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Українці – нація справжніх воїнів і, 

водночас, шалених відморозків, зачата 
принесеним з крайньої півночі крижаним 
вітром і сірим залізом мечів. Ми виростали на 
війні, війною жили і помирали в бою. 
Хрестоматійний образ миролюбного “хохла-
землероба”, що пропиває усі гроші у шинку та 
каже "лиш би не було війни", має стільки ж 
спільного з істинним обличчям українців, як 
Путін з ельфами Середзем'я. 

Скільки разів за всю історію нас вирізали 
мало не повністю, і щоразу нордична 
відмороженість проривалася назовні і 
породжувала героїв нашого 
минулого. Навіть після 
м'ясорубки двох світових 
воєн, совєцького геноциду, 
війни, яку вели ОУНівці у 
міжвоєнних роках, 
післявоєнного поголовного 
випилювання 
найпасіонарнішого 
елементу українці все одно 
залишилися тими, ким 
були з самого початку –
 вояцькою нацією щирих 
відморозків. 

Минаючи воплі гей-
лібералів про мирний 
протест, дибільну мармизу 
Руслани і ліхтарики, 
євромайдан явив класичне 
традиційне суспільство, яке 
у нас майже забрали, без 
сторонніх домішок. Барикада на 
Грушевського, лінія фронту. Вогонь, сморід, 
бруд, каміння, гранати, кулі. Як магнітом 
тягне саме туди, і тягне саме чоловіків. Різних, 
від офісного планктону до сивочолих дядьків, 
які в житті, напевно, не тримали нічого 
небезпечнішого за лопату чи сапку.  

У кожній парі очей страх і захват, кров 
всередині кипить. Взяти шину і донести її до 
лінії оборони, наражаючись під кулі це 
неабиякий вчинок. Але бракує шин, а не 
бажаючих підставити свою голову під 
шакалячі зуби виродків по той бік фронту. 

Після повернення варто заглянути в очі 
людини, яка ще вчора, напевно, боялася дати 
в пику, а сьогодні ризикує собою. Це чорні 
води Дніпра принесли той самий вітер з 
Півночі, який огортав обличчя завойовників, 
будівничих імперії. Те ж саме крижане 
повітня наповнює легені неомайданівської 

піхоти, що ним дихали 
козаки Сагайдачного і 
терористи Бандери. 

Чоловіки завжди 
залишаються чоловіками, 
навіть під тягарем 
постмодернізму, і 
споживацтва. Як тільки 
приходить час, рука 
мимовільно тягнеться до 
зброї. 

Господь любить 
відморозків. Усі круті 
мужики, правильні хлопці 
від князя Святослава до 
генерала Шухевича, від 
козаків до крутянців, від 
лицарів короля Данила до 
останніх хрестоносців у 
одностроях кольору 
фельдґрау і рунами на 

комірах - усі вони спостерігають за нами з 
Небес, і, напевно, посміхаються так само 
щиро, як і того дня, коли вибороли місце у 
царстві Господньому, яке, як відомо, 
здобувають тільки силою. 
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«ВИБОРЧИЙ ЦЕНЗ У НОВIЙ УКРАIНI»
З деяких пір питання виборчих цензів 

певною мірою доволі штучно замовчується, 
адже ценз, що розуміє під собою обмеження, 
може тягнути щонайменше на порушення 
головних засад демократії, особливо 
загального і рівного виборчого права. Але це 
питання є принциповим, коли ми хочемо 
говорити про виживання Нації. 

Сьогодні з боку здорових сил українського 
суспільства, здорових не лише у сенсі 
медичному, але й у сенсі соціально-
психологічному, має підніматися ініціатива 
про впровадження деяких виборчих цензів з 
огляду на перспективи виживання 
Української Держави і Нації. 

Аби нас не звинуватили у 
недемократичності, ми маємо відзначити, що 
всі демократичні держави мають відповідні 
виборчі цензи і успішно їх застосовують у 
своїх політичних практиках. 

Не позбавлене таких цензів і виборче 
законодавство України. Але варто відзначити, 
що дані цензи не є результатом напруженої 
роботи думки, а скоріше є 
мавпуванням чужого 
досвіду, неприйнятного в 
українських політичних та 
історичних реаліях. Серед 
таких цензів є віковий 
ценз, ценз осілості, 
наявність громадянства. 
Але, як показує українська 
політична практика навіть 
ці цензи в українських реаліях або не діють, 
або працюють проти Української Держави і 
Української Нації. 

Нижче мені би хотілося зосередитися в 
основному на віковому цензі, аби показати, як 
його використання може піти на користь 
Українській Державі і Нації і як воно шкодить 
у сучасному його застосуванні. 

Відповідно до чинного законодавства 
активне виборче право наступає у 18 років і не 
припиняється ніколи. Можливо нас 
звинуватять у демагогії, але скажіть будь 
ласка чи є істотна різниця в здатності 
судження між 5-річною дитиною і 70-річним 
пенсіонером, який страждає на певні вікові 
хвороби, що не дозволяють йому самостійно 
зробити свідомий політичний вибір? Я вам 
скажу, різниця тільки одна – вік. Тому вповні 

логічно було б, щоб і 5-річна дитина мала 
активне виборче право, якщо в здатності 
судження вона нічим не відрізняється від 70-
річного пенсіонера. До певної міри, 
зрозуміло, це дещо іронічне спрощення, яке у 
декого може навіть викликати усмішку, але з 
точки зору розбудови держави це питання 
виявляється дуже серйозним. Чому? Давайте 
подивимось на демографію. 

На сьогодні кількість працездатного 
населення і пенсіонерів приблизно 1:1. 
Незабаром ця цифра може стати 1:2. Не 
зайвим буде нагадати, що переважна 
більшість пенсіонерів виховувались 
радянською системою з усіма її вадами і 
недоліками і на сьогоднішній день такі 
концепти як "Українська Нація", "Незалежна 
Україна", "незалежність", "Україна", "нація" є 
для них приблизно тим, що, як то прийнято 
казати, для бика червоне рядно. Переважна 
більшість цієї пенсійної братії надзвичайно 
вороже ставиться не лише до існування 
Української Держави, але і до всього 

українського. 
Очевидно, що це має 

беззаперечний вплив 
через інститут виборів на 
формування державної 
влади і державної 
політики. Тому чи варто 
дивуватися, що і влада у 
нас налаштована відверто 
вороже до всього 

українського і постійно заграє з 
антиукраїнськими силами всередині країни та 
поза її межами? 

