Існує

національної ідеї як основи українського
державотворення.
Якби не було фактору московської загрози,
своє гучне слово і надалі мала говорити вулиця,
революційна
стихія
мала
породжувати
конкретні політичні здобутки, а об’єднане
революційними
настроями
суспільство
–
контролювати дії нової влади.
Але нам є чим пишатися. У нас є підстави не
втрачати оптимізму. Насамперед, взимку 20132014
років
відбулася
революція
свідомості.
Сьогодні наше суспільство не
таке,
як
рік
тому.
Революційна
боротьба
призвела
до
тих
змін,
потенціал яких розрахований
на не одне десятиліття.
Наше
Суспільство
стало
ближчим
до
сприйняття
націоналістичних
ідей.
Суспільство
усвідомило
власну відповідальність за
творення історії. Суспільство
почало розуміти, що перед
владою
потрібно
ставити
чіткі
вимоги,
а
у
разі
невиконання
тих
вимог
можна цю владу усунути.
Відбулася ще одна позитивна зміна –
посилення позицій націоналістичного руху. Ми
зуміли об’єднати у єдину революційну силу різні
середовища,
зорієнтовані
на
ідеологію
українського націоналізму. Ще донедавна ці
середовища були витіснені неоколоніальними
обставинами на маргінес суспільно-політичного
життя.
Та зараз «Правий сектор» – один із важливих
чинників життя в державі. Дуже багатьом
«Правий сектор» невигідний, проте ми існуємо і

така східна приказка: собака гавкає, а

караван іде. Протягом усіх років існування
незалежної України ця приказка надихала мене
та багатьох моїх побратимів. Ми йшли. Йшли
дорогою Національної революції.
Йшли до омріяної
мети
– Української
Самостійної Соборної Держави. Гавкали собаки,
гарчали шакали, а ми робили свою справу.
2013 рік приніс винагороду за усі докладені
нами
зусилля.
Наше
суспільство
почало
усвідомлювати
прописну
істину: лише червоно-чорний
прапор боротьби приведе нас
під синьо-жовтий стяг свободи.
Ідеї, котрі ми, націоналісти,
пропагували не один рік, стали
сприйматися критичною масою
українських громадян, і це
призвело
до
дійсно
революційного розвитку подій у
країні. При цьому усе ж
потрібно усвідомити той факт,
що Національна революція ще
не перемогла.
Імперський Кремль панічно
боїться створення української
національної держави. Тому на
початок революційних змін у країні він
відреагував цілком закономірно: агресією. Поки
що, на жаль, ми мусимо вести лише оборонну
війну, захищати власний суверенітет та
територіальну цілісність. Московська агресія
призупинила революційні процеси: врятувала
олігархічну систему, дозволила новій владі
діяти досить нахабно, врятувала тих, хто
провинився перед народом, від люстрації, не
дала
завершити
революційний
процес
юридичним
і
політичним
закріпленням
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впливаємо на ряд процесів, адже спираємось на
правильні ідеї та ідеали, жертовність нашого
членства та підтримку населення.
Дуже важливим також є зростання мілітарної
сили націоналістичного руху. «Правий сектор»
з’явився у вітчизняній історії, захищаючи в ніч
на 30 листопада «студентський» Майдан від
озвірілих гоблінів із «Беркуту».

жертовних людей, сповнених лицарськими
чеснотами.
Ми, націоналісти, мріємо про таку Україну, у
котрій українська нація не лише зміцніє
матеріально, але й відновиться духовно, яка
змиє ганьбу історичних поразок, буде гідною
найкращих із наших предків і, водночас,
забезпечить славне майбутнє нашим нащадкам.
Водночас ми пропонуємо суспільству таку
систему, котра забезпечить кожному чесному
громадянину незалежно від національності
всебічні свободу, справедливість, порядок.

«Зброєю» кількох десятків хлопців, котрі в ту
ніч знаходилися біля пам’ятника засновникам
Києва, були палиці (або навіть не палиці, а дошки
із нашвидкуруч розібраних піддонів) та баночки
з горошком. Пройшло кілька місяців, ставки у
боротьбі
зросли,
а
«Правий
сектор»
перетворився
на
революційну
армію,
загартовану у вуличних боях.
Після втечі Януковича ми змогли налагодити
систему професійного вишколу власних бійців і
зараз вони ефективно протистоять озброєним
московським диверсантам.
Зважаючи на те, що «Правий сектор» був
змушений пристосуватися до нових політичних
умов і перетворитися на партію, ми ретельно
підбираємо форми спротиву московським
агресорам. На жаль, нинішня влада не сприяє
тому, щоб у повній мірі використати потенціал
націоналістів у боротьбі за територіальну
цілісність країни. Одначе певну співпрацю ми
налагодили, і зараз наші хлопці, координуючи
свої дії з силовиками, стоять на захисті
національних інтересів як на «лінії фронту», так
і в «тилу».
Ті наші хлопці, які протистоять московським
диверсантам
на
Донбасі
чи
охороняють
державний кордон десь на Рівненщині, – це
впевненість у нашому майбутньому.
Найкращі
із
них
будуть
очолювати
націоналістичний рух і, можливо, з часом
очолять політичне життя в країні. Це ті люди,
для яких честь і захист національних інтересів
стоїть вище безпеки та особистих благ. Зараз,
на жаль, при владі у нас знаходяться люди із
психологією торговців та банкірів. Із Божою
поміччю Національна революція в Україні
переможе,
і
ми
матимемо
справжню
національну еліту – не просто професіоналів, а

Ми боремося за українську національну
державу, у якій зникне крайнє соціальне
розшарування, будуть задоволеними базові
потреби громадян, корупція буде суворо
каратися, а замість задоволення інтересів
кримінально-олігархічних
кланів
буде
спостерігатися турбота про інтереси народу.
Хіба ідея створення такої держави не зможе
об’єднати усіх громадян нашої держави від
Львова
по
Луганськ,
від
Чернігова
по
Сімферополь? Звичайно ж зможе. Лиш наші старі
політики, на жаль, звикли мислити і діяти
зовсім іншими категоріями…
Наш «караван» іде. Питання переможного
завершення Національної революції уже не зняти
із повістки денної. А тому – ми переможемо, і
нехай нам допоможе Господь!
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Не

«ЯДЕРНИЙ

ГЕТЬМАНАТ»

конфлікт, який розв'язати без війни неможливо,
воліють залишити його у тліючому стані, під
наглядом.

