Ніна Фіалко
КОЛИ БРАТИ
СТАЮТЬ ВОРОГАМИ...
***
...і люди, як люди,
й багата земля,
і, звісно, живемо
у центрі Європи...
та все нам бракує
то ночі, то дня,
щоб взятись, нарешті,
гуртом до роботи:
засіяти землю,
зібрати зерно,
і хліба спекти,
і до сонця всміхнутись,
і слово предвічне,
немов знамено,
над серцем підняти,
й молитву збагнути!
...молитись за всіх,
хоч говорять про нас,
що ми у всіх бідах
самі винуваті,
мовляв, продаємось,
і схильні до зрад,
і вигод шукаєм,
й на хитрість багаті...
а ми кожен раз,
як випробувань град
на голови наші
в лихую годину,
стаємо єдино,
стаємо у ряд,
стаємо, щоб ворог
навіки загинув!
і ми не дозволимо
нищити віру!
ми твердо зійшлися
на правді життя —

що Бог не покинув
Святу Україну,
лиш дав нам випробувань
до каяття...
і каятись мусим
за глум і наругу,
за вічну гординю
в зневірі гіркій...
Вкраїна ж не буде
ні перша, ні друга,
а тільки — єдина,
вовіки віків!
Віра Олеш

Роздуми, висновки, застереження
Нова праця тернопільської літераторки Ніни Фіалко трохи незвична для її манери письма. В цій книзі ви
не знайдете, як у попередніх, опису пристрасного кохання, бо нині авторку, як і більшість із нас,
переповнює тривога за долю Держави.
Російсько-українська війна оголила багато проблем, на які ми раніше не звертали уваги. Виявилося, що
для того, щоб відстояти свою позицію в цьому конфлікті, кожному потрібно знати хоча б основні віхи
історії України. Аби порозумітися із синами та внуками, котрі мешкають в Росії і мають, на жаль,
пропутінське мислення, письменниця вирішила відкрити завісу до правдивого висвітлення історичних та
нинішніх подій.
У цій книжці ви знайдете відповіді на багато запитань, які турбують чи не кожного з нас. Авторка
розмірковує про причини війни і про те, чого нам чекати у недалекому майбутньому. Тут наведені
гострополемічні роздуми багатьох політологів та експертів, які письменниця використала для
підтвердження своїх переконань. Вона намагається достукатися до серця кожного читача, дати йому
зрозуміти, що головне нині — виховати в собі та своїх дітях патріотизм. Авторка не дає рецептів, але
запевняє, що нині доля Вітчизни в наших руках, — коли згуртуємось і монолітно станемо в її обороні. Зараз
важливо жити не лише заради задоволення творчих чи ділових амбіцій, нагромадження статків, а
необхідно робити все для визволення України, увірувати в її незнищенність!
Про це й не тільки про це щиро й запально, чесно й відважно написано в цій книзі.
Передчуваю, що з кожним роком зростатиме її значимість, бо вона — своєрідний, неупереджений
хронопис і минулого, й сьогодення.
Щось із пам’яті зітреться, щось зітруть в угоду можновладцям, а погортаємо сторінки, й постануть
і слава, і ганьба, і боротьба, і зрада та понад тим — ясно й непогасно світитимуть Гідність і
Волелюбство.
Ірина Дем’янова

Кінець листопада 2013 року
Ще тільки запалювався день, а я вже метушилася на кухні, щоб мати чим пригостити сина,
який через кілька годин переступить поріг отчої домівки. Незчулась як виросли діти, пороз’їжджалися
своїми дорогами і тепер лише інколи навідуються до мене. Я й не звинувачую їх у тому, що рідко
бувають. Вони налагодили інтернетний зв’язок між нами, і це дає можливість спілкуватися скайпом
хоч щодня. Діти ще не усвідомлюють, що живого спілкування не можна замінити розмовами
телефоном чи інтернетом. Цю просту істину зрозуміють, коли їхні діти вилетять з гнізда. Дай, Боже,
щоб того не сталось і моїм внукам не довелося шукати щастя в інших країнах, як їхнім батькам.
Заправляючи борщ, я розмірковувала над тим, чому українцям не сидиться вдома. Їх ніби якась сила
навмисне виштовхує з рідної землі, звільняючи місце комусь іншому. Адже ті, що виїхали, часто
виконують там таку саму роботу, як і тут могли. Не стали «зірками» чи винахідниками, не доробилися
до великих статків. Усе, чого більшість досягла, було б у неї і тут, тільки, можливо, в меншій пропорції. Спожили б зароблене з більшою насолодою, бо вдома в колі родини все набагато смачніше

і корисніше. Коли приїздить син, він завжди замовляє мамин борщ — на реберцях, з квасолькою
і такий наваристий, що за калорійністю не поступиться обіду з кількох страв. Я й цього разу старалася
догодити синові, бо він мого борщу не куштував уже кілька років. Чому так? Це його варто було б
запитати, а я рада дітям завжди. Особливо взимку, коли на вулиці сльота або хурделиця. Чого даремно
вештатися вулицею, нипати по ринку і прицмокувати язиком, споглядаючи на смаколики, яких не
можеш купити. Краще сидіти вдома і чекати, поки зателефонує душа з подібним до твого станом,
і поділиться своїми проблемами.
Але сьогодні в мене свято, бо приїздить син! Тішусь і хвилююся, чи знайдеться між нами спільна
мова не лише про здоров’я і погоду... Колись могла з ним за теплою розмовою ніч просидіти,
вислухати його проблеми чи сумніви, щось порадити і заспокоїти його. Тепер він змужнів і вважає, що
сам може настанови роздавати, аби лише було кому виконувати їх.
Упоравшись із борщем, я перевдягнулася, щоб не виглядати нечепурою. Стіл накрила святковою
скатертиною. На вулиці було прохолодно і, накинувши на плечі теплу хустину, вийшла на балкон
виглядати таксі. Серце тріпотіло від хвилювання, кортіло швидше подивитись, як життя позначилося
на зовнішності сина, а найбільше прагнула зазирнути в душу. Наскільки змінилися його погляди на
життя, адже обидва моїх сини є громадянами Російської Федерації. Мені декотрі знайомі заздрять, бо
до Росії можу поїхати без візи в будь-який час, і грошей великих не треба витрачати на дорогу.
В багатьох сім’ях діти виїхали до Португалії, Англії, Америки чи Італії, додому навідуються майже
щорічно. Вони довго не можуть побороти ностальгію або їх тягне родове коріння. Поки живі батьки,
діти поспішатимуть додому. Не раз стає прикро, що наші онуки матимуть українські прізвища, але
служитимуть іншим країнам, дбатимуть про їх добробут, а про Україну знатимуть лише те, що їм
розкажуть батьки чи почують якусь інформацію по телебаченню. А що чужі країни можуть знати про
нас, коли ми самі не знаємо своєї істинної історії.
Нарешті довгоочікувана зустріч відбулася. Син радісно розцілував мене і, заплющивши очі, повів
носом:
— Борщем пахне! Як ти тут без нас? Сумно самій?
— Звикаю, не я одна така...
— Набридне — переїжджай до нас жити. Ти ж знаєш, що ми завжди раді тобі, — впевнено сказав
син.
— Дякую. Матиму на увазі, але краще почуваюся в своїй хаті...
Після випитої чарки і традиційного холодцю з голубцями домашній затишок навіяв Денисові спогади
про дитинство, про тата, який недавно відійшов у засвіти. А я дивилася на сина і зауважила, що роки
безпощадні до чоловіків. Мені приємніше було б бачити дитину в розквіті сил, з нормальними поглядами
на життя. Після довгої розмови мені стало зрозуміло, що Дениса привела додому не ностальгія,
а меркантильний інтерес. Виявилося, що в бідній Україні дешевше ремонтувати і вставляти не тільки
зуби, а й взагалі поправляти здоров’я. Ми, українці, скаржимося на значне подорожчання медичних
послуг і недоступність їх значній частині населення. А ті, які живуть в інших країнах, заздрять нам, що
ми не знаємо справжньої ціни, яку доводиться їм платити там за лікування. Може, і ми так вважали б,
якби наші зарплати і пенсії були такі, як і в наших сусідів. На мою думку, саме велика різниця в оплаті
праці призвела до броунівського руху серед людей. Прості люди метикуватіші від багатьох керівників
і швидко зрозуміли, в якій країні можна більше заробити, в якій — дешевше полікуватись, а в якій —
краще відпочити. В народі кажуть: «Вовка ноги годують». Цей девіз став домінуючим у житті багатьох
наших сучасників.

Кілька днів після того
Довго чекаєш гостей, тішишся ними, а через кілька днів втомлюєшся і хочеш спокою. Денис
удень лікував зуби, а ввечері зустрічався з колишніми друзями, однокласниками. Часто повертався під
«шафе» і довго розповідав мені про свої враження від зустрічей. Ми дивилися по телевізору новини
і заодно обговорювали почуте та побачене.
— У мене склалася думка, що у вас назрівають якісь незрозумілі події. Всі чимось незадоволені,
хоча бідних серед своїх знайомих не бачив, — міркував син.
— Бідні по барах не ходять. У них інші проблеми...

— Ох, уже ті українці! З ким розмовляю, кожен скаржиться на погане життя, а в барі витягає
з кишені гаманець зі стосиком солідних купюр і каже, що це не гроші! Ви вже на долари перейшли? —
іронічно посміхається Денис.
— Може, дехто й перейшов. Ти ж також з доларами приїхав, — виправдовувалася за українців. —
Ми ж до Європи йдемо, то звикаємо помаленьку.
— Не бачити вам Європи, як своїх вух, — упевнено відповів син, ніби в його руках були папери, які
наш Президент збирався через кілька днів підписати у Вільнюсі.
— Чому не бачити?! — скипіла я. — Ми кілька років готувалися до того, приймали європейські
закони і стандарти, тож відступити від здійснення багаторічної мрії українців Президент не зможе, та
й не має права.
— Путін не дозволить Україні вступити до Євросоюзу, — мовив Денис, і цієї миті ведучий
українського каналу вразив нас новиною: «Кабінет Міністрів України 21 листопада ухвалив рішення
зупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Угоду
попередньо планували підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28–29 листопада».
— А що я тобі казав?! — задоволено потер руки син.
— Щось, видно, не складається в нашого уряду, або хочуть виторгувати більше грошей, яких їм
вічно бракує. Я думаю, що підписання Угоди про асоціацію перенесуть на якийсь час... — невпевнено
відповіла я, шокована рішенням уряду. Але те, що відтермінування буде, не викликало сумніву, бо
Прем’єр-міністр не міг перебрати таку відповідальність.
Після цих вечірніх новин вуха й очі кожного українця були прикуті до репродукторів і телевізорів.
У Києві на майдані Незалежності почали збиратися люди, щоб застерегти Президента від
непослідовних вчинків, щоб він своїми діями не розчаровував народ. Щодня люди прибували
й прибували у центр столиці... «Це може бути рік, два, а може й більше. В ЄС Януковичу дали
зрозуміти, що готові підписати асоціацію, незважаючи ні на що, шанс ще є, — заспокоював українців
один з депутатів Європарламенту від Польщі. — Втім, Президент Янукович надто розчарував
європейців, і не тільки останніми діями, а й в принципі. Проблема в тому, що українська влада показала
європейцям: вона не хоче відходити від вибіркового правосуддя, не бажає переходити на чесні правила
ведення бізнесу, політики, економіки. Їй ближчий інший підхід, до якого звикли і який не хочуть
змінювати. Якщо кого і звинувачувати в провалі, то конкретно Януковича. На відміну від нього,
українці показали, що хочуть іншого шляху, заради них ми не відвернемося від України і спробуємо
хоча б відтермінувати асоціацію».
Мабуть, досі в Україні не було стільки прихильників вступу до Європи, як після того, коли правляча
верхівка знехтувала думкою народу. За своє правління Янукович підпорядкував грошові потоки
в країні лише на благо своєї сім’ї та її наближених. Надії на чергові вибори, які могли б щось змінити,
в людей не було. Корупція настільки проникла у всі сфери діяльності, що без хабара не можна
вирішити жодного питання. Великий бізнес працював на «відкати» і не сплачував до бюджету
достатньої кількості податків, а малий — душили поборами. Президент і Прем’єр-міністр готували
Україну до банкрутства. Це вже було зрозуміло всім, навіть таким, як я, кухаркам.
— Мамо, чому ти так розхвилювалася? Твої діти та внуки мешкають у Росії, а якщо ви вступите до
Європи, мені потрібно буде виробляти візу. Навіщо тобі це?
— Може, коли заплатиш за візу, то частіше приїжджатимеш до мене. Бо без перепон відвідувати
Україну нецікаво. Домініканську Республіку знаєте краще, ніж землю, на якій народилися, —
дорікнула я, хоча завжди схвалювала їхній вибір, коли вони збиралися на відпочинок.
— Через кілька місяців, не сумнівайсь, Україна стане банкротом, а ще через кілька ніхто й не згадає,
що була така держава. Ви станете однією з областей Російської Федерації. Тому поміняй гривні на
долари, якщо маєш, і менше дивися телевізор. Побережи здоров’я, — радив син. — До речі, це лише ви
себе визнаєте державою, а в росіян навіть припущення нема, що Україна — самостійна і незалежна.
— То їхні проблеми. А в нас є велика надія, що рано чи пізно ми вирвемося з цупких обіймів Росії.
— Мамо, не будь наївною! Ви повністю залежите від нас. Не можу вказати точну цифру, але
щонайменше половина великих підприємств України належать російським олігархам, інші чекають від
вашої недолугої Верховної Ради прийняття закону про ринок землі. Скуплять на підставних осіб ваші
чорноземи, продаватимуть вам хліб за світовими цінами, — і вашим патріотизмом втретесь як
полином. Зима на порозі, казна порожня, і нема чим за газ заплатити, а ви бавитесь в американську
демократію, — дорікав Денис, ніби причиною всіх негараздів у державі була моя некомпетентність.
— Повір, що в українців на розмови про російський газ уже алергія. Коли ви ним подавитеся?! —
скипіла я.
— Тоді, коли ви перестанете його в нас купувати, — посміхнувся син. — Щоб стати незалежними,
треба бути самодостатніми, а ви про це можете тільки мріяти. Якщо ви такі демократичні, то чому

обираєте своїми керівниками або євреїв, або зеків? Невже в українців кишка тонка? От якби мали
такого президента, як наш Путін, то ще б вишкіряли зуби й огризались. А ваш Янек — на службі
в нашого президента, і буде так, як він скаже.
— Не перебільшуй ролі вашого президента у світовій політиці. При розпаді Радянського Союзу
кордони колишніх республік чітко зафіксовані в документах, і тоді, коли Україна відмовилася від
ядерної зброї, Будапештським меморандумом нам було гарантовано безпеку та цілісність кордонів, —
упевнено повідомила я. — Хіба в Росії про таке не знають?
— Щось я не чув, що між нашими країнами проведена і зафіксована демаркація кордонів. Поки
політики сперечалися про лінію кордону по Керченській протоці, росіяни біля Тузли намили косу
й посунули вас на кілька кілометрів. Східний кордон «розмитий», контроль слабенький, і перейти чи
переїхати з будь-яким вантажем — нема жодних проблем.
— Ми народ мирний і до росіян ставимось, як до братів, то, може, й не потрібний жорсткий
кордон, — виправдовувалась я.
— То не стверджуй мені зараз, що ви — самостійна держава! Якщо держава не має чітко
визначених кордонів, вона є частиною іншої. В даному випадку — Росії.
— Якщо так мислити, то, може, це ваші землі є частиною України? Однак ми на чуже не зазіхаємо,
але хочемо, щоб Росія не диктувала, за якими правилами нам жити. Ну, не хочуть українці до Митного
союзу! Ми вже були в ньому і знаємо, що нічого доброго там не буде, — огризалась я.
— Перша ластівка зірвалася з уст вашого прем’єра вчора — через кілька днів переконаєтеся, що все
відбудеться за планом Путіна й Україна ніколи не стане плацдармом для американських ракет
і натовських військ. Не варто йти наперекір сильнішому, краще підкоритись, а не шукати проблем,
з якими не зможете впоратися, — переконливо доводив Денис. — І навіщо тобі політика? Вишивай
собі чи пиши оповідання. Політикою керують кілька євреїв, які живуть в Америці. Їх ніхто не знає по
імені й в обличчя, але вони, смикаючи за різні шнурочки, керують усім, що відбувається на Землі.
— Ой, не будь таким розумним! Подивися, що показують в телевізорі: на Майдані щодня
збираються тисячі людей, і вони змусять Януковича підписати документ про асоціацію з ЄС.
— Значить, в Україні відбувається щось таке, чого ми ще не знаємо. А що американці не шкодують
грошей на ті мітинги, то це й так видно. Українці люди бідні — нехай зароблять трохи на хліб.
«Грошові мішки» змагаються, хто більше виставить людей: Майдан чи Антимайдан. Сили поки рівні.
Людей легко задурити, наобіцяти їм нездійсненого, — і вони повірять. Ти ж цитувала мені слова з Біблії: «Влада в країні така, яку народ заслуговує». Вибрали «зека», тож і не нарікайте на дзеркало, що
пика крива, — відверто насміхався син.
— Це у вас цар-батюшка всьому голова, а в нас, на жаль, серед трьох українців на булаву
претендують два гетьмани. Наступного року будуть перевибори Президента і якщо він не підпише
Угоду, то його не оберуть на другий термін.
— Важливо, не хто і як голосує, а хто підраховує голоси. Ти думаєш, що Янукович віддасть комусь
владу? Помиляєшся. В нього два дорослих сини, які гострять зуби на президентське крісло. Янек саме
налагодив грошові потоки і призначив своїх людей на ключові посади, тож жодного потенційного
претендента навіть близько не допустить до виборів. Ти знаєш, чим найбільше переймаються багаті
люди?
— Тим, як зберегти награбоване, — здогадалась я.
— Якраз і ні. Вони ладні поділитися своїми статками лише для одного — на винайдення ліків від
усіх хвороб, щоб стати безсмертними.
— Подібна мрія хвилювала багатьох великих правителів, але наші поки лишень накопичують
статки. Коли вже «наїдяться» — буде не до того, — всміхнулась я.
— Ми не можемо навіть здогадуватись, які плани виношують можновладці... Поки ти готуватимеш
обід, я пройдуся містом і подивлюся, що там відбувається на вулицях.
Денис випив горня кави, поглядом заспокоїв мене і вийшов з хати. Недавня розмова продовжувала
розбурхувати мої думки. Що син не говорив би, я надіялась, що керівництво держави не піде проти
народу і підпише документи про асоціацію. Якщо цього не станеться, то чергового Майдану не
уникнути, бо навіть старші люди налаштовані були підтримати молодих, які прагнули до Європи. Одні
хотіли швидше отримати Шенгенську візу, щоби безперешкодно шукати роботу в будь-якій
європейській країні. Інші чекали спрощення різних заборон, щоб частіше приїздити з Європи додому
до родини. Та більшість українців надіялися, що підписання Угоди підштовхне керівництво держави
проводити економічні реформи, які поліпшать умови життя в рідній країні.
Із глибокої задуми вивів телефонний дзвінок. У слухавці захлиналась від тривоги сусідка:

— Щойно їхала маршруткою і бачила колони старших школярів та студентів, які прямували до
Театральної площі на мітинг. Кажуть, що до Києва відправляють колону автобусів з активістами на
підтримку столичного Майдану. Невже повториться Помаранчева революція?
— Не думаю. Люди розчаровані діями Ющенка і не вірять більше політикам, — відповіла я.
— Висунься з хати й відчуй силу людської енергії! Я їхала попри ту колону молодих людей
і плакала. Мені здається, що назріває щось страшніше, ніж було досі, бо в людей назбиралося багато
злості на бездіяльність влади, і боюся, щоб не пролилася кров, — ділилася побоюваннями сусідка.
— Не сій паніку, — перебила я. — Пострайкують та й розійдуться. Не підпишуть Угоду тепер, то
станеться це згодом. Може, з економічної доцільності нам справді варто зачекати. Керівництву
видніше.
— Боюся, що наше керівництво розвернулося в бік Митного союзу. Мої діти десь вичитали, що
Путін пригрозив Януковичу відібрати Крим, якщо той підпише Угоду про асоціацію з ЄС.
— Я й кажу, що ми не про все знаємо...
Пораючись з обідом, прислухалася до «брехунця», який з перервами на рекламу передавав новини
з Києва. Напруга в суспільстві зростала...

Перебіг подій кількох наступних днів
Перший «Євромайдан», так назвали його політики, почався саме зі столиці України — Києва.
Під вечір люди через соціальні мережі почали самоорганізовуватись і вийшли о 22-й годині на акцію
протесту на майдан Незалежності. Під кінець доби учасників мітингу нараховувалося вже близько
півтори тисячі осіб. На Майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні
лідери. Стали з’являтися міліція та посилені загони «Беркута». Багатотисячне народне віче «За
європейську Україну» вперше відбулося 24 листопада 2013 року. Це стало реакцією громадян на
рішення уряду призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС.
У наступні дні вже повідомляли й показували, як збираються небайдужі люди на Євромайдани
в Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, Хмельницькому та Ужгороді. Міліція занепокоїлась
активністю громадян і, заручившись рішенням суду, почала перешкоджати активістам встановлювати
намети.
23 листопада в інтернеті з’явилась інформація про те, що Партія регіонів і «Український вибір»
збирають людей на «Антимайдан» та підтримку Віктора Януковича. Зокрема, за інформацією ЗМІ,
Партія регіонів розпочала пошук молодиків спортивної статури у Полтаві та Луганську для поїздки до
Києва за 200 гривень, з метою організовувати провокації проти людей на Євромайдані. Повідомляли
про відправлення автобусів з проплаченими людьми і з інших міст. Цього дня Євромайдани відбулися
в багатьох містах України та світу. За різними підрахунками, того дня на майдані Незалежності
зібралося від 60 до 100 тисяч громадян, і цей протест став найбільшим з часу Помаранчевої революції
2004 року.
За свідченням очевидців, люди, яких Партія регіонів наймала для проплачених мітингів на три
години, відстояли цей час, а потім у більшій своїй масі розходилися. А на вулиці Грушевського під
будинком уряду відбулися зіткнення міліції з мітингувальниками. Міліціонери застосували для розгону
натовпу ґумові кийки, сльозогінний газ та світло-шумові гранати. За словами очевидців, провокатори,
яких називали «тітушками», кидали вибухові пакети у правоохоронців. Попри рішення Київського
окружного адміністративного суду про заборону встановлення в центрі столиці до 7 січня 2014 року
тимчасових споруд, представники об’єднаної опозиції встановили на Європейській площі міста 15
армійських брезентових наметів і 20 тентів. Створили «штаб європейського Майдану» і обрали
коменданта наметового містечка.
Мітинги на підтримку Українського Євромайдану відбулись у багатьох столицях світу, де
проживала українська діаспора. У Львові було оголошено про одногодинний страйк 25 листопада на
знак протесту проти рішення уряду призупинити євроінтеграційні процеси. Увага мешканців України
була прикута до телемарафону на Громадському телебаченні, бо лише кілька телевізійних каналів
об’єктивно висвітлювали події на Майдані. З інтернет-видань можна було дізнатися думку очевидців.
Російське телебачення на замовлення своєї влади продовжувало випускати в ефір «страшилки» про
кризу в країнах Європи після їх євроінтеграції, про економічну загрозу не тільки для України, а й для
всього колишнього радянського простору.

Тим часом уночі на Європейській площі почалися жорстокі сутички міліції з мирними
протестувальниками. Десятки людей заарештовано. Вранці наступного дня опозиція, підійшовши до
Кабінету Міністрів, вимагала відставки уряду на чолі з Миколою Азаровим.
26 листопада студенти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка об’єдналися зі
своїми ровесниками з Києво-Могилянської академії на попереджувальний студентський страйк, а потім
колоною рушили на Майдан Незалежності й приєдналися до мітингувальників. За кілька наступних
днів до студентського страйку примкнули багато прихильників з майже всіх навчальних закладів
столиці. Такі політичні процеси відбувалися в усій країні. Коли на вулиці похолодало, Київська міська
влада зобов’язала МНС встановити на площі армійський намет, де можна було б обігрітись і випити
гарячого чаю. Поруч чергувала карета швидкої допомоги.
Після того, як була встановлена сцена, на Майдані виступали не тільки лідери об’єднаної опозиції,
а й представник у Європарламенті від Польщі та голова Сейму Литовської Республіки. Участь
у виступах брали лідери трьох опозиційних партій: Віталій Кличко, Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк,
а також екс-голова МВС Юрій Луценко. Опозиційні лідери пообіцяли, що у Верховній Раді
вимагатимуть дострокових виборів Президента. Новину про те, що Янукович остаточно провалив
саміт, активістка озвучила зі сцени. Обурений натовп викрикував: «Ганьба!», «Боягуз!» «Зека геть!»
Дехто не приховував сліз розпачу, деякі рвали портрети Януковича. Ведучі мітингу зі сцени закликали
міліцію та міністра внутрішніх справ убезпечити людей від кровопролиття в зв’язку з очікуваним
приїздом провокаторів і «тітушок». Прізвище одного провокатора було Тітушко, тож воно згодом
стало загальним найменням для подібних людей.
За всіма цими подіями українці, затамувавши подих, спостерігали на екранах телевізора. В мене не
бралася до рук жодна робота. Спочатку на всі ці події дивилась, як на чергове шоу Савіка Шустера, бо
лише на його програмі можна було чути словесні перепалки опонентів. Шустер чи не навмисне
запрошував таких депутатів, які розпалювали ворожнечу між Заходом і Сходом, вкотре загострюючи
питання мови. На мою думку, навіть на Заході України мовне питання ніколи не було таким гострим,
як це намагалися показати деякі державні мужі. Іноді ведучому докоряли і радили не запрошувати
одіозних людей, які не можуть адекватно поводитися під час політичних баталій. Але той відповів:
«Нас ніхто не буде дивитись, якщо не буде скандалів». Ми тоді ще не розуміли, що це — одна із
складових інформаційної війни. Зомбували людей на ненависть і ворожнечу.
— Як вас американці гарно розводять! — не приховував роздратування син. — Навіть дітей не
пожаліли...
— Ти про що? — не зрозуміла я.
— Невже вважаєш, що колони школярів і студентів розуміють, чого вони йдуть на Майдан
страйкувати? Відпустили з уроків, то чому б не погуляти містом... Хтось із цього має зиск...
— За твоєю логікою, американці заплатили всім. Янукович оплачує вояжі «тітушок» зі Сходу,
а американці — всім решта? У них грошей не вистачить платити такій кількості людей, — не
погодилась я, бо жодної інформації з цього приводу серед людей не чула.
— Навіщо всім? Досить домовитися з ректором інституту чи директором школи... — розмірковував
Денис. — Я тільки не можу зрозуміти: навіщо вам та Європа? Хочете без перепон їздити мити дупи
європейцям? То з нашого міста там уже й без того майже всі здорові жінки працюють.
— Не зовсім так, але наших за кордоном і справді багато, й не тільки в Європі. От ці люди бачать,
що можна і нам краще жити. Розповідають дітям та внукам про переваги їхньої економіки та гуманного
ставлення до людей. І тепер, коли суспільство почуло від керівників про зміну курсу країни, мислячі
українці не хочуть назад до Радянського Союзу.
— А чим тобі було в Союзі погано? Не їздила на заробітки, користувалася безкоштовною
медициною, мала оплачену декретну відпустку...
— Зате стояла в черзі за маслом. А за імпортними речами та цитрусовими доводилося їхати аж до
Москви, — зіронізувала я. — До революції апельсини, лимони й банани в моєму селі жид продавав
постійно, лиш би гроші мати. За радянської влади все це зникло, а протягом трьох голодоморів
комуністи примудрилися мільйони людей виморити. В нашій родині померли дід і його троє неповнолітніх дітей. Мати дивом вижила, але все життя мала проблеми зі здоров’ям — наслідок від
недоїдання в дитячі роки.
— Від природних катаклізмів ніхто не застрахований. Не можна вишукувати в минулому лише
недоліки, треба бачити й позитив, — зауважив син.
— Ти або погано вчив історію, або навмисне мене розпалюєш, щоб я сердилася. Хто щедро
користувався послугами безкоштовної медицини і мав доступ до розподілу профспілкових путівок на
курорт, — той падкає за Союзом. А мене не полишають розповіді бабуні про страшні роки, коли людей

вбивали голодом за те, що не хотіли вступати до колгоспу. Пенсія 12 рублів, якої вистачало хіба на
сірники і мило, хронічні черги за всяким товаром...
— У дитинстві я не відчував нестачі харчів, — усміхнувся Денис. — Видумуєш все...
— Богу дякувати, що ти цього не відчув... Але багато людей пам’ятають життя в ті «благодатні»
роки і не хочуть, щоб це повторилося. Не все вимірюється ціною на ковбасу чи доступом до інших
благ. Споконвіку люди прагнуть вільно пересуватися, займатися улюбленою справою і не боятися
висловлювати те, що думають.
— Тепер у вас можна говорити будь-що, тільки хто вас чує?! Ваші політики вечорами захоплюють
телевізійні канали і б’ють себе в груди, доводять вам, які вони правдолюби. А зранку перераховують
гроші, що їм від різних оборудок накапали. Дурять вас, як лохів, щоб ви і надалі за них голосували.
Наш президент не дозволяє так затуманювати народ, і ми йому за це вдячні. Американська демократія
нам не потрібна, бо вона породжує хаос. І підтвердженням цьому є сьогоднішні події, — переконував
Денис.
— Ні, сину. В нашій країні проблеми трохи глибші. Починаючи з першого Президента, після
проголошення незалежності триває перерозподіл державної власності між кількома впливовими
групами і брешуть, що так відбувається перехід до ринкової економіки. Україна багата (недарма на її
територію завжди зазіхали), і всі ці роки було що привласнювати за безцінь. Коли клан Віктора
Януковича прийшов до влади і побачив, що йому мало залишилося від державного пирога, вирішили
«відтиснути» багато ласих шматочків від інших бізнесгруп. Грабували державний бюджет, і обіцяне
«покращення вже завтра» не проглядалося в найближчій перспективі. За чотири роки свого правління
«сім’я» Президента знахабніла так, що малий та середній бізнес стогнав через побори їхніх
«смотрящих».
— Економічна криза відбувається в усій Європі, а ви звинувачуєте лише своїх правителів, — син
намагався виправдати керівників. — Україна слабка і без Росії ніколи не виплутається з кризи. Ви ж
у всьому залежні від Росії, тому тільки єдиним фронтом ми можемо подолати біду, що насувається. Оцей
ваш Майдан підштовхне країну до неминучого дефолту, і ви тоді шкодуватимете, що розв’язали
протистояння. Американці виграють, бо вони тільки й чекають, щоби наші країни стали банкрутами.
Все це відбувається не без участі євреїв, які не знають, куди вкласти свої гроші.
— Мені вже набридло слухати про твій страх перед американцями та євреями. Де ти тут їх
бачиш?! — гнівалась я. — Це ми, українці, хочемо гідного життя і тому вийшли на вулиці висловити
протест проти свавілля влади. В Росії таке неможливе, бо всі сиділи б у тюрмах, а в нас, бач, хоч
і паршивенька, але демократія.
— Ще не вечір... Не мав наміру тобі того розповідати, боявся, що не зрозумієш. Розкажу про світову
економіку, про яку на ваших шоу не будуть усім розповідати. Ти знаєш про моє захоплення фондовими
біржами, де найбагатші євреї заробляють гроші на повітрі, — почав син.
— Як то на повітрі?! — вихопилося в мене, бо подумала, що син насміхається.
— Ти, напевно, чула про Лондонську, Російську, Американську, Токійську біржі, які торгують
цінними паперами. Не розповідатиму докладно, бо воно тобі непотрібно, але скажу основне: євреї
запустили в обіг стільки віртуальних грошей, що їх не можуть перекрити бюджети всіх країн разом.
Оці «намальовані» гроші й створили великий дисбаланс в економіці світу. Ці гроші муляють їм, бо їх
треба перевести в щось реальне. От і провокують різні кольорові революції, війни. Триває масовий
випуск та продаж зброї на такі потреби, на це віртуальних грошей не жаль... Заодно і людей кілька
мільйонів знищити, щоб не їли даремно хліб, якого всім не вистачає. Я тобі давно казав, що від нас
нічого не залежить, тому менше дивися політичні шоу, бо їх організовують для того, щоб відвернути
увагу людей від глобальної катастрофи, до якої нас підштовхують євреї.
— Ти знову за рибу гроші... А хіба вони живуть на іншій планеті? Потонуть разом з нами, —
всміхнулась я, бо вже не раз чула від сина нарікання. Не могла тільки зрозуміти, звідки в нього така
нелюбов до єврейської національності.
— Аби ти не вважала, що я це сам придумав, зараз віднайду в інтернеті інтерв’ю американського
журналіста Уолтера Уайта з містером Розенталем, бо розповісти переконливіше за нього не зможу.
Денис швидко «відкрив» потрібну інформацію, бо, мабуть, не раз заходив на той сайт. Тож, уважно
перечитавши його, я вибрала те, що мене найбільше вразило.
Містер Розенталь (Harold Wallace Rosenthal) — це високопоставлений чиновник, який працював
у Вашинґтоні, оскільки був асистентом всемогутнього сенатора від штату Нью-Йорк Якова
Джавитца — мільярдера та єврея. Містерові Розенталю на момент інтерв’ю було 29 років, це відбулося
в 1976 році. Незадовго після того, як згадане інтерв’ю надрукувала преса, містера Розенталя застрелили
в аеропорту Стамбула за дивних обставин. Оскільки інтерв’ю було довгим, то згодом його видали
окремою книжкою «Прихована тиранія». Якщо вірити інтернету, то її прочитало не менше семи

