
Pape Roman  Benedikt  XVІ

Dear Otche World! 
 

From candid heart Welcome You with Merry Christmas and from appearanced Hope and Large 
AIM for Human race!  

We saw Your Greeting from Rome into night on 25.12.2008 (direct transfer on television) and 
indeed grateful God for such opportunity which have no our parents, and also parents of our parents. 
Him will it was necessary to accomplish Large Actions, in order to mats only opportunity to get to 
Church of Christ. It indeed was by probation for Up-to-date Civilization. And that what happened into 
XX centenary in Ukraine will be mentioned not only continuously in the up-to-date civilization (of «to 
end centuries»), because never was on the Earth of such plight - in order to trice is  planned the 
direction of country on cannibalism’s annihilated the millions of its citizens (1920-21 yrs., 1931-33 
yrs., 1946-47 yrs.) for conservations control over part Earth and the achievement of up-to-date 
technologies, to elaboration which have no neither relation no heads, no the specialist of country which 
provoked conflicts. (Doc-359; 361;363; 369; 372; 380; 383; 394-397; 408; 411 on the www.cic-
wsc.org )

For me was by personal discovery in 2004 year implication European Civilization to 
preservation opportunity my native to respect Christian Values, and also to opportunity today develop 
Large European Country - Ukraine/Getmanshchiny. And now already not only with large gratefulness 
mention Annu Grigorevnu Melnik-Мiuller and her of son, and of my grandfather, Fedora Andriiovicha 
Melnika, and also all my native, by what is obligated such saturated and interesting life, and I want, in 
order to the feeling of respect to Europe and to World Culture was into my daughters and 
grandchildren. Therefore in this direction I do first, however confident footsteps, despite all barriers. 
World changes and not hereby, as desire the descendants of executants the crimes against human race. 
They more can discontinue renaissance MEMORY in this or that region of Ukraine/Getmashchini 
(Getto-Dakkii/Gothii), however discontinue the consistent development of all Human Race, as it was 
in the first half of XX centenary, already cannot. (Doc- 315; 318; 339; 341; 347; 356; 367; 368; 370; 
401; 417; 423;  428; 429 on the www.cic-wsc.org )

On the occasion of Merry Christmas I want to consign You those knowledge which gained in 
December 2008 Year. And everything was carried out enough simple. After visitation, as usual, in 
center Stanislava (up-to-date Ivano-frankivsk) Greko-Roman Church I got on more to one Roman 
Church, and now while more museum sacral creative work, on square Sheptitskiy. There saw 
newspaper for polish tourists which print into Ivano-Frankivsk by polish language. I have read its  and 
was astounded by photograph Ioana Pavla II which reflected his apparently more to attempts to kill 
him. And astounded me what he was very like one of interesting person in Ivano-Frankivsk - on Pan 
Zhurakivskiy (indeed high intellectual man). So much was large impression, what I made up its mind 
to buy newspaper and to indicate its to Zhurakivskiy. However more larger accident waited for me, 
when was met with Pan Zhurakivskiy and him it, once and did not amaze, because he immediately 
mentioned one out of meetings abroad out of him unknown his by kinsman to also Zhurakivskiy, 



which said to him that their family by dependents of Polubotkiv (one out of the well-known Getmans 
of Ukraine/Getmanshchini). We made up him mind then be met, when pan Zhurakivskiy will print his 
poems (and how many works printed Ioan Pavel II, more to elections by Pope!). Then these inform 
was parted with very good man and gained commentary, what is also and another mind about 
dependents of Ioana Pavla II.  (Doc- 348 “to the Great Person XXI of century – to the Benedict XYI 
(Mr Ratzinger)”; 349 “Concordia, Integritas, Industria”; 350; 351; 352; 399; 414;  426; 427 on the 
www.cic-wsc.org )

In all circumstances, however for me doubtless is now that fact that K.VOITILO (Ioan Pavel II) 
arises indeed with Cossack-Gotha’s aristocracy which did very much for Christian World. It proceeds 
with two acknowledged personal comparisons little laws. It is first, Great Spiritual Turns, to what bear 
relation this or that personality, abandon in descendants such information memory about those affairs, 
what is reproduced in characteristic features and the expression of face (and not only in these) large 
predecessor. It is interesting, what and descendants, what almost nothing not well-knownly about large 
predecessor (more frequently - quite nothing not well-knownly), also differ from оточуючих 
intellectual abilities, and also by addiction to spiritual searches. It is second, almost all Cossack’s 
chiefs has Gothas (german) origin and this indeed is  substantiated assertion. It is therefore, what only 
Gothas (name German’s Knights allies  which gave ukrainians-Getto/Dakki, when contended in 270 
years with Roman Empire, and then with nation Rus («Russia» - interpretation out of hungarian «bad»; 
«Sly» out of English)) origins ensured the long years of life to and Kalnishevskomu, and all cossacks-
Gothas are not killed on war, and then and all who was out of them familily connected. Therefore and 
K.VOITILO have lived many years, despite aggravation health  after Attempts to kill him. (Doc- 65; 
66; 228 “Letter from Alexander Vasiljev to Pope Benedicto XVI”; 262; 275; 301; 306-314; 325 
“Memory Ms Politkovskoy”; 340 “His Holiness Benrdict XVI…”; 345; 346; 355 on the www.cic-
wsc.org )