дивлячись на лякаючі темпи розвитку

озброєнь, війни ХХІ ст. явно поступаються
інтенсивністю війнам ХХ ст. Ніхто не варить з
полонених мила, не створює архіпелагів смерті,
не знищує ковровими бомбардуваннями цілі
міста. Коли США завойовували Ірак, ні в кого не
було сумнівів, що вони здатні одномоментно
знищити
той
Ірак
до
останнього
бедуїна,
проте
американці
воювали
навдивовиж обережно – за 4
роки двадцятисемимільйонна
розгромлена
і
окупована
країна втратила у бойових
діях близько восьмидесяти
п'яти тисяч людей.
В 2008 р. російська армія
чисельним
складом
перевищувала грузинську в 46
разів, але не наважилася
навіть захопити беззахисний
Тбілісі. Перевага в абсолютній
масі давно не визначає ні
тактику,
ні
результат. Наймогутніші
агресори планети не нарощують загальну
військову
потужність,
а
розробляють
високоточну зброю, щоб однією кнопкою
знищити ворожий об'єкт, не зачепивши при
цьому випадкового цивільного. Нащо така
акуратність? Причин 3:
1. Глобалізація;
2. Інформатизація планети;
3. Ядерна зброя.

Інформатизація планети
Офісний
планктон
любить
повторювати
приказку, що "зараз війни ведуться не зброєю, а
пропагандою". Звісно, це смішна позиція - війни
велися і ведуться виключно зброєю, вірити у
вирішальну роль пропаганди
може
лише
той,
хто
сподівається замість фронту
відсидітися
перед
телевізором. Проте не можна
ігнорувати
факт
–разом
із гарматами на жертв будьякої сучасної війни дивляться
очі всіх телекамер світу, і
світ,
спостерігаючи
війну
онлайн
в
найдрібніших
подробицях, виносить свій
моральний вердикт.
Від
цього
вердикту
в
демократичних суспільствах
(які складають на планеті
головний
центр
сили)
залежать політичні рішення. Тому сучасні війни
перетворилися на озброєні демонстрації, з
розрахунком на журналістів та інтернет.
Отже, далекоглядні військові намагаються
уникати печерного звірства і масових жертв,
розуміючи, наскільки світ прозорий і тісний, і як
важко у ньому сховатися від відповідальності.

Ядерна зброя
Ядерна зброя призвела до того, що жодна з
країн не може довести конфлікт до краю, до
тотального знищення, до вирішальної битви.
Коли грає остання ставка, у когось можуть
здати нерви, і він погасить цю планету, мов
лампочку. Отож, війни ХХІ ст. – це війни малої
інтенсивності, без Сталінградів. З огляду на все
вищепереховане, а також високу мобільність
сучасних військ, війни майбутнього будуть
більшою мірою партизанські, без чітких
фронтів. Враховуючи, що урбанізація в Європі
вже складає 74,6%і продовжує рости, саме міста
стануть основною ареною бойових дій. Маска
стане таким же невід'ємним атрибутом бійця,
як зброя.

Глобалізація
Глобалізація призвела до того, що у будьякому
локальному
конфлікті
вузлом
зав'язані американські, китайські, британські,
російські, німецькі, французські і ще Господь
знає чиї інтереси. Рубати з плеча – значить
рушити складну рівновагу, яка будувалась
десятиріччями, і зсув якої може відгукнутися
несподіваними
і
малоконтрольованими
наслідками
(наприклад,
дрібна
і
майже
безкровна війна у Криму поставила під удар
Сирію, хоча, здавалося б – де Крим, а де Сирія?).
Тому "миротворчі сили" (тобто зацікавлені
сторони), стикаючись з необхідністю розв'язати
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запас
набоїв,
харчів,
протитанкових
загороджень, мішків і піску для термінової
побудови барикад в стратегічних місцях Києва
за попередньо-розробленими планами, мусять
бути
визначені
місця
для
снайперів
і
гранатометчиків. У бункері під Майданом
мусить бути розташований центр електронного
спостереження за містом.
Службу в Самообороні мусять нести всі кияни,
за зразком армії Швейцарії чи Ізраїлю, років до
40-45. Збори – раз на рік, по тижню-півтора
(майже як виїзди на картоплю в СРСР). Кожен
ополченець буде приписаний до своєї районної
сотні, і зберігати вдома зброю, з якою мусить
з'явитися на Майдан, коли прийде строк його
служби, або подано сигнал до загальної
термінової мобілізації.
Оскільки українська армія мусить бути
перебудована докорінно, гостро постає кадрове
питання. Де взяти толкових офіцерів?
Офіцерів треба найняти у НАТО.
Але не німців чи англосаксів
(нема
чого
тут
робити
командирам з імперських націй).
Укладати контракти треба з
чехами
або
поляками
–
слов'янськими народами, які в
недавньому минулому самі були
підкореними,
але
здобули
незалежність.
Вони
значно
швидше
і
органічніше
інтегруються
в
українське
життя.
Ополченці
будуть
нести
патрульну службу в Києві, а
також вправлятися у військовій
науці. У разі нападу ворога
Майдан
стане
базою
для
розгортання партизанської війни – місто,
перекрите
барикадами,
наїжачене
снайперськими гвинтівками, гранатометами та
ручними мінометами буде таким же незручним
та малопрохідним для окупантів місцем, як ліси
Фінляндії для більшовиків. А при ефективній
роботі армійських ППО та артилерії – взагалі
неприступним.
І – вишенькою на торті – ядерна зброя. Україна
повинна відновити ядерний статус. Вона має для
цього всі права: міжнародні гарантії безпеки
виявилися дешевим папером – територіальна
цілістність порушена, при чому одним із її
гарантів, а інші гаранти ясно дали зрозуміти, що
виконувати свої зобов'язання не збираються.
Україна
мусить
знову
стати
ядерною
державою!

