
Чого Путiн навчився в Гiтлера1

Над проектом працював Павло Солодько

21 грудня 2018 року

1Першоджерело: texty.org.ua/d/2018/putler.

http://texty.org.ua/d/2018/putler/


Путiн — це Гiтлер сьогоднi. З 2014 року таку паралель прово-
дили часто1 i багато хто.

У Росiї навiть побачили в цьому комплiмент: штатний пропу-
тiнський полiтолог написав2, що до 1939 року — тобто до вторгне-
ння в Польщу, з якого офiцiйно почалася Друга свiтова вiйна —
Гiтлер був не такий уже й поганий.

Який же вiн був насправдi, той «хороший» Гiтлер мiж 1933-м
(рiк приходу до влади) i 1939-м?

Рис. 1: Путiн — учень Гiтлера

1«Президенти Польщi та ФРН порiвняли агресiї Гiтлера i Путiна», — «Укра-
їнська правда», «Iсторична правда», 03.09.2014.

2«Гiтлер до 1939 року був хороший — росiйський полiтолог», — «Українська
правда», «Iсторична правда», 04.04.2014.
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Вступ

«Тексти»3 детально проаналiзували дiї фюрера на цьому iсто-
ричному етапi. Ключова їхня ознака, користуючись термiнологiєю
воєнної доктрини Росiйської Федерацiї, — гiбриднiсть.

За мирнi роки Гiтлер провiв ряд успiшних квазiвоєнних кам-
панiй. I з кожної виходив переможцем. Не будучи теоретиком
подiбного роду конфлiктiв, вiн мав генiальну «чуйку» щодо засто-
сування гiбридних прийомiв на практицi.

Якщо ж придивитися детальнiше, вражає разюча схожiсть
тактик тодiшньої Рейхсканцелярiї i нинiшнього Кремля. Ви
не повiрите, як багато мiж ними спiльного.

Але про все по порядку.

3Тексти.org.ua — незалежне видання без нав’язливої реклами й замовних
матерiалiв. Щоб працювати далi, нам потрiбна ваша пiдтримка.
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Чому нiмцi й росiяни не
полюбили демократiю

На початку 1939-го Адольфу Гiтлеру — 49, скоро ювiлей. До-
бiгає кiнця шостий рiк його влади в Нiмеччинi. За цей час
вiн знищив у країнi демократичний устрiй, повнiстю зачистив
опозицiю i отримав практично диктаторськi повноваження.

Виборцi ж у захватi. Пересiчний нiмець — хай вiн iще недавно
був депутатом мiсцевої думи вiд комунiстiв чи демократiв —
захоплюється дiями свого президента канцлера. I ось чому.

Колискою нiмецької— як i росiйської — демократiї стала
геополiтична поразка.

Берлiн у 1919-му програв Першу свiтову, Москва у 1991-
му — Холодну вiйну. Як нiмцi, так i росiяни не хотiли жити
по-старому — i спробували будувати республiку замiсть iмперiї.
Але жити по-новому не зумiли. Полiтичнi кризи, економiчнi по-
трясiння, розпад звичного укладу спричинили розчарування у
дерьмократии i ностальгiю за сильною рукою.

∗ ∗ ∗

У мiжвоєннiй Нiмеччинi демократiя ще й асоцiювалася з рядом
принизливих поступок на користь переможцiв. Бо не iмпе-
ратор Вiльгельм (утiк до Голландiї), а новонароджена Нiмецька
республiка пiдписала у 1919 роцi Версальський мирний договiр,
який визначав пiслявоєнний свiтовий порядок.
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Пiдготований без нiмцiв документ змушував Берлiн до величе-
зних (фiнальнi виплати вiдбулися у 2010-му) репарацiй грошима
й сировиною — переважно на користь Францiї.

Договiр покладав на Нiмеччину всю вiдповiдальнiсть за по-
чаток свiтової вiйни. На думку нiмцiв, якi пам’ятали, що мiлiта-
ристський шал у 1914 роцi охопив значно бiльше країн Європи,
це було нечесно.

Нiмцям заборонялося мати авiацiю та артилерiю, пiдводнi
човни (можливостi флоту загалом також були суттєво обмеже-
нi) i Генштаб, тiльки невеличкi сухопутнi сили. Бронемашини
залишалися хiба що в полiцiї.

Нiмеччина втрачала 12% довоєнної територiї на користь сусi-
дiв.

Чималий шмат територiї обабiч Рейну (серце нiмецької iнду-
стрiї) визнавався демiлiтаризованою зоною, сюди не мала права
потикатися навiть куца нiмецька армiя.

У 1920-х роках союзники кiлька разiв вводили в Рейнську
зону вiйська — щоб змусити Берлiн вчасно платити репарацiї.
Республiканська влада могла вiдповiсти хiба що «пасивним про-
тестом», спричиняючи обурення патрiотiв — як правих, так i
комунiстiв. Саме пiд час чергового загострення на Рейнi Гiтлер
улаштував пивний путч, проголосивши «повалення уряду зрадни-
кiв у Берлiнi».

. . . Розпад СРСР не супроводжувався такими несправедливо-
стями, особливо щодо РФ. Але кремлiвська пропаганда робить
усе, щоб сьогоднiшнi росiяни почувалися такими ж приниже-
ними, як нiмцi 100 рокiв тому.
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Нiмеччина зосереджується

Американець Вiльям Ширер працював у мiжвоєнному Бер-
лiнi кореспондентом. Вiн пiдкреслює, що в сiчнi 1933-го — коли
Гiтлер став канцлером — його першочергова мета вiдповiдала
«прагненням величезної бiльшостi нiмцiв»:

1. Позбавитися принизливого диктату Версальського дого-
вору, не викликавши санкцiй у вiдповiдь;

2. Вiдновити армiю, не опинившись у станi вiйни.

Тiльки виконавши цi два пункти, Гiтлер мiг би по-справжньому
взятися за зовнiшню полiтику, завдання якої вiн так вiдверто опи-
сав у «Майн Кампф» — захопити побiльше життєвого простору
[територiї] i заставить хохлов накормить Москву вирiшити наре-
штi продовольчий, сировинний та iншi дефiцити Нiмеччини.

Однак на той момент фюрер iще не мав жодного авторитету
на свiтовiй полiтичнiй аренi: для закордону вiн був фанатиком-
авантюристом, що його примхою долi винесло у крiсло голови
уряду.

1933: «Партiя миру». Гiтлер у масцi паци-
фiста

На початку 2000-х свiт найбiльше боявся терористiв. Недарма
ж раннiй Путiн так любив говорити про «солiдарнiсть РФ у
боротьбi зi свiтовим тероризмом».
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А тодi, пiсля кривавого кошмару Першої свiтової, провiднi
країни найбiльше боялися вiйни. Тому перша заява Гiтлера
для свiту була промовою про мир.

«Вiйна — безмежне безумство, — каже вiн у травнi
1933-го, презентуючи депутатам Рейхстагу свою зов-
нiшньополiтичну програму. — Нiмеччина готова лiквi-
дувати не тiльки наступальну зброю, але й усю свою
армiю, лишень би зберiгся мир».

У цiй iдеалiстичнiй, гiднiй самого Винниченка заявi ховалася
й пастка: «Нiмеччина вимагає рiвностi з iншими країнами у сферi
озброєння». Однак свiт був зачарований: шалений нацистський
диктатор виявився чемним i делiкатним.

Особливо зачарувалися ЗМI вiрогiдного противника. Офi-
цiйний орган лейбористiв «Дейлi геральд» пропонував повiрити
Гiтлеру на слово [i негайно роззброїтися]. А найвпливовiша
британська газета того часу — «Таймз» — написала, що вимоги
фюрера щодо рiвностi озброєнь «беззаперечнi».

Так, непомiтно для iнших, Гiтлер почав руйнувати Версаль-
ський договiр. А руйнувати Версаль означало руйнувати весь
пiслявоєнний устрiй.

∗ ∗ ∗

Класичний прийом гiбридної вiйни — «тактика салямi». У
вiнтажному британському серiалi «Так, прем’єр-мiнiстре!» вона
детально описується4 в першiй же серiї.

Замiсть одного нормального кроку гiбридний солдат робить
кiлька менших. Наче ковбасу тоненько нарiзає. Рух до мети —
поступовий i не завжди помiтний, що знижує гостроту реакцiї
противника.

Невинна вимога Гiтлера «урiвняти озброєння» є тiльки поча-
тком, першим змахом ножа над палкою салямi.

4«Це називається тактика салямi. Як дiє Росiя (Гумор)», — Тексти.org.ua
(вiдео: youtube.com/watch?v=3lJuXkIBhTU).
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. . . Минає лiто 1933 року. На засiданнях Лiги Нацiй (того-
часного прообразу ООН) союзники згоджуються скоротити свої
армiї до нiмецького рiвня. Але просять кiлька рокiв, щоб це
реалiзувати.

Пастка спрацювала, i фюрер робить перший надрiз. Вiн оголо-
шує:

Нiмеччинi вiдмовляють у рiвностi озброєнь! Лiга На-
цiй вiдкинула нашi мирнi iнiцiативи, тому Нiмеччина
залишає цю неефективну органiзацiю.

У гiбридному конфлiктi геополiтика — не шахiвниця, а картко-
вий стiл. I тепер Гiтлер грає за цим столом у вiдкриту. Вiн
каже про вихiд Нiмеччини з Лiги Нацiй, але iншi гравцi чудово
розумiють справжнє значення демаршу: «Ми iгноруємо попереднi
угоди, включно з Версальським мирним договором, i починаємо
переозброєння».

Вождь Нiмецького рейху перевiряє реакцiю опонентiв. Пе-
ред тим мiноборони Британiї публiчно попередило, що вiдповiддю
на спробу Нiмеччини переозброїтися будуть санкцiї. Однак минає
мiсяць, другий. . . i жодної реакцiї. Маленький крок зроблено.

Трiсь!— розламалася перша цеглина в пiдмурiвку пiслявоєн-
ного свiтового порядку.

. . . РФ пiсля грузинської кампанiї 2008 року теж почала пере-
озброювати армiю. У Москвi планують завершити цей процес до
2020-го.

1935: Створення Вермахту. Союзники «за-
непокоєнi»

У 1934 роцi обслуговуванням вiйськових замовлень займа-
лося вже понад 240 тисяч нiмецьких пiдприємств. Оцiнивши
розмах, союзники зрозумiли — треба щось робити. I вирiшили. . .
змиритися. Навiщо тиснути на й без того ображену Нiмеччину,
провокуючи новий конфлiкт?
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На початку 1935-го Британiя i Францiя натякнули Берлiну,
що не проти визнати паритет в озброєннi. А оскiльки це йшло
в розрiз iз умовами Версальського договору, запропонували Нi-
меччинi пiдписати нову мирну угоду, за участю бiльшостi країн
Європи. Гiтлер не збирався нiчого пiдписувати, тому тягнув час у
дипломатичному листуваннi.

Так вiн вiдрiзав iще один шматочок салямi: союзники знають
про масштаби вiйськової модернiзацiї, але жодних санкцiй знову
не застосували. Очевидно, змирилися з тим, що у Нiмеччини
буде сучасна зброя. Є ще один маленький крок уперед!

I одразу робимо наступний: ним буде офiцiйна заява з Берлiна,
що Нiмеччина має власнi вiйськово-повiтрянi сили. Забороненi,
нагадаємо, Версальським договором. Якщо Захiд стерпить i це,
то можна й увесь вермахт легалiзувати.

∗ ∗ ∗

Показовий механiзм цiєї заяви. Її озвучує не сам диктатор,
а його проксi—посередник. У РФ такi пробнi кулi запускаю-
ться, примiром, через керiвника фракцiї Держдуми, члена ПАРЄ
Владiмiра Жирiновского. Весною 2014-го вiн пропонував Польщi,
Угорщинi та Румунiї разом подiлити Україну.

У Гiтлера цього разу посередником був Герман Ґерiнґ — рей-
хсмiнiстр авiацiї. А медiа-майданчиком стала британська «Дейлi
мейл», якiй запропонували ексклюзивне «i сенсацiйне, пане реда-
кторе!» iнтерв’ю з нiмецьким чиновником.

Газета вийшла, визнання Ґерiнґа про вiдродження вiйськової
авiацiї прозвучало гучно. Де ж санкцiї союзникiв?

Єдиною вiдповiддю на таке кричуще порушення договору ста-
ла. . . пропозицiя британського МЗС зустрiтися у Берлiнi.

Гух!— будинок Версалю протримався 16 рокiв, аж тут у нього
просiла стiна.

I Гiтлер уже не вагається, щоб вiдрiзати останнiй шматок ков-
баси. В одну з березневих субот 1935 року канцлер видає закон
про загальну вiйськову повиннiсть i створення вермахту. Це
повноцiннi збройнi сили: сухопутнi вiйська, авiацiя, флот. До
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500 тисяч вiйськовослужбовцiв — уп’ятеро бiльше вiд дозволеного
Версалем.

Цього разу союзники вiдреагували. Британiя, Францiя та
Iталiя (остання теж перемогла у Першiй свiтовiй) висловили
глибоке занепокоєння i «рiшуче засудили» Гiтлера за те, що вiн
узявся ламати стiни спiльного європейського дому.

Представники трьох країн-переможцiв зiбралися в Iталiї, на
альпiйському курортi. Вони ясно передбачають кроки Гiтлера
пiсля лiгалайзу нової армiї:

а) повернути вiйськовий контроль Рейху над Рейнською зо-
ною (ключовим центром нiмецької iндустрiї, в тому числi й
вiйськової);

б) захопити Австрiю.

Саме на цих двох пунктах наголошується у британсько-фран-
цузько-iталiйськiй заявi, якою завершилася конференцiя в Альпах:

а) союзники вiрнi чинним договорам5 про непорушнiсть пi-
слявоєнних кордонiв i демiлiтаризований статус Рейнської
зони.

б) союзники готовi пiдтримати незалежнiсть Австрiї.

Хуцпа — надбрехня надлюдей

Така одностайна єднiсть трьох країн занепокоїла Генштаб та
МЗС Третього Рейху. Але не Гiтлера. Фюрер логiчно вважав:
якщо досi союзники реагували на його дiї винятково словами, то
змиряться i з подальшим вставанням Нiмеччини з колiн.

Бо слова, за якими немає дiї — це просто прийом психоло-
гiчного тиску. У термiнах карткової гри — блеф. У тебе погана

5uk.wikipedia.org/wiki/Локарнський_договiр.
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карта, але ти поводишся так, наче маєш у руцi виграшну комбiна-
цiю. Якщо поведiнка твоя переконлива, опоненти здаються самi. I
навпаки.

Полiтичний блеф — ще одна iз ключових гiбридних тактик.
Гiтлер стане майстром у її застосуваннi.

. . . Але зараз фюреру треба, навпаки, зменшити тиск на про-
тивника. Ставки щойно пiднято, черговий окраєць салямi вiд-
рiзано, тепер головне — не перегнути палицю, заспокоїти супро-
тивника. Гiбридна деескалацiя: «Це був останнiй шматок, тепер
давайте поговоримо».

I вовк знову вдягає овечу шкуру, i знову йде в Оперний театр
(там засiдає парламент пiсля пожежi в будiвлi Рейхстагу), i знову
говорить про те, що всi хочуть чути — про мир.

Фюрер так щиро клянеться у вiдданостi iдеалам, якi повнiстю
протилежнi його власним, що стає нiяково. Цей важливий гiбри-
дний прийом варто назвати поняттям з iдиш хуцпа—нахабна
цинiчна брехня, яка паралiзує опонента.

∗ ∗ ∗

Цю тактику придумав не Гiтлер. Ще першi бiльшовики зроби-
ли6 її головним методом полiтичної боротьби, а Юлiя Тимошенко
перiодично використовує й досi. Ленiн визначав цей прийом тер-
мiном «наднахабство»: «Действительное впечатление можно
произвести только сверхнаглостью».

Впевнено називати чорне бiлим i навпаки— ось що таке
росiйська хуцпа в нинiшнiй гiбриднiй вiйнi. Коли законно обрана
влада стає «хунтою», а самозвана вiйськова хунта — «народною
владою».

Хуцпа — це вивернути з нiг на голову слова сiмферопольського
рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемi-
тизм i збирається тiкати з Криму. Збрехати, що це київський

6«Оксана Забужко: На якiй пiдставi група пацанiв з баблом вирiшує долю
46-мiльйонної нацiї до 2042 року?», — УНIАН, 06 липня 2010.
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рабин — i ось уже готова7 новина «Евреи бегут из Киева из-за
антисемитизма новой власти».

Хуцпа — це назвати могилу росiйських окупантiв, убитих8 в
бою пiд Макiївкою, массовыми захоронениями мирных жителей
Донбасса. Закатованих карателями, ясна рiч. «В основном жен-
щин! — такий анонс (разом зi списком коментаторiв) розсилатиме9

путiнська адмiнiстрацiя. — Их насиловали и убивали страшно!»
I вимагатиме10 вiд ОБСЄ i ПАРЄ розслiдувати цей «воєнний
злочин».

Хуцпа — це Путiн, який у березнi 2014 року, готуючись роз-
палити гiбридну вiйну вiд Харкова до Одеси звертається11 з
парламентської трибуни до українцiв:

Любi друзi, не вiрте тим, хто лякає вас Росiєю. Тим,
хто кричить, що за Кримом настане черга iнших регiо-
нiв. Росiя не хоче подiлу України, нам це не потрiбно.

Хуцпа — це Гiтлер, який у березнi 1935 року, готуючись до-
щенту зруйнувати мирний устрiй, звертається з парламентської
трибуни до Заходу: «Нацiонал-соцiалiстична Нiмеччина не хоче
вiйни, тому що прекрасно розумiє: в будь-якiй вiйнi гине цвiт на-
цiї. . . Ми й гадки не маємо завойовувати iншi народи. Нiмеччинi
потрiбен мир, вона прагне його!».

. . . Свою промову фюрер завершує ефектним театральним
жестом— публiчно клянеться у вiдсутностi агресивних намiрiв
щодо сусiдiв:

7«FAKE: Евреи убегают из Киева из-за антисемитизма новой власти», —
StopFake.org, 17.03.2014.

8«История одной таблички», — Мария Голубева, 29.11.2014.
9«Современная история российской политики, рассказанная в СМС. Часть

III», — «The Insider», 06.04.2015.
10«„Они погибли за путинскую ложь“: российская пропаганда представила

захоронения своих солдат как могилы мирных жителей Донбасса. ФОТОре-
портаж», — «Цензор.НЕТ», 26.09.2014.

11Обращение Президента Российской Федерации. Москва, Кремль, 18 марта
2014 года, 15:50.
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Урочисто визнаємо кордони Францiї i вiдмовляємось
вiд претензiй!

Обiцяємо не втручатися у внутрiшнi справи Австрiї чи
приєднувати її!

Присягаю, що Нiмеччина не порушить демiлiтаризацiї
Рейнської зони!

Поки вусата надлюдина присягає, новостворений нiмецький
Генштаб вже третiй тиждень працює над тим, як окупувати
Рейнську зону. Це наказ № 1 у щойно легалiзованiй армiї.
От тiльки армiя легалiзована, а наказ ще нi. Вiйськовий мiнiстр
Бломберг пише його вiд руки — щоб не використовувати офiцiйнi
бланки i штатних машинiсток.

Учасникам штабних засiдань взагалi забороняється робити
якiсь нотатки.

Якщо документ загубиться, його використає ворожа
пропаганда. А уснi заяви завжди можна спростувати.

Гiбридна вiйна — рiч непевна. Iнодi в неї краще грати без
офiцiйних документiв.

1936: Перший наступ Вермахту

Через рiк Гiтлер дочекався приводу для подальшого пiдви-
щення ставок. Парламент Францiї ратифiкував мирний пакт iз
Радянським Союзом. Фюрер назвав це зрадою домовленостей: дiї
Францiї, мовляв, зруйнували дотеперiшнiй мирний договiр. I вiн
уже нечинний — включно з пунктом про Рейнську демiлiтаризо-
вану зону.