Звісно, подолати одним махом цю проблему 
не можна, але на нашу думку, одним із 
важливих моментів у цьому відношенні є 
використання такого інструменту виборчих 
технологій як віковий ценз. На нашу думку, 
одним із першочергових завдань 
парламентських фракцій проукраїнського 
табору має стати зміна вікових виборчих 
цензів. Наприклад, право голосу надавати 
громадянам України із видачею паспорту, а 
припиняти із виходом громадянина на 
пенсію, або досягнення ним загального 
пенсійного віку прийнятого у державі. У свою 
чергу паспорти можна видавати не з 16, а з 15 
років. Це матиме досить таки позитивний 
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вплив на політичну соціалізацію молоді і 
сприятиме її активному включенню у 
політичне життя суспільства. 

З іншого боку це дозволить вирішити певну 
проблему, яка існує на сьогодні із обліком цієї 
вікової категорії виборців, особливо у 
провінції. У 16 років вони отримують 
паспорти, але не потрапляють до Державного 
реєстру виборців. Потім йдуть вчитися, не 
зрозуміло де отримують реєстрацію і в решті 
виявляється, що людині вже 20 років, а її досі 
немає в Реєстрі виборців і вона не спішить 
туди потрапити, бо у неї не виробилась 
відповідна політична культура включеності у 
політичне життя своєї громади, своєї країни, 
своєї нації. У переважній більшості ця 
категорія молоді становить таке собі болото, 
яке не має політичної визначеності, 
вирізняється політичною безпринципністю, 
відсутністю чітких ідеологічних орієнтирів, 
це, якщо за такі не визнавати головні ідеї 
споживацької ідеології, або анально-
орального вау!-імпульсу. 

 
Така рання політична соціалізація 

дозволить молоді у більш ранньому віці, коли 
вона власне ще навчається і має певний потяг 
до навчання, а не відбуває його у вишах, 
коледжах і ПТУ особливо технічного 
спрямування, долучатися до політичних 
процесів, більш уважно ставитися до сторінок 
історії, виробляти такі ціннісні орієнтири, які 
будуть підтримувати ідею української 
державності і самостійності. 

Навпаки, відбираючи право голосу у людей, 
яким виповнилося 65 років, а то і 60, ми тим 
самим зменшуємо сегмент так званого 
"совка", людей, які не здатні критично 
ставитися до політичної дійсності, 
позбавлених автовідповідальності, людей, які 
орієнтовані виключно на споживацьке 
ставлення до держави і суспільства, носіїв 
злочинної свідомості вихованої в умовах 
партноменклатурного свавілля, господарської 
безвідповідальності і тотального правового 
нігілізму. Саме цей сегмент, продаючись за 
кіло гречки підтримує знищення української 

мови, бо вони русскоязичниє, знищення 
української держави, бо ані раділісь в СРСР – 
вєлікой странє, каторую разрушилі гнілиє 
дєрьмократи, вони ненавидять все українське, 
бо хахли і бандєравци прєдатєльскі стрєлялі в 
спіну "нашим". 

Втім, віковий ценз можна застосовувати не 
лише в активному, але і в пасивному 
виборчому праві. Що мається на увазі? 
Наприклад, заборонити балотуватися на 
виборні посади найвищого рівня (Президент, 
депутат ВРУ тощо) не лише пенсіонерам, але 
й особам, яким на момент завершення їхньої 
каденції може виповнитися 60 чи 65 років, 
тобто у яких може наступити пенсійний вік. 

 
Цим самим ми не лише омолодимо керівну 

ланку нашої держави і очистимо її від 
камсамольцев і чєкістав, а й зможемо 
ліквідувати таке поняття як депутатська 
пенсія, та скасувати цілий ряд таких 
непотрібних бюджету нашої країни витрат на 
привілеї кількох тисяч осіб. Наближається 
пенсійний вік? Не маєш права балотуватися. 
Повертайся на робоче місце, з якого ти 
прийшов чи прийшла у Раду чи на пост 
Президента, і звідти вирушай на пенсію на 
загальних умовах. Тільки за таких умов 
депутати реально задумаються про пенсійну 
реформу і соціальну справедливість у державі. 

Отже, ми бачимо, що одне лише 
запровадження вікового цензу дозволить 
провести у нашій країні не лише і не просто 
люстрацію, воно дозволить омолодити наше 
державне керівництво, заллє в державний 
механізм свіжої молодої крові і відкриє шлях 
для нових інтелектуальних і творчих підходів 
в управлінні державою. 

Насамкінець хочу сказати, що даний 
матеріал готувався ще задовго до того, як 
розпочалась війна в Україні. На жаль, ніхто з 
сучасних політичних партій питання 
виборчих цензів на щит політичної боротьби 
не взяв, але я гадаю ще не все втрачене і 
попередні результати виборів дають надію на 
те, що гірше не буде, а наші ідеї хоч частково 
та почнуть втілюватись у життя як і Ідея 
Nації. 

© Володимир ДОЛГIХ
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«IДЕI, ЛЮДИ, БОРОТЬБА»
Часто доводиться чути завваги, що 

закордоном немає і не може бути 
революційно-визвольної акції, що кадри 
революційної організації є такими ж 
"з’їдачами еміграційного хліба", як і кожний 
опортуніст чи прихильник інтервенції як 
єдиного шляху "визволення". Закордоном, 
мовляв, "немає революції", а тим самим немає 
і жадних різниць поміж революціонерами й 
опортуністами, поміж націоналістами і їхніми 
противниками. Одначе це далеко не так. 
Призабувають наївні, що наш ворог є ворогом 
людства, тереном його дії — є терен усього 
світу, методи його дії вимагають революційної 
протидії, а не сальонових дискусій і пустих 
балачок. І саме низку цих проблем хочемо 
вияснити в наших статтях. 