Нова українська військова доктрина
Війна з Росією неминуча. Те, що вона не
відбулася минулого місяця, свідчить лише, що
вона відбудеться у більш-менш віддаленому
майбутньому. Як писав Макіавеллі: "Війні не
можна запобігти, її можна лише відкласти".
Всі геополітичні вектори вже вишикувалися в
однозначну картину: По-перше, Україна оточена,
російське військове угрупування у Придністров'ї
з південного заходу, угрупування в Криму на
півдні, російські війська на північному сході,
війська у Білорусі на півночі. Навіть у Ізраїля
ситуація
простіша.
По-друге,
ніхто,
крім
українців, не буде Україну активно захищати.
Чого нас навчив Майдан? По-перше, він
вчергове підтвердив, наскільки безпорадною у
вуличній війні є важка техніка. Її можна
знищувати буквально кухонними методами. Подруге
– показав
ефективність
вуличних
барикад. По-третє, довів, наскільки дієвим є
народне
ополчення,
самоорганізоване за допомогою
соціальних мереж (Майдан же
був, по суті, флешмобом).
Що Україна зараз
мусить
робити
з
Майданом?
Крім
професійної армії (ППО, артилерії,
танкових військ, авіації, флоту,
військ особливого призначення і
т.д.),
повноцінною
силою,
підпорядкованою
Міністерству
оборони,
мусить
стати
національна
Самооборона. Україна
мусить
розпустити внутрішні війська
(без права колишніх службовців
на поновлення в інших силових
структурах), а Майдан зробити
постійно-діючим механізмом. Як Запорізька Січ
була мобілізаційним центром і прикордонною
службою, Київський Майдан мусить бути
центром охорони громадського порядку і
проходження військової підготовки.
Всі зайняті нині Самообороною і Правим
Сектором будівлі, пригодні під казарми (зокрема,
готелі
"Дніпро"
і
"Козацький")
треба
націоналізувати (з рештою, колись вони були
державними, і Бог знає, наскільки чесно
приватизувалися),
власникам
виплатити
компенсацію і відправити під три чорти. Будинок
Профспілок відбудувати заново, але у більш
сучасному вигляді, прилаштованим під потреби
ополчення,
з
ангарами
для
техніки,
з
тренувальними залами, з тирами і т.п. Під ці ж
потреби перебудувати підземний ТЦ "Глобус". На
складах мусить знаходитися стратегічний
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Політики,

«ЧИ

Є РОСІЯ НЕПОБОРНА?»

цариці Катерини І, яка була при царі (вона була
такою самою повією на троні, як і друга
Катерина), візир прийняв викуп і випустив царя
з його військом із повної катастрофи, лише
змусивши підписати ганебний для Москви мир,
який між іншим гарантував незалежність
України, але якого потім Петрові і не снилося
додержуватися. Як у 1711 р., так і у 1709 р. не
стратегічна
неможливість
розгрому
Московщини врятувала її, а нефортунна
політика державних мужів Заходу і Туреччини.
Виросла ж Росія — після "смутного часу" (від
смерті Івана Грозного до 1613 р.) також завдяки
політичній нерішучості Заходу: вже при Іванові
Грозному
не
бракувало
голосів
перестороги
далекозорих — та на жаль
самітних — політиків Заходу
перед
небезпекою
розростання
Московщини.
Славний дюк Альба, вже в
1571 р. перестерігав німецькі
імперські Стани не посилати
артилерії і взагалі новітнього
озброєння
москалям,
бо
казав — "коли московський
цар
прийме
всі
новини
військової техніки, він стане
сильнішим ворогом, грізним
не тільки для Німеччини, а й для всього Заходу".
Але Заходові важливіше було торгувати нині,
ніж думати про завтрашню небезпеку.
Так само, в ті самі часи, не бракувало зі
сторони чужинців, що довго служили в
"опричниках" царя, детальних проектів — інвазії
на московське царство зі сторони Білого моря,
щоб зруйнувати імперію царя, "одвічного ворога
всього християнства і жахливого тирана". Один
автор такого проекту інвазії Московщини радив
навіть, як зібрати потрібну для того армію: так,
як в наші часи роблять не раз більшовики (в
Іспанії, в Греції) — а саме створити міжнародній
корпус із маси безпритульних вояків, які, в
наслідок тодішніх війн, безпритульними масами
блукали по просторах західної Європи. Але ні ці
проекти, ні перестороги дюка Альби, не зробили
в Європі популярною ідею боротьби з загрозою
московського наїзду. Так само, як не дуже
вплинули
на
російську
політику
Європи

