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Ні для кого вже не секрет, що однією з головних, а може й 

головною, причиною всіх негараздів України була і є 

партійщина, яка зараз набула, по просту, небувалого 
розмаху і стала страшним гальмом у поступі нашої 
Батьківщини до кращого майбуття. 

Вічно ворогуючі між собою, політичні партії і партійки, 
громадські організації і об’єднання, гуртки, козачі війська і 
блоки стали вже невід’ємною частиною суспільно-
політичного буття України. Всі ті групки і групи наче 
паразити обліпили тіло нашої Держави і кожна з них 
намагається продертися до влади (точніше, до корита) за 
будь-яку ціну, всіма правдами і не правдами. 

При цьому, біля тих політичних ракових утворень бридкою 
пухлиною розвелися нові паразити  спритні політологи і 
політтехнологи, які заробляють собі на життя не працею, а 

доволі брудненькою справою політичною проституцією і 
продажем так званих партійних програм. Саме тому ті 
програми у всіх партій, приблизно, однакові, що ліплять їх 
одні й ті самі людці, та ще й не найрозумніші, а 
найпродажніші. 

Нам постійно навішують локшину на вуха теревенями про 
те, яке ж то досягнення: наявність купи політичних партій, 
бо то, наче, і є прояв істинної демократії, свободи 
особистості, плюралізму думок, конкуренції програм (про 
походження тих програм ми вже все відмінно знаємо), 
реалізації рівності можливостей для кожного, головна умова 
поступу до економічного і політичного розквіту України, 
вступу її до сім’ї європейських народів. 

Яка ідилія! І чому це у нас перед очами тільки 
поглиблення кризи, руїна в економіці, розкол в державі і 
розбрат в народі, зубожіння? Може щось не так? Може пора 
б і замислитись над тим «не так»? Може пора б вже 
поглянути правді в очі і зробити висновки? 

Колись, ще на початку XVI ст., один італійський геній 
сказав: «…чвари породжують в країні партії, а партії - 
смерть Республіки!» (Н. Макіавеллі, “Роздуми про першу 
декаду Тіта Лівія”) 

Так, він знав про що говорив той хитромудрий італієць: 
чвари і розбрат, це і є той гній, на якому розпускає свої 

отруйні квіти партійщина. Чим глибший розкол в країні, 
чим більший розбрат в народі тим більше партій в політиці. 

Саме партійщина і є тим індикатором, за яким можна 
побачити хвора країна чи ні. І саме партійщина той розкол і 
розбрат породжує. Коло замикається. 

В Україні зараз зареєстровано одних тільки політичних 
партій майже 200 (!!!) штук. А скільки громадських 
організацій, а спілок, а товариств, а орденів, а гуртків, а 
козацьких військ, кошів, сотень, паланок? 

Воістину: ім’я їм Легіон. 

 
В очах вже мерехтить від розгулу різнобарвних прапорів, 

емблем, гербів, партійної символіки і кричущих 
транспарантів. В тому морі партійного ганчір’я вже, 
здається, на віки потонули поодинокі УКРАЇНСЬКІ жовто-
блакитні стяги Святослава і Володимира, Хмельницького і 
Мазепи, Петлюри і Бандери, Коновальця і Мельника. 

Подивіться на пересічну “акцію” пересічної політичної 
партії, навіть  ультра націоналістичної. Розлив партійної 
символіки, різнобарв'я, як на гей-параді…  

А де ж прапор Нації, за яку вони, наче б то, пупки рвуть? 
Один, два... десь, як бідні родичі, притулилися на святі 
“справжніх” господарів – політичних штандартів. То  в ім’я 
чого і кого все це розмаїття? За кого і за що виступають ці 
гендлярі? Судячи з усього, виключно за інтереси своїх 
гуртків, громад, товариств, партій! То що? Хвора наша Мати 
Україна? Чи як? 
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Партійщина завжди була смертельним ворогом порядку, 
єдності, спільності, чим, власне і є Республіка – “спільна 
справа” в перекладі з латини. ВОРОГОМ, а не головною її 
складовою. 

В історії безліч прикладів руйнівної і отруйної дії 

партійщини на народні і державні організми. 
Про Рим з його вічною війною між плебеями і 

патриціями, диктатурами Сулли, Марія, тріумвіратами, 
принципатами краще не будемо. Багато доведеться 
згадувати шкоди від партійщини. 

Про Візантію, з її вічно збаламученими “іподромними 
партіями” теж поки що забудемо… 

Візьмемо на удачу кілька прикладів поближче… 
Початок XV ст, Франція… У розпалі Сторічна Війна, 

французьке військо зазнає поразку за поразкою від 
англійців, половина країни окупована, кругом руїна, 
дорогами блукають ватаги мародерів, найманців і розбишак. 
Чим же зайняті французи? Може напружують всі сили для 

перемоги над загарбником? Може гуртуються навколо 
лідера? 

Ні! Французи пристрасно і запекло віддаються згубній, 
самовбивчій міжусобній війні, яку розпалили дві політичні 
партії – “арманьяки”, на чолі з Люї Орлеанським і 
“бургундці”, на чолі з Жаном Безстрашним. Міжусобиця 
охопила всю Францію, а якщо згадати, що обидві партії 
мали власні збройні сили, приблизно по 40 тис. вояків  
кожна, то розмах воєнних дій можна собі легко уявити. 

Результат: у 1415 р. на французькому узбережжі 
висадилися війська англійців і за кілька місяців вже взяли 
Париж. А під Азенкуром з тих 80 тис. вояків, які легко 
могли   б виставити об'єднані, не розколоті партійною 

ворожнечею французи, було трохи більше третини. І що ж 
сталося? Ганебна поразка від англійців, принизливий мир, 
окупація. 

Де ж турбота про Батьківщину, де ж політична 
прозорливість, де ж велемудрість, де ж самопожертва!!! Все 
замінила партійна зажерливість і дріб’язковість… І тільки 
жертовна боротьба Жанни Д’Арк, яка надала війні з Англією 
характеру національно-визвольних змагань, врятувала 
Францію від остаточної загибелі, як незалежної Держави і 
дозволила, нарешті, здобути перемогу над загарбниками. 

Але й Англію спіткала така сама біда! 
Не пройшло і кількох років після Сторічної Війни, а там 

вже сталося те саме, що й у Франції – Війна Білої і 

Червоної Троянд. Країна зазнала нищівної поразки, втрачені 
всі володіння на континенті, вилюднені цілі графства, 
економіка дихає на ладан, на півночі наступають шотландці, 
а в цей час майже 30 років з’ясовують між собою стосунки 
дві політичні партії: “йорки” і “ланкастерці”. І “з’ясування” 
ці – суцільна, кривава громадянська війна, різанина, яка 
охопила всю Англію. Результат: дворяни взаємно вирізали 
одне одного, а на троні всівся прибулець з Франції Тюдор. 

Це саме про ту епоху, до речі, ходить глузливе прислів’я: 
«Заснув йорком проснувся ланкастерцем». 

Ну просто, як у нас. Заснув якийсь “польовий командир 
майдану” чи там олігарх-шоколадник прибічником 
помаранчевих, а прокинувся радником Януковича чи навіть 
міністром кабінету Азарова.  