Кадри — основний чинник революційної дії 
та вимога ідейної чіткостi! Провідні кадри — 
це головна сила кожної революції. Від їх 
якостей, моралі, політичної вироблености і 
віри в свою ідею залежить успіх чи невдача 
революційної дії. Недотягненням було те, що 
ми, хоч присвячували цьому питанню багато 
уваги, все ж таки замало займалися 
вирощуванням кадрів. Апріорний погляд, що 
наші кадри вже виховані, що вже засвоїли 
собі всі підставові якості революціонерів і далі 
вдосконалюють самі себе, не цілком 
правильний. 

Присвячуючи головну увагу дії нашої 
організації на Рідних Землях, ми не 
доглянули, що відсутність ту наявного 
критерія провірної, автоматичної селекції 
революційного кадру, безперервної проби 
його якости, готовости й ідейности — 
вможливила перебування в наших рядах 
деякої кількости духово-постарілого, 
зледащілого й безвартісного елементу. 

Під цим кутом великим позитивом, який 
уможливив нам вдержати в наших рядах ґро 
революційного елементу, було акцентування 
нами масових акцій, пов'язаних не лише з 
популярними сьогодні на Заході 
антикомуністичними тенденціями, але також 
з нашою революційною боротьбою проти 
всякого російського імперіялізму, а тим 
самим і проти тих згубних тенденцій, які ще 
досі мають вирішальний вплив у політиці 
деяких західних кіл. Отже, ми йшли і йдемо 
проти течії. Наші акції проти репатріяції, де 

члени Організації захищали в таборах 
насильно репатрійованих, рискуючи власним 
життям, наші масові демонстрації на вулицях 
столиць і великих міст майже в цілому світі в 
ситуаціях приязні захидних потуг з СССР, 
коли військова поліція розганяла танками 
демонстрантів, а передусім обов'язок і 
постійна перспектива для кожного члена 
Організації включитися в безпосередню 
визвольну боротьбу на Рідних Землях, як жеж 
зудари з комуністами закордоном, в яких 
пробойовим елементом були наші члени й 
симпатики — пригадували нашим кадрам їх 
властиву роль борців за визволення 
українського народу з-під московсько-
большевицьких гнобителів, ролю майбутніх 
співкерівників революції, а не каварняних 
політиків чи невдоволених ребелянтів. 

Незатертий і промінюючий на всю 
Організацію закордоном вплив залишали ці 
Друзі, що відходили в Україну і деякі з них 
уже поклали свої голови в геройській боротьбі 
з ворогом за визволення українського народу. 
Це постійно пригадує кожному націоналістові 
про його основну мету, про його обов'язки, від 
яких йому не вільно ухилятися. Більше того, 
кожний справжній націоналіст-революціонер 
бачить у цьому своє головне призначення. Бо 
не на еміграції, а на Рідних Землях 
відбуватиметься вирішальний бій за УССД. 

Тому головним завданням наших кадрів є 
включитися в безпосередньої визвольно-
революційну боротьбу в Україні. Вони також 
свідомі того, що жертовна визвольна акція 
закордоном має метою створити єдиний 
солідарний фронт усіх українців у цілому світі 
у боротьбі проти московсько-большевицьких 
окупантів, здобути на Заході приятелів і 
прихильників нашої визвольної боротьби на 
Батьківщині та створити відповідні 
передумови для остаточної перемоги нашого 
революційно-визвольного зриву. 

Наш актив є тут на те, щоб — як авангардна 
сила на еміграції — проривав за собою широкі 
кола у всесторонній дії на антиросійському й 
антикомуністичному та інших загрозливих 
для нас ворожих відтинках. Він має 
мобілізувати українську еміграцію на 
властивий фронт проти ворога та має бути 
прикладом для політичних груп і організацій 
у ставленні української суверенної політики. 
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Немалою хибою є неясність щодо 
інтерпретації суті нашої Організації, тобто 
партії чи організації — отже, захисника 
інтересів частини нації чи цілости? Ця 
двоєдушність є також причиною декомпозиції 
в доборі людей. Інші є завдання партії, а інші 
революційно-визвольної організації. 

Українська революція — це національно-
визвольна війна проти російської імперії. 
Вона має привернути знову традиції України і 
на них творити й упорядковувати українське 
життя в усіх його ділянках. Ми маємо 
завалити сучасне, тобто чуже, а привернути 
наше старе, тобто традиційне, 
українське. 

Отже маємо відродити 
Україну Володимирового 
тризуба, Україну Шевченка, 
здійснити ідеї підпільної 
України наших днів. України, 
знам'я якої хрест і меч. А наші 
соціяльні традиції не можуть 
достосовуватися до заведених 
силою комуно-російських 
порядків, чи совєтського 
"виховання", а до соціяльно-
національного почуття 
українського народу, 
збереження й виплеканого на 
традиціях наших батьків і 
прадідів. Наші кадри завжди 
мусять про це пам'ятати. 

Для організації, яка стає захисником цілої 
нації, мусить бути аксіомою те, що 
консолідувати народні маси в боротьбі чи 
акції проти ворога можна лише дією, а не 
механічною методою консолідації партій. 

Сила української революції не лежить у 
механічному пов'язанні різнорідних 
елементів, а в кадрах революційної 
Організації, яка має органічне пов'язання з 
народніми масами. Здобуваня прихильности 
серед тих елементів, які тільки декляративно 
стоять на позиціях суверенности української 
визвольної політики, не має тривалої 
вартости чи більшого значення для нашої 
визвольної революції. Бо в практичній дії ті 
елементи, пристосовуючись до певних умов 
чи коньюктури, зречуться своїх 
декляративних позицій. 

Фальшивою є також орієнтація на 
практичну утилітарність наших поодиноких 
гасел, тобто не можна узалежнюватися від 
того чи моментально є тактично і корисно 
видвигати їх, чи ні. Ми стали великим 
революційно-визвольним табором, що 
прийняв у рамки своїх організаційних клітин 
різнородні елементи та імпозантно вийшов на 

поверхню цілости українського життя, але з 
одночасною великою загрозою: небезпекою, 
що його ядро розпливеться в гетерогенності. 