1 березня 1936 року Гiтлер викликає мiнiстра оборони фон
Бломберґа з групою штабних генералiв:

Готуйте армiю до переходу через Рубiкон Рейн.
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Значна частина вiйськових висловили впевненiсть у провалi
такого грандiозного блефу. У французiв вистачало боєздатних
дивiзiй, щоб вибити нечисленнi нiмецькi сили з демiлiтаризованої
зони. Власне, пiслявоєннi мирнi угоди i передбачали, що Францiя
має вчинити саме так, а Англiя зобов’язана їй допомогти.

Фон Бломберґ теж вагався, але план окупацiї Рейнської зони
пiдготував. Цiлком у гiбридних традицiях мiнiстр визначив май-
бутню вiйськову операцiю як мирну, у форматi «неочiкуваного
кидка».

На випадок французького опору нiмецьким вiйськам план
передбачав «бойовi контрзаходи». Iшлося про стрiмкий вiдступ
вермахту назад за Рейн.

На свiтанку 7 березня в Рейнську демiлiтаризовану зону без
зайвого шуму увiйшли нiмецькi пiдроздiли. Бломберґ змiг зiбрати
для мирної операцiї не бiльше дивiзiї (10—12 батальйонiв). На
протилежний бiк Рейну переправилося тiльки три батальйони.

Жереб було кинуто.

∗ ∗ ∗

Ця дата — 7 березня 1936 року — ключова у хронологiї проти-
стояння нацизму iз захiдними демократiями.

Сам Гiтлер i через роки згадуватиме той день як про пе-
реломний момент гiбридної фази Другої свiтової вiйни—
«найдраматичнiшi в життi години». Блефував вiн тодi вiдчайду-
шно:

Якби французи увiйшли тодi в Рейнську зону, ми зму-
шенi були б тiкати, пiдiбгавши хвоста. Бо наших вiй-
ськових ресурсiв не вистачало навiть на слабкий опiр.

О 10-й ранку мiнiстр закордонних справ Нiмеччини Нерита
вручив послам Британiї, Францiї та Iталiї офiцiйнi ноти. Вони по-
вiдомляли, що Рейх не визнає дотеперiшнього12 мирного договору.
I пропонує укласти новий.

Французький посол влучно узагальнив:
12uk.wikipedia.org/wiki/Локарнський_договiр.
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Гiтлер б’є суперника в обличчя зi словами «Я принiс
пропозицiю миру!»

Спершу пiдвищення ставок, потiм — гiбридна деескалацiя.
До згаданої пари тактичних прийомiв може додаватися тре-

тiй — iмiтацiя дiалогу. Результативнi переговори гiбридному
агресору нi до чого. Йому треба, щоб противники вiрили в саму
можливiсть домовитися.

I це працює. Союзники вкотре йдуть на перемовини, знову
закриваючи очi на силовi кроки диктатора. Лондонська «Таймз»,
печалячись щодо вторгнення за Рейн, все ж сподiвається на
подальший мир. Її передовиця з цього приводу має заголовок
«Можливiсть перебудови» , Суцiльне — i безкiнечне — «переза-
вантаження стосункiв».

∗ ∗ ∗

Пiзнiше Гiтлер повторить фокус iз «оновленням мирних
договорiв» у Австрiї та Чехословаччинi. Пiд загрозою сили вiн
змусить тамтешнi уряди прийняти нiмецькi умови миру, навзаєм
пообiцявши бiльше не порушувати сусiдський суверенiтет. Сталiн
зробить аналогiчнi пропозицiї Литвi, Латвiї, Естонiї та Фiнляндiї.

Не згодиться тiльки Фiнляндiя. Взамiн вона отримає вiйну,
зате збереже суверенiтет. Всi iншi країни спершу втратять неза-
лежнiсть, а потiм ще й отримають вiйну.

. . . Навеснi 2014-го РФ пробувала13 нав’язати подiбну про-
позицiю миру Києву. Агресор, який щойно вдарив сусiда в
обличчя грубо порушив попереднi домовленостi, пропонував
ЄС i США разом гарантувати новi українськi кордони.

В обмiн на нову мирну угоду Україна мала стати федерацi-
єю, вiдпустити Крим, проголосити вiчний нейтралiтет, визнати
росiйську мову державною i не втручатися в церковнi справи.

Можна уявити, де б ми були зараз, якби погодились.

13«Заявление МИД России о Группе поддержки для Украины», — Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации, 17.03.2014, 13:57.
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Метод Гiтлера—Путiна: «Удавай нормаль-
ного»

Опiвднi цього ж дня фюрер офiцiйно оголошує про мiлiтариза-
цiю Рейнської зони. Його заява, як i попереднi, має вигляд звiту
перед парламентом.

Це вже не той багатопартiйний рейхстаг, члени якого у 1933-
му слухали промову фюрера про пацифiзм.

Тепер у залi Оперного театру сидить 600 депутатiв, всi з
нацистської партiї. Вони потрiбнi, бо формально диктатура Гi-
тлера — парламентська демократiя. Легiтимнiсть його правлiння
спирається на конституцiю знищеної ним республiки.

∗ ∗ ∗

Це ще одна з гiбридних тактик —формальне дотримання
чинних правил гри. Свого роду глумлива повага до iнших гравцiв
за свiтовим покерним столом, яка дозволяє їм удавати, що нiчого
страшного не вiдбувається. Нiби й не вiйна.

Гiтлер, який чудово знав босяцьку школу Вiдня i зневажав
буржуазiю, казав:

Якщо збираєшся вiдстоювати безкомпромiсну позицiю,
надавай собi пiдкреслено буржуазного вигляду.

Весь свiт усвiдомлює, що однопартiйна диктатура нацистiв —
аж нiяк не та демократична республiка, з якої починалась пiсля-
воєнна Нiмеччина. Але формальностей i ритуалу дотримано — є
парламент, хай навiть марiонетковий. I тиран — не тиран, а всьо-
го лиш невисокий чоловiк на скромнiй посадi рейхспрезидента
федерацiї.

. . . До оголошення про створення Вермахту пiдлеглi мiнiстра
пропаганди Геббельса стежили, щоб у пресi не з’являлося
словосполучення «Генеральний штаб». Створення цього органу
заборонялося згiдно з умовами Версальського договору, i Гiтлер
наказав Геббельсу не пiдставлятися. Весь свiт знав, що у нiмцiв
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є тiньовий Генштаб, але формально його не було — отже, договiр
нiбито не порушений.

У 2014-му свiтовi теж стане ясно, що Україну окуповують
росiйськi вiйськовi на росiйськiй технiцi зi штатною зброєю. Але
формально в цiєї армiї немає шевронiв ЗС РФ. Нiби й не вiйна,
i Будапештськi угоди не порушуються. I Путiн присягає, що
дотримується чинних правил гри.

«Хiба можна iгнорувати угоди й окупувати територiю
iншої держави? Ми не такi, ми — за мир!» —

глумиться росiйський фюрер iз демократичних лохiв за покер-
ним столом. А потiм урочисто звiтує перед своїми марiонетками
в Радi Федерацiї про загарбання Криму

∗ ∗ ∗

Депутати, якi слухають Гiтлера та Путiна — ширма для За-
ходу i тло для вождя. Вкупi вони виконують iще одну гiбридну
функцiю — згаданих вище проксi-посередникiв.

Бо диктатори Гiтлер i Путiн звiтують перед парламентом тiль-
ки формально. Насправдi ж їхнi виступи є набором сигналiв для
аудиторiй поза парламентськими стiнами — вiд власних виборцiв
до полiтичних елiт iноземних країн. Така ось гiбридна диплома-
тiя.

. . . Пiсля пiдвищення ставок, коли вермахт уже за Рейном,
треба зменшити напругу, заспокоїти опонентiв показовою розряд-
кою — i Гiтлер знов обiцяє Заходу мир.

За три роки фюрер уже двiчi давав таку обiцянку з цiєї
ж трибуни (другий раз iще й урочисто присягав). Слова дещо
вицвiли. Треба реанiмувати їх емоцiями, пафосним театральним
накалом.

Тому, обiцяючи втретє, Гiтлер змушує неправдиво присягати
ще й депутатiв парламенту.
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Хуцпа хуцп: «Брешемо всiєю країною»

Ця знакова сцена масової кривоприсяги — еталонний приклад
наднахабства. Ось як її описує очевидець:

. . . 600 депутатiв — маленьких людей iз бичачими
шиями, коротко стрижених, з великими животами, у
коричневiй формi i важких чоботах, схопилися на ноги.
Немов автомати, вони викинули правицi в нацистсько-
му вiтаннi, горлаючи: «Хайль!»

Гiтлер пiднiмає руку i неголосно каже: «О мужi
нiмецького рейхстагу!»

Абсолютна тиша.
«Цiєї iсторичної митi, коли в захiдних районах Рей-

ху нiмецькi вiйська йдуть назустрiч своєму мирному
майбутньому, нас всiх повиннi з’єднати двi священнi
клятви». . .

Нiмецькi вiйська i мирне майбутнє — чи не взаємозаперечнi
параграфи? Пригадується ще один приклад хуцпи — друкований
орган окупацiйної адмiнiстрацiї в ОРДЛО. Люди, якi принесли
в регiон вiйну, назвали свою газету. . . «Мирный Донбасс».
Дуже по-гiбридному.

. . . Далi говорити Гiтлер не може. Для парламентського
натовпу повiдомлення про вступ вермахту в Рейнську
зону — новина. Мiлiтаризм в їхнiй кровi тепер б’є їм у
голови. З iстеричними криками вони пiдхоплюються, за
iнерцiєю викидаючи правицi, їхнi обличчя спотворенi,
роти широко вiдкритi. . .

Проксi-марiонетки лишень тепер дiзналися про вчинене во-
ждем. Тим часом агресор Гiтлер— як пiзнiше його учень Путiн —
продовжує зображати миротворця.
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. . . Опустивши, нiби в смиреннi, голову, вiн терпля-
че чекає тишi. Потiм ще тихим, але емоцiйно насиче-
ним голосом, вигукує двi обiтницi:

«По-перше, ми клянемося не вдаватися до сили. . .
По-друге, ми клянемося, що тепер, як нiколи ранiше,
будемо прагнути до взаєморозумiння. . . Ми не маємо
територiальних домагань у Європi! Нiмеччина нiколи
не порушить миру!»

Шiсть сотень народних депутатiв, обраних за безальтернатив-
ним однопартiйним списком, урочисто повторюють слова брехли-
вої присяги.

«Если надо для святого дела, будем врать всей страной», —
пiдтвердить14 у серпнi 2014 року один росiйський публiцист (iде-
олог безумних гiбридних концептiв Русская весна та Атомное
православие).

∗ ∗ ∗

Поки фюрер присягає, генерал фон Бломберґ тиснеться крiзь
натовп журналiстiв до виходу. Щоки мiнiстра оборони смикаю-
ться — вiн нервується. Вiн хоче (i в цьому його пiдтримують iншi
генерали, тiльки Гiтлер проти) вiдкликати вiйська з-за Рейну. Бо
раптом французи усе ж таки втрутяться?!

Але французи з їхнiми десятками дивiзiй не втрутилися. I
британцi вирiшили не втручатися. Маркiз Лотiан iз палати лордiв
тодi казав:

Зрештою, Нiмеччина просто вийшла на свiй заднiй
двiр.

Побачивши все це, Бельгiя (теж переможець Першої свiтової)
оголосила про свiй нейтралiтет.

Хрясь!— трiснула iще одна стiна спiльного європейського до-
му.

14«Насчет наших солдат на Донбассе», — Eгор Холмогоров, 26.08.2014.
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Бо якби союзники вiдреагували хоча б якимись дiями, а не
черговими словами занепокоєнь, то нiмцям довелося б вiдступати,
«пiдiбгавши хвоста». I диктатор тодi б утратив обличчя. Його
вигаданому пропагандою генiю добряче б утерли носа, як от
Путiну в Сирiї.

Останнiй шанс зупинити агресора

Через шiсть рокiв — у 1942-му, на вершинi успiху, коли Третiй
Рейх окупує найбiльше життєвого простору за свою недовгу
iсторiю — Гiтлер у ставцi пiд Вiнницею з ностальгiєю згадуватиме
про мiлiтаризацiю Рейнської зони:

А якби не я, а хтось iнший стояв тодi на чолi держави?
У будь-кого здали б нерви. Я був змушений брехати, а
врятували нас усiх моя впертiсть i моя самовпевненiсть.

Це вона, суть гiбридної вiйни— брехня i блеф, самовпевнене
пiдвищення ставок. «Ми готовi ризикнути трьома батальйонами,
а ви? „Вы готовы умереть за Нарву?“»15

Путiн, який вiдправив свою гiбридну тактичну групу в той
невдалий16 наступ на курдсько-американськi позицiї у Сирiї, по-
водився так само. Якби вийшло, вiн був би генiальним стратегом,
а США — демократичними слабаками-задротами.

. . . Перехiд трьох батальйонiв за Євфрат Рейн — геть незначна
вiйськова операцiя. Але вона докорiнно змiнила загальну страте-
гiчну ситуацiю у Європi. Бо якщо Гiтлер не втратив обличчя, то
його втратила Францiя.

Всiм європейським країнам (особливо гостро це вiдчули схiднi
й пiвденнi сусiди Рейху) стало зрозумiло: Захiд не воювати-
ме проти Нiмеччини у випадку агресiї, союзники не будуть
дотримуватися так старанно створюваної ними ж системи безпеки.

15Андрей Пионтковский, «Умереть за Нарву», — Радио Свобода, 01.12.2014.
16«США назвали самообороною обстрiл про-ассадiвських сил — можливо,

росiйських найманцiв „Вагнера“ (ВIДЕО)», — Тексти.org.ua, 12.02.2018.
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Францiя з сотнею дивiзiй не виступила проти трьох батальйо-
нiв. Хiба вона стане проливати кров своїх солдатiв, якщо вермахт
розпочне наступ на Схiд?

∗ ∗ ∗

«У березнi 1936 року захiднi держави мали останнiй шанс
без великої вiйни зупинити мiлiтаризм тоталiтарної Нiмеччини i
привести нацистський режим до повного краху, — напише Вiльям
Ширер. — Вони цим шансом не скористалися».

Хрясь!— у спiльного європейського дому просiв дах.
Але будинок iще стояв. I якщо не помiчати трiщини в стiнах

та дiряву стелю, можна було жити. У цьому ж 1936 роцi Гiтлер
провiв у Нiмеччинi Олiмпiйськi iгри. У Берлiнi з цiєї нагоди
навiть антисемiтськi плакати i написи прибрали. Iмiтацiя дiалогу:
мовляв, ми не такi вже й поганi хлопцi, хоч i дещо войовничi.

. . . На церемонiї вiдкриття Олiмпiади французькi спортсмени,
проходячи повз ложу Гiтлера, дружньо зiґанули, що викликало
ажiотаж на трибунах i грандiозний скандал зi зрадою/перемогою
у Францiї. Спорт же поза полiтикою.

Тодi ж Муссолiнi переможно завершує вiйну проти Ефiопiї. Вiн
почав її ще в 1935 роцi — коли Гiтлер показав iталiйському дуче,
в якi iгри можна грати з Заходом (легалiзацiя вермахту). Лiга
Нацiй запровадила проти Iталiї санкцiї, але нерiшуче — вже через
кiлька тижнiв скасувала. Ефiопський iмператор Хайле Селассiє
вирушив британським пароплавом у тривале вигнання.

Тодi ж в Iспанiї розпочався вiйськовий заколот генерала Фран-
ко проти республiканського уряду. На вiдмiну вiд Муссолiнi,
Гiтлер не вiдправляв туди великих вiйськових контингентiв —
його не цiкавила перемога, навпаки. Фюрер вiдверто зiзнавався,
що найважливiшим є якнайдовше пiдтримувати нестабiльнiсть
у регiонi. Довкола Росiї таких регiонiв уже цiле намисто.

Пiсля вiйни, в ходi Нюрнберзького процесу, Ґерiнґ зробить iще
одне вiдверте зiзнання щодо Iспанiї. Регiон, у якому Нiмеччина
пiдтримувала нестабiльнiсть, став чудовим полiгоном для ви-
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Рис. 2: Французька команда на церемонiї вiдкриття Олiмпiйських
iгор у Берлiнi, 1 серпня 1936 року
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пробування нової зброї Рейху — модернiзацiя вермахту тривала
повним ходом.

∗ ∗ ∗

Загалом весь наступний 1937-й рiк Гiтлер переозброювався.
У сiчнi 1937-го вiн нарештi завершив «версальську» багато-

ходiвку, вiдрiзавши й тут останнiй шматочок ковбаси. Звiтуючи
перед рейхстагом, фюрер офiцiйно заявив: «Нiмеччина прибирає
свiй пiдпис з Версальського договору». Хоча сам договiр уже
майже рiк був похований. Так само Путiн через рiк пiсля Криму
вiдверто визнав те, що досi так гаряче заперечував.

[До речi, сам термiн17 «тактика салямi» з’явився вже пiсля
Другої свiтової. I придумали його не британськi телесценари-
сти, а лiдер комунiстiв Угорщини Матяш Ракошi — «Сталiн iз
Будапешта». За допомогою цього гiбридного прийому Ракошi
поступово знищив усю полiтичну опозицiю в країнi. Зрештою
угорцi не витримали: правлiння Ракошi завершилося кривавим
антирадянським повстанням 1956 року.]

. . . Вiд першої появи Адольфа Гiтлера за парламентською три-
буною минуло чотири роки. За цей час нiмцi (навiть колишнi
полiтичнi опоненти) повiрили у свого вождя.

Вiн зробив те, що не вдалося жодному уряду часiв республi-
ки — скинув диктат Версалю, повернув армiю, безкровно повернув
нiмецьку честь. Вперше пiсля Першої свiтової нiмецькi вiйська
наступали, ще й успiшно.

Популярнiсть фюрера зросла до висот, яких ранiше навряд чи
досягав хоча б один правитель Нiмеччини. I це забезпечило йому
владу над останнiм бар’єром на шляху до вiйни — над армiєю.

У кризовiй ситуацiї з Рейнською зоною генерали виявили
нерiшучiсть. Вони боялися, що французи чинитимуть опiр, але
Гiтлер виявився розумнiшим. Вiн генiй, просто довiримося його
чуттю, а вiн уже вивезе Нiмеччину.

17en.wikipedia.org/wiki/Salami_tactics.
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. . . Одеський полiттехнолог Глiб Павловський десять рокiв
працював на Кремль, щоб зрештою зрозумiти18 жахаючу рiч:

Головне — це Путiн. Все тримається на ньому.

1937: Гiтлер починає з сусiдiв

Нiмецького канцлера шанують i за кордоном. Це вже не
вискочка-авантюрист, а солiдний гравець за геополiтичним сто-
лом. З Олiмпiадою за плечима. Уряди Францiї та Британiї ре-
гулярно ведуть iз ним полiтичнi дебати щодо «невтручання» в
iспанськi справи, хоча всi все прекрасно знають.

Гiтлер на чолi процвiтаючої войовничої Нiмеччини виглядає
суперменом у порiвняннi з загниваючими захiдними демокра-
тiями, якi не наважуються вiдповiсти на смiливу полiтику вождя.
Свiтова вiйна? Не смiшiть нашi панцеркампфваґени.

Пiзнiше фюрер назве нерiшучих урядовцiв Францiї та Ан-
глiї «нiкчемними черв’яками» за їхню готовнiсть iти назустрiч
фальшивим мирним пропозицiям. Бо насправдi всi цi роки Гiтлер
займається тiльки одним—пiдготовкою до великої вiйни. I
неважливо, якою вона буде: справжньою чи гiбридною.

∗ ∗ ∗

Про свої плани фюрер довго не говорить нiкому. Його сора-
тникам, виснаженим грою нервiв у 1935—1936 роках, i не спадає
на думку, що Гiтлер пiде далi у пiдвищеннi ставок. Пiде далеко
за нiмецький кордон, щоб завоювати сусiднi країни.

