
Націоналісти традиційно говорять про
створення Української держави. Такої, де
все, включно з питанням про євроінтегра-
цію, сприймається під кутом зору користі
для  українців. Натомість націоналізм сьо-
годні сприймається як «кабінетна» теорія,
написана в 30-х роках, яка говорить про ряд
догм. Тому нам слід навчитися жити не «по
букві», а по духу ідеології. Себто не робити
культ з історії та тих понять, які були закла-
дені у 30-40х роках. Зберігаючи сутність
ідеології, важливо модернізувати її та при-
стосувати  до сучасного життя. Якби такий
процес не відбувався у 30-40-ві роки – не
було б ніякої ОУН, а лишалося би «Братство
тарасівців». Націоналізм, як писав Донцов,
це є жива ідеологія, яка розвивається, йде у
ногу з часом і передбачає сучасну політику.
А задачею номер один сучасної дійсності є
очищення від “совку” і вихід з кола впливу
Росії.

Про шлях України до Європи
Українці – частина європейської сім’ї. І

якщо ліберали говорять про економіку та
права людини, ми повинні говорити про те,
що єднає з Європою нас. А це – спільний
простір:  цивілізаційний і культурний.
Україна завжди була його частиною. Наша
релігія, культура, традиції є європейськими,
тому наш шлях в Європу не є надуманим.
Природно, що українці хочуть жити у спіль-
ному європейському домі.

Про стереотипи
Євросоюз наразі не може повністю

забезпечити прагнень українських націона-
лістів. Цьому сприяє і європейська бюро-
кратія, і дискримінаційна політика так зва-
ної політкоректності, яка придушує багато
здорових ініціатив, і наплив мігрантів, і еро-
зія сімейних цінностей. 

Та сюди не можна віднести стереотип,
що перетнувши кордон, на вас чекатиме
чорношкірий гей-наркоман. Таке сприйнят-
тя нав’язується Росією, і що дивно, він

жваво підтримуєшється рядом псевдонаціо-
налістичних партій. Треба розуміти, що
вступивши до Євросоюзу, ми не змінимо
орієнтацію, не змішаємося з неграми і не
вживатимемо наркотики у більшій мірі, ніж
це є зараз.

Про перспективи
У разі вступу України до Євросоюзу,

держава не зможе залишатися «статичним»
членом об’єднання. Її прийняття призведе
до виникнення дисбалансу. Але ряд євро-
пейських політиків, які виступають за те,
що Європу як геополітичний фактор треба
посилювати, чітко розуміють, що саме при-
єднання такої великої держави як Україна
сприятиме підвищенню могутності ЄС.

Тож Євросоюз висунув нам «список
Фюле» щодо підписання Угоди про асоціа-
цію. Важливо зрозуміти,  що насамперед
список потрібен українцям. Це наше домаш-
нє завдання, яке ми мали зробити ще 20
років тому. Це боротьба з корупцією, це
вивід з тіні капіталу і таке інше. Усі ці вимо-
ги необхідні нам, як дорожня карта туристо-
ві. В України є шанс виконати домашнє
завдання двадцятилітньої давності. 

Коли Україна стане на європейський
шлях розвитку і почне діяти, з’явиться
наслідок цієї трансформації. Рано чи пізно,
але влада зазнає змін, адже трансформація
конкретизує виборче законодавство, виво-
дить з тіні капітали. Рекомендації, які нам
дає ОБСЄ і Венеціанська комісія щодо
виборчого законодавства, є дуже вигідними
для нас. І вигідними, зокрема, для націона-
лістів, бо є можливість створити нормальну
праву партію, яка не буде на «підпитці» в
олігархів і зможе конкурувати. 

Все це може бути реалізовано, якщо буде
прийнято Виборчий кодекс – європейський
закон щодо існування фінансування діяль-
ності політичних партій. Згідно нього, дер-
жава буде фінансувати партії відповідно до
того, скільки голосів вони набирають.

Про стосунки «Україна – Росія»
Українська та російська держави не є

братніми, адже в глобальному розумінні, ми
– природній перший конкурент Російської
Федерації. Якщо в Україні відбудуться пози-
тивні зміни, то ті родинні, інформаційні,
економічні зв’язки, які працюють зараз
проти України, будуть працювати в режимі
реверсу. Зараз через ці зв’язки до нас просо-
чується гниль «Руского міра». 

Але якщо позитивні зрушення в Україні
таки будуть, інформація про це почне поши-
рюватися. Чутки про те, що у нас краще
живеться, немає корупції, можна жити в нор-
мальній країні з якісною освітою і медициною,
змушуватимуть громадян Російської Федерації
замислитися про це.  Новий стандарт життя
примусить економічних партнерів, які є між
Україною і Росією, також жити за новими пра-
вилами.

Україна – природній магніт для всіх
пострадянських республік. Якщо почнуться
якісні зміни у нас, то вони матимуть відлуння
і в Білорусі, і навіть у Прибалтиці, Грузії та
Молдові. Тому Україна кристалізується в
регіональному рівні. Ті, що  зараз під ярмом
Росії, схочуть з-під нього вийти, шукатимуть
іншого політичного партнера. І, таким чином,
Україна буде ставати регіональним лідером.  
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Живе Беларусь!
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У Тернополі відбувся відкритий турнір з
пейнтболу «Кубок Шухевича – 2013». У зма-
ганні боролися 11 команд з Тернопільщини та
сусідніх областей. Організатори – пейнтболь-
ний клуб «Легіонер» та Молодіжний
Націоналістичний Конгрес - проводять турнір
вже 7 років поспіль. Захід приурочений до дня
народження головного командира УПА Романа
Шухевича та проводиться з нагоди Свята
молоді 29 червня. 

У трійці лідерів опинилися команди
«Ангел» (Чернівці), «Бульдозер» та «Крива
люфа». Цьогоріч у турнірі змагалась і команда
дівчат – «Амазонки». Команда Тернопільської
міської ради, названа «Боївкою», здобула 6-те
місце. Загалом на турнірі вистріляли 20 000
куль з фарбою. 

«Я брав участь у турнірі ще 2 роки тому,
кубок ми веземо в Чернівці уже вдруге. Цього
разу теж вирішив зібрати команду. Наша
команда не є професійною. Хоч деякі хлопці
займаються пейнтболом, проте були й такі, хто
вперше тримав пейнтбольний маркер у руках.
Суперники були гідні. Я думаю, нам поталани-
ло, що зуміли здобути перемогу. Турніром
дуже задоволені і однозначно хочемо приїхати
наступного року», - розповідає Андрій
Ящишин, капітан команди переможців
«Ангел». 

За словами Богдана Яремка, голови оргко-
мітету турніру, члена МНК, змагання прово-
дяться щороку для молоді, адже подібні заходи
об’єднують і є хорошим способом активного
дозвілля. Крім цього, Кубок має ідейну основу,
бо присвячений Роману Шухевичу та прово-
диться в день його народження, щоб вшанува-
ти цю величну для українців постать.

прес-служба Тернопільського МНК

20 000 куль - заради
«Кубку Шухевича» 

«Порівнювати Митний союз з Європейським союзом – все одно, що порівнювати
«Ладу Калину» з «Porsche Cayenne»

День 6 вересня став не лише знаковим для
футбольної громадськості (національна збір-
на з футболу перемогла зі значним відривом
команду Сан-Марино), але й поклав початок
наймасштабнішому футбольному скандалу в
Україні за останні 18 років. 

Облуда ФАРЕ
27 вересня 2013 року Міжнародна федера-

ція футбольних асоціацій – ФІФА застосувала
санкції проти України у вигляді штрафу і 5-
річної дискваліфікації «Арени Львів».
Підставою для їх застосування став звіт між-
народної навколофутбольної громадської орга-
нізації – ФАРЕ – FARE (Football against rasism
in Europe). Ця організація здійснювала моніто-
ринг матчу Україна – Сан-Марино у Львові 6
вересня, під час якого вболівальники нібито
неодноразово дозволяли собі прояви расизму
та національної нетерпимості, при чому, судя-
чи зі звіту ФІФА – проти власне гравця збірної
України – натуралізованого бразильця Едмара.
Але це не все – незадовго до винесення вер-
дикту з вищезазначеного матчу, в українсько-
му медіа просторі «засвітилася»  брошурка,
яку підготувала та сама ФАРЕ. У ній було
зібрано символіку, яку вивішують ультраправі
фанатські угруповання в Європі під час фут-
больних матчів. До її переліку чомусь потра-
пили червоно-чорний прапор, під яким воюва-
ла Українська Повстанська Армія, геральдич-
ний знак «Галицький лев», який експерти
ФАРЕ назвали символом дивізії СС
«Галичина», портрети лідера ОУН (банде-
рівської) Степана Бандери та Головного коман-
дира УПА Романа Шухевича.

Втім ФАРЕ, основною задачею якої є
боротьба з пропагандою расизму і національ-
ною дискримінацією, не надає фактів, що вка-
зують на прив’язку означеної символіки і

зазначених історичних постатей до злочинів
проти інших націй і зв'язок з нацистським
режимом.

Якщо розібратися, то вийде, що включення
символіки українських націоналістів є хибним
і не базується на засадах європейського права.

Пов’язувати цю символіку і цих осіб з
нацизмом та злочинами гітлерівського тоталі-
тарного режиму не можна з наступних при-
чин:

- під час Нюрнберзького трибуналу, який
давав оцінку і виносив вирок злочинам нациз-
му та їх організаторів, ОУН і УПА не були
включені до переліку організацій та структур,
що співпрацювали з гітлерівським режимом.
Отже, прив’язувати ці структури та їх керма-
ничів до нацизму є, з правової точки зору,
недоцільним;

- на міжнародному рівні в жодній державі
світу не було офіційно засуджено дії ОУН і
УПА, як не було засуджено Бандеру і
Шухевича;

- за українським законодавством керівни-
ків українського визвольного руху та структу-
ри ОУН і УПА визнаються борцями за неза-

лежність України. Це вказано в Указі третього
президента України Віктора Ющенка, який в
силі залишив Вищий адміністративний суд і
якого не відміняли жодним указом чинної
влади.

Політична складова
Втім, схоже, в юридичні аспекти проблеми

активісти ФАРЕ не дуже заглиблювалися, коли
складали горезвісний моніторинг. Тому гро-
мадськості нічого не лишалося, як заглибитися
в аспекти політичні. І ось що вдалося з’ясува-
ти. За моніторинг футбольних матчів для
ФАРЕ у Східній Європі відповідає організація
«Ніколи більше!», офіс якої знаходиться у
Варшаві. Ставлення окремих представників
польського суспільства до українського націо-
нально-визвольного руху під проводом ОУН-
УПА, гадаю, всім відоме і є не найкращим. Це
м’яко кажучи. 

Представник ФАРЕ в Україні – Павло
Клименко – теж діяч цікавий. Цікавий насам-
перед тим, що перебував у складі фан-руху
столичного ФК «Арсенал». Фанати цього
клубу позиціонують себе «антифашистами» і є
прихильниками комуністичних ідей. Зокрема,
як марксист себе позиціонував і Павло
Клименко, тому антипатія цього активіста до
символів української визвольної боротьби ціл-
ком логічна і зрозуміла.

Ситуація з дисциплінарним покаранням
футбольної збірної України могла бути вигід-
на, як не дивно, і третій стороні. Цією сторо-
ною є наш північний сусід, який, окрім того,
що взагалі не сприймає нас як незалежну дер-
жаву і тих, хто за неї боровся, намагається будь
що не допустити підписання угоди про асоціа-
цію  між  Україною та Євросоюзом. 

продовження на ст. 5
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Всеукраїнські заходи

30-31.08.2013
На Тернопільщині відбулося відкриття мемо-

ріальної дошки, урочиста академія, а також служ-
ба Божа з нагоди 10-ї річниці загибелі Івана
Гавдиди. Іван Гавдида є «хрещеним батьком» та
Почесним Членом нашої організації. МНК був
створений за його ініціативи. Також охочі відвіда-
ли могилу друга Івана, взяли участь у таборуванні
поблизу рідного села Гавдиди – с. Саранчуки.

Київ

15-16.06.2013
Члени Київського міського осередку МНК

провели мандрівку з лекціями до с. Витачів
Київської області. Під час заходу учасники обго-
ворили питання розвитку націоналістичного руху
в Україні та місце МНК в ньому, а також
Катехизис українського націоналіста та його від-
повідність сучасним реаліям. Окрім ідеологічної
складової мандрівки, було проведено тренування
для вдосконалення навичок альпінізму. 

29.06.2013
Активісти Молодіжного Націоналістичного

Конгресу взяли участь у святкуванні Дня молоді,
представивши свою діяльність у наметовому
містечку, спеціально облаштованому для молодіж-
них та громадських організацій.

Усі охочі могли ознайомитися з діяльністю
МНК, оглянувши візуальні інформаційні матеріа-
ли про діяльність організації та форми й напрямки
роботи з молоддю – плакати, фото, газету «Терен
Україна», буклети з інформацією про табори, – а
також особисто поспілкувавшись з членами орга-
нізації.

Львів

09.06.2013
У місті Сокаль відбувся забіг, присвячений

здоровому способу життя та дню народження
визначного військового діяча України, засновника
УВО та ОУН, людини, яка ще за життя стала сим-
волом національно-визвольної боротьби за
Українську Самостійну Соборну Державу –
Євгена Коновальця. 

14 -16.06.2013
У селі Зашків на Львівщині пройшов фести-

валь «Зашків – земля Героїв 2013», присвячений
пам’яті Євгена Коновальця. Уже восьмий рік
поспіль молоді люди зібралися, щоб вшанувати
полковника Армії УНР, коменданта УВО, голову
проводу українських націоналістів, першого голо-
ву ОУН Євгена Коновальця. МНК долучився до
заходу і як організатор, і як учасник.

29-30.06.2013
Відбулося святкування Дня молоді, яке органі-

зували Департамент з питань освіти, науки, сім’ї
та молоді Львівської обласної державної адмініст-
рації, а також молодіжні громадські організації,
серед яких і львівський осередок МНК

У рамках свята відбувся концерт, а також спор-
тивні та інтелектуальні забави: квест, футбол та
форбол (хокей на траві), різноманітні конкурси. 

Хлопці та дівчата розпочали святкування у
суботу, взявши участь у квесті «Не пий!
Стрибай!», який організовував львівський осере-
док МНК. До гри долучилися не лише команди зі
Львова, а й гості з Тернополя. 

5 -15.07.2013
У лісах Сокальщини вже вдруге проходив

молодіжний вишкільний табір «Лицар чести»,
організований МНК. Близько п’ятдесяти юнаків та
дівчат шкільного віку гартували тіло та дух.