Nothing in this World does not happen by accident of, therefore and mat K.VOITILO indeed 
has german- Gotha’s origins, what me very pleases. And becomes comprehensible why I attempted so 
1998-2001 yrs. be met with Ioanom Pavlom II. How many I wrote letters! How many time conducted 
under Italian Agency in Warsaw, when I am probationing in the Institutes of Warsaw! Now everything 
becomes comprehensible.  

However me nothing not well-knownly about father K.VOITILO and, unless has data on his 
dependents, then it only gives no the us of opportunity to explore origin on name. However without 
scruples that he accrues from aristocracy family too, in which also is German-Gothas origins. Else 
cannot and be - connection (marriage) people happens indeed behind the attributes of intellectual-
spiritual affinity (as Nation says - «on the sky»).  

To me very pleasant all this You to write and to expedite before New 2009 Year and after 
decoration by all Human race of Merry Christmas, with which Welcomed all us You 25.12.2008 year 
and doctor canonic’s rights, Mitrofornii protopresviter, Father  I.M.LUTSKIY. 

 
Slavimo Christa! 

 
With Large RESPECT and GRATEFULNESS, 

 
Always Your Alexander Vasiljev-Мuller,  Vice-chairman of Civil International Committee (www.сіс-

wsс.org )

27.12.2008 Stanislaw (modern Ivano-Frankіvsk) Address: Alexander Valeriovich Vasiljev-Мuller, 
Box N 228,  Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76000 E-maіl: Vasіljev@сіс-wsс.org or vasіljev2003@сіс-

wsс.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Папе Римському Бенедикту ХVІ



Шановний Отче Світу !

Від щирого серця Вітаємо Вас з Різдвом Христовим і з приходом Надії та Великої МЕТИ 
для Людства !

Ми дивились Ваше Вітання з Риму в ніч на 25.12.2008 р. (пряме транслювання по 
телебаченню) і дійсно вдячні Богові за таку можливість, якої не мали наші батьки, а також 
батьки наших батьків. Ім довелось здійснювати Великі Дії, щоб мати тільки можливість 
приходити до Церкви Христової. Це дійсно було випробуванням для Сучасної Цивілізації. І те 
що сталося у ХХ столітті на теренах України буде згадуватись не тільки постійно у сучасній 
цивілізації («до кінця віків»), тому що ніколи не було на Землі такого становища – щоб тричі 
сплановано керівництво держави по людожерські знищювало мільони своїх громадян (1920-21 
рр., 1931-33 рр., 1946-47 рр.) для сбереження контролю над частиною Землі та здобутка 
сучасних технологій, до розробки яких не мали жодного відношення ні керівники, ні фахівці 
країни, яка провокувала конфлікти. (Doc-359; 361;363; 369; 372; 380; 383; 394-397; 408; 411 on 
the www.cic-wsc.org )

Для мене було особистим відкриттям у 2004 році причетнiсть європейської цівілізації до 
збереження можливості моїм рідним вшановувати Християнські Цінності, а також до 
можливості сьогодні розбудовувати Велику Європейську Державу – Україну/Гетьманщину. І
зараз вже не тільки з великою вдячністю згадую Анну Григорьєвну Мельнік-Мюллер і її сина, а
мого діда, Федора Андрійовича Мельніка, а також всіх своїх рідних, яким забов’язаний таким 
насиченим і цікавим життям, а і хочу, щоб почуття поваги до Європи і до Світової Культури 
було у моїх доньок і онуків. Тому в цьому напрямку роблю перші, але впевнені кроки,
незважаючи на всі перешкоди. Світ змінюється і не таким чином, як бажають нащадки 
виконавців злочинив проти людства. Вони ще можуть призупинити відродження ПАМ’ЯТІ у
тому чи іншому регіоні України/Гетьмащини (Гетто-Даккії/Готії), але призупинити 
послідовний розвиток всього людства, як це було у першій половині ХХ століття, вже не 
можуть. (Doc- 315; 318; 339; 341; 347; 356; 367; 368; 370; 401; 417; 423;  428; 429 on the www.cic-
wsc.org )
З нагоди Різдва Христового хочу передати Вам ті знання, які отримав у грудні 2008 р. А все 
відбулось досить просто. Після відвідування, як завжди, у центрі Станіслава (сучасний Івано-
Франківськ) Греко-Католицького Храму зайшов ще до одного Католицького Храму, а зараз 
поки ще музея сакральної творчості, на майдані Шептицького. Там побачив газету для 
польських туристів, яку друкують у Івано-Франківську польською мовою. Перегорнув її і був 
вражений фотографією Іоана Павла ІІ, яка відобразила його мабуть ще до замаху на його життя.
А вразила мене те, що він був дуже схожий на одну з цікавих особистостей в Івано-Франківську 
– на пана Жураківського (дійсно високо інтелектуальна людина). Настільки було велике 
враження, що вирішив купити газету і показати її Жураківському. Але ще більша несподіванка 
чекала на мене, коли зустрівся з паном Жураківським і його це, якось і не здивувало, тому що
він зразу згадав одну із зустрічей за кордоном зі своїм невідомим йому родичем теж 
Жураківським, який розповів йому, що їх родина походить від Полуботків (один із відомих 
Гетьманів України/Гетьманщини). Ми вирішили потім зустрітись, коли пан Жураківський 
надрукує свої вірші (а скільки творів надрукував Іоан Павел ІІ, ще до вибрання Римським 
Папою !).  Потім цією інформамацією поділився із дуже поважаємою мною людиною і отримав 
зауваження, що є також і інша думка про родовід Іоана Павла ІІ. (Doc- 348 “to the Great Person 
XXI of century – to the Benedict XVI (Mr Ratzinger)”; 349 “Concordia, Integritas, Industria”; 350; 
351; 352; 399; 414;  426; 427 on the www.cic-wsc.org )

