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Україна починається з тебе

22 січня 1918 року
Українська Центральна Рада
проголосила незалежність
УНР
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22 січня  велике свято України
Чи є ще народ на землі, який так нищівно, до крові на серці, устами своїх най
славніших синів змаловажував би сам себе? "Народе без пyrrя, без чести, без по
ваги"  це Панько Куліш про всіх нас. "Раби з кокардами на лобі, лакеї в золотій
оздобі"  це Тарас Шевченко про еліту нації.
І все ж насмілюся заперечи
ти геніям, які говорили так з пре
великorо болю за уярмлений на
род і бачили не всю правду. Бо
важко назвати іншу націю, яку б
так часто знищували і так не
щадно шматували, ділячи між
жадібними сусідами, і яка знову
поставала б до житгя, як фенікс
з попелу, народжувала нову елі
ту, знаходила сили для самос
твердження.
Тих гореполітиків, які в сво
їй матеріялістичноатеїстичній
бездуховності не можугь збаrн
yrи, що це воно таке  національ
на ідея, що таке українська мрія,
хочеться послати чи то в україн
ське за мовою і ментальністю за
карпатське село, відірване від
матеріРуси з десятого століття,
чи до Toro газдихлібороба з ка
надської провінції Альбер
та,емігранта в п'ятому коліні,
який вразив нас і мовою прикар
патського села, і національним
прапором в куті кімнати (не ка
надським, а таки українським,
таким ненависним нашим домо
рощеним моісеєнкам та болди
рєвим ... ). Ідея соборності, єд
ності навколо святого Києва 
одна з найсильніших в нашому
народі.
Вважаємо тому одним з най
більших своїх свят, не меншим
за День незалежності, 22 січня 
Свято Украінської Соборності,

свято єдності українського на
роду. Немає ще його в наших
календарях, бо противиться то
му шовіністичнокомуністична
більшість нашого недолугого
парламенту. Але буде.
Уявімо собі на хвильку той
морозний день у січні 1919 року.
Прислухаймося до голосів на за
людненому Софійському май
дані, де промовляли Велика Ук
раїна, Галичина, Волинь, Закар
паття, Буко

реrіонального автономізму і
двомовності хлопці з Міжрегіо
нального блоку реформ. Свою
лепту додають плутаники (чи
провокатори?) з УНАУНСО,
носячися з солжен.іцинською
ідеєю слов'янської імперії, Щоп
равда, з цeнтpoм у Києві (ніби
це рятуватиме Україну від пог
линання "слов' янським", а фак
тично російським, морем).
Ч и

ВІЧНЕ СЛОВО

вина.
"Ми  трохи різні, бо нас так дов
го тримали в розлуці. Але ми 
украінці, нащадки високочолих
арііворачів, спадкоємці руської
слави і козацької звитяrи. Ми
хочемо стати, нарешті, не
роз'єднаним народом, стати
державою".
А що ж сьогодні? Чи справді
спалах соборності далекого 1919
року згас, і замість єдиного ук
раїнського народу маємо "народ
України", тобто "русскоязичноє
насєлєніє" на Сході, "бандерів
цівнаціоналістів" на Заході,
"новоросів" і кримських сепара
тистів на Півдні та Іванівбезрід
них на Півночі? Так твердять
принаймні апологети нового
москвофільства  шовіністи з
Гражданкого конгресу чи з
КПУ. Їм підспівують вимогами

мають ці
ідейки відголос у народі? На ди
во, не значний. Залишилися
невеличкою ізольованою груп
кою сповідники виплеканого
КГБ та спецслужбами cycjднix
держав "політичного русинс
тва" в Закарпатті. Шахтарям
Донбасу, харків'янам чи одеси
там болять проблеми безробіт
тя, невиплачених зарплат, зли
денного життя, а не "двомовнос
ті" чи "єдиного простору". Меш
канці Кримського півострова
поступово байдужіють до сепа
ратистських вибриків "своїх"
політиків, розпізнавши за тим
економічні iнтереси мафіозних
кланів.
Народ наш виявив здоровий
інстинкт самозбереження, не
піддавшись навіть в економічній
скруті на провокаційні заклики
лівих і шовіністів. І в таких не

