з політичних лідерів 
вважаєте найсильнішим?

— Горбачова. Мудрий і поваж
ний чоловік. І даний нам Богом. 
Він дав людям безцінний дар — 
Вільне Слово.

—- Вільне Слово? То так, як 
Прометеїв вогонь...

— Прометей? — Гаврило за
плющив очі і на мить замовк. 
— Не знаю, хто таицц, але В’ль- 
не Слово ще сильніше, як во
гонь.

То є головна зброя до нвфої 
самостійності. Але він, Горба
чов, сам, так мені водиться, > • 
має опори. На разі. То не його 
вина у всіх нинішніх бідах, а 
прокляті стапіністи, щезли би, 
гак йому «помагають» у перебу
дові.

— Як довго буде існувати на
ша газета?

— Все.
— Тобто завжди?
— Так. Що довкола діється* — 

лише початок. Земля оновлюю
ться і старіє. Зараз іде старін
ня. Атом, отруєння всього живо
го — прискорення стаиіння. ,IJe 
неминуче. Але ми стоїмо на .‘пи
розі оновлення. Відродяться зем
ля і люди, Треба вірити в -і? є, 
гуртуватися і єднатися для кра
щого життя.

Леся РУПНЯК.

В Україну йдемо, ній, в нашу Україну
(Закінчення.

Поч. на 2 1 3 стор.).

незгасним вогнем. Кличе люд на 
своє багаття, І йде народ, йде 
нація, вирує довкола свого Ка
меняра з Нагуєвич і наче стого
лосо чує його могутній клич:

Лупайте сю скалу! Неіай
иі жар, ні холод 

Не спннит» вас! Зносіть і труд.
І спрагу, й голод. 

Бо вам призначено скалу
сесю розбить.

Здійнявшись з площ і вулиць, 
Львова, ехо свободи залунало по 
всій Галичині, по всій Україні. 
Замайоріла Вітчизна наша бар
вами національної краси і натх
нення. Україна вдягнулася у 
своє, вбрання. Гарно їй у цьому 
вбранні, мило. І сяє. її душа, і 
Всевишній зігріває її теплом, і 
відчуття у неї таке, що все збу
деться. все здолається, хоч попе
реду розстелено, можливо, нё- 
короткий тернистий шлях до ом
ріяного ідеалу.

Цей ідеал ніколи не зникав 
з-перед очей наших. Він був на
шою зорею, найвищим світлом 
нашого життя.

Я єсть народ, якого Правди 
сила 

ніким звойована ще не була. 
Яка біда мене, яка чума 

косила! — 
а сила знову розцвіла.

Хай це сказано в інший час, 
лихий для нас час, та сказано це

про нас і нашими устами. Хай 
все наше нашим станеться і до 
себе повернеться.

Бо тільки в своїй, хаті — наша 
правда і віра свята.

Отож вирушаєм у дорогу 
сповнені натхненням і незламною 
волею осягнути мету.

До України йдемо, діти, в на
шу Україну. Не попідтинню си
ротами, щоб гинути на чужині і 
у себе вдома, а стверджуватись 
і утверждатись, як часточка ве
личі світу цього, як одна з мірі
ад його краси.

Іван БЕСЯДА.

На знімках: розмай поступу
демократії у Львові.

Фотоілюстрації спеціально для газети «За вільну Ук
раїну» зробив власний фотокореспондент журналу «Ук
раїна» ВАСИЛЬ ПИЛИІГЮК. Гонорар автор перерахо
вує на рахунок газети.

БАРВИ чтя І ОПОРУ
Прогресивні літератори України завжди йшли і йдить, кажучи 

словами Франка, єв одну громаду скуті» до мети національного 
відродження. Це у вищій мірі притаманно й поетам генерації 60—• 
70-х років. Художня творчість у цих умовах — свідчення глибин-. 
ності джерел української національної духовності.

Подаємо добірку поезій репресованих поетів-гдисидентів», які 
мужньо виступили проти плісняви застою і тоталітаризму.

Ім'я замученого в таборі поета Василя Стуса стало символом 
незламності і громадянської стійкості в боротьбі за національну 
свободу.

Іван СВІТЛИЧНИП ПАРНАС
І враз ні стін, ні грат, ні стелі, 
Хтось невидимий ізбудич 
Світ Калинцевих візій-дмв, 
Драчеві нленоти і хмелі.

Рій Вінграновсьмих інвектив. 
Чаклунство Ліни, невеселі 
Голобородьнові пастелі
І Стусів бас-речитатив.

Парнас! І що ті шмоня й вогтмт? 
Не вірю В будень, побут, КЛОПІТ— ■=**! 
В мізерію, дрібнішу ТЛІ.

Вщухає суєтна тривога.
І в небесах я бачу Бога.
І Боже слово на землі.