які дивляться тільки на поверхню

подій, перелякані поверхнею, простором Росії,
мають її за непоборного велетня. Окрім цієї
поверхні, як доказ наводять, очевидно, історичні
факти: невдачу походу Наполеона, перед ним
Карла Шведського, а після них — Вільгельма і
Гітлера. Факти є фактами, лише треба вміти їх
пояснити.
Відразу поставлю тезу, яку спробую довести в
цій короткій статті, або бодай показати, що її
можна довести. Ця теза: причини успіхів,
завдяки яким Московщині вдавалося позбутися
досі будь-якого наїзника, були не військовостратегічні, а політичні.
Візьмемо
похід
Карла
Шведського
проти
Петра.
Всупереч
історикам
російським
і
тим
українським, які є під їх
впливом, похід Карла ІІ так
само добре міг закінчитися
перемогою
шведів,
як
закінчився
їх
поразкою.
Генерал
Юнаків,
у
своїй
фундаментальній праці про
"Велику
північну
війну"
(опублікованій у виданнях
"Імператорського
ВоєнноІсторічєского Общества" перед 1914 р.) —
доводить,
що
інвазія
Карла
поставила
Московщину
на
край
загибелі.
Автор
Оксфордської історії європейського Сходу,
твердить, що союз шведського короля з
Мазепою — був єдина його реальна політична
комбінація. Але акція не вдалася. Чому? Тому,
що їй на перешкоді стала короткозора політика
європейських держав: на стороні Петра проти
Швеції стали Данія і Польща. Цього було забагато
для однієї Швеції...
За 2 роки після Полтави, дипломатії гетьмана
Пилипа Орлика вдається втягнути Туреччину у
війну з царем Петром. На прутських степах
царська армія, разом з Петром, була оточена
турками і цареві нічого не лишалося — в
нормальному розвитку подій — як капітулювати
і стати в'язнем Порти. Можна собі уявити, як
такий безславний кінець Петрової кар'єри
відбився б на долі Росії! Але сталося інакше:
зваблений діамантами і жіночими чарами
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перестороги і дипломатична акція екзильного
гетьмана Пилипа Орлика.
Похід Наполеона не вдався, але — як твердять
деякі історики Заходу — не через стратегічні
причини. План цісаря був дійти до Двини й Дніпра
і зайняти там оборонні становища, укріпитися
на цій лінії, поробити склади всього потрібного
для армії, а на Москву рушити щойно на весні
1813 р. Загонистість корсиканця і віра в свою
зірку, а також і ради деяких нетерпеливих
маршалів, — спонукали Наполеона залишити цей
план і погнали в зимі на загибель, якої можна б
було уникнути. Непідготовленість до зимового
походу
довершила
решту.
Деякі
автори
твердять, що якби війна була ліпше підготована,
то навіть відступ з-під Москви не приніс би за
собою поразки. Відступаючи, французи могли б
у Вільні зустріти москалів із своєю армією у
двічі міцнішою від них.
Не в хибності плану війни — твердять ці
автори — а в хибах його виконання лежала
причина невдачі. Але головна — знову в політиці.
Після захоплення армією Наполеона всієї Польщі,
Білої Русі, частини московських земель, по
наближенню її до границь України, в населенні
Росії і навіть серед самої армії почала ширитися
деморалізація і дух пораженства.
З мемуарів російських того часу знаємо, яку
деморалізацію
викликало
віддача
Москви.
Відступаючу, розбиту під Бородіним, російську
армію, якої деякі частини відходили через
Москву, населення столиці обкидало образами і
лайками. В самій армії вже слабнув дух
спротиву. Знаємо випадки, коли священики на
Білій Русі приводили народ до присяги цісареві
Наполеонові; знаний виступ маршала шляхти в
Україні Лукасевича, який на бенкеті підіймав
тост за Наполеона. Може це була лише бравада
однієї людини, але коли її допускалося в країні,
ще зайнятій російською армією, свідчить це про
величезний занепад російського престижу в ній.
А найголовніше, почалися розрухи серед селян.
Пішли чутки, що Наполеон — син Катерини і, йде
вернути селянам свободу; почалися бунти селян
проти поміщиків. Наполеонові радили видати
універсал про визволення селян...
Це могла б бути іскра, якої пожар спалив би
армію російську (що складалася ж із селянкріпаків), захитала б оборонною силою країни і
самою позицією царя... Наполеон не зробив
цього, навпаки, в деяких випадках власною
збройною силою здушував селянські повстання
проти поміщиків, не хотів "розплутувати стихію
народного бунту". Тоді цей народний бунт –
піднявся проти нього ж.
Пізніше він шкодував за невикористаною
нагодою (як знаємо з мемуарів його ад'ютанта

Коленкура, з яким промчав саньми весь довгий
шлях від Москви до Парижу взимку 1812р.
Пізніше
зацікавився
козацькою
"Енеїдою"
Котляревського, пізніше доручив придворному
історику
історію
козаків
українських
(і
донських) – очевидно, як елементу, яким завжди
в історії підважувалась потуга московської
імперії. Але було пізно…
Бачимо, отже, що і в цій імпрезі Захід боявся
взяти до рук зброю, яку безнастанно проти
нього вживала Московщина — починаючи від
агітації в Україні проти козацької старшини, в
Польщі — проти шляхти, на Балканах — проти
"беїв" турецьких, а тепер всюди – проти
"буржуазії". А головне, не зважав Захід на
момент національний, на багатонаціональний
склад і, національні лінії поділу, куди найкраще
можна було б загнати клин, щоб розщепити
Росію. Так було тоді, так самісінько є й тепер.
Політика, а не стратегічні причини, винні в
невдачі нападів на Москву.
В Кримську війну (коли Росія оволоділа
Румунією) на щастя для Європи і для людськості
на чолі європейської політики стояли державні
мужі, що бачили далеко. Англія зорганізувала
антиросійську коаліцію з Туреччини, з Франції
Наполеона ІІІ, з Сардинії і з себе самої. Ця коаліція
вигнала москалів з Румунії, з Балканів взагалі,
розгромила
армії
царя
в
Криму,
взяла
Севастополь, затопила флот Росії і змусила
Миколу І вжити отруту, а нового царя просити
миру ціною принизливих умов: Росії було
заборонено
тримати
військовий
флот
і
укріплення на Чорному морі.
Там, де політика була на висоті завдання,
спроби знищення Росії удавалися. Правда, успіх
був половинчастий, та цьому знов таки
причиною була політика. Західні союзники
настирливо
жадали
від
Австро-Угорщини
прилучитися до коаліції. Габсбурзька монархія
тоді, як ще не була об'єднана Пруссією
Німеччина, була першою військовою силою (крім
Франції) в Європі; її участь у війні – могла би
привести до поважніших клопотів для Росії і не
так ще захитати її великодержавне становище.
Але
Австрія
лишилася
нейтральною,
обмежившись військовою демонстрацією на
кордонах...
Лише 22 роки після паризького миру, що
закінчив Кримську кампанію, московський
ведмідь, користаючись з розгрому Франції в
1871 році, знову посунув на Балкани. Царські
армії
вже
стояли
майже
у
брам
Константинополя,
готуючись
вступити
до
нього... Енергійний натиск Великої Британії і
концентрація
її
флоту
на
турецькому
побережжю
змусили
царя
відступити
і