Дата, коли Гiтлер уперше розповiв iншим про свої загар-
бницькi плани, теж вважається iсториками одним iз рубiконiв
Другої свiтової. Це 5 листопада 1937 року.

По обiдi того дня Гiтлер скликав таємну нараду, на яку запро-
сив лише п’ятьох:

18«Диссидент, который стал идеологом Путина. Полная история Глеба
Павловского — человека, придумавшего современную российскую власть», —
«Meduza», 10:05, 9 июля 2018.

25

https://meduza.io/feature/2018/07/09/dissident-kotoryy-stal-ideologom-putina
https://meduza.io/feature/2018/07/09/dissident-kotoryy-stal-ideologom-putina
https://meduza.io/feature/2018/07/09/dissident-kotoryy-stal-ideologom-putina


– мiнiстра оборони i головнокомандувача фон Бломберґа;

– командувача сухопутними вiйськами генерала фон Фрича;

– командувача вiйськовим флотом адмiрала Редера;

– командувача вiйськовою авiацiєю генерала Ґерiнґа;

– рейхсмiнiстра iноземних справ барона фон Нейрата.

Останнiй гiсть упав у вiчi гiтлерiвським ад’ютантам. Вони
зауважили, що Гiтлер ще нiколи не проводив наради верхiвки
вермахту спiльно з керiвником МЗС. Це ж зовсiм рiзнi сфе-
ри, — думали ад’ютанти. — Поки працюють дипломати, вiйськовим
робити нiчого, i навпаки.

Вони не знали, що в гiбриднiй вiйнi дипломати воюють
плiч-о-плiч з армiєю. Нема МЗС, є Дипломатические войска —
сучасних прикладiв19 бiльш нiж достатньо.

∗ ∗ ∗

Нарада тривала кiлька годин. Говорив Гiтлер, iншi приголом-
шено слухали.

Розпочав фюрер:

Те, що ви зараз почуєте, є результатом довгих роздумiв
за чотири з половиною роки перебування при владi.

Щоб пiдкреслити важливiсть представленого задуму, Гiтлер
назвав його «останньою волею» на випадок власної смертi:

Ось найголовнiше з цього полiтичного заповiту:

1. Мета германської полiтики — збiльшити життєвий про-
стiр нiмецького народу. Тож майбутнє Нiмеччини вирiшу-
ватиметься в серцi Європи, в «безпосереднiй близькостi до
Рейху».

19Катерина Смаглiй, «Центри „Русского мира“ в Європi», — газета «День»,
23 листопада, 2018.
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2. «Наше перше завдання — повалити Чехословаччину та Ав-
стрiю одночасно».

3. Анексiя цих двох країн не тiльки покращить стратегiчну си-
туацiю для Рейху, а й принесе ресурснi бонуси — вiд харчiв
до озброєння. I 10 з гаком мiльйонiв додаткових нiмцiв!
Бiльше сотнi повноцiнних батальйонiв можна сформувати.

Революцiя перемогла. Тепер — вiйна!

Нарада 5 листопада 1937 року завершилася о 20:30, в Берлiнi
давно стемнiло. Кiлька людей, якi того вечора вийшли з Рей-
хканцелярiї, були шокованi — Гiтлер щойно оголосив їм про своє
остаточне рiшення встати на шлях вiйни у Європi.

Окупацiю Чехословаччини й Австрiї важко буде пояснити
вiдновленням справедливостi пiсля нав’язаного переможцями
кабального договору, як у випадку Рейнської зони. Територiї обох
країн нiколи не входили до Другого рейху [Нiмецької iмперiї
1870—1918].

∗ ∗ ∗

Троє з п’яти учасникiв таємної наради сумнiвалися в успiху
озвучених планiв. Мiнiстр оборони Бломберґ, командувач сухо-
путними вiйськами Фрич i мiнiстр закордонних справ Нейрат
переконували Гiтлера, що передчасно розпочата вiйна призведе
Нiмеччину до катастрофи.

Не минуло й кiлькох мiсяцiв, як призначенi ще «за республiки»
Бломберґ, Нейрат i Фрич позбулися своїх посад. За цi роки
вони були чи не єдиною публiчною опозицiєю Гiтлеру.

Фюрер хотiв, щоб його пiдлеглi були молодшi. Пiзнiше вiн зав-
жди звертатиме увагу на вiк, призначаючи командирiв Вермахту —
молодь iмпонувала йому авантюрнiстю, вiрою i. . . вiдсутнiстю
життєвого досвiду.
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В окупацiйнi армiйськi корпуси РФ на Донбасi теж шука-
ють кадри помолодше. Щоб не пам’ятали радянський досвiд
спiвжиття (а хтось i в Афганi разом воював) з українцями.

. . . Новим керiвником МЗС став групенфюрер СС, такий собi
Йоахiм фон Рiббентроп.

Командувачем сухопутними вiйськами став генерал Вальтер
фон Браухiч (у груднi 1941-го, пiсля перших невдач пiд Москвою,
генерал поступиться посадою єфрейтору, генiальному стратегу
Гiтлеру).

Мiнiстерство оборони фюрер просто скасував. Натомiсть було
створено Верховне командування Вермахту, якому й пiдпоряд-
кувалися всi види збройних сил — сухопутнi вiйська, авiацiя та
флот. А Верховним головнокомандувачем Гiтлер призначив сам
себе.

∗ ∗ ∗

5 лютого 1938 року офiцiйний орган нацистської партiї «Наро-
дний оглядач» виходить iз гiгантським анонсом на першiй шпальтi
[тут i далi оригiнальнi заголовки газет Третього Рейху наведено в
росiйському перекладi — так воно органiчнiше]:

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛНОТЬI ВЛАСТИ В РУКАХ
ФЮРЕРА!

Все, нацiонал-соцiалiстична революцiя в Нiмеччинi завер-
шилася.

Настав час перенести її в широкий свiт.
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Анексiя Австрiї

Гiтлер, дарма що народився пiдданим найяснiшого цiсаря,
Австрiю не любив. Занадто вже ненька була мультикультурна i
недостатньо нiмецька.

У 1913-му майбутнiй фюрер емiгрує до Нiмеччини, уникнувши
таким чином призову до цiсарського вiйська. Служити плiч-о-плiч
iз Ярославом Гашеком та Георгом Траклем слов’янами та євреями
вiн вважав «огидним».

Наступного лiта в Баварiї Гiтлера застає звiстка про початок
свiтової вiйни. Першого ж дня вiн iз ентузiазмом записується
добровольцем до нiмецької армiї — i проведе у фронтових окопах
чотири роки поспiль, дослужившись до єфрейтора.

∗ ∗ ∗

Величезна — вiд Чернiвцiв до Праги, вiд Львова до Загреба —
Австро-Угорська iмперiя не витримала напруги Першої свiто-
вої вiйни i розпалася. Одним iз її уламкiв i була Австрiйська
республiка — невелика держава мiж Альпами та Дунаєм, коли-
шнє нiмецькомовне осердя iмперiї. Власне, «Остеррайх» означає
«Схiдна держава». Тобто iнший рейх — не той, що на заходi.

Про намiр першим дiлом приєднати Австрiю до Нiмеччини
Гiтлер заявив iще у 1920-х, в написанiй за ґратами (наслiдок
провального «пивного путчу» в Мюнхенi) програмнiй книзi «Моя
боротьба».

При владi в Австрiйськiй республiцi перебували. . . фа-
шисти. Мiсцевий рiзновид авторитарного режиму за iталiйським
зразком — правi цiнностi i тотальний колективiзм. Плюс мiцна
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католицька домiшка. Вiдню, на вiдмiну вiд нацистського Берлiна,
не йшлося про нацiональнiсть людей, iшлося про їхнi стосунки з
державою.

Пiвденним сусiдом Австрiї була Iталiя — переможець у Першiй
свiтовiй i батькiвщина фашизму. Муссолiнi виступав головним
гарантом австрiйської незалежностi.

. . . Один iз пунктiв повоєнних мирних угод передбачав немо-
жливiсть об’єднання Австрiї та Нiмеччини в одну державу.

Гiтлер почав руйнувати цю стiну спiльного європейського
дому ще в 1933 роцi — одразу ж пiсля приходу до влади. Спершу
вiн використав тактику проксi-посередникiв. А коли не вийшло,
увiмкнув iнший гiбридний режим.

Цей режим добре знайомий i нам. Назвiмо його «нас там
нет».

1934: Нацистський путч у Вiднi. Перша
проба сил

Нiмеччина потай органiзовувала й фiнансувала нацiонал-со-
цiалiстичний рух в Австрiї. Проводила у прикордонних таборах
масовi вишколи бойовикiв i пропагандистiв. Нелегально переки-
дала через кордон готiвку й агiтматерiали, вибухiвку та зброю.
Надавала притулок i трибуну лiдерам австрiйських нацi, якi вте-
кли з батькiвщини.

Гiтлерiвськi проксi влаштували своєму уряду справжнiй те-
рор — пiдривали авто, лiнчували службовцiв, руйнували iнфра-
структуру. Втеклий австрофюрер Тео Габiхт не вилазив з ефiрiв
нiмецького радiо, закликаючи землякiв до повстання.

Апофеозом гiбридної кампанiї був невдалий путч, улашто-
ваний бойовиками вiденського 89-го штандарту СС 25 липня
1934-го — через пiвтора року пiсля приходу Гiтлера до влади.

В анексiях Австрiї та Криму так багато спiльного, що й до
путчу 1934 року можна пiдiбрати сучасну українську паралель.
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Наприклад, сепаратистська спроба Юрiя Мєшкова (1995), яка
завершилася втечею гiбридного «президента» до Москви.

Однак у Вiднi було кривавiше.

∗ ∗ ∗

За три днi до путчу Геббельс записав20 у щоденнику:

Повернувся вiд фюрера. . . Австрiйське питання. Чи
спрацює? Я налаштований скептично.

. . . У коридорi урядової канцелярiї штурмова група СС зi-
штовхнулася з канцлером Австрiї Енгельбертом Дольфусом.
«Руки вгору!» — вигукнув командир заколотникiв Отто Планетта.
I вистрiлив. Наступнi кiлька годин голова австрiйського уряду
стiкав кров’ю на диванi у приймальнiй. Лiкаря йому так i не
викликали.

Iнший пiдроздiл 89-го штандарту взяв пiд контроль урядову
радiостанцiю. I почав передавати в ефiр фейки про вiдставку
канцлера та його кабiнету.

У канцелярiї ж спалахнула полiтична дискусiя. Змовники
заявили Дольфусу, що тiльки вiд нього залежало досягнення
миру з Нiмеччиною. «Хлопцi, ви на цьому не розумiєтеся», —
обiрвав розмову вмираючий канцлер.

Енгельберт Дольфус мав 148 см зросту i був, напевно, най-
нижчим з європейських диктаторiв. Однак гiднiсть i здоровий
ґлузд зберiг аж до смертi, засвiдчивши вголос, що путчисти—
тiльки гiбридний iнструмент.

Бо насправдi мир мiж Австрiєю i Нiмеччиною залежав виня-
тково вiд однiєї людини — Гiтлера. Так само, як сьогоднi взяти й
припинити вiйну на Донбасi може тiльки Путiн— той, хто цю
вiйну й почав.

. . . У день путчу Гiтлер поїхав на ваґнерiвський фестиваль.
Правнучка композитора, з якою фюрер дiлив оперну ложу, сте-
жила за його обличчям щоразу, як офiцери зв’язку пошепки

20“Adolf Hitler ‘personally planned 1934 putsch in Vienna’”, “The Telegraph”,
20 Oct 2011.
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повiдомляли черговi новини з Вiдня. Вождь був збуджений, але
задоволений.

В якийсь момент Гiтлер схаменувся. «Треба показатися, а
то ще подумають, що я маю стосунок до цього», — сказав вiн
фройляйн Вагнер i вийшов у ресторан.

По обiдi Геббельс пише у щоденнику:

Дольфус мертвий. Повстанцi вiдступили, уряд трiум-
фує. Все, це програш!

∗ ∗ ∗

Гiтлер i компанiя справдi мали стосунок до австрiйського
путчу. Державна iнформагенцiя Нiмеччини DNB навiть пiд-
готувала офiцiйне повiдомлення, де вiталося падiння режиму
Дольфуса i проголошувалась Великая Германия.

Але заколот провалився. Полiцiя та армiя, давши есесiвцям
пiти з урядових будiвель, того ж дня розпочали арешти. Замiсть
покiйного Дольфуса австрiйський фашизм висунув не менш ха-
ризматичного лiдера — Курта Шушнiґа. Новий канцлер узявся за
нацистiв рiшуче i жорстко.

Путч i брутальне вбивство спричинили хвилю мiжнародного
обурення. Вперше фюрер представ перед свiтовою спiльнотою в
образi кривавого хижака, виступити проти якого вважали сво-
їм обов’язком бiльшiсть державних мужiв. Найбiльше лютував
Бенiто Муссолiнi.

Iталiйський вождь негайно подзвонив першому заступнику
Дольфуса, пообiцявши захистити суверенiтет Австрiї вiд нiме-
цької агресiї. Пiзнiше, в ходi особистої зустрiчi iз вiце-канцлером,
Муссолiнi не шкодуватиме емоцiй:

Якщо ця країна убивць i педерастiв пiдкорить Європу,
нашiй цивiлiзацiї настане кiнець.

Надвечiр того драматичного дня п’ять iталiйських дивiзiй ви-
рушили до Бреннера — головного альпiйського перевалу на кордонi
з Австрiєю.
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Гiтлер дуже перелякався свого фальстарту.

«Ми перед другим Сараєвом!» —

кричав вiн, порiвнюючи убивство Дольфуса iз замахом на
спадкоємця австро-угорського трону Франца Фердинанда, з якого
розпочалася Перша свiтова вiйна.

До Другої свiтової фюрер iще не був готовий. Тому вiн умив
руки. Нас там нет, — сказав вiн.

. . . Державна iнформагенцiя Нiмеччини термiново пiдготувала
зовсiм iншу заяву для преси. Путч зображався винятково ав-
стрiйською справою. Берлiн засуджував «жорстоке убивство» та
висловлював щире спiвчуття.

Гiтлер вiдрiкся вiд власної гiбридної армiї.

∗ ∗ ∗

Австрiйськi силовики розпочали розправу з показової стра-
ти убивць Дольфуса — Отто Планетти i шiстьох бойовикiв його
групи. Частинi путчистiв Вiдень гарантував (цю обiцянку проло-
бiювало посольство Нiмеччини) безперешкодний виїзд за кордон.
Але зрештою арештували i їх.

Тринадцятьох iз арештованих пiзнiше повiсили. I нiхто з Бер-
лiна не заступився.

Виявилося, що Германия своих бросает. Як от зараз РФ,
уникаючи посилення санкцiй, вiдмовляється вiд затриманих в
Українi росiйських гiбридних солдатiв.

. . . Так улiтку 1934 року австрiйський фашизм утер носа нiме-
цькому нацизму. I так Гiтлер зрозумiв, що не треба поспiшати
— краще рiзати салямi поступово.

Для цього вiн вiдправив до Австрiї нового посла — Франца
фон Папена. Це йому фюрер кричав про «друге Сараєво».
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1936: Як зруйнувати державу зсередини.
Мiсiя фон Папена

Папен — полiтичний важковаговик. Зовсiм нещодавно вiн був
головою нiмецького уряду, поступившись канцлерським крiслом
тiльки Гiтлеру.

Нове призначення екс-прем’єра вирiшує ряд гiбридних
завдань, перше з яких — негайний заспокiйливий сигнал сою-
зникам: «Ми так хочемо миру i дружби, що вiдправляємо до
Вiдня найбiльш статусного полiтика «догiтлерiвської» Нiмеччи-
ни». Гiбридна деескалацiя — щоб уникнути «другого Сараєва»
та передчасної вiйни.

Офiцiйно Папен поспiшає до Австрiї iз миротворчою мiсiєю.
За цим формулюванням ховається знайома нам iмiтацiя дiалогу.
Бо справжнє завдання нового посла — пiдтримувати в офiцiйного
Вiдня переконання, що Гiтлер не має намiру анексувати Австрiю.
I водночас розчищати австрiйським нацистам шлях у велику
полiтику.

Блискучий аристократ i щирий католик, Папен «якнайкраще
годився для того, щоб дурити австрiйцiв». Мирнi пропозицiї,
озвучуванi Папеном у наступнi роки — класичний гiбридний
торг.

Фюрер не хоче аншлюсу, вiн просить тiльки легалiзу-
вати в Австрiї нацистську партiю.

Або «Берлiн накаже австрiйським нацистам утриматись вiд
тероризму, якщо Австрiя пiдтримає нiмецьку мiжнародну полiти-
ку». Це як Путiн обiцяє припинити вiйну на Донбасi в обмiн на
визнання Криму росiйським.

Водночас нiмецьке посольство фiнансує не тiльки нацистiв,
але й iншi пронiмецькi рухи в Австрiї — скажiмо, праве крило
мiсцевих профспiлок.

Через два роки пiсля невдалого путчу посол Папен озвучує
канцлеру Шушнiґу чергову пропозицiю вiд Гiтлера:
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Для збереження єдностi Австрiї включити до складу
уряду i провiдних представникiв народної опозицiї.

Ось вiн, несподiваний удар в обличчя:

Я пропоную мирну угоду! Iнакше не буде єдиної Ав-
стрiї.

∗ ∗ ∗

Кремль теж хоче упхати народну владу гiбридних республiк
в український полiтикум. Така «чеченська iнтеграцiя» — все та ж
тактика формального дотримання правил. На словах гiбриди
називають себе лояльними, але реального контролю над ними
влада не має.

Уявiть: офiцiйний Київ пiддався на шантаж Кремля i визнав
ОРДЛО не окупованою територiєю, а законними регiонами феде-
ралiзованої України. Формально це припиняє, на радiсть мiжна-
роднiй спiльнотi, неоголошений росiйсько-український конфлiкт
на Донбасi. Реально ж гiбридна вiйна змiниться. . . гiбридним
миром.

У химерному свiтi постправди цi два поняття означають одне
й те ж саме. Вiйна — це мир. Мир — це вiйна.

На словах народные республики можуть визнавати верховен-
ство Києва, але насправдi залишаться троянським конем Путiна,
ширмою для його гiбридної армiї.

Уявили? Подальшi подiї легко спрогнозувати на прикладi Ав-
стрiї. Бо 80 рокiв тому офiцiйний Вiдень пiддався на шантаж
Гiтлера.

∗ ∗ ∗

На той момент Австрiйська республiка залишилася без голов-
ного союзника: Муссолiнi вже з головою занурився в африканську
авантюру. «Промiняв на Сирiю Ефiопiю», — сурмила зрадонька над
дунайськими набережними. I Вiдень, витерши кров з розбитого
носа, прийняв iз рук фюрера пропозицiю миру.
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У липнi 1936 року Австрiя та Нiмеччина пiдписали вели-
ку мирну угоду. У нiй Гiтлер зуб давав гарантував незалежнiсть
пiвденних сусiдiв i невтручання в їхнi внутрiшнi справи. У вiдпо-
вiдь Австрiя проголошувала себе «нiмецькою державою» — тобто
частиною Германского Мира.

Секретний пункт угоди зобов’язував канцлера Шушнiґа ам-
нiстувати ув’язнених нацистiв (навiть засуджених за убивство
Дольфуса) i надати їм певнi посади у владi. Гiтлерiвськi про-
ксi натомiсть зобов’язувалися припинити гiбридну вiйну проти
власного уряду.

Коротше, австрiйське АТО скасовувалося, колишнi вороги
держави сидiли у Радi визнавалися законною частиною державної
влади.

. . . Пiсля невдалого путчу 1934 року Гiтлер змiнив керiвника
австрiйських нацистiв — замiсть дискредитованого Тео Габiхта
ним став юрист iз Вiдня Артур Зейсс-Iнкварт. Улiтку 1936-го,
одразу ж пiсля пiдписання австро-нiмецької угоди цей полiтемi-
грант повернувся з Рейху на батькiвщину. За Iнквартом потягну-
лася решта гiбридних солдатiв.