легких умовах ідеї державності і
соборності, плекані на Заході
України і в столиці, розлилися
по всій державі. На наших очах
із різноликого населення Украї
ни народжується єдина соборна
українська нація.
Цей процес був би набагато
активніший, якби українська
мрія стала мрією сьогоднішніх
керівників держави. Якби вела
ся розумна державна політика
на від: родження української ду
ховності, української мови, ук
раїнської культури.
Починаючи від знаменитого
ланцюга єднання в січневі дні
1990 року, Народний рух Украї
ни та інші демократичні сили
вeдyrь активну "народну дипло
матію". Тисячі дітей з Півдня і
Сходу України вже побували на
Різдвяні і Великодні свята в ук
раїнських родинах Галичини, а
дітей із Заходу приймали влітку
в Причорномор'ї. Концерти і
підручники, шефство над укра
їнськими школами і .кораблями
ВМС України  все це, як прави
ло, робиться на ентузіазмі, за
скупі спонсорські пожертви, хі
ба що зрідка за сприяння місце
вої влади. Але яка такою
обов'язково буде.
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Ідеологія
національного
визволення і
державотворення
(Закінчення. Початок у
№№ 15,17,18,19,20 за 2016 рік
та №1 за 2017 рік)
Українська національ
новизвольна концепція
Ярослава Стецька (1912
1986 рр.) виходить з того,
що "світ може врятувати
тільки моральне відрод
ження і повернення до ве
ликих ідеалів". Такий вис
новок ґрунтується на тому,
що стрімкий розвиток тех
ніки і цивілізації не зумо
вив поглиблення суспіль
ної моралі, а "дехристияні
зація і варваризація світу
досягнула небувалих меж"
(Стецько Я.Українська виз
вольна концепція/Ярослав
Стецько.Мюнхен, 1991.
Т.2.С.7677, 85). Перед на
ціоналістом завжди постає
питання про сенс його жит
тя, виходячи з християн
ської концепції Бога, бо на
ціоналістичний світогляд
єдиний з етичним ідеаліз
мом у житті. Я.Стецько пи
ше: " Націоналіст за своїм
переконанням мусить бути
в житті ідеалістом, мусить
плекати культ героїки жит
тя, суворий його зміст, жи
ти в небезпеці й ризикова
но", бо "є абсолютна вимо
га ставити на службу наці
ональній ідеї максимум
своїх сил і максимум само
посвяти й самопожертви"
(Там само.С.448).

читайте на сторінці
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22 січня 1918 року Українська Центральна
Рада проголосила незалежність УНР
На початку 1918 року Центральна Рада
почала схилятись до ідеї проголошення
незалежності України. Така позиція бу
ла обумовлена, насамперед, пошуком
загальнонаціонального елементу, який
би міг підняти народ на боротьбу за
свою державність. На засіданні Малої
Ради 6 січня 1918 р. обговорювалась
ситуація, що виникла з наступом біль
шовицьких військ. Під час засідання
представник Одеси відзначив, що
"більшовизм росте як пошесть", і для
боротьби з ним запропонував оголоси
ти самостійність України.
Прийняття IV Універсалу
було зумовлене кількома
об'єктивними обставинами:
наступом
більшовицьких
військ на Лівобережній Ук
раїні; крахом сподівань та
ілюзій лідерів Української
революції з приводу можли
вості відродження федера
тивної Росії, складовою час
тиною якої мала стати авто
номна УНР; новим етапом
мирних переговорів у Брест
Литовську між делегацією
УНР та країнами Четвертно
го Союзу, які називали пер
шою умовою підписання
мирного договору з УНР про
голошення самостійності Ук
раїни.