6

залишити не тільки Константинополь, але й
Балкани.
В 1905 р., під час російсько-японської війни,
поразка Росії не перемінилася в катастрофу
тільки завдяки приязному відношенню до неї
Заходу. Тоді Росія пішла на мир не так під
ударами японської армії, як під загрозою
революції, яка і вибухнула в жовтні 1905 р. Ця
революція не була жартом і лише з великим
трудом царатові удалося опанувати її і ввести в
русло легальної опозиції (Дума!).
Коли б Росія, розгромлена на Сході, знищена
революцією всередині, зазнала би нападу з
Заходу, зі сторони Німеччини й АвстроУгорщини, імперія розлетілась б напевно. Бо хто
знає, чи поспішили би держави крайнього Заходу
на поміч їй, вже непоправно розбитій на
Далекому Сході, в розпал революції всередині,
битій свіжими арміями з Заходу. А допомога
Америки в 1905 році була
виключена — і мілітарно, і
психологічно. Але Німеччина
того
не
зробила,
навпаки
Вільгельм запевняв царя в
своїй
приязні.
За
цю
нейтральність, своїм західним
сусідам
відплатила
Росія
інвазією на них у 1914 р.
Зупиняючись на теперішніх
часах,
бачимо
те
саме:
союзники виграли війну з
німцями, але програли мир. Що
Росія тепер загрожує всьому
світові, — це зовсім не через її
мілітарну потужність, а через
проросійську політику Заходу.
Причина її могутності та, що
Захід — без потреби — віддав їй
Манжурію,
порушуючи
домовленості з Китаєм; що не розпочав війну на
Балканах — на вимогу Сталіна і Рузвельта; що
віддав москалям Чехію, яку Захід швидше міг
взяти
сам;
що
віддав
Балкани,
маючи
можливість їх не віддавати, і лінію Ельби, яку
теж міг би не віддавати Москві. Захід сам
знищив усі бар'єри, які виставляли спротив
російській експансії на Заході і на Далекому
Сході, не маючи бажання замінити їх власними
бар'єрами. Захід абсолютно відмовляється
бачити в потворній імперії зліпку різних
національностей і абсолютно не хоче прийняти
програму розподілу Росії, не хоче використати
єдину ефективну зброю для розбиття імперії і
поховання її імперіалізму.
Що ж дивного, що Росія пухне як ропуха і росте
як на дріжджах! Ні при чому тут неможливість
наїзду на Росію з Заходу чи зі Сходу, ні при чому

простори імперії. Причина зростання російської
небезпеки — в недолугості західної політичної
думки. Так само, коли німецька інвазія 1918 року
не вдалася, то причиною була не мілітарна сила
розгромленої і військово не існуючої Росії;
невдача інвазії Німеччини мала причиною
західну військову силу, яка не допустила до
занепаду нової більшовицької імперії, як у 1905
р. врятувала від занепаду царат. В 1941-45 рр.
відіграла роль та сама причина, а головне —
знову
невизначена
політика
націоналсоціалізму, головне в Україні, в Польщі і в
Балтику, яка не захотіла ставити ставку на
свободу уярмлених народів, лише поставила на
"нову білу Росію" з Власовим...
Те саме й тепер роблять політики, які
ігноруючи Україну й інші свободолюбні нації,
ставляють на політичного всеросійського трупа
Керенського.
Ні,
легенду
(дуже
приємну
москалям) про неможливість
побороти
Росію
—
треба
залишити, це лише легенда.
Можна говорити про небажання
Заходу розвалити московську
потвору, не про неможливість.
Чи це причина для розпачу з
нашого боку? Ні, хоч факт цей
надзвичайно сумний, тим не
менше він не примушує нас до
жодного
капітулянтства
чи
зневіри.
Проти цієї байдужості чи
ігнорації
Заходу,
можемо
повторити те, що писав в
останньому зшитку, що вийшов
в кінці серпня, напередодні
війни, львівський "Вісник". Він
писав: "Українська проблема, як

проблема
міжнародного
значення росла і вибивалася на гору серед
найбільш
несприятливих
умов.
Ні
часи
найбільшої потуги царату, часи його союзу з
двома найбільшими демократіями західної
Європи, ні часи підтримки тими демократіями
російської контрреволюції в Україні, ні часи
Раппалло (німецько-російської дружби в 1920-их
рр.), або загравання Франції з СССР — не
ліквідували цієї проблеми. Не зроблять цього й
ніякі поступки Сталіна чи Гітлера". І дальше: "Не
доводиться говорити — через ту чи іншу
миттєву міжнародну кон'юнктуру — про
ліквідацію української проблеми... Лише Україна
мусить видати людей, які поставили би цю
проблему співвимірно з її величчю, людей, не
манекенів"…
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«ВЕЛИЧ
Як

І ЗАГИБЕЛЬ ВЕЛИКОЇ ХОРВАТІЇ»
З цих відомостей, записаних Костянтином
Порфірородним протягом 944–955 рр., можна
дізнатись, що Велика Хорватія займала тоді
величезну територію від річки Прут до німецької
Богемії, тобто усю територію Західної України,
Словаччини, Моравії і більшу частину сучасної
Чехії, що наймогутнішим з усіх хорватських
князів був тоді князь Славник і що він перебував
у союзі з німцями.
На союз з німцями Славника примусила піти
раптова смерть від деревлян київського князя
Ігоря, син якого Святослав був ще малою
дитиною і тому не був здатний захистити не те
що далеку Богемську Хорватію, а навіть і рідну
Київщину. Крім того, Славник одружився з
дулібською княгинею Стережиславою і Дулібія
охоче та без жодного спротиву приєдналася до
його князівства. Розрахунок Славника виявився
надзвичайно вдалим, з усього видно, що це була
мудра людина і талановитий політик: німці
почали постійно загрожувати взяттям Праги і
Болеславу Жорстокому тоді вже було не до
Хорватії, яку він, нарешті, залишив у спокої.
У 955 р. Славник разом з німцями розбив
мадяр і до його князівства приєдналися
Нітранське князівство, Краківська Русь і, цілком
можливо, територія сучасної Західної України до
річки Стир, де розташовувалось Стільське
князівство. Скоріше за все, це сталося на цілком
добровільній основі, особливо в тому, що
стосується Краківської Хорватії, бо хорватів в
Чехію привів Крак і місцевий хорватський князь
Добромир явно був хоча і далеким, але родичем
Славника.
Такий стан речей проіснував майже 30 РОКІВ,
але у 981 р. відбулися події, які в кінцевому
результаті привели не тільки до загибелі
Великої Хорватії, а і кожного з хорватських
князівств зокрема. Саме тоді німці розпочали