Ми заакцентували забагато кількість, а 
призабули якість. Байдужість до вічних правд, 
до світоглядних проблем в ідейно розхитаних 
людей, заслаба чуйність на особисту мораль 
привели до розпорядження декого з кадрів і 
занику мобілізуючих семафорів. І так у той 
час, коли ворог ставить свої недискусійні, 
чіткі й ясні догми, як лезо меча, в нас почали 
хитатися незмінні правди й до голосу 
приходив релятивізм. 

Ми сказали, що боремося за 
свободу одиниці, але свобода 
— це тільки рамки для 
здійснення квалітативно 
визначених вартостей, для 
здійснення певних ідей. 
Отже, є свобода від чогось і є 
свобода для чогось! Свобода 
не є самоціллю, а лише 
передмовою, яка 
вможливлює діяти добре або 
зле. Зокрема глибоке 
розуміння свободи дає 
християнська концепція: 
вільна воля людини — 
вибирати і завжди наново 
змагатися за добро. 

Проголосивши свободу 
людини, ми не уточняли, для 

чого треба людині свободи і не визначували, в 
яких межах повинна людина користуватися 
свободою, щоб вона могла творити добро, а 
уникати зла. 

Християнська концепція свободи не була 
належно в нас розвинута. Відсування набік 
основних проблем життя, в тому релігійної, 
саме в час, коли безбожництво нищить суттєві 
вартості людини, було б утечею з одного 
відтинку боротьби. Погляд, що наука могла б 
доказати, чи правда на боці християнського 
ідеалізму чи матеріялізму, є неправильний. 
Бо це не так питання науки, як питання віри, 
без якої життя людини є життям без змісту. 

Таку віру мусить мати кожна людина, 
кожний нарід. Комуністичній вірі замало 
протиставлювано чітку і ясну нашу віру. Тому 
одного дня дехто станув на роздоріжжі, як 
Геракл на розпутті, не знаючи, куди йти. В 
той же самий час, як для приклонників 
комунізму стоїть ясний і чіткий семафор, для 
багатьох некомуністів стоїть стрілка: 
невідоме. Тенденції зробити з нашого 
визвольного руху, зокрема з ОУН, лише 
техніків революції, збиранину людей 
різнорідних програмово-світоглядових 
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поглядів, почавши від визнавців 
християнізму аж до його противників, від 
прихильників приватної власности до 
приклонників колгоспної системи — треба 
протиставити незмінну суть нашої 
Організації, тобто ствердження, що ми є 
суспільно-політичний і світоглядовий рух. Без 
ідеологічно-світоглядової підбудови втратимо 
суть, а через те і молодь, бо без цього вона 
занидіє, позбавлена віри у вищі абсолютні 
правди. 

Воююча Україна, її визвольно-революційні 
кадри стоять на християнських і 
національних позиціях волі людини і 
соціяльної справедливости. Треба відрізняти 
тактично-стратегічні прийоми революційних 
кадрів в Україні від суттєвих правд, які вони 
визнають. Наприкад, у листівках до росіян 
українське підпілля не буде закликати до 
боротьби проти росіян, але в листівках до 
українців — це основна справа боротьби. І 
наші позиції закордоном повністю 
відповідають ідейно-політичній настанові 
кадрів в Україні, які ніколи не стануть на 
позиції діялектичного матеріялізму та не 
підуть на службу ерфуртського обманця і його 
переємників з півночі. Україна була і є 
антимарксистська, антикомуністична, хоч би 
як хто хотів інакше її представляти. 

Суть деякої декомпозиції в кадрах 
Організації була не у відсутності т.зв. 
демократизації, бо в основних справах 
Організації завжди рішала більшість, якої 
істотним моментом є якість. Кризою 
революційних рухів найчастіше є проникання 
їх чужорідними ідеями і людьми, що мають 
не раз інші, нереволюційні концепції, а також 
брак у них революційних характерів. Людей 
міряється величиною ними виконуваних 
завдань, їх спроможністю подолати прийняті 
на себе обов'язки революції. 

Наша Організація є організацією 
підпільною і провадить боротьбу з ворогом — 
московсько-большевицькими гнобителями і 
їх п'ятими колонами — не тільки на Рідних 
Землях, а всюди там, де діє ворог, тобто на 
теренах усього світу, а тому мусить зберігати 
риси організації мілітарно-політичної з 
революційною дисципліною, бо вона 
знаходиться не лише в політичній, але й 
збройно-політичній боротьбі. Наші завдання 
супроти Краю вимагають таких самих якостей 
кадрів, якими відзначаються кадри на Рідних 
Землях: ідейність, характерність, 
одчайдушність, сміливість. Кадри 
українського підпілля на Рідних Землях 
мають бути для нас прикладом моралі 
людської і моралі бійця, який не знає 

можливости скласти зброю перед ворогом чи 
здатися в полон. Вони дають нам приклад 
людини і приклад вояка підпілля України. 
Тут у кожному відношенні ми маємо шукати 
ідеал нашого члена, ідеал націоналіста. 

Як національно-визвольний рух ми 
відкликаємося не лише до політичних, але й 
моральних вартостей, яких прикладом мають 
бути наші кадри. Характер борця — це суттєва 
вимога. Ми виростали на суворих засадах і їх 
треба привертати й скріпляти всюди там, де 
вони заникають. Почерез наші кадри це 
духове відновлення мусить відбутися в цілої 
нашої політичної еміграції, бо інакше 
пануватиме байдужість, хаос і сварки. Якщо 
віра зникає і дух руїни огортає людей, тоді не 
можуть нас "спасати" жадні паперові "устрої" 
чи "конституції". Силу людям дають великі 
дороговкази, візи і змагання за них, а не 
персональні спори, анархічні поступування, 
дрібні міжпартійні торги. Великі характери 
показуються у хвилинах великої проби. 
Фразами не можна виклонити й виростити 
революційних кадрів, але акцією. 

Наш визвольно-революційний рух кріпшав і 
зростав не лише завдяки теорії, а передусім 
завдяки нашим діям, акціям в ім'я 
недискусійних ідей. Не раз виглядає так, що 
наче б нема великої різниці в паперових 
програмах такої чи іншої партії, але вся 
різниця, а навіть прірва між ними показується 
щойно в дії, де крім деклярацій іде риск, 
жертовність і рішучість у боротьбі за свої ідеї. 

