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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ

27.03.2010

Копія Президенту України  В.Ф. Януковичу!

Почнемо, панове, з логіки: між сталінізмом і гітлеризмом , вами панове, поставлено 

знак рівності, і зовсім недавно. Ви і гітлеризм, і сталінізм  осудили, як злочинний. 

Нагадали народам Європи і світу, що в Другій Світовій війні правили два бандити –

диктатори: Гітлер і Сталін, поміж яких перший – Гітлер - знищив понад 10 мільйонів 

життів у м’ясорубці війни, другий - Сталін – понад 40 мільйонів. Плюс той і той 

замордував ще й найчастіше ні в чому невинного люду різних національностей у своїх 

концтаборах - сталінських і гітлерівських. Честь вам і хвала за цей всесвітній осуд цих 

Торквемад ХХ сторіччя. А днями ви осудили найактивнішого борця з цими двома 

злочинними режимами, цими двома дикторами-людожерами. Осудили сина українського 

народу, який усе своє свідоме життя боровся з тим й іншим злочинним режимом -

режимом Гітлера і Сталіна і, врешті-решт, незважаючи на  глибоке підпілля був убитий 

авторучкою з ціаністим калієм сталінським холуєм, зрадником, якого засудили, до речі, 

самі ж німці. Тепер вами, панове, осуджується вже не Сталін і не Гітлер, а герой України,  

син українського народу - Степан Бандера, нескорений воїн і найактивніший борець з 

вищеназваними  окупаційними фашистськими режимами. Питається, панове, де ж ваша 

найелементарніша логіка?  

Чому ж ви в цьому випадку не осуджуєте московський Кремль, який на день 

народження Сталіна збирається його портрети вивісити чи не по всій Московії,

починаючи з Красної площі і кінчаючи Далеким Сходом - Хабаровським чи 

Благовєщенським?

Якщо подивитися на підписи європейських парламентарів, які вимагають від 

Президенту України, переглянути ті погляди, які мав до цього у Європі, скажімо, 

великий де - Голль, що писав аби в нього була така армія, як УПА, то гітлерівський чобіт 

ніколи не ступив би на французьку землю, то хочеться запитати 9 європарламентарів, чи 

все гаразд у них  не лише з логікою, а й історичною пам’яттю?!  Невже вона, пам'ять, так 

швидко притупилася, чи щось не те з головами у декого з членів Європарламенту?

Анемією раптом «захворіли» поголовно чомусь тільки поляки і частково  німці. Поляків 

можна зрозуміти, коли двадцяти річний студент викинув гасло «Хоч з чортом, аби не з 

ляхом». Очевидно, такі гасла викидаються уярмленим народом не просто так. Певне, 
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треба чимало залити топленого сала за шкіру русичам, русинам чи рутенам, як поляки 

тривалий час називали українців, за їхнє древнє походження, за те, що вони  нащадки 

могутньої Київської Русі, щоб викинути такі гасла і йти на свідомі вбивства тих тиранів, 

які по відношенню до тих русинів були особливо жорстокі. Саме таким виявився і міністр 

внутрішніх справ ІІ Речіпосполитої Польської полковник Броніслав Пєрацький. Він, під 

маркою боротьби «з антидержавною діяльністю», безпощадно викорінював навіть 

найменші спроби нагадування про гарантовану Галичині в 1923 році Лігою Націй 

автономію. За ці його діяння, за страшні пацифікації українських сіл Галичини та Волині, 

які здійснювалися тоді, коли села радянської України вимирали від голодомору, 

українські самостійницькі сили Галичини винесли йому найвищу міру покарання. Вирок  

виконали соратники і однодумці молодого Степана Бандери.

Я вже мовчу про комуністичну польську операцію «Вісла» і трагедію Волині, де 

розпочали не українці, а саме поляки, або їх спровокувала абверівського агентура, щоб 

українці і поляки винищували одне одного. Я дуже добре пам’ятаю листівки хлопців з 

УПА до поляків. Особливо  ту, в якій українські повстанці закликали поляків бути хоч 

трохи милосердними до мирного населення. « Бийтесь з нами, чоловіками, але не кидайте 

наших дітей живими у вогонь. Невже ви хочете, щоб і ми відповіли вам такою ж 

середньовічною жорстокістю?» Ці листівки тих років неважко знайти в архівах. Може,

копії і вислати тим 9 поляках з європарламенту, що ще вчора вважали себе «українськими

адвокатами» в Європі. Хай почитають. 