Цікава річ – історія! 

Або ж тама сама Франція часів Великої Революції… Що 
звело нанівець всі завоювання французького народу? Знову 
ж таки, партійщина! То якобінці рубають голови роялістам і 
жирондистам. То термідоріанці рубають головешки вже 
якобінцям, то Наполеон розстрілює з гармат, прямісінько на 
паризькій набережній, і тих, і інших. Результат: спочатку 
відновлюється монархія з Бонапартом на троні, а потім, 
після серії кривавих Наполеонівських війн, стається вже і 
реставрація Бурбонів. 

Та й чого далеко ходити, та ще й за кордонами? У нас і 
свого досвіду вдосталь… 

Звикли наші патріоти Богдана паплюжити за 
Переяславські статті. Хоча ніхто їх ніколи не читав. Та й чи з 

Богдана Руїна почалася? Хмельницький залишив своїм 
соратникам і поплічникам, славним героям Жовтих Вод, 
Корсуня, Пилявиць і Батога, 300 тис. гартованого війська, 
державу нового, небаченого ще до того, типу – Гетьманат, 
сильних союзників… Московського царя Олексія Хмель мав 
за пусте місце і у своїх листах на всі його закиди й 
домагання відповідав глузуваннями і кпинами, обзивав 
“самодєржца Всєрасссійскава” жидом і погрожував 
явитися під Кремль “в гості” з усім військом, якщо той не 
втихомириться. 

І як же ж наші славні полковники та отамани тим 
спадком розпорядилися? Та як справжнісінькі 
“партійними”.  Швиденько розсварилися, наробили партій, 

ліг, кошів і роздерли, колись єдину Гетьманщину, на 
шматки. Одна партія тягнула назад: під Польщу, друга до 
Москви, третя під Крим, а четверта під османів, а ще одна, 
навіть до  Австрійського імператора, зібралася. Запорожці ж 
взагалі свою лінію загнули, якої ніхто второпати й досі не 
може… І повигинали полковники-“партійними” до того, що 
останнього нащадка Хмельницького – Юрка Хмельниченка, 
покинутого і зрадженого, здали туркам, які його й стратили. 
А зрадники, аби виправдати і приховати свою підлість, 
оббріхали молодого гетьмана, знеславили в очах сучасників і 
нащадків. І пішли гнути далі... До того повигинали, що 
роздерли, розтягнули нашу Неньку по шматках хижі сусіди, 
а славне військо козацьке, яке ще недавно Європу трусило, 

наче грушу при дорозі, пішло у розпил і зникло-занепало, 
лягло у землю без сліду. 

Отакої то біди наробила з Україною тоді партійщина! Досі 
розхлібати не можемо. 

Та уроки історії вчать, що вони нічому не вчать… 
Настала пора відродити Україну в 1917 р. Здавалося б, ось 

воно, нарешті збулася мрія Великого Кобзаря про “сім’ю 
вольну, нову”. Та куди там? Пролізла і сюди партійщина… і 
знову роздерла Націю на кавалки. У Харкові більшовики, на 
півдні анархісти, в Києві бозна що. Соціал-демократи 
ліплять Центральну Раду, праві, опершись на німців, її 
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валять і проголошують Гетьманат, їх, у свою чергу, скидає 
Директорія… Катавасія якась… їй богу. Всі скубуться з 
усіма: «Bellum omnia contra omnis!». 
По всій Україні отаманщина, яка взагалі нікого визнавати 
не бажає. 

Результат: більшовицька навала, польсько-мадярсько-
румунська окупація, білогвардійські шибениці, “Трикутник 
Смерті”… Загибель Української Незалежної Держави… 
Голодомор, роки і десятиліття більшовицького терору, 
розкуркулювання, зросійщеня… Продовжувати, гадаю, 
зайве, бо й так все зрозуміло, відомо… і сумно. 

Здавалося б, що блиснуло сонце надії, коли Коновалець з 
соратниками створив ОУН. Та тільки-но він впав від руки 
більшовицького терориста-енкаведіста, як тут же Мельник і 
Бандера роздерли її навпіл. А потім і УПА створилася не 
одна, а дві – УПА-Б і УПА-М. А тут ще й Бульба-Боровець… 

Ну от переслідує нас та партійщина і розкол! 
Результат: знову українці-націоналісти воюють з 

українцями-націоналістами, а разом вони воюють ще й з 
українцями-червоноармійцями. Хіба ж це не трагедія?! Не 
громадянська війна? 

Але Бог таки любить Україну! 1991 рік. Рік новітньої 
Національної Революції. Сталося-відбулося! Нарешті ми 
здобули її - нашу, власну, омріяну поколіннями борців, 
Українську Самостійну Соборну Державу! Давайте ж її 
будувати-розбудовувати, ми ж тепер мудрі, ми вже озброєні 
досвідом поколінь, вивчені помилками наших попередників і 
ніколи вже їх не повторимо. Де там! 

Народний Рух України за перебудову, який, власне і став 
головним політичним засобом українського народу у 
здобутті Державної Незалежності, раптом, ні сіло, ні впало, 

пішов на поводі у комуністів-марксистів і перетворився у 
партію. Ось тут то й почалося. Таки добряче вороги вивчили 
нашу ту схильність до розколу. На ній і зіграли, а наші 
поводирі попленталися на вороже поле за ворожими 
шахрайськими правилами грати.  

І програли!… і себе, і Націю, і Україну! 
Колись єдиний НАРОДНИЙ РУХ розвалився на купку 

дрібненьких, ворогуючих між собою, нікчемних партій, 
очолюваних такими ж нікчемними “лідерами”. 

Результат: при владі відверті вороги України, печерні 
українофоби, у президентському кріслі сидить урка, а 
режим окупації вже прямо стає не внутрішнім, а зовнішнім. 
Україна слабка настільки, що з семи країн, з якими вона 

межує, чотири висувають до неї (поки що не офіційно, але 
достатньо гучно) територіальні претензії. Опозиція ж, 
волаючи про свій опір тій ворожій владі, насправді, 
співпрацює з нею… 

То як? Добро чи Зло партійщина? 
Але що ж насправді рятувало на крутих поворотах історії 

народи і країни? Що зв'язувало єдиною ниткою у єдине ціле 
народи і давало їм сили і наснагу поборювати розкол, руїну, 
партійщину? 

Відповідь одна - патріотизм, любов до Вітчизни, рідної 
землі, рідного народу. Це і є та ідея, яка рятівним місточком 

перекинута Богом над прірвою занепаду і розпаду, тою 
соломинкою, яка втримує цілі Нації від смерті і виродження, 
тією силою, яка виносить на гребінь історичного потоку 
величні постаті та історичні особистості. 

Спираючись на цю ідею Жана Д'Арк перетворила Сторічну 

війну на визвольну війну французів від англійської окупації, 
об'єднала народ навколо єдиної мети - Свободи 
Батьківщини, перетворила роздріблені групки опору на 
всенародний рух за порятунок Франції. Саме ця ідея 
дозволила англійцям подолати розруху після Війни Троянд, 
створити і винести на гору нову еліту, нове дворянство на 
заміну знищеного міжусобицею, об'єднатися і піднести 
оновлену Британію до її нинішньої могутності. 
Саме національно-визвольна суть Хмельниччини призвела, 
до небаченого з часів монгольської навали, єднання 
українців, яке потрясло всі основи Європейського і світового 
порядку, до пошуку і створення нових державних формацій, 
написання першої у світі Конституції. 