Гiбридний дипломат фон Папен задоволено доповiв фюреру, що
укладений мирний договiр — «вирiшальний крок до лiквiдацiї
австрiйської незалежностi. Аншлюс тепер є тiльки питанням
часу».

Перший шматок австрiйського салямi було вiдрiзано.

1937: Захiд вирiшує домовлятися

Навеснi 1937 року прем’єр-мiнiстром Британiї став Невiлл
Чемберлен. Досвiдчений полiтик-консерватор вважав, що сама
доля поклала на нього мiсiю «домовитися з диктаторами». Що
вiйни можливо уникнути, якщо умиротворити її палiїв. Просто
треба по-нормальному поговорити з поганими хлопцями, знайти
компромiсний варiант — i вдарити по руках.
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Подiбну помилку робили й Буш-молодший з Обамою, i лiдери
ЄС та Британiї. Донедавна її повторював президент Трамп, плека-
ючи iлюзiю про можливiсть результативного дiалогу з «другом
Владiмiром».

. . . У вереснi 1937-го Муссолiнi приїхав у Берлiн iз державним
вiзитом. Ця поїздка назавжди змiнила стосунки двох диктаторiв —
вони помiнялися ролями. Старшим партнером у парi вiднинi став
Гiтлер. Новий, шикарно пошитий мундир фашистського ополчення
не допомiг Муссолiнi — фюрер розчавив iталiйця грандiозною
показухою.

Мiльйоннi колони, чеканнi лави, десятки тисяч прапорiв, дру-
жнє «Хайль!», смолоскипи, сурми i барабани, масштабнi вiйськовi
маневри i не менш грандiозна вiйськова iндустрiя. Замiсть убогої
«країни вбивць i педерастiв» вражений дуче побачив силу, яка
значно переважала найсмiливiшi мрiї iталiйського фашизму.

Нинi Путiн намагається повторити цей ефект, органiзовую-
чи масштабнi спортивнi змагання, паради, вiйськовi навчання та
iншi невиданные даже в СССР заходи.

∗ ∗ ∗

У листопадi 1937-го в Берлiнi вiдкрилася виставка, присвячена
полюванню. Її вiдвiдав пристрасний мисливець лорд Галiфакс —
колишнiй вiце-король Iндiї i майбутнiй мiнiстр iноземних справ
Британiї в урядi Чемберлена.

Високий гiсть мав неформальну бесiду з Гiтлером, в ходi
якої натякнув на готовнiсть британського уряду до розумних
компромiсiв:

Ми не наполягаємо на непорушному дотриманнi чинно-
го статус-кво, але хотiли б уникнути такого вирiшення
проблем, яке могло би спричинити ускладнення.

Лорд Галiфакс теж став жертвою iмiтацiї дiалогу. Повер-
нувшись до Лондона, вiн запевняв колег, що Гiтлер — «щирий
чолов’яга». Нацистський лiдер «не збирається вдаватися до сило-
вих авантюр», бо зайнятий «внутрiшнiм розвитком Нiмеччини».
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А ось як пiдсумував розмову з емiсаром Чемберлена сам
Гiтлер:

Я ж казав, що англiйцi ляжуть зi мною пiд одну
ковдру.

Тепер вiн знав, що Лондон i далi готовий терпляче йти на
поступки, а не ва-банк.

Те, що британцi вважали джентльменською домовленiстю,
фюрер вважав слабкiстю. Аналогiчно сприйняв обамiвське пере-
завантаження i Путiн пiсля агресiї в Грузiї (2008).

∗ ∗ ∗

Так минув 1937-й — рiк активного переозброєння вермахту. За
цей час керованi з Берлiна австрiйськi нацисти розгорнули кам-
панiю тиску на вiденський уряд: вiд вуличних бiйок до бомбових
терактiв.

А в сiчнi 1938-го австрiйська полiцiя розкрила черговий план
нацистського перевороту.

Штабом iз пiдготовки путчу виявилася органiзацiя, яка офi-
цiйно займалася примиренням австрiйських нацi та уряду. За
миротворчою вивiскою ховався терористичний центр гiтлерiв-
ського пiдпiлля у Вiднi.

Гiбридно? Цiлком. I досi актуально: партiя, що мала захопи-
ти владу пiсля проросiйського21 перевороту в Чорногорiї (лютий
2016), теж маскувала тоталiтарну суть лiберальною назвою «Де-
мократичний фронт».

. . . Шокований посол Папен дiзнався, що сценарiй нацистсько-
го перевороту передбачав убивство. . . посла Папена — це стало
би приводом, щоб Германия ввела войска.

Путiн теж вiддає належне цьому гiбридному прийому — уби-
вати своїх, щоб потiм рiшуче ставати на їхнiй захист. Його
похiд у народнi кумири розпочався з пiдiрваних багатоповерхiвок

21«Кремлевский спрут — IV. Соорганизатор переворота в Черногории «Попов»
оказался ГРУшником Моисеевым», — The Insider, 21.11.2018.
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у Москвi, щоб закiнчитися розстрiляними багатоповерхiвками на
Донбасi.

Ледь не зачепило ту ж Чорногорiю. Бо росiйськi ГРУшники,
якi й були22 органiзаторами перевороту, працювали за звичними
схемами. Їхнiй план передбачав, що гiбриднi солдати, перевдягненi
полiцейськими, застрелять десяток-другий «своїх» — учасникiв
антинатовського мiтингу в центрi столицi — щоб спровокувати
штурм урядових будiвель (i вбити пiд шумок пронатiвського
прем’єра).

1938: Погрози i блеф. Гiтлер шантажує
Вiдень

. . . Отже, 4 лютого 1938 року Гiтлер вiдправляє у вiдставку
трьох нерiшучих «опозицiонерiв» — мiнiстра оборони, мiнiстра
зовнiшнiх справ i командувача сухопутних вiйськ. А себе при-
значає верховним головнокомандувачем, концентруючи в одних
руках безпрецедентнi повноваження.

Так завершується нацiонал-соцiалiстична революцiя в Нiмеч-
чинi, пригадуєте? Настав час перенести її у широкий свiт.

I Гiтлер запрошує в гостi Курта фон Шушнiґа. Австрiйський
канцлер згоджується. Вiн планує показати Гiтлеру шматок кузова
розстрiляної маршрутки зiбранi вiденською полiцiєю докази того,
що нацисти першi порушили ще свiжу мирну угоду. Свiжi, ре-
альнi докази пiдготовки путчу — це ж так логiчно, вiн переконає
фюрера!

12 лютого 1938-го Гiтлер приймає Шушнiґа i його мiнiстра
закордонних справ Шмiдта на вiллi в баварських Альпах.

∗ ∗ ∗

Це перша нерухомiсть у власностi фюрера. Пiсля приходу до
влади вiн викупив старий маєток на прикордоннi, перебудувавши

22Там само.
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на свiй смак. У робочому кабiнетi прорубали величезне панорамне
вiкно: i тепер Шушнiґ мимоволi затримує погляд на безмежжi
заснiжених вершин та перевалiв. Все це Австрiя — батькiвщина
обох спiврозмовникiв.

У 1920-х, вийшовши з баварської тюрми i не маючи нiмецького
паспорта, австрiєць Адольф Гiтлер зняв кiмнату на цiй вiллi саме
тому, що тут закiнчувалась Нiмеччина. Трохи пройти — i ти вже
на австрiйському кордонi, махаєш з-за шлагбаума баварським
полiцаям.

Тепер Гiтлер хоче стерти цей кордон. Пропустивши повз вуха
комплiменти Шушнiґа щодо краєвиду, фюрер починає погрожу-
вати i блефувати.

«Австрiя нiчого не зробила, щоб допомогти старшому братовi
старшiй сестрi. Вся австрiйська iсторiя — суцiльна зрада». Знайо-
мий мотив: все хохлы — сплошь предатели, стреляли в спину23,
продали Россию, газ украли, переписываете историю, при-
своили наш Крым. . . выдумка австрийского генштаба! Ну як
такому показувати логiчнi документи полiцейського розслiдуван-
ня?

Накрутивши себе, Гiтлер перейшов на крик:

Нiмецький Рейх — велика свiтова потуга, i нiхто не
пiдвищить голосу! Гадаєте, вашi смiшнi укрiплення на
перевалах затримають вермахт хоч на пiвгодини?! А
якщо одного ранку ви прокинетесь — а ми уже в Вiднi?
Зненацька, як гроза навеснi!

Чули таке й вiд росiйських фюрерiв. Путiнське «Я вас ра-
здавлю!» i «Сдавайтесь, вы окружены!» в Мiнську. Дзвiнок iз
погрозами Турчинову пiд час засiдання РНБОУ 28 лютого 2014
року. Голосування Ради Федерацiї за дозвiл Путiну використа-
ти армiю у конфлiктi з Україною. I «Грозный за два дня одним
десантным полком», а «Киев танками за две недели, потом на
Лондон». Погрози i блеф.

23uk.wikipedia.org/wiki/Легенда_про_удар_ножем_у_спину.
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∗ ∗ ∗

. . . Гiтлер продовжував iстерити, поки Шушнiґ не запитав:
«Що ви конкретно пропонуєте?». Замiсть усної вiдповiдi йому
дали папiр iз ультиматумом новою мирною угодою: Нiмеччина
не вдаватиметься до сили, якщо Вiдень негайно звiльнить
усiх арештованих нацистiв i поновить на посадах звiльнених.

Також нацисти мали отримати ключовi силовi пости— ке-
рiвникiв МВС та мiноборони Австрiї. Iнакше проллється братня
кров.

Шушнiґ вiдкинув ультиматум:

Пiдписувати подiбнi документи має право тiльки пре-
зидент. Але я не гарантую, що вiн пiдпише.

Та Гiтлер знов увiмкнув психа:

А повиннi гарантувати!

. . . Далi вiдбувається невеличка театральна постановка:
фюрер стрибає до виходу, розчахує дверi i люто кричить у ко-
ридор: «Генерала Кейтеля!» Пiсля чого виставляє ошелешених
австрiйцiв з кабiнету: «Прийму пiзнiше».

Шушнiґ залишився чекати пiд дверима i бачив, як началь-
ник штабу Верховного командування Кейтель захекано пробiг до
приймальнi. Зачинивши дверi i вiдсапуючись, генерал запитав
Гiтлера, якi будуть вказiвки.

Фюрер розсмiявся:

Жодних вказiвок! Просто посидьте тут.

Але на австрiйську делегацiю ця гiбридна сценка справила
гнiтюче враження. Мiнiстр закордонних справ Шмiдт сказав, що
не здивується, якщо їх зараз арештують.

41



«Нам нужна Великая Германия!»

20 лютого 1938 року фюрер виступає перед Радою Федерацiї
Рейхстагом щодо австрiйського питання. Кричить у мiкрофон
про дискримiнацiю «нiмецької меншини» за кордоном, яка хоче
возз’єднатися з Германским Миром, а клятi гнобителi не дають.

Тому «Нiмецький Рейх оголошує про захист [зарубiжних]
нiмцiв, якi живуть уздовж наших кордонiв». Шах i мат, германо-
фоби!

Через 80 рокiв МЗС Росiї цитуватиме24 цю промову Гiтлера
слово в слово.

∗ ∗ ∗

Гiбридна логiка перетворює численну дiаспору на полiтичну
зброю. Розмовляєш нiмецькою, юзернейм? Все, ми йдемо тебе
захищати. Ти вже не одна з нацiональних меншин, забудь. Ти —
унiкальний, ти — часточка величної iмперiї переможцiв. Колись
ми врятували цивiлiзацiю, можемо повторити.

. . . У тому ж 1938 роцi Гiтлер оголошує програму25 «[Повер-
нення] додому до Рейху». А оскiльки це був гiбридний проект,
його назва означала зовсiм iнше.

Не йшлося про виїзд нiмцiв з iнших країн до Нiмеччини. Нав-
паки, фюрер пропонував зарубiжним фольксдойче [росiйський
офiцiоз використовує аналогiчний термiн соотечественники] при-
єднуватися до фатерлянду цiлими регiонами.

Пiзнiше кожне таке розширення нiмецьких державних кордо-
нiв супроводжувалося пропагандистською кампанiєю. Її ключове
гасло залишалося незмiнним: «Регiон N повертається додому!»

Пам’ятаєте «Хоть камни с неба, мы на Родине!», «Крым вер-
нулся домой», «. . . в родную гавань» тощо? Програмна вiха пу-
тiнського агiтпропу — фiльм26 про гiбридну вiйськову окупацiю
чужої територiї має назву Путь на Родину.

24«Пара фраз дня: МИД РФ vs Гитлер», — The Insider, 23.10.2018.
25en.wikipedia.org/wiki/Heim_ins_Reich.
26ru.wikipedia.org/wiki/Крым._Путь_на_Родину.
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Совпадєнiє?

∗ ∗ ∗

Кремль так само iнструменталiзує росiйськомовних гро-
мадян iнших країн, пропонуючи їм добровiльно ставати п’ятою
колоною на службi диктаторського режиму. Характерний при-
клад — послання, розмiщене гiбридними хакерами в латвiйськiй
соцмережi напередоднi мiсцевих виборiв (осiнь-2018):

Товарищи латыши, это касается вас. Граница России
нигде не заканчивается. Русский мир может и должен
объединить всех, кому дорого русское слово и русская
культура, где бы они не жили, в России или за ее пре-
делами. Почаще употребляйте это словосочетание —
Русский Мир.

Як нарiзається австрiйське салямi. Крок
за кроком

Пiдсумуємо поетапно:
1934 рiк — невдалий заколот вiденських СС, убивство канцле-

ра Дольфуса. Свiт шокований i обурюється, Муссолiнi пiдводить
вiйська. Гiтлеру воювати ще нiчим. Тому вiн знов умикає пiсню
«Це не ми» з приспiвом «Ми — за мир!». Ми нiколи не порушимо
територiальну цiлiснiсть Австрiї, тiльки не бийте. А щоб повiрили,
фюрер безжально жертвує власними гiбридними солдатами.

1936 рiк — Нiмеччина вiдновлює армiю, Австрiя ж залиша-
ється без головного союзника (Iталiї). Все, стара домовленiсть
не годиться, несiть нову. У цiй мирнiй угодi Нiмеччина й далi
заявляє про непорушнiсть сусiдського суверенiтету, але взамiн
вимагає вже значно бiльше. Замiсть пункту «не бийте» з’являє-
ться Германский мир та амнiстiя для окремих нацистiв.

1938 рiк розпочався для Гiтлера чудово — i його гiбридний
наступ переходить у фiнальну стадiю. 12 лютого у своїй альпiй-
ськiй резиденцiї з видом на Австрiю вiн погрозами вимагає вiд
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Шушнiґа ще бiльшого— звiльнити покараних нацистiв (навiть
убивць) i вiддати їм ключовi силовi пости. Повiривши у блеф,
Вiдень згоджується на нову мирну угоду.

22 лютого Чемберлен заявляє у Вестмiнстерi саме те, що про-
гнозував Гiтлер пiсля зустрiчi з лордом Галiфаксом. Британський
прем’єр лягає пiд одну ковдру з каже, що Австрiя не може роз-
раховувати на захист Лiги Нацiй:

Ми не повиннi обманювати малi слабкi держави, обi-
цяючи захист. . . оскiльки ясно, що захистити їх буде
неможливо.

Отримавши такий карт-бланш вiд Заходу, Гiтлер продовжує.
. . . 4 березня 1938 року його посланець озвучує у Вiднi чер-

говi вимоги фюрера. По-перше, вiддати нацистам iще один
ключовий пост — мiнiстра економiки. По-друге, легалiзувати на-
цистську партiю. По-третє, зняти заборону на трансляцiю «Раша
Тудей» розповсюдження в Австрiї нiмецької газети «Народний
Оглядач» — головного рупора гiтлерiвської пропаганди.

У щойно укладенiй (пiсля 12 лютого) мирнiй угодi i слова нема
про цi умови, але такi правила гiбридної гри— одна поступка
тягне за собою iншу. Канцлеровi Шушнiґу залишається тiльки
обурюватися:

Як може Гiтлер висовувати новi вимоги, коли вiд по-
переднiх домовленостей не минуло й трьох тижнiв?

∗ ∗ ∗

Як швидко все змiнилося!
Спершу держава припинила переслiдувати нацистiв. Потiм

дозволила їм (ворогам цiєї самої держави) брати участь у полiти-
чному життi — тiльки пiд гiбридним титулом (народна опозицiя),
формально дотримуючись прийнятих правил гри.

Далi — глибше. Ставки зростають. Тепер Гiтлер вимагає ам-
нiстiї найзапеклiшим ворогам австрiйської держави, чию вину

44



доведено i покарано законом. I ця «опозицiя» вже не просто бере
участь у полiтицi Австрiї, але й контролює армiю та правоохо-
роннi органи. Могильов стає головою МВС, Якименко — СБУ,
Лєбєдєв — мiнiстром оборони.

Два роки тому лiдер австрiйських нацi Артур Зейсс-Iнкварт
був полiтемiгрантом у Баварiї, а тепер вiн трiумфально повертає-
ться «народним опозицiонером». Ще мiсяць — i Зейсс-Iнкварт уже
керує мiнiстерством внутрiшнiх справ.

Головний ворог держави стає її головним захисником— все
за законами гiбридного жанру.

Нацисти влаштовують провокацiйнi демонстрацiї i напади
на вулицях. А оскiльки МВС уже три тижнi рулить нацист,
полiцейськi все частiше стають на бiк його однодумцiв.

Тож як не обурювався Шушнiґ, але довелося йому згодитись i
на «Рашy Тудей», i на все iнше. У велику австрiйську полiтику
поверталися не окремi нацiонал-соцiалiсти, а вся партiя. I ця
партiя ворогiв держави отримувала в державi все бiльше влади.

∗ ∗ ∗

Вражений непоряднiстю Гiтлера Шушнiґ кiлька днiв думає,
що робити. Зрештою 9 березня вiн проголошує референдум:

Ми досягли межi поступок. На порядку денному єдине
питання — Австрiя.

Канцлер сподiвається, що дружнє волевиявлення австрiйцiв
за суверенiтет i незалежнiсть слугуватиме достатнiм сигналом
проти вторгнення братньої Нiмеччини.

20-тисячна аудиторiя влаштовує Шушнiґу овацiю, надихнулися
й радiослухачi в усiй Австрiї. А розлючений Гiтлер знову кличе
генерала Кейтеля, цього разу таки вiддавши наказ готувати
вiйська до вторгнення. Референдум має вiдбутися в недiлю,
13 березня, тому орiєнтовний час початку операцiї — через два
днi, ранок суботи 12-го.

Кейтель помчав у Генштаб, де виявив, що плану нападу на
Австрiю не iснує. Вiйськовi працювали цiлий день 10 березня,
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нашвидкуруч пiдготувавши документ, хоч i вважали подiбнi дiї
Гiтлера безумством.

В Австрiї прихильники незалежностi вийшли на масову демон-
страцiю на пiдтримку референдуму, нарештi вiдiбравши вулицю у
нацистiв.

. . . Єдиний пiдроздiл Вермахту, який може через добу виру-
шити маршем на Вiдень — 2-га танкова дивiзiя. Генштаб вирiшує
додати до танкiв два пiхотнi корпуси (понад 30 пiхотних баталь-
йонiв).

Звернiть увагу, в 1936-му для мiлiтаризацiї Рейнської зони
Гiтлер ледве нашкрiб кiлька батальйонiв. Тепер вiн може поста-
вити на кон у рази бiльше (i це не рахуючи значної кiлькостi
танкiв).

Два роки союзницьких зволiкань зробили своє.

∗ ∗ ∗

Коли Гiтлер затвердив план предотвращения дальнейших
преступных действий против прогерманского населения, була
вже друга година ночi п’ятницi, 11 березня 1938 року.