мільйонів осіб. Містер Розенталь публічно задекларував з усією чіткістю, що євреї повністю домінують
у всьому світі, і що вони контролюють усі види зв’язку і передачі інформації, в тому числі у США.
Така відвертість не сподобалась одноплемінникам, і вони його знищили. Містер Розенталь в інтерв’ю
сказав: «Ми, євреї, граємося з американцями, як кішка з мишкою». «Організований іудаїзм налаштовує
одна проти одної будь-які етнічні групи», «Кров мас буде литися рікою в той час, як ми чекатимемо
своєї всесвітньої перемоги», — холодно говорив кореспонденту містер Розенталь.
Протягом кількох годин після прочитання інтерв’ю у мене було відчуття страху. А якщо ще якась
нація настільки ж сповнена злом у своїх намірах? Однак давно мовлені слова і сьогоднішня реальність
очевидні. Коли кореспондент запитав містера Розенталя, чому євреї часто змінюють свої імена та
прізвища, він відповів: «Євреї — це найрозумніші люди на Землі. Тому, якщо їм вигідно поміняти ім’я,
вони це роблять. І все! Вони змішуються з вашим товариством, щоб його розбестити, отримати вигоду
й аби гої не здогадалися, що їх використали. Більшість євреїв у світі, думаю, понад 90%, прекрасно
знають, що насправді відбувається з одноплемінниками в будь-якій точці земної кулі. У нас такий
зв’язок між собою, який ви навіть уявити не можете. Це тільки ідіоти можуть знайти спокій у вашому
суспільстві, бо ви, сучі діти, ховаєте свої гріхи в овечих шкурах. Це ви лицеміри, а не євреї, як ви
любите говорити і писати. В СРСР було два уряди: один видимий, а інший невидимий. До видимого
уряду належали представники різних національностей, у той час як невидимий — складався лише
з євреїв. Радянське КДБ виконувало накази тільки від невидимого уряду. В комуністичній партії було
50% євреїв і стільки ж — не євреїв.
Комуністи-євреї завжди організовані, довіряли один одному, а інші тільки доносили один на одного.
Кожні п’ять-шість років секретні єврейські комітети проводили чищення рядів і багато неєвреїв
ліквідували». На запитання: «Чому?» пан Розенталь відповів: «Тому, що вони починали здогадуватися
про існування невидимого єврейського уряду. Комуністи СРСР мали секретний орган, що складається
лише з євреїв. Він повністю контролював видимий радянський уряд. Саме цей всемогутній комітет
прийняв рішення про перенесення світового комуністичного центру з Москви до Тель-Авіва, звідки
тепер і виходять усі накази».
«Що євреї встигли зробити в Росії під час будівництва комунізму?» — запитав журналіст
і Розенталь навів цитату з написаного в 1928 році листа Миколи Бухаріна (єврея) лондонській
єврейській газеті «Універсальне рев’ю»: «Так, Росія, безумовно, вмирає. Ніде взагалі не існує і ніколи
не існувало ніякого класу населення, ні в одній країні, життя якого було б гірше, ніж в умовах
радянського раю... Ми робимо експерименти на живому тілі радянського народу, чорт би його забрав,
абсолютно так, як в анатомічному кабінеті студент-медик копається в трупі якогось волоцюги.
Прочитайте уважно обидві наші конституції. В обох щиро написано, що насправді нас не цікавлять ні
Радянський Союз, ні будь-яка його частина. Нас цікавить універсальна іудейська світова революція, для
якої ми завжди жертвували всім, у тому числі самі собою. Тут, у Росії, де ми абсолютні господарі, ми не
боїмося взагалі нічого. Країна, виснажена війнами, епідеміями, смертю і голодом, більше не здатна ні
до найменшого протесту, ні до найменшого обурення, постійно перебуваючи під пильною увагою
ОГПУ і нашої армії. Але тут є для нас кошти, які ми використовуємо для своєї перемоги. Часто ми самі
дивуємося терпінню цього народу».
Кореспондент запитав містера Розенталя про те, чи знали американський уряд і ООН про все це?
«ООН є ніщо інше, як задні двері до всесвітнього концентраційного табору. Ми повністю контролюємо
ООН, — відповів пан Розенталь. — Нас не обманеш. Невидимі уряди в країнах мають у своєму
розпорядженні всю світову пропагандистську машину. Ми контролюємо всі засоби масової інформації,
навіть вашу музику та естраду. Ми цензуруємо ваші пісні ще задовго до того, як вони досягнуть
видавців. Ми контролюємо навіть саме ваше мислення».
— Це вже занадто! — не витримала я, припинивши через таке зухвальство відповіді читати. — Хто
він такий, цей Розенталь! І чому я маю вірити тому, що він колись сказав?
— А хто тебе змушує вірити? — засміявся син. — Я даю тобі інформацію для роздумів, щоб ти не
була дуже впевненою у тому, що жодні сторонні сили не задіяні на Майдані. Євреї використовують
кожне протистояння на свою користь. Їм не жаль ні українців, ні росіян. Вони, євреї, оберігають свої
кошти, бояться зруйнувати грошові потоки, що встигли налагодити за правління недолугого
Президента. Йому вони давали якусь частку, а самі грабували країну за повною програмою.
— Судячи з того, як налаштовані люди на Майдані, то це євреям невдовзі увірветься. Подивися,
скільки молоді, готової стояти до перемоги за свої права. Українці не такі пасивні, як росіяни і,
врахувавши досвід Помаранчевої революції, не довірятимуть сліпо політикам, — говорила я, не дуже
вірячи сама в те, що казала. Тим часом думала: «Наші політики-пристосуванці. Вони навчилися
брехати й обіцяти, перебігати від однієї партії до іншої, тож не здивуюсь, якщо з’являться нові
поводирі. Не пам’ятаю, хто сказав: «Революцію роблять праведники, а її плодами користуються

нечестивці». Але хто б міг повірити, що Ющенко, на якого молилися, виявиться таким
слабохарактерним? Говорити й обіцяти легко, а втілити обіцяне рідко кому вдається. Тому політики
мали б стежити за своїми словами, відповідати за них...»
— Мабуть, євреї добре вивчили психологію людей. Усякий бунт заспокоюють обіцянками, потім
бунтарів виловлюють, а простий люд про ті обіцянки швидко забуває, щойно досягнувши маленької
перемоги, — доводив Денис, не вірячи в те, що люди на Майданах стоять за переконання та ідею, а не
за гроші.
— Переконана, що цього разу люди стоятимуть, поки команда Президента не піде у відставку!
— Так він і послухається отих бомжів з площі! Потерпить ще трохи, а тоді розстріляє кілька тисяч
і відіб’є бажання вступати до Європи. Я б так і вчинив, бо нема вам там що робити.
— Ти мислиш не як українець, і мені шкода, що в тебе нема патріотизму до отчої землі, —
дорікнула йому сердито.
— Навпаки. Я не хочу, щоб Україна стала для мене недоступною. Не хочу, щоб на її території
стояли американські бази й загрожували країні, в якій живуть мої діти.
— Якщо ти не знаєш, то я тобі нагадаю, що в нашій Конституції прописаний позаблоковий статус.
Ми люди мирні й нікому не погрожуємо. Велику Вітчизняну пройшли пліч-о-пліч усі народи Союзу,
тож ні в кого навіть думки не виникає, що ми можемо воювати проти росіян чи білорусів. Правда,
недавно ваш президент Путін сказав, що росіяни виграли б війну і без українців, і йому наплювати на
те, що війна знищила не тільки 7 мільйонів нашого люду, а й всю інфраструктуру республіки. Ми
хочемо жити краще і шукаємо шляхи, як вибратися з того болота, в якому тупцюємо вже двадцять три
роки. Якщо ти звернув увагу на людей, котрі виходять на мітинги, то мав би зауважити: вони — не
агресивні. Свої права хочуть відстояти мирним протестом. Хіба можна стріляти в таких людей?
— Ти чула про студентські демонстрації в Китаї в 1989 році? — посміхнувся син і, побачивши
в моїх очах здивування, продовжив: — Комуністичний режим розстріляв одинадцять тисяч мирних
молодих людей, і що йому за це було? Показали свою силу, інформацію засекретили, а народові урок
продемонстрували. Так і ваші силовики можуть зробити.
— Надіємося, що цього не станеться. І в тому, що євреї цим процесом керують, також сумніваюся.
— Як з тобою важко говорити! Ляльководи сидять у високих кабінетах у благополучній країні,
далеко від бойових дій і безпосередньої участі в протестах не беруть. Хто у вас числиться
в мільярдерах? — поцікавився Денис.
— Коломойський, Фірташ, Порошенко, Живаго, Тарута, Колесніков і ще якісь там, їх чимало. Я всіх
не знаю і не мушу знати.
— А тепер назви мені, хто з них християнин.
—?
— От бачиш. Вони відчувають, що набитий золотом корабель тоне, і хочуть врятуватися. Для цього
не пошкодують грошей, бо потім, якщо виживуть, награбують ще більше. Ти таки прочитай до кінця
одкровення Розенталя, може, краще зрозумієш світовий розклад, — порадив син і вийшов на балкон
подивитись, як вулицею в бік центру міста йшла чергова колона з українськими прапорами.
Що робилося в душі сина, я могла тільки здогадуватися. Денис бачив, що його ідеологія значно
відрізняється від моєї, і це його дратувало, що рідна мати не розуміє, на його думку, елементарного.
Мене ж хвилювало упереджене ставлення сина до євреїв, які, на його думку, контролюють економічні
процеси світу. Я дуже хотіла зрозуміти сина, щоб між нами не було жодної ворожнечі, тим паче через
політичні події. Тому відкрила в інтернеті потрібний сайт і продовжила читати.
Інтерв’ю цього відвертого єврея розлоге, й багато чого можна дізнатися. Недарма його за таку
щирість вбили. Тож наведу тільки те, що мені боліло й цікавило мене: «Сучасні християни, між іншим,
практикують партійну систему, і для того, щоб виграти вибори, вони поливають один одного брудом,
а потім, щоб прийняти якесь рішення, випрошують єврейські голоси». Хіба в нас не так усе
відбувається? «Ми успішно переконуємо громадян у тому, що ми — не окрема нація, а лише релігійна
громада. Між іншим, це один із наших найбільших обманів. Ми зобов’язані ретельно приховувати наш
справжній спосіб життя і справжній характер. Це необхідно, щоб продовжувати паразитувати на інших
націях. Наш успіх у цьому зайшов так далеко, що багато хто сприймає євреїв за справжніх французів,
англійців, італійців чи німців, які просто належать до іншого віросповідання, ніж основне населення
в країні. Це особливо проявляється в урядових колах, де чиновники мають тільки скупу інформацію
про людину, тому, саме там, обманути всіх порівняно легко. І ніколи не було ні найменшої підозри, що
ми, євреї, становимо окрему націю, не просто належачи до іншого, схожого віросповідання. Тільки
прискіпливий погляд на контрольовану нами пресу, яка нав’язує народам своє бачення багатьох
проблем, мав би насторожити багатьох християн. Це пояснює паразитичну природу євреїв. Вони
ніколи не роблять вигоди один з одного, а завжди тільки з інших націй».

Коли кореспондент запитав містера Розенталя, як євреї купують владу, то він відповів: «Наша влада
створена на маніпулюванні грошовою системою. То ми автори приказки: «Гроші — це влада». Для нас
дуже важливо перетворити національний банк у приватний. В Америці Федеральна Резервна Система
прекрасно вписується у наш план, оскільки ми її приватні власники, однак назва, яку ми їм підкинули,
припускає, що це урядова установа. З самого початку нашою метою було конфіскувати все золото та
срібло, що відразу для нас і зробив Франклін Рузвельт, і замінити коштовний метал на папірці, які не
мають ніякої внутрішньої цінності. Ми це зробили! До 1933 року будь-який гой міг у будь-якому банку
обміняти золоті чи срібні монети на папірці, так звані гроші. Все, що ми тепер даємо не євреям (тобто
нам усім. Авт.) — це папірці, які мають тільки внутрішню цінність, але більше ми їм не даємо ні
золота, ні срібла. Лише папірці. Послідовно змушуємо дурнів вірити, що це — цінні папери. Ми, євреї,
процвітаємо завдяки вмілим маніпуляціям з цими так званими цінними паперами. Але вони цінні лише
для нас, євреїв. Це наш метод, коли ми відбираємо у гоїв їхню працю, послуги та реальні цінності,
натомість даємо їм папірці».
Читаючи цю сповідь, спіймала себе на думці, що в нашій державі відбувається саме так. Пригадала
своїх та чоловікових батьків, яким, починаючи з 1946 року, за майже всі зароблені протягом року
трудодні видавали, як і всім колгоспникам, облігації Державної позики. Кремлівський єврейський уряд
видавав трохи хліба, щоб далі з голоду не вмирали, а зароблені важкою працею кошти скеровував на
відбудову країни. Подібне тривало до 1954 року. Батьки померли, так і не дочекавшись погашення тих
облігацій. Лише після грошової реформи 1961 року, коли згадані папірці зовсім знецінились, їх почали
гасити незначними порціями. Їхня вартість була такою мізерною, що люди соромилися звертатися до
ощадбанку. Теперішнє покоління цього не знає, але експерименти тривають досі. Можна згадати ще
1992 рік, коли євреї-банкіри за мовчазної згоди уряду «кинули» мільйони людей, заморозивши навічно
віддані їм на збереження свої заощадження, і змусили всіх мовчки проковтнути ту гірку піґулку.
Судячи з того, що нині відбувається в Україні, наступний грабунок не за горами. І як тут не повіриш
в одкровення Розенталя?!
Коли його запитали, як євреї завоювали світ, він відповів: «Контролюючи банківську систему, ми
контролюємо промисловий капітал. Для цього ми домоглися повного контролю над кінематографією,
газетами, радіостанціями і телебаченням. Поліграфічна промисловість, газети, журнали — давно
в наших руках. Найважливіше те, що ми сповна оволоділи публікацією всіх шкільних навчальних
матеріалів. За допомогою цих важелів можемо формувати не тільки суспільну думку, а й повністю
світогляд сучасної людини. Люди — це просто тупі свині, які тільки хрюкають, коли ми співаємо їм
свою пісню, не вслухаючись, правда це чи брехня».
На запитання, чи відчувають євреї загрозу з боку «мовчазної більшості», Розенталь тільки
розсміявся над припущенням кореспондента, і сказав: «В суспільстві нема такого поняття, як
«мовчазна більшість», тому що ми контролюємо взагалі все, що до людей приходить. Єдине, що є, —
це тупа більшість, яка і залишиться тупою, поки наша розважальна індустрія продовжує бути їхнім
«опіумом для народу». Контролюючи розважальну індустрію, ми ставимо свої завдання, а ті, хто
слухає нас, — наші раби. Коли бачимо, що їхнє життя стало нестерпним, ми натискаємо клапан
безпеки і зменшуємо тиск, надаючи їм трохи масових розваг. Телебачення і кіно виконують
найважливішу роль таких клапанів. Усі програми на телебаченні дуже ретельно розроблені, щоб
апелювати до чуттєвості, але в жодному разі не стимулювати логічне мислення. Внаслідок цього народ
зомбований відповідно до наших цілей, а не згідно з тим, що відбувається насправді. «Більшість»
ніколи не мовчазна, тупа — це інша справа. Наше завдання — не говорити правду, але формувати
громадську думку. Всі думки та почуття народу — не про майбутнє і процвітання, а про те, як звести
кінці з кінцями, і про те, де знайти їжу та прогодувати сім’ю. Ми, євреї, просто мліємо від того факту,
що дурні гої ніколи не здатні зрозуміти, що саме ми є капіталістами і паразитами, які споживають
левову частку промисловості, в той час, як робітники та підприємці отримують все менше і менше».
— То що, сподобалися тобі вислови цього єврея? — почула за плечима глузливий голос сина.
— Написати можна що завгодно, але висловлювання про «мовчазну більшість» мені
сподобалося, — призналась я. — Мабуть, і серед них є тупіші й розумніші, бо не все врахували
в Україні. Народ не хоче більше мовчати, тому й вийшов на Майдан.
— Трохи перегнули палицю. Але якусь кістку кинуть йому, щоб жерлися між собою, послаблять
поводок — і все піде за їхнім планом, — уголос міркував син.
— Не думаю. Помаранчева революція вже багатьох навчила, що на півдорозі зупинятися не можна.
Привели до влади Ющенка і надіялися, що він за всіх усе зробить.
— Ющенко — один із них. Вам треба такого сильного Президента, як наш, і тоді знову
процвітатимемо разом, — переконував Денис.

— Люби свого і не паплюж нашого. Не треба про колишнього згадувати погано. Згідна, що він
виявився слабким, щоб змінити систему, яка складалася роками. Ми, вчорашні раби, які 300 років
ходили в російському ярмі, лише тепер усвідомили, що за правління Віктора Ющенка ми почувалися
вільними. В Україні народжувалися демократія, свобода слова. На жаль, суспільство ще не готове було
до різких перемін і свободу переплутало із вседозволеністю. В можновладців виник страх за своє
майбутнє, і вони почали нав’язувати народові думку, що їм потрібна «сильна рука», яка б приборкала
особливо галасливих. Російська пропаганда дуже добре постаралася переконати мешканців сходу
України, які проголосували за двічі чи тричі судимого «зека».
— Вони вважали його своїм у «дошку», і байдуже, що весь світ потішався з їхнього вибору, — не
приховував зневаги Денис. — Нема у вас кандидатури на сильного проукраїнського Президента, і не
з’явиться, бо Росія не допустить цього. Ваш Янукович — маріонетка в руках Путіна, і Росія робитиме
все, щоб він залишився при владі.
— А я переконана, що народ наступного року його переобере.
— Знов обиратимете Ющенка? Не сміши, він уже як політик зійшов з арени. Слабакам у політиці не
місце.
— Якби не те отруєння, що забрало в нього багато сил, то міг би зробити більше. Ми тепер згадуємо
Ющенка лише тоді, коли порівнюємо з чинним Президентом. Це наш учорашній біль і смуток, але
радше — вчорашнє свято волі й демократії, свято відсутності страху в наших душах. І в цьому можеш
переконатися, споглядаючи масові протести. Люди перестали боятись і це великий прогрес
у суспільстві, — виправдовувала я колишнього Президента, бо за нього голосувала і була дуже
розчарована, коли він не виправдав надій патріотів України.
— Одна людина не спроможна переломити хід історії. Петрові I довелось не одному бояринові
збрити бороду, щоб хоч трохи навчити європейської культури. Свідомість людей не скоро змінюється,
а оскільки вік короткий, то за життя можна й не побачити особливих перемін. Ми з росіянами одна
нація і маємо йти в одній упряжці, бо світ поважає тільки сильних. А Україна в усьому залежна від
Росії, тому вам без нас не вижити, — впевнено доводив Денис.
— Навіть Леонід Кучма зрозумів і написав, що Україна — не Росія. Я бачу різницю в ментальності
навіть з нашими російськими родичами, і то значну. За часів Радянського Союзу викачали з України
весь газ до Європи, а тепер душите нас цінами на нього. Колись голодом морили, а тепер економічно
давите, щоб голову не піднімали, — гнівалась я.
У ці дні в країні відбувалися жалобні молебні на пам’ять про жертви Голодомору 1932–1933 років.
Це екс-президент Ющенко підняв обговорення згаданого питання на державний рівень. Почали
оприлюднювати архівні документи, які не встигли знищити комуністи, і закликали країни світу
визнати, що Голодомор 1932–1933 років був геноцидом проти українського народу. Як я не намагалася
переконати своїх дітей, що голодомор спровокований цілеспрямовано на українців, досі не вірять, що
влада могла на таке зважитись. А за нинішнього достатку харчів виглядає диким, що люди поїдали
листя, вискубували траву, а деякі очманілі від горя матері вбивали своїх дітей. Колишній Президент, як
і моє покоління родом з центральних областей, до смерті не забуде розповіді вцілілих від масового
вбивства голодом родичів. Та варто було взяти до рук булаву новому Президентові, як комуністи
об’явили, що ніякого голодомору не було, і він підтримав їх. Кощунство вищої проби!
— Ти прочитала, що думає містер Розенталь про геноцид єврейського народу? — поцікавився
Денис.
— Прочитала. Він дивується, звідки взялася цифра шість мільйонів, коли в Німеччині проживало
лише 250 тисяч євреїв, і більша частина з них емігрувала ще до початку Другої світової війни.
Виходить, що євреї цю цифру придумали і змогли переконати світ, що вони — найбільші жертви
Гітлера. «Ну і що? Це все військові штучки, до того ж усі знають, що Гітлер ненавидів євреїв. Я думаю,
що хтось десь перебрехав цифру. Однак багато євреїв загинуло у війну. Як я вже сказав, євреї — це
найрозумніші люди на землі. Я думаю, хтось з них придумав цю цифру, а потім вона зросла ще більше.
Ми контролюємо інформацію, і це нам дає все. Якщо не ми, то ви розпустите свою брехню», —
говорив Розенталь. І ця цифра взята за чотири роки війни. А 10–12 мільйонів жертв Голодомору
в Україні за рік — не геноцид?!
— Я тобі лише показав, як перекривлюють інформацію і на чию користь.

Невдячна річ робити прогнози

Вранці 30 листопада ми дізналися, що вночі українська влада силами кримського,
луганського та донецького «Беркута» влаштувала розгін Євромайдану. Внаслідок протистояння було
травмовано десятки людей. Влада надіялася, що натовп розбіжиться і не наважиться виходити на
Майдан, як було вже не раз. Та цього разу вже вдень народу зібралося більше, ніж увечері, й деякі
сміливці закликали киян мобілізуватись і вийти на протест 1 грудня — в річницю Референдуму 1991
року про суверенітет. За різними оцінками, на мітинг вийшло від 500 тисяч до 1 мільйона
протестувальників. Цього ж дня організовані з волі влади групи провокаторів чисельністю до 500 осіб
імітували штурм Адміністрації Президента. Провокатори спілкувалися між собою російською мовою,
з відчутно вираженим московським акцентом та вигукували «кричалки», які не поширені в Україні,
а звучать у середовищі російських «ультрас». На Михайлівській площі, майдані Незалежності та перед
різними державними установами почалися масові виступи, які не припинялися ні вдень ні вночі.
Опозиційні партії висунули законопроект про висловлення недовіри уряду Миколи Азарова, але при
голосуванні він не набрав відповідної кількості голосів. Таким чином рішення про відставку не
підтримали у Верховній Раді, і це підштовхнуло провладну партію ще більше тиснути на
мітингувальників, надсилаючи з донецького регіону «тітушок» для провокацій. За кілька днів протесту
було заарештовано дев’ятьох хлопців і засуджено на 60 діб за підозрою в організації масових
заворушень у Києві. На кілька днів про уряд забули, бо почали носити до Генпрокуратури петиції про
звільнення заарештованих активістів. Обстановка серед мітингувальників загострювалася. 8 грудня
2013 року в Києві відбулося перше Народне Віче, в якому взяли участь, за різними оцінками, понад
мільйон осіб. Вікторові Януковичу мітингувальники висунули ультиматум і пригрозили походом на
резиденцію «Межигір’я», де він відсиджувався. Того ж дня члени партії «Свобода» знесли пам’ятник
Леніну в Києві. В урядовому кварталі міста мітингувальники почали зводити барикади. Події на
Майдані змінювалися, ніби у велетенському калейдоскопі. Мільйони людей спостерігали за
безчинствами та непоступливістю влади і накопичували в душах ненависть до правлячого режиму.
— Ще трохи — і Майдан розстріляють, — зробив висновок Денис, спостерігаючи за тим, що
показували в новинах. — Хіба ж голими руками можна озброєне військо перемогти? Для такого
у влади є спеціально навчені бійці. Безумці ваші майданівці!
— Помаранчева революція обійшлася без жодного пострілу і ця, дай Бог, минеться мирно... Чула,
що для обговорення критичної ситуації прибули спеціальний представник ЄС та помічник
Держсекретаря США. Віктор Янукович заявив, що «влада діятиме тільки в рамках закону і ніколи не
вживатиме сили проти мирних зібрань», — поділилась я інформацією з іншого каналу.
— Американці тут як тут, мов стерв’ятники на падло! — блискавично відреагував син. — І ти
стверджуєш, що вони до цих подій жодного стосунку не мають?
— Хіба можна купити мільйон людей?
— Навіщо всіх? Досить гарно заплатити заколотникам і провокаторам, а далі, як мовиться, справа
техніки. Українці завжди були продажними і переходили на бік того, хто більше платив, — підливав
жовчі в розмову син.
— Продажні люди всюди були, є і будуть, але їх небагато.
— Їдуть зі Сходу вагонами, колонами автобусів за 200 чи 400 гривень, і ти вважаєш, що це мало?!
Це такі нащадки козаків! Недарма їх Катерина II знищувала, — злився Денис, пригадуючи сторінки
зі шкільної історії.
— Навіщо козаків ображаєш? Це — наша національна гордість, і ми пишаємось їхньою
звитягою, — заперечила я, теж буряковіючи зі злості.
— Я щось прибрехав? Смикалися між царем, королем і ханом, заробляючи гроші, на кому тільки
можна було. А тепер, бач, нащадкам закортіло самостійною державою стати! Ви — лише споконвічна
окраїна російської імперії, та й назви такої — «Україна» — раніше не було.
— Ми обоє погано знаємо історію України. Але тепер ми самостійні вже 23 роки, тільки Росії це не
подобається. Самі розвалили Союз, а згодом побачили, що нічого не варті без тих республік, яких
оббирали, мов липку, й кортить назад повернути. Даремно! Ми вже там були, а двічі у річці в одну
воду вступити не можна! — не приховувала я обурення.
— Та куди ви подінетесь і хто вас питати буде?! Україна — як повія: думає, кому дорожче
продатися. Ще тільки під неграми не була! — боляче дошкулив син і побачив, як змінилося моє
обличчя.
Якби була трохи сильнішою, то заліпила б долонею в обличчя, хоча й за його дитинства дуже рідко
чинила так. Відчувала прискорене биття серця і непомірно високий тиск. Ще кілька таких синових
«одкровень» — і мене можуть винести з хати вперед ногами. Ніколи не думала, що мій син, рідний син,
кров од крові — не патріот України. Трохи оговтавшись, відповіла, але кидати образу на образу — це

значить спровокувати в хаті сварку, в якій не буде переможців. Син знав, що за словом до кишені
я ніколи не лізла, тому, мабуть, вишукував у пам’яті ще якісь аргументи на своє виправдання.
— Коли твоя відпустка закінчується? — запитала я зовсім не те, чого він очікував.
— Проганяєш мене? — здивувався й посміхнувся.
— Ні. Але протягом оцих кількох днів попрошу не будити в мені дух Тараса Бульби, — попросила
я, давши зрозуміти, що подібних розмов у своїй хаті не потерплю.
— Ти що, «майданута»?! Через політику сина з хати проганяєш? Не був п’ять років і ще десять не
приїду! — скипів Денис.
— Якщо мої діти так мені допікатимуть, то стільки точно не проживу.
Мені образливо було почути і слово «майданута», розуміючи, що син не наваживсь обізвати
російським матом, хоча мав на увазі саме його. Придумав чи почув модне словечко, що стосувалося
багатьох людей, які підтримували Майдан. До цієї розмови в мене ще була надія, що дитина хоч
і мешкає в іншій країні, та корінням з’єднана з Україною. Насправді Денисові тут усе було чужим,
і останні події його дратували. Мені також не подобається, що порушили спокій, але молоді хочуть
жити краще, і старше покоління має підтримати їхні прагнення.
— Мене дивує, що не хочеш зрозуміти елементарне, — пом’якшеним тоном мовив син. — Триває
геополітична боротьба сильних світу цього, а Україна — лише невеликий, але ласий шматочок, усі
сусіди хочуть або заволодіти ним, або принаймні поділити його між собою.
— Сорок три мільйони населення на цьому шматочкові проживає. То з ним не потрібно рахуватись?
Тобі подобається Путін, а нам не подобається Янукович. Ми свого змусимо піти у відставку, а от ви
своєму «гавкнути» зможете, якщо навіть захочете? Ні. Бо росіяни звикли заглядати в зуби доброму
царю. А козаки добували все зі зброєю в руках, бо все видерли б оті «сильні світу».
— Не хочу тебе лякати, але через два місяці Україна стане банкрутом і ви на колінах до Росії
приповзете, — сказав Денис так впевнено, ніби керував всесвітнім (єврейським) банком.
— Якщо ми й збанкрутуємо, то тільки разом з вами! — посміхнулась я, намагаючись хоч чимось
і його допекти, щоб краще думав, і не був дуже впевненим.
— Усі знають, що козаки — це гультяї, пияки і забіяки. Навіть польський режисер Єжи Гофман
у фільмі «Вогнем і мечем» показав справжню сутність козаків.
— Польський режисер робив фільм насамперед для поляків. Кожна країна возвеличує свій народ,
а слабаками й негідниками показує ворогів. Козаки часто воювали з шляхтою і не раз перемагали їх,
тому в поляків залишилось упереджене ставлення до українців. У ваших фільмах герої — також тільки
російські солдати чи менти, а представники всіх інших народів — зрадники або слабодухи. Якби
Міністерство культури очолював патріот України, то ніколи не дозволив би показувати нам такі
фільми. Але вся та неправда, що поширюють ваші підконтрольні ЗМІ, викликає в нас обурення
і зміцнює патріотичний дух, — виправдовувалась я.
— Ще трохи — і побачимо, як від того вашого духу нічого не залишиться. Перемогти владу
неможливо, бо в неї все, а у вас нічого. Пограєтеся в демократію на догоду неграм і все одно опинитесь
у Митному союзі, — чи то дражнився зі мною, чи й справді був упевнений Денис.
— Той союз існує тільки на папері, бо преференції від перебування в ньому має лише Росія. Ми ж
хочемо рівноправних економічних і політичних стосунків з країнами, тому під азіатську ковдру не
підемо.
— Слухаю оце тебе і дивуюся. Солідна жінка, не дурна, а не розумієш простого. Після Першої
світової війни мешканців західних областей хтось запитував, чи хочуть вони до Польщі або Румунії?
Звечора лягали ще в Росії, а прокинулись уже в Польщі. Так і тепер може статися...
Хоч і огризалася, захищаючи те, чого й справді не могла захистити, але погоджувалась із сином, що
таке може статися. Народ мерзне на вулиці й сподівається, що може щось змінити в своєму житті,
а в Мюнхені чи Мінську зберуться вельможі та й поділять Україну на шматки. Від подібних думок
терпло серце, псувався настрій і жодна робота не бралася.
Перед від’їздом до Росії Денис зустрівся з однокласниками, котрі майже всі були задіяні
в протестному рухові. Одні збиралися до Києва на підтримку загальнонаціонального страйку, інші —
брали участь у місцевих заходах. Повним ходом розпочався збір коштів і теплих речей для учасників
Майданів, які навіть уночі не залишали своїх позицій. Подивився на ті всі події здивованими очима
і зробив висновок:
— Або я чогось не розумію, або ви всі тут «майдануті». Я втомився говорити з людьми, які мене не
розуміють. Мабуть, за двадцять п’ять років життя в Росії перестав розуміти земляків. Поки не
перекрили кордон, треба їхати додому.
Боляче усвідомлювати, що батьківський дім для сина вже не рідний. Він став патріотом іншої, нині
ворожої нам країни.