відомо, фактичним засновником Великої

Хорватії був нітранський князь Самослав, який
переміг у кривавому протистоянні не тільки
аварів, а й франків і розширив кордони своєї
держави аж до Кедан на заході і Стільська на
сході. Однак, у 662 р. він помер і ця держава
розпалася на 4 князівства: Нітранське, де
правили
безпосередні
нащадки
Славника;
Краківське, де
панували
нащадки
Крака;
Стільське, правителі якого нам невідомі і,
нарешті; Хорватське на території сучасної Чехії,
правителю якого, князю Славнику, в середині Х
ст. вдалося знову об’єднати Велику Хорватію в
одну державу, яка на короткий час стала однією
з найбільших держав в Європі.
З історичних документів того часу (папської
були
973
р.,
опису
Богемії
арабським
мандрівником Ібн Якуба 967 р.) стає зрозуміло,
що на території сучасної Чехії тоді існувало не
одне, а цілих три князівства, одне з яких було
суто чеським, а два інших давньоруськими –
Хорватія і Дулібія.
Столиця хорватського князівства, після того
як чехи перенесли свою з Лівого Градця до Праги,
певний час перебувала у Городищі. Однак, коли
чеський князь Болеслав Жорстокий розпочав
свій наступ не тільки на руську віру, а і на
хорватські та злічанські землі, то батько князя
Славника одружився з дочкою останнього
злічанського князя і переніс цю столицю до
Любеча, який знаходився у дуже важливому
стратегічному місці переправи через річку Лабу
біля сучасного міста Подебради.
Крім того, щоб нейтралізувати загрозу з боку
чехів, він разом з цілою Великою Хорватією
увійшов до складу Київської Русі і у 939 р.
великий князь Ігор прислав йому на допомогу
рідного брата своєї матері князя Олега з
дружиною, який допоміг тоді білим хорватам
відстояти свої землі на заході. На знак
вдячності за це, у 944 р., місцеві хорвати ходили
разом з Ігорем на Константинополь, в чому не
має вже бути жодних сумнівів, так як тільки
вони
могли
розповісти
візантійському
імператору
Костянтину
Порфірородному
відомості, які стосуються виключно Богемської
Хорватії та її князя.

свій «drang nach Osten», витісняючи поляків не
тільки з території Німеччини, але навіть і
західних регіонів сучасної Польщі на схід, а ті, у
свою чергу, почали тиснути на рУСИНІВ-уКРАЇЦІВ.
Що стосується Славника, то саме в той час в
цій династії сталося дві надзвичайно важливі
події: старий князь помер і на його місце сів
старший син Собеслав, а празьким католицьким
єпископом несподівано для чехів і незважаючи
на їх затятий опір був призначений Адальберт-
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Войцех, який був молодшим сином Славника і
рідним братом найбільшого на той час ворога
чехів Собеслава.
Собеслав, хоча і належав до православної
церкви, але не став надто перечити брату і
дозволив поширити кордони його єпископства
на цілу Велику Хорватію, яка простягалася тоді
аж до річки Стир. Цей факт аж ніяк не означав,
що на території Великої Хорватії православна
церква була заборонена і панівною стала
католицька. Обидві вони мали право на
існування і змагання між ними тоді лише
розпочалося, причому у цьому процесі на
користь католиків досить велику роль відіграв
сам Адальберт-Войцех.
Не менш драматично розгорталися події і в
самій Чехії. Той факт, що його рідний брат став
празьким єпископом, в жодному разі не
позначився
на
позитивному
ставленні
Собеслава до чехів і, конфронтація між чеським
і хорватським князівствами тоді, власне, і
досягнула свого максимуму.
Більше
того,
величезний
економічний,
військовий, а завдяки Адальберту-Войцеху,
навіть і духовний потенціал хорватського
князівства та його підтримка з боку Риму та
німців, врешті-решт, мали закінчитися тим, що
чеське князівство рано чи пізно могло
розчинитися в хорватському і ми сьогодні мали
би тут не Чехію, а Велику Хорватію. Ось чому
чехи почали робити усе можливе і навіть
неможливе для того, щоб знищити Велику
Хорватію і, врешті-решт, вони цього досягли, але
не стільки своїми руками, скільки руками та
мечем великого київського князя Володимира.
Сьогодні вже досить важко встановити, як
Болеслав ІІ домовлявся з Володимиром і яку
роль у тому, що сталося далі відіграли "чехині"
(Адельта і Мальфріда), які були видані за
київського князя. чеський князь нагадав
Володимиру про те, що до 944 р., а можливо
навіть і до 955 р., Велика Хорватія входила до
складу Київської Русі і запропонував спільними
зусиллями поділити її між собою. великого
київського князя явно обурив наступ на давні
руські етнічні землі поляків і те, що кордони
християнського світу вже наблизилися до Стирі
(в той час Володимир ще був поганином).
Результатом усього цього були його походи
981 р. та 992 р. на захід з метою об'єднання усіх
руських земель під владою Києва. У 981 р. він
дійшов аж до Серадщини, де мав сутички з
поляками. Тому літописець назвав цей похід
походом "на ляхів", хоча його основною метою
тоді була Краківська Русь.
Тепер
важко
встановити,
чи
вдалося
Володимиру у 981 р. підкорити її повністю, так як

Нестор засвідчив тоді приєднання до Києва лише
Перемишля і Червенських міст. Однак, у заповіті
польської княгині Оди є унікальне свідчення
того, що, якщо не у 981 р., то, принаймні, у 992 р.
Київській Русі вже належала практично уся
Краківська Русь включно із Сілезією: «А кордони

Русі ідуть аж до Кракова і далі до річки, яка
називається Одра» (тобто до сучасного міста