Наприклад, ОУН-солідаристів була пішла на 
співпрацю з німцями, а революційна ОУН — 
пішла на боротьбу з ними, хоч на папері 
обидві ОУН мали не дуже то відмінні 
програми. Одначе, ОУН-солідаристів 
зігнорувала фразу про безкомпромісову 
революційну боротьбу, відклавши її 
реалізацію на пізніше, бо, мовляв, не можна 
проти обох окупантів рівночасно воювати, а 
революційна ОУН зайняла безкомпромісову 
революційну поставу до обох окупантів, хоч 
прийшлось їй провадити боротьбу на два 
фронти. 

Отже, тільки наші дії розмежовують нас від 
різних псевдонаціоналістів; вони очищують 
зерно від полови. Очевидно, вони мають не 
тільки морально-виховний аспект, але 
зокрема політичний, як шлях до практичного 
здійснення нашого визволення. Для таких 
великих і важких завдань треба відповідних 
людей, треба кадрів, одуховлених 
визвольними ідеями. Ідеї, люди, боротьба — 
це три нерозривні елементи революційно-
визвольного процесу. 

© Ярослав СТЕЦЬКО
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«СТЕПОВА ЕЛЛАДА» 
Могутній і холодний Дніпро. Бористен. 

Славутич. Холодний навіть в літню спеку, 
коли українське сонце висушує степ у порох. 
Країна воїнів і стародавніх легенд, де сільські 
дяки на пам'ять знають вірші Вергілія, а 
козакам не страшні не тільки наймогутніші 
армії того світу, але і саме пекло. 

Країна, де жінки сліпуче красиві, і навіть 
найвишуканіші польські пані не йдуть в 
порівняння з українськими шляхетними 
панночками, доньками і дружинами 
козацьких старшин. Країна, де війна не 
припиняється ніколи. 

 
Сам дух вічної боротьби оселився в цих 

степах, відсіваючи все слабке і нездатне до 
життя, натомість даючи дорогу лише величі і 
красі. Країна, де воїни спочатку вправляються 
у риториці грецькою мовою та вчать діалоги 
Платона, а потім в черговий раз вирішують 
долю Європейської цивілізації в 
найвизначніших битвах і авантюрах. 

Країна сяючого зоряного неба, чаклунів і 
русалок, де вдень козак може порубати 
польських драгунів, московську чи татарську 
орду, а вночі обкласти нечисту силу в карти. 

Це Україна лицарської епохи, Степова 
Еллада, край воїнів, філософів, сонячного 
степу і величного, крижаного Дніпра. 

Ця Україна відома нам переважно завдяки 
Шевченку і Гоголю. У Гоголя найвиразніше 
Україна лицарської доби описана в “Страшній 
помсті” – центральній, як на мене, його 
роботі. 

Впала в око картина “Гоголь 
переправляється через Дніпро”. Микола 
Васильович, сидячи у човні на заході сонця, 
озирається навкруги, але бачить вже не той 

Дніпро, який він описував у “Страшній 
помсті”. 

Дніпро втратив велич, як втратив велич і 
сам народ воїнів і філософів, перетворившись 
на народ кріпаків і “дворян”-зрадників. Ніби і 
українською розмовляють, і вишивані 
сорочки носять, але все вже не те. 

Немає величі вільного степу, повз який 
проходить славне Військо Запорізьке. Садки 
вишневі, але в місячну літню ніч там вже не 
водять хороводи русалки. Сільські дяки 
забули Вергілія і ввечері в шинку з ними вже 
не поговориш про Ейдос. Жінки гарні і 
звабливі, але перевелися такі, в яких 
сконцетрована вся хвилююча краса цієї 
прекрасної країни, такі, заради яких варто 
починати Троянську війну. 

І він, геніальний письменник, закоханий у 
велику Україну, змушений творити 
літературну мову для імперії, центр якої 
далеко за межами України. Ех, нема вже 
Степової Еллади, яка була центром всієї 
Європи! 

 
Є лише країна порання на панщині, галушок 

і суперечок за грушку на межі. Лишився 
тільки сплячий, заростаючий жабуринням 
Дніпро. І кручі, за якими дзвенить вечірній 
степ. 

І це дає українцям надію на те, що Степова 
Еллада повернеться. І тоді на Дніпрових 
кручах відродиться з попелу нова надія всього 
світу – велика Українська Нація воїнів, 
філософів та шляхетних степових красунь. 

© Андрiй IЛЛЕНКО
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«УКРАIНСЬКИЙ ТРАДИЦIОНАЛIЗМ» 

Український традиціоналізм питання дещо 
екзотичне, і у багатьох питаннях не 
досконале, не вивчене і навіть не описане як 
слід. Власне, з чийого портрета вітчизняний 
традиціоналіст може зробити ікону? Якщо 
відкинути закордонних мислителів типу 
Генона і Еволи, то, мабуть, більше ні з кого, 
усі наші хоч трохи традиціоналістичні діячі та 
автори були все ж більше націоналістами, і це 
не прикра випадковість, це диктат 
необхідного: націоналізм для поневоленої 
нації є набагато важливішою і нагальнішою 
потребою, аніж традиціоналізм. 

 
Традиціоналізм так званих "неісторичних 

націй", до яких часто відносять і нашу це є річ 
дещо рідкісна і унікальна, слабко окреслена. У 
націй з більш давніми і глибокими 
традиціями власної державності 
традиціоналізм навпаки дуже чітко можна 
окреслити, трапляються і цілі ідеологічні 
течії, що притаманні як правило для певної 
країни і намагаються вплести 
традиціоналістські погляди в поле політики. 

Такими течіями можна назвати 
консервативну революцію у Німеччині, рух 
нових правих у Франції, італійський фашизм 
та євразійство у Росії. Однак, ці рухи не є 
абсолютно ідеологічно тотожні 
традиціоналізму, позаяк традиціоналізм є 
рухом інтелектуалів, і мало діє у практичній 
політиці. Безумовно батьком нашого 
політичного традиціоналізму слід вважати 
Дмитра Донцова, що в одній праць писав, 
мовляв, настала нагла пора вознести 
гуртуючий стяг історичного традиціоналізму. 