Як би там не було, але для мене безперечним є зараз той факт, що К.Войтило (Іоан Павел 
ІІ) походить дійсно з Казацько-Готської аристократії, яка зробила дуже багато для 
Християнського Світу. Це виходить з двох підтверджених особистими порівняннями 
закономірностей. По-перше, велики духовні зрушення, до яких причетні ті чи інші особистості,
залишають у нащадках таку інформаційну пам’ять про ті події, яка відтворюється у



характерних рисах і виразі обличчя (да і не тільки в цьому) великого пращюра. Цікаво, що і
нащадки, яким майже нічого не відомо про великого пращюра (частіше - зовсім нічого не 
відомо), теж відрізняються від оточуючих інтелектуальними здібностями, а також схильністю 
до духовних пошуків. По-друге, майже вся Козацька старшина має Готське (німецьке)
походження і це дійсно обгрунтоване ствердження. Тому, що тільки Готське (назва німецьких 
лицярiв-спільникiв, яку дали українці-Гетто/Даккі, коли боролись у 270-х роках із Римською 
Імперією, а потім із народом Рус («Рус»- переклад із угорського «плохой»; «хитрий» із 
англійського)) коріння забезпечувало довгі роки життя і Калнишевському, і всім козакам-Готом 
не загинувшим на війні, а потім і всім хто був із ними родинно пов’язан. Тому і К.Войтило 
прожив багото років, незважаючи на погіршення здоров’я після замаху на його життя. (Doc- 65; 
66; 228 “Letter from Alexander Vasiljev to Pope Benedicto XYI”; 262; 275; 301; 306-314; 325 
“Memory Ms Politkovskoy”; 340 “His Holiness Benrdict XYI…”; 345; 346; 355 on the www.cic-
wsc.org )

Нічого у цьому Світі не відбувається випадково, тому і мати К.Войтило дійсно має 
німецьке-Готське коріння, що мене дуже тішить. І стає зрозумілим чому намагався так 1998-
2001 рр. зустрітись з Іоаном Павлом ІІ. Скільки написав листів ! Скільки часу провів під 
Італійським Представництвом у Варшаві, коли стажувався у Інститутах Варшави ! Сьогодня все 
стає зрозумілим.

Але мені нічого не відомо про батька К.Войтило і, якщо не має інформації про його 
родовід, то це тільки не дає нам змоги дослідити походження по призвищу. Але без сумнівів,
що він походить з неменш аристократичної родини, в якій теж є німецько-Готські коріння.
Інакше не може і бути – поєднання людей відбувається дійсно за ознаками інтелектуально-
духовної спорідненості (як нарід каже - «на небісах»).    

Мені дуже приємне все це Вам написати та відіслати перед Новим 2009 Роком і після 
відзнаки всім людством Різдва Христового, з яким Вітали всіх нас Ви 25.12.2008 року і доктор 
каноничного права,Митрофорний протопресвітер о. І.М.Луцький.

Славимо Христа !

З великою ПОВАГОЮ і ВДЯЧНІСТЮ,

Завжди Ваш Олександр Васильєв-Мюллер 
Заступник голови Громадянського Міжнародного Комiтету (www.cic-wsc.org )

27.12.2008 
Stanislaw (modern Ivano-Frankivsk) 
Адреса: Олександр Валерійович Васильєв-Мюллер, Пошт.скринька № 228, місто Івано-
Франківськ, Україна, 76000 E-mail: vasiljev@cic-wsc.org or  vasiljev2003@cic-wsc.org



Jan Pawel II 
woim koncie rozbierane zdjecia nie lylko vv "Playboyif. ale takze innych czaso-pismach oraz 61 miejsce \v rankingu 
najbardziej goracych "Maxima" uzyskane w2006 roku. 

Opracowat Roman Bezzubiuk 