Можна зрозуміти також й німців, які породили Гітлера і гітлеризм на своїй території 

і тепер хочуть відмитися перед світом. Однак не можна зрозуміти чому тоді депутати 

найвищого органу інтегрованої Європи, не осуджують тих гітлерівців — генералів і 

фельдмаршалів, що нині живуть в Німеччині, отримують чималі пенсії, користуються 

усіма благами цієї країни і вдають, що фашизм народився не на їхній території, а на 

території … України. Для цього вони навіть знайшли автослюсаря з Детройта, який 

виявився найбільшим фашистом у світі, порівняно з яким Гітлер, й усі нинішні пенсіонери 

—гітлерівці  чи пенсіонери - сталінці взагалі безневинні ягнята. До слова сказати, як 

журналіст, я спеціально з’їздив у Махаринці, на Вінниччину, і там дізнався, що в цьому 

селі жило два червоноармійці з такими іменами й прізвищами, які потрапили до

гітлерівського полону разом з мільйонами інших. Так от один з однофамільців — Іванів 

Демянюків ще в 1972 році повісився після того, як до нього завітали «хлопці» з 

Вінницького КеДеБе і поцікавилися в якому гітлерівському таборі він перебував. Може, 

саме того покійного потрібно було осудити. Хоча б посмертно, а не безневинну стару 
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людину, яку знайшли, як цапа відбувайла, для вселюдської комедії і дикого судилища, 

приписуючи червоноармійцю такі масові вбивства, ніби він був не полонений рядовий 

червоноармієць, а мінімум фельдмаршал гітлерівський каральних військ. Смішно це, 

панове, якби не було так сумно.

До вашої логіки і совісті, якщо вона у вас є, треба віднести і ще одну масакру — це 

мало не поголовне вирізання і знищення чеченського народу, тобто громадян Російської 

Федерації відповідно їхніх паспортів, московськими сатрапами. Вирізали і знищували 

чеченців московські солдати й офіцери. Тепер вони з «гордістю» показують у своїх 

кінофільмах-бойовиках, як вони поголовно вирізували мало не все чоловіче населення (з 

паспортами двоглавого) невеличкого, але гордого кавказького народу, тільки за те, що він 

в своїй хаті хотів розмовляти і молитися по своєму, живучи на волі, без вказівок Кремля. 

Ви тоді, панове, обігрівали свої старі сідниці російським газом і гріли воду в роті, щоб не 

простудитися і ніхто з вас не розтулив губ, щоб бодай теплою водичкою плюнути вбік 

Москви. Ось такі ви «принципові і героїчні» на високій євро зарплаті. Ви не хочете 

уникнути ані в історію, ані в передісторію і не хочете зрозуміти, чому ж українці (цей 

великий і древній європейський народ, обкрадений «братами зі сходу», починаючи з назви 

країни і її населення,) упродовж 400 років бореться й досі  за свою незалежність. Чому ви, 

панове євро парламентарі, живете не своїм розумом, а ідеологією Росії — спадкоємниці 

СРСР, яка й досі  любить Сталіна і засуджує усіх тих, хто боровся з цим найжорстокішим 

диктатором милого сторіччя.

Чи ви хоч свідомі того, чи у вас перед тим, як не всихала ваша рука і нічим не був 

заповнений мозок, поцікавилися хто такий Степан Бандера, що так швидко натиснули на 

кнопку. А тепер ви ставите ультиматум: або Бандера, або Європа.

 Кому, як на мій особистий погляд, потрібна Європа з такими поглядами та 

підходами. Європа, як беззуба баба, що сидить на припічку і вигріває свої старі кості і не 

хоче втрутитися в бандитизм, яким займається мало не щоденно Москва, воюючи зі 

своїми сусідами, обзиваючи їх то чучмеками, то салоїдами, то лісовими недоносками, чи 

фашистами-прибалтами. Але вона не тільки обзиває, а й по бандитські відхоплює чужі 

території і під благословення беззубої і «принципової» Європи разом з «логічно 

мислячими» парламентарями, все це мовчазно схвалює. То я краще поклонюся батькові 

Лукашенку, який сказав своїм сябрам, сядемо на картоплю, підемо в землянки і в ліси, але 

не станемо на коліна перед московським ведмедем. Невеличка горда країна Білорусь. 

Слава їй!

 Ви навіть не захотіли вникнути, що після оголошення 30 червня 1941 року у Львові 

акту про Незалежність України, Гітлер розстріляв чи не весь український уряд й 

представників української інтелігенції — понад 300 осіб. Степана Бандеру посадив у тому 

ж 1941 році у концтабір, як його однодумців і родичів, де він просидів до 1944 року. Його 
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двох братів та сестра були закатовані гітлерівським режимом. А тих із родини, хто вижив 

після 1945 року «батько» Сталін відправив до Сибіру.

Про яке ж співробітництво Бандери з Гітлером вам йдеться? А може ви переплутали 

Степана Бандеру з генералом Власовим, якого тепер Москва виправдовує доводячи, що 

він боровся не проти Росії, а за Росію? Який же ж ви, під личиною демократії, 

демонструєте сатанинський цинізм! Яка ж безцеремонність з вашого боку. Яке ж 

європейське безстидство і зухвала демонстрація людьми політики зневаги голосу людей 

культури і науки. В ім’я чого ви це робите, проводячи нові лінії поділу європейського 

материка? 