 
Отже, тільки національний Рух, тільки об'єднані однією 

спільною ідеєю, зусилля всієї Нації можуть привести нині 
нашу Батьківщину до виходу з того цивілізаційного глухого 
кута, в який завела нас партійщина з її запроданством, 
роздраєм, розколами, проституйованістю, корупованістю, 
гендлярськими прийомами ведення політичної боротьби. 

Деякі мудрагелі заявляють, що нічого Україні шукати своїх 
шляхів, треба просто брати європейський досвід і копіювати 
його. На цю маячню любителям мавпувати слід поставити 
питання: А приклад якої саме європейської країни Ви 
вельми не мудрі пропонуєте? Кожна європейська країна 
відшукувала свій унікальний, відповідний природі свого 
народу шлях. То чим Україна гірша? Ми маємо самі 
віднайти свій шлях і зайняти своє місце в сучасному світі... І 
якщо знадобиться, знайти в собі сили і мужність посунути 
будь-кого з того місця. 

Тільки Гетьманат відповідає природнім властивостям 
української душі. ЇЇ мрійливості, почуттю справедливості, 
схильності до містики і метафізики, потягу до прекрасного і 
сильного водночас, лицарській звитяжності і шляхетності... 

За будь-яку ціну Гетьманат буде збудований! 
Хай буде! 

©Ярема ГАЛАЙДА
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«ЩО ТАКЕ ПОСТУП NАЦIЇ»
Перш ніж викласти свої власні думки з приводу поступу, 

вважаю за необхідне коротко пояснити суть явища. Поступ 
— це перехід від нижчого рівня до вищого, якісно нового; 
словом, це рух уперед, до кращого та досконалішого. 

Зазвичай він відбувається через засвоєння здобутків попер
едніхпоколінь, через аналіз їхніх дій та помилок, а також вн
аслідокзіставлення результатів усього того аналізу з власним
 життєвимдосвідом. Процес поступу відбувається в усіх 
ділянках суспільних процесів та життя конкретного 
індивідуума. Де немає поступу — починається застій, який з 

часом переходить у деградацію. І всій цивілізації, і окремим 
спільнотам (націям, класам тощо), і кожній людині поступ 
гарантує існування не лише в нинішньому часі, а й в 
майбутньому. 

Що ж означає для нас таке поняття, як національний 
поступ, нині, коли духовні, культурні й економічні надбання 
українців чужинці піддають — коли прихованій, а коли й 
відвертій — агресії. Підстав для таких недоброзичливих дій 
безліч. Одні, вбачаючи в Україні небезпечного конкурента, 
прагнуть не впустити її в коло наймогутніших держав світу 
(а Україна має до цього всі можливості), аби вона не стала 
учасником процесу розв’язання проблем планетарного 
масштабу; інші донині не позбулися мрій про часткове або й 
цілковите опанування нею; треті намагаються узалежнити 
якщо не всю економіку, то принаймні якусь окрему галузь. 

Могутність нації визначається здатністю протистояти 
зовнішньому тиску, вмінням правильно визначити необхідні 
пріоритети та можливістю вчасно розпізнати й зупинити 
внутрішні руйнівні процеси. Логічно: що потужніша та 
могутніша нація, то вишуканіші методи агресії проти неї. Це 
зобов’язує еліту законодавчо захищати загал цілою низкою 
законів, які на внутрішньому ринку збуту надають перевагу 
національному виробникові й обмежують вплив чужинських 
чинників. Отже, один з чинників поступу нації — суттєве 
зміцнення державних інституцій, громадських об’єднань та 
профспілок, які контролювали б ці інституції. Свідченням 

реально могутньої держави, головного гаранта існування 
нації, є не міцний поліційний апарат або до зубів озброєна 
армія, а цілковита довіра владній еліті. Ця довіра базується 
на прозорості її дій та спроможності у справі захисту 
загальних потреб та інтересів. 

Недоброзичливці поширили думку про те, що єдиними 
шляхами людського поступу мають бути матеріально-
технічні та наукові досягнення. Аргументують цю тезу тим, 
що лише в економічно високорозвиненій державі 
матеріально забезпечена людина зможе належним чином 

реалізувати всі наявні в неї таланти. Але кількість випадків 
самогубств, розлучень та неповних родин в економічно 
могутніх державах Західної Європи дає підстави 
стверджувати, що ця теза помилкова, оскільки, женучись за 
матеріальним добробутом, панівні класи цих держав не 
дбають належним чином про поступ культурний та 
духовний. 

Звісно, з цілої низки об’єктивних причин у різних ділянках
суспільного буття плин поступу відбуається з різною 
швидкістю, відставання одних та зумисне форсування інших 

одразу ж дає негативні наслідки. Аби убезпечити від цього 
Україну, необхідно, враховуючи помилки інших, приділяти 
належну увагу культурі та духовності нації. Україні потрібен 
такий поступ, за якого гармонійно поєднувалися б усі 
ділянки людського буття. 

Попри те, що поступ невпинний, реалії іноді потребують 
чинника, який стимулював би до активнішого процесу. 
Незрідка в ролі такого "збудника" виступають патріотично 
налаштовані середовища або й окремі, свідомі власного 
призначення, одиниці. Саме вони власною небайдужістю до 
минулого, сучасного та майбутнього нації першими 
помічають те, що є найактуальнішим, і незрідка, долаючи 
пасивність, інертність, нерозуміння, а часом і відверте 
несприйняття загалом, змушують його до певних дій. Поступ 
нації — це не пасивний захист, а невпинний наступ, який 
відбувається попри будь-які перешкоди. 

Якщо нація прагне бути сильною та належним чином 
гарантувати кожному окремо взятому своєму членові гідне 
людини життя, вона повинна спершу поставити перед 
кожним з них вимоги, і стежити за їхнім неухильним 
дотриманням. Вимоги ці такі: гартувати себе фізично, 
підвищувати свій інтелектуальний рівень, бути принциповим 
і відповідальним, шанувати й примножувати духовну та 
культурну спадщину предків. Нація, яку точать, мов шашіль, 
різні ліберальні ідеї і яка не ставить перед кожним своїм 
членом цих вимог, приречена на вимирання. 

Отже, на сам кінець, поступ нації — це невпинний, 
всеохоплюючий, який гармонійно поєднує в собі всі сфери 
людського буття, рух до ідеалу. Згуртувавши націю та 
мобілізувавши всі її сили для захисту в сучасному, він 
гарантує їй тим самим життя в майбутньому.   
Найбільшими ворогами поступу є зневіра, песимізм та 
вивищування особистого над загальним. Сподіваюся, друже, 
ці негативні риси не властиві тобі. 

©Олесь ВАХНIЙ 
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«Елементи революційности українського націоналізму» 
«…Український націоналістичний рух є революційний рух 

також з огляду на методи, застосовані ним у боротьбі за 
УССД!» 