Серед українських класиків політичної 
думки, він був одним із небагатьох хто знав і 

послуговувався у свої часи терміном 
"традиціоналізм", був поборником 
аристократичних ідей (провідної верстви) і 
врешті-решт мав погляди ідеалістичні, 
антираціональні і антиматеріалістичні. Схожі 
антиматеріалістичні погляди мав і Микола 
Сціборський, що деяким чином робить його 
також у чомусь традиціоналістом. Провідна 
характеристика українського традиціоналізму 
– волюнтаризм і антиматеріалізм, усі ці 
ознаки найяскравіше виражені саме 
Донцовим. 

Менш волюнтаристичною, але також 
традиціоналістською є консервативна ідея 
В'ячеслава Липинського, базовими 
цінностями якого були хоча і не войовничість, 
як у Донцова, але монархічний (традиційний) 
лад, опертий на національні еліти, Бог і 
народ. Складно назвати Липинського 
консервативним революціонером, однак 
консерватором-монархістом він точно був. 

Традиціоналістські ідеї висуває і Юрій Липа, 
однак це знов не войовничий 
націоналістичний антиматеріалізм, а ідея 
українського національного характеру, що 
близький до землі, матріархальної культури 
та інших ознак. 

 
Українська традиціоналістична думка дуже 

слабко викристалізована, її доводиться 
виловлювати в нашій літературі поміж інших 
думок - націоналістичних, консервативних та 
інших. Відсутність державності дала нам і 
відсутність Традиції, однак зовсім не 
відсутність традиціоналізму. 

Традиціоналізм тепер є явище не місцево-
національне, а загальне, світове, як опозиція 
постмодернові та іншим явищам нового часу. 
Звичайно, національна традиціоналістська 
думка у нас слабка, однак хоча б іноземне 
бачення традиціоналізму стає дедалі 
популярнішим і вивченішим. 

© Ярослав БОЖКО
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«ГАНС ФРЕЙЕР ТА РЕВОЛЮЦIЯ СПРАВА» 
Прихильники консервативної революції 

достатньо вже вивчили праці таких 
теоретиків як Ернст Юнґер та Юліус Евола. 
Проте, навіть у вузьких колах, залишаються 
не досліджені свої прогалина. Серед таких є і 
книга “Революція справа” – праця відомого 
німецького філософа і соціолога, одного з 
фундаментальних теоретиків індустріального 
суспільства Ганса Фрейера. Сама назва книги 
говорить про те, що автор або претендував на 
розробку власної теорії революцій, якщо 
говорив про минуле, або ж описував зовсім 
нові на його погляд процеси, що мають місце 
в навколишньому сьогоденні, або передбачені 
в недалекому майбутньому. 

 
Ганс Фрейер (1887-1969) висуває цікавий 

погляд на появу революції, зокрема, що всі 
колишні революції були “революціями зліва”, 
коли революційна енергія накопичувалася в 
масах, і революції відбувалися “знизу”, в той 
час як винуватцями їх були “верхи”. 
Німецький філософ підкреслює, що XIX ст. 
було революційної епохою, коли стан 
рівноваги був лише видимістю, а спокійні 
часи – короткостроковими компромісами між 
масою та елітою. 

Насильство, підкреслює Ганс Фрейер, тільки 
обладунки революції, але за серйозних 
обставин вона може перерости у легальний 
переворот, в тиск мас, в силу виборчого 
бюлетеня. Суть революції потрібно шукати не 
у формах її прояву, які можуть бути різними. 
Революція починається тоді, коли таємно, під 
прикриттям і, у формах існуючого 
суспільства, утворилися елементи нового 
суспільства. Все, що сучасний порядок про 
себе говорить, мислить, знає, стає хибним. 

Погодьтеся, це звучить досить туманно, але 
з цього випливає що далеко не кожне 
суспільне хвилювання або протест проти 
режиму чи системи можна вважати 
революцією. Вона починається там, де 
якомусь класу або соціальному прошарку стає 
затісно в межах існуючої системи, коли 
критика режиму стає “плоттю і кров'ю”, і 
постає питання не про те, як її змінити, але 
про те, що на зміну має прийти зовсім 
радикально нове. У цьому “правий” 
консерватор Ганс Фрейер раптово 
виявляється близьким до Карла Маркса, 
якого він, втім, цитує, говорячи про революції 
і революціонерів. Одну з цитат варто навести 
повністю, вона досить істотна для розуміння 
того, кого ж Ганс Фрейер називав 
революціонерами. 

 
«Маркс охарактеризував стиль, з яким в 

його епоху у Німеччині боролися на 
соціальному ґрунті, як скромний егоїзм. 
“Скромний егоїзм” – блискуче вираження для 
всього, що є громадським рухом, але не є 
революцією. Зрозуміло, ми охоплені нашим 
егоїзмом, а в кого його немає? Чи не погані у 
нас справи? Чи не належать вони нам 
справедливо? Чи не прагнемо ми на волю? І 
хіба ми не молоді? Але ж ми такі скромні… 
Ми лише хочемо, щоб нам краще жилося. 
Щоб із нами вели достойну та справедливу 
дискусію. Ми лише хочемо заглибитися в 
себе. Ми лише хочемо стати старше. Якщо 
поставити запитання, скільки з 
громадських рухів не буде збудовано з 
точністю за цією формулою – залишиться 
небагато. Вирішальним є єдино те, за що 
ведеться боротьба: за оновлення цілого або 
за власне місце у вирі системи. Вирішальним 
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є тільки домагання, не стільки вимога 
революціонерів до інших, скільки вимога до 
себе. Варто запропонувати справжнім 
революціонерам найкраще місце під сонцем 
сьогоднішнього дня, як вони скажуть: ні, 
дякую, ми краще залишимо все як є, маючи 
при собі своє заперечення. Вони 
непримиренні! Вони не дадуть включити 
себе в існуючий порядок. Вони не надають 
великого значення цивільним правам 
панівної системи. Бо справжні 
революціонери знають, що їх негативність є 
невичерпним джерелом енергії. І вони 
прагнуть угору; але тільки тоді, якщо 
ліквідують “верхи”, виходячи з якого їхні 
“низи” знаходиться дійсно внизу. Проте, 
вони й досі відчувають себе зовні, за що 
кажуть: ну і слава Богу!». 