— Сину, я тебе дуже люблю й хочу, щоб ти не думав про своїх товаришів і матір погано. Спробуй
зрозуміти наше прагнення стати незалежною країною. Будемо надіятися, що все вирішиться мирним
шляхом. У мене до тебе лише одне прохання...
— Ти ж знаєш, що я все для тебе зроблю... — поспішив пообіцяти Денис.
— Якби, не доведи, Господи, між нашими країнами розпочалася війна, то дай мені слово, що ти
ніколи не стрілятимеш в українців.
— А якщо мене мобілізують до армії?!
— Не знаю. Але якщо візьмеш зброю і підеш проти України — прокляну з кістками! — мовила
твердо і сама злякалася цих слів, бо в нашій родині прокльони вважали найбільшим гріхом і не
допускали навіть при запеклих сварках.
— Ніколи не думав, що ти можеш бути жорстокою... — скривився син і відвернувся.
Він вийшов на балкон, довго палив і, мабуть, міркував, що мені відповісти. Я накривала стіл до
вечері, скоса спостерігаючи за ним. Уже каялася, що так сказала, бо ніколи не наважилася б
проклинати своїх дітей, які б вчинки вони не зробили. Була переконана, що такого навіть у думках не
можна допускати, але слово не горобець... Відступити назад і сказати, що я пожартувала — не можна.
Діти звикли зважати на думки батьків, а обговорювана тема надто складна. Та й власне, чому я не можу
висловити свою думку? Та й чи трапиться ще така нагода говорити відверто про наболілі питання.
Телефоном чи скайпом про серйозні, тим більше політичні, теми говорити завжди складніше.
— Прохолодно на вулиці... Як ті люди добами стоять на Майдані... — мовив Денис, сідаючи до
столу. — Невеселе в нас прощання, навіть не знаю, як тебе заспокоїти...
— Прощання завжди невеселе, — погодилась я, ставлячи гарячу страву. — Пригощайся, бо твоя
москалиха тобі такого не приготує.
— Ще нічого нема, а вже вороги...
— Це я так люб’язно, але справедливо. Чи не так?
— Зате вона вміє те, чого ти не вмієш, — виправдав дружину син. — Досі ми ніколи не сперечалися
про політику. Але я впевнений, що Путін ніколи не відпустить Україну до Євросоюзу і робитиме все
для того, щоб американські бази не наблизилися до кордонів Росії. Як вчинять з українцями, я не знаю,
але ти зрозумій ще одну річ: російський народ і Путін — не одне і те саме. Пообіцяй і ти мені, що не
вважатимеш мене та мою родину ворогом, якщо цей невтішний прогноз справдиться.
— Обіцяю, бо, може, не доживу до такого... Які ж ми тоді «брати» з росіянами, якщо почнемо
вбивати один одного?
Після цієї розмови ми розійшлися, залишившись зі своїми переконаннями. Я чула, як Денис ще
довго стояв на балконі й палив цигарку за цигаркою, вслухаючись у нічне місто. Про що він думав,
могла тільки здогадуватися. Мене ж найбільше тривожило те, що між ним і мною збільшується
провалля.
Наступного дня Денис виїхав до Росії і зателефонував, коли вже дістався до свого дому.
— Кордон перетнув без проблем? — поцікавилась я, бо ходили різні чутки.
— Я переїхав нормально, але вже в Росії такого наслухався, що волосся дибки стає, — повідав
він. — Мої передають тобі вітання і дякують за сало та ковбасу.
«Чи не найбільше Росія переживає, що закінчаться «халявне» сало і ковбаса, якщо встановлять
справжній кордон між двома країнами», — подумала я, але промовчала.

Над країною тяжіє невизначеність
Число учасників протесту на площах великих і малих міст збільшувалося. До Києва на
підтримку мітингувальників Майдану організовано з’їжджалися добровольці. Незважаючи на
запевнення Президента України, які він виголосив перед спеціальним представником ЄС, «спецназ» та
внутрішні війська розпочали масову акцію витіснення мітингувальників з їхніх позицій. Грубу силу та
спецзасоби в ті дні не застосовували. На заклик про допомогу до Майдану з міста почали підтягуватися
добровольці. В результаті, для уникнення блокування з боків Майдану та міста, «спецназ» та внутрішні
війська змушені були відступити. 13 грудня відбувся «круглий стіл» за участю Президента, трьох
опозиційних лідерів, які на той час уже «приватизували» сцену на Майдані, та представника ЄС. Там
Віктор Янукович оголосив про введення мораторію на силові дії і переклав вину за силовий розгін та
побиття мітингувальників на секретаря РНБО. Наступні дні були щедрі на зібрання, народні віча,

виступи зі сцени багатьох патріотів, які вимагали змін уже сьогодні. Щодня на Майдані збиралося від
100 до 300 тисяч осіб. Один з опозиційних лідерів Олег Тягнибок закликав парламент заборонити
Президенту Вікторові Януковичу здійснити запланований візит до Москви, де він міг підписати
документи, які суперечитимуть інтересам Української держави. «Ми забороняємо цьому президенту
що-небудь підписувати в Москві, ми не дозволимо ніяких митних союзів», — сказав Тягнибок. Також
була прийнята резолюція з вимогою випустити всіх політв’язнів. Під тиском вулиці 23 грудня
Президент підписав закон про заборону переслідувань майданівців. Закон передбачав, що всі
кримінальні справи і провадження з приводу адміністративних правопорушень повинні бути закриті.
Через кілька днів закон про амністію учасників Євромайдану набув чинності.
Більше місяця минуло від початку народного протесту, і багато людей з полегшенням зітхнули,
коли на підтримку Євромайдану масово почали збиратися люди на площах Харкова, Донецька, Одеси,
Дніпропетровська, Кіровограда, Черкас.
В Одесі осінь 2013 року видалася на рідкість складною та небезпечною для людей з активною
громадянською позицією: розгін демонстрацій, арешти, побиття... Дійшло до того, що одеситам
заборонили мирні зібрання. Так, одеський суд уже вдруге заборонив проводити у місті мирні зібрання,
демонстрації та будь-які масові заходи, а це суперечить Конституції України. 28 листопада студенти
Одеського національного університету виступили на підтримку Асоціації з ЄС й організували мирний
страйк. 14 грудня пізнього вечора в мережі інтернету хтось опублікував «Гімн одеського
Євромайдану». Актори, журналісти, вчені, люди мистецтва та інші представники «креативного класу»
Південної Пальміри різних національностей підхопили ініціативу партії «Демократичний альянс» і не
тільки висловлювали свою підтримку Євромайдану, а й почали таврувати тих, хто їздив підтримувати
Антимайдан за гроші, потяги з Києва зустрічали з гаслами «За п’ятірку став шестіркою!» та
пропонували воду «для рабів».
Україну заполонили акції протестів, особливо на Заході, де мітингувальники висловлювали чіткі
вимоги не тільки про підписання Угоди про асоціацію, а й відставки Президента та членів уряду, які
очолювали силові відомства, Міністерство освіти. Кожна область знаходила своїх найбільших
винуватців і домагалась їхньої відставки. Громади Івано-Франківська, Рівного та Луцька також
вимагали провести позачергову сесію Верховної Ради і висловити недовіру уряду Миколи Азарова за
зраду національних інтересів та сформувати новий уряд — з орієнтацією на європейську інтеграцію.
Студенти виступали за скасування платних послуг у вищих навчальних закладах, реальне виконання
положення про цілодобовий доступ студентів до гуртожитків. Гнійники на тілі України розривались
один за одним, і здавалося, що зупинити цей протест не вдасться навіть зброєю. Надто довго народ
терпів глум над собою.
Як же в цей момент поводилися члени провладної партії? Декого шокувало різке призупинення
руху до Євросоюзу, дехто сприйняв це за жарт, а дехто засудив дії Президента і поспішив вийти з рядів
Партії регіонів. Як завжди: пацюки першими покидають корабель, що тоне. Чи варто засуджувати тих,
хто відразу «перефарбовувався» і не приховував підтримки Євромайдану? Однозначно ніхто не
відповість. Люди на всіх рівнях боролися за своє виживання. Одні — за збереження невеличкого
бізнесу, інші — щоби встигнути вивезти великі гроші за кордон, а майданівцям втрачати було нічого.
Багато з його учасників здобули по одній чи дві вищі освіти, але застосувати отримані знання на рідній
землі не мали змоги. Посади в країні роздавали родичам, кумам, масажистам, водіям і всім тим, хто
гнувся до землі в поклонах і щедро розраховувався за надану милість прислужувати. Якщо в українцеві
тече хоч крапля козацької крові, то він не може принижуватися перед будь-ким, а надто тоді, коли
відчуває свою правоту. Його можна підкорити тільки силою. Він довго терпить приниження, а потім
заради волі йде на смерть.
Щоб довести це й переконати тих, хто мало знає історію і не впевнений у своєму патріотизмові,
я починаю шукати в друкованих виданнях та інтернеті матеріали, які, на мою думку, багатьом
допоможуть зрозуміти, хто ми є насправді. Чимало моїх читачів мають доступ до документів чи
посилань, а є такі, що не користуються послугами інтернетних ресурсів. За радянських часів шкільна
програма з історії давала обмаль правдивих знань, тому, врахувавши те, що я своїй дитині не змогла дати
вичерпних відповідей стосовно деяких моментів нашої історії, починаємо вивчати разом. Історія щодо
дат — наука більш-менш точна, а щодо інтерпретації тієї чи іншої події, то її кожна країна чи вчені
можуть трактувати цілком по-різному. Я можу де в чому помилятися, бо не історик за фахом, але
використаю праці авторитетних фахівців і намагатимуся знайти те, що зміцнить український дух та
змусить замислитися над тим, чому нині відбувається російсько-українське протистояння.

З історії України
Володимир Винниченко у щоденнику записав: «Читати українську історію треба з бромом, —
до того боляче, досадно, гірко перечитувати як нещасна, зацькована, зашарпана нація тільки те
й робила за весь час свого державного (чи вірніше: пів державного) існування, що огризалась на всі
боки: од поляків, руських, татар, шведів. Уся історія — безупинний, безперервний ряд повстань, війн,
пожарищ, голоду, набігів, військових переворотів, інтриг, сварок, підкопування... Паршиві шанолюбці,
національне сміття, паразити і злодії продають Україну на всі боки: хто більше дасть. Нащадки
прадідів поганих повторюють погані діла дідів-поганців. І розшарпаний, зацькований народ знову
безпомічно жде, якому панові його оддадуть... Ні, ні, української історії читати без брому, без
валер’янки або без доброї дози філософського застереження не можна».
Не буду перераховувати всіх попередників українців, бо у стародавню добу територію теперішньої
України заселяло розмаїття народів і племен, які залишили свій слід в історії, маючи у давнину власні
самоназви та свої історії. Візантійські автори в V столітті нової ери залишили згадку про численні
слов’янські племена антів. А термін «слов’яни» з’явився у творах європейських істориків VI століття.
Суспільно-економічні відносини в тогочасних східних слов’ян у той період мали перехідний від
первіснообщинного ладу до феодального, рабства на нашій території ніколи не було. В кінці VIII
століття, за арабськими джерелами, виникли три східнослов’янські державні утворення: Куявія, Славія
та Артанія. У дев’ятому столітті Куявія і Славія об’єднались і утворили Київське та Новгородське
князівства під зверхністю Києва, що й започаткувало давньоруську державу — Київська Русь. На
величезному обширі від Чорного до Білого морів, від Карпатських гір до Волги жили витривалі,
хоробрі та мужні русичі.
Від 1237–1241 років давньоруська держава почала втрачати політичну єдність і розпалася на півтора
десятка князівств, що дало змогу татаро-монгольскому ханові (монголо-татарська держава була
у пониззі Волги) завоювати давньоруські землі, поневолити й знищити тисячі людей. Князь Ольгерд
розбив загони ханів на річці Синюсі, таким чином наблизивши кінець татаро-монгольського іга на
наших землях. Боротьба з військами ханів велась по всіх землях давньоруської держави аж до 1480
року, не в один час відбувалося визволення. Незважаючи на офіційне визнання з боку Кримського
ханства, що Київські землі перейшли у володіння литовських князів, напади кримських татар
продовжували перетворювати українські землі на пустелю.
У ХIV сторіччі зміцніле Литовське князівство захопило всю Західну Русь, більшу частину
Південно-Західної та частину Південно-Східної Русі. Литовські князі «без ґвалту і крику» поступово
розширювали свої володіння. Вони і від татар захищали, і пристосовувалися до наших звичаїв та
порядків, поважали наші релігію й культуру. Тому українцям було вигідніше підкоритися литовським
князям, аніж татаро-монгольським ханам.
Ласі українські землі не давали спокою ще й польським феодалам. Польське королівство та
Литовське князівство потерпали від німецької агресії, і, щоб не зазнати поразки, ці дві держави в 1569
році об’єдналися в одну, яка дістала назву Річ Посполита (Люблінська унія). Польща використала унію
для підкорення Литви і всіх українських земель (окрім Закарпаття і Буковини). Панівний клас почали
називати шляхтою. Литовський князь зобов’язувався навернути весь народ у католицизм. Народ
українських земель опинився під владою польських магнатів і шляхти, потрапив під важкий,
принизливий культурно-національний і релігійний гніт.
Наприкінці ХV століття жителі українських земель боялися ще однієї небезпеки: від Золотої Орди
від’єдналося Кримське ханство, яке потрапило під залежність турецького султана. Дружні стосунки
між литовськими князями і кримським ханом були зіпсовані. На українські землі знову почалися
загарбницькі набіги кримських кочівників. Кров і жах, тисячі вбитих і проданих у рабство людей,
спалені міста та села, витолочені луки й поля — ось що несло Кримське ханство українському народові
протягом свого існування. Польські та литовські уряди не поспішали захищати людей, які потерпали
від нападів кримчаків.
Чим приваблювала завойовників наша земля? «Князі та королі були добре поінформовані, що
українські землі можуть бути житницею для їхніх країн. Чудові поля простягалися рівнинами, деякі
перерізалися горами та лісами, а характер їх веселий та врожайний. Тут так багато худоби, звірів,
різних птахів, риби, що можна сказати — то обітована земля, на якій течуть ріки з молоком і медом.
Земля притягує людину, з якого народу вона не виходила б, як магніт залізо». Так описував нашу
землю в своїй праці в 1595 році Йосип Верещинський — суспільно-політичний діяч Речі Посполитої.
«Над Україною небо веселе, клімат здоровий, земля плодовита. І на цій родючій землі вирувало
порівняно заможне життя».

Багато горя зазнали наші предки, бо земля їхня лежить на чотирьох дорогах, на чотирьох вітрах.
Хто тільки не смикав її та не гриз! Та, мабуть, найбільшого лиха завдала їй шляхетська Польща.
Споконвіку знать відгризала від України шматок землі за шматком, аж доки не загарбала більшу
частину. Триста днів на рік відбували панщину кріпаки в Польщі. Пан міг просто так, для забави,
спалити чоловікові хату, а його зарубати. Шляхтич не минав жодної вродливої жінки чи молодиці —
міг зґвалтувати, знеславити, а часом навіть замордувати по-садистському. Повна влада і неповага до
народу, чиєю працею збагачувалися. Щоб панувати над загарбаною землею, шляхта намагалася за
всяку ціну ополячити, окатоличити українців. Вогнем і мечем насаджувала католицизм: силою,
хитрощами, хабарами змушувала православне духовенство приставати до Люблінської унії. Польська
шляхта захоплювала гетьманські землі й роздавала їх своїм родичам. Селяни перебували ніби
в чистилищі, а це не могло не стати причиною народних рухів за визволення.
Найбільшого страху на шляхту наганяли сміливі лицарі гайдамаки. Вогняним буревієм вони мчали
на конях і палили фільварки, трусили калитки у корчмарів, а потім так само швидко й зникали. Та мало
їх було. Найбільшою формою вираження протесту стали втечі селян на південні, малозаселені землі.
Селяни-втікачі (згодом козаки) засновували слободи і хутори. Слово «слобода» виказувало, хто там
оселявся — наймужніші, найвідважніші — ті, кому воля була дорожча за життя. Тут народжувалися
козацькі поселення, в яких була добре розвинена культура, про що розповідав у спогадах Павло
Алеппський (з міста Алеппо у Сирії), який подорожував Україною в 1656 році. Його найбільше
захоплювало те, що у козацькій землі навіть дівчата та жінки вміли читати, знали порядок богослужінь,
церковний спів. Окрім того, священики навчали сиріт і не дозволяли, щоби вони неуками тинялися
вулицями.
Невдовзі народові урвався терпець, і повсюди на Правобережній Україні загули дзвони, скликаючи
на смертний бій. Піднялися на боротьбу з панами-ляхами всі, кому вони залили сала за шкіру.
Починаючи з 1594 року, землями нашого краю прокотилася хвиля народного невдоволення політикою
Речі Посполитої. Спочатку то були повстання під проводами кількох ватажків козацтва. Поодинокі
виступи ляхи придушували, з іще більшою жорстокістю закатовували повстанців.
В 1648 році вибухнула Національно-визвольна війна, під час якої на Запорозькій Січі було обрано
гетьманом Богдана Хмельницького. Тепер деякі російські історики намагаються нав’язати нам думку,
що Хмельницького до боротьби з поляками спонукало кохання до жінки (пані Гелени), але яка причина
не була б, факт незаперечний — козаки виступили проти поляків, і після кількох вдалих козацьких
перемог шляхта змушена була повернутися на свої споконвічні землі до Польщі. Не так легко було
змиритися з цією поразкою, тому ще кілька років на наших землях тривала запекла боротьба. Згідно
з польськими історичними джерелами XVII–XVIII століть польська армія мала до трьохсот тисяч
вояків. Також є свідчення про те, що поляки мобілізували на війну кожного сьомого підданого
держави. Важливо, що проти поляків стояло сто тисяч українського козацького війська. Чисельність
кримськотатарської орди, навіть на чолі з ханом, ніколи не перевищувала 10–15 тисяч вояків. Битва під
Берестечком закінчилася перемогою польського війська, однак козацька армія не була розгромлена,
хоча зазнала чималих втрат. Іншим свідченням на користь незначних втрат української армії стало те,
що Богдан Хмельницький уже через два місяці зумів зібрати майже стотисячне військо під Білою
Церквою, заблокувавши там польсько-литовські війська і змусивши їх укласти мир, що було б
неможливим, якби втрати українсько-козацької армії під Берестечком справді були значними.
Причиною поразки козацького війська стало те, що татари, які воювали на боці Хмельницького,
захопивши його з собою, полишили поле бою. Татари не були зацікавлені в розгромі Речі Посполитої
і зміцненні Запорозької Козаччини, тому легко зрадили Богдана Хмельницького і, щоб не підставити
під удар своїх воїнів, відступили.
Після перемоги війська Хмельницького над поляками під Зборовом у 1651 році в договорі були
розширені козацькі права і свободи, а після поразки під Берестечком вже іншим договором Річ
Посполита обмежила територію козацької держави Київським воєводством. На решту земель знову
повернулася польська шляхта. Ослаблену війною козацьку землю продовжували грабувати татари.
З одного боку безчинства чинили поляки, з іншого — татари.
Московські посланці в 1653 році, проїжджаючи через територію козацьких земель, повідомляли до
Москви, що населення через постійні набіги татарів і польських військ живе в постійному військовому
стані, потерпає не тільки від втрат майна, а й від турецького полону. У ті часи сусідські держави часто
укладали угоди, проти кого «дружити», бо змінювалася верхівка в державі — зростали апетити до
завоювання чужих земель. Богдан Хмельницький був добре обізнаний із намірами польського короля
захопити всю Україну, тому почав шукати підтримки у російського царя. Іван Богун і ще кілька
гетьманських старшин не підтримували намірів гетьмана укласти договір з Росією, бо вже тоді знали
вартість тієї «дружби». Під час підготовки і проведення Переяславської ради Іван Богун очолював

козацькі загони, що охороняли кордони України. В січні 1654 року була підписана Переяславська
військово-політична угода з Росією, яку бояри відвезли до царя, і більше ніхто її не бачив. Мабуть,
угода була підписана в одному примірникові, бо потім старшини обговорили її й написали ще двадцять
три додаткових пункти. Делегацію, послану Богданом Хмельницьким до Москви, бояри до царя не
допустили і про зміну угоди говорити не захотіли. Тієї першої угоди, через яку Росія на 300 років
прив’язала нас до себе, так ніколи й не показували. Росія з давніх-давен навчилася фальшувати
документи і нікого не допускала до своїх архівів. Через два роки після підписання цього договору Росія
зрадила Богдана Хмельницького і за його спиною поділила Україну на Лівобережну й Правобережну.
Угода хоч і була підписана, проте набіги на козацькі землі тривали ще довго, бо татари об’єдналися
з поляками і не хотіли віддавати українські землі московським боярам.
Після смерті Богдана Хмельницького розпочалася боротьба за гетьманство. За короткого
і недолугого правління Юрія Хмельницького Росія оновила та змінила договір, обмеживши владу
гетьмана й козаків. Потім гетьманську булаву захопив прихильник шляхетської Польщі Іван
Виговський. Іван Богун разом із славетним Іваном Сірком очолили народне повстання проти гетьмана,
який відновив в Україні гніт польської шляхти. Зазнавши поразки, Виговський почав переговори про
прийняття України в підданство Туреччини і закликав на допомогу кримських татар, але вони
відмовилися. Тоді Іван Богун та Іван Сірко зі своїм військом розбили татар і вирушили на гетьманську
столицю Чигирин. Виговський утік до Польщі. В 1660 році Іван Богун готував повстання проти
польсько-шляхетських загарбників, які окупували Правобережну Україну, але поляки спіймали
і розстріляли відважного козака. В 1674 році українські землі поділили між Росією, Польщею та
Туреччиною. Через постійну боротьбу старшин за булаву між козаками не було злагоди, і вороги,
скориставшись слабкістю та роздробленістю козацького війська, не тільки знищили окремі загони, а й
спустошили землі. Незабаром увесь край перетворився на велику руїну, знелюднів, здичавів. Так
тривало майже 50 років. Мабуть, у нас карма така, що не цінуємо те, що маємо. Тому триває вічна
боротьба за булаву, яка дає повноту влади над багатствами на нашій землі. Та поки наші гетьмани
поборюють один одного, сусіди сповна користають ті багатства.
Залюднювати землі почали знову ж таки поляки, переселяючи своїх кріпаків із західних земель
і Волині. Гноблення українського народу продовжувалось з усіх сторін, тому й не дивно, що в різних
місцях виникали козацькі бунти (Гайдамаччина, Коліївщина). Їх жорстоко придушували як поляки, так
і російські війська. І ці, й ці сусіди чинили великий моральний тиск на людей, бо поляки насаджували
унію, а царське військо з воєводами боролися проти неї. Народ постійно перебував «між молотом
і ковадлом».

Поневолювачі України
Татари грабували, ґвалтували жінок та дівчат, спалювали хати, а молодих людей без розбору
забирали в ясир і продавали на невільничих ринках. Це була жорстока руйнівна сила, яка після себе
залишала пустелю, тому народ не міг би змиритися з турецьким пануванням. Виникає думка: чому
сьогодні татари бояться відірватися від України? Татари зараз борються за виживання нації, тому,
щоби вціліти, використовують усі засоби. І туляться вони до нас не тому, що дуже люблять українців,
а тому, що за нами світ, і він не дозволить розтоптати їх. Вони знають, що українці дуже терплячі,
звикли виживати за будь-якої влади, і головне, швидко прощають своїх кривдників. Християнська
релігія вчить прощати, чого не скажеш про мусульман.
При пануванні Польщі українські землі були поділені між польською шляхтою, і вона дбала про
них, як за свою власність. Сприяла залюдненню земель, щоби багаті чорноземи не заростали
бур’янами, а давали щедрий прибуток. Багатіли графи і щось перепадало простим людям. Здавалося б,
чого ще треба? Найстрашніше для козацької України — моральне гноблення. Якщо до фізичного
можна звикнути, то моральне приниження не давало ні спати, ні надіятися на майбутнє. Польські
поневолювачі змушували різними способами переходити в католицьку віру, відвідувати костьоли,
хрестити в них своїх дітей і брати шлюби. Забороняли українські товариства і школи, намагаючись
знищити українців як націю. Українець не мав змоги бути обраним до сейму або місцевих органів,
стати суддею чи адвокатом. Якщо й були такі, то лише завдяки великій наполегливості. Українців
відверто зневажали, називаючи не інакше, як проклятими схизматами та бидлом. Надто довго поляки
принижували нас, і не дивно або й закономірно, що спротив цьому проявився різнею на Волині

в сорокових роках минулого століття. Операція «Вісла» на той час була, мабуть, найкращим способом
роз’єднати ворогуючі сторони. Наш народ і справді надто терпеливий, але коли вже той терпець
вривається, то кривдникам краще відступити...
Буковина і Закарпаття якийсь час перебували під пануванням Австро-Угорщини, що також
залишила слід у пам’яті народу, який населяв ті землі. Після трьох поділів Польщі ці землі на 150 років
потрапили під владу Австро-Угорщини, політична система якої різко відрізнялася від російської.
Російські царі користувалися безмежною владою, чого не було в жодній європейській країні. Ніде
бюрократія не була такою деспотичною, поліція такою жорстокою, а народ таким безправним, як
у Росії. Управління Росією й досі відбувається без урахування національності та історичних традицій
багатьох народів, які її населяють. Стосовно ж України, то, зважаючи на схожість мови і культури, царі
вважали її невід’ємною частиною Росії. Всю українську територію поділили на дев’ять губерній
і однією з них була «Таврійська». Для тих українців, які вже призабули історію, пропоную коротенький
опис подій старих часів.
...Приблизно в VII сторіччі до нової ери Таврійські землі почали освоювати греки, які заснували
там багато міст. Найбільшими з них були Херсон і Пантікапей (на місці сучасної Керчі). Таврійська
земля, як і багато інших, неодноразово переходила від слабших народів до сильніших. У XV сторіччі
в Таврію прийшли татари, які жорстокою політикою змусили корінне населення забути про своє
походження та змінити традиції. У половині ХVІ сторіччя Крим зайняли татари й утворили тут
Татарське ханство зі столицею в місті Бахчисарай, яке стало васалом Туреччини. Оскільки татари
нападали й на московські землі, то царі також вели з ними постійні війни. Від кінця XVII століття Росія
намагалася завоювати Крим, щоб позбутися загрози татарських нападів, окрім того, щоб дістатися до
берегів Чорного моря. Для завоювання татарів Росія використовувала переважно запорізьких козаків,
які тепер підпорядковувались їй. Російсько-турецька війна 1787–1791років була викликана
прагненнями Туреччини, яку підтримували Велика Британія, Пруссія та Франція, повернути Крим і не
допустити посилення російського впливу в Закавказзі й на півдні України. Російська імперія,
спираючись на союз з Австрією, прагнула міцно утвердитись у Північному Причорномор’ї та
розширити свої володіння на Кавказі. З цією метою залучили якомога більше українців на свій бік, під
час військових дій у січні 1788 року імператриця Катерина II підписала указ про створення «Війська
вірних козаків». Козаки були підпорядковані генерал-аншефу Суворову, командувачу імператорських
військ. Основні військові дії російсько-турецької війни розгорталися на Дніпровсько-Бузькому лимані,
тобто на території України, і переважно кров’ю українців. Після шестирічної війни Крим став
незалежною країною, але під протекторатом Росії. Царицю таке не влаштовувало. Внаслідок активної
діяльності російських інтриганів, які практикували з давніх-давен, у 1781 році в Криму вибухнуло
повстання проти татарської династії Гіреїв. Використовуючи бунти, влаштовані російськими
засланцями, Катерина II задумала переселити християн з Криму в Україну, аби створити враження,
нібито кримський уряд переслідує християн, і тому їхнє подальше перебування там є неможливим.
Насправді це було зроблено, щоб якось виправдати в очах світу заплановану агресію проти Криму,
оскільки християни в Криму користувалися всіма правами, крім єдиного — вони не мали права
відвідувати мечеті. Хіба це не нагадує сьогоднішню поведінку Росії в Криму? Нічого нового не
придумали... Бунти, очевидно, тривали й навесні 1783 року, бо Катерина II послала військо, щоб
навести на півострові порядок. Московити спалили тоді більше тисячі сіл та міст, геть зруйнували
старовинний Херсонес, пам’ятки архітектури. Цариця видала маніфест «Про включення до Російської
Держави Кримського півострова, півострова Тамань і цілого Кубанського краю». Так закінчилася
незалежність Криму, яку гарантувала Росія.
До речі, в тому ж маніфесті Катерина II заявила: «Святочно й невідклично обіцяємо за себе і своїх
наступників обходитися з мешканцями краю як із власними підданими, опікуватися ними, боронити
їхні статки, їхні святині, не забороняти їхню традиційну релігію. Так само обіцяємо визнати за кожною
верствою населення всі права і привілеї на рівні з відповідним класом у Росії». Однак тієї обіцянки
Росія, як завжди, не дотримала. Це ще раз переконує нас, що договір з Росією не вартий чорнила,
витраченого на підпис. Фізичне нищення краю, зокрема його культурних пам’яток, тривало й надалі.
Англійський мандрівник Е. Д. Кларк, професор Кембриджського університету, в 1812 році відвідав
Херсонес і бачив, як москалі закладали міни під античні храми, гаками розтягали мармурові блоки
каменю, робили це систематично за наказом згори. Під час будування доріг, військових споруд
і «модерних» домів розбирали дорогоцінні пам’ятки архітектури античних і старохристиянських часів,
тож «з величезних античних мистецьких скарбів Криму майже нічого не залишилось, особливо
з надземних частин будов». У 1833 році за наказом таврійського губернатора «в населення Криму
відібрано і спалено всі старовинні рукописи». Сьогодні в Криму також спалюють українські книги.
Великі простори Криму були перетворені на пустелю, про яку російський поет Максимілян Волошин,

який народився і майже все життя мешкав у Криму, зазначив, що «вся та пустиня ще сто років тому
назад була квітучим садом».
Після приєднання Криму до Росії було запроваджено російську адміністрацію, яка відразу ж
розпочала русифікацію краю. Татарські школи замінили російськими, частину мечетей перетворили на
церкви, інші знищили. Московити розбивали і нищили всі культурні пам’ятки, що нагадували про владу
попередніх володарів, розбивали гробівці та викидали людські кості на сміття. Російський уряд,
здійснюючи політику очищення Криму від татар, звертав велику увагу на затемнювання минулого того
краю. Після приєднання Криму до Російської імперії та включення його до складу Новоросійського
краю, тобто до південної України, росіяни не тільки повели дискримінаційну політику супроти татар та
їхньої мусульманської релігії, але також культивували ненависть поміж татарами і християнами,
головно росіянами, греками й вірменами. Дискримінація татар викликала незадоволення серед
широких кіл татарського населення. На знак протесту татари масово покидали Крим й емігрували до
своїх одновірців, до Туреччини. Бували випадки, що виїжджали цілими селами.
Захопивши Крим, Росія використала його чудові бухти і ще того самого 1783 року заснувала місто
Севастополь, а також розпочала будову морського порту, який на початку XIX століття став головним
портом російського військового Чорноморського флоту. Чорноморський флот складався в основному із
запорожців. Це свідчить про те, що Росія здобувала Крим в основному військом, організованим
в Україні, матеріальним постачанням із України, яка була безпосереднім запіллям кримських воєнних
дій.
Коротко про Кримську або Східну війну за панування на Близькому Сході й Балканах. Тепер проти
Російської імперії «здружились»: Османська імперія, Велика Британія, Франція та Сардинське
Королівство. Крім Кримського півострова, воєнні дії відбувалися на Балтійському морі, Кавказі,
в гирлі Дніпра та в районі Дунаю. Зверніть увагу: війна знову на території України! І чи може країна
сама, без підтримки, перемогти ворога? Кримську війну 1853–1856 років історики вважають одним
з найбільших і найдраматичніших міжнародних конфліктів. Тією чи іншою мірою участь у ній взяли
всі провідні держави світу того часу, а за географічним розмахом вона до середини XIX століття не
мала собі рівних. Війна забрала життя більше одного мільйона осіб.
Кримську війну в деякому роді можна назвати репетицією світових воєн XX століття. Це була
перша війна, коли провідні світові держави, які зазнали гігантських втрат, зійшлись у запеклому
протистоянні. А коли до коаліції приєдналися ще Австрія та Пруссія, Росія не витримала і в березні
1856 року підписала Акт про капітуляцію. Війна закінчилася Паризьким миром, який позбавив Росію
права мати військовий флот на Чорному морі, а також фортеці й прибережні арсенали. Російська
імперія публічно відмовилася від претензій на Молдавію, Валахію та південну Бессарабію. Російського
царя позбавили покровительства над християнами Османської імперії, замінивши колективним
патронатом усіх великих держав. План розширення впливу Росії на Південь провалився. Кримська
війна мала несприятливі для Росії наслідки. Її підсумком стало значне ослаблення впливу Росії як
у Європі, так і на Близькому Сході. Знищення залишків військового флоту на Чорному морі та
ліквідація укріплень на узбережжі зробили південний кордон країни відкритим до будь-якого ворожого
вторгнення. Хоча за умовами Паризького договору Туреччина також відмовлялася від свого
чорноморського флоту, вона мала право вводити туди із Середземного моря свої ескадри через протоки
Босфор і Дарданелли. Росія ще хотіла на побережжі Чорного моря поставити свої укріплення
і захистити південні кордони від османів. Політику великої держави можна легко зрозуміти, якби не...
Всі ці періодичні війни відбувалися на території або кордонах України, з масовим залученням
місцевого населення до російського війська.