 
Український Nаціоналізм у своїй боротьбі за УССД 

застосовує радикальні, насильницькі методи, не зважаючи 
цілком на те, що ті методи цілком суперечать законам 
окупантської держави і цими законами суворо 

переслідуються. 
Основні сили окупанта, за допомогою яких він тримає 

українські землі в неволі, це, передусім, його збройні сили: 
армія, поліція і всі інші озброєні загони, що ними окупант 
розпоряджається. За допомогою цих збройних сил, тобто 
насильно, окупант і завоював українські землі. З 
насильством окупанта український народ може успішно 
боротися лише застосовуючи і зі свого боку насильство. 
Український націоналізм уважає, що оскільки основним 
засобом завоювання українських земель окупантом була 
війна, насильство, остільки основним засобом визволення 
українського народу також мусить бути війна у 
точному розумінні цього слова. А війна – це саме така 
форма боротьби, в якій усе вирішується за допомогою сили. 

Український Nаціоналізм уважає себе в стані постійної 
війни з окупантом. Свій натиск на окупантський режим він 
або посилює, або послаблює, залежно від обстановки. 
Ніколи, одначе, він його не припиняє цілковито. Перед 1939 
р. український націоналізм боровся з окупантом шляхом 
саботажу, атентатів, збройних нападів на різні установи, 
фізичним знищуванням найбільш ворожих визвольній 
боротьбі українського народу чужинецьких елементів. У 
період другої світової війни український націоналізм 

перейшов до організування масової збройної повстанської 
боротьби. В 1939 р. у період польсько-німецької війни ОУН 
організувала збройні відділи для боротьби з польськими 
окупантами. В 1942-1944 рр. ОУН прийняла 
якнайактивнішу участь в організуванні УПА. В УПА 
знайшлися тисячі українців, без огляду на їх політичні 
переконання. Єдиною умовою для кожного учасника УПА є 
визнавання ідеї Самостійної України. В 1942-1944 рр. УПА 
вела партизанську боротьбу проти гітлерівських окупантів. 
Сьогодні вона веде партизанську боротьбу проти 

большевицьких загарбників. 
Між силами, що ними розпоряджаються окупанти 

українських земель і силами поневоленого українського 
народу існує величезна нерівність. Окупант завжди має по 
свойому боці величезну перевагу. Ця перевага полягає у 
тому, що він розпоряджається вже готовою армією, 
поліцією і всіми тими матеріяльними засобами, що їх йому 
дає сучасна техніка і державна організація. Зрозуміло, що 
при цій нерівності сил не може бути мови про боротьбу 
одверту, "фронтову", про таку, якою є саме війна в 
звичайному значінні цього слова. Всякий одвертий виступ 
українського народу в мирних умовах окупант був би в стані 
здушити без більших труднощів. Щоб добитися деякого 

вирівняння сил, щоб збільшити шанси на успіх у своїй 
боротьбі, український націоналізм примінює методу 
підпільної боротьби. ОУН побудована і діє як суворо підпільна 
організація. 

Український Nаціоналізм повністю відкидає виключно 
легальні, законні методи боротьби як основні методи 
боротьби за УССД. Легальна, законна боротьба проти 
окупанта рідко буває для нього грізна. Діючи легально, не 
можна завдати окупантові кілька небудь відчутних ударів, не 
можна ніде серйозніше надшарпнути його сили. Окупант 
встановляє завжди такі закони, які вигідніші лише йому і 
більше нікому. Всяка "законна боротьба" є завжди 
маскуванням фактичної співпраці з окупантами, угодівства 

з ними. Тому український націоналізм також відкидає 
методу лише парляментарної чи дипломатичної боротьби за 
Самостійну Україну як основну методу визвольної боротьби. 
Не в парляментах держав-окупантів, не в кабінетах 
дипломатів буде в основному вирішуватися доля України, а в 
боях на території України: в українських селах і містах, в 
українських лісах і степах. 

На цій основі український націоналізм поборював перед 
1939 р. українські легальні галицькі партії і табір УНР. 
Галицькі легальні політичні партії стояли на становищі 
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легальної, парляментської боротьби за самостійність. По суті 
ці партії, не організовуючи мас на безпосередню активну 
боротьбу, співпрацювали з окупантами. Вони створювали й 
поширювали серед народу ілюзії, що є можливе якесь 
мирне співжиття поневоленого народу з окупантами і що 

можна "боротися", ніде по суті не наступаючи, ніде по суті 
не б'ючи окупанта. Така ілюзія присипляла чуйність мас, 
демобілізувала народ і полегшувала панування польських 
окупантів на Західноукраїнських землях. Табір УНР 
обмежувався по суті лише слабою дипломатичною 
боротьбою за Самостійну Україну на міжнародньому полі. 
Ця акція не дала жодних позитивних наслідків. 

Дипломатія тоді може мати успіх, коли опирається на 
конкретну силу. Цією силою в українських умовах 
може бути лише боротьба українського народу на землях. 
Коли такої боротьби немає, то наголошувати на важливості і 
необхідності дипломатичної акції означає підсувати народові 
помилкову думку про те, що ще якийсь інший шлях веде до 

визволення, крім шляху революційної боротьби, означає, 
отже, демобілізувати народ, опортунізувати його. 

Український Nаціоналізм також відкидає погляд про те, 
що самостійність українського народу прийде як наслідок 
"органічної", мирної, "автоматичної" його еволюції. 
Представники цього "еволюційного" погляду заперечували 
доцільність революційної боротьби, вказуючи на те, що 
український народ ще у багатьох відношеннях слабий. Вони 
твердили, що не можна ставити перед народом завеликих 
цілей, якщо він до них ще не доріс: самостійність прийде 
автоматично, якщо народ до неї цілковито дозріє. Тому вони 
як першочергове завдання ставили перед українським 
народом так звану органічну працю на всіх ділянках 

національного життя: культурно-освітній, економічній, 
політичній. Як першочергове завдання вони ставили також 
боротьбу за суспільну перебудову українського народу на ЗУЗ 
(збільшення українського елементу в містах). 

Український Nаціоналізм уважає цей погляд 
неправильним. Український народ, будучи поневолений 
політично, ніколи не зможе в усіх відношеннях піднятися до 
рівня державного народу. Якщо дотепер політична неволя 
мала той єдиний наслідок, що лише скалічила український 
народ і духово, і суспільно, і політично, що лише зіпхнула 
український народ на дно економічної нужди, то на якій 
основі можна твердити, що в майбутньому буде інакше, що 
в майбутньому в рамцях окупантських держав український 

народ зможе розвиватися? Український націоналізм уважає, 
що першою передумовою розвитку українського народу є 
здобуття політичної незалежносте, тобто побудова 
незалежної держави. Чим скорше український народ 
опиниться у власній самостійній державі, тим скорше він 
зліквідує у себе всі наслідки неволі і підійметься до рівня 
найкультурніших народів. 