[Цит. за “Революция справа”, с. 22-24 / Пер. 
с нем. Ю.Ю. Коринца. – М.: Праксис, 2008.] 

 
З точки зору Ганса Фрейера, будь-яка 

революція, таким чином, представляла себе 
для сучасного їй суспільства як останню 
необхідну революцію, інстанцію, після якої 
лише руїна, рабство або смерть. По той бік від 
цього порогу для неї завжди знаходилось 
зовсім інше – рай на Землі, відновлення 
витоків, гармонія світу; природна гармонія 
ліберального господарства, яку 
проголошувала бореться буржуазія; вільне 
товариство безкласового людства, яке 
проголошував пролетаріат. Подібна утопія 
притаманна революції, як амінь – символу 
віри. 

Тут ми можемо бачити досить чітке 
відмежування революцій від протестних 
рухів, що мають на меті лиш тимчасову зміну 
влади при збереженні основних принципів 
існуючого порядку. Таким чином, революція 
буде народженням нового принципу в історії 
суспільства. 

Революціонери – це ті, хто сам є цим новим 
принципом, стаючи потім історичною 
реальністю. Але в даний час буде помилкою 
вважати, що будь-яка революція – це розкол і 

рух на основі суспільних інтересів, а носієм її 
завжди буде пригноблений суспільний клас. І 
тут Ганс Фрейер нагадує про включення 
пролетаріату в індустріальне суспільство і 
говорить про позитивний слід від такого стану 
справ. Пролетаріат “звільняє простір” і сприяє 
утворенню нового суб'єкта під назвою 
“народ”. Замість невиразної ідеї народ 
перетворюється на історичну реальність, в 
суб'єкт революції, стає нацією, що формує 
свою колективну свідомість. 

У XIX ст., зазначає Ганс Фрейер, ми ще 
могли говорити про народ як про “націю”, 
нині ж це стало поверхневим терміном. Нації 
німецький філософ протиставляє “ідею 
народу” або “Volks Idee”. Народ він розуміє як 
“активне ніщо”, як чиста потенція, що не 
стала дійсністю, поки їй не надано якусь 
певну форму. Поки вона не реалізована, 
безглуздо говорити про те, яким виявиться її 
майбутній стан, коли мета діяння буде 
досягнута. 

 
На думку Ганса Фрейера, ми можемо 

стверджувати лише, що в ході цього процесу 
відбудеться “емансипація держави”, а в 
народі, який інтегрований в єдину державу, 
відбувається і справді людська емансипація. 
Таким чином, у революції народу держава 
знайде свою конкретну реальність і стане 
“державою здійснення свободи”. Нічого більш 
конкретного про майбутнє держави, про те, в 
якій формі воно буде існувати, Ганс Фрейер не 
говорить. Принаймні, в цій роботі. Ганс 
Фрейер пише про те, що людина, яка хоче 
мислити про політику, повинна сама бути 
частиною політичного світу, а це означає – 
належати йому душею і тілом, не бажати і не 
мати можливості вивільнитися від нього. 

Праця Ганса Фрейера є досить цікавим 
представником філософської течії 
консервативної революції, якого можна 
поставити в один ряд із Ернстом Юнґером, 
Юліусом Еволою та багатьма іншими. 

© Павло КОВАЛЬОВ
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«БРИГАДИР» 
Григорій Іванович прийшов до нашого села 

ще хлопцем, по закінченні зооветтехнікуму. В 
рідному селі посади не було, і його направили 
до нас. Молодий спеціаліст, нежонатий. Ні, 
правильніше буде написати: нежонатий 
молодий спеціаліст, прибув на село… 

Відступлю від теми, щоб пояснити цю подію, 
бо подія ця вносила зміни в життя сільської 
громади. Нова людина несла різноманітність 
у культурне, виробниче, та й взагалі, в життя 
села, де один одного знали, як кажуть в 
народі з пуп’янка. Про прибуття в 
господарство молодих спеціалістів чомусь 
першими узнавали одинокі бабусі. Звідкіля 
вони брали інформацію і яка розвідка в них 
працювала, для мене таємниця. Але в день 
прибуття вони ще зранку “тусувалися” біля 
контори в накрохмалених хустках і 
святковому одязі. 

- Ти, Одарко, справді чула, що дохтор 
приїде? 

- Ось тобі, Галино, Хрест! Внучка в 
управлінні працює, вона знає точно. 

- Помилилась твоя внучка, на третю бригаду 
ветлікар приїде, голова на тім тижні казав. 

- І ветлікар непогано, в господарстві 
згодиться… 

Приблизно в такому руслі йшла розмова, 
яка переходила часом в “інтелігентні” 
суперечки з поминанням святих і не дуже 
святих осіб. Так відбувався тендер на 
поселення прибульця на квартиру. Для 
одинокої бабусі молода людина, та ще й при 
посаді-то велика поміч. Та й увечері є 
можливість погомоніти. Агроном, зоотехнік, 
ветлікар: зораний город, виписані в колгоспі 
та привезені зернові відходи для курочки, 
доставлене на подвір’я з лук сіно. 

Молоді вчителі цінувались трішки менше, 
але все одно поміч у господарстві. 
Найбажанішим квартирантом вважався 
“дохтор” чи “фельдшер”, за таких осіб серед 
бабусь спалахували сутички, що й 
парламентським не поступляться. Мій 
товариш, дільничний лікар, після інституту 
став на квартиру в однієї з бабусь. Вечори в 
баби Ярини були смачні, але одноманітні, 
особливо студеної пори року. За вечерею він 
постійно вивчав історію бабиної хвороби. 

Повернуся до Григорія Івановича. Одного 
погожого дня прибув до господарства 
молодий нежонатий спеціаліст. В правлінні 
його призначили помічником на велику 
свинотоварну ферму, як і обіцяли. Тендер на 
поселення виграла баба Тетяна. Хлопець 
виявився хваткий, роботящий. Ось вже 
працює майже тиждень від зорі до зорі. 
Тільки після вечері з бабою біля воріт на 
лавочці трішки посидить, поговорить, не 
підозрюючи, що баба Тетяна десь на дев’яту 
годину вечора анонсувала всьому селу 
оглядини Грицька. 