24.08.2013
У Львові відбувся тверезий пробіг, присвяче-

ний Дню Незалежності України «За тверезу
націю». Основним гаслом події було: «Звільнись
від алкогольного та тютюнового рабства! Стань
незалежним!». У забігу взяли участь близько 40
молодих людей, яких благословив священик
УГКЦ Ігор Цар. Організаторами забігу були
Молодіжний Націоналістичний Конгрес (МНК),
Твереза Україна, Борець і Здоровий Спорт
Українських Вулиць (ЗСУВ).

Миколаїв

13.06.2013
У Миколаєві пройшла всеукраїнська акція

«Вставай, Україно!». Місцевий осередок МНК
також долучився до акції. МНКівці йшли з підня-
тими прапорами - УПА та Молодіжного
Націоналістичного Конгресу. На мітинг люди при-
йшли з національними прапорами, а багато хто
був у вишиванках. Час від часу можна було чути,
як вони скандували: «Банду-геть!», «Революція!»,
«Одна мова, одна нація, одна Батьківщина - це
Україна!». 

Діяльність  МНК. Коротко Євромайдан. Хроніка народження вільних людей.
Події кінця листопада – початку грудня

2013 року можна оцінювати по-різному.
Єдине, що лишається поза сумнівами – у цій
боротьбі з’явилася нова категорія українців
– вільних людей.

З чого усе почалося
21 листопада – точка відліку. Механізм

розгортання майбутніх подій запустив
Кабінет Міністрів, оголосивши про згортан-
ня курсу на євроінтеграцію. 

Тож наступного дня, у День Свободи
перші активісти вийшли на Майдан
Незалежності. У той же час громадськість,
включаючи членів МНК та «Євронаступу»
рушили до Адміністрації Президента
України, аби передати більше мільйона під-
писів українців на підтримку євроінтеграції. 

Два Євромайдани
На думку МНКівців, усе розпочалося

24 листопада. Адже саме в цей день опози-
ція влаштувала акцію протесту, на яку зібра-
лося, за різними оцінками,  від 20 до 40
тисяч людей. 

Тим часом, на Європейській площі була
розгорнута сцена, активісти опозиційних
партій спільно взялись до облаштування
території біля Українського дому. МНК
разом зі «Спадщиною» та «Євронаступом»
взялися за розгортання інформаційного
центру, харчування, прийом та розподіл
продуктів і майна, налагодження роботи
інтендантських відділів та охорони.

Нові пріоритети: «Банду – геть!»
А 27 листопада два майдани об’єдналися

в один під стелою Незалежності. Та
29 листопада настрій різко погіршився:
Янукович не підписав Угоду про асоціацію з
ЄС. На Михайлівській площі відбувся
мітинг від Партії регіонів, де громадськість
виявила хлопців спортивної статури, у дея-
ких – металеві кийки у руках. Тим часом, у
Маріїнському парку так звані «тітушки»
били журналістів. Ситуація загострилася.

«Користуючись посвідченням помічника
депутата, я потрапив на вулицю Банкову, яка
була недоступною для інших людей. Там -
близько 15 автобусів різних силовиків: внут-
рішні війська, і «Беркут», і навіть пожежни-
ки», - повідомив Іван Кішка, голова
Секратаріату МНК.

Неспокій виявився не марним: вранці,
30 листопада о 4 годині ранку «Беркут»
жорстоко побив людей, що були під стелою
Незалежності. Мирний мітинг, на який був
навіть дозвіл КМДА, розігнали. Відео з
жорстокою «зачисткою» облетіло весь світ:
такого ніхто не чекав.

«Мирний мітинг за євроінтеграцію змі-
нив свій пріоритет: тепер українці почали
відкрито прагнути змінити владу, що чинить
кримінальні злочини», - підсумував Сергій
Кузан.

Мирна акція чи силове захоплення?
1 грудня опозиція скликала народ на

друге всенародне віче. МНКівці ж спільно з
іншими активістами створили загони само-
оборони, аби охороняти площу. І доки коло-
на йшла Хрещатиком, стела Незалежності
знову опинилася в розпорядженні проте-
стуючих, а ялинка швидко «прикрасилася»
синьо-жовтими прапорами. Першим на
звільненій стелі Незалежності замайорів
прапор Молодіжного Націоналістичного
Конгресу.

Проте активні дії розгорталися за іншою
адресою: вулиця Банкова. Адміністрація
Президента. Це вже потім буде визнано, що
«штурмувати» будівлю почали провокатори
з «Братства» Корчинського, невідомо звідки
взявши бульдозер. А тоді – в очах розгніва-
них українців, що прагнули помсти за поби-
тих «Беркутом» друзів, в яких гостро грало
почуття справедливості, усе виглядало як
початок справжньої революції. «Гарячі
голови» намагалися протистояти силови-
кам. Останні застосовували у відповідь газ,

кийки, грубу силу, відганяючи відчайдух з
Банкової.

«Під час зачистки вулиці Банкової,
«Беркутом» було також атаковано будинок
Спілки письменників, у якому хотіли знайти
притулок поранені мітингувальники.
Частина демонстрантів, серед яких – МНК,
намагалися забарикадуватися, однак
«Беркут» вибив вікна і проникнув у буди-
нок. Бійці «Беркуту» потрощили меблі,
били людей і викидали їх на вулицю», -
повідомляв пізніше пресі письменник Борис
Гуменюк.

Що далі?
Протестуючі зайняли будівлю КМДА,

Жовтневий палац та Будинок профспілок.
Там організували штаби – для ночівлі, хар-
чування, надання медичної допомоги,
інших потреб. 

3 грудня Верховна Рада не розпустила
уряд Азарова на вимогу протестуючих. А 11
грудня, зранку, «Беркут», знову ж таки,
досить показово намагався зачистити заба-
рикадований периметр Майдану. На щастя,
мітингувальники вистояли. Посприяли
цьому, в першу чергу, хлопці з
«Самооборони Майдану», куди входить і
14-та сотня «Вільні люди», утворена на
основі МНКівців. 

Здається, мирні протести абсолютно не
діють на владу. Але сила людей готова стоя-
ти до кінця. Не даремно ж одним з головним
гасел, що вигукували близько пів мільйона
людей ще на початку було «Разом і до
кінця!».

Марія Дубініна, Інформцентр МНК

День Незалежності, який українці від-
значають 24 серпня – свято для більшості
громадян України. Щоправда, для когось це,
здебільшого, просто додатковий вихідний,
для когось – привід виїхати на природу чи
подивитися вечірній феєрверк, а для когось
– викопати картоплю. Хтось взагалі не при-
ймає це свято, тужливо пускаючи сльозу за
«совком». Проте є такі, які вважають
незалежність результатом довготривалої
боротьби нашого народу за визволення, яка
триває й нині. Тож як відзначають День
Незалежності МНКівці?

На вершинах самостійності
Українські Карпати – ось традиційне

місце, яке відвідують сумські МНКівці
24 серпня вже кілька років підряд. Цього
року група, яка назбирала 25 охочих, виру-
шила північно-західними Горганами.

«Раніше ми сплановували маршрут
таким чином, щоб 24-го серпня бути у
Львові. Дітям дуже подобалося святкувати в
такому українському по духу місті. Та зараз
непогано проводимо свято і в горах – співає-
мо зранку Гімн України, весь день йдемо з
піднятим прапором, а ввечері проводимо
гутірку про український націоналізм», -
говорить Олександр Бойко, голова
Сумського МНК.

Та свято відбувається не лише в
Карпатах, а й у самому місті Суми.
Громадські організації міста вкотре прово-
дять Парад вишиванок. Центральна вулиця
міста, Соборна, майорить червоно-чорними
кольорами. Учасники параду, яких більше
сотні, вітаються між собою: їх давно позна-
йомила громадська активність. 

Будь незалежним – живи тверезо!
Озброївшись цим гаслом, громада

Рівненщини проводить антиалкогольну
акцію, яка ставить за мету привернення
уваги громадськості до факту аномально
високого рівня вживання алкоголю та тютю-
ну. 

«Наша держава займає чільні місця у
світі серед країн, народи яких спиваються і
вимирають.  Тож акція спрямована на підт-
римку антиалкогольного законопроекту
№2062. У разі прийняття цього законо-
проекту буде заборонена реклама алкоголь-
них виробів і вони стануть не такими
доступними, як зараз. Українська молодь
має стати незалежною від алкоголю», -

пояснює суть акції МНКівець Олександр
Онищук. Молодь виливає алкогольні напої в
каналізацію та збирає підписи на підтримку
антиалкогольних ініціатив, зокрема проекту
закону №2062.

Та не лише рівненська молодь у День
Незалежності України вирішила продемон-
струвати свободу від шкідливих звичок.
Львів’яни організували здоровий забіг дис-
танцією в 30 км: стартували від площі перед
Оперним театром, через Зимну воду - і в
Рудно. Повернулися до Львова тим же
маршрутом.

Прапор, що майорить на найвищій
точці Лівобережної України

Хоч гора Пивиха у висоту сягає всього
168  м,  полтавські  МНКівці  вирушили у
мандрівку та  у  День  Незалежності  встано-
вили прапор Молодіжного
Націоналістичного  Конгресу. Хлопці гово-
рять, що важливою є сама подорож, адже
має вишкільну мету: впродовж мандрівки
молодшому членству розкажуть про те,
якою ціною здобувалася омріяна століттями
незалежність України. Повернулись уже
25 серпня ввечері.

Ті ж, хто не долучився до мандрівки,
беруть участь у заходах, організованих у
місті. Зокрема, до «побудови» живого тризу-
бу. Та за словами Гліба Стрижка, члена
Полтавського МНК, Полтавська ОДА вже
вдруге не надала організаторам можливість
сфотографувати сформований тризуб з
будівлі ОДА.

Окрім цього, молоді патріоти прибрали
частину гори, яка потерпає від засилля не
надто чистолюбних відпочивальників, адже
гасло кожного МНКівця - «Після нас має
бути чистіше, ніж було до того!». Крім цього
полтавці  купалися у «кременчуцькому
морі», розважалися та набиралися сил перед
осінню.

Пам’ятай про великі дні наших виз-
вольних змагань

Тернопільські МНКівці вирішили
долучитися до акції громадської ініціативи
«Героїка», відвідавши на Микулинецькому
цвинтарі могили борців за волю України.
Поклали квіти Петру Голояду та Якову
Пришляку. 

«Вони були першими, кому польська
влада офіційно винесла вирок страти за при-
четність до ОУН. Ці діячі були вбиті ще до
смертей Біласа і Данилишина, поховані в
Тернополі», - говорить МНКівець Василь
Дубовий.

Також активісти відвідали Могилу
Січових стрільців, бійців Української
Галицької армії та Братську могилу помер-
лих унаслідок сталінських репресій.
Вислухавши про діяльність померлих дія-
чів, запаливши свічки і помолившись,
наприкінці всі учасники акції співають Гімн
України. 

«Шануймо традиції своїх пращурів!»
Урочистості в Харкові почалися зі свят-

кового велозаїзду, до якого, зокрема,
долучилися велосипедисти у вишиванках.
За словами МНКівця Михайла Бондарєва,
до багатьох велосипедів були прикріплені
українські прапори та інша патріотична
символіка, і це виглядало дійсно вражаюче.
Всі дійства організовані суто громадськістю

міста, і не мають жодного політичного
забарвлення. Саме тому з кожним роком до
них долучається все більше молодих людей.

Пізніше всі бажаючі долучилися  до
щорічної Вишиванкової ходи, а коли стало
сутеніти, харків’янини  взяли участь у
флеш-мобі «Свічкова ілюмінація».
Учасники виклали біля підніжжя Кобзаря зі
свічок Державний Герб України — Тризуб.

«Напередодні Дня Незалежності ми всі
мали змогу переконатися, як сумлінно місь-
ка влада готувалася до сумнівного свята
«асвабаждєнія» Харкова. Понавішували
усюди банерів з радянськими зірками,
навіть випустили тематичне морозиво для
дітей. Але молодь, яка була на акції - повна
протилежність тій, яку хоче культивувати
сьогоднішня харківська влада. Це патріоти
України, яким не байдуже в якій країні їм
завтра жити. І з кожним роком таких людей
стає більше», - говорить Андрій Руденко,
голова Харківського МНК.

Прапор – на Говерлі
Сходити на гірські вершини на свята –

вже не дивина для Молодіжного
Націоналістичного Конгресу. 23 серпня, в
День Державного Прапора, Івано-
Франківський осередок МНК разом з
«Молодою Просвітою» м. Бурштина від-
значили це свято символічним сходженням
на найвищу гору України - Говерлу.
Націоналісти піднялися на вершину з синьо-
жовтими стягами, а також разом зі священи-
ком – отцем Миколою, який відправив неве-
личку службу, освятили Державні Прапори і
заспівали Гімн України.

«Я дуже радий, що сьогодні ми відсвят-
кували наше свято саме таким чином. Адже
піднятися на Говерлу не так легко, як здаєть-
ся на перший погляд. Також дуже приємно,
що зголосилося так багато молоді», - гово-
рить один із організаторів акції Юрій
Горлатий.

подруга Дзвінка, МНК

Свято незалежних українців
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Миколаїв

15.06.2013 
Не так давно створений у Миколаєві осередок

МНК організував одноденний вишкіл «Кульбаба».
Він зібрав близько десятка осіб. Програма табору
вміщувала як фізичну, так і розумову активність.
Бунчужний табору, Олег Григор'єв, не давав від-
почивати жодної хвилини: відтискання, біг до
ставка, вправи з впоряду і рухові ігри загартовува-
ли тіло , а гутірки та лекції - розум. Пізніше, 30
червня, табір відбувся ще раз, але зібрав уже біль-
ше людей, оскільки був розрахований на кілька
днів.

28.06.2013
На головній вулиці міста Миколаїв, біля

Каштанового скверу, на честь Дня Конституції
України місцевий осередок МНК провів акцію
«Намалюй серця на честь України». Зміст акції
полягав у нанесенні на обличчя перехожих укра-
їнської символіки. Також активісти поширили
газету «Терен» серед жителів міста.

04.07.2013
Миколаєвські МНКівці взяли учать у мітингу

проти міліцейського свавілля, підтримуючи враді-
ївчан. У мітингу прийняли участь близько 100
людей. Вони тримали плакати з написами: «Бнду
Януковича - геть!», «Стоп свавіллю!», «Ганьба
міліції!».

23.08.2013
До Дня Державного Прапору України у

Миколаєві МНКівці вітали жителів міста зі святом
та дарували їм жовто-блакитні стрічки. Загалом,
було розданно 500 стрічок та близько 100 газет
«Терен».