Трохи про австрійське панування
Землі Західної України потрапили під володіння Австро-Угорщини в 1774 році після третього
поділу Польщі, й це тривало до Першої світової війни. Історики стверджують, що перша назва
«українці» пішла саме з Австрії, бо на окраїні жили русини, і вони уособлювали східні землі,
приєднані до Австро-Угорщини. Українці в цій імперії становили невелику її частину (2,2%) її
населення, тому жодна національна культура тут не стала домінуючою, але ніхто й не перешкоджав її
розвитку. Найвпливовішою нацією була австрійська, серед якої панувала німецька мова, що й стала
міжнаціональною всередині країни. Українцям в Австрії жилося краще, ніж у Росії, бо уряд хоч і не

надавав їм допомоги, але й не втручався в розвиток національних меншин. Справно збирав податки, які
витрачав на утримання чисельної армії, й не переймався розвитком віддалених територій. Проте, як і з
приходом російських воєвод, так тепер і австрійського панування, сусіди не переставали грабувати
українців: Галичину — поляки, Буковину — румуни, Закарпаття — угорці. З першого року приєднання
до Австро-Угорщини на цих землях були засновані однокласні школи з українською мовою навчання,
у Львові створено університет з чотирма факультетами. На трьох факультетах викладали німецькою
мовою, на богословському — латинською. У 1787 році було організовано окремий богословський
факультет для українських студентів з українською мовою викладання. Значну увагу австрійський уряд
приділяв удосконаленню економічних та соціальних відносин. Було скасовано панщину, реформовано
судочинство, завдяки чому селяни отримали більші демократичні права — могли одружуватися за
власним уподобанням і вибором, віддавати дітей до школи, шукати заробітку де завгодно.
У 1861 році в Австрії було прийнято нову конституцію, за якою у Галичині посилювалися
пропольські позиції. Урядовою мовою замість німецької стала польська. Львівський університет
перевели на викладання польською мовою; школи, за невеликим винятком, перейшли під керівництво
Польської крайової шкільної ради. Міста були колонізовані, й державні та місцеві органи влади
підтримували розвиток польської культури та науки. Придушення російськими військами польського
повстання в 1863 році загострило стосунки між українцями та поляками. А коли в 1866 pоці Австрія
у війні з Пруссією зазнала поразки, підлеглі їй народи одержали широку автономію. На території
Галичини в наступні роки було створено «Просвіту», товариство імені Т. Шевченка, політичне
товариство «Народна Рада», а в 1899 році — Українську соціал-демократичну партію. Ці нові
інтелектуальні та духовні сили мали великий вплив на національну свідомість українців. Кінець XIX
і початок XX століть у Галичині характерні загостренням боротьби з поляками, які стали фактичними
володарями краю. Їм не подобалося прагнення українців до самоідентифікації, польський уряд хотів
мати безголосих рабів, які лише б вирощували хліб для держави. Значних руйнувань Галичині завдала
Перша світова війна. В австрійському війську воювали 250 тисяч українців. У 1914 році російські
війська завоювали значну частину західноукраїнських земель, але вже в травні 1915 року вони були
повернуті назад. У працях Михайла Грушевського містяться конкретні приклади масового терору під
час відступу російських військ. «У зв’язку з відступом російського війська на схід виселяли людей
з Холмщини, Волині, Поділля. Села палили, щоб залишити ворогові пустелю. Люди йшли з малими
дітьми, із злиденним майном, гнали худобу без фуражу, і вона по дорозі дохла. Коли валка доходила до
залізничної станції, людей напхом садовили у вагони і днями-тижнями везли за Урал, до Пермі тощо.
Коли нарешті відкривали вагони, то були випадки, що знаходили там самі трупи. До жаху руйнувань
приєдналися пошесті тифу, червінки, які косили виселенців».
Після Першої світової війни західноукраїнські землі за Версальським договором знову опинилися
під владою Польщі, Чехословаччини і Румунії. (Хтось запитував населення, чи воно того хоче?) Усі ці
українські землі не мали самоврядування, автономного устрою. Так, польська влада скасувала
Галицький автономний сейм, ліквідувала місцеве самоврядування, функції якого почали виконувати
урядові комісари. Конституція Польщі 1921 року не передбачала права на територіальну автономію
українських земель. Українців звільняли з державних установ, у тому числі з повітових, а на землях
Галичини були поселені понад 200 тисяч польських фермерів (осадників).
Отут треба наголосити, що таке рішення польського уряду започаткувало різню між двома
народами. В українців відбирали землю й віддавали фермерам, то яка нормальна людина могла з цим
змиритися? Вчителів українців зі Східної Галичини навмисне переводили на захід, де домінувало
польське населення і позбавляли їх роботи, а студентами Львівського університету мали право стати
лише ті громадяни, які дали присягу на вірність Польській державі. Отже, ситуація із самоврядуванням
на колишніх українських землях була складною. Влада не хотіла заглиблюватися в корінь того чи
іншого конфлікту, або навмисне перекручувала правду на свою користь. Полякам вигідно було
в усьому звинуватити українців з їхньою нібито нетерпимістю, а росіяни виправдовували свої дії
історичною необхідністю. Українці не мали змоги виправдатися перед світовою спільнотою, бо їх не
допускали до правлячих кіл. Фактично основною метою діяльності влади щодо західноукраїнського
населення було поглиблення його колонізації. Це посилювало соціальне напруження і національні
суперечності на згаданих землях, що спричинило великі конфлікти вже у роки Другої світової війни,
особливо між поляками й західними українцями. За відомим пактом Молотова-Ріббентропа Східну
Європу поділили на «сфери життєвих інтересів». Тільки не українських!
У вересні 1939 року розпочалася «визвольна місія» Червоної армії в Західній Україні. Цей процес
супроводжувався низкою перетворень: конфіскацією земель, реорганізацією системи народної освіти
(зокрема, запровадженням російської мови), націоналізацією підприємств. Зі східних областей
приїхало багато медичних працівників для роботи в нових лікарнях, поліклініках й амбулаторіях. На

керівні посади в органах місцевого управління призначали переважно присланих зі східних областей,
Росії або запопадливо лояльних до нової влади місцевих людей.
Внаслідок «чистки» було знищено або депортовано на Схід близько 400 тисяч «буржуазних
націоналістів». Злість і ненависть до країн-сусідів, які не зважали на думку корінного народу,
в українців накопичувалась і перетворилася на снігову лавину, яку важко було стримати...
Враховуючи те, що мої книги знайшли багатьох читачів, хочу дати додаткову інформацію для тих,
хто не має доступу до джерел, які висвітлюють історичні віхи життя нашого народу. Особливо була б
рада, якби цю книжку прочитали мешканці східних регіонів нашої країни, котрі бояться навіть слова
«бандерівець». Їм постійно комуністи нав’язували своє уявлення про бандерівців, хоча насправді
більшість з них знали про цих патріотів зі зведень НКВС. Тож пропоную читачам коротенький опис
про діяльність ОУН та УПА з документів, які СБУ опублікувало 30 липня 1993 року, коли Україна вже
стала ніби незалежною. Цей документ об’ємний, і я маю на меті не передрукувати його, а лише коротко
передати суть, щоб читачам було легше оцінити діяльність організації, яка стала «пугалом» для
російськомовного населення.

Довідка СБУ про діяльність ОУН–УПА
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 1 лютого 1993 року № 2964ХП «Про перевірку діяльності ОУН–УПА» та вказівки керівництва Служби безпеки України робочою
групою співробітників Служби проведено вивчення наявних архівних матеріалів колишніх НКДБ-КДБ
УРСР (документів органів безпеки, матеріалів), які були підготовлені безпосередньо учасниками
і керівниками ОУН–УПА, трофейних документів німецької імперської канцелярії та інших, котрі
мають відношення до діяльності Організації українських націоналістів (ОУН) та Української
повстанської армії (УПА).
...Організація українських націоналістів виникла за кордонами Української РСР внаслідок
консолідації діяльності різних націоналістичних формувань, переважно молодіжних, у середовищі
української еміграції. Основну роль в її створенні відіграв полковник Євген Коновалець, колишній
член уряду Петлюри. 28 січня 1929 року у Відні (Австрія) відбувся 1 Конгрес українських націоналістів
(КУН), який став початком існування ОУН. Головним напрямком діяльності ОУН у той період була
пропаганда основної ідеї українських націоналістів — створення української самостійної держави,
насамперед на західноукраїнських землях, які входили до складу панської Польщі. Разом з тим
здійснювалися терористичні акти щодо представників польської влади, яка утискувала права українців
на самовизначення. Так, у тридцяті роки від рук учасників ОУН загинуло кілька високих посадовців
у Польщі. Польська поліція заарештувала крайовий провід ОУН у Галичині, в тому числі Степана
Бандеру та Миколу Лебедя, які організували вбивство польського міністра внутрішніх справ.
На початку Другої світової війни, коли Польща перестала існувати як самостійна держава,
а західноукраїнські землі увійшли до складу Української РСР, підпільна сітка ОУН почала активно
готувати кадри для збройної боротьби проти радянської влади на випадок воєнного нападу нацистської
Німеччини на СРСР.
У лютому 1940 року відбувся розкол з причини боротьби за лідерство в ОУН між Андрієм
Мельником, котрий очолив цю організацію після загибелі Євгена Коновальця, і Степаном Бандерою,
який мав авторитет серед молодих галицьких радикалів. З того часу прихильників Мельника стали
називати «мельниківцями», а прихильників Бандери — «бандерівцями». Обидва табори дотримувались
основних догматів українського націоналізму, але тактику боротьби за створення самостійної
української держави вибрали різну. Якщо «мельниківці» всі надії покладали на допомогу гітлерівської
Німеччини у визволенні України, то «бандерівці» створювали підпільні озброєні структури для
найшвидшого визволення українських земель від більшовиків, також використовуючи зв’язок
з німцями. Архівними матеріалами підтверджується існування такого зв’язку керівників ОУН
з німецькими спецслужбами. Для того, щоб збільшити свій вплив на місцеве населення і заручитись
агентурою, був завербований і звільнений з тюрми український націоналіст Степан Бандера. З нападом
Німеччини на Радянський Союз він активізував рух, залучив на свою сторону особливо активну
частину українських націоналістів, по суті, витіснив Мельника з керівництва і став діяти за своїм
планом.

Ярослав Стецько зустрівся з митрополитом Андрієм Шептицьким, який благословив проголошення
Акта про українську державність, відрядивши на збори свого заступника Йосипа Сліпого. У львівській
ратуші Стецько нашвидкуруч накидав текст Акта та нотатки своєї промови. Сюди ж прибув Роман
Шухевич, командир «Нахтіґалю».
«Дня 30 червня о годині 8-ій вечором у салях матірного Товариства «Просвіта» у Львові відбулися
великі збори українців, на яких проголосили святочно відновлення Української державності
й скликання першого Краєвого Правління на чолі з Ярославом Стецьком, заступником Провідника
організації українських націоналістів — до часу створення Центральної влади у Києві. Збори пройшли
серед небувалого одушевлення». В акті про цю подію підкреслено лояльне ставлення ОУН до
Німеччини:
«Українська держава буде тісно взаємодіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, що
під проводом Адольфа Гітлера створює новий лад в Європі та світі... Українська армія... буде боротися
далі разом із союзницькою німецькою армією за... новий лад у цілому світі...»
Проте дії оунівців щодо створення державності (навіть фактично під протекторатом нацистської
Німеччини) не збігалися з планами вищого політичного керівництва Рейху. Надійшла відповідна
реакція — через кілька днів після Акта проголошення «самостійного українського уряду» Степан
Бандера та його найближчі прихильники були заарештовані. В серпні 1941 року Бандеру ув’язнили
в концтаборі Заксенхаузен, де перебував до лютого 1945 року. Внаслідок цього арешту однаковою
мірою він став ворогом обох режимів.
19 листопада 1941 року всім німецьким окупаційним органам влади була надіслана директива, якою
заборонялося набирати в органи самоуправління і поліції прихильників бандерівського руху.
В результаті співробітництва керівництва ОУН бандерівського напрямку з німецькими спецслужбами
незадовго перед війною було створене озброєне формування «Легіон українських націоналістів». Воно
складалося з двох батальйонів — «Нахтіґаль» і «Роланд», призначених для проведення диверсійних
операцій. (Архів СБУ, Фонд 1, Опис 4 за 1954 рік. Пор. № 3, 55—133).
Почавши масові репресії проти бандерівців, німці змусили останніх перейти на нелегальне
становище, почати активну роботу зі створення підпільних оунівських організацій і збройних бойових
груп (боївок). З осені 1942 року на базі цих бойових груп бандерівським проводом почалося
формування Української повстанської армії. Зазначене твердження свідчить про те, що керівництво
ОУН і УПА розглядало СРСР і нацистську Німеччину як двох рівних за можливостями своїх
супротивників. Однак німецька оцінка діяльності УПА була іншою. Так, у трофейному документі,
підготовленому Управлінням другої східної фронтової розвідки Німеччини і надісланому в Головне
міністерство окупованих східних областей 17 листопада 1944 року, зазначено: «УПА — військова
організація ОУН прагне до створення самостійної української держави в боротьбі з «окупантами»
українських територій. Радянський Союз і Польща розглядаються в даному випадку головними
супротивниками та історичними ворогами... Головним завданням є боротьба проти Радянського Союзу,
тобто Червоної армії. Форми боротьби УПА складалися дотепер, головним чином з нападів, саботажу,
ліквідації радянських функціонерів, пропаганди...»
У листі Андрія Мельника до фельдмаршала Кейтеля від 6 лютого 1943 року порушено питання про
необхідність створення української армії і використання її в бойових діях на радянсько-німецькому
фронті за умови, що за Україною «... буде визнане право на існування як держави». (Архів СБУ. Спр.
№ 372, Том 32. Арк. 414–415).
Зазнаючи до середини війни втрат у живій військовій силі, керівництво Німеччини погодилося
з пропозицією Мельника. 28-го квітня 1943 року спеціальним «державним актом» генерал-губернатора
Галичини Вахтера було офіційно проголошено про формування стрілецької дивізії СС «Галичина»
з числа добровольців-галичан. Активну роль у створенні дивізії СС «Галичина» відіграв Український
Центральний Комітет, що перебував під впливом ОУН — «мельниківців», а також керівництвом ГрекоКатолицької Церкви. За повідомленням газети «Український доброволець» (№ 9 від 26. 07. 43 р.) на
кінець липня у дивізію записалося 80 тисяч добровольців.
Розпорядженням рейхсфюрера Г. Гіммлера від 14 липня 1943 року, що міститься у «Збірнику
повідомлень начальника поліції безпеки і СД» № 2 від 18 серпня 1943 року, «галиційську дивізію»
заборонено йменувати українською. Повне найменування дивізії — 114-та добровольча піхотна дивізія
СС «Галичина». (Щодо діяльності всіх формувань «СС» відповідну оцінку дав Міжнародний трибунал
на Нюрнберзькому процесі).
Бандерівці бачили в учасниках зазначеної дивізії можливий резерв поповнення своїх рядів. На
підставі деяких відомостей і промов Вахтера можна здогадуватися, що влада використовувала дивізію
СС «Галичина» для боротьби з більшовицькими партизанами та польськими бандитами на українських
землях. Після кількох поразок на Сході в 1943 році німці відмовилися від своєї амбітної позиції, нібито

східну проблему вони можуть розв’язати тільки «пролиттям німецької крові». І тому для боротьби
з більшовизмом почали залучати й інші народи, творячи підрозділи в рамках «Зброї СС». Таких дивізій
було утворено 29. Дивізії формувалися з людей російської, французької, іспанської, татарської та
інших національностей. Українська дивізія «Галичина» була аж 14-ю!
Багатьом сучасникам і дослідникам подій Другої світової війни важко зрозуміти, чому аж понад 80
тисяч української молоді зголосились у ряди дивізії СС «Галичина». І сьогодні виникають запитання:
як можна було тоді зважитися на співпрацю з гітлерівською Німеччиною, коли від її бомб горіли стріхи
волинських сіл, коли тисячі українців гинули в гестапівських катівнях і коли мільйони української
молоді депортовано на невільничі роботи до Німеччини? На особливу увагу заслуговує той факт, що
після поразок у 1943 році ніхто у світі не сумнівався: Німеччина зазнає поразки. І все ж таки українська
громада Галичини прийняла рішення підтримати ідею створення дивізії, а українська молодь масово
йшла добровольцями до неї. Виникає питання: чому, бачачи неминучість поразки Німеччини у війні,
галичани все ж таки вступили у війну на німецькому боці? Чи не простіше було б відсидітися десь на
печі або в лісі, дочекатися Червоної армії, щоб добити вже конаючого німецько-нацистського
загарбника в її лавах? Чому саме боротьбі проти більшовизму, а значить — проти Червоної армії
присвятили своє життя галицькі юнаки? Насамперед варто зазначити, що український народ на фоні
зіткнення двох монстрів — німецького нацизму та російського більшовизму — потрапив у дуже
складне становище. Через те, що і німецький фашизм, і російський більшовизм були однаково
погибельні для нього. Українець, не маючи власної держави, опинився перед вибором: а на чийому
боці йому виступити? Тож, щоби боротися з німецьким нацизмом, він мусив піти до Червоної армії,
а щоб боротися з російським більшовизмом — до німецької. До 1939 року Західна Україна була
у складі Польщі. Тобто до 1939-го галичани не знали, що таке радянсько-більшовицька влада. Вони не
пережили голоду 1933 року, цього штучно організованого комуністичною владою геноциду проти
українського народу. Західні українці не знали, що таке колгосп, що таке НКВС, хто такі комуністи, і в
чому ж злочинність їхнього урядування. Галичани, яким історично властива яскраво виражена
індивідуальність, особливо у веденні господарства, ментально не могли сприйняти ідеї колективізації
у сільському господарстві. Це призводило до спротиву більшовикам. Навіть Гітлер не знищив стільки
людей, скільки московські більшовики, проводячи свої злочинні експерименти над цілими народами.
Тож нема нічого дивного в тому, що галичани категорично не сприймали насильницького руйнування
їхнього віковічного укладу життя, дуже вороже ставилися до московсько-більшовицької адміністрації.
ОУН, вбачаючи в російському більшовизмі найбільшу небезпеку для українського народу, в перші дні
війни сподівалася знайти підтримку в Німеччини ідеї незалежності України. Тисячі українців як
Західної, так і Східної України, відчувши панування комуністичного режиму на своїй шкурі,
політичний вибір робили однаково не на користь більшовиків. Я не маю на меті стверджувати, що цей
вибір був кращим чи гіршим, аніж вибір тих українців, які вирішили шукати своє майбутнє в союзі
з більшовицькою Росією. В обох випадках наслідки були б для України однакові. Рятуючись від
більшовицького, українці потрапили б у пащу німецького гніту. Таку проблему можна розглядати як
трагедію українців, котрим довелося вибирати менше зло з двох. Таке трапляється й тепер перед
кожними виборами, коли ми, не маючи гідного вибору, обираємо того Президента, який, на нашу
думку, вчинить для народу менше зла. І як наслідок — українці воювали один проти одного під
прапорами чужих держав, у чужих арміях, обстоюючи постулати ідеології, ворожої для ідеї
незалежності України.
Після перших років війни з Радянським Союзом нацистська Німеччина гостро відчула нестачу
людських ресурсів для формування бойових частин — попри те, що на Східному фронті у тилових,
охоронних, зенітних частинах Вермахту служило понад мільйон радянських громадян, головним чином
із військовополонених. Гітлер, як відомо, категорично заперечував проти формування російської та
української армії та визнання слов’янських народів рівноправними з арійцями.
Хто записувався до дивізії «Галичина»? Про це красномовно свідчить прокламація губернатора
Галичини Вахтера, видана вже після початку набору. В ній ішлося, що до «Галичини» будуть прийняті
всі ті, хто ховався від мобілізації на роботи до Німеччини — «і гріхи їм буде скасовано». Були, звісно,
і патріоти, які хотіли утворити українську військову частину. Треба брати до уваги час, коли
створювалася дивізія, — початок 1943 року. Тоді німці відбили наступ Червоної армії, утворили фронт
по річці Міус під Ростовом, контролювали Кубань. Німецькі війська стояли недалеко від Москви. За
цих умов провід Українського Центрального Комітету (діяла така організація) домагався створення
української частини, яка могла б підсилити позицію України після закінчення війни. Це були селянські
підлітки, юнаки, які йшли захищати країну і не переймалися тим, що про них подумають потім, вони не
були прихильниками нацизму. Дивізію «Галичина» українські прихильники її створення від початку
розглядали як зародок майбутнього війська незалежної і від Німеччини, і від Росії самостійної

України — на взірець Українських січових стрільців, які стали ядром Української армії під час
національно-визвольної революції.
До речі, не всі українські політичні сили схвалювали цю ідею. Якраз у цей час розгорнулось
активне формування Української повстанської армії. Її керівники обстоювали необхідність
одночасної боротьби на два фронти і вважали, що беручи участь у створенні дивізії «Галичина»
українська молодь втягується у гру за чужі політичні інтереси. Проте УПА активно використовувала
період формування Дивізії для вишколу в її лавах старшин повстанського війська та здобуття
сучасної зброї. Питання про нацистські звірства і тих, хто їх підтримував, дуже докладно розглядали
впродовж Нюрнберзького процесу 1946 року. Але жодним словом там не було згадано українських
націоналістів, хоча це було б дуже бажано для радянської сторони. І це не дивно. Польські
дослідники, першим з яких був професор Рішар Ржецький, виявили, хто саме вбивав у Львові 30
червня 1941 року. Дослідники знайшли номер айнзацкоманди СС, яка займалася цією справою.
А батальйон «Nachtigal» жодного стосунку до цих убивств не мав. Якихось же «інших» українських
частин у Львові не було. Це питання знову активізувалося в 1961 році, після заяви німецького
публіциста Альберта Нордена, що українці чинили звірства у Львові 30 червня 1941 року. Нову
кампанію спрямували проти міністра уряду ФРН Теодора Оберлендера, який під час війни був
причетний до формування українських батальйонів. Мовляв, ця людина заплямована кривавими
злочинами. Тим часом це був офіцер-фронтовик, який воював на Східному фронті, єдиним
«злочином» Оберлендера була ворожість до комунізму. І жодних інших злочинів під час Другої
світової війни ні він, ні частини, якими командував цей офіцер, не вчинили. Є підстави
стверджувати, що кампанію проти Оберлендера ініціювала Москва, і саме за її наказом до тієї заяви
приплели «звірства українців». Буча, яку часто здіймають у світовій пресі з приводу СС «Галичини»,
сама собою не дивує. Якщо хтось із вояків «Галичини» справді заслужив кару — хай буде
покараний, хто ні — нехай спокійно доживає віку. Варто згадати, що лише Канада тричі розглядала
на судових процесах так звані «злочини дивізії «Галичина». Це було у 1950 році, 1984-му і в грудні
1986-го. Рішеннями цих усіх судів було доведено, що жодних воєнних злочинів за дивізією
«Галичина» не було. У світі ми маємо друзів, але маємо і ворогів. Є певні сили, зацікавлені, щоб час
від часу збуджувати хвилю світового обурення проти України, а не проти поодиноких українців,
котрі зараз доживають віку в Англії чи в Австралії. І дуже прикро, що наші високі урядовці не
поспішають вивчати історію свого народу, щоб давати гідну відсіч подібним кампаніям.
Комуністи й ідеологи Радянського Союзу невпинно звинувачували бандерівців у тому, що вони їм
стріляли в спину. Галицький народ не приймав клятви на вірність комунізму, але бандерівців і вояків
«Галичини» досі звинувачують, що воювали проти радянської армії. А чи знають українці й росіяни,
скільки радянських громадян воювало на боці Гітлера проти Червоної армії? Були полонені солдати,
які хотіли жити і менше думали про ідеологію, а багато було тих, які свідомо стали проти сталінського
режиму. Щойно в інтернеті натрапила на перелік таких формувань. Мабуть, Боже Провидіння хоче,
щоб ця книжка побачила світ, і підкидає мені потрібну інформацію. Тож пропоную ознайомитися з цим
документом:
«В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, которых от силы насобиралось по одной
дивизии, русских частей СС было МНОГО. Вот они: Добровольческий полк СС «Варяг», 1-я русская
национальная бригада СС «Дружина», 15-й казачий кавалерийский корпус СС, 29-я гренадерская
дивизия СС «РОНА» (1-я русская Власова), 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская), 36-я
гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА–СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС — 3 дивизии,16 полков. 29-я Русская ФХА-СС —
6 полков. 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944 года — 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА–СС
1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД — 1 батальйон, 2 роты. Бригада СС
«Центр против большевистской борьбы» (ЦПББ) — 3 батальйона. Разведывательно-диверсионное
соединение Главной Команды «Россия–Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА-СС — 4 отряда
специального назначения.
ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ
«СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) — 1 армия, 4 корпуса, 8
дивизий, 8 бригад.
«АРМИИ» ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта — 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
Русская Освободительная Народная Армия — 5 полков, 18 батальйонов. Русская Национальная
Народная Армия — 3 полка, 12 батальйонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) — 87 самолётов, 1 авиагруппа, 1
полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ
РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта — 11 батальйонов; 583-й охранный (эстонско-русский)
корпус Вермахта — 10 батальйонов; 584-й охранный (русский) корпус Вермахта — 6 батальйонов;
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта — 1 полк, 4 батальйона; 580-й охранный казачий
(русский) корпус Вермахта — 1 полк, 9 батальйонов; 532-й охранный (русский) корпус Вермахта — 13
батальйонов; 559-й охранный (русский) корпус Вермахта — 7 батальйонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион «Белый Крест» Вермахта — 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
«Особая дивизия «Россия» генерала Смысловского» — 1 полк, 12 батальйонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада «Граукопф» — «РННА» генерала Иванова — 1 полк, 5 батальйонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения — 2 полка РОА; 136-я Особого назначения — 2 полка РОА; 210-я
Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) — 1 полк, 2 отдельных батальйона
РОА.
У РУНА та РОА воювали бійці армії Власова.
Ще були «Туземні» охоронні корпуси, русько-хорватські, але чи варто їх перераховувати. Навіть
цього переліку достатньо, щоб зробити висновок: не все так патріотично було в радянському «царстві».
Тільки колишні комуністи досі не хочуть цього бачити і признаватись. А в Москві стояв і продовжує
стояти пам’ятник генералам та солдатам каральних загонів СС, винуватих у масовому знищенні
цивільного населення Росії, України, Білорусі, Польщі та Югославії. Московська міська організація
«Общественный совет» у 1994 році біля храму «Всіх святих» (г. Москва, Ленинградский проспект,
73а), почепила меморіальну дошку, присвячену воїнам СС. Пам’ятник установлено на гроші
товариства XV козачого кавалерійського корпусу СС імені Генерала фон Паннвіца з благословення
Священоначалія Руської Православної Церкви Московського Патріархату, за сприяння групи
німецьких ветеранів Другої світової війни.
Ми досі не можемо звикнути до політики подвійних стандартів, коли одним прощають все, а іншим
не можна навіть посковзнутися.

Інші джерела про УПА
Перші партизанські загони українських націоналістів, які виникли на Поліссі та Волині, не були
пов’язані з ОУН. Їхнім організатором виступив близький до петлюрівського уряду УНР Тарас БульбаБоровець (псевдо: «Тарас Бульба», «Чуб», «Ґонта») , який улітку 1941 року сформував нерегулярну
військову частину під назвою «Поліська Січ» для звільнення регіону від залишків Червоної армії, що
відступала. Наприкінці 1941 року німці спробували розпустити цю частину, але Бульба-Боровець відвів

своїх бійців у ліси Полісся і Волині. У 1942 році члени ОУН(Б) й ОУН(М) створили свої невеликі
підрозділи на Волині. Того ж року ОУН(Б) вирішила сформувати велику регулярну українську армію.
До цієї партизанської армії було включено збройні формування Бульби-Боровця і ОУН(М). Ця армія
остаточно утворена 14 жовтня 1942 року, отримала назву Українська повстанська армія (УПА).
Українська повстанська армія мала розгалужену структуру. Головнокомандувачем УПА з 1943 року
був військовий референт Центрального проводу ОУН Роман Шухевич («Тарас Чупринка», «Тур»).
Йому підпорядковувався Головний військовий штаб. У штабі функціонували відділи: оперативний,
політичний, бойової підготовки, зв’язку, санітарний і господарчий. Окрім того, при Головному
командуванні УПА був відділ Служби безпеки — «СБ». У кінці 1943 — на початку 1944 року, коли
чисельність УПА була найбільшою, в її загонах нараховувалося близько 45 тисяч бійців. Повстанська
армія поповнювалася за рахунок добровольців з числа сільської та міської молоді, а також мобілізації
чоловіків. Мобілізовані становили приблизно 60% загальної чисельності УПА. Разом з тим, УПА
широко використовувала для свого поповнення створену німцями українську поліцію,
військовополонених, що втекли з таборів, а також осіб, які переховувалися від вивезення на примусову
працю до Німеччини. Згодом у підрозділи УПА йшли особи, які ухилилися від призову в Червону
армію. Основною соціальною базою УПА було селянство, весь тягар на утримання армії без держави
також лежав на плечах селян.
В архівах містяться матеріали, трофейні документи ОУН і УПА та німецьких спецслужб, які свідчать
лише про дрібні сутички між підрозділами УПА і німцями в 1943 році. Жодних значних наступальних
чи оборонних операцій, масштабних боїв у документах не зафіксовано. Тактика боротьби підрозділів
УПА з німецькими окупантами в зазначений період зводилася до нападів на пости, дрібні військові
підрозділи, оборони своїх баз, засідок на дорогах. Разом з тим, значна кількість трофейних і оперативних матеріалів, що зберігаються в архівах, підтверджують випадки співробітництва керівництва ОУН
та УПА з німецькою окупаційною владою і спецслужбами.
Із початком відступу німецьких військ з території західноукраїнських земель ОУН і УПА почали
підготовку збройних формувань для диверсійної, терористичної і повстанської діяльності, створення
баз для зберігання продуктів харчування, одягу, зброї та боєприпасів, знищення партійних і радянських
органів, командного складу Червоної армії, працівників НКВС і міліції, ліквідації колгоспів і протидії
мобілізації до лав Червоної армії. Розміри цієї боротьби, зокрема, збройної, ми постараємося
проілюструвати деякими даними. Наприклад, тільки в жовтні 1945 року на території Станіславської
області УПА провела 18 великих боїв (з участю куренів і сотень), 41 малий бій, здійснила напади на
три райцентри і напад на обласний центр Станіслав (31.10.1945 р.). Через відсутність конкретного
обліку репресивних заходів учасників ОУН і УПА та їх таємнісь кількість загиблих у 1941–1943 роках
мирних громадян від рук оунівців встановити не виявилося можливим.
Терористичну діяльність бандерівців і створеної з їхньої ініціативи УПА засуджували навіть
мельниківці. Так, у їхній листівці за листопад 1943 року зазначено: «Мужі і жінки України! Мужньо
і невстрашимо ставте чоло всяким терористичним спробам звести до авантюри визвольну боротьбу!
Організуйте всюди боївки української народної оборони і не давайте себе пограбувати так званою
«Українською повстанською армією»... Дайте відсіч всяким спробам змарнувати свою кров у
безплідній партизанці, кров синів і батьків! Велика мобілізація до УПА — це політичне і військове
безглуздя... Відсіч братовбивцям! Бандерівець, що стріляє українців, — це бандит і агент Москви,
але не український революціонер!...» (Арх. СБУ. Спр. № 376, Т. 9. Арк. 11). Про що це говорить? Що
не завжди боротьба УПА знаходила схвалення у місцевого населення.
Тут хочу нагадати, що Степан Бандера в ці роки був ув’язнений у концтаборі й керувати
організацією в принципі не міг. Якщо якісь терористичні прояви в окремих ватажків і були, то їх не
можна класифікувати як програму організації. Часто свавілля і жорстокість одних провокують на
подібні дії інших. Але факти, як відомо, — річ уперта, особливо коли підкріплена документами.
Після виходу в світ мого роману «Дві обручки» мені нерідко доводилось чути докір, що я висвітлила
не всю правду про вояків УПА. Я й досі її не знаю, і не скоро нам її розкажуть. Доказами на сьогодні
є спогади живих учасників тих буремних подій. Найбільше нарікань було, що бандерівці вбивали
молоденьких невинних учительок і лікарів, присланих з Великої України. Вони їхали на терени
західних областей навчати дітей і лікувати хворих, вірили, що роблять добрі справи. Натомість
деяких з них мордували, кидали в криниці або просто вбивали. Всі ці дії здійснювали ночами, і про
виконавців люди лише здогадувались, а потім чутки обростали дикими подробицями й передавалися
«сарафанним радіо». Основна маса населення, не маючи достовірної інформації, хотіла жити
в незалежній Україні, вірила Провідникам і робила все, що було в їхніх силах. То сьогодні ми вже
можемо розставляти акценти і легко знаходити винуватих, а в ті часи це було дуже й дуже непросто.