Внаслідок таких обставин
з'явився IV Універсал Укра
їнської Центральної Ради.
Обговорення тексту Універ
салу тривало з 9 по 11 січня
1918 р. на засіданні Малої Ра
ди. 9 січня 1918 р. Мала Рада
затвердила IV Універсал, а 11
січня 1918 р. його текст зачи
тав голова УЦР М. Грушев
ський.
Обґрунтовуючи рішення
про прийняття ІV Універсалу
бажанням укласти мирний
договір з країнами Четвер
тного Союзу та прагненням
не допустити втручання біль
шовиків у внутрішні справи
України, УЦР проголошувала
УНР "самостійною, ні від ко

го незалежною, вільною, су
веренною державою україн
ського народу". Центральна
Рада у цьому документі вик
ладала власну зовнішньопо
літичну доктрину, спрямова
ну на побудову добросусід
ських і мирних відносин зі
своїми сусідами: Росією,
Польщею, АвстроУгорщи
ною, Румунією, а також Ту
реччиною. Джерелом влади
проголошувався народ Укра
їни. До скликання Україн
ських Установчих зборів вся
повнота влади належала Цен
тральній Раді як представ
ницькому органу селян, ро
бітників та солдат, та її вико
навчому органу  Генераль
ному секретаріату, який з
моменту прийняття Універ
салу повинен був називатись
Радою народних міністрів
(РНМ). Останній дору

чалось від імені УНР
надалі самостійно вести мир
ні переговори з Центральни

ми країнами, щоб довести їх
до кінця, незважаючи на всі
перешкоди "з боку будьяких
інших частин бувшої Росій
ської імперії" і підписати
мирний договір, щоб відно
вити господарське життя
країни.
РНМ мала "твердо і рішу
че взятись до боротьби" з
більшовиками, а всіх грома
дян УНР закликали до обо
ронної війни з ними. В Уні
версалі було зазначено, що
УНР повинна бути очищена
від більшовицьких військ.
Усі демократичні права та
свободи, проголошенні ІІІ
Універсалом, були підтвер
джені положеннями IV Уні
версалу. Зокрема, всі пред
ставники національних мен
шин мали користуватись ти
ми ж правами націо

нальнокультурної авто
номії, що були закріплені за
коном УЦР про національно
персональну автономію від 9

січня 1918 р.
Два абзаци Універсалу бу
ли присвячені питанню вибо
рів до Українських Установ
чих Зборів. Зокрема, в них
громадян УНР закликали го
туватись до виборів до вищо
го законодавчого органу кра
їни, який мав затвердити ос
новний закон республіки 
Конституцію, і вирішити пи
тання про федеративний
зв'язок між національнодер
жавними утвореннями, що
виникли на теренах колиш
ньої Російської імперії.
Таким чином, проголошу
ючи у вимушених обстави
нах незалежність УНР, її ке
рівники продовжували пле
кати ілюзії стосовно можли
вості перебудови Росії на фе
деративних засадах із вклю
ченням до неї УНР як авто
номної складової. Водночас
проголошення України са
мостійною державою давало
змогу керівникам УНР підпи
сати на юридично оформле
ній підставі договір з країна
ми Четвертного Союзу, що
означало початок нового ета
пу національновизвольної
боротьби за утвердження ук
раїнської державності. (terri
toryterror.org.ua)

Парад частин київського Віль
ного козацтва на Софіївському
майдані. Київ, січень 1918 р.
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День Соборності України
98 років тому 22 січня 1919 року проголошено договір про
возз'єднання Української Народної Республіки й ЗахідноУк
раїнської Народної Республіки. В цей день над святковим си
ньожовтим Софійським майданом у Києві лунало величне:
"Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної
частини України  Галичина, Буковина, Закарпаття і придніп
рянська Україна  в одну Велику Україну.