24.08.2013
Члени Миколаєвського МНК взяли участь у

всеукраїнському параді вишиванок. Було роздано
близько 100 газет «Терен».

Полтава

23 – 24.08.2013
До Дня Незалежності України полтавські

МНКівці влаштували мандрівку до гори Пивиха,
що знаходиться на території селища Градизьк
Глобинського району Полтавської області і вважа-
ється найвищою в Лівобережній Україні точкою, її
висота — 168 м. Уже вчетверте на вершині
Лівобережжя здійнявся в небо прапор МНК. На
завершення мандрівки учасники прибрали терито-
рію, яку засмітили туристи.

Рівне

11.06.2013
Громадські організації Рівного перед сесією

міської ради провели акцію на підтримку обме-
ження доступу до алкоголю. Активісти МНК, гро-
мадського руху «Твереза Україна», «АкМ»,
«Пласту», «Рівненського православного молодіж-
ного Свято-Софіївського Братства» розставили
стопки з рідиною, стилізованою під різні види
алкоголю, на «території України та Норвегії».
Доброволець із зав’язаними очима мав пройти по
мінному полю і не «підірватися», що зробити в
межах «земель» України було неможливо. 

Завдяки акції зібрано більше десятка підписів
серед народних обранців на підтримку тверез-
ницьких ініціатив. До міської ради та Верховної
ради України звернулися 16 громадських організа-
цій з проханням підтримати законопроект 2062.

25.06.2013
Активісти Рівненського Молодіжного

Націоналістичного Конґресу та представники
інших патріотичних громадських організацій, зби-
рали кошти для благодійної допомоги членам
Братства вояків ОУН–УПА ім. Р. Шухевича. 

Разом з цим, рівненська молодь роздавала
перехожим націоналістичну літературу та газету
МНК «Терен». Гроші, які зібрали молоді націона-
лісти, буде передано ветеранам УПА з Рівного та
Здолбунова для придбання останніми ліків. 

Суми

07.06.2013
Близько тридцяти МНКівців та прихильників

вийшли на центральну вулицю міста, аби поспіва-
ти під гітару українських повстанських пісень,
поспілкуватися та презентувати інформаційний
стенд табору «Коловрат». Перехожим роздавали
візитки та жовто-блакитні стрічки. Кожен охочий
міг ознайомитися з літературою «Бібіліотеки
націоналіста».

Такий формат захід має не просто так: не так
давно на сайті Партії регіонів з’явився матеріал
під заголовком «У Сумах ніколи не звучатимуть
бандерівські пісні». Члени Сумського МНК спро-
стували цю самовпевнену заяву.

Діяльність  МНК. Коротко«Порівнювати Митний союз з Європейським союзом – все одно, 
що порівнювати «Ладу Калину» з «Porsche Cayenne»

початок на 1 стор.
Україна, ще навіть не інтегрувавшись, але

маючи напрямок на Захід, уже отримує  вели-
кий позитив у енергетичному  питанні. Те, що
ми купуємо газ у Чехії, Німеччині, а не в
Росії – це вже великі геополітичні кроки. Бо
вся українська політична корупція базується на
газових справах. Зменшуючи вплив «газової
труби», ми віддаляємося від Росії. Приємно
також те, що за «помаранчевих» про це тільки
говорили, а зараз – це відбувається насправді.
Усі сланцеві, газові та інші угоди, звичайно,
містять у собі корупційну складову. Цього не
уникнути – все одно хтось украде, якщо захо-
че. В майбутньому ж корупційна складова буде
викорінена з цих корисних угод.

Про «слов’янську єдність»
Всі ці слова про давнє слов’янське брат-

ство звучать з уст Росії тому, що їй потрібна
кров білих слов’янських людей. Росіяни вба-
чають проблемою те, що у країні фактично не
лишилося власної слов’янської складової. Усі
заклики до єдності – пропагандистські міфи.
Росії важливо не втратити свій ринок збуту,
енергетичну колонію.

Порівнювати Митний союз з
Європейським союзом – все одно, що порівню-
вати «Ладу Калину» з «Porsche Cayenne». Усіх,
хто вагається щодо свого вибору, треба просто
запитувати: де ви хочете, щоб навчалися ваші
діти – в Калузі чи в Кембриджі? Де ви хочете
зберігати гроші – в Швейцарії чи в Рязані?

Про США та Великобританію
Окрім країн Євросоюзу, є ті, які зацікавле-

ні у зміцненні антиімперського блоку на тери-
торії Європи. Прикладом є Великобританія чи
США. Відповідно, коли Україна наблизиться
до цього простору, виникнуть можливості гло-
бального партнерства із тими ж США чи краї-
нами Західної Європи.

Варто згадати і той період, коли Україна
віддавала ядерну зброю, підписавши
Будапештський договір, згідно з яким гаранта-
ми незалежності України є Великобританія,
Росія і США. У контексті постійного тиску з
боку Росії, потрібно згадувати цей договір у
стосунках з Великобританією та США. Ми від-
дали зброю, закрили ЧАЕС – наші зобов’язан-

ня виконані.

Про роль громадськості
Важливо активізувати громадськість, щоб

вона змушувала владу і опозицію працювати
на Угоду про асоціацію і подальше її виконан-
ня. У такому випадку громадськість зможе
стати суб’єктом політики. Ми намагалися це
зробити під час проекту «Порозуміння заради
європейського майбутнього».

Слід досягти того, що коли націоналіст оці-
нює ситуацію і бачить перед собою дві
мішені – Януковича і Путіна – у нього не має
виникати сумнівів, що ворог номер один – це
Путін. Зараз активно нав’язується думка, що
головне – подолати Януковича. Для нас, дер-
жавників, головне – зберегти державність, від-
ділитися від Росії.

Про референдум
Кампанія, розпочата з ініціативи

Медведчука і Симоненка стосовно референду-
му, спрямована на делегітимізацію українсько-
го європейського вибору. Теми прямої демо-
кратії використовуються у кампанії для того,
щоб показати: вибір, який  буде здійснено в
кінці листопада – вибір корумпованого уряду
Януковича і так званих «помаранчевих». Себто
це фактична змова проти народу, який хоче
слов’янської єдності.

А що лишається нам? Прийняти цей
виклик! Соціологічні опитування свідчать, що
більшість українців хочуть жити в європей-
ський Україні. Люди, молодші за 35 років, є
або прихильниками євроінтеграції, або ней-
трально ставляться до неї. Це означає, що за 10
років (а раніше претендувати на кандидатсво в
ЄС марно) настане тотальна підтримка єврови-
бору. З огляду на це, Росія зараз дуже нервує.
Посилює нервування і фактор часу – Путін ста-
ріє, поки що приєднав тільки Осетію і частко-
во Абхазію. Йому треба відповідати іміджу
«великикого об’єднувача російських земель».
А з Україною йому це не вдається.

Тому наша ціль – зібрати велику кількість
підписів на референдумі, щоб продемонстру-
вати владі й усім іншим, що українці готові
підтримати європейський курс.

Про реальність відриву від Росії
Щоразу перед нами стоїть виклик – не

залежати від Росії. І наша теперішня  «дистро-
фічна» держава – це вже великий плюс. Кожен
рік нашого існування збільшує шанси вижити.
Держава і нація – споріднені речі. Якщо є при-
наймні ця оболонка, то нація як біосоціальний
організм має здатність себе відтворювати. У
1991 році відбувся перший крок – здобута
«рамочна» незалежність. 2004 рік – сформува-
лося громадянське суспільство. Люди нарешті
почали захищати себе, свої права. Третій етап,
який ми зараз переживаємо, – зовнішній, тобто
Європа. Якщо ми подолаємо його, то можна
буде говорити про четвертий етап, який буде

вже, можливо, національно-визвольним, зміц-
нюючим.  Цікаво, що зараз частина правління,
яка відчула «братню любов», у приватних роз-
мовах говорить про те, якими дурними були
2008-го. Ще цікаво, що будь-який президент
України змушений діяти в національних інте-
ресах. У більшій чи меншій мірі. Тому про-
грес, порівняно з історією сторічної давності,
помітний.

Про Тимошенко
Україна не має бути заручником тільки

того, чи вийде Юлія Володимирівна з тюрми.
Занадто велику ціну було заплачено минулими
поколіннями, щоб ми зараз торгувалися тільки
за однієї причини. 

Про відповідальність
Зрештою, у нас все буде або добре, або

погано – такий прогноз. Точно можна сказати
тільки те, що за провал у асоціації буде винна і
влада, і опозиція. Не можна ділити їх на доб-
рих і поганих. Доведеться викорінювати і авто-
матично робити ворогами України і тих, і
інших. Навіть опозиція у разі провалу має про-
сто вибачитись і піти з парламенту.

Записала
Катерина Волченко, МНК

Андрій Левус - політичний експерт,
громадський діяч.
Народився у 1979 році у Стрию (Львівська
область). Закінчив Львівський державний
університет імені Франка. Активний учас-
ник національного руху. Очолював
Українську Інформаційну Службу (УІС),
один із керівників Громадської ініціативи
«Оновлення країни» (2010-2012). З 2013
року займається євроінтеграційними
питаннями. Зокрема, є одним із засновників
Національного круглого столу
«Порозуміння заради європейського май-
бутнього» та всеукраїнської кампанії
«Євронаступ». Консультує провідних укра-
їнських право - центриських політиків.

Ще в далекому 1946 році з мапи
Сокальського району зникло село
Городиловичі, як і більше трьох десятків
спалених бойовиками Армії Крайової сіл.
Саме неподалік цього колишнього села в
мальовничій місцевості на узліссі, яке вихо-
дить на берег Бугу, провід Львівської облас-
ної організації МНК вже другий рік поспіль
проводить свій вишкільний табір «Лицар
Чести». Таборовики – це переважно учні
старших класів Сокальського району.
Мешканці навколишніх сіл Ульвівка і
Теляжа прихильно ставляться до цієї події. І
якщо 2012 року вони були дещо обережними
у своїх оцінках і мали навіть деякі застере-
ження на кшталт «і хто це придумав відправ-
ляти дітей на поїдання комарами та ще й так
суворо карати за всілякі дрібні порушення»,
то вже цьогоріч відгуки були тільки позитив-
ними. Відчувалося постійне сприяння міс-
цевих мешканців роботі табору – через під-

везення питної води, допомогу овочами,
ранніми фруктами, іншими продуктами. 

А коли всі учасники організовано взяли
участь в урочистій Службі Божій і поми-
нальній панахиді на честь загиблих мешкан-
ців села, старенька пані Ксеня, колишня

городилівчанка, зворушливо мовила:
«Люди, дивіться, уже наші діти йдуть!». Із
хвилюванням слухали всі учасники святко-
вого заходу вдячні слова о. Ореста Рубеля за
впорядкування меморіального комплексу і
цвинтарного подвір’я біля каплички. І це
важливо, що провід ставить собі за мету не
просто виконати насичену гутірками, тере-
нівкою та спортивними іграми таборову
програму, а й знайти час для духовного. Ось
чому таборовики з «Лицаря Чести» стали
«нашими дітьми».

Найістотнішим було живе спілкування
молоді з учасниками національно-визволь-
них змагань, ветеранами ОУН-УПА Іваном
Сорокою, Максимом Савкою, Михайлом
Куцябою, Василем Мочульським, Степаном
Баранюком та іншими. Шкода, що цьогоріч
зустріч обійшлася без світлої пам’яті
Михайла Дяківа, який, хоч і був тоді прику-
тий до ліжка, до останнього планував
поїздку на табір (минулого тижня друга
Михайла не стало…). А коли всі разом в уні-
сон, і упівці, і молодь, заспівали на повен
голос «Марш націоналістів» і гімн ОУН
«Зродились ми великої години», здалося, що
Городиловицький ліс прокинувся від трива-
лої сплячки ще із 1940-х років минулого сто-
річчя.

Отож чи варто і надалі проводити табір
«Лицар Чести»? Безсумнівно, так.
Передовсім це гарантія того, що допоки буде
проводитися табір, доти житиме пам’ять про
трагедію села Городиловичі та інших сіл,
сплюндрованих польським і комуністичним
режимами.

Десять насичених програмою днів про-
майнули швидко. Для учасників табору вони
були справжнім випробуванням на муж-
ність, витривалість і дисциплінованість. Цих
коротких десять днів змінили психологію

молодих людей, прищепивши їм патріотизм
і почуття власної гідності.

Минулися таборові будні, і коли на
початку серпня я проходив повз гурт моло-
дих хлопців і дівчат, які купкою стояли
поблизу сокальського фонтану, раптом
почув несподіване вітання: «Слава
Україні!». Відповівши «Героям слава!» і
придивившись до молодих облич, упізнав у
гурті дівчину з табору. Це було не просто
нове модне вітання, це те, що об’єднало
мене, сивочолого, мого онука і його друзів –
членів МНК, і ту незнайому дівчину, що
пригадала мене із табору і захотіла виявити
свою належність до великої когорти всіх
тих, хто віталися і вітаються «Слава
Україні!» і мислять по-націоналістичному. 

«Лицар Чести» – це безцінна інвестиція
в майбутнє нашої держави і її державності.
А для цього не треба шкодувати ні зусиль, ні
коштів. І добре, що на Сокальщині є такі
люди, а отже, табору «Лицар Чести» бути
традиційним.

Ярослав Олійник
мешканець м. Сокаль, 

Львівщина

Безцінна інвестиція в майбутнє
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Суми

1 – 14.07.2013
Дев’ятий рік поспіль на березі річки Псел від-

бувся патріотичний наметовий табір МНК
«Коловрат». Цьогоріч він зібрав близько 50 дітей
віком від 7 до 18 років. Влада, як і минулого року,
намагалася закрити табір, але не знайшла підстав
для цього, тож таборова зміна пройшла успішно.

25 – 26.07.2013
Членами Сумського МНК було проведено ніч-

ний вимарш, який мав на меті фізичний та ідеоло-
гічний вишкіл молодшого членства організації.
Окрім значної дистанції, яку учасники подолали
пішки, наприкінці кожен отримав завдання, вико-
нання якого засвідчувало проходження вишколу.

28 – 5.08.2013
Сумські МНКівці опановували техніку водного

туризму в атмосфері однодумців, сплавляючись
річкою Сейм.  16 молодих людей різного віку,
окрім веслування, прослухали кілька гутірок на
тему українського націоналізму та здобули прак-
тичних навичок з техніки в’язання вузлів та інших
сфер діяльності.

19 – 28.08.2013
Відбувся традиційний для сумчан похід у

Карпати. Цьогорічна група зібрала близько 30
учасників, тож захід проводився у форматі табору:
з визначеним Проводом, впорядом, таборовим пра-
вильником. Маршрут пролягав вздовж Горган,
озеро Синевир, полонину Боржаву.