О шостiй ранку Шушнiґа розбудили, щоб повiдомити: Нiмеч-
чина припинила залiзничне сполучення з Австрiєю i концентрує
вiйська на кордонi.

Ще через кiлька годин у канцелярiю прийшов лiдер австрiй-
ських нацистiв, вiн же мiнiстр внутрiшнiх справ Зейсс-Iнкварт.
Iз блiдим обличчям вiн озвучив канцлеру ультиматум фюрера:
Шушнiґ має скасувати референдум i пiти у вiдставку. Iнакше
в Австрiю увiйде нiмецька армiя.

. . . Гарант австрiйського суверенiтету Iталiя не допомогла мо-
лодшим фашистським братам. Щоб Муссолiнi заплющив очi на
нiмецьке вторгнення, Гiтлер продав йому своїх соотечествен-
ников з Пiвденного Тiролю. Ця альпiйська провiнцiя перейшла
вiд Австро-Угорщини до Iталiї зовсiм нещодавно, за результатами
Першої свiтової вiйни.

Нiмецькомовнi тiрольцi iдеально вiдповiдали усiм критерiям на
возвращение в Германский Мир цiлим регiоном. Натомiсть дове-
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лося вчити iталiйську — фюрер забув про «прикордонних братiв по
расi» з тiєю ж легкiстю, з якою у 1934-му вiддав на австрiйську
розправу власних гiбридних солдатiв.

У Кремлi так само легко заплющують очi на ущемление
прав русскоязычного населения в авторитарних країнах Сере-
дньої Азiї. Навiть на власнiй територiї — у Чечнi чи Тувiнськiй
республiцi. Що вже, певно, казати про Китай.

∗ ∗ ∗

Ще до обiду 11 березня уряд Шушнiґа згоджується на чергову
поступку. Цього разу тiльки частково — референдум скасували,
але Шушнiґа у вiдставку не вiдправили.

Босяцькi «поняття», якi Гiтлер iнтуїтивно застосовував у своїй
гiбриднiй дипломатiї, передбачають покарання за частково ви-
конану вимогу. Зазвичай це просто пiдвищення ставок. Вiддав
пацанам 10 рейхсмарок замiсть обумовлених 15? Завтра до великої
перерви щоб iще 10 було!

Не минуло й години, як Зейсс-Iнкварта покликали до мiжнаро-
дного телефону. Отримавши iнструктаж iз Берлiна, гiтлерiвський
проксi озвучив мiнiстрам чергову вимогу Гiтлера— iще ка-
тегоричнiшу. Шушнiґ усе одно мав пiти у вiдставку, а його
наступником ставав. . . Зейсс-Iнкварт.

Вражений стрiмким зльотом вiд емiгранта до голови уряду,
австрофюрер вочевидь був дезорiєнтований. Коли мiнiстри почали
ставити йому додатковi запитання, схвильований Зейсс-Iнкварт
дав зрозумiти, що є тiльки гiбридним посередником канцлера i
президента Нiмецького рейху Адольфа Гiтлера.

Мiнiстр внутрiшнiх справ своїм колегам по кабiнету сказав:

Не питайте мене. Я лишень телефонiстка.

Те ж можуть повторити Аксьонов i його кримська компанiя,
якi виявились лишень ляльками, ширмою для путiнської анексiї.

. . . Вiденськi вулицi знову заповнили нацисти, якi агресивно
вимагали вiдставки уряду й аншлюсу з Нiмеччиною. У вiдчаї
Шушнiґ звернувся по допомогу до Лондона.
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Чемберлен отримав телеграму австрiйського канцлера на ленчi,
влаштованому Рiббентропом з нагоди свого призначення мiнiстром
закордонних справ Третього рейху. Нiмець запевнив голову бри-
танського уряду, що нiчого не знає про ситуацiю в Австрiї. Ба
бiльше, припустив Рiббентроп, повiдомлення Шушнiґа може бути
неправдою.

Прем’єр-мiнiстр згодився, що доказiв насильницьких дiй Нi-
меччини немає (пам’ятаєте «Доказательств, что это — Россия,
нет»?). I вiдправив у Вiдень вiдповiдь:

Уряд Його Величностi не може взяти на себе вiдповiд-
альнiсть за рекомендацiї канцлеру щодо курсу дiй, якi
можуть поставити його країну перед небезпекою i про-
ти яких уряд Його Величностi не може дати гарантiй
захисту.

Австрiя стає «Новогерманией»

Позбавившись останнiх iлюзiй, Шушнiґ подав у вiдставку. По
радiо вiн оголосив враженим спiвгромадянам, що австрiйський
уряд поступився силi й наказав армiї не втручатися, «щоб за
жодних обставин не пролилася нiмецька кров». Вiденська влада не
була готова до ставок, якi так легко робив пiвнiчний мишебрат.

О 20:15 фюрер вiддав наказ про вторгнення. А коли призначе-
ний канцлером Зейсс-Iнкварт попросив цей наказ скасувати, то
отримав iз Рейху протилежну вказiвку — надiслати в Берлiн те-
леграму iз проханням ввести нiмецькi вiйська, щоб «вiдновити
порядок в охопленiй анархiєю» Австрiї.

Ґерiнґ, який вiв перемовини з Вiднем, уточнив:

Насправдi вiн може її й не надсилати. Просто нехай
скаже, що надiслав. Розумiєте мене?

Текст телеграми зрештою склав сам Ґерiнґ, i вже наступного
дня її надрукували в «Народному оглядачi» — поруч iз передови-
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цею НЕМЕЦКАЯ АВСТРИЯ СПАСЕНА ОТ ХАОСА з фейками
про «погроми, стрiлянину i заворушення».

. . . Пiсля вiйни в архiвi МЗС Третього рейху виявлять двi
копiї телеграми, яку нiхто нiкуди не надсилав. Її склали прямо
тут, у Берлiнi, i заднiм числом здали в державний архiв. Може,
щось подiбне було i в РФ iз вiдомим листом Януковича?

∗ ∗ ∗

О восьмiй ранку 12 вересня 1938 року нiмецька армiя пере-
тнула австрiйський кордон.

Це ще зовсiм не той Вермахт, який у 1939 роцi офiцiйно
вступить у вiйну. На 70-кiлометровому маршi через кордон до
австрiйського Лiнца третина машин 2-ої танкової дивiзiї вийшла
з ладу. Ударна сила пiдроздiлу — танки Т-1 i Т-2, смiшнi малюки
з куцими стволами — ремонтувалася на узбiччях i застрягала на
гiрських дорогах.

Технiка дивiзiї прикрашена гiлками та прапорцями: мовляв,
нiмцi iдуть не в бiй, а на святковий фестиваль. Наче вiйна—
це мир. Гiбридну фiшку придумав командир 2-ї танкової — iдео-
лог моторизованого «блiцкригу» Гайнц Ґудерiан. Цей генерал є
головною надiєю Гiтлера.

У першiй свiтовiй нiмецька армiя наступала пiшки, з макси-
мальною швидкiстю 40 км в день. Зрештою виснажена маршами
пiхота впиралася у добрячi землянi укрiплення i починалася м’я-
сорубка на одному мiсцi, туди-сюди, роками. Ґудерiан пропонує
посадити пiхоту й артилерiю на вантажiвки, а перед ними пустити
танковий кулак. Вiйна майбутнього — не позицiйна, а маневрена.

Консервативний генералiтет Третього Рейху, як i всi iншi шта-
бiсти, готується до минулої вiйни i не дуже толерує молодого й
запального Ґудерiана. Однак за два днi хаотичної пiдготовки до
вторгнення тiльки його дивiзiя може зробити те, що пiзнiше ста-
не головним елементом вiйськових успiхiв Гiтлера — оперативно
подолати десятки кiлометрiв, у готовностi до бою.

∗ ∗ ∗
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Рис. 3: Територiя Австрiї i Третiй Рейх.
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Легкоброньована технiка 2-ї дивiзiї — доволi вразлива цiль для
танкiв (таких же невеличких) та протитанкових гармат, укритих у
засiдках на гiрських дорогах. Але Ґудерiану, який iз туристичним
путiвником «Австрiя» у руках вiв свої пiдроздiли заснiженими
шосе, довелося воювати хiба що з березневою погодою. Нiмцiв
зустрiчали захопленi натовпи: i було їх не менше, нiж iще день
тому прихильникiв незалежностi.

Фюрер кує залiзо, поки воно гаряче. Наступного дня ново-
призначений канцлер Зейсс-Iнкварт отримує з Берлiна проект
«закону про возз’єднання» двох братнiх народiв [здавалося б,
до чого тут Переяславська рада?]. Вiденський кабмiн пiдтримує
аншлюс, вiддаючи свою країну Гiтлеру.

Муссолiнi, якому фюрер обiцяв не чiпати австрiйську держав-
нiсть, вигукне:

Цей бiсiв нiмець!

. . . Так завершилася недiля, 13 березня 1938 року — день, в
який Австрiя мала пiдтвердити свою незалежнiсть на референдумi.
Натомiсть вона була перетворена у провiнцiю в складi Третього
Рейху.

I жодної «Схiдної Держави»! Нова назва Австрiї тепер звучала
як «Остмарк» — «Схiдне порубiжжя», давно забутий вiйськово-
адмiнiстративний термiн часiв Середньовiччя, коли Вiдень був
окраиной германского мира. Ну чим не «Новороссия»?

Гар-рах!— провалився дах спiльного європейського дому.

Пiдвищення ставок. Чому це працює

У результатi гiбридної перемоги Гiтлера в Австрiї вперше
пiсля свiтової вiйни було стерто державний кордон. Не прове-
дено нову межу, а закреслено iснуючу. Одна європейська держава
взяла i зжерла iншу.

Те ж саме сталося i в результатi гiбридної перемоги Путiна у
Криму — вперше пiсля Другої свiтової. Вiдкрито хапнувши чужу
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Рис. 4: Виступ на пiдтримку незалежностi Австрiї у березнi 1938
року — за кiлька днiв до аншлюсу
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територiю, РФ продовжує руйнувати спiльний європейський дiм
чинний свiтовий порядок.

. . . У 1938 роцi публiчно засудити анексiю Австрiї наважилася
тiльки одна держава з 52 членiв ООН Лiги Нацiй. Вгадайте,
яка27? Iншi вдали, що нiчого особливого не сталося. Хоч була
порушена одна з умов повоєнного миру — що об’єднання Австрiї
та Нiмеччини не вiдбудеться.

А воно вiдбулося. I. . . нiчого. Нiхто не був покараний. Вiн i
далi сидiв за гральним столом, цей вусатий нiхто. Сидiв, упевнено
тримаючи свої слабкi карти — i всi довкола сказали «пас». Вiн
знову виграв.

I йому знову захотiлося продовжити.

∗ ∗ ∗

Що далi заходить гiбридний конфлiкт, то бiльшого вiн вимагає.
Щоразу треба вище пiдвищувати ставки, сильнiше розмивати
чиннi правила гри. I ще наднахабнiше брехати.

У такiй вiйнi агресор називає себе рятiвником, фашист — ан-
тифашистом, а диверсiйна група — мiсцевою самообороною. З’їзд
нацистської партiї, який мав початися в день нападу на Польщу
(1 вересня 1939-го), Гiтлер заздалегiдь проголосив з’їздом ми-
ру. Сам напад описувався винятково термiном «контратака» —
мовляв, поляки першi почали.

Ми не наступаємо, це в нас така оборона. Не вiйськове втор-
гнення, а принуждение к миру. Не поставки боєприпасiв, а гу-
манiтарний конвой. Не окупанти, а миротворцi. Не ми, але Крим
наш.

. . . У вереснi 1939 року нiмецька влада заперечуватиме сам
факт вiйни, яку пiзнiше назвуть Другою Свiтовою. Так i
казатимуть: дiї вермахту «не можна назвати вiйною, це просто
дiї, спричиненi постiйними польськими атаками».

27“80th Anniversary of Mexico’s Protest Against Anschluss of Austria to
Hitler-Germany”, “Vindobona”, March 21, 2018.
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Цей опис не вельми узгоджувався з тисячами тонн авiабомб,
висипаних люфтвафе на столицю Польщi. Але в Геббельса долали
й не такi логiчнi протирiччя. Черговий газетний заголовок:

ПОЛЯКИ БОМБЯТ ВАРШАВУ!

I дiяло — навiть на розумних людей. У перший день Другої
свiтової британський посол у Берлiнi надсилатиме в Лондон таке:

Iнформацiя вiд Ґерiнґа! Пiсля засiдання рейхстагу Гi-
тлер може зустрiтися зi мною, щоб востаннє спробувати
зберегти мир.

Як справедливо обуриться журналiст Вiльям Ширер:

Який мир?! Уже шiсть годин Нiмеччина всiма силами
веде вiйну проти союзника Британiї.

Просто це властиво людям: чiплятися за мир, хоча ставки вже
пiднято. Iнерцiя.

∗ ∗ ∗

На третiй день свiтової вiйни нiмецька субмарина знищить
пасажирський боїнґ пароплав «Атенiя». Торпедує трансатлан-
тичний лайнер, сплутавши його з допомiжним крейсером. Так
буває на вiйнi. Так, певно, було i з рейсом MH-17 «Малайзiйських
авiалiнiй».

I результат однаковий — воєнний злочин. Справжнiй, не фей-
ковий.

Пущенi в «Атенiю» торпеди заберуть життя 117 людей — iз
них 54 канадцiв i 28 громадян США. Берлiн категорично запе-
речуватиме причетнiсть до трагедiї. Преса Третього рейху назве
автором чудовищной антинемецкой провокации головного «па-
лiя вiйни» Черчилля, який тодi керував британським вiйськовим
флотом. Алкаш-германофоб, противник миру № 1 збив мирний
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боїнґ утопив пасажирське судно зумисно, щоб втягнути США й
Канаду у вiйну проти Росiї Нiмеччини!

I багато хто сумнiвався — наприклад, екс-президент США Гу-
вер. «Це так тупо — стрiляти в цивiльний боїнг корабель замiсть
вiйськового iла. Навiть нiмцi не можуть так тупити». Бо навiщо
їм сваритися з Америкою? А от у Черчилля мотив справдi є.

Люди ще чiпляються за мирну логiку, але у вiйни свої правила.
Одне з них — велика кiлькiсть життiв на кону. Спершу мало хто
готовий до пiдвищення ставок. А якщо вiйна гiбридна, то й
поготiв.

∗ ∗ ∗

Така iнерцiя — одна з причин Iловайська.
У серпнi 2014-го вже зрозумiло, що гiбридну вiйну на Донбасi

координує i забезпечує Росiя. Що працює ряжена росiйська спе-
цура. Що зброя надходить з РФ. I ополченцы звiдти ж. Ось через
кордон перекидають важку технiку. А ось росiйська артилерiя
вже насипає з територiї РФ. ОК, такi правила гiбридної вiйни,
ми їх приймаємо.

Але ж Путiн не насмiлиться вiдкрито ввести росiйську армiю?
А навiть якщо введе, навiщо росiянам порушувати слово i роз-
стрiлювати вiдступаючих у «зеленому коридорi», намагаючись
убити якомога бiльше?

Це зараз здається очевидним, що вiн так i зробить. А тодi
здавалося малореальним. Як зараз здається малореальною повно-
цiнна вiйськова операцiя Кремля — за участю авiацiї та ракетних
вiйськ. . .

Ну гаразд, але ж на ядерний удар вiн точно не наважиться?
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Чехословаччина. Початок

Якби Гiтлер спробував одразу захопити всю Чехословаччину,
це було б занадто. Британiя — гарант суверенiтету республiки —
могла не витримати такого ляпаса i пiти ва-банк. I таки збiльшити
ставки у вiдповiдь. Кажете, що готовi воювати, Адольфе, щоб
демонтувати повоєнний лад? А ми готовi воювати, щоб його
зберегти.

Однак фюрер руйнує правила гри поступово. Спершу з’їдає
менший шматочок європейського салямi — Австрiю, ховаючи свої
агресивнi дiї пiд гiбридною маскою миротворця. Досi вiн обме-
жувався «законною» територiєю Нiмеччини, але тепер пiдвищує
ставки, переходячи державний кордон.

I одночасно грається у «формальне дотримання правил».
Нi, каже Гiтлер, не йдеться про агресiю Нiмеччини проти iншої
країни, ви що? Ця iнша країна — та ж Нiмеччина, там живуть
нiмецькомовнi люди, якi мають гарантоване Версалем «право на
самовизначення». А оскiльки тамтешнiй уряд не здатен врятувати
цих людей вiд погромiв, Берлiн змушений стати на їхнiй захист.

∗ ∗ ∗

У скандальнiй промовi напередоднi аншлюсу Гiтлер назвав
конкретне число соотечественников, яких вiн збирався захи-
щати: «Бiльше 10 мiльйонiв нiмцiв живуть у двох державах,
розташованих бiля наших кордонiв».

Три мiльйони з цих фольксгеносе були громадянами Чехосло-
ваччини — демократичної республiки, до складу якої з 1920 року
входило i Закарпаття.
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Переважна частина чехословацьких нiмцiв мешкала у про-
мисловому регiонi Судети. Це гори, якi тiсно охоплюють усю
Чехiю: з пiвночi, заходу i пiвдня. За роки незалежностi Прага
спорудила в Судетах потужну систему прикордонних укрiплень —
для захисту вiд Нiмеччини.

Рис. 5: Фрагмент нацiональної карти Австро-Угорщини в 1911
року. Рожевий колiр — нiмецькомовне населення, блакитний —
чеське. Територiї судетських нiмцiв утворюють рожевий «кант»
навколо центральної Чехiї

. . . Не варто вважати тодiшню Чехословаччину слабким про-
тивником. Країна має чималу модерну армiю, з найкращим на
той час озброєнням i технiкою. Недарма ж заводи «Шкода» ще
до Першої свiтової були головним постачальником артилерiї для
австро-угорських збройних сил.

Ось чому пiд час аншлюсу Гiтлер поспiшив запевнити Прагу,
що ситуацiя з Вiднем жодним чином їй не загрожує. Звiсно ж, це
неправда. Приєднавши Австрiю, агресор оточив Чехословаччину
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з трьох бокiв — i не збирається зупинятися, поки союзники готовi
умиротворювати його.

А щоб союзники не смикались, фюрер дотримується «такти-
ки салямi». Для початку вiдрiзає тiльки частину Чехословач-
чини— прикордонну Судетську область.

Тож не треба ля-ля, шановнi спостерiгачi ОБСЄ представники
мiжнародної спiльноти. Третiй Рейх не претендує на всю чехосло-
вацьку територiю. Нiмеччина тiльки вiзьме своє— i на цьому
проблеми закiнчаться.

«Германский мир» vs «бездуховный Запад»

Якщо анексiя Австрiї нагадує анексiю Криму, то Судети часто
подiбнi на Донбас.

До 1933 року бiльшiсть судетських нiмцiв голосували за чехо-
словацьких соцiал-демократiв. Але з приходом до влади в сусiднiй
державi Адольфа Гiтлера соотечественники поступово схиляю-
ться до нацiонал-соцiалiзму.

Так у регiонi виникає Партiя судетських нiмцiв (ПСН) на
чолi з керiвником спортивного товариства Конрадом Генляйном. З
1935-го цей маловiдомий рух таємно фiнансується мiнiстерством
зовнiшнiх справ Рейху.

Минає ще три роки — i пiд контролем ПСН опиняється бiль-
шiсть нiмецьких органiзацiй регiону.

У чому ж секрет її успiху?

∗ ∗ ∗

Багато хто з судетських нiмцiв був незадоволений економiчною
кризою, яка особливо вдарила по промисловостi. Їм набридло
кормить Чехословакию. Вони не хотiли вчити мову i мрiяли
про iмперськi робочi мiсця — з iлюзорно високими зарплатами та
iншими кисельними берегами.

Вони не любили свою молоду демократичну державу, зате їм
подобалося, як велично встає з колiн Священний Нiмецький Рейх.
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Вони дивилися, як швидко все вiдбулося в Австрiї — 99% «за»
на референдумi! — i сподiвалися, що так само буде i в Судетах.