Найскорше український нарiд здобуде державу шляхом 
безпосередньої масової протиокупантської боротьби всіми 
засобами, які він може мати в свойому розпорядженні. 
Організація такої боротьби - перше і невідкладне завдання 

українського народу. Теорія про автоматичність поступу, 
теорія про самостійність, як неминучий наслідок цього 
поступу – цілком безглузді. Немає в історії ні одного 
випадку, аби якийсь поневолений народ визволився 
"автоматично", без повстань, без збройної боротьби, без 

жертв, без намагання визволитися за ціну чого б то не було. 
Окремо треба відмітити, що в умовах терористичного 

режиму в СССР не може бути й мови про жoдну іншу 
протирежимну боротьбу, крім насильницької, підпільної 
боротьби. В СССР не існують жoдні громадянські права, не 
існує жoдна демократія, не існує жoдний парлямент. Всі 
протирежимні, чи хоч би опозиційні рухи в СССР 
НКВД нещадно знищує. Про це свідчить ліквідація всіх 
опозицій в СССР. Протибольшевицькі організації в СССР - 
якщо вони не мають охоти добровільно класти голови під 
енкаведівський топір – можуть існувати лише підпільно, 
застосовуючи найсуворішу конспірацію й організовуючи 
збройну самооборону перед НКВД. Тому то й усі члени ОУН, 

всі українські підпільники мусять бути озброєні, інакше – 
ОУН не втрималася б у большевицькій дійсності ні року. 

Радикальність, насильницький характер метод нашої 
боротьби проти окупантів, визнання нами того, що 
найважливішим завданням українського народу під сучасну 
пору є організація масової безпосередньої нещадної боротьби 
за національне визволення, боротьби всімa засобами, які є в 
нашому розпорядженні – третій елемент революційности 
українського націоналізму. 

Український націоналістичний рух є суто революційний 
рух. Революційні цілі, за які він бореться, революційні 
методи, які він застосовує у своїй боротьбі. Основні елементи 
революційности українського націоналізму: 

1) ідея УССД, що її українські націоналісти визнають 
активно і в боротьбі за здійснення якої вони зберігають 
сувору принциповість; 

2) боротьба за відродження духовости українського народу, 
за викорчовування в українському народі рабської психіки й 
культивування в ньому психіки вільного господаря на своїй 
землі,; 

3) радикальність, насильницький характер метод нашої 
боротьби проти окупантів, визнавання того, що 
найважливішим завданням українського народу під сучасну 
пору є організація масової безпосередньої нещадної боротьби 
за національне визволення, боротьби всіми засобами, які є у 
нашому розпорядженні; 

4) розраховування на народ як на основну силу, за 
допомогою якої ОУН виборе Україні самостійність, 
найповніше і найвірніше висловлювання прагнень 
найширших мас українського народу; 

5) організування протиокупантської боротьби на 
українських землях за всяких умов, погляд, що українські 
землі є вирішальним тереном боротьби за УССД; 

6) орієнтація на найпередовіші досягнення людства як в 
галузі політичної і суспільно-економічної науки і практики; 

7) високі моральні вимоги до членів ОУН. 

©Петро ФЕДУН 
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«Коновалець – герой України» 

Євген Михайлович Коновалець народився 14 червня 1891 
р. в галицькому селі Зашків (теперішній Жовківський 
район) поблизу Львова в сім’ї управителя місцевої народної 
школи Михайла Коновальця. Один з організаторів корпусу 
Січових стрільців, Української Військової Організації, 
Організації Українських Націоналістів та Перший Голова 
Проводу ОУН Євген Коновалець ще при житті став символом 
національно-визвольної боротьби за Самостійну Соборну 
Українську Державу. Він займає одне з чільних місць серед 
борців за волю нації та побудову держави. Він став 
героїчною постаттю не через свою трагічну смерть, він став 

лідером нації, що бореться, задовго до цього. 

 
Постать Євгена Коновальця, великого державника, 

військовика, патріота і борця, для якого не існували 
приватні інтереси, постать талановитого організатора і 
людини непохитної волі притягає і завжди притягатиме 
погляди сучасних і наступних поколінь. Ця історична постать 
ще недавно зусиллями ідеологів більшовизму залишалася 
зловісною у свідомості загалу, в неї було вилито чимало 
бруду прокомуністичними писаками. 

Цьогоріч, 23 травня 2013 р., минає 75 років з дня загибелі 
Провідника ОУН Євгена Коновальця. Який вклад цієї 

особистості у становлення Української держави та як 
сьогодні її сприймає суспільство ми говоримо з кандидатом 
історичних наук Володимиром В’ятровичем. 

(А.Ч.) - Пане Володимире, вітаю вас. І мабуть давайте 
розпочнемо нашу розмову з того, як сьогодні сприймають 
постать Євгена Коновальця. Іноді здається що його пробують 
зобразити як діяча виключно західноукраїнського формату. 
Говорячи це, наводять приклади його діяльності в 
Українській Військовій Організації і в Організації 
Українських Націоналістів, які активно діяли в Галичині. 
Наскільки така версія правдива? 

(В.В.) - Якщо говорити про всю біографію Євгена 
Коновальця, то вона зв’язана з загальноукраїнським 
форматом, з цілою територією України. Не треба забувати, 
що Євген Коновалець був одним із відомих, і напевно одним 
з найбільш вдалих, найбільш успішних воєначальників армії 
УНР. Власне ним було створено і він очолював корпус 
Січових Стрільців, одну з найбільш боєздатних частин армії 
УНР. Загалом Євген Коновалець завжди позиціонував себе 
як людину, яка бореться за Українську Самостійну Соборну 
Державу. Він постійно стверджував, що справу незалежності 
України можна вирішити тільки в Києві. Попри те, що сам 
був походженням із Західної України. Попри те, що в 1918 р. 
постала ЗУНР, де так само була активна боротьба за 

незалежність, зокрема з польськими силами, він не 
залишив своїх справ тут в Києві і не повернувся до Львова, 
де так само очевидно він був необхідний і потрібний як 
воєначальник. 

(А.Ч.) - Наскільки відомо, він продовжував боротьбу в 
центральній Україні до 1921 р. 

(В.В.) - Він був одним з розробників повстанських планів 
на території великої України, одним із соратників Симона 
Петлюри, який боровся за незалежність України. Щойно 
після занепаду української державності вже в 1921 р. він 
зосереджує свою діяльність на Західній Україні. На території, 
яка була більш придатна, на той момент, для розгортання 
підпільної діяльності. Власне за його ініціативою було 

створено з колишніх офіцерів армії УНР Української 
Галицької Армії підпільну організацію, яка поставила собі за 
мету продовжити боротьбу з окупантами, чи то з 
більшовицькими, чи то з польськими, незважаючи на те, що 
ніби то бойові дії закінчилися. 

(А.Ч.) - Ви маєте на увазі Українську Військову 
Організацію? 

(В.В.) - Так. Ця організація діяла протягом 1920-х рр. і 
намагалася з самого початку охопити всю територію 
України. Зокрема в 1920-21-му рр., безпосередньо за 
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наказом Євгена Коновальця, було відправлено в Київ одного 
з його товаришів з 1918-го р. Івана Андруха, який 
розбудовував структури УВО в Києві. Ці структури було 
ліквідовано більшовиками в 1921 р. Їх учасників було 
розстріляно, але тим не менше Коновалець продовжував 

свої зусилля щодо того, аби охопити діяльністю УВО, а потім 
і створеною в 1929-му р. ОУН і Велику Україну. 