Сповнилися відвічні мрії,
для яких жили й за які вмирали
найкращі сини України. Відни
ні є тільки одна незалежна Ук
раїнська Народна Республіка.
Віднині український народ,
звільнений могутнім поривом
своїх власних сил, має змогу
об'єднати всі зусилля своїх си
нів для створення нероздільної
незалежної Української Дер
жави на добро і щастя україн
ського народу". Цей договір
увійшов в історію, як акт злуки
 акт об'єднання українських
земель.
Століттями розірваний ук
раїнський народ визволився з
неволі  Наддніпрянська Украї
на вийшла з Російської, а Захід
на Україна і Буковина  з Авс
троУгорської імперій  і
возз'єднався на своїй землі в
єдиній Українській державі. Бу
ковинське Віче 3 листопада
1918 року у Чернівцях, Всена
родні збори у Хусті 21 січня

1919 року на Закарпатті були
важливими елементами об'єд
нання українських земель.
Важко було в той час вести
переговори про об'єднання з
представниками різних країв
етнічно українських земель, а
ще важче було боронити нез
міцніле державне об'єднання в
умовах жорсткого наступу за
гарбників з різних сторін.
Затиснута між двома потуж
ними силами  Атлантою з пів
дня і більшовизмом з півночі, 
об'єднана УНР не мала сил для
боротьби. А найголовнішою
причиною поразки УНР була
відсутність злагоджених дій ке
рівництва країни. 98 років тому
українські політики сперечали
ся, не могли знайти порозумін
ня у державних справах. "Без
порадність проводу впливала
на загальний настрій,  писала
сучасниця тих подій, історик
Наталя ПолонськаВасиленко.
Важкий економічний і військо

вий стан в умовах взаємної не
довіри політиків призвели до
того, що вже через декілька мі
сяців після проголошення Со
борності більшовики захопили
Київ, поляки Галичину, Закар
паття  Чехословакія, а Букови
ну Румунія, ще до проголошен
ня об'єднаної УНР.
І хоча Акт злуки 1919 року
виявився більше декларатив
ним, ідея соборності продовжу
вала жити. 22 січня 1973 року в
Чорткові на Тернопіллі гурт мо
лоді вивісив блакитножовті
прапори (за що хлопців ув'яз
нили). 22 січня 1978 р. на знак
протесту проти русифікації Ук
раїни біля могили Тараса Шев
ченка в Каневі спалив себе
Олекса Гірник із Калуша.
22 січня 1990 року мільйони
українців вийшли на головні ав
томобільні магістралі, утворив
ши символічний "живий лан
цюг" від Києва до Львова, з ме
тою демонстрації єднання ук

раїнців та українських земель.
Тоді ж за ініціативи Черні
вецької краєвої управи Руху на
Буковині теж проводився "жи
вий ланцюг" єднання. Буковин
ці, не зважаючи на морозну по
году та пронизливий вітер, вий
шли із синьожовтими прапо
рами вздовж автомобільних
трас Кіцманського та Застав
нівського районів за напряма
ми ЧернівціЗаліщики та Чер
нівціСнятин, символічно при
лучаючи таким чином Букови
ну через Галичину до Великої
України.
Уперше на державному рів
нів День Соборності України
відзначається з 1999 року відпо
відно до Указу Президента, як
сказано у преамбулі "врахову
ючи велике політичне та істо
ричне значення об'єднання Ук
раїнської Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної
Республіки для утворення єди
ної (соборної) української дер
жави". Цей Указ є похідним від
прийнятої у 1996 році Консти
туції України, згідно з якою,
Президент є Гарантом держав
ного суверенітету та територі
альної незалежності України. А
відповідно Конституції України
на Президента покладається
обов'язок приймати рішення та
виконувати дії, спрямовані на
захист і зміцнення державного
суверенітету, збереження ці
лісності та недоторканності те
риторії України у межах існую
чих кордонів.