Рис. 6: Бюлетень для голосування на нiмецько-австрiйському
референдумi про аншлюс (10 квiтня 1938 року). По ходу це ще й
бюлетень для дострокових виборiв у рейхстаг: «Чи пiдтримуєте
ви возз’єднання Австрiї з Нiмецьким рейхом, яке вiдбулося 13 бе-
резня 1938 року, i чи голосуєте ви за [партiйний] список нашого
вождя Адольфа Гiтлера?» Поле для позначки «Так» удвiчi бiльше
за поле «Нi». За опублiкованими результатами, 99,7% учасникiв
референдуму вiдповiли «Так».

А ще вони вiдчували власну обранiсть. У РФ подiбне ефемер-
не вiдчуття називається духовность—неiснуючий унiкальний
набiр органiчних якостей, що вивищує носiя русскости над
європейською цивiлiзацiєю з її логiкою та рацiональнiстю.

59



Кажучи словами28 Путiна:

Мы менее прагматичны, менее расчётливы. Но зато мы
пошире душой.

Як вимiряти ширину душi? В яких одиницях? В чем сила,
брат? Для всього свiту сила — в ньютонах, i тiльки для русского
мира вона — «в правде». Щоправда, ця «правда» може мати тисячi
облич.

. . . Для тогочасних нiмцiв роль духовностi виконувала куль-
тура. Традицiйнi нiмецькi культурнi цiнностi протиставлялися
захiдному iндивiдуалiзму, демократiї та правам людини. Англiйцю-
купцевi та єврею-комунiсту опонував нiмець-лицар.

Iсторик Вернер Зомбарт писав29:

Ми — божий народ, а Нiмеччина — остання перепона на
шляху брудного потоку комерцiалiзацiї. Як нiмецький
птах — орел — ширяє вище всiх творiнь земних, так
i нiмець має право почуватися вище всiх народiв,
якi його оточують, i дивитись на них з недосяжної
висоти.

Росiяни теж ширяють орлами. Вони ж бо перемогли фашизм
(День Победы — це «великдень» гiбридної релiгiї Кремля) i тепер
мають право робити будь-що i будь з ким. «Потому что мы —
страна-победитель», цитуючи Путiна.

Нiмецьке оспiвування «шаленої вiйни, що так бадьорить»
нiчим не вiдрiзняється вiд ядерного драйва патрiархiї РПЦ. «Sieg
Heil!» перекладається як «Слава Победе!»

Ох, цi совпадєнiя.

∗ ∗ ∗

28«Прямая линия с Владимиром Путиным», 17 апреля 2014 года, 15:55,
Москва.

29Леонид Млечин, «Школа смерти. Как молодежь можно убедить в соб-
ственном превосходстве и отправить убивать людей», — «Новая газета», № 37
от 10 апреля 2015.
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Вiдчуття власної обраностi призводить до того, що замiсть
єдиної, загальної для всього людства правди з’являється
органiчна iстина. Її джерела — винятково у кровi та ґрунтi
народу, i справедливiсть її — теж тiльки для одного народу.

Ця, кажучи сучасними словами30, постправда присутня у
мiстичному «центрi народної душi», а не є наслiдком iнтелекту-
альних зусиль. I тому може мати тисячу варiантiв, залежно вiд
того, який вигiднiший в даний момент.

У «Мовi Третього Рейху» нiмецького фiлолога Клемперера є
дуже характерна сцена — його iнститутська знайома (науковець!)
переконує автора вiдмовитися вiд рацiо на користь екстатичної
вiри у величие Путина генiй фюрера.

Дiя вiдбувається до 1938 року:

Ваше ожесточение идет от рассудка, забудьте о
нем. Главное — мы вернулись домой, домой! Вы это
должны почувствовать, и вообще надо доверять
чувству. . . сознавать величие фюрера, а не думать
о тех недостатках, которые в настоящий момент
причиняют вам неудобства.

«Голосуй сердцем!» Голова не нужна. Давайте перейменуємо
державу у «Великонiмецький Рейх» — i заживемо. Давайте на-
звемо повiтрянi сили «Космiчними вiйськами» — i вiйськовi лiтаки
бiльше не падатимуть.

. . . Германский мир серйозно вiдставав в економiцi та якостi
життя, зате нiмцi зневажали захiдний свiт за його бездуховнiсть.
Навiщо нам чужi цiнностi, нав’язанi розтлiлим, нiкчемним Захо-
дом? Нiмецька душа несумiсна з лiбералiзмом та парламентською
демократiєю. Маємо рухатися своїм, унiкальним особливим шля-
хом.

30Пiтер Померанцев, «Пiсля правди. Чому в сучасному свiтi брехня полiтикiв
не має значення», — Тексти.org.ua, 26.07.2016 (оригiнал — “Why We’re Post-
Fact”).
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У результатi на цi особливi манiвцi збилося все життя
країни. Замiсть фiзики з’явилася нiмецька фiзика. У нас свої
правила, i жид Ейнштейн нам не указ!

Часопис «Котознавство» став називатися «Нiмецьке котознав-
ство» — i органiзував кампанiю з вилучення домашнiх тварин у
євреїв та iнших «расово неповноцiнних».

Школа сепаратизму iм. Гiтлера

28 березня 1938 року — не минуло й двох тижнiв пiсля нi-
мецько-австрiйського воссоединения — фiзрук Генляйн тихцем
прибуває в Берлiн. Гiтлер та Рiббентроп вчать сепаратиста гiбрид-
нiй тактицi: «Треба вимагати дiалогу, але весь час пiдвищувати
вимоги — так, щоб їх неможливо було виконати». А самому вда-
ватися до силових дiй.

Це приклад iмiтацiї дiалогу для прикриття насильства. У
Києвi демонстранти три мiсяцi вимагали почути Майдан, а у
вiдповiдь їх калiчили, потiм почали вбивати. На Сходi гiбриднi
солдати РФ кричали «Услышьте Донбасс!» — i вбивали одразу, не
чекаючи вiдповiдi.

Дiалог у гiбридному конфлiктi потрiбен не для порозумiння, а
для прикриття чи провокацiї конфлiкту. «Дай трубу позвонить!»,
кажуть гопники в темному переходi, щоб не вiдбирати телефон
силомiць. «Дай закурить!», хоча насправдi цiкавить гаманець.

. . . Через рiк Гiтлер плануватиме аналогiчно використати нiме-
цьке населення нейтрального Данциґа (Гданська) для вторгнення
до Польщi. На нарадi з генералами вiн пожартує:

Тiльки боюся, щоб якась Schweinehund не запропо-
нувала стати посередником на переговорах.

Зневажливе слiвце стосувалося захiдних лiдерiв (насамперед
Чемберлена). У ретроспективi ж його оцiнять i українцi ХХI
сторiччя. Ужитий Гiтлером вираз дослiвно означає «свинособа-
ка»—еталонне гiбридне створiння.
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Рис. 7: Наприкiнцi квiтня 1938 року прихильники Гiтлера ор-
ганiзували на Мангеттенi урочистостi з нагоди 49-рiччя фюре-
ра та аншлюсу Австрiї. Пiд час заходу вони жорстоко побили
американських ветеранiв Першої свiтової вiйни, що протесту-
вали проти агресивних дiй Третього Рейху. Акцiю влаштував
«Нiмецько-американський союз», який обстоював «патрiотичну
американiзацiю», а президента Рузвельта називав Вальцманом
Розенфельдом. Скан iз журналу «LIFE» за 2 травня 1938 року.
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∗ ∗ ∗

У травнi 1938-го в Чехословаччинi проходять черговi вибори —
вiльнi та прозорi, як i годиться демократичнiй країнi. Партiя
судетських нiмцiв отримує в регiонi бiльшiсть крiсел мiсцевих
рад.

Конрад Генляйн знову їде в Берлiн, на черговий урок гiбридної
вiйни. На таємнiй зустрiчi Рiббентроп iнструктує лiдера ПСН, як
бесiдувати з емiсарами союзникiв в ходi майбутньої Судетської
кризи.

Пiсля вказiвки «. . . заперечувати, що дiє за наказом та отри-
мує фiнансування з Берлiна» iнструкцiя мiстить такий цiкавий
параграф: «акцентувати на прогресуючому розкладi полiтичної
структури чехословацької держави».

Який знайомий мотив! Тi ж акценти для захiдної публiки досi
робить Кремль: Україна—це «failed state», «держава, яка не
вiдбулася», «штучне утворення», понимаешь, Джордж, это даже
не государство тощо.

Iнша показова паралель: ще восени 1937 року нiмецька елiта
запевняла британського емiсара лорда Галiфакса, що Чехосло-
ваччина— «аванпост комунiзму, i нiхто, навiть французи, не
любить її». У 2014 роцi росiйська влада з не менш серйозним
обличчям розповiдатиме захiднiй аудиторiї, що Україна— оплот
фашизму, де живуть лютi вороги демократичних цiнностей.

. . . Пiдготувавши телефонiстку Генляйна, Гiтлер зосереджує
вiйська уздовж чехословацького кордону — щоб повторити ав-
стрiйський успiх. Геббельсiвська пропаганда починає нагнiтати
про распятых детей «море нiмецької кровi на чеських руках».

Але Чехословаччина — не Австрiя. 20 травня 1938 року у вiд-
повiдь на концентрацiю нiмецьких вiйськ Прага оголошує част-
кову мобiлiзацiю. Наступного дня резервiсти вже займають
прикордоннi укрiплення в Судетах.

Нерiшучi Париж та Лондон змушенi реагувати на крок свого
союзника. Гiтлера попереджають, що агресiя проти Чехословач-
чини призведе до європейської вiйни.
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I рейхсканцлер вмикає задню. 23 травня МЗС Нiмеччини
повiдомляє, що про жоднi агресивнi намiри не йдеться, вiйська ж
на кордонi заблукали — це просто навчання.

Захiдна преса захлинається перемогою:

Гiтлеру вказали його мiсце, iсторiя з Австрiєю не по-
вториться!

А фюрер, зрозумiвши, що нахрапом узяти не вийшло, починає
готувати проти Праги нову, ґрунтовнiшу гiбридну кампанiю.

Нiмецька весна в Судетах провалилася? Спробуймо нiмецьку
осiнь.

∗ ∗ ∗

Наприкiнцi весни 1938-го Гiтлер оголошує своїм генералам
про намiр атакувати Чехословаччину не пiзнiше 1 жовтня. До
цього часу Нiмеччина добудує укрiпрайон в Рейнськiй областi (а
ще ж два роки тому нiмецьким вiйськам заборонялося туди навiть
потикатися), на французькому кордонi. Нова лiнiя ДОТiв змусить
Париж задуматися, чи посилати армiю на допомогу Празi.

Пiдготовлений Вермахтом план нападу на Чехословаччину
стане стандартом подiбних операцiй Третього рейху. Особли-
ва роль у планi вiдводилася «пропагандистськiй вiйнi». Як i
годиться гiбриднiй кампанiї, вона була мультизадачною:

1) «залякати чехословацьку владу i пiдiрвати лояльнi їй сили
спротиву»;

2) «стимулювати нацiональнi меншини до пiдтримки дiй Нi-
меччини»;

3) «вплинути в потрiбному нам напрямку на нейтральнi краї-
ни».

. . . Цим i займається чеськомовна радiостанцiя, яка вiд-
крилася31 у Вiднi пiсля аншлюсу. Вона транслює гiтлерiвську

31Катерина Айзпурвит, «Нацистская пропаганда в информационной войне с
Чехословакией», — «Радио Прага», «Русская служба», 03.10.2018.
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пропаганду на територiю Чехословаччини i називається «Правда
перемагає».

Гiбриднiсть тут еталонна, хуцпа аж дзвенить.
Бо «Правда перемагає» — найвiдомiша фраза32 Яна Гуса, про-

грамний слоган чеського визвольного руху. Саме цi два слова
викарбувано на гуситському меморiалi у Празi. Вони ж написанi
на штандартi президента Чехословаччини. Це одне з популярних
гасел чеських патрiотiв — на кшталт наших «Свободу не спинити»
чи «Слава Українi».

Руйнiвники держави маскуються пiд найбiльших її друзiв.
Брехуни називають себе правдоборцями. «Майдан 3.0» — спо-
сiб знищити здобутки Другого Майдану. Радiостанцiя «Правда
перемагає», за нiмецькою легендою — проект небайдужих до долi
Вiтчизни чехiв з-за кордону.

. . . Програма англомовної редакцiї «Раша Тудей», яка розпо-
вiла свiтовi про распятого мальчика, має назву TruthSeeker —
«правдошукач», вибачте за чергове совпадєнiє.

«У Нiмеччинi є тiльки один екстремiст. . . »

Щоб заново почати гiбридну операцiю в Судетах, Гiтлеру треба
дiзнатися: наскiльки ж серйозно союзники готовi воювати?
Для цього в липнi 1938-го фюрер вiдправляє свого ад’ютанта на
неофiцiйну зустрiч iз лордом Галiфаксом (вже мiнiстром закор-
донних справ в урядi Чемберлена).

Гiтлер сподiвається на власну iнтуїцiю, що вже двiчi допомогла
йому переграти британцiв у полiтичний покер — пiд час рейнсь-
кої та австрiйської кампанiй. Якщо Лондон блефує, гiтлерiвська
«чуйка"» спрацює i втретє.

Формальний привiд зустрiчi з Галiфаксом — дiзнатися, чи мож-
ливий вiзит до Британiї Ґерiнґа. А от другим пунктом Гiтлер
наказує проiнформувати мiнiстра, що Нiмеччина не може мири-
тися з дискримiнацiєю спiввiтчизникiв:

32en.wikipedia.org/wiki/Truth_prevails.
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Якщо найближчим часом не знайдеться задовiльного
рiшення Судетського питання, я просто змушений
буду вдатися до сили. Так i передайте.

. . . Психологiчний тест завершився успiшно. Попередження
про силовий варiант не викликало обурення британського урядов-
ця. «Усе можна врегулювати мирним шляхом», — люб’язно запев-
нив спiврозмовника лорд Галiфакс. Згодився й на вiзит Ґерiнґа,
та хоч самого фюрера.

Коли ад’ютант повернеться й доповiсть, що британцi пози-
тивно ставляться до приїзду Ґерiнґа, Гiтлер переб’є: «Спасибi,
далi не треба». Щоб прийняти iнтуїтивне рiшення, йому виста-
чило й цього. Люб’язнiсть для гiбриднoго агресора— ознака
слабкостi.

Тепер фюрер схилявся до думки, що британськi погрози роз-
почати континентальну вiйну заради Чехословаччини — блеф.

∗ ∗ ∗

Щоб приховати власнi територiальнi апетити, Берлiн пропо-
нує приєднатися до чехословацького пирога й iншим країнам.
Як Кремль ще кiлька рокiв тому пропонував Польщi, Угорщинi
та Румунiї. Мовляв, ми не однi такi, сусiди теж мають претензiї
до цього недогосударства.

У серпнi Гiтлер каже лiдеру Угорщини Хортi:

Хто хоче сидiти за столом, має допомагати й на кухнi.

Хортi обiцяють пiвдень Словаччини i частину Закарпаття.
Полякам запропоновано Тешинську область (пiвнiч Чехiї), а в
майбутньому — всю Україну, в якiй нiбито «не лежить сфера
iнтересiв Нiмеччини».

. . . Тим часом нiмецькi генерали, не наважуючись заперечувати
Гiтлеру на нарадах, планують змову. В очах вiйськових фюрер
виглядає неадекватом, що веде країну до нової свiтової бiйнi.

Змовники теж вiдправляють до Лондона посланця, який заяв-
ляє лорду Галiфаксу: в Нiмеччинi є тiльки один екстремiст — сам
Гiтлер:
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Усi генерали проти вiйни, але без пiдтримки зовнi вони
її не зупинять. — Фюрер має зрозумiти, що Англiя та
Францiя не блефують, хай хтось iз британських лiдерiв
публiчно про це заявить.

Логiка змовникiв така: якщо вождя переблефувати, вiн
втратить свiй ореол непереможностi серед населення i бiльше
не зможе пiднiмати ставки. Якщо ж Гiтлер втягне Рейх у «гарячу»
вiйну, то втратить популярнiсть, що дасть можливiсть усунути
агресивного фюрера як губителя Нiмеччини.

Всю цю iнформацiю негайно переказують Чемберленовi, який
пропускає почуте помiж вух. Бо у британського прем’єр-мiнiстра
є свiй власний план щодо Чехословаччини.

«Услышьте Судеты!»

У Британiї грифи секретностi з архiвних документiв знiмаються
пiсля 30-рiчного термiну. За iронiєю долi, свiт дiзнався про план
пiд назвою «Z» наприкiнцi серпня 1968 року, в розпал радянського
наступу на Празьку весну.

Суть плану полягала в наступному: якщо виникне «гостра
ситуацiя» з Чехословаччиною, Чемберлен має особисто ви-
рушити на перемовини з Гiтлером. Щоб по-джентльменськи
все обговорити, вирiшити можливi конфлiктнi питання i зрештою
цiною якихось поступок домовитися.

30 серпня на засiданнi кабiнету Чемберлен натякнув мiнiстрам
про свiй задум. Сказав, що британськi попередження не увiнчали-
ся бажаним результатом. Гiтлер i далi пiдвищує ставки, а Лондон
не готовий їх прийняти: «Ми не можемо погрожувати мiстеру
Гiтлеру, що оголосимо вiйну, якщо вiн вступить до Чехословач-
чини».

∗ ∗ ∗
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5 вересня президент Чехословаччини Едвард Бенеш каже су-
детським лiдерам, що вислухає будь-якi їхнi умови. Як же
гiбридам тепер iмiтувати дiалог?

Конрад Генляйн витрачає добу на таємний контакт iз Берлiном
i 7 вересня вiдповiдає Бенешу: «Ми взагалi припиняємо перего-
вори!» Публiчно вождь ПСН аргументує таке рiшення вигаданими
сутичками з полiцiєю в судетських мiстечках.

Припинення переговорiв — тривожний сигнал. У центрi Європи
знову запахло порохом.

. . . А що ж тим часом передає з Вiдня чеськомовна радiостан-
цiя «Правда перемагає»?

Її диктори постiйно закликають до миру, проти вiйни, яка
не потрiбна народу.

Ми не хочемо вiйни заради самої Чехословаччини!
Тiльки безумцi, як казав Адольф Гiтлер, хочуть вою-
вати.

Хто ж тодi хоче вiйни? Звiсно, що не Адольф Гiтлер. «Євреї
з так званих демократичних країн штовхають до нової свiтової
вiйни всiх проти всiх», щоб наживатися на стражданнi простого
люду. Але «в Чехословаччинi вистачає тих [„Нас — бiльшiсть!“
О. Вiлкул], хто рiшуче вiдкидає мiлiтаризм євреїв та комунiстiв».

А хто ж винен, що так раптом загострилися стосунки Чехо-
словацької республiки та Нiмецького рейху? Гiтлер i тут, вияв-
ляється, тут нi до чого.

[Виннi] комунiстичнi поплiчники, тi, хто хоче розвалу
Чехословаччини. . . євреї та емiгранти. Що спiльного з
ними в порядного чеського робiтника чи селянина?

∗ ∗ ∗

12 вересня 1938 року на завершальнiй церемонiї партiйного
з’їзду НСДАП у Нюрнберзi Гiтлер виголошує запальну промову
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про повернення Судетiв у рiдну гавань i здатнiсть Нiмеччини
захистити спiввiтчизникiв силовим шляхом.

Росiйський опозицiйний полiтолог Андрiй Пiонтковський вва-
жає33 «Кримську промову» римейком «Судетської промови» Гiтле-
ра:

Усi основнi концепти були взятi звiдти: «роз’єднана на-
цiя», «роз’єднаний народ», «об’єднання земель», «на-
цiонал-зрадники». Центральна iдея — Путiн прого-
лосив своє право i священний обов’язок захищати по
всьому свiту не громадян Росiї, що було б нормально, а
всiх етнiчних росiян i росiйськомовних. Путiн заявив,
що у росiян особливий генетичний код.