(А.Ч.) - В деяких історичних джерелах сказано, що це і 
послужило причиною його загибелі. 

(В.В.) - Він вийшов на контакт. Точніше, на нього вийшов 
агент НКВД, який представився як представник 
націоналістичного підпілля на великій Україні. Тепер ми 
знаємо, що цим агентом був Павло Судоплатов, який 
користуючись великим бажанням Коновальця мати зв’язки 
на великій Україні, ініціювати тут розвиток 
націоналістичного підпілля, ввійшов в довіру і таким чином 
йому вдалося вбити Євгена Коновальця в травні 1938 р. 

(А.Ч.)- А якщо говорити про створену Коновальцем в 1929 

р. Організацію Українських Націоналістів. Її діяльність теж 
поширювалася на всю територію України? 

(В.В.) - Боротьба за соборну Україну, за Україну в її 
етнічних межах була базовим постулатом, на якому була 
збудована ОУН. І серед її творців було дуже багато 
представників Центральної і Східної України, які 
приєдналися до націоналістичного руху і як його ідеологи, 
наприклад як Микола Сціборський, чи як його безпосередні 
активісти і діячі. По суті, Євгену Коновальцю не вдалося 
дожити до того моменту, коли ОУН почала діяти в такому 
загальноукраїнському форматі, тому що він був вбитий в 
Роттердамі в 1938 р. Але опираючись і на його настанови, і 
на його бачення того, як має розвиватися боротьба 

Організації в 1941 р. члени ОУН розпочали діяльність в 
загальноукраїнському форматі, зокрема через похідні групи, 
які були відправлені з Західної України і які охопили своєю 
діяльністю всю територію України, включно з Кримом, 
Донбасом, Харківською областю, де вони впродовж кількох 
років вели активну боротьбу спочатку проти німецької 
окупації, а згодом вже і проти радянської. І власне 
націоналістичне підпілля, корені якого сягають діяльності ще 
Євгена Коновальця, на східноукраїнських та 
південноукраїнських землях, як свідчать документи НКВД, 
було ліквідовано в кінці 1940-х рр., а де інде тільки в 1950-х 
рр. 

(А.Ч.) - Пане Володимире, отже ми знаємо Євгена 

Коновальця як українського офіцера і воєначальника, з 
одного боку, як підпільного борця з другого, і з третього як 
творця політичної організації. То ким же насправді був 
Коновалець? Політиком, підпільником, чи воєначальником? 

(В.В.) - Коновалець - одна з таких унікальних фігур 
української історії, яка зуміла поєднати в собі риси і 
політика, і військовика і підпільника. Важко було би уявити 
собі історію України ХХ-го ст. без Коновальця та без цієї 
його унікальної можливості поєднати такі риси, притаманні 
різним людям. В той момент, коли можлива була 
військово-фронтова боротьба, він проявив себе як успішний 

військовик, як організатор армії. По суті він творив армію 
УНР як успішний керівник та військовий командир. В той 
момент, коли така боротьба стала вже недоречною, він 
проявив себе як підпільник, який вміє творити підпільні 
структури. Досить різні такі амплуа військовика і 

підпільника. Тим не менше, їх Коновальцеві вдалося 
поєднати. І одна з найбільш важливих рис його, це вміння 
проявити себе як політика, який вміє об’єднати дуже різні 
сили. 

 
(А.Ч.) - Ви маєте на увазі створення ОУН? 
(В.В.) - Створення ОУН в 1929 р. не відбулося раптово, не 

відбулося само по собі, а стало результатом його, Євгена 
Коновальця, тривалої роботи, в якій він проявив себе як 
дуже успішний політик, тому що зумів поєднати 
представників різних організацій, ОУН створилася на базі 
кількох організацій, та навіть представників різних поколінь. 
В ОУН влилися як колишні ветерани армії, з якими був 
простіший контакт у Коновальця, тому що він був одним з 
цих ветеранів, так і молодь, яка об’єднувалася в 
націоналістичні організації на Західній Україні, яка 
визнавала авторитет Євгена Коновальця і яка, покладаючись 
на цей авторитет, входила до ОУН. Важливо, що вже і після 
створення ОУН, Євген Коновалець дуже чітко розумів, де 
повинна бути головна вага боротьби нової організації. Він 
писав, що ми не сміємо тиснути, ми не сміємо чогось 
вимагати від тих молодих хлопців, які проводять 
безпосередню, щоденну боротьбу під польською окупацією. 
Тому, що тільки завдяки їм ми ще можемо називатися 
Організацією Українських Націоналістів. Тому, що тільки 
завдяки тому, що є таке покоління, яке бореться, ми 
можемо бути певні, що досягнемо своєї мети. Через це 
вбивство Євгена Коновальця в травні 1938 р. було не просто 

втратою визначного члена ОУН, а втратою людини, яка 
справді зав’язала на собі дуже багато в цій Організації, від 
якої дуже багато залежало в подальшому розвитку 
Організації. Це вбивство було досить серйозно продумано 
радянськими органами безпеки і зроблено в цей час, коли 
Організація готувалася до активної ролі напередодні другої 
світової війни, коли було зрозуміло, що українське питання 
знову стане гостро актуальним і потреба в Коновальцеві 
була надзвичайно великою. Те, що не стало Коновальця, 
очевидно спричинило кризу в лавах ОУН, яка в зрештою 
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закінчилася розколом через два роки. Але цю кризу вдалося 
подолати і обидва крила ОУН продовжили боротьбу за ті 
головні цілі, які були поставлені Євгеном Коновальцем. 

 
(А.Ч.) - От якраз про мету, яку ставив і перед собою і 

перед своїми організаціями Євген Коновалець. Цього року в 
західних областях його ювілей відзначають на доволі 
високому рівні. Тобто сьогодні Коновалець нам потрібен як 
герой, який загинув за Україну чи є ще щось в його постаті, 

в його ідеях, чим можна скористатися і сучасним 
патріотам. 

(В.В.) - Я думаю, ми повинні говорити про одне і про 
друге. В будь якому випадку сучасники не повинні забувати 
своїх національних героїв, тому що власне на цій пам’яті і 
можна будувати сучасну державу. Відсутність національної 
пам’яті, відсутність власних національних героїв призводить 
до того, що нам будуть накидати чужих героїв, які будуть 
руйнувати цю державу з середини. Кажуть, «святе місце 
пустим не буває…». Якщо в нас не буде своїх героїв, то в 
нас будуть чужі герої, які будуть працювати по суті проти 
цієї держави. Але ми не повинні забувати і про ті актуальні 
заповіти, які ми можемо взяти з діяльності Євгена 

Коновальця. Перший з них - це вміння погамувати свої 
амбіції заради об’єднання довкола великої мети і вміння 
консолідувати зусилля. Ситуація, в якій перебувала Україна 
в 1920-ті рр., очевидно була значно гіршою від тої, в якій 
перебуває Україна тепер, і незважаючи на цю набагато 
гіршу ситуацію, українці зуміли об’єднатися, зокрема 
завдяки вмінню і таланту Євгена Коновальця. Я думаю, що 
зараз, маючи такі приклади, як робота Євгена Коновальця, 
ми тим паче повинні прагнути до об’єднання, до консолідації 

зусиль, для того, аби завершити цю справу, яку ставив зобі 
за мету Євген Коновалець і його соратники. 

