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АААА     щщщщ оооо     ВВВВ ииии дддд уууу мммм аааа єєєє тттт ееее     зззз     цццц ьььь оооо гггг оооо     пппп рррр ииии вввв оооо дддд уууу ????
Щоб поширити правду про Голодомор на Сході України, з’явилася

пропозиція друкувати ці листівки російською мовою.
Ласкаво запрошуємо Вас висловити свою думку щодо цього супер$

ечливого питання, обравши одну із запропонованих відповідей та пе$
реслати її на адресу Акції «Прочитай! Знай» 43010 м. Луцьк, а/с 3.

Про результати опитування буде повідомлено КОЖНОГО, хто
візьме у ньому участь.
! Твердо "Так" — Людям у російськомовних регіонах України лег�

ше розуміти саме російську. Ви повинні використати це, бо головне
змінити свідомість � тоді зміниться й мова (як не в них, то у їх дітей).
! Скоріше "Так" — Можливо цим людям буде простіше читати

російською — а так менше з них викинуть листівку до смітника. На
іншу сторону, пам'ятайте, що це не дуже личить так робити.
! Скоріше "Ні" — У цьому є певна рація, але я раджу все ж не ро�

бити так. Маємо привчати російськомовних українців читати і думати
рідною (державною) мовою, і ці листівки будуть доброю нагодою тому.
! Твердо "Ні" — Це є немудра думка. Вважаю це зрадою тих ідей

і тих людей, пам'ять яких покликана вшановувати ця наша
просвітницька Акція. Зрештою, немає в Україні людини, котра б не ро�
зуміла української мови.

Прочитай! Знай!
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18 квiтня 
Провiдна Недiля
День Поминання 

i Молитви
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"Всі дороги, що вели до
міста, засіяні були трупами. Трупи
лежали тижнями непо&
ховані, їх жерли хроба&
ки, ворони й здичавілі
пси... До міст доходили
найдужчі, але, дійшов&
ши, лягали на брук,
щоб більше не встати.
Всі залізничні станції,
всі містечка й міста Ук&
раїни були засіяні
людьми, що лежали на
землі. Вони спочатку пробували
сидіти, витягаючи руку по милости&
ню, але потім сили їх покидали, во&
ни лягали з витягнутою рукою і от —
тіла їх починали набрякати і наби&
рати іншої барви... Але смерть при&
ходила не скоро. Вони конали тиж&
нями без ніякої опіки в калюжі влас&
них викидів... Шкіра на їх набряк&
лих ногах репалася на сонці, з ран
сочилася вода, і латки живого
м'яса густо обсідали мухи.
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Так. Все те відоме, все знане.
Проклятий релятивізм психіки сучас�

ної людини, що до всього звикає. Але
було в описі чужинця й таке, що стряс�
ло цілою істотою і гострим, як вогонь,
ножем прорізало пам'ять назавше.
Це — образ дитини, що сиділа біля
трупа матері при дорозі і широко
розкритими волошковими очима,
в яких стояв німий запит, дивилася то
на матір, то на світ, не розуміючи, що
сталося. "Тих волошкових очей ук�
раїнської дитини не можу забути", —
казав пергаментовий чужинець, і в йо�

го згаслім, безбарвнім го�
лосі затремтіла не�
сподівана струна, а в,
здавалось, мертвих очах
пробігла іскра. 

Описувати зі слів
чужинця той образ? При�
гадувати його слова?
Пробувати самому "ма�
лювати"? Даремний і

блюзнірський труд. Зусилля шекспірів
всього світу були б безсилі і марні.

"Діти вмирають з голоду особ�
ливо. Спочатку плачуть, потім затиха�
ють і хутко старіються. Роки призначе�
ного їм життя проходять немов миттю.
Очі їх, величезні очі, дивляться на світ,
як очі старого, що вже збагнули всю
правду, вірніш, неправду життя. Жах
війни — ніщо в порівнянні з очима
дитини, що конає з голоду. Йдеш
повз них, що лежать на вулиці, біля
плоту, під муром, а очі дітей протина�
ють тебе наскрізь. Вони сповнені ти�
хим здивуванням: йде людина, а не
вмирає. Значить, один з тих, що на них
батьки вказують, як на причину їх
смерти. І коли вогник життя, ледве
тліючи в них, нарешті догоряє, вони
лягають, як лягли увечері, заколису�
вані голосом матері чи старшої сест�
ри, і засипляють вічним сном".