То вже друга дія в звичаях села. В умовний 
час молоді дівчата і батьки, у яких дівчата на 
виданні, чомусь йшли одні за другими 
вулицею мимо наших героїв. Чемно вітались, 
інколи заговорювали з бабусею і йшли далі, 
раз-на-раз оглядаючись. Деякі проходили і 
двічі, щоб краще роздивитися нового парубка. 
Треба пояснити, що на квартирі молоді 
фахівці жили, доки на візьмуть шлюб і 
колгосп не збудує житло. Дехто, 
відпрацювавши два роки, виїздив з села, але 
доля нашого героя складалася інакше. 

Баба Тетяна засумувала через півроку, 
відтоді як родина Коломійців, з дівкою на 
виданні, накинула око на бабиного 
квартиранта. Родина хазяйська, не бідна: дві 
корови, до десятка свиней, птаства свійського 
взагалі не перерахувати, землі і левад 
достатньо. А хлопець молодий все розпитує 
бабусю: 

- А Харченків Людмила, як? 
- Нащо тобі та Людмила, вона не хазяйська. 
- А в Григоренків, Олеся? 
- Красива, але кровопивця. Я ще прабабу її 

знала, всі в них у роду такі. 
Розказуючи Грицькові про дівчат, баба 

Тетяна знала: Коломійці свого не упустять, 
заберуть хлопця у прийми, як намірилися. А 
так шкода, господарство ж тільки наладилось. 
Коломійці й справді не дрімали. Розгледівши 
парубка як слід, на сімейній раді, дали дочці 
настанову. Анюта, дівка двадцяти років, 
довгих пояснень не потребувала. Вже за 
місяць водила попід руку бабиного 
квартиранта, як телятко на прив’язі. А через 
два місяці перевозили Коломійці мотоциклом 
з люлькою Грицька від баби Тетяни до себе в 
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прийми. Старий Коломієць за кермом, за ним 
жінка однією рукою трималася чоловіка, а 
другою тримала плече зятя в люльці. Тримала 
на всяк випадок, мабуть міркуючи сама з 
собою. Грицько нікуди і не дівся. 

За місяць-півтора, як поспіла городина, 
відгуляли весілля, гулянка була за всіма 
сільськими традиціями, тобто не гірше, ніж в 
інших. Приймак прижився, помаленьку 
господарювати почав. Заклав новий будинок 
поряд з тестевим, з одним спільним 
подвір’ям, прихопивши частину толоки, 
позаяк тестева хата була на вулиці крайня. 
Проектував будинок і нове подвір’я Григорій 
сам, власноруч. Одним словом, все з добрим 
господарським розрахунком і поглядом у 
майбутнє. 

З часом, обійнявши посаду завідуючого 
фермою, став Грицько Григорієм Івановичем. 
Справа йшла добре, ферма була однією серед 
кращих в районі. Росло й домашнє 
господарство, діти до школи пішли. Десять 
років шлюбного життя пролетіли, як один 
день. Як здавна заведено, після такого строку 
приймак ставав головним на садибі. Та 
Григорій Іванович уже й так був господар. У 
дворі все жило за його розпорядком, кожному 
в сім’ї були доведені обов’язки. Тесть 
головний біля худоби, теща — на городині, 
жінка — на кухні з дітьми, діти — коло 
свійської птиці і на підхваті, сам же Григорій 
Іванович керував і забезпечував господарство 
усім необхідним. Під час важливих 
сільськогосподарських кампаній — садінні чи 
копанні картоплі, сінокосу тощо- брав участь і 
сам. 

Всього було в житті Григорія Івановича. 
Заплигнув якось в гречку — “біс в ребро” — 
потихеньку став заїздити з города 
мотоциклетом до незаміжньої жіночки. Тесть 
із тещею, щойно дізнавшись, як підрозділ 
швидкого реагування, мерщій до тієї 
молодиці. І полетіли шибки з вікна. Тікала 
одинока дівка городами. А тесть уже дбав, аби 
жінка не рознесла чужого подвір’я. На другий 
день старий Коломієць повставляв шиби у 

вікна і впорядкував після погрому двір 
молодиці. Зайве кохання на стороні зів’яло 
відразу, в родині запанував лад. А на фермі 
після любовних пригод Григорія Івановича 
з’явилась нова трудівниця — Марина 
Антонівна Коломієць, рідна теща нашого 
героя. З’явилась заради миру в доччиній сім’ї. 
Та й виробничий процес на підвладній зятеві 
території повела так, що за рік портрет її висів 
під правлінням колгоспу на дошці пошани. 

Кадровими питаннями на фермі тепер 
опікувалась теща. З поля зору зятя зникли 
жіночки привабливого віку: дві свинарки, 
одна комірниця і одна молода ветеринар. Їх 
перевели в другі виробничі підрозділи, декого 
навіть з підвищенням. Натомість з’явилися 
загартовані кадри відповідного віку. 
Завершивши ці заходи безпеки, Марина 
Антонівна вернулася до домашнього 
господарства. 

Потекло все своєю течією — робота, дім, 
сім’я. Виписані роками обов’язки інколи 
порушувала сама Марина Антонівна. Кожного 
вечора, як прогонять мимо двору череду, 
відкривала вона у двір від толоки ворота в 
вигляді шлагбаума. Заїздив зять, глушив 
мотоцикл і діставав з люльки мішок 
комбікорму. Але час від часу тут і виникала 
нештатна ситуація: відволікшись на 
непланові роботи, теща інколи забувала 
відкрити зятеві в’їзд. Тоді й траплялося таке 
дійство. Мотоцикл, з-за повороту під гірку 
пірнав під тим шлагбаумом у двір і, впершись 
у сінник, глухнув. А водій, Григорій Іванович, 
якусь мить зависав на шлагбаумі із бересту, 
далі падав під шлагбаум на землю і лежав 
там, дивлячись у вечірнє небо. 

Тесть сидів спокійно на призьбі, лаштуючи 
сапу, та радів, що всі подають голос, отже, все 
гаразд. Сідало сонце, у повітрі вже чувся запах 
ночі, кінчався день, а завтра сонце вийде і 
буде новий день. А він принесе і нові турботи. 
Внуки вже вчаться, і їх наставляти треба, бо 
що ж та молодь знає про життя… 
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