 
(А.Ч.) - На вашу думку, Коновалець - герой України? 
(В.В.) - Абсолютно. Я вважаю, що це один з тих 

персонажів української історії, яким повинна гордитися вся 

українська нація, яким повинні гордитися всі українці. Я 
особисто виступав категорично проти ідеї, яка деякий час 
була актуальною у Львові, про можливість перепоховання 
Євгена Коновальця у Львові. Я вважаю, що такі фігури, як 
Євген Коновалець, Степан Бандера - це фігури 
загальноукраїнського масштабу і місце таким героям в 
Національному Пантеоні, який має бути збудований в Києві. 

(А.Ч.) - Якщо людина так багато зробила для становлення 
української держави і навіть віддала за неї своє життя, то 
чому ж він так і не був визнаний героєм України? 

(В.В.) - Важко сказати. Доволі багато непослідовних 
кроків, які стосуються політики національної пам’яті, було 
навіть в попередньої влади. Причиною цього може бути в 

першу чергу незнання. Незнання власної історії, незнання 
того, ким був Євген Коновалець і на яке місце він заслуговує 
в історії України. Але попри офіційне “невизнання”, 
Коновалець, поряд з Шухевичем і Бандерою був і 
залишається дійсно героєм України, який все зробив для її 
звільнення і загинув у боротьбі за її незалежність. 

©Андрiй ЧЕРНЯК i Володимир В’ЯТРОВИЧ
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«Як бунтує Швеція» 
У зв’язку з багатоденними заворушеннями в Стокгольмі, 

які влаштовують іммігранти, сотні шведських націоналістів 
вирішили взяти все в свої руки і почали патрулювати 
передмістя і райони столиці. 

 
У ніч на суботу 25 травня 2013 р. близько двохсот 

шведських правих зібралися в стокгольмському районі 
Олвсьє, щоб захистити своє місто. У ході нічного 
патрулювання до них приєднувалися все більше і більше 
добровольців. Кістяк нічного патрулювання склали члени 
націоналістичних організацій "Нордична молодь", "Партії 
шведів" і "Рух шведського опору", а також автономні 
націоналісти, які не перебувають у будь-якій організації. 
Присутні активісти попрямували в сусідній район Тумба, де 
не вщухали заворушення, організовані іммігрантами, які 
підпалили вже чимало об'єктів на цій території. Як заявили 
самі учасники патрулювання, вони планують перешкодити 
безладам і захистити жителів, які стали мішенями 
приїжджих бунтарів. 

Тим часом правоохоронні органи Швеції, злякавшись що 
праві візьмуть контроль над ситуацією в місті, стали 
проводити затримання серед націоналістів, які вийшли на 
вулиці. Тим не менше, їм не вдалося зломити шведський 
опір і патрулювання вулиць триває досі, незважаючи на 
зусилля силовиків. Афіша, яку поширює організація 
"Нордична молодь" (швед. Nordisk Ungdom), 
говорить: «Збирайтеся кожен у своєму районі, захищайте 
свою територію!». 

Як відомо, заворушення в Стокгольмі не вщухають: 
іммігранти палять автівки, школи і дитсадки, закидають 
коктейлями молотова пожежних, а карети швидкої 
допомоги - камінням, а також нападають на поліцейських і 
мирних жителів. 

За своїм характером шведський бунт нагадує паризьку 
"війну передмість": спалено вже більше сотні машин, і 
багато будинків зазнали відчутної шкоди, влада навіть була 
змушена тимчасово евакуювати деяких жителів з їхніх 
будинків. Навіть причина протесту схожа на паризьку - 

тиждень тому поліцейськими був застрелений 69-річний 
іммігрант, який погрожував своїм сусідам з району Хюсбю 
холодною зброєю. Проте його сусіди, які теж є іммігрантами 
(80% жителів району - іммігранти) виявилися цим 
незадоволені і стали вимагати покарати поліцейських. 

 
В результаті минулого тижня близько півсотні іммігрантів 

вийшли на вулиці і почали влаштовувати погроми, закидати 
поліцію камінням. Незважаючи на це, поліція вирішила не 
затримувати демонстрантів. У результаті такої бездіяльності 
заворушення перекинулися й на інші іммігрантські 
передмістя Стокгольма, а число протестуючих різко зросла. 

Тим часом, протестуючі іммігранти вже заговорили про 
соціальні причини свого невдоволення, стверджуючи, що 
вони виступають проти соціальної нерівності. 

©Nordisk Ungdom 

«французи проти 

нетрадиційних шлюбів» 

Майже сто учасників масової акції протесту проти 
легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення в гей-
сім'ями були затримані увечері в неділю в Парижі. За 
даними поліції французької столиці, своє невдоволення 
законом, підписаним 18 травня, на вулиці вийшли 
висловити до 150 тис. осіб, у той час як організатори 
говорять майже про мільйон учасників. 

 

http://molotoff.info/events/world/5901-zavorushennja-v-shvecii-vijshli-za-mezhi-stokgolma.html
http://molotoff.info/events/world/5901-zavorushennja-v-shvecii-vijshli-za-mezhi-stokgolma.html
http://molotoff.info/sprotyv/social/5887-u-stokgolmi-pochalisja-areshti-uchasnikiv-pogromiv.html
http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5848-shljub-i-rodina-dlja-vsih-%E2%80%93-nizh-u-spinu-francuzkogo-tradicijnogo-suspilstva.html
http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5848-shljub-i-rodina-dlja-vsih-%E2%80%93-nizh-u-spinu-francuzkogo-tradicijnogo-suspilstva.html
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Основна частина акцій зосередилася в центрі Парижа. Про 
зіткнення між учасниками акції протесту і поліцейськими 
не повідомлялося. Затримані мали при собі "підозрілі" 
предмети, пояснили в поліції. Всі, кого доставили в 
поліцейські дільниці, раніше потрапляли в поле зору 

правоохоронних органів за агресивну поведінку. 

 
Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Франції 

Мануель Вальс попередив про можливі провокації 
ультраправих націоналістів і порадив батькам не брати дітей 

на марші протесту. 
Питання про легалізацію одностатевих відносин та 

усиновлення дітей одностатевими сім'ями розділило 
Францію практично навпіл. Демонстрації як прихильників, 
так і супротивників гей-шлюбів тривають в країні з осені 
2012 р. 

Незважаючи на акції протесту законопроекту вдалося 
подолати всі стадії обговорення, і 18 травня президент 
Франції Франсуа Олланд його підписав. 