Пишучи цей текст, натрапила в інтернеті на жовчні висловлювання про безчинства бандерівців
у так званій «Волинській різні». На сторінки інтернету викладені високоякісні фотографії жертв,
розкладених рядами, мов на своєрідний парад. Автор статті використав увесь свій російський
словниковий запас брутальних слів, щоб якомога більше очорнити бандерівців і «пожаліти» поляків.
Не маю наміру когось виправдовувати, а лише пропоную висновки істориків.
Викладач кафедри історії України Національного технічного університету «Київський
політехнічний інститут» А. Г. Ліпкан у науковій праці докладно описав ці події. «Тепер, коли
розсекречено архівні матеріали, відкрилися можливості для ґрунтовного вивчення й аналізу проблеми
депортації і репатріації населення України та Польщі, виявлення справжніх причин і наслідків цих
трагічних процесів. Депортації українців з їхніх етнічних земель у Польщі не відображені належно
в радянській історичній науці, комуністична ідеологія мало приділяла уваги меншинам, які населяли
Радянський Союз. Тільки в роки незалежності започатковано видання збірників документів, матеріалів
і спогадів про переселення українців із Закерзоння. Таке «незручне питання», як переселення людей
у післяокупаційний період з території західних областей України до Польщі та з Польщі на територію
УРСР тривалий час замовчувалося. У складі Польщі опинилися споконвічні українські землі:
Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя, на яких залишилося понад 700 тисяч українців. Під час
Другої світової війни, коли настав переломний момент, поляки задумалися, що варто було б землі
Західної України, яка у міжвоєнний період належала до Речі Посполитої, залишити у складі Польщі.
Судячи з польської карти, надрукованої в 1939 році, українці заселяли щонайменше 25% території
Польщі, близько 20% — білоруси. Територію Галичини поляки розглядали як невід’ємну частку
«польськості», стверджували, що саме вони захистили східногалицьку землю від татарських
і турецьких завойовників, небезпеки загарбання Росією і тотальної русифікації. «Руську» землю
Галичини подавали як пантеон цвіту польського лицарства, а відтак вона була напівмістичною
святинею, втрата якої прирівнювалася до національної катастрофи. (Зазначимо, що Польща досі вважає
Західну Україну своїми землями і чекає нагоди приєднати їх до себе).
У цьому контексті розповіді доцільно зупинитися на «Волинській різні», яка за подачею польського
політикуму, нібито стала причиною етнічних чисток.
Війна — це завжди страх, кровопролиття і горе. Та найжахливіше, коли на війні ворогами стають
сусіди, друзі, родичі. Під час Другої світової війни національною трагедією двох народів — поляків та
українців — стала так звана «Волинська різня». Навколо цих подій і досі точаться дискусії: одні
доводять, що українці були жорстокими вбивцями польського народу, інші ж звинувачують поляків
у розв’язанні міжнаціонального конфлікту. Та, попри всі неузгодженості, «Волинська різня» — це не
біль окремо поляків чи окремо українців — це спільна трагічна сторінка українсько-польської історії.
Спробуємо проаналізувати факти і з’ясувати, що ж насправді сталося тоді на Волині.
Після Першої світової війни Волинь опинилась у складі Речі Посполитої, — нагадує Ліпкан.
Польським політикам, дипломатам і промовцям шляхом підписання документа вдалося переконати
Антанту, що західноукраїнські, білоруські та литовські землі мають утворити майбутню Польщу,
народам, які там проживатимуть, майбутня держава гарантуватиме гідне життя, а згодом надасть їм
автономію. У1920–1930-ті роки, розуміючи, що розвиток національних меншин зрештою приведе до
зростання національної свідомості та сепаратистських настроїв, Польща навіть і не думала виконувати
підписаний документ. Причому, на Волині ситуація була особливою. 70–75% мешканців краю були
українцями, тому Польща активно боролася за їх полонізацію. Українські культурні організації
закривали як антидержавні; замість українських шкіл відкривали польські; на адміністративні посади
допускали переважно поляків. Тотальних утисків зазнало і православ’я. Польща всіляко намагалася
перетворити українців на поляків. Наступ польської держави був масовим, жорстоким
і антиправославним. Переслідували православних священиків, їх цькували у газетах, накладали
штрафи й арешти за Служби українською мовою. Набиралися такі собі «руйнаційні групи», які
приїздили в українське село і масово били українців (дітей, старих і вагітних жінок), спалювали їхні
оселі, псували продуктові запаси. Була розтрощена неймовірна кількість читалень «Просвіти».
Масовий наступ на церкви відбувався на Холмщині, Підляшші та Волині. У місті Холм у соборі,
закладеному королем Данилом Галицьким, католики розбивали у крипті труни єпископів, священиків,
кості викидали на вулицю, старі пам’ятники зруйнували й облаштовували там костел. Загалом було
втрачено близько 636 православних церков. Православних примусово перехрещували на католиків:
приїздила поліція і зганяла всіх українців у «костел», де їх перехрещували, а згодом — били. Українці
не мали наміру миритися з таким духовним поневоленням і чинили опір. Відповідали замахом на
посадових осіб, бомбовими нападами на держустанови, пошту, саботажем на залізниці й телеграфі. На
це польська влада реагувала новими акціями руйнацій. Українці-емігранти проводили демонстрації

протестів, надсилали скарги до Ліги Націй, яка засудила Польщу за такі дії, хоча результату це не дало.
Ситуація нагадувала, по суті, розпечене залізо».
Польський учений українського походження, історик, літературознавець та публіцист Микола
Сивіцький цілком слушно зауважив: «Українці мали два шляхи: загибель або революція». Ця
революція проти польської влади таки вибухнула б, але почалася Друга світова війна. Тож
наголосимо, що конфлікт розпочався ще до її початку. Щиро кажучи, я не можу назвати хоча б одну
подію, де б українці виявили невмотивовану жорстокість або жорстокість на чужих землях. Справді,
всього було в нашій історії, але коли терпець уривався, то українці влаштовували жахливі різанини.
Але всі вони були лише актом відплати за вчинене зло. Тому й вивчати ці явища треба в комплексі
всіх подій і неупереджено. Інакше можна нарватися на чергову різанину. І не треба після цього нас
у чомусь звинувачувати. Ми маємо право на захист власної гідності у своїй державі! Нам треба
гуртуватись і захищати свою унітарну державу всіма силами, бо пощади не буде ні тим, котрі мали
зброю в руках, ні тим, хто на дивані спостерігав за подіями.
Отією міжнаціональною напругою в Галичині скористалися спочатку німці, а потім — радянська
влада. Після того, як була встановлена німецька окупаційна влада, вона заарештувала керівників
націоналістичного руху, а з 1942 року УПА розпочала антинімецьку партизанську боротьбу. Тоді ж
ОУН оголосила всіх, хто співпрацюватиме з німецьким окупаційним режимом і радянськими органами,
ворогами українського народу. Українці, які до того були в німецькій поліції, залишили її. Звільнені
українцями місця активно зайняли місцеві поляки. Саме ці спеціально створені польські відділи поліції
й брали активну участь у репресійних акціях проти українців. Один з керівників польського
партизанського прорадянського загону Роберт Сатановський зазначав, що польським поліцаям німці
надали повну свободу дій щодо українців. Такої ж думки був і командир партизанського з’єднання на
Рівненщині Василь Бегма. Та й сам Еріх Кох, Рейхскомісар України, підкреслював: «Нам треба
домогтися, щоб поляк при зустрічі з українцем хотів його убити і щоб українець, побачивши поляка,
теж хотів його убити». Спочатку вийшла відозва Крайового Проводу ОУН до мирних поляків із
закликом владнати конфлікт мирним шляхом, але в кінці документа було застереження: «...Кожне наше
спалене село, кожна наша жертва, що будуть з вашої вини, відіб’ються на вас...» Аналогічно розуміло
ситуацію і керівництво Польщі, яке у відповідь просило свою поліцію лояльно ставитися до українців.
На жаль, до цих слів польська поліція не прислухалася, подальші акції проти українців породили
кривавий українсько-польський конфлікт на всіх територіях спільного проживання українців
і поляків — Волині, Східній Галичині, Холмщині, Підляшші, Надсянні та Лемківщині.
Перші серйозні сутички між двома народами почалися в лютому 1943 року з Сарненського
і Костопільського округів, у березні-квітні перекинулися на Дубнівський, Рівненський,
Здолбунівський, Кременецький, Луцький округи та Полісся, а в липні-серпні охопили терени
Ковельського, Володимирського, Горохівського і Любомильського округів. У серпні 1943 року
українсько-польське протиборство перекинулося в Галичину, насамперед — на прикордонні
з Волинню території. У наступні місяці кривавими сутичками був охоплений терен Бережанського,
Рогатинського і Підгаєцького округів. Від червня 1944 року сутички тривали фактично на всій
території Галичини. Можна навести багато прикладів трагічних і кровопролитних сторінок
протистояння українців та поляків.
Чи може бути виправдана така жорстокість? Безперечно, що ні. Але українці мусили обороняти своє
життя і своїх рідних, діяв принцип самозбереження: «Якщо не я вб’ю, то вб’ють мене». «Мені досить
було послухати дитячі спогади моєї свекрухи і свекра, щоб зрозуміти причину такого ставлення
українців до поляків і жидів. На побутовому рівні поляки мали українців за ніщо, на відміну від німців,
що жили в селі. Кожна жорстокість має свою причину, і все не так чорно-біло. І та психологічна смута,
яка творилася на початку 30-х років на підпорядкованих полякам територіях тільки підігріла цю
жорстокість», — пригадує А. Буча.
З іншого боку, на розпалювання українсько-польської ворожнечі впливав і СРСР. Ще 17 вересня 1939
року радянські літаки розкидали звернення, в яких закликали: «Зброєю, косами, вилами і сокирами бий
вічних ворогів — польських панів». Це був відкритий заклик до знищення польської меншості, бо
йшлося не про польських поміщиків, оскільки гніт, який терпіли західні українці, був не стільки
соціальним, скільки — національним. На щастя, українське населення тоді не піддалося на сталінську
провокацію.
Надалі численні факти свідчать, що партизанські загони під орудою більшовиків займали
беззастережно ворожу позицію стосовно УПА, з якою воювали навіть активніше, ніж з німецькими
загарбниками, брутально нападаючи на села і знищуючи мирне населення. Вони були зацікавлені
у залученні поляків на свій бік, тим самим розпалюючи українсько-польський конфлікт. З іншого боку,
частими були провокації, під час яких радянські підрозділи, видаючи себе за УПА, нападали на

польські села, вбивали їх жителів. Такі акції були особливо кривавими, оскільки після них не
залишалося свідків. Таким чином, радянська партизанка демаскувала провокації і потім знаходила
підтримку поляків на цих землях. Ще одним фактом радянсько-польської співпраці, що негативно
позначився на українсько-польських стосунках, було формування на західноукраїнських землях
винищувальних батальйонів («стрибків»). До них записували поляків з даної території. Нарешті,
існувала ще завербована радянською владою польська поліція, але про неї мало що відомо.
Точна кількість жертв Волинської трагедії не відома й досі. У працях польських істориків можна
побачити цифру 50 тисяч загиблих поляків і 15–17 тисяч українців. Але, на думку українських
істориків, такі цифри надто завищені. При цьому посилаються на звіт Армії Крайової за 1943-й рік,
який свідчить, що на Волині загинули 15 тисяч поляків і близько 12 тисяч українців. Цією кривавою
операцією була досягнута основна мета поляків: зруйнувати суспільні зв’язки української
громадськості у Польщі. Відбудовані наново стосунки не повернулися в давнє русло, не осягнули
також рівня, до якого довела б еволюція протягом минулих сорока років. Українці у Польщі стали
розпорошеною діаспорою, позбавленою опори у тому, що для кожного народу найдорожче — в малій
батьківщині, батьківській землі.
Багаторічний досвід показує, що за західним кордоном ще існують люди, які намагаються бачити
історичні події у кривому дзеркалі, замовчуючи агресивну політику польських урядовців, які
винищували українців. Довгі роки польська націоналістична і комуністична преса змальовували тільки
жахи (часто надумані), які нібито чинила УПА, і було суворо заборонено бодай щось розповідати про
звірства Армії Крайової та польської комуністичної влади. Поляки й надалі не перестають
використовувати ці події, коли треба звинуватити в чомусь українців, а комуністи підтакують, не
вникаючи в істинні причини, які призвели до трагедії. Раніше Віктор Ющенко, а недавно і Петро
Порошенко просили вибачення у поляків за цю трагедію. Але такі слова мали б прозвучати від обох
сторін, бо поляки винуваті не менше за українців. Чи усвідомлює польський уряд провину поляків
перед українцями? Думаю, що добре розуміє, але голосно визнати не хоче. Ми ще не навчилися
захищати себе на міжнародному рівні. Заради справедливості зазначимо, що поляки бачать велику
спорідненість двох народів і недарма підтримують нашу молоду державу в боротьбі за Незалежність.
Саме Польща першою визнала новопроголошену Українську державу.
...Восени під час святкування чергової річниці народження УПА в одній із бібліотек Тернополя
відбулася моя зустріч з другокурсниками педагогічного університету. Найбільше мене вразило те, що
студенти майже не знають історії України. І це на теренах західних областей! То чого можна
сподіватися від мешканців східних областей або моїх родичів, котрі перебувають у Росії? Тому не
дивуйтеся, що намагаюся хоч трохи просвітити своїх читачів. Я пізнаю історію нашого краю разом
з вами.
Тепер повернуся до етнічних чисток. Зауважу, що українців депортували з їхніх етнічних земель
усіх, а поляків — ні. Під час депортації як з радянської, так і з польської сторони були численні
зловживання і наруга над переселенцями. Як зауважив І. Пелльо: «Від часу татарських нападів
в Україні не знали такого лиха й знущань, такого грабунку, як після Другої світової війни від
комуністичної влади».
Перегляд кордонів у Європі в ході Другої світової війни супроводжувався грандіозною етнічною
чисткою. Адольф Гітлер обрав чистки знаряддям фізичного знищення євреїв і слов’янських народів
з тим, щоб зробити їхні землі «життєвим простором для німців». Йосип Сталін навіть після війни
продовжував шукати ворогів усередині держави, які могли поповнити ряди ув’язнених у численних
концтаборах, розкиданих по Сибіру. Працелюбні «западенці» підходили на цю роль найбільше.
Відразу ж після повернення радянської влади до Західної України починаються політичні виселення
учасників «банд-формувань» та їх сімей. За різними даними, лише в 1947 році було вивезено близько
двохсот п’ятдесяти тисяч осіб у різні важкодоступні регіони Росії. А звільнені помешкання займали
переселенці з Польщі. Я не оперую точними цифрами, бо їх не знає ніхто, але наголошую на тих
подіях, які переорювали долі тисячам людей. І зверніть увагу, що жодна подія не відбувалася без
«волосатої руки» Москви. За виселення з Польщі національних меншин висловлювалися польські
комуністи, які хотіли бачити майбутню Польщу однонаціональною державою. Це розглядали також як
метод розв’язання назрілих національних проблем, в основному з українського питання, яке
загострилось у роки війни. Погляди інших польських політичних угруповань зі Східної Галичини
збігалися з намірами польських комуністів. Вони теж були за переселення після війни українців до
СРСР чи за розпорошення їх у центральній і західній частинах Польщі. Зверніть увагу! Польща хотіла
відібрати тільки землю, а Сталіну потрібна була робоча сила для освоєння нових просторів.
Придумана сталінською тоталітарною системою та польським «народно-демократичним» режимом
акція геноциду мала на меті ряд цілей. Припинялося функціонування небажаного тоталітарному

режимові вогнища українського національного руху, що його репрезентувало населення «східних
кресів» колишньої Польської держави. Прокомуністичні керівники тодішньої Польщі демонстрували
Сталіну покірність і згоду запровадити в себе соціалістичний шлях розвитку. Вони також загравали
з шовіністично спрямованими елементами у своїй країні, які хотіли бачити повоєнну Польщу без будьяких національних меншин, у тому числі понад мільйонної української.
У серпні 1945 року Москва підписала й офіційно опублікувала договір з Польщею про визнання
лінії Керзона українсько-польським кордоном і про «добровільне» виселення приблизно мільйона
українців із Закерзоння. Цей договір був укладений на основі рішень Тегеранської (1943 року)
і Ялтинської (1945 року) конференцій, учасники якої, керівники СРСР, Англії і США, і не думали
питати в України згоди на від’єднання від неї земель Підляшшя, Холмщини, Любачівщини, Надсяння,
частини Бойківщини та Лемківщини. Для членів антигітлерівської коаліції це питання було
несуттєвим, а для українців, які опинилися на Закерзонні, — трагедією. Наймасовіші нищення
українців, які активно почалися з червня 1945 року, тривали аж до травня 1947-го.
9 вересня 1944 року в Любліні була підписана «Угода між урядом УРСР і Польським Комітетом
Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських
громадян з території України». Одним розчерком пера, за традиційним більшовицьким взірцем вдалося
зробити те, про що польські націоналісти мріяли роками. Ще тривала війна в Європі, а Польща, на
основі цього документа, одночасно позбулася близько шістсот тисяч українців. Шляхом обіцянок про
«щасливе життя у вільній Україні», методами залякування та обману, а в багатьох випадках
і провокацій, — вдалося переселити десятки тисяч українців до УРСР і сплюндрувати квітучий край за
Сяном. Для виселення українців були задіяні всі силові структури прокомуністичної Польщі. Почалася
ворожа пропаганда проти українців на території Польщі. З вересня 1945 року уряд Польщі, всупереч
рішенню, прийнятому на Варшавській конференції, направив на українські землі три дивізії піхоти
з метою примусового вивезення українців на територію УРСР. Запалали села на Лемківщині, Надсянні,
Холмщині. Українці чинили супротив, і багато з них загинули, не бажаючи вступитися з рідної землі.
Від вересня 1945 року до липня 1946-го було виселено до України біля півмільйона осіб, а отих двісті
тисяч затятих, які вперто трималися за батьківські землі й котрих уряд України не мав куди заселяти,
вирішили перевезти на покинуті німцями західні та північні землі Польщі, що на Одері та у Східній
Пруссії. От оцю операцію і назвали «Вісла».
Багато ще можна розповісти про ті важкі для українців часи. Недарма вояки УПА боролися
з урядами й арміями двох країн за виживання українців, але сили були, на жаль, нерівні.
Кількість жертв, яку називають дослідники, сильно відрізняється. За польськими підрахунками, під
час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше 35 тисяч осіб, з українського — до кількох
тисяч. Відповідно до українських джерел кількість загиблих українців на всіх територіях українськопольського конфлікту, охоплюючи Волинь, сягає за деякими підрахунками, 21–24 тисяч осіб. Поляки
всюди обстоюють своїх загиблих, часто фальсифікують підписи і фотографії. Радянську владу, а тепер
уже й ніби свою, українську, мало цікавить доля живих, не те що замордованих тією чи іншою
стороною.
Розмірковуючи над тими історичними подіями, варто взяти до уваги факт, що навіть тепер політики
роздмухують неіснуючий конфлікт між Заходом і Сходом, не задумуються, чим це може закінчитися.
Народ мудріший за своїх воєвод і повинен також розуміти, що коли один етнос вивершується над
іншими і всіляко принижує їх, то рано чи пізно «різанини» не уникнути. Тож треба мирно вживатися
з усіма і «зі своїм уставом не лізти в чужий монастир».

Українські козаки
Термін «козак» уперше згаданий у джерелі XIII століття і походить з тюркських мов. Смислове
значення цього терміна — «одинокий», «схильний до розбою, завоювання». У словнику половецької
мови «козак» перекладено як «страж, конвоїр». Цікава така деталь. Східні давні джерела називали
половців «жовтою ордою». Поклонялися половці Вічно Блакитному Небу («ко» — небо, «зак» —
захищати). В степу на південно-східних рубежах Русі в кінці XII століття виникли військові об’єднання
з русів і половців, які формувалися не за родовою чи етнічною ознакою, а як спільна сила, яка
захищала кордони Київської Русі. У цьому середовищі народилися слова і «козак», і «гетьман»
(ватажок).

Козацькі, тобто спільні прикордонні загони половців та русів, стали силою, яка першою
відчайдушно опиралася монголо-татарським загарбникам. Отже, корені українського козацтва сягають
ще часів половецьких куренів. Період кінця XII — першої половини XIII століть характерний як
перший етап формування та розвитку українського козацтва. Основна причина утворення козацтва
полягала в тих соціально-політичних умовах, які склалися на українських землях у другій половині
XV–XVI століть. Польща та Литва й надалі обмежували самоврядування цих земель аж до ліквідації
залишків їхньої автономності. Посилювалась експансія католицизму. Однією з двох головних причин
виникнення козацтва стали утиски з боку феодалів та міської верхівки Польсько-Литовської держави,
які змушували до втеч сільських жителів і міської бідноти. Другою причиною була турецько-татарська
агресія, яка в середньовіччі становила смертельну небезпеку для слов’янських і ряду інших народів.
Після падіння Києва в 1240 році ареною головних подій в історії України стали західні землі —
Галичина та Волинь. Найпоширенішою формою протесту були масові втечі селян на східні та
південно-східні землі. Такі втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Основними
районами проживання стали Канів і Черкаси, згодом утворилася Запорозька Січ. На думку Дмитра
Яворницького, починаючи з другої половини XVI століття в безкраї простори Дикого Поля кинувся
потік селян-утікачів з Галичини, Волині, Полісся, Поділля. Розпочався другий етап історії козацтва,
коли козаки не тільки захищали свої землі, а й здійснювали походи на кримських татар, нападали на
турецькі фортеці. З одного боку, поява такої небезпечної сили, як козацтво, на кордонах ПольськоЛитовської федерації неабияк турбувала її уряд. У будь-який час ця руйнівна сила могла завдати удару.
Внаслідок втеч селян пани втрачали робочу силу. З іншого боку, панів та шляхту приваблювали
розорані козаками родючі землі на Наддніпрянщині. Держава прагнула отримати верховенство над
козаками, бо це була безкоштовна сила, яка захищала кордони як Литви, так і Польщі.
Козаки вважали, що на освоєних ними землях, вже ніколи не з’являться державні службовці, не
виникне кріпосна неволя. Але на початку XVI століття король своїми указами, а великі князі
грамотами почали роздавати простори, де мешкали козаки, литовським та польським магнатам.
Острозькі, Вишневецькі, Ражінські отримували документи на «окраїнні» землі, будували там замкимаєтки. Таким чином, через деякий час козаки знову опинилися в залежності від панів і шляхти. Значна
частина з них не бажала підкорятися і втікала далі на південь — до дніпровських порогів і за пороги.
Тут на початку XVI століття і почалась історія славного запорозького козацтва — третій етап
у загальній історії козацтва.
У нижній течії Дніпра, за порогами, на острові Мала Хортиця козацький отаман Дмитро
Вишневецький у 1552–1554 роках створив військове формування — Запорозьку Січ, яка й стала згодом
для українського народу могутньою опорою в боротьбі проти феодально-кріпосницького
і національного гноблення та турецько-татарської агресії. Козацтво в українській історії є не тільки
найяскравішою сторінкою нашої історії, воно уособлює ще й добу найбільшого визвольного руху
українського народу, коли проявились не тільки світлі, а й гірші сторони українського національного
характеру. На Січі не було ні феодальної власності на землю, ні кріпацтва. На Запоріжжі панував не
феодальний примус, а принцип найму. Панівну верству Запорозької Січі становили не феодали як
привілейовані особи, а власники рибних промислів, багаті скотарі й торговці, а згодом у міру розвитку
землеробства та інших галузей господарства — власники великих поселень, водяних млинів,
чумацьких валок тощо. Із середовища багатого козацтва походила правляча верхівка — старшина, яка
зосереджувала у своїх руках адміністративну і судову владу, керувала військом та розпоряджалася
фінансами. Вона представляла Запорозьку Січ у стосунках із сусідніми державами. Усю старшину
обирали на військовій козацькій раді, причому участь у виборах мали право брати всі козаки. Однак,
попри це, заможна верхівка в більшості випадків добивалася вигідних для себе ухвал козацької ради.
На Запорозькій Січі діяв козацький військовий суд, який нещадно карав за вбивство товариша,
крадіжки у побратимів. Карали також за приведення у Січ жінок, пияцтво в час походів, кривду жінки,
зухвалість до начальства тощо. На Запоріжжі при церквах діяли школи, де діти козаків навчалися
письма, церковного читання, співу та музики. Ще одним показником розвитку культури на Січі було
шанобливе ставлення запорожців до книги. Звичайно, купувати та дарувати книги могли собі
дозволити лише заможні козаки.
Протягом існування Війська Низового його осередками у різний час були сім Запорозьких Січей.
Цар Петро I розглядав Запорозьку Січ як один із осередків визвольної боротьби українського народу.
Після переходу гетьмана Івана Мазепи та частини запорозької старшини і козаків під проводом
кошового отамана Костя Гордієнка на бік шведів царський уряд звинуватив усе запорозьке козацтво
в зраді.
За наказом царського уряду 14 (25) травня 1709 року російські війська зруйнували Запорозьку Січ.
Після поразки шведської армії та українських козаків під командуванням гетьмана Мазепи під

Полтавою деякі запорожці пішли на південь і в 1710 році заснували нову Січ, при впаданні в Дніпро
ріки Каменки (на Херсонщині). Однак за наказом Петра вона також була зруйнована. Запорожці
відійшли ще далі й заснували у межах Османської імперії Олешківську Січ, яка проіснувала до 1734
року.
Почавши підготовку до війни з Кримом і Туреччиною, царський уряд запросив козаків повернутися
на Запоріжжя. Після ліквідації гетьманства (1764 року) Запорозька Січ залишалася єдиним українським
краєм, де ще зберігалась автономія. Поразка у війні з турками спричинила відсунення кордонів
Російської імперії до гирла річки Південний Буг, і козацькі фортеці почали втрачати своє значення.
Крім того, царський уряд, пригадуючи участь січовиків у кривавому повстанні на Правобережжі,
знаному як Коліївщина, побоювався нових заворушень. У квітні 1775 року Григорій Потьомкін
виступив на засіданні царського уряду з проектом ліквідації Запорозької Січі. На початку червня
1775 року царські війська оточили Запорозьку Січ. Не маючи сил боронитися, кошовий отаман Петро
Іванович Калнишевський змушений був здати фортецю без бою. Разом зі старшиною його було
заарештовано і на пропозицію Потьомкіна заслано на 25 років до Соловецького монастиря, де він
помер у 1803 році (на 113-му році життя). Запорозьке військо було оголошено розпущеним.
Який же висновок із цієї славної і трагічної історії треба засвоїти українцям? Козацький період
тривав триста років. Свою безмежну любов і повагу до козацтва народ виразив у багатьох піснях,
думах та легендах. Прислів’я: «Козацькому роду — нема переводу» популярне й сьогодні. В найтяжчі
часи народ вірив у своє звільнення, відродження козацьких вольностей і за найменшої можливості
намагався цю мрію втілити в життя.

Українські січові стрільці
Українські січові стрільці — єдина українська національна військова формація в складі
австро-угорської армії, сформована з добровольців, які відгукнулися на заклик Головної Української
Ради 6 серпня 1914 року і перебували під проводом Української Бойової Управи. Українські січові
стрільці стали першими українськими частинами на фронтах Східної Європи після битви під Полтавою
(1709 року). Вони мали велике значення для відновлення військових традицій, для зростання
українського патріотизму, створення військової термінології рідною мовою, військового фольклору,
написання пісень та музики, для утвердження форми українського однострою (мазепинка та ін.). До
нашого часу збереглося багато стрілецьких пісень, які продовжують жити від покоління до покоління.
Бойове хрещення «усуси», «усусуси», (так одним словом з абревіатури УСС почали називати
Українських січових стрільців) прийняли 25 вересня 1914 року, захищаючи Ужоцький перевал
Карпатських гір. Тут проти них наступала дивізія кубанських козаків. Отже, відразу ж проявилася
загальнонаціональна для українців трагедія світової війни: адже змушені вони були битися один проти
одного у лавах ворожих армій. Насторожено сприймала український патріотизм «усусів» і австроугорська влада. Зважаючи на те, що основною метою січовиків були національно-визвольні змагання
в ім’я самостійної України, австрійці намагалися не допускати широких контактів стрільців
з українським населенням Прикарпаття й Закарпаття. Австрійське командування навіть замислило
позбутися від підозрілого у своїх кінцевих намірах легіону. Для цього легіон Українських січових
стрільців поділили на невеликі розвідувальні загони, які мали переходити лінію фронту і вести бойові
дії у тилу противника. Ясна річ, що людські втрати «усусів» у таких небезпечних військових операціях
були б максимальними. Зрештою, так і сталося, коли цей план, розрахований, за визнанням офіцерів
генерального штабу австрійської армії, «на цілковиту ліквідацію» легіону УСС, почали виконувати.
Лише окремі вояки повернулися з розвідувальних рейдів, а кілька сотень зникли безслідно.
Єзуїтський план методичного й повного винищення роздрібнених загонів УСС збройними силами
супротивника був зірваний широкомасштабним наступом російських військ. Унаслідок цього
австрійському командуванню довелося кинути на оборону весь український легіон. Протягом жовтнялистопада 1914 року запеклі оборонні бої переходили в наступальні. Міста Борислав, Дрогобич, Стрий
займала то одна сторона, то інша. У той час, як десятки тисяч примусово мобілізованих (у тому числі
українців) не виявляли бажання воювати за Австро-Угорську імперію, Українські січові стрільці
показали себе найстійкішими солдатами австрійської армії. Тому австрійське командування змінило
своє ставлення до них. «Усусів» нагороджували, їм доручали найвідповідальніші завдання. Генерал
Фляйшман у одному з наказів по дивізії, в лавах якої перебували ці вояки, написав: «Січові стрільці

можуть гордо дивитися на свої подвиги, бо повсякчасно залишиться в історії слава їхніх хоробрих діл
та золотий лавровий вінок в історії їхнього народу». Йшлося про найзапекліші бої за гору Маківку
в Карпатах, які відбувалися з початку квітня до початку травня 1915 року. Цікаво, що Українські січові
стрільці, за спогадами сучасників, з початку Першої світової війни складали присягу українським
князям, гетьманам та Запорозькій Січі. Про «перехід» запорозького козацтва в Галичину і підняття тут
духу давньої Січі красномовно свідчить надзвичайно популярна на початку ХХ століття пісня Кирила
Трильовського «Гей там, на горі Січ іде!» Саме нащадкам запорожців з-за Дністра судилося повернути
хід історії, почати процес відродження Української держави. Адже в той час єдиною військовою
формацією, яка мала метою відродити державу, були саме Українські січові стрільці.
Невипадково вище російське командування, описуючи цареві появу січовиків, говорило про них, як
про «отборные войска, называющие себя украинцами, и мечтающие о самостоятельности Украины».
Такі документи посилали лише цареві та його найближчому середовищу, а від нижчого і рядового
складу істину приховували, щоб не пробудити національну свідомість солдатів і офіцерів-українців, які
становили основний контингент царської армії. Саме це незабаром і сталося. То був кривавий час, коли
величезні, озброєні до зубів імперії з мільйонними арміями зчепились у кривавому бою за право
володіти світом. Сотні тисяч людей різних національностей гинули з примхи кількох коронованих осіб.
Україна ж, розділена між Росією й Австрією, постачала гарматне м’ясо для обох імперій. Мільйони
українців з обох боків Збруча замість відроджувати свою державу клали голови у братовбивчій
боротьбі за чужі інтереси. Саме в ці часи Українські січові стрільці розпочали процес так званого
«братання» на фронтах, коли вояки ворогуючих сторін виходили з окопів, переходили через лінію
фронту, встановлювали перемир’я і відмовлялися стріляти один в одного. Розділені фронтом українці
легко знаходили спільну мову, а оглядаючи під час перезахоронень тіла своїх ворогів, часто
натрапляли в речових мішках російських солдатів, кубанських козаків та австрійських жовнірів на
Шевченків «Кобзар» — Біблію кожного українця: і галичанина, і східняка, і кубанського козака.
Звичайно, такі знахідки змінювали свідомість українських вояків, вони почали розуміти, що воюють
з братами за інтереси чужинців. Іншим об’єднуючим фактором була українська пісня, котра лунала
з окопів по обидва боки фронту. Саме за піснею українцям легко було визначити, що навпроти
у ворожих окопах — брати. Наставали хвилини взаємних привітань, обіймів і радості. Жодні накази,
ані сила не змогли б перешкодити цій нормальній поведінці людей, яких єднала доля.
Звичайно, що і російське, й австро-угорське командування, дізнавшись про подібні випадки,
робило все можливе, щоб перешкодити цьому: де були помічені такі акції, відкривали масований
артилерійський обстріл, старшин та солдатів у таких частинах віддавали під суд за порушення
дисципліни, але ніщо вже неспроможне було зашкодити національному поривові східних і західних
українців до об’єднання, поривові, котрий зупинив жорна Першої світової війни, розвалив обидві
імперії і дав могутній імпульс до створення Єдиної Незалежної Української Держави.
Українські січові стрільці склали основу війська ЗУНР — Української Галицької Армії, а друге
крило стрілецтва — Київські січові стрільці стали однією з найкращих регулярних формацій Армії
Української Народної Республіки (УНР) у 1917–1919 роках, яка мала різні форми організації: курені
січових стрільців, полк і окремий загін, дивізія і корпуси, групи... Не буду перераховувати, скільки
в якому з’єднанні нараховувалося старшин і вояків, бо нема окремих даних, але за деякими
підрахунками відомо — біля двадцяти тисяч.
Пам’ять про Українських січових стрільців навіки залишиться в історії, адже вони першими
в Україні на початку XX століття стали великою зорганізованою силою. Цей великий історичний
експеримент довів українцям, що проблема кордонів для нації, котра усвідомлює своє ім’я, свою
гідність, свої ідеали і свою конкретну мету — не існує. Українські січові стрільці були тими
вчителями, які навчили своїх земляків, що не має значення, де хто з українців народився, де живе
і що робить: має значення, ким він себе усвідомлює. Січове стрілецтво на своїх прапорах несло вічно
актуальне українське гасло: єдність національного духу, єдність всеукраїнської думки. Січові
стрільці київського формування були головною опорою протигетьманського повстання, мали
великий вплив на Директорію УНР, але після від’їзду Володимира Винниченка за кордон цей вплив
зменшився. Керівники зрадили свою армію.
Варто ще згадати, що в лавах Українських січових стрільців формувалися характери Андрія
Мельника, Євгена Коновальця і ще більше десяти полковників та сотників, які стали ідейними,
розумними бойовими старшинами, а згодом кістяком при створенні Організації українських
націоналістів (ОУН).