Ідея єдності і соборності ет
нічно українських земель, як і
ідеї незалежності і державного
суверенітету, сильної централі
зованої влади є головним зміс
том і смислом державницької
ідеології. Давньоруські оповіді і
повчання, літописи й літератур
ні твори переповнені тривогою
за відсутність єдності на рідних
землях, осудом князівських
чвар і міжусобиць, що практич
но завжди призводило до падін
ня і руйнації.
Акт Злуки став могутнім ви
явом волі українців до консолі
дації, свідченням їх самоіденти
фікації, становлення політичної
нації. Це був реальний крок до
об`єднання українських земель,
який і сьогодні істотно впливає
на національнополітичні про
цеси в Україні. День Соборнос
ті України  це нагадування про
те, що сила нашої держави  в
єдності українських земель. Ця
дата є знаком споконвічної мрії
українського народу про неза
лежну, соборну, національну
державу.
Такі історичні дати як День Со
борності України мають об'єднува
ти державні інституції, політичні
партії, громадські організації та гро
мадян у єдиному прагненні працю
вати для України і українського на
роду. А хто проти  з тими необхід
но боротися.
Василь БОЙЧУК,
учасник "живого ланцюга"
21 січня 1990 року, кандидат фіз.мат. наук,
магістр державного управління.

4 ЧАС НАЦії
Олег Гринів,
професор.
м.Львів.

До визволення України тре
ба підходити як до світової
проблеми в двох аспектах. По
перше, "національна Україна
стоїть сьогодні в авангарді зма
гу за християнство, яке єдине
зможе врятувати сьогоднішній
світ від руїни і знищення" (Там
само.С.26), а подруге, неза
лежна Україна створює нову
констеляцію міжнародних сил,
ослаблюючи Москву. Отже,
визволення України  одна з
найважливіших і найважчих
проблем світу, бо від нашої на
ції залежить майбутнє числен
них народів і співвідношення
сил на цілі століття.
Наголошуючи на банкрутс
тві
світового
комунізму,
Я.Стецько пише, що більшо
вицьке керівництво робить
ставку на "вибраний росій
ський народ", з чого виплива
ють відповідні висновки. Пер
ший: ставка на російський на
ціональний месіанізм супере
чить концепції світової кому
ністичної революції, бо ото
тожнює її з війною за створен
ня світової Російської імперії.
Другий: така імперія не відпо
відає національним інтересам
мільйонів неросійських кому
ністів на різних континентах.
Третій: російський месіанізм
неминуче загрожує світові ще
більше, ніж тоталітарний ре
жим. Висновки Я.Стецька під
твердила путінська Росія.
Аналіз московського біль
шовизму засвідчує, що як коло
ніальна імперія СРСР не має
майбутнього, але боротьбу про
ти нього треба пов'язувати з бо
ротьбою проти комунізму в ці
лому світі, не покладати надій
на її автоматизм, відкинути по
путництво і хвостизм сьогод
нішніх "татарських людей", що
стоять на позиціях націоналко
мунізму. Ще одне застережен
ня: Україна може визволитися
лише спільно з іншими країна
ми(Литвою, Латвією, Чехією,
Словаччиною, Угорщиною,
Грузією, Туркестаном тощо).
Ідеолог революційного на
ціоналізму аналізує права лю
дини в контексті з правами на