Про великі волошкові очі ук&
раїнських дітей 1931&1934 нагадую
не для зайвих зітхань, не для
завжди охочих литися традиційних
сліз, врешті, не для солодкавого
болю моральної імпотенції й мо&
ральної розпусти. Всього того ми
мали досить. Аж занадто. Про ве&
ликі волошкові очі зеленцем зріза&

них квітів України нагадую пере&
довсім для того, щоб укріпити нашу
традиційно слабу пам'ять. Щоб при
першій&ліпшій нагоді ця дірява
пам'ять не махнула вишиваним ру&
кавом — "нехай собі", і не почала
співати на дуже знайомий мотив.

Євген Маланюк, 1935р.
Друкується зі скороченнями.

ÂÎËÎØÊÎÂ² Î×²

За неповні два
роки в 1932�1933 ро�
ках від голодомору в Україні загинуло
майже 10 мільйонів людей. Ця
листівка має 10 000 букв. Щоб осягну�
ти собі кількість смертей живих лю�
дей, уявіть, що кожна буква в цій
листівці � це тисяча людських життів! 

! ! !
Нещодавно "Об'єднання гу�

маністів України" провело дуже цікаву
акцію "Хліб" 1933�го року". Усі охочі
мали змогу покуштувати хліб, який ук�
раїнці їли під час Голодомору. За сло�
вами голови Об'єднання гуманістів Ва�
лерія Нечипоренка, цей "хліб" з лобо�
ди, щавлю та просових висівок напек�
ла жителька с. Базалієвка Чугуєвсько�
го району Харківської області Пелагея
Карацюба, яка пережила Голодомор.
Учасники об'єднання переконані, що

"спільне куштування рятівного ерзац�
"хлібу" дозволить усім нам, сучасним
людям на собі відчути, як тоді у 33�му,
люди рятувалися від голоду". 

! ! !
За давньою українською тра�

дицією, кожну останню суботу листо�
паду, коли відзначається День вшану�
вання пам'яті жертв голодомору,
відбувається „Голодний обід" � 33 го�
динний піст. Це є символом духовного
поєднання із жертвами голодомору.

! ! !
Коли у найвидатнішого історика

сучасності Нормана Дейвіза запитали
яка, на його думку, нація постраждала
найбільше у ХХ столітті від репресій,
він не вагаючись відповів: „Безпереч�
но, це українці".

Друк листівки шляхетно підтримали: Фундація Українського Голодомору
(Чикаго), Комітет допомоги Україні (Нью Джерзі), Православна Парафія Св. По�
крови Сан Дієго, Cестрицтво при парафії Св. Покрови, Сан Дієго, Cестрицтво
при парафії Св. Андрія Метрополія Вашингтон, Комітет Сприяння Незалежній
Демократичній Пресі в Україні, Інститут Дослідів Волині, Товариство
ОДУМівських приятелів, Микола Татарин, Василь Грицик, Комітет приятелів
«РУХу», Стефанія Скоцен, Леся Храплива�Щур, Ляриса Музичка, Микола Во�
рон, Олександр Серафин, Зоя Гуцуляк, Валентина Кузьмич, Стефанія Гурко,
Стефанія Рудик, Анастасія Онуферко, Мирон Балич, Ярослава Баран, Андрій
Буряк, о. Іван Шевців, Людмила Васинчук, Др. Анатолій Лисий, Др. Євген Рос�
лицький.

Фірми «Рега», «Фасад», «Нива�Аудит», інститут «Рівнеагропроект», газета
«Рівне і рівняни».

ЧЧЧЧииии    ззззннннааааєєєєттттееее    ВВВВииии,,,,     щщщщоооо…………

Листівки видруковано тиражем 76 000 примірників і поширено до
кожної поштової скриньки в місті Рівному 18 квітня 2004 року. Якщо Ви

бажаєте поширити цю листівку у інших містах і селех Рівненщини (в
школах, церквах, серед колег), звертайтеся по безкоштовні примірни�

ки на адресу 43010 м.Луцьк, а/с 3, Акція «Прочитай! Знай!».