 
Через три дні в соборі Паризької Богоматері застрелився 

ультраправий публіцист Домінік Веннер (франц. Dominique 
Venner), який говорив про необхідність "нових дій, показових 
і символічних", щоб пробудити "приспану свідомість" 
суспільства в питанні про гей-шлюби. Раніше повідомлялось, 
що напередодні остаточного голосування щодо узаконення 
одностатевих шлюбів, спікер французького парламенту Клод 
Бартолон отримав посилку з порохом і лист з погрозами від 

супротивників. Франція стала дев'ятою європейською 
країною, що легалізувала одностатеві шлюби. 

©Zentropa.info 

«суїцид борця за ідентичність» 
Самогубство біля вівтаря Собору Паризької Богоматері 

здійснив відомий у Франції противник легалізації 
одностатевих шлюбів. За даними французьких журналістів, 
самогубство скоїв 78-річний есеїст, історик і політичний 
активіст Домінік Веннер (франц. Dominique Venner), 
вистріливши собі в рот з пістолета. 

Домінік Веннер (франц. Dominique Venner), зокрема, брав 
активну участь у боротьбі проти легалізації у Франції 
одностатевих шлюбів. Ще у 1956 р. він вступив в 
організацію "Молода Нація", потім був пов'язаний з 
"Націоналістичною партією" і "Народним рухом 13 травня". 

Як член підпільного бойового осередку він був запроторений 
до в'язниці, з якої вийшов у 1962 р. 

 
Незабаром Домінік Веннер (франц. Dominique Venner) 

почав займатися теоретичним обгрунтуванням своїх 
політичних поглядів, публікував маніфести, що стосуються 
національної і соціальної тематики, під впливом робіт Карла 
Маркса і Володимира Лєніна розробляв своє ставлення до 
комуністичної теорії, замислювався про спосіб її втілення в 

сучасній йому дійсності. 

 
Домінік Веннер (франц. Dominique Venner), який 

підтримував політику "прямої дії", що виключає 
використання ресурсів насильства для зміщення влади 

писав: «Недостатньо організовувати милі вуличні 
демонстрації, щоб запобігти мультикультуризації. Необхідно 
починати з справжньої "інтелектуальної та духовної 
реформи". Вона повинна була б відвоювати французьку та 
європейську пам'ять, відродити ідентичності, потреба в яких 
ще не сприймається чітко…». 

У 1963 р. він став засновником і керівником ультраправої 
газети і руху "Європа - Дія", до якого приєдналися, як люди, 
що розчарувалися в старих партіях, так і молоді активісти. 

©Molotoff.infо

http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5888-dominik-venner-manifestacija-26-travnja-i-hajdegger.html
http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5888-dominik-venner-manifestacija-26-travnja-i-hajdegger.html
http://molotoff.info/sprotyv/praviy/5817-protivniki-odnostatevih-shljubiv-nadislali-spikeru-posilku-z-porohom.html
http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5848-shljub-i-rodina-dlja-vsih-%E2%80%93-nizh-u-spinu-francuzkogo-tradicijnogo-suspilstva.html
http://molotoff.info/rozdumi/politakcenti/5848-shljub-i-rodina-dlja-vsih-%E2%80%93-nizh-u-spinu-francuzkogo-tradicijnogo-suspilstva.html
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«Яворницький і Махно» 
Свого часу, навчав мене в інституті Тимофій Тимофійович 

Коцюбинський. Людина, котра пройшла в авіації війну 1941-
1945 рр., закінчила університет, викладала в 
загальноосвітній школі, інституті. Був ще один підробіток в 
нього – працював він лектором у товаристві "Знання". 
Лекції він читав настільки досконало, що ім'я його на 
теренах нашої області та й поза її межами було достатньо 
відоме. Лекторський успіх досягався витонченою 
професійною майстерністю, знанням предмета і великим 
обсягом матеріалу, котрий він брав безпосередньо зі 
спілкування з людьми… 

Хто тільки не писав про зустріч Д.І. Яворницького з Н.І. 
Махном:  В. Чапленко, І. Шаповал, О. Гончар, сучасний 
автор В. Савченко. От і я на цю ниву ступив. Повідаю вам 
про цю зустріч легенду, почуту мною з вуст Тимофія 
Коцюбинського. Але не задля того, щоб прилаштуватися до 
лав тих, хто писав про цю подію, а щоб відобразити ще одну 
версію. Від кого мій учитель почув це — мені не відомо, але 
вважаю за свій обов'язок це хоч якось зберегти. 

…Приїхав батько Махно до Катеринославського 
історичного музею, прийшов до директора в кабінет. 
Отамана цікавила зустріч з людиною, яка досконало 
вивчила та описала козацьке Подніпров'я. Гордо зайшов до 
Яворницького в кабінет, привітався. Зав'язалася розмова. 

Дмитро Іванович провів екскурсію залами, довго оповідав 
про козацькі звичаї, зброю. Після оглядин музею Махно 
виявив бажання залишити свій запис у книзі шановних 
гостей. І треба ж такому статися, що той запис мав бути на 
одній сторінці з відгуком Миколи II. Загаявся отаман, а 
Дмитро Іванович з притаманним йому хистом миттєво 
знайти вихід зі скрутної ситуації сказав: 

— Та не личить вам, Несторе Івановичу, підпис ставити 
поряд з цією особою. Перегорніть сторінку і напишіть на 
новому аркуші… 

Можливо, завдяки цим словам збереглася книга в музеї 
взагалі. На прощання Яворницький просив отамана, щоб 

хлопці його бува не спокусилися на зброю, котра була в 
музеї. Махно пообіцяв ученому особисто попіклуватися про 
це. Не повірив досвідчений Яворницький запевненням, 
подумав та й прийняв як завжди мудре рішення. Запросив 
до себе співробітників музею — конюха та сторожа. І почав 
свої міркування: 

— То не козак, що не поласиться на коня, дівку і шаблю. 
Так-от, хлопці, відпочиньте до вечора, бо вночі можуть гості 
в музеї бути. 

— Так ми вдвох проти цих гайдамаків і півхвилини не 
вистоїмо, Дмитре Івановичу. 

— Будемо брати хитрістю. 
— Якою? 
— У ніч одягнетесь у лицарські обладунки, посідайте та й 

пильнуйте. А як почуєте, що хтось крадеться в музей, то 
вже ставайте як вкопані та стійте. Коли з'являться в 
самому залі, починайте неквапливо рухатися. 

— Ви думаєте, злякаються махновці? 
— Повинні, вони поодинці на ескадрон в бою ходити 

можуть, а нечисту силу тільки на словах не бояться. Сільська 
людина забобонна, вірить у всілякі дива. Я це вивчав і 
стрічався з цим протягом не одного десятиріччя. 

Настала ніч, і все сталося так, як і чекав директор музею. 
Прийшли нічні гості до музею, проникли всередину і — до 

залу, де шаблюки козацькі, татарські, польські. А там конюх 
зі сторожем виходять тихим поступом в лицарських об 
ладунках... Тікали хлопці, що прийшли за зброєю, так, що 
ледве свою не погубили, злякавшись лицарської збруї і 
постатей, які почали серед ночі рухатися, немов привиди 
ожили в музеї. 

...Не знаю, чи то правда, а чи одна з легенд. Передав я 
дослівно те, що чув від Тимофія Коцюбинського, людини, 
котра багато чого чула від старшого покоління і багато чого 
знала правдивого з нашої історії. 
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