Які національні меншини проживають на території
України?
Багато українців чомусь думають, що русинами називали лише західних українців. Хочу
заперечити, бо ця назва була колись поширена на всій території від Середнього Подніпров’я, лише на
Закарпатті вона найдовше збереглася. Минають літа, і все змінюється, відбувається трансформація
мови і назв.
Уперше назва «Русь» і «русин» зафіксовані в «Повісті минулих літ» від 911–912 років у договорах
князя Олега з Візантією. Звідки пішла початкова назва «Русь», ще нікому не вдалося дослідити.
В давньоруський час етноніми «Русь» — «русин» вживали тільки стосовно жителів Київського та
Переяславського князівств, і лише згодом були поширені на більшу частину. Україна раніше звалася
Руссю, а Росія — Московією, Білорусь — Литвою. Назва ж «Україна» була лише крайовим топонімом,
яким називали прикордонні з Диким Полем середньонаддніпрянсько-східноподільські землі —
козацькі території. Вона й означала, власне, «кордон», а не «окраїна» чи «країна», про що детально
написав ще Михайло Грушевський. Цей факт чомусь залишається поза увагою сучасних дослідників.
У національному складі населення України переважають українці. Їхня чисельність становить
77,8% від загальної кількості жителів. За даними останнього перепису населення (2001), національні
(етнічні) меншини в Україні становили 14 мільйонів осіб або 27, 3 % від усіх мешканців. В Україні
живуть представники понад 100 націй. Найчисленнішими з них є росіяни, євреї, білоруси, молдавани,
болгари, поляки, угорці, румуни, греки, німці, татари, вірмени, цигани та інші. Найбільша етнічна
меншина в Україні — росіяни. Їх проживає 17,3 % від загальної кількості населення.
За регіонами найбільша частка українців у масі населення припадає на Тернопільську (96,8%) та
Волинську (94,6%) області, Луганську (51,9%), Донецьку (50,9%), Одеську (54,6%) і найменша — на
АР Крим (25,8%).
Росіяни належать до давніх жителів України. Селитися на наших землях вони почали ще з XV
століття. Багато з них поселилось спочатку в Слобідській Україні, а згодом на узбережжі Чорного та
Азовського морів. Наприкінці XIX і на початку XX століть унаслідок бурхливого розвитку
промисловості на Придніпров’ї та в Донбасі в ці райони примусово переселили багато росіян. Значна їх
частина так і залишилася на постійне проживання в цих місцевостях. Чимало росіян переселилося
в Україну після жовтневого перевороту 1917 року, а найбільше — в роки Голодомору.
Ось статистика за 1933 рік (тільки те, що вдалося встановити): В Одеську область з Горьківської
переселено 141 ешелон людей. З Білоруської РСР до Дніпропетровської області — 68 ешелонів, і 125
ешелонів перевезли із західних областей Російської Федерації. З Центрально-чорноземного регіону Росії
в Харківську область доправлено 188 ешелонів з людьми. З Іванівської області в Донецьку привезли
147 ешелонів з людьми. Ви можете уявити масштаб переселення?! Переселяли колгоспами з кіньми,
коровами, вівцями, сільськогосподарським інвентарем. Вивозили родинами, зі старими й дітьми.
Зрозуміло, чому нащадки переселенців проводять референдуми про приєднання до історичної
батьківщини, будують барикади і стріляють в українських солдатів. Берізки шумлять у головах
нащадків росіян, яких ешелонами завозили на територію України і поселяли у вимерлі від голоду села.
Генетику не обдуриш!
Так, з 1926 до 1970 року російське населення в Донбасі та Придніпров’ї збільшилося в 2,9 рази.
З ініціативи союзних відомств у 1980 –1990-х роках відбувалося масове переселення росіян в Україну.
Внаслідок цього суттєво збільшилася кількість жителів областей Подніпров’я, Донбасу, Одещини,
Криму та інших регіонів України. Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська області та
Крим — це ті регіони, куди впродовж століть влада переселяла людей з Росії. Ще однією особливістю
розселення росіян в Україні є те, що значна більшість із них проживає в міських поселеннях
індустріальних областей (Донецької, Луганської, Дніпропетровської) та областей Західного регіону:
Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської.
Білоруси — третя за кількістю громадян меншина в Україні. Її чисельність постійно зростає. За
переписом 2001 року кількість білорусів становила понад 275,8 тисячі. Частина з них тепер проживає
на сході та на півдні України. Майже 70% білорусів мешкають у сільській місцевості Рівненської
області.
Євреї займають значне місце серед національних меншин в Україні. Їх чисельність постійно
зменшується: якщо в 1926 році в Україні проживало 2,7 мільйона громадян єврейської національності,
то в 2001 році їх чисельність скоротилась до 103,6 тисячі осіб. Зменшення кількості громадян цієї

національності пов’язано з масовим знищенням їх німецькими нацистами в роки Другої світової війни,
еміграцією до Ізраїлю та інших країн.
На території України євреї з’явилися ще за часів Київської Русі. Прибули вони з кримських
і грецьких колоній та хозарських областей. У XV–XVI століттях чимало євреїв переселилося в Україну
з Польщі. На території Російської імперії євреям дозволяли проживати лише в містах і невеликих
містечках, де вони у багатьох випадках кількісно переважали населення інших етнічних груп.
Особливо багато євреїв було в міських поселеннях Волині, Галичини і Поділля. Тривалий час царський
уряд встановлював так звану лінію осілості, східніше від якої постійне проживання євреям забороняв.
Така межа в Україні пролягала вздовж Дніпра з деяким відхиленням на схід (Брянськ— Полтава—
Луганськ—Маріуполь). У зв’язку з цим багато євреїв «вихрещувалися», тобто змінювали віру
з іудейської на християнську, а прізвища на «милозвучніші» (з’явилися Гольдейберґи, Зільбери та інші
в австро-угорській частині, чи Золотарьови, Лебединські, Цвєтови, Зоріни, Серебрянські —
в підросійській частині України). Варто задуматися, чому уряди боялися проникнення євреїв у владу на
керівні посади, чому Гітлер саме цей народ не злюбив найбільше і намагався його знищити...
Незважаючи на національні утиски російського та австро-угорського режимів, євреї до часу
встановлення радянської влади займали міцні економічні позиції в цих державах. У «смузі осілості»
понад 40% від загальної кількості євреїв займалися торгівлею, приблизно третина була пов’язана
з промисловим виробництвом, лише 5% перебували на державній службі та займались «вільними
професіями» (лікарі, юристи, літератори), 3–4% працювали у сільському господарстві. До жовтневого
перевороту 1917 року в Російській імперії євреїв не допускали до політичної діяльності. Царський уряд
підтримував єврейські погроми і розгнузданий антисемітизм (юдофобство). Євреї «віддячили» цьому
урядові й, використавши народний гнів, на сімдесят років захопили владу в свої руки — створивши
Радянський Союз. Унаслідок радянських репресій у Західній Україні (1939–1941 роки) і тотального
винищення євреїв німецькими нацистами у роки Другої світової війни корінні євреї в Україні майже
повністю зникли.
За останнім переписом населення не видно, скільки ж нині євреїв проживає в Україні, бо вони не
поспішають розкривати свою національну приналежність. Зате бачимо, як успішно євреї захоплюють
керівні пости в державі, «відтискають» бізнес і стають олігархами.
Тепер в Україні працює Товариство єврейської культури, відновлюють єврейські національні
школи, синагоги, видають газети мовою ідиш. Мимохіть згадується одкровення єврея Розенталя
і післявоєнна доктрина Аллена Далеса.
Поляки — одна з найдавніших національних меншин України. Вони селилися на українських
землях ще з княжих часів. Друга хвиля припливу в Україну поляків почалася після розпаду ГалицькоВолинської держави та окупації Польщею Галичини і Західного Поділля. Колонізація поляками
Лівобережної України розпочалася наприкінці XVI — на початку XVII століть. Число їх постійно
збільшувалось аж до Другої світової війни. Внаслідок репатріації після операції «Вісла» кількість
поляків на західноукраїнських землях дуже зменшилася. На сучасному етапі переважна більшість
поляків проживає в міських поселеннях. В Україні працюють Польське культурно-освітнє товариство,
польські школи у Львові, факультативи для вивчення польської мови у Вінниці, Житомирі, Києві.
У Львові виходить «Gazeta Lwowska».
Кримські татари — давні жителі Криму, корінна національна меншина України. Як народ кримські
татари сформувались у Криму і вважають себе нащадками різноманітних народів, які приходили до
Криму в різні історичні епохи. Дуже важлива роль в етногенезі кримських татар належить західним
кипчакам, котрі відомі у Київській Русі під назвою половці, а в західній Європі під назвою кумани або
комани. Цей різноманітний етнічний конгломерат консолідувався протягом століть в єдиний
кримськотатарський народ. Об’єднуючими засадами в цьому процесі були спільність території,
тюркська мова та ісламська релігія. Остаточно процес формування народу завершився в період
Кримського ханства. Держава кримських татар — Кримське ханство — існувала 340 років. Протягом
більшої частини своєї історії воно перебувало в залежності від Османської імперії та було її
союзником. Доба Кримського ханства — це період розквіту кримськотатарської культури, мистецтва та
літератури.
У 1783 році внаслідок перемоги над Османською імперією Росія Крим спочатку окупувала, а потім
анексувала. Це було початком етапу історії кримських татар, яку вони називають «Чорне століття».
Непомірне гноблення татар з боку російського уряду породило масову еміграцію до Османської
імперії. Саме їхні нащадки нині становлять кримськотатарську діаспору в Туреччині, Болгарії та
Румунії. Це стало причиною занепаду сільського господарства і практично повного знелюднення
степової частини Криму. Саме в цей час Крим залишила більша частина кримськотатарської еліти.
Поруч з цим тривала колонізація Криму за рахунок залучення російським урядом переселенців

з теренів метрополії. Все це призвело до того, що з мільйона кримських татар, які мешкали в Криму на
момент анексії його Росією, наприкінці XIX століття залишилося менше 200 тисяч, що становило
близько чверті всього кримського населення.
Найбільше меншина постраждала від Росії в 1944 році, коли згідно з рішенням Державного комітету
оборони тодішнього Союзу РСР кримські татари були депортовані з півострова за межі України.
Приводом для депортації стало звинувачення кримських татар у колабораціонізмі з гітлерівцями. Було
переселено 44 тисячі сімей (близько 191 тисячі осіб). На їхнє місце масово завезено росіян з Росії.
Кримські татари в умовах незалежної України почали повертатися на свою історичну батьківщину,
уряд виділив значні кошти на їх переселення, будівництво житла тощо. Депортація кримських татар —
безперечно геноцид, бо майже половина депортованих вимерла за короткий час. Місцеве ісламізоване
населення внаслідок прилиття крові багатьох інших народів і стало кримськими татарами. Проведені
раніше дослідження показують, що кримські татари — європейський народ, генетично близький до
українців.
Німці. Поселення німців в Україні має свою історію. Так, перші сільські німецькі поселення
появились на початку XVIII століття на Закарпатті (поблизу Мукачева та Сваляви), а згодом
у Галичині, Буковині, на півдні Волині. На західноукраїнські землі німці прибували в міста,
створювали свої колонії в сільській місцевості.
У другій половині XVIII століття німці за сприяння царського уряду селилися в Східній Україні,
зокрема в Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, Криму. В час війни та
в післявоєнні роки значна частина німців зі Східної України була депортована на Далекий Схід.
З центральної та західної частини німці переїхали в 1943 році до Німеччини. Після здобуття Україною
незалежності депортовані німці частково повернулись, але внаслідок невиконання урядом програми
переселення, багато з них виїхали до Німеччини. За останнім переписом, німців в Україні проживало
біля 33 тисяч.
Молдаван у нашій країні проживає 258,6 тисячі. Чимало їх осіло тут у XVI–XVII століттях, коли
молдавські кріпаки, рятуючись від турецького гноблення, сім’ями переселялися в Україну. Протягом
післявоєнного періоду їх чисельність в Україні постійно зростає. За даними перепису населення 2001
року, понад 70% молдаван проживало на території Одеської та Чернівецької областей, значно менше —
в Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській областях і в АР Крим. Особливістю
сучасного розселення молдаван в Україні є те, що переважна більшість представників названої
національної меншини проживає у сільській місцевості.
Болгари проживають в Україні переважно (87,1%) компактно на території Одеської і Запорізької
областей. У незначній кількості болгари є і в Донецькій, Миколаївській, Кіровоградській,
Дніпропетровській, Луганській областях. Болгарські колонії з’явились на півдні України в другій
половині XVIII століття під час боснійсько-турецької війни. Болгари в Україні — переважно сільські
жителі. Вони, як й інші національні меншини, користуються всіма правами, гарантованими їм
Конституцією України.
Угорці проживають в основному на території двох областей України — Закарпатської (96,7%)
і Дніпропетровської (0,5%), переважно в сільській місцевості. Під час останнього перепису їх було
156,6 тисячі осіб. Племена угрів з’явилися на території України під час переселення їх у Придунайську
низину в ІХ столітті. Теперішні райони Закарпатської області угорські королі та феодали захопили
пізніше, витіснивши слов’янське населення ближче до гір. Особливо велика хвиля угорської
колонізації захопила Закарпаття після спустошливих татаро-монгольських набігів у ХІІІ столітті,
а пізніше — в результаті захоплення Угорщини Османською імперією. В місцях компактного
проживання угорців діють дитячі заклади, школи з угорською мовою викладання, видають газети,
ведуть телевізійні та радіопередачі їхньою мовою.
Інші національності розчинилися в українському етносі й не вимагають для себе якихось
преференцій. Земля наша багата і щедра. За розумного використання її багатств і поваги один до
одного хліба і території вистачить усім народам, які з власної чи злої долі опинилися в спільному
з нами життєвому просторі.

Перші людські жертви

Вишукуючи в інтернеті відповіді на свої запитання, я водночас стежила за подіями, які дедалі
більше розбурхували населення України. Молодь долучалася до страйків, підтримувала київський
Майдан, а старше покоління не відходило від радіоприймачів та екранів телевізорів — хвилювалися не
тільки за ближніх, а й за долю України. Сповнена енергією молодь прагне змін, тому готова стояти
і домагатися, щоб Президент та урядовці виконували обіцянки, з якими йшли на вибори. Та якщо
взялися керувати державою, то не треба лише у власну кишеню працювати, а хоч трохи про людей
дбати. Відколи почалося протистояння на Майдані, люди не приховували невдоволення і вже навіть
недолугий, який ніколи політикою не цікавився, зрозумів, що правляча верхівка довела народ до
повного зубожіння. В економічних оборудках настільки можновладці пов’язані один з одним, що
відправити Прем’єр-міністра у відставку Президент не наважується. Майданівці вимагають саме цього.
В грудні 2013 року режим Януковича здійснив спробу ліквідувати Євромайдан під час нічного
штурму, застосовуючи спецпідрозділ «Беркут» та солдатів внутрішніх військ. На захист прав людини
піднялися громадські організації, вимагаючи, щоб винуваті в розгоні мирної демонстрації були
покарані, а постраждалим пропонували допомогу. Брутальні порушення прав і свобод людини були
зафіксовані в різних регіонах України, унеможливлюючи конструктивний діалог з чинним урядом
України. Порушення фундаментального права на мирні зібрання лідери профспілок розцінили як
порушення Конституції України та принципу демократії. Це — основна причина, яка призвела до
масового виходу людей на вулиці, й без вирішення цього питання стало неможливим врегулювати
ситуацію.
Співачка Руслана Лижичко закликала киян і гостей міста зустріти Новий рік на Майдані й взяти
участь у встановлені рекорду для Книги Гіннеса з максимальної кількості людей, які одночасно та
в одному місці заспівають державний Гімн. Тієї символічної миті святковий Майдан перетворився на
сотні тисяч голосів та океан ліхтариків. Гарне видовище, яке потім на своїх телеекранах побачив увесь
світ, бо воно було зафіксоване з гелікоптерів під пильним наглядом міжнародних експертів.
1 січня у Києві відбулася смолоскипова хода на вшанування пам’яті провідника ОУН Степана
Бандери, завершившись мітингом перед будівлею Київської міської державної адміністрації. Таким
чином учасники заходу відзначали 105-ту річницю від дня народження Провідника ОУН. У цьому
заході взяли участь кілька тисяч людей. За словами її організаторів, депутатів від партії «Свобода»,
такі ж марші відбулись і в низці інших українських міст. «Ми завжди прийдемо і схилимо низько
голови перед пам’яттю тих бійців, тих провідників, які проклали нам шлях до великої української
держави», — сказав лідер партії «Свобода». Слова Степана Бандери: «І настане час, коли один скаже:
«Слава Україні!» А мільйони відповідатимуть: «Героям Слава!» — втілилися в життя. Почалася
Революція Гідності. Тепер це привітання стало символом для всієї України.
Настало 19 січня 2014-го року. Влада продовжувала ігнорувати багатотисячний мирний протест
упродовж двох місяців, а також прийняла скандальні закони 16 січня, що на думку більшості експертів,
обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання
учасників Акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство.
Прийняття цих законів стало реакцією влади на масові протести громадян. Майдан вибухнув новими
акціями протесту. І цього разу вони не були мирними — в хід пішли коктейлі Молотова та старі
автомобільні шини, які палили цілодобово, щоби стримати наступ силовиків. Убиті, безліч покалічених
і травмованих, сотні затриманих — такий наслідок відсутності діалогу між владою і народом.
День Соборності цього року став кривавим. 22 січня 2014-го під час протистоянь на вулиці
Грушевського зафіксували перших загиблих. Були вбиті вогнепальною зброєю Сергій Нігоян — вірмен
за походженням, та Михайло Жизневський — білорус. Цього ж дня у лісосмузі в Бориспільському
районі Київської області знайдено тіло Юрія Вербицького — учасника Автомайдану, якого спочатку
викрали з Олександрівської лікарні, потім вивезли за межі міста і там замордували. Ці смерті
викликали у народу великий гнів, і на знак протесту майданівці почали захоплювати приміщення
обласних адміністрацій. До цієї акції долучилися спочатку в майже всіх обласних центрах Західної
України, крім Закарпатської, Чернігівської та Полтавської областей. Всюди, крім Донецької області та
Криму відбувалися мітинги на підтримку Євромайдану.
...Щороку 29 січня українці вшановують студентів та гімназистів, полеглих у бою під Крутами.
Скористаюся міркуванням Ярослава Файзуліна, які ще в 2012 році він висловив у статті: «Як
відрізнити історичну правду від міфу?» Незважаючи на те, що бій під Крутами не мав визначального
воєнного значення, він для українського народу став символом героїзму і жертовності молодого
покоління у боротьбі за незалежність України. Тривалий час подробиці Крутянського бою залишалися
невідомими і нагадували радше міф: проти багатотисячного більшовицького війська український уряд
безжально кинув необстріляну молодь, майже дітей. Вони хоробро бились, але загинули у нерівному

бою. І лише через багато десятиліть, після оприлюднення додаткових документів і публікацію
численних спогадів, з’явилася можливість відтворити обставини бою.
29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що між Бахмачем та Ніжином, зійшлися в бою
загін революційних військ більшовицької Росії, який наступав на Київ, і захисники УНР.
З українського боку боєм керував сотник Армії УНР Аверкій Гончаренко. Участь у кривавому дійстві
брали чотири сотні 1-ї Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та 1-ша сотня
Студентського куреня Січових стрільців (разом — понад 500 рядових вояків і 20 старшин).
У спогадах А. Гончаренка зафіксовано, що він мав наказ від командувача українськими військами
Юрія Капкана перешкодити наступові ворожих військ на Київ. Студентський курінь імені Січових
стрільців формувався на початку січня 1918-го паралельно зі створенням Гайдамацького коша
Слобідської України. До нього добровільно записувалися студенти Київського університету Святого
Володимира, Українського народного університету, гімназисти старших класів 2-ї української
гімназії Кирила і Мефодія. Військовий вишкіл вони проходили у Костянтинівському військовому
училищі, що на Печерську.
Більшовицьким наступом на Київ командував головком радянських військ, підполковник Міхаїл
Муравйов. Його промови й виступи перед червоноармійцями розкривали ставлення більшовиків до
українського населення. В загоні російських більшовиків під Крутами були червоногвардійці, солдатиросіяни і балтійські матроси. Їх наступ підтримували артилерія та бронепоїзд. Однак, незважаючи на
десятикратну перевагу більшовицьких військ, бій під Крутами тривав понад п’ять годин, й обидві
сторони зазнали значних втрат. Надвечір оборонці почали відступ у напрямку Києва, аби не потрапити
в оточення. Забравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелону, який чекав за
кілька кілометрів від Крут. Під час бою там розміщувалися військовий штаб і лазарет. Через суттєві
втрати та розібрану залізницю росіяни цього дня не змогли продовжити наступ на Київ.
Українці втратили вбитими, пораненими, полоненими 250–300 вояків і 10 старшин. При відступі
одна чота (взвод) Студентської сотні потрапила в полон. Відступаючи у сутінках, хлопці втратили
орієнтир і вийшли на станцію Крути, яку вже зайняли червоногвардійці. Аби помститися за свої значні
втрати, більшовики спочатку знущались із двадцяти семи полонених, а потім вбили їх. Місцевому
населенню не дозволили хоронити загиблих, і лише згодом тіла студентів і гімназистів з-під Крут були
перевезені до Києва і 19 березня 1918 року врочисто поховані на Аскольдовій могилі. У траурному
мітингові на Аскольдовій могилі взяли участь державні й політичні діячі УНР та представники
інтелігенції. У своїх виступах возвеличували дії полеглих українських бійців, ідеалізували їх, натомість
російських більшовиків зображали у найтемніших тонах. Міф про бій під Крутами поширювали ще
в роки революції. Про подвиг молоді під Крутами завжди пам’ятали українці, що жили у вільному
світі. Відзначаючи дату проголошення незалежності України, вони згадували й про крутян.
Розстріл студентів під Крутами був одним із перших випадків розправи над полоненими у роки
громадянської війни. Він показав, що більшовики воюють за своїми, нелюдськими правилами, бо на
фронтах Першої світової війни воюючі сторони дотримувалися міжнародних Женевських конвенцій
щодо полонених, згідно з якими останнім було гарантовано життя.

Чи можна переконати людину?
— Що там у вас відбувається? — прозвучало перше запитання при моїй розмові з молодшим
сином Андрієм, який також волею долі давно став громадянином Росії.
— Доброго дня, синку! А що тебе так схвилювало? — запитанням на запитання відповіла йому,
відчуваючи, що знову доведеться виправдовуватися, ніби від мене залежить те, що нині відбувалося
між нашими країнами.
— Ви всі подуріли, чи що? Чекаєте, коли на вас танками підуть? Погрались у демократію —
і досить! Вам би нашого Путіна, скоро б кров’ю вмилися!
— Не кип’ятись. У нас своїх кровожерливих вистачає. Не піде народ з Майдану, поки Президент не
погодиться на поступки. Може, у вас легше, а в нас діють бандитські закони, й українці не хочуть з цим
миритися. Не може бути, щоб на такій благодатній землі, як Україна, панував один чи два клани,
а решта люду ледь животіла, — намагалася пояснити синові свою точку зору.
— У вас на тому Майдані утворилося брудне містечко, і з усієї України сходяться бомжі, щоб на
«халяву» поїсти, чарочку горілки випити. Дурні люди їм ще й гроші дають...

— Це вам так розповідають. Ти заглянь у соціальні мережі й почитай, що люди пишуть. На Майдані
виборювати краще життя збираються звідусіль найкращі люди. Кожен другий громадянин має одну або
дві вищі освіти, постійну роботу чи власний бізнес, але жити «по поняттях» уже не хоче. Багато з них
їздили Європою і бачили, як живуть інші люди, тож хочуть змін у власній державі. На жаль, наша
правляча верхівка мріє лише про те, якби ще прийняти закон, щоб владу передавати у спадок своїм
дітям, а цього допускати не можна, — проводила політінформацію, як недосвідченому.
— Мамо, в мене вища освіта, а ти мені вичитуєш наче школяреві. Ти трохи недооцінюєш
правителів. Вони всі свої статки віддали б за еліксир молодості, щоб при владі бути вічно, а не дітям
передавати... Що ж, пожартували — і досить, — всміхнувся син. — Не переймайся політикою. Кілька
євреїв ділять сфери впливу, найняли для цього безробітних людей, щоб пограли мускулами один перед
одним. Твоє і моє там не мелеться, тому менше дивися телевізор, бо кореспонденти відробляють
олігархам чи владі гроші, не задумуючись, як їхня інформація впливає на здоров’я необізнаних людей.
— Добре тобі говорити, а ми живемо ніби на голках і не знаємо, чим усе це закінчиться.
— Покладуть кілька тисяч — і натовп заспокоїться... — впевнено сказав Андрій. — Поки Путін не
знайде гідну Кремля кандидатуру, ваш Президент у відставку не піде, якби навіть хотів.
— Це у вас так думають. А я відчуваю, що скоро події розгорнуться за іншим сценарієм. Людське
терпіння на межі, тож достатньо якогось навіть незначного чи курйозного випадку — і може пролитися
кров. Чому ви не хочете зрозуміти, що ми не бажаємо, аби ви втручались у наше життя? — сердилась я.
— Та хто вас буде питати... Ніхто не дозволить, щоби бандерівці та «Правий сектор» верховодили
на просторах колишнього Радянського Союзу! — підвищеним тоном мовив Андрій і я відчула, що
розмову треба завершувати, аби знову всю ніч не змочувати слізьми подушку й не звинувачувати себе,
що погано виховала дітей.
— Якби оце, сину, твій старший брат нав’язував тобі свою думку і змушував робити те, що йому
хочеться. Тобі сподобалося б?
— Знайшла з чим порівнювати! Я йому пику набив би! — засміявся син.
— Росіяни вважають себе старшим братом для українців. Якщо так, то не лізьте до нас, а ми якось зі
своїми проблемами самі впораємося, — порадила синові, й ми попрощалась.

Події у Києві 18–20 лютого 2014року
Щоденно всі канали телебачення показували злагоджену роботу Євромайдану. Для цього
було створено Самооборону Майдану — всеукраїнський понадпартійний громадський рух,
добровільне громадське формування, що діяло на основі самоорганізації, громадянської солідарності та
координації діяльності структур різного рівня. До цього формування належали активісти Євромайдану,
організовані у загони самооборони, які призначені для гарантування безпеки учасників протестів,
підтримання громадського порядку на території, контрольованій активістами, та інших заходів.
Самооборона Майдану координувала свої дії тільки зі Штабом національного спротиву. Загони
Самооборони почали формуватися на Михайлівській площі в Києві з власної ініціативи
протестувальників одразу ж після силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Фактично
Самооборона організувалась наступного дня, першого грудня, й оголосила своїм учасникам такі
завдання: зберегти суверенітет та єдність України; відстояти європейський вибір України; захистити
права і свободи громадян; чинити спротив діючому злочинному режимові до повного його усунення.
Президент та уряд, мабуть, і в кошмарному сні не бачили й не уявляли, до чого це призведе.
Складалося враження, що керівництво країни своїми діями зайшло в глухий кут і не знало, як з нього
вийти. Надіялися, що вдарять сильні морози і люди вимушені будуть розійтись. Але на Майдані
створили наметове містечко, де можна було отримати медичну допомогу, їжу, обігрітися.
На діяльність київського Євромайдану, на мітингувальників жертвували загалом до 400 тисяч
гривень щодоби. Варто зазначити, що кошти на ці потреби збирали на Майдані Незалежності. «У нас
немає такого, як збір коштів. Просто стоїть великий прозорий ящик, і бувало навіть, що за підсумками
дня звідти виймали і 100 тисяч, і 200 тисяч, і навіть 300 тисяч гривень. 400 тисяч гривень — це був
максимум коштів, зібраних за добу», — повідомив комендант Будинку профспілок.
Фінальним і найдраматичнішим етапом Революції Гідності стали події 18–20 лютого. Нерви
в людей не витримали, і почалося силове протистояння: з боку протестувальників — каміння і коктейлі
«Молотова», а з боку беркутівців — автоматні черги та влучні постріли снайперів. У ті дні ніхто

в Україні ще не знав, кого представляє «Правий сектор». Уперше його представники проявили себе 30
листопада — в ніч розгону Євромайдану націоналісти, перебуваючи у меншості, захищали студентів
і намагалися зупинити «Беркут». Також «Правий сектор» брав безпосередню участь у штурмі
держустанов Києва першого грудня. Саме учасники «Правого сектора» стали учасниками сутички
з силовиками 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського. Того дня близько 15 години радикально
налаштована група зі згаданого сектора спробувала штурмувати кордон охорони до урядового
кварталу. Внаслідок сутичок підпалили автобус «Беркута», а бійців закидали камінням і петардами.
Спецпризначенці застосували спецзасоби і, попри холод (мінус 17 градусів) — водомет. Протистояння
між силовиками та мітингувальниками у центрі Києва поновилося під час мирного наступу до
Верховної Ради 18 лютого, який лідери опозиції оголосили напередодні. Криваві події розгорталися
вдень у Маріїнському парку, на вулицях Інститутській, Грушевського та майдані Незалежності, а в ніч
на 19 і зранку 20 лютого під час контратаки снайпери розстріляли мітингувальників. Унаслідок
сутичок загинуло близько сотні людей різного віку, півтори тисячі було поранено і майже триста осіб
зникло безвісти.
Цей кривавий день став ніби холодним душем для українців. Усі зрозуміли, що влада переступила
межі своїх повноважень, застосувавши зброю проти народу, і тепер керівників уже винесуть з кабінетів
на смітник історії. Чого люди хотіли насправді? Невже лише підписання угоди чи відставки Прем’єрміністра? Не лише. Політичні вимоги були тільки приводом для повстання. Проти влади вийшли люди,
які за останніх 23 роки навчились існувати і виживати без держави. Цим людям від держави потрібно
було небагато — безпеки, справедливих податків, зрозумілих правил гри, законності та, звісно ж,
громадянських свобод. Їм не була потрібна влада. Вони спокійно могли існувати без неї. Їм краще
взагалі без жодної влади, ніж із такою владою, що не може забезпечити умови, в яких вони насправді
можуть усе зробити самі. Влада несла загрозу для суспільства, бо стягувала несправедливі податки,
грала без правил, зруйнувала судову систему та підважила всі можливі свободи. Така влада в людей
викликала тільки презирство та гнів.
Щоправда, сказати, що Майдан підтримали всі прошарки суспільства, було б явним
перебільшенням. Ні, тут об’єдналися люди, які змогли піднятися до розуміння «спільної справи». Двічі
судимий Президент зі своєю свитою нав’язували людям бандитські правила гри, протягом чотирьох
років правління налагоджували злочинні зв’язки з працівниками бюджетної сфери, звідки можна легко
викачувати кошти, силовиками та різного роду босяками. А з народом очільник держави не зумів
знайти спільної мови, бо простим людям не потрібні подачки, кості й недогризки з владних столів. Ці
люди покинули кожен свою ділянку, за допомогою якої навчилися жити й виживати, й вирішили
інвестувати у свою свободу самі — гроші, час, нерви, сили, пристрасть. І, як виявилося, життя також.
Цього дня народ переконався, що Янукович — не Кучма, і для того, щоб залишитися при владі, буде
стріляти, калічити та вбивати. Також ніхто не мав сумніву в тому, що від самого початку Майдан
протистояв розгалуженій системі впливу агентів Путіна. Знаючи боягузтво Януковича, коли він від
одного яйця непритомнів, були впевнені, що це не його особисте рішення — протиставити армію, яка
повинна захищати народ, проти цього ж народу. Тому на Майдані сформувався образ українського
суспільства небаченого рівня самоорганізації та солідарності. З одного боку, воно було вкрай порізнене
в ідеологічному, мовному, культурному, релігійному і класовому планах. На Майдані мимоволі
сформувався союз національних індивідуалістів, бо всім без винятку потрібна була лише свобода.
І кожен у гасло «Слава Україні! Героям слава!» вкладав щось своє, маючи на увазі — спільне. Саме тут
було поламано чимало стереотипів про український характер. З’ясувалося, що «моя хата скраю» — це
вже зовсім не про нас, а про якийсь інший, доісторичний народ. На зміну егоїстичному, скупому
і тупуватому образові хохла прийшов інший персонаж — упертий та послідовний альтруїст,
спроможний піднятися над власними інтересами. Разом із подоланням звичних національних
стереотипів саме на Майдані відбулось остаточне прощання з «совком» і його родовими травмами —
пасивністю, відсутністю амбіцій і пересічною сірістю. На Майдані працював колективний мозок.
І якщо дехто стверджує, що там усі куплені, то хіба недолугий буде казати, що за двісті чи триста
гривень людина може підставляти голову під кулі, голими руками йти проти чорної роти «Беркуту».
Кілька днів у Києві відбувалися жалобні акції з поховання загиблих під час сутичок. У ці дні вперше
прозвучали узагальнені слова «Небесна Сотня». Чому сотня? Та тому, що протестувальники на майдані
були розподілені на сотні (така бойова структура). І ці загиблі склали якраз сотню, але вже небесну, яка
тепер пильно спостерігатиме за подіями, однак уже з неба. До Небесної Сотні зарахували всіх загиблих
і замордованих протестувальників від грудня 2013 року до лютого 2014 року. Під час прощання
з полеглими лунала жалібна лемківська пісня «Пливе кача...». У перші дні ще дослухалися до слів, бо
не кожному був зрозумілий зміст тексту, а в наступні — мелодія викликала жаль та потоки сліз
у багатьох людей. Спокійно слухати цю пісню не можна й тепер, коли минув рік після трагедії. Були

загиблі й серед силовиків, які виконували злочинний наказ командирів. Досі невідомо, скільки
людських душ насправді в Небесній Сотні... Це не тільки ті, кого вбили в центрі української столиці
наприкінці лютого. Це також і всі ті, хто виступив проти режиму в різних куточках країни, а потім
пропав безвісти чи був замордований ще з початку Євромайдану.
Ці криваві події негативно вплинули на моє самопочуття. Я не хотіла вірити, що це трапилось
у моїй мирній країні. З нами, українцями, які терпіли до останнього, чекаючи, що їх почують
і Президент погодиться хоч на невеличкі поступки. От у цьому місці хочу нагадати, чому відбувалися
в Україні бунти (Гайдамаччина, Коліївщина, «Волинська різня»). Якби наші правителі хоч трохи
цікавилися історію народу, яким збираються керувати, то знали б, що всякі перегини закінчуються
бунтом та різнею. Українці — народ терплячий, але коли вже той терпець вривається, то багатьом стає
не до сміху. Моє серце відчувало, що це тільки початок великого протистояння...