Тернопіль

12.06.2013
Член МНК та організації «Обереги» – Сергій

Волянюк став автором книги про Омеляна
Польового. Презентація праці про командира
ВО «Лисоня», лицаря Бронзового Хреста бойової
заслуги УПА співпала з річницею від дня смерті
«Остап». Придбати книгу можна в книгарнях, а
також у Тернопільському історико-меморіальному
музеї політичних в’язнів.

15.06.2013
У Тернополі відбувся відкритий турнір з

пейнтболу «Кубок Шухевича – 2013». У змаганні
боролися 11 команд з Тернопільщини та сусідніх
областей. Перемогу здобули хлопці із Чернівців з
команди «Ангел». Організатори – пейнтбольний
клуб «Легіонер» та громадська організація
Молодіжний Націоналістичний Конгрес - прово-
дять цей турнір вже 7 років поспіль. Захід при-
урочений до дня народження головного командира
УПА Романа Шухевича та проводиться з нагоди
Свята молоді 29 червня.

11.07.2013
У Тернополі відбулася акція вшанування жертв

польсько-української війни 1942-1947 років, більш
відомої як «Волинська трагедія». Під час заходу
молодь сформувала із лампадок велику свічу, помі-
стивши її між прапорами обох держав: Польщі та
України. Таким чином організатори хотіли нагада-
ти, що під час тих подій на Волині постраждало як
польське, так і українське мирне населення, тому
ці події є скоріше спільною трагедією двох наро-
дів, а не лише однієї сторони.

16 – 21.07.2013
Півсотні хлопців і дівчат із Тернопільщини та

інших областей пройшли духовний та фізичний
вишкіл на таборі для молоді «Лисоня» ім. Івана
Гавдиди» у «Долині змій» неподалік села
Саранчуки Бережанського району.

«Лисоня» - патріотичний виховно-вишкільний
табір, тож його програма складалась як з навчання
та активного відпочинку, так і з випробувань. 

Харків

22-23.06.2013
Харківський осередок МНК організував кіно-

показ фільму «Рівень секретності 18». У фільмі
розповідається про 18 фактів з історії Другої світо-
вої війни на території України, котрі приховувала
радянська пропаганда.  Дату кіноклубу харків’яни
обрали не випадково, адже саме 22 червня і досі
вважається початком Другої світової на теренах
колишнього союзу.

18.07.2013
У Харкові відбувся черговий кіноклуб МНК,

який зібрав чимало молодих та активних людей
міста. До перегляду пропонувалася стрічка «V»
означає Вендетта». 

24.08.2013
Члени Харківського МНК разом із представни-

ками інших молодіжних організацій міста, зокрема
Молодої Просвіти та СУМ, відзначили День неза-
лежності святковим велозаїздом та вишиванковою
ходою. За словами МНКівців, всі дійства були
організовані суто громадськістю міста, і не мали
жодного політичного забарвлення. 

Діяльність  МНК. Коротко

Кавказ не по-нашому. Практичні поради
Перша половина цьогорічного серпня для

МНКівців була неочікуваною: звичні  краєвиди
Сумської області за добу змінилися на засніжені
шпилі Кавказу, українська задушлива спека за ніч
перетекла у суворий та контрастний клімат
Карачаєво-Черкесії. Тому на майбутнє, собі й не
тільки, варто було б зазначити кілька правил для
тих, хто збирається у похід. 

1. Найперше – поцікавтеся людьми, які
підуть з вами у групі. 

Наше перше знайомство з групою, без пере-
більшень, викликало шок. Середній вік учасників
– близько 30 років, майже усі мають своє подруж-
нє життя за межами туристичного, дітей, віком
майже як ми. Зрозуміло, що інтереси у нас також
досить різні. Наприклад, вони, як «справжні»
туристи, у походах п’ють розбавлений спирт. І не
випивають, зовсім ні, а лікуються ним. А ще,
вперше, і, сподіваюсь, востаннє, побачили люди-
ну, у якої був серцевий напад. І ця людина була з
нами у групі. І напад стався тоді, коли ми були
десь у горах та (на щастя) за кілька кілометрів від
кордону з Грузією. Тож змогли знайти допомогу в
прикордонників, які викликали МНС.

2. Перевірте, чи є вам на чому готувати:
якщо місцина має хоч якісь натяки на дерево –
добре, якщо ні – варто запастись газовими
горілками.

Наш маршрут був розбитий на 2 кола – друге
передбачало хоч мінімальну наявність дрів,
перше – ні. Отже, спочатку взяли газові горілки та
балони. Аж ось, на третій день кола (із 5-и), ми
дізнались ще одну важливу річ із професійного
туризму, яку, на жаль, наші керівники не врахува-
ли: горілки призначені для підігрівання посудини
максимум до 1-2 літрів (розміром з менашку) про-

тягом 10-15 хвилин. Якщо врахувати той факт, що
перші 2 дні на двох горілках гріли 10-літровий
казан десь по годині-півтори щоранку та щовечо-
ра, це не дивно, що вони просто відмовились пра-
цювати. Отже, третій день, а їсти, крім сухпаю,
більше нічого. Тож порада: експериментуйте

перед походом, якщо не впевнені у своєму спо-
рядженні. Продумайте все якомога детальніше,
враховуючи найгірший варіант розвитку подій.

3. Подумайте, чи підійде вам харчуван-
ня, запропоноване до вживання в поході.

Засушена картопля по 127 грамів на одну
пайку, засушена морква у пляшці, засушене м’ясо,
супи у брикетах… але хітом цьогорічного сезону
кавказьких гір стали сушені бички, які видавались
на день, як легкий перекус. Як не дивно, після
бичків не особливо хотілось їсти, але рука тягну-
лась до кишені доти, доки не забирала звідти
останню рибинку. Окрім цього, сухарі і відсут-
ність гарячої їжі далися взнаки: проблеми зі шлун-
ком, які й досі ми намагаємося ліквідувати.

4. Уточніть мотивацію вашої групи на
цю поїздку і чи співпадає вона із власне
вашою.

Ідучи підйомами та спусками, іноді безпечни-
ми, а іноді – не надто, наша шістка була завжди
попереду. Інструктори та решта групи – за 30-40
хвилин у часовому еквіваленті. І не те щоб група
відставала від нас на кілька кілометрів, просто, як
виявилось трішки пізніше, вони приїхали на
Кавказ помилуватись краєвидами і відпочити, а
ми – віддати горам максимум своїх сил та енергії,
щоб отримати ще більше.

5. Переконайтесь, що ви все ще на тере-
нах України.

Вперше побувавши за кордоном, починає
цінуватися перебування у своїй державі, не про-
сто з принципу, а по-справжньому. У тих росій-
ських містах, які ми проїжджали, крім решти, до
найдивніших речей можна було віднести, наприк-
лад, відсутність смітників. Сміття кожен складає
вдома у пакет, потім – сміттєвоз забирає їх біля
кожного будинку. Підлітки там не тільки п’ють,
при чому абсолютно вільно, але і вживають нар-
котики, і це все мало не на людях.Склалося вра-
ження що  росіяни з більших міст ненавидять і
принижують співвітчизників із провінції... Але, як
не дивно, у Карачаєво-Черкеській республіці, де,
власне, і була локація походу загалом, українську
мову називали дуже м’якою та милозвучною, а ще
обожнювали мало не всі місцеві торгаші. 

За цей похід я навчилась цінувати багато
речей наших звичайних виходів у гори – нормаль-
ну пайку, звичні фізичні навантаження, більш-
менш орієнтований маршрут, гарну компанію.
Але і нового також почерпнули немало: сушена
картопля таки набагато легша за звичайну, а сма-
ковими якостями майже не поступається. 

Олеся Горяйнова, 
МНК, Суми

Сумщина - регіон, що на карті України роз-
містився у північно-східному куті, саме на кор-
доні з Росією. Хтось може зробити висновок:
зрусифікована провінція, розташована на
одвірках, ніби відірвана від своєї держави. Та
думка ця хибна. Адже варто пройтися цент-
ральною вулицею, і почуєш, як молодь співає
бандерівські пісні, побачиш жовто-блакитну
стрічку на сумці якоїсь дівчини, наліпку про
патріотичний наметовий табір і чоловіка з
джурою на голові. Суми - місто, де попри всі
перешкоди, українські патріоти гучно
заявляють про себе та вчать земляків любити
мати-Україну.

Уже дев'ятий рік Молодіжний
Націоналістичний Конгрес у Сумській області
збирає дітей на табір «Коловрат». Та не лише
організація готується до табору. Разом з ними
й влада активно «гострить вила». За словами
Олександра Бойка, голови Сумського МНК,

«складається враження, що в очах влади,
фашисти - це всі ті, хто не стоїть перед нею на
колінах». Тому не дивно, що молодь з актив-
ною громадською позицією - перші, кого не
хочуть бачити регіонали.

Але це не завадило шістдесятьом молодим
людям зібратися у Сумському районі, аби про-
жити два тижні разом, знаходячи нових друзів,
здобуваючі знання та досвід, перебуваючи в
середовищі українського націоналізму.

1 - 14 липня берег річки Псел зустрічав
сумчан та гостей з Тернопільщини, Київщини,
Житомира, Харкова, Дніпродзержинська,
Кривого Рогу та інших міст України.
Таборовики віком 7 - 18 років були поділені на
6 роїв, а Провід табору склав 7 осіб.

«Намагалися зробити так, щоб діти не
мали ні секунди вільного часу. Щоб стали
зібранішими, аби встигати за шаленим темпом
таборового, а потім - і реального життя», -
говорить про програму керівник ланки
інструкторів Олеся Горяйнова.

Та була і обставина, яка вносила ложку
дьогтю в бочку меду: депутатське звернення з
проханням перевірити табір (фактично - закри-
ти його). Написане воно під егідою тушки
Олександра Волкова: «У зв'язку з інформацією
про знаходження на території так названого
дитячого наметового табору «Коловрат»
холодної та пневматичної зброї, просимо...» І
тут - навала лісників, працівників МНС, сан-
станції...

Чи мали депутати підстави звинувачувати

табір в неналежній організації? Найчеснішу та
найоб'єктивнішу оцінку дадуть лише діти.
Судячи з того, що майже кожен, хто відвідає
«Коловрат» раз, обов'язково повернеться туди
ще і ще, виходить цілком логічний висновок:
прагнення влади зірвати табір - це намагання
перешкодити «звучанню бандерівських пісень
та гасел на Сумщині». Молодіжний
Націоналістичний Конгрес у Сумській області
запевняє, що діти матимуть можливість розви-
ватися у дусі патріотизму. В цьому їх підтри-
мають люди, які і цього року допомогли табо-
ру. Хто - фінансово, хто - своєю присутністю,
хто - інакше.

«Раді були бачити у нас в гостях Сергія
Василюка з гурту «Тінь Сонця», автора пісні
«Меч Арея» Василя Лютого, народного депу-
тата Олега Медуницю, багатьох інших, хто
своєю присутністю наповнював табір змістом.
Наступного року чекаємо і їх, і тих, кого ще не
зустрічали», - говорить Олександр Бойко.

P.S. Перший раунд боротьби, що минулого
року розгорілася з тих же причин, закінчився
на користь «Коловрату». На сьогодні, рахунок
2:0. Влада програє. І не дивно, адже проста і
відома всім істина: добро перемагає. А з ним -
і чесність, і гідність, і правда. На завершення,
згадаємо рядки з фактично «гімну» цьогоріч-
ного «Коловрату»: «у світі багато брудного й
заразного, але той, хто хоче, залишається
чистим».

Прес-служба 
Сумського МНК

Табір «Коловрат»: влада проти дітей. Раунд другий

Активна громадська позиція, національна
свідомість, ініціативність, максималізм та
бажання до самовдосконалення – це кращі
риси, які притаманні молодій людині.
Виховати  ці риси у кількох сотень молодих
українців була покликана вишкільна програма
Молодіжного Націоналістичного Конгресу -
«Таборовий сезон». І можна з впевненістю ска-
зати – все вдалося!

Розпочався «Таборовий сезон» із наради
оргкомітету та регіональних координаторів,
що відбулась 8 червня у м. Києві. 

Таборові ж вишколи МНК почалися регіо-
нальними таборами «Коловрат» на Сумщині
(1-14 липня), «Лицар чести» на Львівщині (5-
15 липня) та «Лисоня» на Тернопільщині (16-
21 липня). Більше двох сотень молодих людей
отримали знання з туризму, історії, громадсь-
кої діяльності та лідерства, навики виживання,
помірялись силами у змаганнях з регбі, пейнт-
болу, пройшли смугу перешкод та відпочили
на вечірніх ватрах.

У серпні «Таборовий сезон» згуртував
активну молодь на Полтавщині, бо саме тут
відбувався всеукраїнський вишкільний табір
«Відвага» імені Івана Гавдиди». Близько сотні
молодих людей мали змогу випробувати свої
сили та збагатити світогляд, пройшовши
насичену вишкільну програму. 

Таборовики прослухали лекції з мандрів-
ництва, табірництва та виживання у природі,
історії України та націоналістичного руху, а
також громадської активності та основ ефек-
тивної громадської діяльності. Лекторами були
професійні інструктори, громадські діячі,

політологи, правозахисники та історики,
зокрема Віктор Стеблянко (екс-капітан ЗСУ),
Олександр Солонтай (Інститут політичної
освіти), Леся Матвійчук (Центр
Громадянських Свобод), Анна Рожкова
(Фундація Регіональних Ініціатив) та інші. На
таборі також діяла виставка «Армія
Нескорених», присвячена боротьбі Організації
Українських Націоналістів та Українській
Повстанській Армії. 

Свою фізичну вправність хлопці та дівчата
доводили у численних змаганнях та спортив-
них іграх. Невід’ємною частиною «Відваги»
також були перегляди фільмів та вечірні ватри,
де учасники показували гумористичні поста-
новки та співали пісень. 

У вересні таборову естафету підхопили
дівчата, які на чотири дні стали учасницями
мандрівного вишкільного табору «Руса Коса –
2013 ім. Олени Степанів».  Дівчата, попри
несприятливі погодні умови зуміли виконати
програму табору, а це, більше 130 км маршру-
ту карпатськими лісами та полями, лекції та
дискусії про видатних українок та український
визвольний рух, громадську активність, особ-
ливості роботи в громадській організації.

З 3 по 6 жовтня «Таборовий сезон» перемі-
стився на територію форматності «Кузня» біля
села Уніж Івано-Франківської області, де про-
ходив молодіжний патріотичний табір
«Повстанська Ватра». Табір зібрав близько
сотні молодих людей різного віку та захоп-
лень, де всіх об’єднувала ідея - праці на благо
України. Серед розваг - регбі, пейнтбол, смуга
перешкод та різні інтерактивні ігри. 