ції і в контексті світового роз
витку. Він зазначає: "Світ іде до
єдности  через диференціа
цію, через усамостійнення на
родів  до спільноти їхніх інте
ресів. Такий є органічний шлях
розвитку людства. Звідси  на
ціональні держави ніколи не ві
дімруть і не перетворяться в
якусь наднаціональну конс
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Ідеологія національного
визволення і державотворення
трукцію. Всі конструкції єднос
ти, якщо вони не накинені, но
ситимуть міждержавний ха
рактер" (Там само. Т.1.
С.167).
Розвиваючи далі ідею націо
нальної держави, ідеолог укра
їнського націоналізму передба
чає московськобільшовицькі
спекуляції на різних термінах,
зазначає: "Воююча Україна
вважає, що вона конче потре
бує не лише акцентування сво
єї суверенности, але ще біль
шевідділення від Росії" (Там
само.С.166). Проте таке відді
лення треба аналізувати в руслі
світового розвитку. Поперше,
відділення України від Росії не
одмінно передбачає знищення
Російської імперії, на уламках
якої мають відновитися неза
лежні національні держави.
Подруге, знищення Російської
імперії трактується як шлях до
об'єднаної Європи, що, до речі,
підтверджується після розпаду
СРСР. І, нарешті, потретє, для
такої єдності доконечна самос
тійність усіх народів, що запе
речує будьяку залежність і по
неволення. Здійснення націо
нального принципу матиме да
лекосяжні наслідки. "Україн
ським і загальнолюдським ідеа
лом українського революцій
ного націоналізму є внутріш
ньо національна і міжнаціо
нальна гармонія в світі, звіль
нення світу від воєн, злиднів,
страху й неволі. Тому україн
ський націоналізм відкидає
будьякі прояви імперіалізму
української політичної думки"
(Там само).
Звісно, українська націо
нальна ідеологія повоєнного
періоду не обмежується проа
налізованими різновидами.
Серед закордонних концепцій
доконечно звернути увагу на
погляди Володимира Винни
ченка (19801951 рр.), який вва
жав, що Українська держава на
українських землях існує, але
не задовольнити форма її діяль
ності, тому її доконечно зміни
ти державну владу.
Революційнодемократич
ну концепцію визволення ук
раїнського народу репрезенту
вав Іван Багряний (Іван Ло
зов'ягин, Іван Лозов'яга) (1906
1963 рр.). Він відмежовує ідео
логію революційної демократії
від комунізму, фашизму, капі
талізму і застерігає від ототож
нення її із соціалізмом, хоч за
перечує проти войовничої ан
тисоціалістичної позиції. Го
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ловна стратегічна мета україн
ської революційної демократії
сформульована так: "звільнен
ня й унезалежнення України з
під московського панування,
збереження її територіальної
цілості й організація Україн
ської Держави в складі усіх ук
раїнських етнографічних зе
мель" (Багряний І. Публіцисти
ка: Доповіді, статті, памфлети,
рефлексії, есе /Іван Багряний.
К., 1996.С.132). Боротьбу за
визволення треба трактувати
як боротьбу українського дер
жавного народу проти узурпа
ції його прав і свободи москов
ською деспотією. Наслідком