Нарешті крига скресла
Протягом двох місяців я не могла писати, бо не бачила сенсу. Мовчки терпіла біль у серці,
лише намагалася приборкати високий тиск, щоб не розбив параліч. Усвідомлювала, що доглядати мене
діти з Росії не приїдуть. Та й не хочу нікому нав’язувати себе, зі своїми неоднозначними поглядами на
життя. Багатьом здається, що на їхні погляди ніщо не може вплинути. І я так думала. Та після
спілкування з дітьми, які жили за межами українських барикад, почала глибше аналізувати останні
політичні події. Сини, один і другий, закинули на мою пошту кілька цікавих статей, які спонукали мене
дізнатися про українську кризу більше, ніж нам розповідали в засобах масової інформації.
Повернуся до кривавих подій у центрі Києва, які змусили Президента залишити цю найвищу посаду
і втекти з Києва. Такий грізний правитель, який свого часу не одному посадовцеві давав кулаком
у пику, раптом злякавсь і зі всім виводком втік до Росії. Хай би втікав, але ж потягнув за собою
мільярди награбованих доларів і гори майна! За ним подалися всі причетні до його правління урядовці,
залишивши порожню казну і величезні борги. Корумповані СБУ та прокуратура дали «зелене світло»
всім, кого треба було б притягнути до кримінальної відповідальності. Невже у цих структурах не було
патріотів, які могли вдарити на сполох і зупинити виведення з країни величезних грошових коштів? Чи
настільки всі мали «рило в пушку», що не насмілилися ворушити осине гніздо? Безперечно, що виїхати
хочуть не всі. Нижчі клерки пристосуються до нових начальників, покажуть їм апробовані схеми
виведення з бюджету грошей, — і все залишиться без змін. Мабуть, у ці дні не один згадав приказку
«Менше відкусиш — швидше проковтнеш». Якби ж її пам’ятали ще й керівники і не були жадібними
до такої міри, яка призводить до втрати контролю над своїми діями. Судячи з тих багатств, які
Янукович не встиг вивезти зі свого маєтку в Межигір’ї, можна зробити припущення, що він планував
правити Україною ще довгі роки і на це не жалів би коштів. Цікаво було спостерігати за людьми, які,
крокуючи територією Межигір’я, тішилися, що побачили, як можна жити за гроші платників податків.
Тому й не дивно, що перед кожними виборами претенденти на владу обіцяють виборцям віртуальні
«золоті гори», маючи на меті отримати для себе натуральні «золоті батони». В мене відразу виникла
підозра: а кому дістанеться оте конфісковане багатство? Рознесуть у кабінети до нових керівників чи
відразу розвезуть по маєтках, не виїжджаючи з Конча-Заспи? Впевнена: ніхто ніколи у жодному
виступі не почує, що за рахунок конфіскованого майна виконали якусь державну програму чи
повернули людям заборговані Ощадним банком кошти. Нічого цього не станеться. Відбудеться тихий
перерозподіл між тими, хто захопив владу, а в казну чи музеї потрапить лише незначна і маловартісна
частина того, що награбували колишні державні посадовці.
— Ну, і що ви мудрого зробили, коли дали змогу вивезти з країни величезні багатства? — не
приховував зловтіхи Денис.
— Ніби я працюю начальником прикордонної служби, і від мене це залежало. Хто б не прийшов до
влади — грабують країну. Навіщо людині так багато всього, адже для щастя треба зовсім мало... —
виправдовувалася за чиновників, які своєю жадібністю прославилися на весь світ.
— Я тобі нагадаю слова філософа Сенеки: «Щаслива не та людина, яка багато має, а та, котрій
вистачає». Коли людина живе постійно в достатку, вона не така жадібна, як та, що випадково дорвалася
до потоку грошей. Коли владу передають по спадковості, то багатства накопичуються в одній родині,
й тоді зникає потреба нащадкам починати щоразу з нуля. А у вас президенти змінюються часто, тому
кожен за короткий час хоче накрасти якомога більше.

— До чого ти ведеш? Царя у нас ніколи не буде, бо в Україні відповідна посада споконвіку виборна.
Просто досі не навчились обирати гідних людей, бо нас політики змушують вибирати з двох бід
меншу. Мені здається, що далеко не кожна людина може встояти від спокуси легко розбагатіти.
Розумію ще й те, що рівними всі бути не можуть, але якби ще й люди знали міру, якою вже можна
подавитися. До речі, Денисе, статки вашого президента офіційно оцінюють у сорок мільярдів доларів,
то це він на державній роботі заробив? Не розумію лише, навіщо йому стільки...
— Ми живемо на різних орбітах. Для тебе тисяча гривень гроші, а для нього мільйон — копійки.
Тому не переймайся чужими статками і не заздри їм. Ти спиш спокійно, а вони спокою не мають, бо
бояться їх втратити. Це як гра в рулетку, де головним є виграш, а не сума грошей. От тепер
і починається боротьба двох президентів — російського та американського — котрий отримає вплив на
Україну, — повернув на наболілу тему Денис. Про що б не розмовляли, політична тема завжди
опинялася в центрі уваги. — Я тобі казав, що все завершиться розгоном Майдану? Бачиш, так
і сталося. Це прості українці наслухалися пропаганди Заходу, що жити краще за демократії, й думають,
що змінять щось.
— Після Помаранчевої революції багато що змінилось на краще, люди побачили, що таким
способом можна впливати на владу.
— І де ваш Віктор Ющенко тепер?! Чому ж ви паплюжили його на всіх телевізійних шоу і ледь не
в обличчя плювали? — зачепив болюче питання син, бо мені також не подобалася розхристаність
деяких наших політиків, які свободу переплутали з вседозволеністю.
— Вікторові Ющенку вирок винесе історія, а не ми з тобою. Жаль тільки, що ми до того часу не
доживемо. Ющенко подарував народу Свободу. Він, як і його попередники Виговський, Дорошенко
і Мазепа, намагався підняти націю з колін. За п’ять років свого непростого правління щиро хотів
з рабів зробити те, що Мойсей намагався сорок років. Ми п’ять років жили у справді вільній Україні.
Але багато українців з рабськими душами не готові були до такої свободи, не усвідомили, що таке
згуртованість, що таке демократія. Не забажали стати вільними людьми. Знову захотіли диктатора або
царя, про якого ти згадуєш. За кілька місяців правління Януковича його прибічники зруйнували все те,
що так важко давалося впродовж довгих десятиліть.
— Не перебільшуй, мамо, значення подій п’ятирічної давності. Потішилися трохи — і вистачить.
Росія — велика країна, набагато сильніша за Україну, й нема чого гратися в демократію. Ющенко ваш
займався бджолами і не використав можливості, які в нього були у перші роки правління. Тепер його
поїзд пішов...
— Поїзд пішов, але колія залишилася. Захоплення бджолами — не найбільший гріх колишнього
Президента. Ми, люди, вічно розумні заднім числом... А що кожен з нас зробив, щоб закріпити
досягнуті на Майдані успіхи? Розійшлися по домівках і чекали, поки за нас почнуть робити якісь
реформи. Одна чи кілька осіб перекинути рабську свідомість мільйонам не в силі. На мою думку, за рік
чи два цього не станеться. Але є вже такі, що не хочуть жити так, як раніше, і це видно з того, скільки
людей по всій країні виходять на Майдани, — розмірковувала я, щоб переконати сина в тому, що
українці сміливіші за росіян і «неугодної» влади не терпітимуть. — А щодо великої Росії, то можна
посперечатися. Це вам вбили в голову, що ви непереможні. Я ось пошукаю в інтернеті про вашу
величність правдиві історичні довідки з фактами, про які не написано у жодному підручникові. Мені
й самій цікаво, бо, не знаючи правди, важко дискутувати.
Щоб не загострювати стосунки із сином безпідставними звинуваченнями, наступного дня взялася за
пошуки матеріалів з цієї теми. Мабуть, моєю рукою керує якась Вища сила, бо швидко натрапила
в інтернеті на інформацію, котра мене зацікавила.

Походження Московії
А що ми взагалі знаємо про історію Московії? Вчили переважно про Київську Русь, про
князів та війни. А звідки пішов народ, який оселився на тих землях, того учням не розповідали
в підручниках. Чую запитання сина, яке часто тепер звучить: «А хто написав таку історію? І чому
я маю комусь вірити?» Для нього важливо, що написане в Росії, правильне, а все інше —
антиросійська пропаганда. В інтернеті викладено ролик, і зміст сказаного в ньому варто знати багатьом
людям, які погано знають історію землі, на якій живуть. Саме місто Москва та Московське
князівство — улус з’явилося не в часи Великого Київського князівства, не за велінням київських
князів, а в часи татаро-монголів, з волі ханів Золотої Орди, на території підвладній династії Чингізидів.
Брехнею є те, що Москву заснував Юрій Довгорукий у 1147 році. Це міф, який не має доказового
підтвердження. Не існувало ні Москви, ні Московського князівства до 1237–1240 років, тобто до часу
приходу татаро-монголів на Суздальську землю. Лише знання джерел походження дають народу
і державі відчути твердий ґрунт під ногами. Тож передаю зміст того ролика, що мене зацікавив.

«Ці факти не потраплять у російські підручники історії. Державу з назвою Московія цар Петро I
перейменував на Росію аж у 1721 році. Плем’я мокше так називало свою річку Москва, що в перекладі
їхньою мовою означало «брудна вода». Слово «Москва» не перекладається жодною мовою світу.
Словом «кремль» називали «укріплення на височині». В середньовіччя всі картографи проводили
кордони по землях Русі, а Русь — територія теперішньої України. Московія зі своїм фінським народом
була частиною Золотої Орди, тож Європа цілком справедливо відносила цю територію до Азії.
Московія платила данину Кримському ханові, своєму суверену і хазяїнові, який був правонаступником
Золотої Орди, аж до 1700 року. Московський цар зустрічав кримського посла на Поклінній горі,
садовив його на свого коня, а сам ішов пішки, тримаючись за уздечку, аж до палацу. Потім садовив
його на свій царський трон і ставав перед послом на коліна.
Борис Годунов був останнім з династії Чингізидів, прямих нащадків Чингізхана. Після нього на
трон посадили Алексія Кошку з фінського роду Кобили, а церква при коронації його на престол дала
йому нове прізвище — Романов. А щоб воно ще й мало якусь вагу, сплели легенду, ніби його прислали
спеціально з Риму, щоби правив Московією. Катерина II, окупувавши Литовське князівство та
Білорусію, в 1795 році спеціальним указом наказала всі угро-фінські племена Московії називати
великоросами, а українців, істинних русичів, — малоросами.
Вже кілька століть археологи Московії шукають артефакти Куликовської битви, але безуспішно.
А байку про велику перемогу Дмитрія Донського над Мамаєм досі розтрублюють на всі голоси.
Псковська, Новгородська, Смоленська області Росії — це колишні слов’яно-руські князівства, і до
Московії вони не мали жодного стосунку, оскільки Московська орда окупувала їх у 1462–1474 роках.
В інших областях Московії слов’янські племена і народи ніколи не оселялися. Золота Орда та її дочка
Московія — єдині країни світу, які в рабах тримають власний народ. Цим і пояснюється вічна
відсталість багатої на корисні копалини Московії від обділених природними ресурсами європейських
країн. Адже ефективність роботи вільних людей набагато вища, ніж рабів». То ж треба пам’ятати, що
тільки від нас залежить, в якій країні ми будемо жити, рабами чи вільними людьми!
Не знаю, хто такий Сергій Омельчук, що виклав цей ролик в інтернеті, а те, що йому не байдужа
доля нашої країни, на яку вішають усіх здохлих псів, — не викликає сумніву. Вважаю доцільним
запропонувати читачам додаткову інформацію, викладену в іншому роликові. Цього в підручниках
з історії також нема. До 1946 року в академічних колах не було єдиної думки стосовно минулого Росії.
Досі стверджують, що російська державність бере початок з Києва. Микола Карамзін — татарин з роду
Мурзі — першим «намалював» нову версію історії Росії в книзі «История Русского государства»,
мабуть, на замовлення. Василь Татіщев описував усе по-іншому, але його архіви кудись безслідно
щезли. Багато істориків дотримуються думки, що історія Росії починається з 13–14 століть, коли було
створене Московське князівство, а російська народність утворилась лише в 14–15 століттях, і це
правильно, історично справедливо.
Але така історична справедливість не влаштовувала партійне керівництво, і воно часто вносило
зміни в історію Росії через різні події, що відбувалися на їхніх землях. Їм не подобалися національновизвольні заворушення в Україні та Білорусі. Виникає запитання: а що ж відбувалося на 70% іншої
частини Росії? Хто ж населяв ті землі до появи московського князівства? Загадка і таємниця вкрита
мороком. У радянській школі цього не вчили, не вчать і тепер. Досить історії Карамзіна — міфу про
велику Росію. Чому не вчать реальної історії, не розповідають про корінні народи і походження
російського народу? Вивчають історію царів, воєн, а фактам про походження народу в російській
історії місця нема. Реальна історія зведена до розмірів місцевого фольклору. Чому історію Уралу,
Зауралля, Сибіру, Алтаю і Далекого Сходу почали вивчати лише після того, як ці землі завоювали
Єрмак, Дєжньов і Платов. Виходить, що до цього там росіян не було? Значить, не було. Нема в історії
Росії місця нічому не російському, нема місця реальній історії, як не було історії ні білоруської, ні
української, ні інших народів... Не вивчали історію культури та мови різних народів. Усе належало
СРСР. А якщо і згадували, то тільки дрібним шрифтом місце, де народилася та чи інша визначна
людина. А через деякий час поспішали оголосити цих людей росіянами. Згадаймо Миколу Гоголя,
Михайла Булгакова чи Григорія Сковороду. Ці вихідці з України не мали права ні писати рідною
мовою, ні навіть повідомляти, що вони походять звідти. Одного разу Микола Гоголь, подорожуючи
Францією, в одному з готелів власноруч у графі «національність» написав французькою — українець.
У Росії цього дозволити собі не міг, позаяк Росія в усі часи була в’язницею народів. Наприклад, нині на
Кубані, де живуть переважно українці, рідну мову вивчають лише на факультативах, у гуртках як
місцеву балачку, не як діалект української мови, а як непорозуміння. На українську мову тут ніби
накладене табу. Інші народи, які населяють Росію, вивчають історію не свою, а історію Київської Русі,
історію розпухлого за 300 років міфу про Велику Росію, який лусне, мов мильна бульбашка. У книжці
Володимира Білінського «Країна Моксель, або Московія» наведені взяті з історичних джерел

(переважно російських) факти, що свідчать про справжню історію Російської імперії у невикривленому
вигляді. Російська імперія створила і свято оберігала свою історичну міфологію, яка була докорінно
перекручена та підпорядкована загарбницькій меті. На цю історичну міфологію можна б не звертати
уваги, якщо б вона не зачіпала корінних інтересів України і не була направлена на повне знищення
України — її історії, мови, культури.
Так до XVI століття сформувався тип людини-завойовника, страшної у своєму неуцтві, люті
й жорстокості. Цим людям не потрібні європейська культура й писемність, їм чужі такі категорії, як
мораль, чесність, сором, правдивість, гідність, історична пам’ять тощо... Значна частина татаромонголів у XIII–XVI століттях влилася до суспільства великоросів, з них починають свій родовід понад
25% представників російського «дворянства». Ось лише деякі прізвища татар, які принесли славу
імперії: Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Купрін, Плеханов, Салтиков-Щедрін,
Тургенєв, Шереметьєв, Чаадаєв... Щоб привласнити історію Київської Русі й увічнити цю крадіжку,
великоросам треба було придушити український народ, загнати в рабство, позбавити власного імені,
заморити голодом.
Навіщо Росія привласнила історію Київської Русі? Як стверджує В. Білінський, створюючи велику
Російську імперію, московська еліта розуміла, що без великого минулого неможливо створити велику
націю. Потрібно було прикрасити минуле, можливо, навіть привласнити чуже. Для цього московські
царі, починаючи з Івана ІV Грозного, давали фахівцям завдання присвоїти історію Київської Русі
й створити офіційну міфологію Російської імперії. Найбільше в цьому напрямку зробила цариця
Катерина ІІ, яка не допускала думки про те, що в царському роду вона може бути серед рядової татаромонгольської знаті.
Указом від 4 грудня 1783 року Катерина ІІ створила комісію з 10 відомих істориків для «складання
записок про стародавню історію Росії» під керівництвом самої Катерини ІІ і графа Шувалова. Комісія
працювала десять років. В 1792 році «материнська історія» побачила світ. У процесі роботи тієї комісії
були зібрані й переписані всі давні літописи, а оригінали — знищені. Підсумком стала повністю
переписана в інтересах імперії історія держави Російської, без збереження жодного оригіналу цих
літописів. Так історія Київської Русі з волі безсоромної імператриці стала основою історії Російської
імперії. Протягом століть у голови людей втовкмачували і продовжують втовкмачувати, що Російська
держава та російський народ беруть початок від великого князівства Київського. Без сумніву, що це
вигадка і фальсифікація на догоду Російській імперії. Адже відомо, що в час існування держави
Київської Русі про Московську державу не було навіть згадки. Московське князівство як улус Золотої
Орди тільки в 1277 році заснував хан Менгу-Тімур. Нема жодних фактів про зв’язок Київської Русі
з фінським етносом до ХІ століття, а згодом Московського князівства — з князівствами земель
Київської Русі аж до XVI століття. В той час, як у 988 році відбулося Хрещення держави Київської
Русі, фінські племена землі Моксель перебували в напівдикому стані. Для того, щоб зберегти крадене
і присвоїти історію Київської Русі «великоросам» потрібно було насамперед морально задушити
український народ, загнати його в жорстке рабство, відібрати від нього мову, культуру, власне ім’я або
просто знищити. За найменше відхилення від офіційної думки людей переслідували, ув’язнювали
в тюрмах і таборах, засилали до Сибіру чи знищували фізично. Радянський період, за яким ще досі
дехто побивається, був найжорстокішим. Упродовж цього періоду Україна втратила більше 25
мільйонів своїх синів та дочок, які загинули в голодоморах — планомірному нищенні українців
у ГУЛАГах, висилках і тюрмах. Так «старший брат» у жорстоких «обіймах любові» тримав
«молодшого брата». Хто він є в історичному аспекті, цей «старший брат»? Ще раз наголошу: до кінця
XV століття російської держави не існувало, не було старшого брата — великороса і російського
народу, а була тільки суздальська земля — земля Моксель, пізніше — Московське князівство,
і населяли ту землю люди, яких з кінця ХІІІ до початку XVIII століть називали московитами.
Усі московські князі чесно і віддано служили єдиній державі — Золотій Орді й, мабуть, навіть не
мислили про відокремлення. Принаймні, спроб таких не було. Московська правляча еліта не могла і до
сьогодні не може змиритися з тим фактом, що після звільнення Київської Русі від татар Московія ще
близько 200 років залишалась у складі Золотої Орди, платила данину і, як раніше (до Куликовської
битви), величала в своїх храмах ханів, проголошувала молитви за здоров’я хана як свого государя.
Московія лютою злобою ненавиділа Литву та Україну, жителі яких не схилили голів перед Золотою
Ордою. Навесні 1502 року кримський хан Менглі-Гірей розгромив Золоту Орду. Таким чином, саме
кримський хан — визволитель Московії від Золотої Орди, а не Дмитрій Донський. Кримська орда
з часів Івана ІІІ стала покровителькою Московії. В 1473 році Іван ІІІ на Біблії присягнув кримським
Гіреям, а Московія, ставши васалом Кримської Орди, платила їй данину майже до 1700 року. Вже
давно назрів час відмовитися від приховування походження Московського князівства в складі Золотої
Орди як татарського улуса. Татаро-монголи були «хресними батьками» московської державності,

а Москва як поселення, зафіксоване лише в 1277 році за третього татаро-монгольського подушного
перепису.
Чи мають московити слов’янське походження? Твердження про те, що Київ є «праматір’ю» трьох
народів і держав — України, Білорусії та Росії — наскрізь брехливе. Ця брехня потрібна для
підтвердження «правомірності» підкорення Москвою слов’янських народів — українського,
білоруського та польського. Дуже цікаво описує В. Білінський дослідження істориків і археологів
у згаданій царині. Ці фахівці відкидають російську брехню про «слов’янське походження Московії
і московитів», бо вони мають фінське походження, а пізніше змішались з іншим народом і стали
фінсько-татарським етносом.
Щоб зрозуміти суть державного будівництва та зовнішньої політики РФ і щоб не боятися тиску
й шантажу цієї держави, нам треба розвінчати для себе міфи про «вєлікую і могучую» Росію та
докопатися до істини. Ще за часів князювання Василя III (1505–1533) в Московії зародилась ідея
величі, яку висловив представник Московського православ’я монах Філофей: «Два Рими впали,
третій — стоїть, а четвертому не бути». Тоді у росіян зародилась думка про свою всемогутність та
«богообраність», про те, що «Москва — третій і останній Рим». Ці тези в Московії поширювали
й утверджували. Скільки крові пролили московські князі, а згодом — царі заради такої ідеї-маячні.
Тож, використовуючи працю українських істориків, спробую спростувати кілька міфів про Росію.
Отже, одним з основних міфів є міф про нібито право Росії на спадщину Давньої Русі та тих
державних утворень, які незабаром виникли на теренах колись могутньої східнослов’янської імперії.
Уже саме собою це твердження викликає подив. Адже в роки найбільшого розквіту Русі території
Московського князівства, довкола якого почали формуватися майбутня російська нація і держава,
знаходилися на східних околицях і були заселені напівдикими племенами. Не зрозуміле
правонаступництво Росії на історичну спадщину Великого Новгорода та Новгородської республіки, яка
за суттю — і ментально, і в суспільно-політичному плані — відрізнялася від деспотичного
московського царства, сформованого на політичних традиціях татаро-монголів. Що вже говорити про
хрещення Русі, яке відбулося у 988 році, коли Москви ще не було.
Наступний — це міф про так зване «собирание русских земель вокруг Москвы». Насправді, ніякого
«собіранія» і близько не було. Московське царство нахабно загарбало прилеглі території; одних князів
воно підкупило, з іншими уклало династичні шлюби, а решту завоювало силою як, наприклад, Псков
і Новгород. Щодо загарбання України, то тут Москва використала фальшивку «Березневі статті», які
підсунула українцям замість статей Богдана Хмельницького. В угоді українського гетьмана
з Москвою йшлося про військовий союз, максимум — протекторат. Причому — лише царя Олексія
Михайловича, а не московської держави. Втім, російські «літописці» обізвали це «воссоединением»
двох братніх народів. Той факт, що більшість козацької старшини взагалі не присягала на вірність
цареві, а рядові козаки воліли б мати справу радше з турками, ніж з московитами, російські історики
свідомо приховують. Це Путін бачить себе «собіратєлєм зємєль рускіх»? Та ви запитайте його, скільки
землі він віддав китайцям на Далекому Сході, в Амурській, Новосибірській областях? За величиною —
це кілька територій Криму.
Що ж до «православного месіанства» Москви, то маємо справу також із цілковитою вигадкою. Так,
руські території, належачи до Великого Князівства Литовського, мали широку політичну автономію,
а домінуючою релігією там було православ’я. Саме на теренах наших земель виробляли план
створення коаліції християнських держав, які мали б визволити Константинополь від турків. Москва
стала центром православ’я лише завдяки обставинам — коли було створено Річ Посполиту, після чого
почався масований наступ католицизму на українські землі. Та все одно Москва не мала належного
авторитету в православному світі, в неї не було навіть власної церкви. І тільки наприкінці 17 століття,
підкупивши константинопольських церковних ієрархів, московити отримали свою патріархію, до якої
силоміць втягнули й українську церкву.
Ще один з поширених російських міфів — це міф про «вєлікій рускій народ» та його звершення
в галузях культури, військового мистецтва, державного будівництва тощо. Цей міф також варто
розглянути детально. Отже, по-перше, в Росії аж до 20 століття існувало фактично два різних народи.
Один з них складався з простих селян Центральної Росії — нащадків слов’янізованих угро-фінських
племен. Цих людей повсюди називали московитами чи москалями, допоки російські монархи не
вигадали привабливішу назву — великороси. Інший народ — це знать, яка складалася з вихідців
з інших країн — України, Швеції, Німеччини, Грузії, Франції. Вся ця еліта мала неросійське
походження, разом з монаршою династією Романових, в якій чітко простежується німецька лінія. Так
само етнічними неросіянами були практично всі більш-менш визначні діячі часів Імперії. Наприклад,
найвизначніший російський полководець Олександр Суворов мав шведське коріння, вся верхівка
«білого руху» часів громадянської війни була немосковською за походженням. Зокрема, Петро

Краснов — донський козак, Вранґель і Міллер — німецького походження. Адмірал Колчак мав
українське і турецьке коріння; Денікін — поляк по матері; Юденич — виходець із Прибалтики,
а Дроздовський — українець...
Так само і в галузях літератури, живопису, музики: Чайковський — українець, Малевич — поляк,
Лермонтов мав шотландське коріння, Пушкін — ефіопське. Цей перелік можна продовжувати.
Національності «рускіє» до революції не існувало, і виникла вона з легкої руки більшовиків, але й це
не допомогло московитам чимось відзначитися. Прірва між простим «рускім» народом і неросійською
за походженням верхівкою ставала настільки великою, що врешті-решт обидві складові російського
суспільства почали ненавидіти одна одну не менше, ніж, наприклад, ісламські фанатики ненавидять
«невірних». І з цього скористалися більшовики: вони зробили ставку на населення етнічних
московських земель як найменш цивілізоване, а відтак — найбільш жорстоке і безпринципне стосовно
«класових ворогів».
Найгучніший міф російської історії — міф про перемогу «русского народа» над німецьким
нацизмом. На цьому міфі виховують нове покоління російської молоді, заради існування цього міфу
виправдовують злочини сталінського режиму, за мільярди рублів знімають пропагандистські фільми
і пишуть замовні наукові праці. Та насправді згадана перемога була не лише перемогою всього
радянського народу, а й заслугою західних союзників СРСР, без підтримки яких Союз упав би перед
Німеччиною ще в 1942 році.
А от те, що СРСР мало військову перевагу на початку війни, ніхто не згадує. Як не згадує, що якби
не військові прорахунки кремлівських бонз, війна не тривала б більше року. Знати про те, що
«визвольний похід» радянської армії в Європі був потрібен Сталінові для отримання контролю над
всім континентом — табу для росіян.
Уже те, що громадяни СРСР віддали в цій війні найбільше життів — за різними оцінками від 22-х
до 28-и мільйонів осіб — ніяк не дозволяє назвати перемогу «вєлікой». До речі, до приходу Л.
Брежнєва до влади 9 травня було робочим днем, і відзначали його без особливої помпи, а вихідним
воно офіційно стало лише у 1965 році. Навіть кремлівські лідери тоді розуміли, що за тих неймовірних
втрат, яких зазнали країна та її населення під час війни, гучно відзначати перемогу є блюзнірством.
Досі серед російських істориків існує проблема оцінки Переяславської ради. Що це була за подія,
що вона означала і що засвідчила? Російські історики як у минулому, так і сьогодні цю подію
оцінюють як акт возз’єднання, тобто прилучення України-Малоросії до Росії. Що це було за
«возз’єднання», можна судити зі статті газети «Известия» від 3 вересня 1991 року: «...начиная с 1654
года... велась планомерная, последовательная политика уничтожения Украины как национального
государства...» Президія Національної Академії наук України з нагоди 350-річчя Переяславської ради
дала свою оцінку тим домовленостям. По-перше, в царині міжнародних відносин у договорі засвідчена
юридична форма відокремлення від Речі Посполитої й незалежності козацької України. По-друге, це
було правове визнання Московією внутрішньополітичної суверенності Української держави. По-третє,
цей договір відкривав перспективу в союзі з Московією довести до переможного кінця війну з Річчю
Посполитою і завершити об’єднання всіх етноукраїнських земель у кордонах національної держави.
Ось така різниця в підходах до визнання суті рішень Переяславської ради російською і українською
сторонами.
«Зрада» гетьмана Мазепи. Для Росії «зрадниками» були також Іван Виговський, Юрій
Хмельницький та інші гетьмани. Дослідниця з Санкт-Петербурзького університету авторка книги про
Івана Мазепу в популярній серії: «Жизнь замечательных людей» Тетяна Яковлєва визнала, що
Андрусівське перемир’я та Вічний мир (1686 року), підписані між Московією та Річчю Посполитою,
теж можна кваліфікувати як «зраду» Москви щодо України та очевидно порушення всіх договірних
домовленостей, починаючи з Переяславського договору 1654 року.
Російська православна церква піддала Івана Мазепу анафемі, пішовши на політичний крок. А в той
самий час, як зазначив у мемуарах Павло Скоропадський, у Києві відбулася парадоксальна подія,
пов’язана з цим актом: «...у Софіївському соборі Мазепу піддають анафемі, а в Михайлівському
монастирі за нього, як за творця храму, підносять молитви про упокоєння його душі». Народ, як би
його не зомбували, дав свою оцінку гетьману Мазепі у відомій приповідці: «Від Богдана до Івана не
було гетьмана» і проніс її крізь віки.
Міф, що Севастополь — місто російської слави. Севастополь справді місто слави, але військовоморської. І творила цю славу Російська імперія, зокрема й руками та життями українців. Для прикладу
візьмемо Кримську війну. Якщо звернутися до історичних документів, то легко переконатися, що
учасники героїчної оборони Севастополя були здебільшого українцями. Зішлемося на російського
історика зі світовим ім’ям Євген Тарлє, в якого знаходимо таке свідчення: один із відомих учасників
оборони Севастополя полковник Васильчиков написав своєму другові Мінькову, що адмірала

Нахімова — одного з найпопулярніших керівників оборони — матроси перейменували на Нахіменка,
щоби більше було схоже на матроське прізвище. А провідний науковий співробітник Музею оборони
і визволення Севастополя Елла Голікова навіть свою статтю в російському історичному журналі
«Родина» назвала: «Каждый рядовой — Шевченко, каждый офицер — Берелев». Тож тим, хто досі не
має спокою, кому ж належить Севастополь, варто було б зайти на севастопольський військовоморський цвинтар і вклонитися праху трьох тисяч волинян, які брали участь у Кримській війні.
Знаменитий волинський полк там поліг майже весь... Тепер відомо багато доказів не на користь
імперській політиці Росії, варто зануритись у дослідження багатьох істориків і можна почерпнути
чимало цікавої інформації.
Коли я відправила електронною поштою своє дослідження синам, вони були дуже здивовані.
Обіцяли самі «погортати» інтернет і знайти підтвердження чи спростування моєї з Володимиром
Білінським гіпотези. Але після ознайомлення з цими матеріалами я вже не чула від них про Велику
Росію і великоросів.