Лекції співака та лідера гурту «Тінь
Сонця» Сергія Василюка та бізнесмена
Владислава Кириченка розповіли, наскільки
важливо багато читати і розвиватись, щоб
досягнути успіху. Журналістка Катерина
Аврамчук розповіла про політику інформацій-
них порталів, актуальність новин і статей.
Олександр Солонтай, спілкуючись з молоддю,
закликав її об’єднуватися в групи та організа-
ції. Особливо запам’яталась зустріч із сотен-
ним УПА Мирославом Симчичем, який розка-
зав про своє буремне життя та дав поради
молоді.

Своєрідним «закриттям» таборового сезо-
ну стала підсумкова конференція, яка відбу-
лась 26 жовтня у Києві. 

Заходи «Таборового сезону» відбулися за
підтримки Міністерства молоді та спорту
України, Ліги Українок Канади та Злученого
Україно-Американського Допомогового
Комітету, благодійного фонду «Нові традиції»
та громадсько-політичного об’єднання
«Українська справа».

Соломія Фаріон, 
Інформцентр МНК

«Таборовий сезон»: молодь, вишкіл, перемоги
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Росія могла використати цей футбольний
скандал для того, щоб очорнити Україну та її
громадян перед європейським співтовариством
напередодні саміту у Вільнюсі, де Україна
мама підписати Угоду про асоціацію з ЄС.
Мовляв, дивіться, вони ж всі фашисти, як їх
можна приймати до цивілізованого товариства?

З іншого боку такий хід, за задумками
Кремля, мав би спровокувати антиєвропейські
настрої серед окремих категорій українського
населення, зокрема молоді, значна частина якої
є футбольними вболівальниками. На такі вис-

новки наштовхує не лише активна антиукра-
їнська кампанія в світових медіа, спровокована
Росією, але й той факт, що «Газпром» віднедав-
на є офіційним спонсором футбольних змагань
під егідою ФІФА.

За національну гідність: дійдемо і до пре-
зидента ФІФА

Напередодні винесення вердикту ФІФА,
вболівальники та патріотична громада взялася
до дії. Спочатку фани львівських «Карпат»
написали відкритого листа президенту ФІФА
Йозефу Блаттеру. 27 вересня Молодіжний
Націоналістичний Конгрес ініціював збір під-
писів під петицією до Виконавчого директора
«Футбол проти расизму в Європі» Піара
Поваре, якою закликає керівництво міжнарод-
ної установи виключити з переліку образливих
та дискримінаційних символів ФАРЕ прапора
ОУН-УПА, банерів із зображенням С.Бандери
та Р.Шухевича, а також геральдичного знаку
«Галицький лев». 

«Ми вважаємо, що ФАРЄ було неправильно
поінформовано та введено в оману заангажова-
ним та упередженим підходом осіб, які мають
особисте негативне ставлення до перелічених
історичних постатей, що і стало причиною
включення вище вказаних символів та постатей
до списку заборонених», - йдеться в петиції.

Надвечір дня, коли петиція пішла у світ, з
сайту issuu.com зникла брошура, у якій була
розміщена інформація про нацистську та дис-
кримінаційну символіку на футбольних стадіо-
нах Європи. 

30 вересня МНК разом з Організацією
Українських Націоналістів (бандерівців) скли-
кає прес-конференцію, під час якої озвучує
позицію націоналістів та вимагає зустрічі з
керівництвом Федерації футболу України. На
цей момент вже зібрано понад 13 тисяч підпи-
сів. І це лише за 3 дні!

«Рішення ФІФА – ФАРЕ щодо збірної
України та дискваліфікація стадіону «Арена
Львів» є безпрецедентною в історії спорту. Ми
вимагаємо апеляції з боку Федерації футболу
України на це рішення, вимагаємо публічного
оприлюднення тексту рішення
Дисциплінарного комітету ФІФА. Ми також
вимагаємо переглянути звіт ФАРЄ і раз і назав-
жди виключити червоно-чорний прапор, поста-
ті Романа Шухевича і Степана Бандери з пере-
ліку дискримінаційних символів. Це є образою
не лише українських героїв, але й образою
української нації, всього українства», – наголо-
сив тоді Голова Організації Українських
Націоналістів (бандерівців) Стефан Романів 

Федерація футболу України відреагувала на
заклик про зустріч, як не дивно, дуже швидко.
Наступного дня представників ОУН та МНК
прийняв у себе перший віце-президент ФФУ
Сергій Стороженко. Функціонер повністю підт-
римав позицію націоналістів, зазначивши, що в
ФФУ не задоволені рішенням ФАРЕ включити
червоно-чорний прапор та постатей Шухевича
й Бандери до переліку дискримінаційних. 

«Ми не згодні з рішенням ФАРЄ та підтри-
маємо ініціативу громадськості, яка зреагувала
на цю проблему. Ми вдячні за те, що громадсь-
кість постала на захист українського
футболу», - заявив тоді віце-президент ФФУ. 

Під час зустрічі було схвалено ініціативу
підготувати спільне звернення від громадсько-
сті та ФФУ щодо виключення з моніторингу
ФАРЄ осіб і символів, які на правовому рівні не

визнані як нацистські чи дискримінаційні.
Сергій Стороженко невдовзі озвучив цю

позицію публічно, під час однієї з прес-конфе-
ренцій заявивши, що ФАРЕ не має права
втручатися у справи України і навішувати на
героїв визвольної боротьби ярлики «расистів»,

«нацистів» і тому подібних.
Схоже, така позиція Стороженка у ФФУ не

всім припала до душі. У середині листопада
перший віце-президент Федерації футболу
написав заяву про звільнення за власним
бажанням – хоча не виключено, що під тиском
його вже колишніх колег та через ряд публіка-
цій в ЗМІ, які пов’язували дискваліфікацію ста-
діону «Арена Львів» з позицією керівництва
ФФУ, в тому числі і Стороженка.

Інформаційний вибух змусив ФАРЄ реагу-
вати. Ця організація почала в різні способи
виправдовуватися – мовляв, ніхто червоно-
чорні прапори до звіту за матч Україна - Сан-
Марино не включав, не за них Україна отрима-
ла санкції і так далі в тому ж дусі. Але факт
залишається фактом – ФАРЕ у своїх моніто-
рингах регулярно подавала символіку українсь-
кого визвольного руху як «расистську», що і
відобразилося в горезвісному буклеті. Тому
вимоги до цієї організації і до ФІФА зали-
шаються незмінними – припинити очорнення
символів українських визвольних змагань,
українських героїв, виключити визвольну сим-
воліку та «Галицького лева» з усіх моніторин-
гів і брошур цих організацій.

Боротьба триває
Дії ФАРЕ-ФІФА спричинили «ефект сніж-

ного кому» в середовищі вболівальників. На
стадіонах ще більш масово почала з’являтися
символіка визвольних змагань, червоно-чорні
прапори замайоріли навіть у Сімферополі та
Маріуполі і на матчах за участі українських
команд закордоном – в Португалії, Сан-
Марино, Швейцарії і т.д.

Футбольним клубом «Карпати» було прий
нято рішення офіційно зробити червоно-чорні
кольори кольорами їх ФК (до цього моменту
такими були біло-зелені).

Була також реакція і від національно-пат-
ріотичних політичних партій – низка заяв, звер-
нень, а представники ВО «Свобода» навіть від-

відали з візитом штаб-квартиру ФІФА у
Цюриху.

15 листопада МНК разом із футбольними
фанатами та представниками патріотичних
політичних сил пройшлися Маршем червоно-
чорних прапорів по  центру Києва із закликом
дозволити використовувати на трибунах стадіо-
нів символіку ОУН-УПА. 

Дії української громади засвідчили - па
плюжити гідність українських героїв не дозво-
лено нікому – ні керівникам держав, що впли-
вають на політичну ситуацію в Світі, ні вітчиз-
няним політикам-українофобам, ні «антира-
систським» навколофутбольним організаціям.
Відстояти наш прапор та провідників визволь-
ної боротьби – це не лише справа честі МНК чи
ОУН, це справа всіх українців, всіх, хто вважає
себе частиною України, частиною її історії.
Чиновники можуть скільки завгодно забороня-
ти нашу символіку – але від того її стає дедалі
більше на стадіонах. ФАРЕ може скільки
завгодно виправдовуватися, але час, коли їй
доведеться відповісти за втручання у внутрішні
справи України, невпинно наближається. 

Сергій Пархоменко, УІС

Бандера, Шухевич - Герої України!

Мені 20. Я не можу сказати, що часто
задумуюсь про насущні проблеми, але один
епізод, якій відбувся декілька років тому,
вразив мене до глибини душі.

Місто Київ, 9 травня 2008 року, парк
ВВВ. Поблизу пам’ятника худесенькій дів-
чинці з трьома колосками зупинилася мама з
донькою, а я стала свідком їхньої розмови:

- Мамо, чому ця дівчинка така худенька?
- Так їй же було нічого їсти… Бачиш, які

в неї голодні оченята?
- Як це не було чого їсти? Можна, я при-

гощу її цукеркою?

Ця фраза - «було нічого їсти» - змусила
мене задуматися… Та трагедія, що відбулася
з нашим народом у 1932-1933 рр. спаплюжи-
ла життя мільйонам наших співвітчизників.
Ні в чому не повинні люди вмирали в страш-
них голодних муках, віддавали все заради
крихти хліба, ставали свідками загибелі
близьких, йшли на страшні злочини, щоб
вижити. Наш багатостраждальний народ
переніс стільки нещасть, а все заради чого?

Серед істориків та політиків не досягнуто
спільної думки з приводу причин, які призве-
ли до Голодомору. Проте, все ж, основною
точкою зору є те, що масова гибель населен-
ня України від голоду була спричинена свідо-
мими та цілеспрямованими діями радянської
влади. Одночасно висловлюється альтерна-
тивна думка, що ці події стали наслідком
проведення радикальних економічних
реформ у кінці 20-х – початку 30-х років ХХ
століття в СРСР.

Комуністичний режим старанно прихову-
вав факт масових смертей від голоду. Проте
люди пам’ятали, емігранти згуртовувалися
та поширювали інформацію про жорстокість
радянської влади.  Одним із перших дослід-
ників цих страшних подій був Джеймс Мейс.
Ще у 1982 році на конференції про Голокост
і геноцид він заявив: «Щоб централізувати

повну владу в руках Сталіна, потрібно було
вигубити українське селянство, українську
інтелігенцію, українську мову, українську
історію у розумінні народу, знищити Україну
як таку. Калькуляція дуже проста і вкрай
примітивна: нема народу, отже нема окремої
країни, а в результаті — нема проблем».

ОУН також не стояла осторонь, але
Москва навмисно відмовлялася приймати
допомогу голодуючим. Захід ігнорував усі
заяви галицьких політиків, релігійних та гро-
мадських діячів. Щоб припинити тортури
над народом Великої України, Організація
вдалася до радикальних методів: 3 червня
1933 року на Берлінській конференції ОУН
було прийнято рішення про ліквідацію кон-
сула СРСР у Львові. 21 (за іншими даними –
22) жовтня 1933 року, 19-річний студент
І курсу Львівського університету, член ОУН
Микола Лемик здійснив атентат на Олексія
Майлова.

Це була помста СРСР за Голодомор, а
також бажання поінформувати Європу про
жахливі злочини радянської системи та при-
вернути увагу світової громадськості.

Згідно з дослідженнями Інституту демо-
графії та соціальних досліджень
Національної академії наук України, демо-
графічні втрати від Голодомору
1932—1933 років в Україні становлять
3,2 мільйони осіб. За даними інституту, у
роки Голодомору в містах загинуло 940 тисяч
працездатного населення (віком від 15 до 60
років), 262 тисячі людей похилого віку і 800
тисяч дітей. Серед сільського населення
загинуло 660 тисяч людей працездатного
віку, 242 тисячі осіб похилого віку і 594 тися-
чі дітей. Всього лише за п'ять місяців з берез-
ня до липня 1933 року в Україні загинуло
стільки ж людей, скільки пішло з життя за
п'ять попередніх років. Найбільше жертв
було у Київській (загинуло майже 15 % насе-
лення) та Харківській областях, Молдовській
Автономній Республіці, що тоді входила до
складу УРСР, а також у Вінницькій,
Чернігівській та Одеській областях. У
Донецькій області спостерігалася найменша
смертність.

За підсумками судової справи за фактом
Голодомору було встановлено, що кількість
людських втрат від Голодомору 1932-1933
років складає 3 мільйони 941 тисяча осіб.
Таких жертв український народ не зазнавав з
часів татарських і турецьких навал. З
України було вивезено майже всі хлібні запа-
си. Найбільшого розмаху голод сягнув вес-
ною-літом 1933 року після завершення робо-
ти хлібозаготівельної комісії. Люди вимира-
ли цілими селами. Першими, як правило,
гинули чоловіки, пізніше діти, й останніми –
жінки. Про масштаби дитячої смертності
свідчить такий факт: у с. Плешкан на
Полтавщині напередодні голоду
1932-1933 рр. у школі всі чотири класні кім-
нати були наповнені учнями. Після голоду
школу закрили – більше нікому було її відві-
дувати.

Зі здобуттям Україною незалежності

стало можливим відкрито говорити про
антигуманну діяльність радянської влади. У
нормативно-правових документах на дер-
жавному рівні було визнано Голодомор як
злочин проти українсього народу. У 1998
році Президент Леонід Кучма підписав указ,
згідно з яким в останню суботу листопада в
Україні відзначається День пам’яті жертв
Голодомору. З 2000 року – День пам’яті
жертв Голодомору та політичних репресій. У
листопаді 2006 року за ініціативи
Президента Віктора Ющенка був прийнятий
Закон України «Про Голодомор 1932-1933
років в Україні», яким Голодомор визнається
геноцидом українського народу.

В історії багато жахливого сталося з
українським народом, але, попри всі негараз-
ди, українське село – основний носій укра-
їнської народності – вистояло, передусім
завдячуючи своїй жазі до життя. І сьогодні,
розбудовуючи нове суспільство, ми не
повинні забувати сторінки історії, якими б
страшними вони не були. Ми маємо вшано-
вувати жертв Голодомору, наших батьків,
дідів, прадідів, які загинули нелюдською
смертю. Вічна їм пам'ять.