Василь СТУС

Весняний вечір. Молоді туманм. 
Неон проспектів. Туга ліхтарів.
— Я там тебе любила, мій коханий.
— Пробач мене — я так тебе любив.
І срібляться озерами долини, 
шовковий шепет ледь сумовитих душ, 
мені ти все життя, немов дружина, 
мені ти все життя, неначе муж.
— А пам’ятаєш? — Добре пам’ятаю.
— А не забув? Чи не забув? — О, ні! 
Здасться, знову в молодість вертаю, 
все наче увижається вві сні.

— І першу зустріч? — Першу І останню.
— А я лиш першу. Ніби н не було 
минулих років нашому коханню, 
не вір, що за водою все еллило.
— Не треба?, люба. — Знаю, що не треба.
— Хай мернлі душі б’ються на ножах.

~ ЄДИНМСЯ, предковічне небо. 
Нам, спільний шлях, стелися по зірках.

* * •

Як добре те, що смерті не боюся--, 
і не питаю, чи тяжкий мій хрест, 
що вам, лукаві судді, не вклонюся 
в передчутті недовідомих верств.
Що жив — любив і не набрався скверни, 
зненависти, пронльону, наяття.
Народе мій! До тебе я поверну 
і в смерті обернуся до життя.
Своїм стражданням і не злим обличчям, 
ям син, тобі доземно ПОКЛОНЮСЬ
і чесно гляну в чесні твої вічі, 
і з рідною землею поріднюсь.

Ірина СТАСІВ
Холодний цокіт. Слід підків. 
Обтяте рам’я у двобої.
І храм розділено на двоє — 
На двоєбожжя двох світів.

Вповзає сумерк-чужеслія 
в чужі вогні в чужому хлібі. 
Ліворуч ми. Ми поруч ніби — 
за тридев’яттям дум і днів.

Ми там були. Минулі ми. 
Не озирайсь — там рана гола.

Ми відвертаєм навіть голос, 
Що розповзається на дим.

Єдино нам. І тільки там 
Століття мук. Століття крові 
вповзли в смиренницьиім покрові 
На завойований плацдарм.

Облуд поклін — і вчора тлін.
І кривословить праворам’я. 
Вповзає сумерк. як іржання 
Чужих свічок, чужих хлібів...

Ігор КАЛИНЕЦЬ ЗОЛОТИЙ дощ
Вимолюю сльозу малу. 
Із ока карого — єдину! 
в оту дорогу несходиму, 
коли відквітне Дощ і Луг.

І ДИВО дивнеє В O4V — 
в очу розлюченім — 

неблизькім: 
воно тепер сльози колисна, 
колиска раннього плачу.

Бо то з небес святі дари: 
незгаслі три сльози дівочі, 
ще й ангел в білім узоріччі 
над мною трепетно зорить

Від крил його незблеклий зблиск 
У нашій хаті небагатій.

В Посвяту прагну я убгати 
при світлі тім останній лист:

«Душі з призначенням 
прекрасним 

страждати суджено й любить, 
слізьми в терпінні окропить 
святе натхнення — Божу ласку.

О, як знайома вам ся мова! 
Для Вас я радісно здоймав 
житейські із душі окови — 
для Вас священно діяв знову
І сльози в звуки перелив.

Крилом безсмертним прихистив 
мене Ваш Ангел нелукавий
І тихоплинними словами 
за раєм мрії пробудив».

Михайло ОСАДЧИЙ мотив
Ну хто без тебе я, о пісне колискова? 
Що спраглий джерела натомлений косар. 
Моя — твоя краса, і серця юний жар,

І океан снаги, і солодощі мови. 
Жень-шень душі моєї, Україно!
Короткі радощі поривних, смілих дій... 
І перший подих мій, і пісня лебедина 
В тобі лиш мають зміст, надіє всіх надій. 
Нехай для інших ти не Лувром славна.
Та скільки зір твоїх, у світі цім!
Пливе Дніпрова течія державна...
На березі її і мій біліє дім.
В моїй душі безмежний простір віри 
Із сподівань та вистради віків.
Вогнем добра я спопелю вампірів
І вольним упаду на землі козаків.

І-

Ж

*

«ЗА ВІЛЬНУ УКРАЇНУ» — 
газета Львівської обласної Ради народних депутатів

Л єндел
не повернувся

28 червня із Сполучених Шта
тів Америки повернулася львів
ська футбольна команда «Кар
пати». У Філадельфії наші спорт
смени перемогли місцеву коман
ду та збірну цього міста. Зго
дом здобули теж переконливі 
перемоги над клубами Детрой
та, Чікаго та Клівленда. Одним з 
кращих у цих матчах у складі 
карпатців був Вячеслав Лендел. 
Він залишився у США, що у наш 
час не може викликати особли
вого здивування. Подробиці пе
ребування Вячеслаза у Сполуче
них Штатах газета повідомить 
найближчим часом.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
2 липня з 15 год. ■ приміщен

ні Залізничного райвиконкому 
(вул. Терешкової, 34) народний 
депутат СРСР Р. Братунь прийма
тиме виборців Залізничного та 
Радянського районів м. Львова.
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