Промова Гiтлера спричинила в Судетах «стихiйнi» завору-
шення, погроми ненiмецького населення i захоплення державних
установ. Сутички розпочалися в нiч на 13 вересня — на гiгантсь-
кому партiйному стадiонi в Нюрнберзi ще не встигли розiбрати
прожектор, який освiтлював трибуну пiд час виступу Гiтлера. Але
масового повстання, як планували нацисти, не вийшло.

Чехословацькi армiя та полiцiя за допомоги мiсцевих анти-
нацистських активiстiв-нiмцiв зупинили ескалацiю насильства.
Антидержавний путч провалився. За три днi сутичок загинули
23 громадянина Чехословаччини (13 держслужбовцiв i 10 етнiч-
них нiмцiв). Верхiвка Партiї судетських нiмцiв утекла до Третього
Рейху, що значно деморалiзувало рядовий склад партiї.

. . . Трохи нагадує невдалий путч в Австрiї за чотири роки до
аншлюсу, нi? Але не переживайте, читати залишилося небагато —
все закiнчиться значно швидше.

33Олексiй Коваленко, «Андрей Пионтковский: „Внешняя политика России —
это политика Германии 30-х годов“», — «Платформа», 15 травня 2015.
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«Мир за всяку цiну» = «Гiтлер, введи вiйсь-
ка»

Бо 13 вересня 1938 року, дiзнавшись про сутички в Судетах,
Чемберлен вирiшив дiяти.

Наступного дня на засiданнi уряду вiн повiдомив здивованим
мiнiстрам про намiр летiти в Нiмеччину для досягнення «поро-
зумiння з Гiтлером». Фюрер зрадiв цiй новинi надзвичайно, вiн
навiть запитав, чи не приїде й панi Чемберлен.

Так почалася смуга поступок агресору.
Дiзнавшись про планований вiзит, Муссолiнi сказав своєму

зятю:

Вiйни не буде. Але це кiнець англiйського престижу.

Британiю очiкувало те ж саме, що два роки перед тим сталося
з Францiєю, яка вiдмовилася реагувати на кiлька батальйонiв
вермахту в Рейнськiй демiлiтаризованiй зонi.

Францiя ж i далi теж не бажала воювати. Полiтикiв, якi
виступали за силовий опiр агресору, шельмувала нiмецька пропа-
ганда. Прем’єр-мiнiстр Даладьє закликав Лондон якомога швидше
досягти угоди з Гiтлером.

Вранцi 15 вересня Чемберлен (вперше в життi!) сiв у лiтак.
У Судетах того дня урядовi сили завершували розгром на-

цистського путчу. А радiостанцiя «Правда переможе» передавала
фейковi новини, що в Празi вдвiчi подорожчали продукти, а го-
лоднi демонстрацiї грабують магазини. I взагалi, «вiра в iснування
Чехословацької республiки i довiра до держави впали за останню
добу настiльки, що люди забрали з банкiв бiльшу частину своїх
внескiв».

Пiсля обiду Гiтлер прийняв Чемберлена. Фюрер почав iз
гiбридного iсторичного аргументу: «Судети повиннi повернутися в
лоно Рейху», бо в них спiльне минуле. Що не вiдповiдало дiйс-
ностi: останнi пiвтораста рокiв Судети (у складi Чехiї) належали

71



Рис. 8: Переговори прем’єр-мiнiстра Британiї Чемберлена та Гiт-
лера в резиденцiї фюрера в Берхтесгаденi, 24 вересня 1938 року.
Фото Heinrich Hoffmann («Getty Images»).
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до австрiйської, а не нiмецької корони. Легендарний34 Перший
рейх справдi об’єднував у своїх кордонах Чехiю, Баварiю i навiть
Берлiн, але коли то було — ще до Наполеона!

. . . Оскiльки гiбридна реальнiсть все глибше засмоктує i росiйсь-
кого вождя, iсторичнi аргументи Путiна не менш химернi.
Виступаючи нещодавно в pейхстагу35, вiн не тiльки лякав свiт
новою росiйською чудо-зброєю, але й оголосив36 про розширення
росiйських кордонiв РФ на всю територiю колишнього СРСР.

Росiя в часи СРСР називалась Радянським Союзом,
i з розвалом Союзу Росiя, якщо йдеться про нашi
нацiональнi кордони, втратила 24% територiї, 49%
населення. . .

Таку путiнську гiбридну логiку зацiнив би й сам фюрер. Скоро,
певно, почуємо, що все втрачене має повернутися в лоно Рейху
родную гавань.

∗ ∗ ∗

Пiсля тригодинної розмови Чемберлен та Гiтлер зiйшлися на
тому, що в Судетах має вiдбутися референдум щодо самовизна-
чення мiсцевих нiмцiв. Британський прем’єр полетiв додому задо-
волений: «У мене склалося враження, що на слово цiєї людини
можна покластися».

Але так не вважав Рузвельт. На думку президента США,
позицiя Чемберлена мир за будь-яку цiну тiльки вiдкладала
неминучий конфлiкт: Британiя та Францiя, очевидно, покинуть
чехiв непризволяще, а потiм «змиють кров з iудиних рук».

Американський президент уже тодi розумiв, що мир будь-
якою цiною—це гiбридний аналог заклику Гитлер, введи
войска!

34uk.wikipedia.org/wiki/Священна_Римська_iмперiя.
35Послание Президента Федеральному Собранию. 1 марта 2018 года, 14:00,

Москва.
36Павел Казарин, «„Белый“ Путин», — «Крым.Реалии», 06.03.2018.
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Нiмецькi ополченцi та чеськi карателi

Рузвельт не помилився.
Фюрер хотiв не референдум, а територiю. Не минуло й двох

днiв пiсля вiд’їзду Чемберлена, як почалося гiбридне вторгнення.
17 вересня, поки в Лондонi обговорювали демократичну проце-

дуру «самовизначення» Судетiв, Гiтлер таємно наказав створити
«Народное ополчение Донбасса» «Судетсько-нiмецьке ополчен-
ня» (СНО).

Секретний наказ також пояснював, навiщо потрiбне СНО: для
захисту соотечественников вiд фашистiв iз «Правого сектора»
чеських гнобителiв, а також для «нарощування протистояння
i збройної боротьби». Для контрольованого насильства, одним
словом.

Зброя ополченцям — як перед тим грошi — надходила з тери-
торiї Рейху. Щоб уникнути звинувачень у розпалюваннi конфлiк-
ту, гвинтiвки й кулемети для СНО постачалися не з нiмецьких
арсеналiв, а з окупованого напередоднi Криму окупованої напере-
доднi Австрiї.

До кожного ополченського пiдроздiлу прикомандировувався
нiмецький офiцер — для оперативного зв’язку з вермахтом. При
цьому бойовикам СНО категорично забороняли носити унiформу
Третього Рейху. Максимум — червоно-чорно-синiбiлi пов’язки.

∗ ∗ ∗

Оскiльки вiйна мiж Третiм Рейхом та Чехословаччиною була
гiбридною, на державному рiвнi вона не проголошувалася. Тому
Прага визначиться з офiцiйною датою її початку аж у 1997 роцi.

Вивчивши iсторичнi документи рейху, Конституцiйний суд
Чехiї назве першим днем нiмецько-чехословацької вiйни 17 ве-
ресня 1938 року. Актом проголошення вiйни визначать секрет-
ний наказ Гiтлера — про створення народного ополчения.

. . . З територiї Ростовської областi Рейху бойовики СНО зав-
давали терористичних ударiв по державних службовцях Чехосло-
ваччини i цивiльних спiвгромадянах, яких вважали загрозою для
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себе. Грабували i нищили майно, викрадали людей, вели розвiдку
в iнтересах Нiмеччини.

Тим часом германська преса одностайно малювала протилежну
картину, де насильство чинили не нiмцi проти чехiв, а навпаки.
Ось кiлька заголовкiв за 19 вересня:

ГРАБЕЖИ, РАЗБОЙ, СТРЕЛЬБА. Чешский террор в
НЕМЕЦКОЙ Судетской области усиливается с каж-
дым днем!

КРОВАВЫЙ РЕЖИМ — НОВЫЕ УБИЙСТВА НЕМ-
ЦЕВ ЧЕХАМИ

ЧЕШСКИЕ СОЛДАТЬI НАПАДАЮТ НА ГЕРМАН-
СКИЙ РЕЙХ!

Одна газета навiть придумала ЧЕШСКУЮ ГАЗОВУЮ АТАКУ!
на судетське мiстечко.

Масовими вкидами фейкiв Геббельс вирiшував кiлька гi-
бридних задач: викликав у населення Рейху спiвчуття до пригно-
блених соотечественников, залякував i мобiлiзував на боротьбу
судетських нiмцiв, обґрунтовував претензiї Берлiна на «охоплений
анархiєю регiон» тощо. Навеснi 2014-го росiйськi медiа займалися
тим же.

Чехословацько-нiмецький кордон у Судетах перетворився на
українсько-росiйський на Донбасi «сiру зону», де вiдбувалися ре-
гулярнi збройнi сутички за участi до кiлькасот бiйцiв. I так само
в першi днi гiбридної вiйни командування чехословацьких сило-
викiв забороняло їм вiдкривати вогонь у вiдповiдь, за винятком
«безпосередньої загрози життю» вiйськовослужбовцiв.

Ополченська анархiя й неорганiзованiсть призведуть до чи-
сленних витокiв iнформацiї. Уже через тиждень Гiтлер передасть
контроль над операцiями СНО нiмецьким силовикам — вермахту,
СС i Прикордоннiй службi Рейху.

∗ ∗ ∗
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За кiлька днiв жорсткого тиску Лондон i Париж зламали опiр
президента Чехословаччини. Бенеш згодився провести в судет-
ському регiонi референдум «задля збереження миру в Європi».
Миру, Едварде!

Вранцi 22 вересня Чемберлен вилетiв на другу зустрiч iз Гi-
тлером. Фюрер вислухав британський звiт про пророблену роботу
досить знуджено:

Дуже шкода, але бiльше не можу це обговорювати.
Пiсля подiй останнiх п’яти днiв референдум мене не
цiкавить.

Що ж вiдбулося за цi п’ять днiв (тобто з 17 вересня)? — Кон-
трольована ескалацiя насильства в Судетах.

З наказу Гiтлера гiбридну вiйну проти чехословацької держави
почали ополченцы, але газетний прожектор Геббельса зображував
подiї навиворiт. Вийшла знайома iсторiя про святеньких мирних
мешканцiв, якi хотiли лиш говорити своєю мовою i молитися
своїм богам, аж тут прийшли каратели кровавого режима.

Хуцпа? Вона.
. . . Тепер Гiтлер вимагав уже не референдуму, а негайної

окупацiї Судетiв нiмецькими вiйськами. Щоб припинити «хаос
i анархiю», ясна рiч. Що ви за миротворець, якщо не можете
зупинити насильство, пане прем’єр-мiнiстре. . . До того ж слiд
задовольнити територiальнi претензiї полякiв та угорцiв!

Британський прем’єр обурився подiбним поворотом. У розпал
рiзкої суперечки Гiтлеру передали записку: в судетському мiстi
Еґер розiп’ято розстрiляно дванадцять нiмецьких заручникiв. Без
сумнiву, це був iще один гiбридний iнструмент для тиску на
Чемберлена — мовляв, про якi переговори з чехами може йтися,
якщо вони вдаються до справжнього терору.

Вiд Путiна, який розпочав росiйсько-українську вiйну, досi
таке чути. «Для всех очевидно, что сегодняшние киевские власти
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не ищут способа решения проблем на переговорах, а переходят к
террору», — це вiн37 про окупований Крим.

Насправдi ж того дня Еґер (чехословацький анклав, з трьох
бокiв затиснутий територiєю Рейху) захопили бойовики Судет-
ського ополчення, яким асистував пiдроздiл СС iз Рейху. А щоб
цивiльне населення не боялося стрiлянини i масово вийшло на
вулицi, нiмецькi радiостанцiї напередоднi передали фейк, нiбито
Прага готова забрати своїх силовикiв з Еґера.

«Ми зазнали жахливої поразки без вiй-
ни. . . »

23 вересня 1938 року переговори продовжилися. Коли Чем-
берлен вiдмовився передавати Бенешу нiмецьку вимогу вивести
чехословацькi вiйська з Судетiв протягом трьох днiв, Гiтлер
вдався до гiбридної деескалацiї: «Заради вас зроблю поступку.
Ви один iз набагатьох, кому я в чомусь поступався. Я згоден
перенести дату чеської евакуацiї на 1 жовтня».

Заголовок берлiнської газети за 24 вересня:

ГИТЛЕР С ЧЕМБЕРЛЕНОМ ТРУДЯТСЯ ДЕНЬ И НОЧЬ
В ИНТЕРЕСАХ МИРА.

Зрештою Чемберлен згодився озвучити ультиматум меморан-
дум Гiтлера чехословакам. У вiдповiдь фюрер подякував «за зуси-
лля в iм’я миру», запевнивши британця, що «чеська проблема —
остання територiальна вимога» Нiмеччини.

I Чемберлен знову переконав себе, що цього разу дикта-
тор вже точно не бреше. Повернувшись до Лондона, прем’єр
запевнив своїх мiнiстрiв:

Герр Гiтлер не обманює людину, яку вiн поважає i з
якою веде переговори.

37«Путин обвинил Украину в „терроре“ в оккупированном Крыму», — IА «ЛI-
ГАБiзнесIнформ», 10.08.2016.
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Пiзнiше вiн додасть, що прийняти чи не прийняти нiмецькi
умови — проблема Праги, а не союзникiв. Прогноз Рузвельта про
«вмивання рук» збувся. А британський прем’єр опинився в ролi
телефонiстки Гiтлера.

Натомiсть вiдкрилися очi в голови британського МЗС — того
самого лорда Галiфакса, який ще недавно називав Гiтлера «щирим
чолов’ягою, не здатним на авантюри». На засiданнi уряду мiнiстр
виступив категорично проти пропонованої Чемберленом угоди:

Не можу позбавитись думки, що герр Гiтлер не дав
нам нiчого взамiн. Вiн диктує умови, неначе виграв
вiйну, але без бою.

Чудовий опис гiбридної поразки, ваша свiтлосте!

∗ ∗ ∗

29—30 вересня 1938 року лiдери Британiї, Францiї, Нiмеч-
чини та Iталiї зустрiлися в Мюнхенi для остаточного вирiшення
судетської кризи. На той момент кiлькiсть жертв гiбридного кон-
флiкту, спровокованого бойовиками СНО, перевалила за сотню.

Перед вильотом до Баварiї Чемберлен характерно прокоменту-
вав ситуацiю:

Наскiльки жахливою i неправдоподiбною є сама думка
про те, що ми повиннi тут, у себе, рити траншеї та
вдягати протигази тiльки тому, що в однiй далекiй
країнi посварилися якiсь люди, про яких нам нiчого не
вiдомо.

Траншеї та протигази все одно знадобилися — тiльки пiзнiше i
у значно бiльшiй кiлькостi.

Чехословацьких полiтикiв на переговори у Мюнхен не
запросили, поставивши перед фактом: ви виконуєте територiальнi
претензiї сусiдiв, а ми гарантуємо, що в майбутньому захистимо
ту вашу територiю, яка залишиться пiсля того, як ми не змогли
вас захистити першого разу.
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Це та ж сама, випробувана ще пiд час окупацiї Рейнської
областi тактика Гiтлера з ударом в обличчя: «Ми порушили мирну
угоду, давайте укладемо нову». Яка iронiя, що тепер гiбридними
союзниками фюрера були Лондон, Париж та Рим — переможцi
Першої свiтової вiйни, гаранти повоєнного миру.

∗ ∗ ∗

Мюнхен став епiк-фейлом для Чемберлена, який вiрив, що но-
ва угода порятує людство вiд повторення окопних жахiть Першої
свiтової.

Рис. 9: «Мир для цiлого поколiння!» Невiлл Чемберлен на лондон-
ському аеродромi пiсля повернення з Мюнхена демонструє пiдпи-
санi Гiтлером мирнi гарантiї. Фотографiя: Central Press («Getty
Images»).

«Я привiз мир для цiлого поколiння!» — трiумфально заявив
британський прем’єр пiсля повернення з Мюнхена, демонстру-
ючи на лондонському аеродромi пiдписаний Гiтлером документ.
Через два роки на британську столицю впадуть першi нiмецькi
авiабомби.
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Залишившись без пiдтримки Заходу, Прага не наважилася
вступити у вiдкритий вiйськовий конфлiкт iз Берлiном — хоч i
змогла перед тим мобiлiзувати понад мiльйон мотивованих резер-
вiстiв. Судетськi нiмкенi ридали вiд щастя, зустрiчаючи гiбридних
визволителiв: «Гитлер ввел войска! Наконец-то я смогу умереть
в Германии».

Рис. 10: Судетськi нiмкенi ридають вiд щастя, зустрiчаючи гiбри-
дних визволителiв. Жовтень 1938 року. Фото «Getty Images».

Так зрештою i буде.
Пiсля завершення Другої свiтової Судети повернуться в гавань

в Чехословаччину, а все той же президент Бенеш позбавить чехо-
словацьких нiмцiв громадянства. Соотечественников виселять до
Нiмеччини — бiльше 3 млн людей, фактично всiх, хто в 1938-му
отримав паспорти Третього Рейху. 19 тисяч iз них загине в ходi
депортацiї.

∗ ∗ ∗
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А поки що чехословаки пiдкорилися тиску власних союзникiв,
добровiльно втративши всi прикордоннi укрiплення, третину про-
мисловостi i п’яту частину територiї. Гiтлеру дiсталися ключовi
пiдприємства чехословацької «оборонки», яка тодi контролю-
вала 40% свiтового ринку озброєнь.

Тепер йому було чим воювати. Чехословацькi танки ще послу-
жать генералу Ґудерiану в польськiй та французькiй кампанiях, з
ними вермахт нападе й на СРСР.

1 жовтня — наступного дня пiсля пiдписання Мюнхенських
документiв — нiмецька армiя окупувала Судети. Вже не граю-
чись у жоднi референдуми. Тодi ж дня Польща ввела вiйська в
Тешинську область (пiвнiч Чехословаччини).

Рис. 11: Громадяни Чехословаччини та гостi з Рейху виламують
чехословацький прикордонний стовп пiд час окупацiї Нiмеччиною
Судетської областi Чехословаччини наприкiнцi вересня — на по-
чатку жовтня 1938 року. Фото Keystone, Hulton Archive («Getty
Images»).
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Було стерто ще один європейський кордон — i тепер його сти-
рала не тiльки Нiмеччина.

Гуркоту, з яким упала остання стiна спiльного європейського
дому, нiхто вже й не помiтив. Хiба що Черчилль, який 3 жовтня
сказав у парламентi:

«Ми зазнали жахливої поразки без вiйни.
I не думайте, що це кiнець. Це тiльки початок

розплати».

. . . Словаччина i Карпатська Україна отримали вiд нового че-
хословацького уряду автономiю. Але в листопадi 1938 року Угор-
щина (союзник Третього Рейху) окупувала пiвдень Словаччини i
пiвденно-захiдну частину Карпатської України. Кордони на кон-
тинентi продовжували стиратися, будинок Версалю лежав у
руїнах.

Угорцi анексували Ужгород, Мукачево i Берегове. Новою сто-
лицею української автономiї стало мiстечко Хуст, нинi райцентр
Закарпатської областi.

∗ ∗ ∗

Тими ж днями «хороший Гитлер» провiв масову акцiю теро-
ру проти євреїв— перший органiзований державою погром.

Досi керiвництво Рейху, як правило, уникало масового насиль-
ства. Все змiнилося в листопадi 1938 року, пiд час з’їзду «старих
бiйцiв» нацистської партiї в Мюнхенi.