Маргарита Долгая, 
МНК, Київ

Вічна пам'ять жертвам геноциду

Позиція 
«Ситуація з дисциплінарним пока-
ранням футбольної України є нічим
іншим, як частиною інформаційної
війни Росії проти України. Це
робиться з метою очорнити
Україну та її громадян перед євро-
пейським співтовариством напере-
додні саміту у Вільнюсі, де Україна
має підписати угоду про асоціацію з
ЄС. З іншого боку такий хід, за
задумками Кремля, мав би спровоку-
вати антиєвропейські настрої
серед окремих категорій українсь-
кого населення, зокрема молоді,
значна частина якої є футбольними
вболівальниками. На такі висновки
наштовхує не лише активна анти-
українська кампанія в світових
медіа, спровокована Росією, але й
той факт, що «Газпром» віднедав-
на є офіційним спонсором футболь-
них змагань під егідою ФІФА».
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В активної молоді тільки дві дороги
Як відомо, більшість молодих людей не

розуміє свого майбутнього. З одного боку, це
навіть нормально, адже звідки в ранньому
молодому віці з’явиться чітке розуміння та
план свого життя? Але в нашій країні часто
навіть після ВНЗ та кількох років роботи, так і
не стає зрозумілим: які ж перспективи власного
життя?

Більше того, багато молодих людей кажуть,
що під час навчання вони думали, що все зрозу-
міють пізніше, коли довчаться, отримають
досвід роботи, сформуються як особистості.
Але проходить час і вчорашнім дітям викону-
ється 20, 22, і навіть 25 років. А позаду вже і
освіта, і вже є перша робота та досвід, а окрес-
лення майбутнього так і не з’являється.
Найгірше, що перспективи часто нема у біль-
шості чесних, розумних та активних молодих
людей. Все пізнається в порівнянні. І порівнян-
ня говорить, що занадто часто в нашому сус-
пільстві перспективу бачать не ті, хто добре
вчився, гарно працював, докладав зусиль і
боровся за успіх та добрі справи. Наша країна
не є справедливою, це відомо.

А хто формує наше уявлення про майбутнє
життя і його перспективи? Як відомо, сім’я тут
впливає якнайбільше. Але не тільки родина.
Так, батьки грають важливу роль, адже багато з
них нам допомагають навіть після 18 і під час
студентських років, та буває, що і кілька років
після. Скажу відверто, мене батьки підтримува-
ли і після 18, і після 20 років, хоча потім їх підт-
римка суттєво зменшилася. Сьогодні батьки
роблять для молоді значно більше, ніж це було
100 років тому, але загалом ситуацію це не
рятує...

Так повернемося до запитання, а хто ще
крім сім’ї впливає на наші думки про наше май-
бутнє? Звичайно ж, суспільство, в якому ми
живемо і з яким максимально пов'язані в усіх
питаннях. Коли приходить час повного здобут-
тя освіти, роботи, формування кола друзів,
вибору життєвої стежки, то все це відбувається
у взаємодії з іншими членами суспільства. 

При тому зауважу, що тут є кардинальний
момент. Проблеми молоді нашої країни не є
чимось унікальним. Вони такі самі як і в інших
країнах. АЛЕ існують суттєві АЛЕ. В Україні,
молодій країні, люди стикаються реально з
такими специфічними проблемами, яких нема в

інших країнах Європи, або вони значно менше
загострені:

- ЖИТЛО. Рівень заробітної платні такий,
що про своє житло годі мріяти зараз і в май-
бутньому. Місць роботи, де можна заробити на
житло є настільки мало, що можна говорити
про їх відсутність. Серед результатів: відмова
від шлюбів, від народження дітей, розлучення,
недоїдання тощо;

- ЗАРОБІТКИ. Корупція та беззаконня про-
низали країну так, що чесно працювати стає
неможливо в багатьох сферах, а коли працюєш
«на когось», то це дозволяє тільки виживати,
але не розвиватися. У результаті, люди мільйо-
нами почали їздити на заробітки за кордон, еко-
номіка втрачає найбільш активних та працез-
датних;

- БЕЗПЕКА. Правоохоронці є тими, хто
найбільше порушує закон, а сподіватися захи-
сту нема від кого, є реальне відчуття незахище-
ності. Як наслідок - в країні панує «бєспредєл»,
вибухають скандали подібні Врадіївці та справі
Індила, а колишні бандити та злочинці очолю-
ють навіть органи влади;

- ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ. Суспільство навко-
ло пасивне та збайдужіле, зневірене і розчаро-
ване. Воно витискає активніших і давить на
них. Отже, мораль деформувалася настільки,
що люди, які виступають за справедливість,
нагадують правоохоронцям про їх обов’язки,
вимагають від влади працювати і чесно вит-
рачати податки, стають диваками та «білими
воронами». 

Тому для молоді жити в Україні складніше,
ніж в інших країнах. І тому не дивно, що так
багато хочуть виїхати. Проводиться багато опи-
тувань на цю тему. «В Україні молоді люди не
бачать для себе ні перспективи кар’єрного
росту, ні можливості отримувати нормальну
зарплату, що відповідала б їх кваліфікації», –
висловлює думку директор Міжнародного
інституту освіти культури та зв’язків з діаспо-
рою Ірина Ключковська. 

А свіже соціологічне опитування амери-
канської компанії Gallup це підтверджує: 21%
людей хоче залишити Україну назавжди.
Більше бажаючих зафіксовано лише у Вірменії
(40%) і Молдові (32%). Основними причинами
бажання мігрувати є економічні фактори.
Зокрема, 52% потенційних мігрантів у країнах

колишнього СРСР говорять, що вони хочуть
покращити свій рівень життя або жити в країні,
де більш високий рівень життя. Ще 10% гово-
рять, що вони хочуть отримати хорошу роботу
або не можуть знайти роботу в своїй власній
країні. 13% думають про майбутнє своїх дітей.
У свою чергу, 12% заявили, що не змогли назва-
ти точної причини міграції. 4% вказали на соці-
альні пільги (зокрема, вихід на пенсію і медич-
ні пільги).

Що стосується міграції заради майбутнього
дитини, то в Україні таких нарахували 13%.
Жінки у всіх країнах частіше, ніж чоловіки -
17% проти 10% відповідно, - кажуть, що хочуть
виїхати заради майбутнього своїх дітей. 

А що робити тим людям, які попри все
залишаються ? Чи може молодь вирішити свої
проблеми тут, на місці, і побудувати іншу краї-
ну. Ну звісно, може, і повинна це зробити. Це і
є наше спільне завдання. Для цього нам потріб-
но вчитися, здобувати знання, і бути активни-
ми. Нам потрібно діяти, але при тому, мати
захист. Хто нас, активних громадян, може захи-
стити окрім нас самих? Правильно, тільки ми.
Краща форма захисту – організація. Саме тому,
кожна молода людина повинна бути долучена
до громадських організацій. Коли у відділку
міліції вбили студента Індила, стало очевидно,
що зараз всім студентам треба приєднуватися
до молодіжних організацій та масово знайоми-
тися між собою. Якби Індило або його товари-
ші, зателефонували до друзів та побратимів по
організації, то ніч в міліції виявилася б для сту-
дента не смертельною. Але, на жаль, ті молоді
люди були розгублені і не знали до кого зверну-
тися, і так дуже часто буває….

Отже, справді, в матеріальному плані жити
можна інакше, якщо виїхати з країни. Там і без-
печніше. Але такий шлях обирають ті, для кого
наразі реально постало питання виживання,
часто навіть фізичного, а також ті люди, які
байдужі до майбутнього нашої країни або
мають інші серйозні причини. Я, звісно, маю на
увазі не тих, хто виїхали на тимчасові заробіт-
ки, на навчання, вимушено зараз живуть за кор-
доном, але при першій кращій можливості
повернуться в Україну. А я маю на увазі тих,
хто емігрував і вже планує своє життя за
межами нашої країни. 

Вони вже обрали свій шлях, але ми обрали

свій – жити тут, боротися і здобути іншу країну.
Тому фактично в активної молоді тільки дві
дороги: або за кордон, або в організації. Тільки
разом ми можемо бути захищеними під час
наших дій, а без дій змінити країну неможливо.
До зустрічі в організаціях!

Олександр Солонтай,
ветеран молодіжного руху,

член об’єднання СИЛА ЛЮДЕЙ
Довідка:
Олександр Солонтай понад 10 років

пов’язаний з Інститутом Політичної Освіти.
Нині викладає та керує програмою практичної
політики. 

У 2002 році був серед засновників «Фундації
Регіональних Ініціатив» (ФРІ), яку пізніше очо-
лив на всеукраїнському рівні. А у 2007-2012
роках спільно з МНК та іншими організаціями
реалізував проект «МОЛОДІЖНА ВАРТА»,
наслідком якого стало прийняття ряду законів
та постанов уряду щодо молоді.

Походить із Ужгорода, де навчався на
факультеті міжнародних відносин, був голо-
вою наукового товариства студентів та аспі-
рантів. У студентські роки був обраний депу-
татом Ужгородської міськради, а у 25 років
став депутатом Закарпатської облради.

У 2011 році переїхав на постійне прожи-
вання у Київ, одружений, дітей не має. Зв’язків
з Закарпаттям не поривав, є співкоординато-
ром Закарпатського громадського центру в
Ужгороді. Останні резонансі справи — від-
стоювання екології Карпат від незаконної
масової забудови міні-ГЕСами, а також повер-
нення з концесії водоканалу обласного центру у
власність громади.

Під Нью-Йорком табори військові,
Синьо-жовті мають прапори.

Як убити – з кров’ю чи без крові –
Вишкіл там ведуть інструктори.

Всі вони, майстри удару в спину,
Вішальники, гангстери, збуї,

В боротьбі за «вільну Україну»,
Пропонують методи свої…

Ці слова були написані радянським поетом
Дмитром Павличком у 1977 році. Вони адресу-
валися «до молодих українців Нью-Йорка».
Україна тоді була частиною Радянського Союзу,
а в діаспорі зростало покоління, яке було народ-
жене поза своєю історичною Батьківщиною й
не мало можливості пізнати Україну. У той час
здавалися безперспективними мрії про неза-
лежність. Однак те, що відбувалося в діаспорі,
викликало занепокоєння радянської пропаган-
дивної системи, яка десятками та сотнями
тисяч тиражувала книги, статті та поезії,
направлені на поборення «діаспорної України».

Яка ж ситуація зараз, коли Україна стала
незалежною, а той же Дмитро Павличко – не
лише авторитетний український поет, але й
дипломат та Герой України? Сьогодні перед
українською молоддю стоять набагато підступ-
ніші питання, аніж півстоліття тому, адже за час
існування незалежної України виросло ціле
покоління всередині країни та за її межами.
Незважаючи на те, що ми маємо незрівнянно
кращі умови та засоби для комунікації, аніж 70
років тому: незалежна держава, Інтернет, соці-
альні мережі, вища мобільність, що знає укра-
їнська громада про своїх співвітчизників за
кордоном, чи відбувається реальна інтеграція?
Чи ставимо собі за мету – жити як єдина Нація
в Україні і поза її межами?  

Адже держава живе практично не зважаючи
на закордонних українців. Натомість, останні
все більше закриваються в національних
«гетто» своїх країн проживання, справедливо

вважаючи Україну позбавленою українського
змісту. А це – 20 мільйонів українців – майже
половина населення сучасної України. 

На сьогодні в Україні існує хибний стерео-
тип, що патріотом є та особа, яка мешкає в
Україні. Ця теза не враховує реалій понад сто-
літнього існування цілих анклавів українства у
різних країнах та континентах і постійну потре-
бу їхньої підтримки. Ще складнішою є ситуація
на Пряшівщині, Марамарощині, Закерзонні, а
можливо й Берестейщині, Придністров’ї,
Курщині та Кубані, де українці є автохтонами й
століттями проживають на своїй землі, яка сьо-
годні є відрізана від «материка». 

Асиміляція є одним із найприродніших
процесів, які нищать будь-яку діаспору.
Здатність утримувати й утверджувати україн-
ство є одним із ключових завдань не лише діа-
спори, але й української держави. Дослідники
давно звернули увагу, що найсильнішою є релі-
гійна діаспора, далі йде політична, насамкі-
нець, найшвидше асимілюється економічна. Те,
що донині існують українські громади, засно-
вані першою трудовою хвилею еміграції, вели-
кою мірою завдячуємо релігійності тих перших
піонерів. Те, що сьогодні третє покоління,
народжене поза Україною, здатне провадити
українські громади в країнах поселень, але й
також формувати «порядок дня» для українсь-
кої молодіжної спільноти у світі є найкращим
прикладом живучості української ідеї поза
Україною.

Найсильніша в історії України повоєнна
еміграція запорукою своєї сили мала не лише
релігійність, а політичний елемент. Коли на
початку 1990-х років президент Кравчук
зустрівся із екс-президентом США Річардом
Ніксоном, то останній сказав, що є дві впливо-
ві громади в Америці – велика єврейська й кіль-
кісно мала українська. Нечисельна, але згурто-
вана національна група стала потугою в над-
державі ХХ століття. Це яскраво ілюструє силу
ідеї та ідейності.

Слова президента Ніксона про українську
громаду США є також оцінкою успішності
інтеграції наших співвітчизників в американсь-
ку суспільну систему. Парадоксально, але зараз
мусимо заново проходити шлях інтеграції укра-
їнської світової громади, але тепер - з
Україною, її пострадянським суспільством.
Почути, знайти «точки дотику» і навчитись
співпрацювати – процес, що потребує систем-
ної праці і неабияких зусиль. Проте для цього
потрібно, щоб кожен українець незалежно від
свого місця народження, почав ставити вимоги
державі Україна. Бо це значить, що він відчува-

тиме свою причетність, а не живе лише історі-
єю та культурою. Українські громади десятка-
ми років добивалися Незалежної України, щоб
тепер відмовлятись від своїх прав і почуватись
в Україні гостями. Яскравий приклад – виборче
право, коли 45 мільйонів мають 450 представ-
ників в Парламенті України, а 20 мільйонів –
фактично жодного… 

Поряд з цим, сьогодні, коли інформація
набула глобальних масштабів, а еміграція з
України досі носить масовий характер – здат-
ність підтримувати національну ідентичність є
справою і реальною і потрібною водночас.
Особливу роль тут відіграє молодь.
Насамперед, молодь здатна легше сприймати й
адаптувати нові ідеї, а за умов існування укра-
їнської держави простіше й доцільніше отри-

мувати підтримку на рівні культурного, ідейно-
го чи політичного продукту.  Також, закон діа-
спори: коли ви втратите одне покоління, то не
зможете відновити уже загальний ланцюг. 