Звичайно, сталінські недобитки, верещать на весь світ, що Степан Бандера — не 

герой, а бандит. Тим криком вони хочуть заглушити совість. Справою їхніх рук є понад 

150 тисяч убитих західних українців після  1945 по 1958 роки, понад 500 тисяч населення 

Карпат вони виселили до Сибіру. Тим істеричним криком, який ви сприймаєте  як  голос 

правди, вони виправдовують свій бандитизм на теренах Західної України, де вони 

винищували корінне населення та цілими селами висиляли людей у краї вічної мерзлоти. 

Вони герої, їм дані за ці бандитські вилазки солідні державні пенсії в незалежній 

Україні, за яку вони не боролися. Їм надані пільги і квартири, на землі того народу, проти 

якого вони боролися озброєнні до зубів. А справжні сини і борці за волю свого народу, 

своєї вітчизни, харчуються з рук волонтерів і гуманітарних допомог з-за кордону. Така 

совєтська логіка живе й досі не лише в головах європарламенту, а й в головах 

«визволителів» від свободи до рабства — п’ятої колони, які залишаються у кожній 

вчорашній колонії, і при першому теплому вітерцю, піднімають голови і приходять до 

влади, щоб знову очолити адміністрацію митрополії і виконувати усі вказівки 

вчорашнього сюзерена, стаючи в позу васала, але вдаючи з себе гордого і незалежного 

державного мужа з психологією раба і служки, граючись у державність, свободу слова і 

демократію. А водночас ховаючи в московському рукаві елементарну удавку - петлю, яку 

так хочеться пошвидше накинути на шию непокірному українцеві, щоб він перед цим хоч 

задумався, що він у черговий раз наробив і кого він на свою голову знову вибрав. 

Я кілька років тому був у далекій карпатській Верховині. Раджу і вам, євро 

парламентарі, поїхати в будь-яке Верховинське село і глянути на ті хрести і могили, що 

«прикрашають» майже кожен садок і город садиби українців і запитайте у них, що це за 

могили поміж фруктових дерев? Вам скажуть: так сталінські головорізи знищували наших 

братів, сестер та батьків. Розстрілювали загарбники - зайди нас на нашій же землі. Чому

ви, панове євро парламентарі, живете не своїм розумом, а ідеологією Росії - цієї 

спадкоємниці СРСР, яка й досі  любить Сталіна і засуджує усіх тих, хто боровся з цим 

найжорстокішим диктатором минулого сторіччя?
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І ще одне: де ви знайшли документ, що Степан Бандера – злочинець? Може, про це 

написано в рішеннях Нюрнбергського трибуналу? Може, там сказано, що Бандера і УПА 

злочинці? Совєтський прокурор Руденко не оминув би цього, щоб не вписати у судове 

рішення Нюрнберзького процесу. Але натомість там є рядки, які утверджують, що 

гітлерівці боролися з українськими націоналістами. То на чиєму ви боці, євро 

парламентарі?  За елементарною людською логікою, ви на боці Гітлера і Сталіна, з якими

усе своє свідоме життя боровся саме Степан Бандера. Слава і вам послідовні Московській 

ідеології у своїх рішеннях європарламентарі!

 Мені особисто все одно чи відмінять Указ президента Віктора Ющенка про присвоєння 

Героя Україні Степані Бандері, чи не відмінять. Для мене головне, на відміну від вас, 

європанове, - це справедливість і об’єктивність. Степан Бандера все одно залишиться для 

більшості українців сином свого народу, патріотом і незламним борцем перед двома 

тоталітарними режимами, які загарбували у свій час мою Батьківщину. Та не однаково 

мені, коли відмінивши цей Указ свого попередника, новий Президент розпишеться під 

цим Указом в тому, що він не Президент усієї Української Держави, а просто черговий 

васал і служка сусідніх держав, на догоду яких він пішов проти себе і своєї Програми 

об»єднати Україну. Бо  «доблесні кадри», які депортували з України до далеких просторів 

СРСР, у сталінські концтабори, українців, кримських татар, німців, болгар, греків, поляків  

та представників інших національностей, мабуть, нині складають не більше одного 

відсотка поміж 46 мільйонного народу і на догоду цьому «доживаючому відсотку 

окупантів чи заблудших ідеологічних овець типу цибенків чи колісніченків» йти назустріч 

і при цьому думати, що це об’єднання великої європейської  держави в одне ціле, є таким 

самим смішним, як і логіка політичних євро парламентарів з їхнім не історичним , а 

політичним рішенням.

                                                                                                            ОЛЕГ ЧОРНОГУЗ,
                                                                                   письменник.