такої боротьби буде розчлену
вання Росії й створення на те
риторії СРСР суверенних і не
залежних національних дер
жав. Отож, зазначає Багряний,
треба виступати не проти
членства України в ООН, а
проти її членства в СРСР, вихо
дячи з права, записаного в Кон
ституції СРСР.
Своєрідні концепції україн
ського національнодержавно
го визволення пропонували
ідеологи ОУН. Денис Квітков
ський (19091979 рр.), ідеолог
ОУН під проводом Андрія
Мельника, зазначав: "Ми є дер
жавним народом". Навіть Мос
ква не заперечує існування ук
раїнської нації і не насмілюєть
ся трактувати офіційно Украї
ну як провінцію Росії, або Ма
лоросію, а визнає її рівноряд
ність і рівноправність з Росією
у СРСР, як "вільному" союзі.
Свою позицію Д.Квітковський
обґрунтовує тим, що "україн
ський нарід ніколи не ратифі
кував ані нового "революцій
ного" уряду України, ані зміни
назви суверенної України з

УНР на УРСР, ані "союзу" цьо
го уряду з іншими совєтськими
республіками. Тому всі ці "змі
ни", що постали в Україні, є не
законними й тим самим не зо
бов'язуючими ані у відношенні
до Україні, ані у відношенні до
інших суверенних держав"
(Квітковський Д. Боротьба за
українську
ідею:
Зб.публ.тв./Денис Квітков
ський.Дейтройт  НьюЙорк 
Торонто, 1993.С.108). Отож,
питання не про суверенітет Ук
раїни, а про анулювання "сою
зу" України з Москвою й по
вернення "суверенної влади в
руки законного уряду".
На мирну революцію орієн
тує визволення України ідео
лог ОУН (з) Анатоль Камін
ський (1925 р.н.). Він наголо
шує, що український націо
нальний рух належить до гло
бального руху за оборону люд
ських прав, оскільки такі руху
охоплюють також і боротьбу за
національні права, яка прояв
ляється в трьох площинах: на
ціональнополітичній, духов
нокультурній і соціальное
кономічній. На його думку,
"визвольна боротьба  це пере
дусім питання психологічне"
(Камінський А. До перспектив
нашої політики /Анатоль Ка
мінський.Б.м., 1977.С.77)
Концепції національно
державного відродження мали
особливий вплив на національ
новизвольний рух наприкінці
ХХ століття, який очолив На
родний Рух України як масова
громадськополітична органі
зація. Привівши націю до про
голошення незалежності, НРУ
запропонував обґрунтовану
програму національного дер
жавотворення й радикального
оновлення суспільства. У ній
зазначається: "Національна,
демократична, правова, соці
альна держава є основною цін
ністю в нашій ідеології" (Прог
рама Народного Руху Украї
ни//nruorg@ukrtel.com).Прог
рама передбачає консолідацію
української політичної нації,
що ґрунтується на політичній
спільності, духовній єдності,
усвідомленості загальнонаціо
нальних інтересів, утверджен
ні державнонаціональних, де
мократичних засад у всіх сфе
рах суспільного життя.
Вис
новки
1.Новітню національну іде
ологію в художній формі запо
чаткував Тарас Шевченко на

противагу
анемічному
слов'янофільству, несвідомому
москвофільству й пізнішому
аполітичному українофільству.
Поет створив новий образ Ук
раїни, її історії й майбутнього,
визначив мету боротьби  від
родження власної держави.
2. Шевченків духовний
спадкоємець Іван Франко обґ
рунтував національну єдність
українського народу
при
роз'єднаності кордонами чу
жих імперій, давність і окре
мішність українства, визначив
ідеал національної самостій
ності.
3.Над проблемами утвер
дження українського націо
нальнодержавного ідеалу пра
цювали Юліан Бачинський,
Микола Міхновський, Лонгин
Цегельський, Дмитро Донцов
напередодні і в період Першої
світової війни, коли національ
на еліта Галичини й Наддніп
рянщини докладала зусиль для
його здійснення.
4.Після поразки національ
новизвольних змагань 1917
1921 років Дмитро Донцов зап
ропонував світогляд нації на
засадах нових європейських
рухів. Його ідеологія позначала
розрив з ідеями доморощеного
провансальства. Концепція
чинного націоналізму станови
ла вольовий світогляд, чітко
визначала мету боротьби в
міжвоєнний період.
5.Як опонент Д. Донцова
виступав Юрій Липа, який
сформулював генеральні ідеї
нації, визначив первні україн
ської раси, відвічну геополітич
ну вісь України, ідеал провідни
ка, протиставив тодішнім ідео
логічним пошукам новітній
державний традиціоналізм,
або легітимізм.
6.У повоєнний час концеп
цію самостійної України в кон
тексті емансипації поневоле
них більшовицькою Москвою
обґрунтовували ідеологи рево
люційного
націоналізму
П.Полтава, Степан Бандера,
Ярослав Стецько.
7. Наприкінці ХХ століття
виник Народний рух України,
який розробив концепцію на
ціонального визволення і при
вів націю до проголошення
державної незалежності. Як
політична партія НРУ запропо
нував програму національного
державотворення й радикаль
ної перебудови суспільства.
Олег Гринів,
професор. м.Львів.
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