Українська діаспора повинна продовжити
ту функцію, яку вона найкраще виконувала в
останні 65 років: бути закордонними представ-
никами України, а фактично дипломатичними
місіями України у світі. На жаль, українська
дипломатія не мала стільки успіхів на міжна-
родній арені скільки мала діаспора. В радянсь-
кі часи молодь, щоб заманіфестувати живучість
України, потрапляла на шпальти світових ЗМІ
завдяки штурмам радянських посольств, вели-
кими виступами під національними прапорами
на Олімпійських іграх чи інших акціях. До
слова, попередній голова СКУ Аскольд
Лозинський в студентські роки мав 4 арешти за
українську справу – це була особиста ціна, яку
хотів і мав заплатити молодий українець діа-
спори, представляючи поневолену
Батьківщину. Парадоксально, але й сьогодні чи
не найуспішніша зовнішня акція, яка була здій-
снена на міжнародній арені в часи незалежно-
сті – це була «Незгасима свічка». Її ініціювало

СКУ і вона стала вагомою інформаційною при-
чиною, щоб парламенти різних країн світу
визнали Голодомор геноцидом. Ця акція є свід-
ченням того, що діаспора досі має достатній
ідейний та політичний ресурс, щоб представля-
ти Україну та національні інтереси в країнах
поселень та на міжнародній арені. Зважаючи на
сучасну т.зв. українську владу, це є ще більш
актуально, аніж в минулому десятилітті.

Внутрішнім «дипломатичним викликом» є
створення спільного «молодіжного простору»
для українців з України та з-за кордону. 

Насамкінець,  українська ідентичність та
плекання українства, рівно ж як і представлен-
ня країни в світі не можуть бути самоціллю.
Юрій Липа, який більшу частину життя прожив
у діаспорі, а загинув таки в Україні в своїй
поезії «Народи», від імені «мудрості» написав:

«Але найбільше добро, це – зростання
Людини,

В вашім народі зростання Людини зростан-
ням людей».

«Зростання людини зростанням людей» є
вдалою формулою, яка ілюструє, що саме гро-
мада дає можливість індивіду стати особисті-
стю. І з огляду на молодь – головною ціллю як
України так і діаспори повинно стати саме
«зростання Людини». Сковородинське: «пізнай
себе – пізнаєш світ» є актуальне як в Україні
так і за її межами. Навіть більше, молода люди-
на, яка перебуває поза своєю історичною бать-
ківщиною, відрізана від національного кореня,
мусить тим більше мати якісно забезпечене
рідне середовище, яке дозволить розкрити
потенціал конкретної особи. Зрозуміло, що
система міністерства Табачника вириває ціле
покоління молоді в Україні, намагаючись
повернути її в СРСР. Тому тут на перше місце
має вийти добре налагоджена «громадська»
система виховання, яка стане альтернативою
«офіційній». 

Налагодження «горизонтальної» комуніка-
ції українців загалом, а молоді, як найактивні-
шої частини будь-якого суспільства, зокрема –
це реальна альтернатива неефективній бюро-
кратичній машині нинішньої держави. Але для
цього ми повинні навчитись співпрацювати:
українська молодь, молодіжні організації діа-
спори й України вже починають втілювати
спільні громадські проекти. Поглиблення спів-
праці в усіх без винятку сферах життя, більше
охоплення молоді – правильний напрямок,
який потрібно розвивати.

Святослав Липовецький, 
Сергій Кузан

Українці - без кордонів
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Живе Беларусь! Слава Україні!
Цього року на Всеукраїнському молодіж-

ному вишкільному таборі «Відвага ім. Івана
Гавдиди» учасникам було презентовано
фільм польського режисера Криштофа
Лукашевича «Живе Беларусь». Головний
герой стикається з антинародною владною
системою президента Лукашенка. Сам актор
після виходу стрічки в прокат багато в чому
повторив долю свого екранного героя.

Судячи з усього, фільм зацікавив таборо-
виків, а також мене особисто. Тема боротьби
проти «лукашистського» режиму в Білорусі -
не нова. Свого часу перечитав багато мате-
ріалів про події, які відбуваються у нашого
північного сусіда, спілкувався з хлопцями та
дівчатами, які ведуть свою боротьбу там, в
іншій країні, де реалії сьогодення набагато
жорстокіші. Навчаючись на історичному
факультеті, мене цікавило, і цікавить досі, те
чому у навчальних програмах ми детально
вивчали теми, присвячені історії Росії,
Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини,
Великобританії, Франції і.т.д а історії сусід-
ньої країни, де доля цілої нації дуже багато в
чому нагадує історичну долю нації українсь-
кої, не виділено було жодної години? 

А розповісти дійсно є про що. Білорусь,
як і Україна, витоки своєї історичної держав-
ності починає ще з часів Київської Русі. Саме
на її землях існувало Полоцьке князівство.
Походження назви «Біла Русь» достеменно
точно визначити складно, перша її згадка від-
носиться до середини XIII століття. Згодом
білоруські землі, як і українські, потрапили
до складу Великого князівства Литовського й
аж до 1991 року історичні долі двох народів
є досить схожими. Цікавим є й той факт, що
в буремні роки  революції 1917-1921 років, в
Україні постала УНР, а на білоруських зем-
лях - Білоруська Народна Республіка, яка,
хоч і в часових межах проіснувала набагато
менше за свою українську сусідку, але в сві-
домості білоруського народу здійснила
неоціненний злам світоглядних стереотипів.
25 березня 1918 року Радою БНР була при-
йнята Третя статутна грамота, яка проголо-
сила незалежність молодої держави. Не зай-
вим буде нагадати, що Центральна Рада УНР
раніше, на місяць, 22 січня 1918 проголосила
незалежність Української Народної
Республіки. 

Державними символами Білорусі став
герб «Пагоня», який походить від символіки
Великого князівства Литовського. Герб спо-
чатку був символом правлячої династії
Гедиміновичів, а потім став символом держа-
ви, яка претендує на перемогу, розширює
свої володіння (на зображенні – лицар, який
жене переможеного ворога).

Державним прапором став біло-червоно-
білий стяг. Білий і червоний кольори досить
характерні для білоруської культури, але
щодо походження прапору існує багато вер-
сій. Одна із них говорить про те, що біло-чер-
воно-білий прапор утворився в епоху
Середньовіччя згідно з законами геральдики
і вексілологіі з кольорів герба «Погоня».

25 березня, День проголошення незалеж-
ності БНР, і до цього часу відзначається
національно свідомими білорусами як голов-
не свято в історії народу.

Після поразки національно-визвольних
змагань на території Білорусі була встановле-
на більшовицька диктатура. Здобутки біло-
руської революції, як і української, знищува-
лися новою окупаційною владою. 

У роки Другої світової війни на білорусь-
ких землях також існував збройний антира-
дянський рух опору, однак він за своєю
силою був менш потужний, ніж націоналі-
стичний український визвольний рух.

Після серпневого путчу ДКНС (рос.
ГКЧП), Білорусь 25 серпня 1991 року прого-
лошує незалежність, а 19 вересня Білоруська
радянська соціалістична республіка отримує
нову офіційну назву - Республіка Білорусь. З
1991 до 1994 р. Білорусь, як і Україна, руха-
лася демократичним шляхом розвитку.
Розпочався процес національного відроджен-
ня країни, вживалися заходи щодо популяри-
зації білоруської національної культури, роз-
ширювалися сфери впливу державної біло-
руської мови у владних установах, закладах
освіти. Державними символами республіки
знову стали національні символи - герб

«Пагоня» та біло-червоно-білий прапор. 15
березня 1994 року парламентом країни було
прийнято нову конституцію, відповідно до
якої Білорусь ставала президентською рес-
публікою.

Саме 1994-1995 рр. стали поворотними і,
певним чином, фатальними для історії
Білоруської держави. Не слід забувати, що
перша половина 1990-х років для постра-
дянських республік була далеко нелегкою.
Ріст безробіття, продовольчі проблеми, еко-
номічний занепад - усі ці події були харак-
терні і для України, не були винятком і наші
сусіди. Хвиля ейфорії народу після отриман-
ня свободи і незалежності згасала. У старшо-
го покоління досить швидко почалася
ностальгія за «стабільністю», «спокоєм»,
«добробутом» радянських часів. Результатом
цих настроїв і став результат липневих вибо-
рів 1994 року Президента Республіки
Білорусь. Першим, і поки що останнім пре-
зидентом, став Олександр Лукашенко.
Класичний комсомольський, а згодом і пар-
тійний функціонер, відставний військовий,
колишній голова радгоспу, депутат парла-
менту республіки, який згодом розпад СРСР
назве «найбільшою геополітичною катастро-
фою ХХ століття».

Уже 14 липня 1995 року за ініціативою
новообраного президента було проведено
перший референдум на який було винесено 4
питання:

1. Про зміну державної символіки.
Пропонувалося змінити герб Пагоня і біло-
червоно-білий прапор на символи, що нага-
дували символи Білоруської РСР;

«За» проголосувало 75,1% виборців,
«проти» — 9,93%.

2. Про надання російській мові стату-
су державної поруч з білоруською;

«За» проголосувало 83,3% виборців,
«проти» — 12,7%.

3. Про підтримку дій президента,
спрямованих на економічну інтеграцію з
Російською Федерацією;

«За» проголосувало 83,3% виборців,
«проти» — 12,5%.

4. Про необхідність внесення змін в
конституцію, які передбачали можливість
дострокового припинення повноважень
Верховної Ради Президентом у випадках
систематичного або грубого порушення
Конституції.

«За» проголосувало 77,7% виборців,
«проти» — 17,8%.

З цього моменту Білорусь пішла по так
званому «соціалістичному» шляху розвитку.
Фактично, в країну повернулися радянські
часи і нова радянська влада. Було знехтувано
національними державними символами і
повернуто видозміненні символи Білоруської
РСР. Біло-червоно-білий прапор було зірвано
з будівлі парламенту чиновницьким десан-
том на чолі з керуючим справами президента
Іваном Титенковим, прапор тут же було роз-
шматовано, а сам Титенков на цих шматках
ставив підписи і роздавав їх як сувеніри.
Варто зазначити, що таке ставлення до націо-
нального стягу було зумовлено ще й тим, що
перед референдумом проводилися потужна
ідеологічна обробка. Офіційно основною з
причин потреби зміни державних символів
вважали те, що в роки Другої світової війни
національні символи використовувалися
колабораціоністами, в тому числі їх викори-
стовували і білоруські військові загони, що
створювалися під керівництвом окупантів.
Але не варто забувати, що майже всі націо-
нальні військові формування, які діяли на
боці нацистської Німеччини, використовува-
ли свої національні символи. Це і данці, і
латвійці, і французи, і норвежці, і українці та
і «наші вєлікіє асвабадітєлі» росіяни.
Представники російських формувань, зокре-
ма, найвідомішої РОА (Русской освободи-
тельной армии) генерала-перебіжчика
Власова діяли під триколором, який нині є
державними прапором Росії. 

Щодо державної мови, то потрібно

зазначити, що білоруська мова почала швид-
кими темпами витіснятися з усіх сфер життя.
Це призвело до того, що станом на сьогодні
більш ніж 2/3 білорусів мовою повсякденно-
го спілкування обирають російську, подібна
ситуація і з навчанням рідною мовою.  На
зовнішньополітичній арені країна фактично

опинилися в ізоляції і безпосередньо потра-
пила в економічну, а відповідно і політичну
залежність від Російської
Федерації, чого і варто було
очікувати враховуючи, прого-
лошені геополітичні орієнти-
ри. Все вище керівництво
країни є персонами нон-грата

у більшості демократичних
держав. Жодні вибори після
1994 року не були визнані
світом як легітимні, а прези-
дента республіки в усьому

світі називають не інакше як «останній дик-
татор Європи». 

З самого початку свого правління,
Лукашенко силовими методами почав усува-
ти опонентів і згуртував навколо себе ідейну
та віддану команду силовиків та чиновників,
які діють старими комуністичними репре-
сивними методами. Однією з перших жертв
став Юрій Захарченко, Міністр  внутрішніх
справ Республіки Білорусь, який обіймав цю
посаду протягом 1994-1995 років. Спочатку
його було відправлено у відставку, а в 1999
році він зник безвісти. За непідтвердженою
інформацією, він був ліквідований силовика-
ми, так званим «лукашенківським ескадро-
ном смерті». Скількох людей спіткала подіб-
на доля? Важко сказати.

Нині Білорусь є класичною поліцейською
державою, смертна кара в якій не скасована.
Опозиція в країні, яка продовжує виходити
на акції протесту під біло-червоно-білими
прапорами усіляко придушується та переслі-
дується. В країні фактично безкарно діють
представники силових органів та спецслужб,
навіть назву КДБ змінювати не стали.
Владна вертикаль налагоджена настільки
чітко, що навіть коли людей затримують і
б’ють за участь у протестах, то в протоколі
про причину затримання зазвичай вкажуть,
швидше за все, хуліганство чи щось подібне,
а довести факт отримання побоїв взагалі
неможливо. Суд в 100 % випадках буде на
боці правоохоронців. Опозиційну молодь,
яка не мириться з існуючим станом речей і
продовжує гуртуватися через соціальні мере-
жі та виходити на акції, окрім фізичного
насилля, всіляко обливають брудом.
Представники ЗМІ називаючи їх алкоголіка-
ми, «неадекватами» і таврують як тих, що
працюють на гроші «ворожого заходу».
Майже кожні вибори в країні супровод-
жуються протестами. Президент через черго-
вий референдум отримав право балотуватися
нескінченну кількість разів, очевидно, що в
планах Лукашенка, щоб його змінив лише
його молодший син  Микола, з яким він все
частіше почав з’являтися на офіційних захо-
дах. Показова економічна стабільність рес-
публіки, якій часто не задумуючись, заздрять
наші співвітчизники, тримається фактично
на дотаціях північного сусіда і останні роки
ця стабільність дає відчутні збої. 

Останній гучний сплеск протестної
активності білорусів стався після осінніх
виборів президента у 2010 році, коли знову в
першому турі переміг «бацька». Центральні
вулиці Мінська заповнилися людьми різного
віку. Вибором людей вкотре було знехтувано,
вкотре спецназ силою і з особливою жорсто-
кістю розігнав народ, який осмілився підня-
ти голову і виступити проти пануючої систе-
ми. Без розбору били хлопців і дівчат, старих
і молодих, а кому вдалося втекти від затри-
мання,  ОМОН вишукував у лікарнях, куди
люди зверталися за допомогою. 

Зараз в країні знову відносна тиша, вели-
ка кількість опозиціонерів за гратами, навіть
найменші спроби людей вийти на вулицю
придушуються. Керівництво відрапортувало,
що політичну та економічну ситуацію стабі-
лізовано і країна рухається до «побудови
сильної квітучої держави для народу».