Початком стала гiбридна промова Геббельса перед однопартiй-
цями. Її текст не зберiгся, але це вочевидь був один iз шедеврiв
постправди. Бо кожен слухач змiг знайти у словах гiтлерiвського
солов’я органiчну iстину собi до смаку.

Вищий партiйний суд пiзнiше трактував цi подiї так:

Вiдданi усно вказiвки iмперського мiнiстра пропаганди
були сприйнятi присутнiми як такi, що партiя офi-
цiйно не повинна виступати iнiцiатором подiбних
акцiй, але неофiцiйно зобов’язана органiзовувати i
проводити їх.
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Рис. 12: Вiдень, першi днi аншлюсу. Нацисти змушують євреїв
вiдмивати з вулиць заклики пiдтримати незалежнiсть Австрiї на
планованому Шушнiґом референдумi

83



Звиклi жити у гiбридному свiтi, нацисти розумiли своє ке-
рiвництво i без слiв. У промовi кожен почув щось своє: «однi —
розпорядження не заважати антиєврейським акцiям; iншi — на-
каз iнiцiювати погроми; третi — вказiвку пiдпалювати синагоги,
четвертi — вимагати вигнання євреїв з країни».

Погром розпочався в нiч iз 9 на 10 листопада 1938 року.
Протягом наступного тижня в Нiмеччинi та окупованих нею на
той час регiонах загинули сотнi людей, тисячi були покалiченi i
потрапили до тюрем та концтаборiв, десятки тисяч залишилися
без засобiв до iснування.

Перехiд нацистських чиновникiв вiд дискримiнацiї євреїв до
прямого фiзичного насильства спричинив мiграцiйну кризу на
континентi — подiбно до ситуацiї з сирiйськими бiженцями у
2015-му.
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Рис. 13: Обкладинка журналу «Time», що визнавала Адольфа
Гiтлера людиною року — 1938
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Чехословаччина. Кiнець

Рештки Чехословацької республiки пiсля Мюнхена нацист-
ський агiтпроп називав огидним термiном Залишкова Чехiя.
Гiтлер наказав Вермахту готуватися до її окупацiї вже через
кiлька днiв пiсля анексiї Судетiв.

Але спершу вiн спробував гiбридний шлях.
. . . Цього разу фюрер дiяв з протилежного, схiдного кiнця

країни — через Словаччину. Там теж жили соотечественники, i в
них теж була своя полiтична сила —Партiя карпатських нiмцiв
(ПКН). Її лiдером був iнженер Франц на прiзвище, не повiрите,
Кармазiн.

∗ ∗ ∗

Ще схiднiше — в автономнiй Карпатськiй Русi-Українi — дiяли
угорськi союзники Гiтлера. В анексованому Ужгородi доктор
Степан Фенцик пiд русинським прапором створив «Русскую Наци-
ональную Гвардiю Чернорубашечниковъ» — гiбридну органiзацiю
на службi Будапешта.

Фенцик поширював на вiльнiй вiд окупантiв частинi Закарпат-
тя листiвки з закликами до народу карпаторусского боротися з
кривавим чехословацьким режимом i замiсть незалежностi вима-
гати приєднання до Угорщини.

Одна з таких листiвок голосила:

Помни, что украинцы суть злейшими врагами твоими,
врагами Россiи и всего честнаго и добраго! [. . . ] И ты
не допустишь, чтобы чехи тебя украинизировали!
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12 лютого 1939 року на виборах до парламенту Карпатської
України переважну бiльшiсть голосiв отримало Українське Нацiо-
нальне об’єднання.

«Легiтимний» просить допомоги

Берлiн за посередництва карпато-нiмецького «фюрера» Кар-
мазiна всiляко роздмухував словацький сепаратизм. Власне, в
цьому й полягала оригiнальнiсть чергової гiбридної кампанiї —
цього разу проксi-посередниками Гiтлера були не тiльки соо-
течественники.

А ще, крiм звичного бруталу, операцiя мiстила й театральну
складову. Пригадуєте сценку, яку фюрер розiграв перед австрiй-
ською делегацiєю рiк тому — з термiновим викликом начальника
Генштабу генерала Кейтеля? Тепер перед нами розгортається вже
цiла вистава, де Гiтлер — сценарист i режисер-постановник.

. . . Обличчям сепаратистської Словаччини був Йозеф Тiсо —
голова уряду автономiї та лiдер Словацької народної партiї.
9 березня 1939 року президент Чехословаччини Гаха (наступник
Бенеша) вiдправляє Тiсо у вiдставку. Для Гiтлера це стає приво-
дом розпочати гiбридну операцiю з лiквiдацiї Залишкової Чехiї.

Щоб усе виглядало пристойно, Гiтлер наказує Тiсо зверну-
тися до Берлiна за допомогою. Словак звертається — i офiцiйнi
установи Третього Рейху заявляють, що вважають «легiтимним»
тiльки уряд Януковича Тiсо. I додають, що Прага порушила кон-
ституцiю.

∗ ∗ ∗

Нiмецька преса розквiтає повiдомленнями про чеський терор
над бiдолашними словаками. ЧЕШСКИЕ БРОНЕВИКИ ДАВЯТ
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ!

Подiбнi месиджi поширює в Карпатськiй Українi доктор Фен-
цик: «Кроваво пануют на чешских штыках украинцы!»

Через добу акценти нiмецької преси дружньо змiстилися. Тепер
карателi празької хунти, облишивши словакiв, взялися за нiмцiв.
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Ось дайджест тогочасних нiмецьких медiа вiд французького
посла в Берлiнi Робера Кульондра:

Газети Рейху заговорили не тiльки тiєю ж мовою, але
й тими ж словами, що й у вереснi 1938 року [пiд час
Судетської кризи]. Якщо їм вiрити, то 500 тисяч чехо-
словацьких нiмцiв опинилися у смертельнiй небезпецi.
Чехи, в яких прокинувся дух бандер гуситiв i давня
ненависть до германiзму, знову почали полювання на
людей. Склалася нестерпна ситуацiя.

Французький дипломат нiби цитує звiт38 гiбридного аналiтика
з сучасної Росiї:

По вине радикалов льётся кровь мирных граждан.
В стране хаос, нависла угроза геноцида русских,
наших соотечественников.

Насправдi ж сутички були хiба що у Братиславi, i розпочинали
їх не чеськi силовики, а нiмецька самооборона або словацька
гвардiя (яка отримувала зброю з Нiмеччини). Англiйський консул
у Брно — де, за твердженням ЗМI Третього Рейху, НЕМЕЦКАЯ
КРОВЬ ЛЬЕТСЯ РЕКОЙ — доповiдав у Прагу про «абсолютний
спокiй» у мiстi.

∗ ∗ ∗

Посол Кульондр образно демонструє важливiсть факт-чекiнґу:
«Статтi, що публiкувалися в берлiнських газетах пiд запальними
заголовками, були надзвичайно скупi на [конкретнi] факти—
наче кiлька пилин, здiйнятих у повiтря подмухом пекельних
мiхiв».

Приклад перiодично повторюваного фейку — вагiтна нiмкеня,
збита з нiг знавiснiлим чеським натовпом. Пiзнiше, напередо-
днi польської кампанiї, регулярно писатимуть про те, як поляки
кастрували нiмця.

38Игорь Грубин, «Как сделать тему защиты прав человека гибридным ору-
жием», — «Петр и Мазепа», 27.11.2018.
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В останнє повiрить сам Гiтлер: «Вже шiсть випадкiв кастрацiї!»
Ця тема, як повiдомлятиме британський посол в МЗС лорду
Галiфаксу, стане для фюрера нав’язливою iдеєю. Путiн, який так
щиро39 дiлився з Олiвером Стоуном фейковим вiдео, схоже, теж
живе у свiтi власної пропаганди.

«Чехословакии больше нет!»

Увечерi 13 лютого Йозефа Тiсо викликають у Берлiн. У нiч на
14-те в ходi довгої бесiди фюрер переконує опального прем’єра, що
настав час створити «повнiстю вiльну Словаччину». Наступного
дня парламент автономiї проголошує незалежнiсть i вихiд зi скла-
ду Чехословацької республiки.

Тут i ховається пастка Гiтлера, необхiдна для формального
дотримання правил. Як напише французький дипломат:

Повнiстю пiдпорядкувавши своєму впливу людей та
подiї, влада Рейху спробувала надати насильству ви-
димiсть законностi.

Гiбридна логiка Рейхсканцелярiї така: проголошена у Брати-
славi незалежнiсть лiквiдувала чехословацьку державу. Вiднинi
Чехословаччини як суб’єкта мiжнародної полiтики бiльше не
iснує, вона розпалася на окремi територiї.

Анексувавши Крим, Путiн аналогiчно виправдовував40 пору-
шення Кремлем Будапештського меморандуму:

На этой территории возникло новое государство. С
которым мы никаких обязывающих документов не под-
писывали.

39«Путiн показав фейкове вiдео навiть у фiльмi про себе», — «Українська
правда», 20 червня 2017.

40Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине.
4 марта 2014 года, 15:40, Московская область, Ново-Огарёво.
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Вiдповiдний мем «Украины больше нет!» активно впрова-
джувався кремлеботами у ватнi маси аж до перших Мiнських
угод.

. . . Нiмецька преса знову органiзовано перемикає акценти:
тепер пишуть про «тотальний розпад державної системи», який
призвiв до неконтрольованих спалахiв насильства. СТРАНА 404:
«Чума расчеловечивания кусок за куском пожирает Украину»

∗ ∗ ∗

14 березня президент Чехословаччини Гаха приїздить у Бер-
лiн. Гiтлер пропонує 66-рiчному полiтику змиритися з рiшенням
керiвництва Рейху про негайну анексiю чеської частини республi-
ки. Будь-якi спроби зупинити Нiмеччину призведуть до жорстокої
вiдплати, красуню Прагу зiтре з землi бомбардувальна авiацiя.

Залякування— гiбридна тактика, вже застосована Гiтлером
у лютому 1938-го на «переговорах» з австрiйським канцлером Шу-
шнiґом. Кремль теж регулярно — i невдало — вмикає цей прийом в
ходi особистих розмов (голова Держдуми Наришкiн з Турчиновим
у лютому 2014-го, Путiн iз Порошенком у лютому 2015 року).

Пiд час «переговорiв» схвильований та деморалiзований Гаха
непритомнiє i валиться на пiдлогу. Особистi лiкарi фельдмарша-
ла Ґерiнґа повертають старого до тями уколами. Гаха пiдписує
документ, в якому празький уряд, «сповнений довiри», доручає
фюреру пiдтримати порядок i стабiльнiсть у Чехiї.

. . . Наступного дня, 15 березня 1939 року, Гiтлер услiд за тан-
ками вермахту в’їздить до Праги. Мiжвоєнна Чехословаччина
припинила iснування як держава. А у складi Рейху з’явився
Протекторат Богемiї та Моравiї.

Формально Протекторат є незалежною державою — з усiма
атрибутами, в тому числi й президентським штандартом. З нього
тiльки прибирають cлова «Правда перемагає» (гасло повернеться
на штандарт у 1945-му).

Гiбридна радiостанцiя з аналогiчною назвою припиняє мов-
лення одразу ж пiсля знищення Чехословаччини. Постправда
перемогла.
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Про заявленi в Мюнхенi французько-британськi гарантiї нi-
хто й не згадав. «Ва-банк? Та я завжди грав ва-банк», — скаже
Гiтлер у вiдповiдь на питання Ґерiнґа. От i в березнi 1939 ро-
ку вiн ризикнув, передбачаючи, що союзники не пожертвують
досягненнями Мюнхена заради країни, яку вони викреслили з
європейської полiтики.

∗ ∗ ∗

У результатi Берлiн отримав чергове розширення життєвого
простору i марiонеткову словацьку державу пiд боком. Саме
Словаччина стане єдиним союзником Гiтлера у його нападi
на Польщу через п’ять мiсяцiв.

Опозицiйнi генерали, якi вважали, що вторгнення до Чехосло-
ваччини стане для Нiмеччини катастрофою, знов осоромилися.
Бiльше нiхто публiчно не сумнiватиметься у вiйськовому генiї
фюрера. Скорiше навпаки. Як напише41 у 1945 роцi унтер-офiцер
Вермахту Ґюнтер Бауер:

Тодi я вже ненавидiв Гiтлера за те, що вiн втягнув нас
в усе це, але при цьому вважав — якщо хтось i може
нас порятувати, то тiльки вiн.

. . . Найтрагiчнiше, що Гiтлер i сам увiрує у власну обдарова-
нiсть: «Всiм, вочевидь, ясно, що [Першу] свiтову вiйну Нiмеччина
б не програла, якби канцлером на той час був я».

Ця масова слiпа вiра зрештою i призведе Третiй pейх до
грандiозного вiйськового краху.

Зупинити гiтлерiв може тiльки сила

Чехословацька гiбридна кампанiя розпочалася зi справжнiх
сутичок — зi стрiляниною i кров’ю. Закiнчилася вона теж реаль-
ними негiбридними боями.

41Гюнтер Бауэр. Смерть сквозь оптический прицел. Новые мемуары неме-
цкого снайпера.
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14 березня 1939 року капiтан збройних сил Чехословаччини,
командир кулеметної роти Карел Павлiк кiлька годин успiшно обо-
роняв свої казарми в мiстечку Мiстек. У ходi бою 84-й пiхотний
полк Вермахту втратив убитими до 18 вiйськовослужбовцiв. I це
був єдиний бiй за всю кампанiю — iншi 1,2 млн чехословацьких
вiйськових виконали урядовий наказ i склали зброю.

Того ж дня Угорщина напала на Карпатську Україну, яка про-
голосила незалежнiсть. Для вирiшення гiбридних завдань угор-
ське командування додало42 до регулярних вiйськ парамiлiтарнi
формування, створенi за зразком «Судетського ополчення». Чи-
нити диверсiї в українському тилу вiдправляють i чорнорубашну
«гвардiю» карпаторусского фюрера Степана Фенцика.

Невелика армiя новоствореної держави до останнього вела43

запеклi бої (близько 20 сутичок за три днi) з угорськими союзни-
ками Гiтлера.

Таким чином, Карпатська Україна стала першою державою,
що вчинила опiр гiбридним планам нацистiв.

Тими днями професор Саскачеванського унiверситету (США)
Джордж Сiмпсон скаже:

Українцi Закарпаття — єдиний народ, який дав збройну
вiдсiч гiтлерiвськiй системi залякування та сили.

Умиротворення агресора закiнчилося.

∗ ∗ ∗

Це розумiли й на Заходi. Ось що наступного пiсля капiту-
ляцiї Праги дня вiдправить у Париж французький посол Робер
Кульондр:

42«Гiбридна вiйна в Карпатськiй Українi. Як українське питання стало роз-
мiнною монетою пiд час розчленування Чехословаччини у 1938–1939 рр.», —
LikБез, 15.03.2016.

43Олександр Пагiря, «Опiр у Карпатах. Як закарпатцi боронилися вiд
угорської агресiї в 1939 роцi», — «Українська правда», «Iсторична правда»,
15.03.2017.
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. . . Чехословаччини, яка пiшла в Мюнхенi на та-
кi страшнi жертви заради збереження миру, бiльше
не iснує. Мюнхенськi угоди були для Гiтлера тiльки
засобом роззброєння країни перед її анексiєю.

Пiдтримуючи незалежнiсть Словаччини — втiм, до-
волi iлюзорну — Нiмеччина посилається на право на-
родiв самим вирiшувати свою долю. Однак у цьому ж
таки правi вiдмовлено Карпатськiй Українi, яку вiддали
Угорщинi, i чехам, яких силомiць приєднали до Рейху.

Берлiн заявляв, що прагне лишень об’єднати всiх
нiмцiв Центральної Європи в одну родину. Тепер ясно,
що прагнення фюрера безмежнi. Зрозумiло також, що
даремно сподiватися на будь-якi аргументи, крiм
сили. Третiй Рейх ставиться до угод i зобов’язань так
само зневажливо, як i Другий.

До багатьох нiмцiв ця iстина дiйде значно пiзнiше. До унтер-
офiцера Ґюнтера Бауера — аж у 1944 роцi, коли союзницька авiа-
бомба рознесе на шматки батькiвську хату разом iз мамою:

Менi хотiлось убити всiх англiйцiв та американцiв.
Менi хотiлося вбити навiть Гiтлера. Тодi я вперше
чiтко зрозумiв, що йому варто було зупинитися пiсля
приєднання Судетiв. . .

. . . У серпнi 1939-го, коли в нiмецьких газетах з’являться44

заголовки на кшталт «ВАРШАВА УГРОЖАЕТ БОМБИТЬ ДАН-
ЦИГ!», союзники нарештi пiдвищать ставки, уклавши вiйськову
угоду з Польщею. А 1 вересня гiбридний перiод Другої свiтової
вiйни офiцiйно перейде в її «гарячу» фазу.

44Андрей Илларионов, «Это не Фултон. Это Берхтесгаден», 09.11.2014.
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Рис. 14: Грудень 1941 року, засiдання рейхстагу в берлiнськiй
оперi. Гiтлер проголошує вiйну Сполученим Штатам. Це перше
офiцiйне оголошення вiйни Третiм рейхом — до цього Гiтлер вiв
гiбриднi кампанiї або нападав без попередження. Фото: Бундесар-
хiв
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P. S.

Як i 80 рокiв тому, українцi першими вiдмовились умиротво-
рювати гiбридного агресора. Новий Гiтлер отримав по руках.

На цьому варто закiнчити з iсторичними паралелями.
На календарi не 1938-й: свiт змiнився. Це вже зовсiм iнша

вiйна — i ми на нiй не самотнi. Але саме через Україну проходить
справжня, не гiбридна передова цього конфлiкту.

Вона проходила б значно захiднiше, якби ми й далi наступали
на 80-рiчнi граблi шукали полiтичного рiшення замiсть називати
речi своїми iменами.

Вiйна триває. I сьогоднi її фiнал залежить передусiм вiд нас.

∗ ∗ ∗

Бiльше дiзнатися про гiбриднi тактики Путiна Гiтлера можна
з книг, що лягли в основу цього матерiалу:

– Вiльям Ширер, «Злiт i падiння Третього Рейху»;

– Вiльям Ширер, «Берлiнський щоденник»;

– Джон Толанд, «Адольф Гiтлер»;

– Гайнц Гьоне, «Орден мертвої голови. Iсторiя СС»;

– Вiктор Клемперер, «Мова Третього Рейху»;

– Лев Безименський, «Гiтлер i Сталiн перед сутичкою».

95


	Початок
	Зміст
	Вступ
	Чому німці й росіяни не полюбили демократію
	Німеччина зосереджується
	1933: «Партія миру». Гітлер у масці пацифіста
	1935: Створення Вермахту. Союзники «занепокоєні»
	Хуцпа — надбрехня надлюдей
	1936: Перший наступ Вермахту
	Метод Гітлера—Путіна: «Удавай нормального»
	Хуцпа хуцп: «Брешемо всією країною»
	Останній шанс зупинити агресора
	1937: Гітлер починає з сусідів
	Революція перемогла. Тепер — війна!

	Анексія Австрії
	1934: Нацистський путч у Відні. Перша проба сил
	1936: Як зруйнувати державу зсередини. Місія фон Папена
	1937: Захід вирішує домовлятися
	1938: Погрози і блеф. Гітлер шантажує Відень
	«Нам нужна Великая Германия!»
	Як нарізається австрійське салямі. Крок за кроком
	Австрія стає «Новогерманией»
	Підвищення ставок. Чому це працює

	Чехословаччина. Початок
	«Германский мир» vs «бездуховный Запад»
	Школа сепаратизму ім. Гітлера
	«У Німеччині є тільки один екстреміст…»
	«Услышьте Судеты!»
	«Мир за всяку ціну» = «Гітлер, введи війська»
	Німецькі ополченці та чеські карателі
	«Ми зазнали жахливої поразки без війни…»

	Чехословаччина. Кінець
	«Легітимний» просить допомоги
	«Чехословакии больше нет!»
	Зупинити гітлерів може тільки сила

	P. S.