Вроцлава).
Щодо Болеслава ІІ, то він у 995 р. зруйнував не
тільки Любеч, а й, як свідчить Козьма Празький:
«просунув кордони Чехії до гір, що знаходяться
за Краковом і звуться ТАтри». Саме після цих
подій кордони Чехії, Мадярщини, Польщі та
Київської Русі зійшлися в одній точці і цією
точкою стала, власне, Краківська Русь. Не дивно,
що, під 996 р., давньоруський літописець з
тріумфом згадує про спільний русько-польськомадярсько-чеський кордон, замовчуючи той
факт, що в жертву тоді була принесена така
величезна давньоруська держава як Велика
Хорватія.
Якщо Болеслав ІІ захопив територію сучасної
Чехії, Моравії і Західної Словаччини, дійшовши до
Татр, а кордони Мадярщини на півночі в той час
йшли вздовж Дунаю, то Володимиру Великому
таким чином належала уся Краківська Хорватія
разом із Сілезією і Мадярська Хорватія до річки
Дунай. Це була найбільша територія в межах
єдиної руської держави за всю історію
українського народу: від Воротислава (Вроцлава)
на заході до Волги на сході і від Вишгорода на
Віслі до Вишгорода на Дунаї. До неї увійшли
практично усі руські етнічні та історичні землі.
Однак, тріумф великого київського князя тривав
не надто довго, лише до 999 р. Тому, нажаль, цей
епізод давньої історії не закарбувався міцно в
європейських літописах і в пам'яті українського
народу.
Набагато спритнішими політиками виявилися
чеський правитель Болеслав ІІ, мадярський
правитель
Іштван
Великий,
а
особливо
польський король Болеслав Хоробрий. ВОНИ
вміло використали злість і військову потугу
Володимира Великого проти свого власного
народу на заході, а потім поділили Велику
Хорватію між собою, причому, польському
королю
протягом
999-1024
рр.
вдалося
заволодіти нею майже повністю, захопивши
тоді не тільки Краків, а і посунувши далі на схід
навіть саму Київську Русь. Усе це, однак, не дає
нам жодних підстав повністю забути і
викреслити з давньоруської історії такий її
феномен як Велика Хорватія.
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Програмова

«НАЦІОНАЛІСТИЧНА
стаття

класика

РЕВОЛЮЦІЯ»

позбутися великої та, схоже, остаточної здобичі
1918 року.
Сам націоналізм здивований цією можливістю,
яка була б абсолютно неймовірною без усього
того, що сталося перед тим — без війни, без
падіння режиму, без співвідношення сил, яке з
цих подій випливає. Його носії,
навіть ті, хто є націоналістами,
були настільки призвичаєними
до поєднання своєї волі з
величезним, переданим кимось
апаратом, що із зникненням
цього апарату здавалося, у них
зникла будь-яка воля до влади.
Оскільки націоналізм не відкинув
цього, неначе зношений одяг,
натомість
він
потребував
тривалого часу для внутрішнього
подолання
комплексу
форм
старої держави, навіть коли вони
вже
довго
не
належали
реальному світу.
Під час свого першого, ще
незрозумілого,
повстання
у
Мюнхені націоналізм знаходився в середині
цього процесу. Але в міру його розвитку
народилися цілковито нові почуття. Воля до
панування більше не пов’язується та не
зобов’язується ні до чого, зате повністю
вивільняється — вивільняється настільки
повно, як, можливо, німецька воля ще ніколи
раніше не вивільнялася.
Таким чином, для націоналізму постає
цілковито нова ситуація. Формальне існування
минулого завершене, догляд за ним можна
залишити, з одного боку, міщанам-обивателям,
а
з
іншого-газетам
типу
«Weltbuehne»
(щотижнева газета про політику, культуру та
економіку, яка пропагувала космополітичні,
антинаціональні погляди).
Перший, очевидний обов’язок націоналізму —
без жалю повернутись спиною до цього поля
бою, що має опосередковану вагу. Натомість
його завданням є підготовка та озброєння з усіх
сил до битви проти теперішнього стану справ —
того самого стану справ, що виник у 1919 році, із
деяким оздобленням фасаду, розрахованим на
обивателів. Тут потрібно не залишити каменя на
камені.

ідеології

консервативної революції та фундаментального
німецького мислителя міжвоєнної доби Ернста
Юнгера
пропонує
погляд
на
природу
націоналістичної революції: Використовуючи
почесне окреслення себе як
націоналістів,
ми
не
лише
прагнемо
найжорсткіше
відмежуватися від тих, для кого
це слово звучить як прокльон,
але й взагалі від мирного
обивателя. Рух, який прагне
захищати
життєві
цінності
силовими методами, і плювати
хотів на те, як це сприймається
загальноприйнятою
мораллю,
покладається
на
воїнів
—
справжніх
повнокровних
хлопців, що віддаються справі з
радістю та любов’ю.
Це не крамарі та виробники
марципанів, разом із якими
зникає
епоха
масових
призовних армій, а чоловіки, що є небезпечними,
оскільки прагнуть бути небезпечними.
Це не ті самозаспокоєні душі, що вважають
державу врятованою, бо на вулиці можна
носити генеральський однострій або чорно-білочервоний прапорець, і для яких сенс всесвітньої
історії зник одночасно з падінням тронів.
Звичайно, якщо ці репрезентанти спокою,
порядку та сили витримки (яким лібералізм
повинен був би сплачувати державну пенсію за
безперебійне постачання сировини для обробки)
виступатимуть
борцями
за
націоналізм,
існування Листопадової республіки було б
гарантоване. Тоді б не було потреби в жодному
законі “про захист республіки”, а після
взаємного роззброєння консервативного та
демократичного лібералізму потреба в русі була
б задоволена, якби не можна було сподіватися
на випадковий кривавий внесок комунізму.
Проте з такою простодушністю не можна
рахуватися
в
тривалій
перспективі.
Із
дивовижною чіткістю з цього часу постає
перспектива національної революції, і тому для
лібералізму зростає небезпека внаслідок одного
удару
та
освіжаючого
акту
беззаконня
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Підготувати націоналізм для здійснення цього
завдання — ось справжній сенс революції 1918
року. Вона не лише пробилася крізь нерішучість,
яку відчуває німець щодо Революцій взагалі, але
й усунула зі шляху всі великі камені, що могли
підготувати
внутрішні
перестороги
для
безмежного націоналістичного чину. Абсолютно
необхідно
зробити
цей
шлях
цілковито
революційним не лише для того, щоб завдати
лібералізму смертельного удару в обхід всіх
законних “штучок”– це необхідно також для
посилення націоналістичної волі як такої.
Націоналіст не має права навіть розглядати
іншої можливості. Він має священний обов’язок
подарувати
Німеччині
першу
справжню
революцію, керовану безжально інноваційними
ідеями.