Підсумовуючи, варто зазначити, що за всі
роки «царювання» Лукашенка багато білору-
сів, тікаючи від тиску та відвертих репресій,
були змушені покинути країну. Багато з них
продовжують свою діяльність і закордоном.

Так, за підтримки поляків, з території
Польщі веде своє мовлення опозиційна біло-
руська радіостанція «Рацыя». Усе більше
білоруських митців, особливо музикантів,
схиляються до наболілих революційних
білоруських тем. Чого варта еволюція біло-
руського гурту «Ляпис Трубецкой», які
відійшли від попсових тем і у своїй творчості
піднімають злободенні національні та соці-
альні проблеми своїх співгромадян. Не див-
лячись на все, люди продовжують вірити і
вбити цю віру неможливо ні кийками, ні
газом, ні кулями. Люди вірять, що події на
площі 2010 року поклали початок кінця цій
владі, цьому президенту, і цьому стану речей.

P.S. Долі українського і білоруського
народів дійсно дуже схожі. Фактично, ниніш-
ня антинародна влада Януковича і «Партії
регіонів» хоче утвердити на нашій землі таку
ж  поліцейську державу. Різниця тільки в
тому, що Лукашенко хоча б намагається ство-
рити видимість економічного добробуту рес-
публіки, а Янукович за гаслами «покращен-
ня» приховує розруху і планомірне знищення
нації. 

Ще в 2011 році представники КПУ заяви-
ли, що ініціюватимуть зміну державних сим-
волів нашої держави і мотивація нічим не
відрізняється від білоруського сценарію. З
кожним днем ми стаємо свідками нахабності,
свавільності і безкарності чиновників та пра-
воохоронців. Усіх нас брутально втоптують в
багно і роблять при цьому вигляд, що це -
гладіолуси.

24 серпня Україна і українство світу від-
значили День Незалежності. Білорусь 25
серпня День Незалежності відзначати не
буде. Згідно референдума, ініційованого пре-
зидентом 1996 року, це свято перенесено на 3
липня -  коли радянська армія вибила з
Мінська німецькі війська. 

Всім нам бажаю задуматися і згадати, що
за свою долю, долю своїх близьких, своєї
країни несе відповідальність кожен із нас і
що нам в нашій країні, як і білорусам в
Білорусі, уже час починати щось змінювати
на свою користь!

Слава Україні! Жыве Беларусь!
Дмитро Жмайло, 

Голова Ради Честі МНК

Сергій Висоцький – один із лідерів біло-
руської опозиції. Політик, засновник
«Білоруської партії свободи», яку досі так і
не вдалося зареєструвати. У 1996 році пере-
міг у мажоритарному окрузі Мінська на
виборах до парламенту, але депутатом так і
не став через скорочення кількості парламен-
таріїв («урядова реформа»). Керував групами
білоруських добровольців під час
Помаранчевої революції.

«Задаючи запитання, чому ж білоруська

опозиція переживає поразку за поразкою,
незалежний аналітик говорить правду. А
правда полягає у тому, що винен у цьому не
лише режим, а й сама опозиція. Точніше, та
частина, яку в Білорусі називають «офіцій-
ною опозицією». За офіційною інформацією,
зробленою одним з західних центрів, розмі-
щеною на провідному ліберальному сайті
«Білоруський партизан» тільки за останні 5
(!) років на білоруську опозицію з західних
джерел було передано близько $ 700 млн.
Білоруські патріоти ж не мають уявлення –
кому і на які потреби пішли ці гроші.

І все ж, чому режим виявися таким ста-
більним? Звісно, однією з головних причин є
нестача національної гідності, здорового
націоналізму. Білоруси з усіх поневолених
народів колишнього СРСР були найбільш
зрусифікованими. У білорусів не було пере-
двоєнної державності, як у прибалтійців, не
було такого масштабу і сили, як на Західній
Україні. Та найбільша біда – нестача націо-
нальної еліти. ХХ століття принесло такий
рівень втрат саме серед інтелігенції, дина-
мічної частини нації, що їх можна назвати
фатальними. Хвороба колонізації, яка насад-
жувалася не одне століття, лікувати не так
легко. Це омана, що складні ситуації можна
легко виправити. Потрібен час, потрібні
потужні зусилля, і, на жаль, білорусам ще
доведеться заплатити за свою свободу».

Державні символи Республіки Білорусь 1991-1995 рр.

Державні символи 
Білоруської радянської соціалістичної республіки

Сучасні державні символи
Республіки Білорусь (після 1995 року)
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Розповсюджується безкоштовно

«Проти червоних окупантів»
яків Гальчевський

У боротьбі за здобуття дер-
жавної незалежності у добу
національно-визвольних змагань
український народ народжував
нових героїв-борців. І хоча вій-
ська УНР, ведучи тяжкі бої з
переважаючою більшовицькою
червоною армією, відступили за
Збруч, відчайдушна боротьба на
теренах України продовжувалася
партизанськими методами.   

«нація, яка не капітулює»
ред. я.Іляш, В.Рог

Книга висвітлює історію національно-визволь-
ного руху Ірландії з середини XIX століття по сьо-

годення. Праця містить чимало
відомостей про часи народної
самоорганізації, боротьбу
Ірландської Республіканської
Армії, етапи державного будів-
ництва та світоглядові і мен-
тальні особливості ірландців.
Збірка статей дає можливість
зрозуміти і проаналізувати прой-
дений шлях кельтського народу
від вимираючої нації до успіш-
ної держави Європи.

У книзі вміщено статті діячів українського
націоналістичного руху, які представляють собою
Українську Військову Організацію, Закордонні
Частини Організації Українських Націоналістів,
Спілку Української Молоді «Сумщина» та
Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

«Жовтий князь»
В.Барка

Роман «Жовтий князь» – це
перший в українській літерату-
рі великий прозовий твір, при-
свячений національній трагедії
України – страшному голодо-
мору 1932-1933 років, що
забрав життя мільйонів людей.

«ОУн (бандерівці): 
фрагменти діяльності та боротьби»

Святослав Липовецький
Діяльність ОУН та її членів привертала увагу

закордонних політиків, громадськості, журналіс-
тів й не давала забути, що
Україна, хоч і поневолена,
існує та змагає до незалежнос-
ті. Жертви, складені для здо-
буття Української Держави,
числилися сотнями тисяч, але
це не припиняло боротьби, а
лише служило новим поколін-
ням взірцем віри та посвяти.

Книга поштою: для замов-
лення книг поштою необхідно звернутися за вка-
заною нижче адресою МНК, скринькою
book@mnk.org.ua або тел. 044-234-70-20
та вказати назви та кількість книг, ПІБ, повну
поштову адресу з індексом

Свій до свого по своє!

ТЕРЕН УКРАЇНА

Організації:
З’єднаний Українсько-Американський

допомоговий комітет (Філадельфія,
США) 
Ліга Українок Канади (Торонто,

Канада)
Фонд Сергія Бондарчука «Нові тра-

диції»(Київ)

Добродії:
Юрій Солоденко (Київ)
Олександр Шевченко (Харків)
Олег Медуниця  (Суми)
Андрій Левус (Київ)
Ярослав Олійник (Сокаль)
Юрій та Сергій Бублики (с.Ковалівка

Полтавська обл.)

Юрій Тимошенко (Коломия)
Юрій Наконечний (США)
Христина Бідяк (Торонто, Канада)
Юрій Поканевич (Київ)

Керівництво та членство МНК висловлює щиру подяку всім добродіям та  організаціям,  які допомагали
діяльності нашої організації у червні - вересні 2013 року.

ЦЕй нОМЕР
«ТЕРЕн УКРАїнА» ВидАнО

ЗА ФІнАнСОВОї ПІдТРиМКи 
ОСиПА дОВБУША ТА 

ОЛЕКСАндРА КОхАнЦя

За ініціативи Молодіжного
Націоналістичного Конгресу стартує всеукра-
їнська кампанія «Свій до свого по своє: підт-
римай патріотичні ЗМІ!».

Суть кампанії полягає у підтримці патріо-
тичних видань, зокрема, засобів масової
інформації, наданні їм фінансової підтримки.

«У рамках проекту ми займаємося пошу-
ком небайдужих людей, які готові надати
підтримку україномовним патріотичним
виданням, що перебувають у стані обмежено-
го фінансування або відсутності його чи вза-
галі знаходяться під загрозою зникнення», -
пояснює голова МНК Сергій Кузан.

Серед таких, у першу чергу, перебуває
одна з найстарших у країні газет державниць-
кого характеру - «Шлях Перемоги».
Наступного року газета має відзначити 60
років. Видання було засноване Організацією
Українських Націоналістів (бандерівців) у
1954 році в Мюнхені і з того часу регулярно
інформувало про визвольну боротьбу укра-
їнського народу – на теренах поневоленої

України та в еміграції, про значущі події на
світовій арені, про націоналістичний рух. З
проголошенням Незалежності почала видава-
тися в Україні.

Крім «Шляху Перемоги», МНК закликає
підтримати відомий в країні сайт «Історична
правда», що існує завдяки наполегливості
його редактора – знаного журналіста
Вахтанга Кіпіані, а також єдину україномовну
газету Криму «Кримська світлиця», що
постійно перебуває під тиском проросійських
сил з цього регіону, сайт Центру зовнішнь-
ополітичних досліджень, який інформує про
зовнішній курс України і активно веде контр-
кампанію проти інформаційних ударів з боку
Росії та ще ряд всеукраїнських та регіональ-
них видань, переважно – з Центру та Сходу
України.

Допомогти цим виданням нескладно -
просто зробити пожертву шляхом банківсько-
го переказу за реквізитами «Приватбанк»,
картка № 4405 8858 1870 3032, на ім`я Кузан
Сергій Васильович із надсиланням супровід-
ного листа за електронною адресою

mnk@mnk.org.ua або шляхом передачі коштів
регіональному координатору кампанії.

Рекомендується заздалегідь поінформува-
ти про переказ коштів за тел. (096) 188 37 93
шляхом sms – повідомлення. Будь-яка підт-
римка вітається.

Зі свого боку організатори наголошують,
що видання готові до інформаційної співпра-
ці з кожним жертводавцем, який не обійшов
стороною проблеми українських патріотич-
них ЗМІ.

Інформцентр МНК

Підтримай патріотичні ЗМІ!

Шановний друже!
Редакція газети «Терен» буде вдячна тобі за допомогу у покра-

щенні якості видання. Якщо Ти готовий поділитися враженнями
від прочитаних матеріалів, вказати на помилки на шпальтах,
запропонувати теми чи власні публікації і т.д., будь ласка, напиши
нам на пошту Інформцентру Молодіжного Націоналістичного
Конгресу: press@mnk.org.ua              

Також будемо вдячні, якщо ти візьмеш участь в анкетуванні,
проаналізувавши результати якого, ми зможемо підвищити якість
газети. Відповіді можеш надсилати на вказану вище адресу:                                                                                                                      

1. Як часто ти читаєш «Терен»?
2. Чи можеш назвати газету молодіжною?
3. Чи хотів би долучитися до створення газети? Якщо так,

яким чином можеш допомогти?
4. Яких рубрик, на твою думку, не вистачає у виданні?
5. Що можеш запропонувати, аби покращити змістове

наповнення та зовнішнє оформлення Терену?
Увага! Серед тих, хто надішле відповіді, розігруватиметь-

ся книга Євгена Наконечного "Украдене ім'я. Чому русини
стали українцями".

Ідея сильніша за зброю, 
Культура - ідеї снаряд,
Станемо ми, як герої,
В один нерозрізнений ряд..
Р. Н. Д.

Що не день на «Відвазі» - то нове випро-
бування. Я впевнена, у якийсь момент у кож-
ного виникала думка покинути табір, але всі
ми, точніше - більшість з нас, пройшли табір
до кінця. 

День починався з озвучення однієї із
заповідей Українця-волюнтариста. Можливо,
це було тим першим, що об’єднувало нас –
слідування одній цілі, а згодом - ідеї. Закони,
що діяли в таборі (такі як «нема бажань –
нема страждань», «на таборі не ходять, а
бігають» та інші), змушували таборовиків
постійно перебувати в русі, а також привчали
до загальної відповідальності, бо за перемоги
або невдачі відповідала не одна конкретно
людина, а весь табір. Це стало запорукою
дружби та підтримки, що й проявилося в пер-
шому з серйозних випробувань – вимарші.
Протягом однієї доби кожен рій мав подолати

дистанцію в 60 км й виконати при цьому ряд
завдань. Деякі з них були відомі з самого
початку, а деякі стали приємним сюрпризом
на точках, які мали пройти таборовики.
Особисто від себе скажу, що цьогорічний
марш-кидок порадував мене тим, що повер-
нулась з нього я з порівняно цілими ногами,

але найголовнішим було те, що всі ми – всі
рої, пройшли це завдання до кінця й не було
таких, що зупинилися на півдорозі, або взага-
лі здались. 

Наступним, що запам’яталося найбільше,
була теренова гра. Це було дійство, в якому
ми по-справжньому відчули патріотичний

дух і дух боротьби, не втрачаючи при цьому
відчуття дружби та поваги до наших супер-
ників. 

На завершення хотілося б звернути увагу
на останній день. Думаю, кожному він
запам’ятався по-своєму, оскілько емоції, які
виникали у кожного з нас, неповторні. Це
було востаннє, коли ми всі разом збирали
велику ватру і разом проводжали в небо
іскринки вогню, танці біля великого вогнища
під шалену музику не давали спати не тільки
нашим сонним друзям, а й сусідньому селу.
Нічної тиші не було… Разом з тими весело-
щами мені в душу мимоволі почала закрада-
тись якась туга та смуток за пережитими емо-
ціями, подіями і людьми, з якими зріднилися
за такий короткий проміжок часу. Я жалкую
лише за одним: наступного дня так і не вда-
лося з усіма попрощатись, хоча це можливо й
на краще, оскільки з’являється як мінімум
один привід поїхати на «Повстанську ватру»
й знову усіх побачити, згадати пережите, зга-
дати «Відвагу»!

Ганна Прокошева, МНК, Харків

Спогад «відважної» дівчини

Ще з дитинства нам відомо, що спорт – найкращий спосіб  загар-
тувати тіло та здобути внутрішню дисципліну. Спортивні зма-

гання ж - виховують волю до перемоги. Усі ці риси неодмінно
потрібні молодим людям, які прагнуть активно діяти на благо

своєї країни. «Відважні» таборовики випробовують себе у регбі –
традиційній грі, яку шанує кожен МНКівець, 2013 рік.

Для надання благодійної допомоги
кошти перераховуйте на картку
«Приватбанк» № 4405 8858 1870 3032,
на ім’я С.Кузан.
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