небезпечний
підвид
людей, тож
давайте
залучимо його до дії!
Тому
до
праці,
товариші!
Намагаймося
посилити наші впливи у ветеранських спілках,
оскільки революціонізувати їх — завдання
першої необхідності! Менше добродушності,
менше
членства,
більше
активності!
Централізована
підготовка!
Поближче
до
робітництва! Геть гнилі чари ресторанного
затишку! Ми не ляльководи роботодавців.
Потрібно розбудовувати та централізувати
націоналістичні бойові профспілки, керівництво
в
яких
повинно
перейти
до
робітників
націоналістичних поглядів. На націоналістичних
барикадах вони досягнуть більшого, аніж
марксизм був здатен досягнути за 50 років.

Революція, революція! Ось те, що слід
проповідувати безупинно, злісно, систематично,
безжально-щонайменше протягом десяти років.
Наразі мало хто визнав цю вимогу у всій її
різкості-сентиментальна
балаканина
про
єдність і братерство все ще процвітає у у всіх
можливих і неможливих проявах. Відтак до
дідька з такими людьми — або до парламенту,
де їм хочеться отримати місце. У нашому
обмеженому всесвіті немає місця братерству
протилежностей, немає нічого, окрім боротьби.
Націоналістична
революція
не
потребує
проповідників миру та спокою, вона потребує
провісників речення “Володар прийде на вас із
гостротою
меча”!
Вони
повинні
будуть
позбавити слово “революція” тієї сміховинності,
якою воно вражене в Німеччині протягом майже
ста років. У Великій війні 1914-1918 рр. народився

А як виглядає ситуація в університетах, у
молодіжному русі, та всіх інших місцях, які
цікаві для нас? Що таке первинний осередок? Як
утвердити державу? Через співпрацю та
опозицію. Як заперечити державу? Закрившись
від неї, виснажуючи її, творячи державу в
державі, самодостатню від ідеї до інструментів
влади, які треба створити для неї. Як утвердити
німецьку націю? Визнаючи її так, як можна
визнавати, будучи націоналістом.
Бути націоналістом під час війни означало
прагнути віддати за Німеччину своє життя, бути
націоналістом
сьогодні
означає
піднімати
прапор революції за прекраснішу та величнішу
Німеччину. Це мета, гідна найкращої та
найполум’янішої молоді цієї країни.
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Спекотне

«СОН»
літо

в

українських

біля струмка качки і гуси спочивають
пополудні.
Порожній
базар,
над
ним
спустошений Собор без вікон, на дзвіниці
деревце проросло і…
тиша. Тиша, немов усі німі: і люди, і птахи, і
вітер, і струмок з річкою, а я над усім отим
лечу. По березі Сугоклії — обросле мохом
каміння, суха трава, на перекатах срібним
блиском грає вода. На тих перекатах ми
головнів ловили, он їх навіть видно проти течії,
на камінцях. Коло великого каменя степовий
орел упіймав гадюку і несе до гнізда пташеняті
своєму.
На
галявині
сімейство
куріпок
підставляє спини сонцю. Своє життя по березі
річки, у кожного свої справи, своя доля у цих
бур’янах, у воді, поміж камінням.
Звертаю до «большака» — пора додому. Піді
мною Полтавка — велике село. Дід Дмитро, мій
другий дід, додому вертається з колгоспу, а
баба удома, під кленами, обід готує на бригаду
дорожніх робітників. Повзуть, наче черепахи,
машини — і тихо, ні звуку. Ставок, старенькі
хати в зелених садках, кузня. Там дід схиливсь і
щось кує з помічником, кажись вісь для возу, а
звуку не чути. Аж раптом голос:
– Розіспався, вставай, внучку. Межи днем і
вечором не треба спати.
Іду босоніж на світло відчинених дверей, а там
знову літо. Слухняно стою, поки бабця вмиває.
Так добре стало, ось дід з бабцею, а через город,
у Лаврів, будять брата. Такий цікавий вечір
попереду!
Тепер лише згадую ті сни — як над землею
лечу, над дідовою кузнею, а він кує, не
зважаючи на мене. А на землі-дерева кучеряві,
зелені луки. Річка, лелеки, степ і чиста вода у
криниці.

степах:

безхмарне синє небо, листочки на деревах ані
ворухнуться. Все ніби завмерло, зупинилося,
притихло. Навіть птахи поховалися в густих
кронах дерев у чеканні вечірньої прохолоди.
Городина і садовина позгортала листя в
намаганні щонайменше віддавати вологи і
тільки молоді соняхи, ще не обтяжені вагою
насіння, сміливо дивляться сонцю в вічі.
Старенька бабуся Наталка з ґанку пильно
видивляється внука.
– А йди-но, внучок, в хату, трішки поспи, бо ще
на сонці перегрієшся. Лягай на дідове ліжко. Хто
в обід спить, той на горошинку підростає.
Вмощуюсь на ліжку під старим годинником і
картинкою, на якій куми-козаки тримають по
чарочці оковитої. НаВпроти темна піч, де я
мешкав зимою. Бабця клала свою руку мені на
голову і стиха щось говорила. Під бабине
неголосне бубоніння засинав.
І вже, уві сні, я біжу по нашій вулиці босоніж,
підстрибуючи щоразу вище і вище, в кінці вулиці
відриваюся від землі і лечу над толокою.
Озираючись, бачу, як дід несе від криниці воду, а
я все вище і вище відлітаю — від нього, від хати,
аж під самі хмари, як птах. Внизу в дзеркалі
ставка
грається
літнє
сонце
своїми
відблисками, по понад берегом у комишах
стоять на одній нозі лелеки і чекають поживи.
Сусіднє село, череда на тирлі, а далі місто,
вулиці, на них поодинокі вози і машини, люди.
Що я лечу, ніхто цього не бачить, і мені так
легко та вільно, ніби моє тіло втратило вагу.
Он-ДЕ церква блакитна з хрестами, до неї з
бабцею ходили, вона там свічки ставила, і перед
іконою Божої Матері тихо молилась. А там, далі,
між левадами, тече струмок до вкритої вербами
річки Сугоклії. В зеленій траві пасуться кози,
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