Втеча непорушного монумента
Хочу нагадати про перебіг подій після того, як 21 лютого 2014 року Віктор Янукович
підписав з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком «Угоду
про врегулювання кризи». З боку Європейського союзу документ своїми підписами засвідчили
міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Польщі. Спеціальний представник Президента
Російської Федерації підписання угоди проігнорував. Угода містила п’ять пунктів, за виконання яких
протистояння на Майдані могло завершитися. Попри те, що Рада Майдану підтримала парафування
угоди, багато учасників Євромайдану не схвалили підписання угоди опозицією. Так, активісти
«Демократичного альянсу» та «Громадського сектору» напередодні підписання провели акцію
протесту на Хрещатику; «Правий сектор» назвав таку угоду «окозамилюванням», закликавши
бойкотувати угоду і продовжити протистояння. Ввечері 21 лютого на жалобному вічі виступ Віталія
Кличка перервав сотник Володимир Парасюк, котрий зі сцени в емоційному виступі заявив, що
«політики не хочуть виконати одну умову — щоб зек пішов геть», тому висловив ультиматум,
підтриманий Майданом: Янукович повинен добровільно скласти президентські повноваження до 10
години 22 лютого.
За даними відеоспостереження, опублікованими вже згодом, підготовка Януковича до втечі
розпочалась в Межигір’ї з 19 лютого, коли між владою та опозицією ще був шанс порозумітись.
Упродовж трьох днів у маєтку відбувалися збір і вивезення цінностей і антикваріату. 21 лютого пізно
ввечері Янукович особисто проконтролював вивіз речей і покинув Межигір’я, очевидно, не плануючи
туди повертатись. Українські ЗМІ повідомили, що опівночі Янукович та його прибічники вилетіли до
Харкова. В подальшому ми дізнаємося, що співробітники Міністерства внутрішніх справ України
стежили за пересуванням Президента, але жодних заходів для його затримання не вжили, поки він не
опинився в Росії. Мабуть, ще й допомагали перевантажувати награбоване в народу добро з КАМАЗів
на корабель.
Історики засвідчують, що революцію роблять одні, а її результати використовують інші. «Свято
место пустым не бывает», тільки-но неохоче повставали з керівних крісел одні, як на їхньому місці
з’явились інші. Поки протестувальники перебували в ейфорії від того, що позбулися Президента-зека,
в стінах Верховної Ради представники опозиційних партій уже ділили між собою портфелі. Їхній
активності можна було позаздрити. Щойно стало відомо про втечу Президента, депутати зібрались
і ухвалили постанову «Про відкликання Рибака Володимира з посади Голови Верховної Ради України»
та обрали головою парламенту Олександра Турчинова, який став ще й виконувачем обов’язків
Президента України. Коли приймали Конституцію України нікому й на гадку не спало запропонувати
ще один абзац, який передбачав би самоусунення Президента від влади шляхом втечі з країни. З огляду
на те, що функції зниклого Президента держави необхідно комусь виконувати, Верховна Рада України
мала право доручити це Голові Верховної Ради. Також враховуючи, що Янукович унаслідок своїх дій
де-факто зник, самоусунувся від виконання обов’язків Президента України, чим порушив
законодавство, яке покладало на нього виконання обов’язків, то відповідна постанова Верховної Ради є
цілком законною та конституційною. Така колізія дала російському керівництву козир засумніватися

в легітимності новопризначених керівників України, хоча всі європейські країни і Сполучені Штати
Америки визнали, що процедура призначення відбулась згідно з законом України.
Тепер у російських засобах масової інформації українське керівництво називали не інакше, як
«київська хунта», «фашистська хунта». Найстрашнішими ворогами для Росії стали бандерівці як нібито
фашистська організація та «Правий сектор», яких підтримувала київська хунта. Що ж це за слово
таке — хунта? Хунта (ісп. junta — збори) — група військових, що прийшла до влади насильницьким
способом в результаті військового перевороту, і, як правило, що мала здійснювати диктаторське
правління методами терору. Чи відповідає це визначення діям нових українських керівників, які на
початку листопада 2014 року такої мети перед собою не ставили, зрештою, і до влади прийшли
випадково. Можна сперечатися про рівень компетенції цих людей, але вчиняти терор проти населення
в їхні плани аж ніяк не входило. Захоплення влади в Україні опозиційними силами неабияк налякало
президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про його плани ми довідаємося згодом, а в перші
дні засідань після обрання нового керівництва Верховної Ради, окрилені успіхами деякі недалекоглядні
депутати з партії «Свобода» поспішили з трибуни в істеричній формі оголосити, що віднині треба
розмовляти лише українською мовою і терміново скасувати підписаний попереднім Президентом
договір «Про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму і місті Севастополі ще на
двадцять п’ять років». Ті необдумані заяви викликали обурення навіть у пересічних громадян, бо люди
розуміли, що політичні питання такими агресивними методами не вирішують. Так, ці проблеми
наболілі, але не потрібно було намагатися їх розв’язувати у перші дні, коли знервоване суспільство
реагувало на будь-яке необережно зронене слово.
Одним виступом Ірина Фаріон перекреслила багаторічну роботу своєї партії на зближення народів
Сходу і Заходу. Після її емоційної промови у Верховній Раді, бандерівцями почали лякати навіть дітей.
Не могли подібні заяви депутатів пройти мимо вух російського керівництва, які завжди загострювали
увагу на кримському питанні. Реакція сусідньої держави не забарилася...

Анексія Криму
Після самоусунення від влади Президента України Віктора Януковича в Криму вибухнули
сепаратистські настрої. Місцеве і російське телебачення щодня демонстрували «страшилки» про те, що
до Криму ешелонами везуть озброєних до зубів бандерівців і ось-ось розпочнеться масове знищення
російськомовного населення. Вже 23 лютого в Севастополі відбувся двадцятитисячний мітинг, на
якому було прийнято рішення не перераховувати податки до центральних органів, а міським головою
проголошено громадянина Росії. 25 лютого акції сепаратистів були проведені перед Кримським
парламентом. У ніч на 27 лютого приміщення парламенту та уряд Криму захопили невідомі бойовики
(«зелені чоловічки») і вивісили над ними прапор РФ. Захоплення будівлі невідомими, однак, не
завадило (під дулами чи без) депутатам Верховної ради Криму зібратися й ухвалити рішення про
призначення референдуму щодо статусу. Того ж дня було захоплено аеропорт «Бельбек»
у Севастополі, зупинено паромну переправу в Керчі. Першого березня самопроголошений голова Ради
Міністрів АР Крим Сергій Аксьонов звернувся до Путіна з проханням посприяти у «забезпеченні миру
і спокою» на території Криму. У відповідь того ж дня президент РФ подав до Ради Федерації
пропозицію про введення російських військ у Крим. Обидві палати Державної думи також того самого
дня проголосували за введення російських військ на територію України, зокрема в Крим.
Із першого березня російські війська у формі «зелених чоловічків» почали масштабні силові акції,
спрямовані на блокування українських військових баз на території Криму. Захоплювали
адміністративні приміщення, встановили контроль на транспортних магістралях та інших стратегічно
важливих об’єктах. Складалося враження, що Олександр Турчинов — наш головнокомандувач
збройними силами і голова Верховної Ради в одній особі, був настільки наляканий погрозами з боку
Російської Федерації, що, аби не провокувати її на військові дії, наказав військовим у Криму не
звертати уваги на «зелених чоловічків». Соромно було спостерігати за українськими військовими, які,
щоб не порушити наказу терпіли зневагу і приниження. Маючи у кожній частині арсенал зброї, вони
здали Крим без жодного пострілу. Хочу нагадати мудрі слова Черчілля: «Той, хто між ганьбою
і війною вибирає ганьбу, отримує і війну, і ганьбу одночасно».
Одинадцятого березня 2014 року Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Севастопольська
міська рада прийняли декларацію про незалежність від України. Оголосили: якщо на референдумі

народ Криму підтримає цей документ, то можна увійти до складу Російської Федерації, як новий
суб’єкт Російської Федерації.
Поки українська влада думала, що з цим робити, російська — поспішала і на 16 березня 2014 року
призначила терміновий референдум, за рішенням якого мали змінити статус Криму. Призначили
референдум усупереч українському законодавству, яке не передбачає місцевих референдумів, а для
питань щодо зміни кордонів України вимагає проведення всеукраїнського референдуму. Попри указ
виконувача обов’язків Президента України Олександра Турчинова про призупинення рішення
кримського парламенту, незважаючи на рішення Конституційного Суду України, що визнав
оголошення референдуму таким, що не відповідає Конституції України, а також позицію Ради безпеки
ООН референдум було все ж таки проведено. В умовах бойкоту референдуму кримськотатарським
народом, присутності великої кількості озброєних російських військовослужбовців, а також
фальсифікацій референдум в АРК буцімто зібрав понад 1,2 мільйона заповнених бюлетенів (що
відповідає 83,10% загальної кількості виборців), з яких нібито 96,77% засвідчили вибір «за
возз’єднання Криму з Росією на правах суб’єкта Російської Федерації». Тим часом незалежні джерела
інформації повідомляли, що в так званому референдумі участь взяли лише 32,4% кримчан, а хто як
проголосував, мабуть, і не підраховували. Цифру 96,77% просто «намалювали». Росія поспішала
загарбати територію Криму й намагалася показати світові, що все відбувається згідно із законом. Але
яким законом? Уже через два дні, коли в інших умовах лише оголошують попередні результати
голосування, в Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу президент Росії Володимир Путін
і сепаратиські керівники самопроголошеної Республіки Крим підписали так званий «Договір про
прийняття Криму до складу Росії». 20 березня майже одноголосно Державна дума Російської Федерації
ратифікувала договір, а 21 березня це зробила Рада Федерації, і цей документ набрав чинності. 11
квітня відповідні зміни були внесені до конституції Росії. Підсумовуючи все це, можу зауважити: за
п’ять днів Росія відкусила від України великий півострів, а наші керманичі лише спостерігали за цим
з відкритими ротами. Виникає запитання: мовчазна згода на чию користь? З чиєї подачі? Мовчали
Сполучені Штати, Європа і всі підписанти Женевського Меморандуму, який гарантував Україні
недоторканність кордонів. Чи можна звинувачувати в усіх цих подіях кримський народ? Я не поспішаю
це робити, бо за роки Незалежності українська влада про народ не дбала. Найбільшу помилку
допустила в тому, що йшла на всі поступки керівництву Криму, яке було зорієнтоване на Росію.
В Криму випускали лише кілька газет українською мовою і діяло сім українських шкіл. Це — для
24,7% українців, майже чверті усього населення, котрі за останнім переписом, мешкали в Криму.
Населення Криму було повністю ізольоване від інформаційного поля України, одурманене й зомбоване
російською пропагандою, дезорієнтоване і не знало правди, чому люди стояли на Майдані. Якщо
органи влади в Україні хочуть, щоб Крим повернувся до її лона, то треба насамперед подбати про
формування українського інформаційного простору, який ефективно поширювався б на Крим,
захистити інтереси української громади півострова, громадянські права всіх його мешканців, а це не
можна зробити ні без ефективних ЗМІ, ні без зворотного зв’язку Криму з Україною.
Лише 2 липня 2014 року Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі
визнала такі дії Росії військовою агресією, неспровокованою і здійсненою на основі абсолютно
безпідставних припущень і приводів. Насильницьку анексію Криму не визнають ні Українська
держава, ні Генеральна асамблея ООН, ні ПАРЄ, ПА ОБСЄ, вона також суперечить рішенню
Венеціанської комісії, натомість російська влада трактує цю подію як «повернення Криму до Росії»...
— Доброго дня, мамо! Крим уже наш! — не приховуючи радості, привітався Денис наступного дня
після референдуму.
— Чим ти тішишся? Може, відпочиватимеш тепер у Криму? — не зрозуміла синового захоплення.
— Навіщо він мені? Я дивуюся, що Росія менше, ніж за місяць взяла півострів, не проливши крові.
Отак відбудеться з усією Україною, і до літа наші війська маршируватимуть бандерівським Львовом.
— А не подавитеся?! — гнівно вибухнула я. — Росія не мала права цього робити, і анексії Криму не
визнає ніхто, тому не дуже тішся. І рада, що хоч ти визнав, що Росія взяла Крим сама, а не референдум
зіграв якусь там роль.
— Крим добровільно увійшов до складу Росії!
— Офіційно? А з ким саме Путін підписав договір? — прискіпувалась я.
— З мером Севастополя Чалим, прем’єр-міністром Криму Аксьоновим і головою Держради
Республіки Крим Константіновим, тобто з офіційними особами.
— А хіба в Севастополі був мер?
— Ну, не було, але ж потім він став народним мером...
— Народного мера завжди обирає народ голосуванням, а виборів не було.

— Тут ситуація особлива, севастопольці на мітингу обрали свого мера, він громадянин Росії, іншого
шляху обрання, на жаль, не було, — виправдовувався Денис.
— У такому випадку Чалий не може називатися мером, бо названої посади в Севастополі на той час
не було.
— Це — згідно з вашими законами, а Росія після приєднання Севастополя підтвердила
повноваження Чалого...
— А прем’єр-міністром Аксьонов став також легітимно?
— Так, голосуванням депутатів Верховної ради Криму.
— Можна побачити десь відеозапис засідання? — поцікавилась я.
— Ні, там журналістів, здається, не було...
— Чому?
— Ну, самооборона Криму захопила будівлю, не пустила журналістів.
— Адже це були російські військові, за словами Путіна.
— Путін так не говорив, він сказав, що за спинами самооборони стояли російські військові.
— А яка різниця?
— Ну, невелика...
— Аксьонова обрали прем’єр-міністром української адміністративної одиниці в будинку,
захопленому російськими військовими, без присутності преси?
— Виходить, що так, але все одно обрали, то що тепер вже казати...
— А кворум був?
— Не знаю, але кажуть, що був.
— Був би кворум — була б відеофіксація, тож Аксьонов також нелегітимний. А наскільки
легітимним є Константінов?
— Він точно легітимний — голова Держради Республіки Крим.
— Голова чого? — засміялась я. — Відповідно до Конституції України є лише Верховна Рада
Автономної Республіки Крим. Звідки взялася «Держрада Республіки Крим»? Згідно з Конституцією
якої країни?
— Республіки Крим...
— Хто знає таку країну?
— Крим увійшов до складу Росії, але як... федеративна республіка, — не зумів дати точної відповіді
син.
— Але до входження до складу Росії в Криму не могла діяти конституція РФ, значить, Держрада
Республіки Крим — неконституційний, незаконний орган.
— Чого ти причепилася?! Референдум же відбувся!
— А референдум організували ці троє?
— Так, але важливо, не хто організував, а як люди проголосували.
— А хто підтвердить, що люди саме так проголосували? Були спостерігачі? Звідки?
— Були... з Росії.
— Знову тільки з Росії. А з України, ОБСЄ, інших країн та міжнародних організацій? А журналісти?
— Аякже! Були якісь...
— Не уповноважені на це люди незаконним способом провели незаконний референдум.
— Ну і що, незважаючи на все це, Крим — у складі Росії. Тепер можете говорити, що вам
заманеться!
— Абсолютно вірно, незважаючи на порушення всіх законів та міжнародних угод, Росія приєднала
до себе Крим, або, іншими словами, анексувала.
— Лише відновила справедливість, — вдоволено мовив син.
— Зробивши іншу несправедливість?
— Хрущов незаконно і несправедливо передав Крим Україні.
— Несправедливо? Крим був переданий в обмін на території, рівні за площею Криму: чорноземи
Східної Слобожанщини і Таганрог в обмін на, по суті, вбитий після депортації кримських татар Крим.
Якщо і несправедливо, то стосовно кого?
— Ну добре, хоч і справедливо, але нерозумно з погляду національних інтересів Росії.
— Значить, національні інтереси Росії не передбачають ні законності, ні справедливості, ні
здорового глузду?
— Ні! Росія настільки велика країна, що сама собі є законом, справедливістю і здоровим глуздом, їй
не важливі ваше міжнародне право, закони, стабільність, мир, добробут, демократія, свобода та інша
нісенітниця. Росії важливі лише її національні інтереси. Її не хвилюють проблеми інших країн, тому що
Росія — Велика країна! Не розумію тільки, чому хохли так не люблять Росію?

— Побудувати велику і могутню державу — довго й дорого. А кричати на весь світ, що Росія
велика і могутня — безперечно дешевше. Ось я підшукаю відповідну інформацію про Крим і перешлю
тобі, а також про те, чому хохли не люблять Росію. Світ все одно не визнає анексію Криму, —
впевнено сказала я, хоча в душі сумнівалася.
— А нам плювати, визнаєте ви чи ні. Побалакають, та й куди вони всі подінуться, змушені будуть
визнати як доконаний факт. Мамо, але як красиво наш президент обіграв усіх! Молодець! Ваші
клаповухі євреї при владі не встигли навіть зреагувати вчасно.
— А може, вони домовилися між собою? Ти не припускаєш такого? — мене також мучило
сумління, що могло так статися.
— Усі ваші генерали закінчували Військові Академії в Москві та Санкт-Петербурзі. Як ти думаєш,
вони працюють на ФСБ Росії чи на вашу республіку?
— Колись ми були однією з республік, а нині — самостійна держава. Якщо генерали приймали
присягу на вірність Україні, то не повинні б служити Росії, — відповіла невпевнено.
— Невже ти не переконалась із подій у Криму, що всі генерали на російському гачку? Тому ще
трошки — й Путіну ці феесбешники піднесуть всю Україну на блюдечку цілком і повністю.
Не мала чим заперечити синові, бо вже читала про зради у Генеральному штабі України. І що
протягом десятиліття військові відомства очолювали громадяни Росії, які робили все для того, щоб
знищити українську армію та військово-промисловий комплекс. Тимчасове керівництво лише
виправдовувалося на всіх телевізійних каналах перед людьми, що наша країна не здатна чинити опір
російській агресії.
Щоб українській владі надати правової легітимності, потрібно обрати нового Президента і провести
позачергові вибори до Верховної Ради. А щоб вони були визнані в світі — вся процедура обрання мала
відбутись згідно із законами України. Їх приймали для мирного часу, тому будь-який конфлікт міг
завадити проведенню виборів. Судити збоку завжди простіше, ніж приймати відповідальне рішення,
тому сприймали події так, що «жираф большой — ему видней».
Деякі українські політологи вважають, що у здачі Криму Росії без жодного пострілу винна експрем’єр і колишня політично ув’язнена Юлія Тимошенко. Ні для кого не секрет, що після формування
тимчасового уряду вона була присутня на всіх нарадах Ради національної безпеки та оборони,
незважаючи на те, що на той момент не займала ніякої державної посади. Також Ю. Тимошенко
негласно займалась обороною Криму і контролювала українських силовиків. Окрім того безпосередньо
впливала на тодішнього виконувача обов’язки Президента України Олександра Турчинова, який
довгий час був її найближчим соратником і заступником по партії. Саме після здачі Криму Турчинов
і ще один соратник екс-прем’єрки — Арсеній Яценюк відвернулися від неї і розірвали всілякі політичні
стосунки. Джерела в уряді натякають, що після звільнення з в’язниці Юлія Тимошенко неодноразово
відвідувала Москву, і здача Криму — аж ніяк не випадковість. Такою виявилася плата за її власну
свободу. Адже в Росії досі не закриті кримінальні справи проти української екс-прем’єрки, тому
відразу після звільнення Тимошенко з колонії Росія мала повне право вимагати у Києва видачі її для
їхнього правосуддя. І, дотримуючись міжнародних правил, українські власті змушені були б
задовольнити ці вимоги. Але про це стало відомо з деяких джерел лише згодом, коли кримське питання
відійшло на другий план.
— Чого ж варті ті договори, якщо кожна держава відбиратиме тільки те, що їй подобається? Атомну
зброю ми віддали, а тепер нас нею і лякатимуть? — обурилась я.
— Права «качає» сильніший, і ти не можеш мені заперечити. А щодо Криму, то він завжди був
російським, а «Севастополь — слава русских моряков».
— Говорити в двадцять першому столітті про права сильніших просто смішно, бо світ став
цивілізованим, і всі питання можна вирішити шляхом переговорів. А щодо слави російських моряків,
то це звичайний міф, який вам вбили в голову. До речі, я підготувала тобі відповідь на запитання,
«кому мав би належати Крим?» Переслала на електронну пошту, почитаєш, — сказала я.
— Ти все шукаєш, що тобі вигідно?
— Якщо маєш інші докази, то перешли, і тоді подискутуємо.
На запитання: «Крим — історично чия земля?» відповів один із учасників форуму українських
політиків (ФУП): «500 років Крим належав кіммерійцям, 900 років — скіфам, таврійцям, грекам,
сарматам. Після того Крим 600 років перебував у складі Візантії, а ще 254 роки належав Золотій Орді,
поки його не відвоювала на 308 років Османська імперія. У складі Російської імперії Крим перебував
134 роки, і ще 30, не рахуючи чотирьох років німецької окупації у складі РСФСР. В 1954 році Крим
було передано до УРСР, а з 1991 року — це Кримська Автономна область у складі України. Тобто,
Кримом Росія володіла 164 роки, а Україна до цього часу — 62 роки. Виникає запитання: то чому ж
Крим російський?»

— Але ж останньою Кримом володіла Росія! — підсумував Денис, ознайомившись із цим
висновком.
— Ти, сину, неуважний. Останніх 62 роки Крим був у складі України. До того ж, він економічно
дуже пов’язаний з материком і самостійно існувати йому важко, — уточнила я, намагаючись
переконати Дениса в недоцільності анексії.
— Росії потрібний плацдарм для військової бази, а люди самі повтікають звідти, якщо умови життя
погіршаться. До того ж, Крим подарував Україні Микита Хрущов, а ціну будь-яких документів ми
з тобою знаємо, — посміхнувся син.
— То правда, що будь-який договір з Росією не вартий ціни паперу, на якому він підписаний.
А щодо подарунка Хрущова, то запропоную тобі ще інформацію, над якою варто задуматися, —
погодилась я і надіслала йому з цього приводу ще один висновок експертів.

«Подарунок Хрущова»,
або як Україна відбудувала Крим
Жодного «подарунка Хрущова» не було. 19 лютого 1954 року на прохання Кремля Україна
взялася рятувати вкрай занедбаний російський Крим — із розваленою економікою і депортованим
населенням. Здавалося б, політичні діячі, які не мають жодних стосунків зі спеціалістами з психіатрії,
не повинні серйозно перейматися проблемами, на яких уже давно поставили крапку історія і саме
життя. В таких випадках люди зважають на нову історичну ситуацію. З її врахуванням вони
і намагаються опікуватися реальними земними справами, насамперед дбати про добробут
і благополуччя у своїх оселях, селах, містах та й загалом у державі.
Незважаючи на юридичну бездоганність оформлення передачі в 1954 році Кримської області
Україні та низку міждержавних і міжнародних угод та експертиз, питання про легітимність цього акта
продовжувало хвилювати російських політиків, які впродовж останніх років марили тим, щоб відібрати
відбудований Крим. Не встиг Янукович втекти з України, як на півострові з’явилися озброєні «зелені
чоловічки», сіючи розбрат та неспокій у суспільстві, збурюючи кримське населення, яке тільки-но
почало оживати від політичних і етнічних протистоянь. За короткий термін, поки українська влада
оговтувалася від кривавих подій на Майдані, Росія за допомогою фіктивного референдуму нав’язала
частині кримчан думку про не правочинність рішень вищих законодавчих органів СРСР, РРФСР та
УРСР стосовно приєднання Кримської області, називаючи це «подарунком Хрущова», якого виставили
не те що симпатиком, а затятим українським націоналістом. З викладеного вище ми вже знаємо, як
російські політики вміють фальшувати історію, висвітлювати різні події в такому ракурсі, який
вигідний їм. Повіривши брехливій путінській пропаганді, російське населення півострова
проголосувало (32,4% згідно з незалежними підрахунками) за приєднання до Росії. А як же бути
з думкою 66% населення, яке не підтримало референдум і не прийшло на вибори? Російські
можновладці на такі дрібниці уваги ніколи не звертали. Навіщо платити Україні за базування
Чорноморського флоту навіть копійки, якщо Кримом можна заволодіти таким способом? Російська
пропаганда день і ніч вбивала всім у голову через свої телевізійні канали, що Крим — «исконно
русская земля».
Аби внести певну ясність у це питання і покласти край політичним провокаціям, інсинуаціям,
спекуляціям та пліткам, ще раз повернемося до визначної події, яка відбулася у лютому 1954 року, —
прийняття рішення про введення Кримської області до складу Української РСР. Я використовую блог
користувача інтернету RUSICH.INFO, бо він мені здався неупередженим і правдивим. Автор цього
блогу розглянув проблему зсередини, тобто з Криму. Для цього довелося багато попрацювати над
вивченням регіональних статистичних матеріалів та проглянути кримську пресу, за весь 1953 рік і від
початку наступного, 1954-го, до травня.
«Опрацювавши ці джерела, автори дійшли висновку, що витоки рішення про передачу Кримської
області зі складу РРФСР до складу Української РСР потрібно шукати в трагічному для півострова 1944
році. Офіційна статистика свідчить, що за час війни населення в Криму зменшилося вдвічі й до травня
1944 року становило 780 тисяч осіб, а після депортації кримських татар тут залишилося близько 500
тисяч жителів. Якщо міркувати образно, то всіх післявоєнних мешканців Криму можна було зібрати на
територіях сучасного Сімферополя та Феодосії.

У перші дні й місяці після визволення Криму від нацистських окупантів сільське господарство,
занедбане війною, продовжувало зазнавати величезних збитків. Сталінсько-беріївські опричники, ніби
навмисне, приурочили виселення кримських татар до розпалу весняних польових робіт, коли селяни
мали закладати основи майбутнього врожаю. У більшості кримських сіл уже влітку не було кому
зібрати й мізерні дарунки землі. Моторошно безлюдними, понищеними та пограбованими татарськими
селами та садибами бродили лише зголоднілі коти та собаки.
Перша хвиля переселенців до Криму з глибинних областей Росії не дала бажаних результатів. Люд
із лісистої Росії важко приживався в степу і не міг адаптуватися до гірської місцевості. Ще важче
переселенцям давалася вельми складна й специфічна культура обробітку землі. Сади, виноградники,
ефіроноси, тютюн, технічні культури, навіть кукурудзу російські переселенці побачили в Криму
вперше. Не буду переписувати тих статистичних даних, які свідчили про повний занепад сільського
господарства і садівництва.
Автор статті закликав подивитися на економічний стан регіону в післявоєнні роки очима мешканців
області, щоби можливі опоненти не звинуватили нас у перебільшенні господарських негараздів Криму.
Для цього погортаємо пожовтілі від часу сторінки «Крымской правды» — органу Кримського обкому
КПРС. «У жовтні 1958 року Рада Міністрів України вирішила будувати найдовшу в світі тролейбусну
лінію «Сімферополь –Алушта — Ялта». Фахівці з більш як 80-ти підприємств із 10 міст України
протягнули її за 11 місяців». Майже половину продукції Кримського винтресту заводи змушені були
виготовляти з привізного виноматеріалу, оскільки власного винограду в господарствах вирощували дуже
мало. До війни алуштинські виноградарі славилися збором високих урожаїв і забезпечували виробництво
лише унікальних марочних вин. Проте впродовж десяти післявоєнних років нові господарі так і не
спромоглися відродити цю галузь. Навіть через десять років після війни овочівництво в Криму не
досягало довоєнних показників і було неспроможним задовольнити потреби місцевого населення. Про
історичні українські корені на цій землі не варто дискутувати, бо це — незаперечний факт. Їхня рідна
«Крымская правда» 12 січня 1954 року — ще до передачі Криму Україні — писала:
«У колгоспі імені Калініна Зуйського району не ладилося з тваринництвом. Для худоби не
вистачало приміщень, кормів, на фермі була дуже низькою трудова дисципліна. Потрібно було
вживати рішучих заходів. Глибокої осені 1952 року сюди прибули 86 сімей переселенців з України,
з Чернігівщини. Найефективнішим заходом для поліпшення справ у господарствах Криму стало,
виявляється, переселення працьовитих українських селян». Цей процес значно пожвавішав упродовж
весни 1954 року і тривав ще навіть в 1960–1970-ті роки. Гігантська іригаційна споруда — шлюз на
Північнокримському каналі, збудованому протягом десяти років, почав постачати дніпровську воду
з материка в степові райони Криму, в Сімферополь, Феодосію, Керч, Судак... На жаль, не висвітлювали
партійні органи того, скільки довелося затопити й знищити українських сіл, щоб створити штучне
Каховське море і забезпечити водою Крим. За словами знаного журналіста Олексія Аджубея,
найбільше ошелешили, схвилювали й обурили Микиту Хрущова галасливі натовпи російських
переселенців, які торпедували машину Першого секретаря ЦК КПРС, коли той приїхав до Криму.
Люди скаржилися на нестерпні умови життя, погане житло, нестачу харчів, вимагали допомоги.
«Приїхали, — зазначив Аджубей, до речі зять Хрущова, — а переселенці кричать: «Нас пригнали».
З натовпу лунали і зовсім істеричні викрики: «Картопля тут не росте, капуста в’яне». Або раптом украй
сумне: «Блощиці заїли». «Чого ж ви їхали до Криму?» — запитав Хрущов. І натовп заволав: «Нас
обманули!»
За свідченням Олексія Аджубея, Хрущов того ж дня терміново виїхав до Києва. Там він
у Маріїнському палаці мав тривалу розмову з керівництвом республіки. Головною темою її стало
кримське питання та неприємні враження від поїздки. Користуючись своїм величезним авторитетом
серед київського керівництва, Микита Сергійович умовляв українців допомогти відродженню
кримської землі. «Там южане нужны, кто любит садочки, кукурузу, а не картошку», — доводив він. Ці
слова ще більше переконують, що росіяни в переважній більшості працювати біля землі не вміють і не
хочуть. Зате згодом вони навчилися торгувати лагідним кримським сонцем і морським узбережжям.
Тут великого розуму та фізичних сил не треба. Безперечно, рішення про передачу Кримської області зі
складу РРФСР до УРСР було породженням колективної думки вищого керівництва партії та уряду
СРСР. Без участі старої сталінської гвардії — Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова,
Булганіна — воно б не відбулося. Позиції Хрущова в партії і державі на той час ще не були настільки
сильними, щоб він самочинно вирішував долю такого стратегічно важливого регіону, як Крим. А тому
намагання деяких російських політиків та місцевих кримських сепаратистів перекласти
відповідальність на Микиту Хрущова з наукової точки зору не витримують критики і є
спекулятивними.

Не існує жодного документа, який би підтверджував вирішальну роль Хрущова у кримському
питанні 1954 року, а тим більше його намагання зробити якусь послугу Україні. Все це брутальні
шовіністичні вигадки. Як людина, котра найбільше зналася на сільському господарстві й відповідала за
його стан, він справді міг запропонувати шляхи виходу Криму з економічної кризи. В Кремлі добре
знали про тісну інтеграцію Криму з економікою України. Навіть перебуваючи у складі РРФСР,
Кримська область залишалася в економічному просторі України. Паливно-енергетичний комплекс,
металургія, машинобудування та легка промисловість, залізничний транспорт України і Криму були
фактично єдиними. Україна ще до 1954 року надавала Кримській області велику допомогу
у відродженні міст, відбудові заводів та фабрик, у розв’язанні проблем водопостачання та будівництва.
Ось що писала ця газета 17 січня 1954 року: «Не залишаються в боргу й українці. Вони активно
допомагають кримчанам будувати прекрасні міста і курорти, розвивати промислове виробництво. Для
розбудови міста-героя Севастополя та курортної зони Ялти безперервним потоком з України
прибувають потужні вітчизняні механізми та устаткування. Столиця України Київ постачає до Криму
потужні навантажувачі, автоматичні дозиметри для бетонних заводів. Харків дає баштові та
електромостові крани, трактори; Миколаїв — транспортери для бетонних заводів, бульдозери;
Дніпропетровськ та Дебальцеве — коритні мийки для заводів, що виробляють флюсовий вапняк;
Бердянськ — шляховики; Кременчук — асфальтно-бетонні змішувачі; Прилуки — механізми для
штукатурних робіт; Мелітополь надсилає компресори останніх випусків».
На підставі вивчення матеріалів доходимо висновку, що рішення про передачу Кримської області
Україні у вищого керівництва СРСР визріло наприкінці 1953 — на початку 1954 року. Впродовж цього
періоду тривала напружена підготовча робота. Проводили також інтенсивну ідеологічну роботу
з підготовки кримчан до перемін. Про наявність у вищого керівництва країни відповідної програми
свідчить і довідка під грифом «Секретно» «О состоянии сельского хозяйства Крымской области» від 4
січня 1954 року, підготовлена для першого секретаря ЦК КПУ О. І. Кириченка. Її порівняно недавно
знайдено у Центральному державному архіві громадських організацій України. Вже назва, а тим
більше зміст цього надзвичайно цінного документа переконливо засвідчують справжню причину
перепідпорядкування Криму. Жаль, що цей важливий документ досі залишається маловідомим.
Запитаймо у нинішніх недолугих кримських політичних крикунів та розповсюджувачів міфу про
«подарунок Хрущова»: навіщо б це першому секретареві ЦК КПУ забивати голову інформацією про
ганебний стан сільського господарства у Кримській області, яка підпорядкована Російській РФСР?
Навіщо Олексієві Кириченку опікуватися чужою бідою, коли й у власній хаті проблем достатньо?
У зазначеній довідці стисло і без ідеологічної тріскотні висвітлено справжній катастрофічний стан
сільського господарства та глибоку занедбаність соціальної сфери Криму напередодні передачі області
Україні. Загалом довідка підтверджує всі раніше названі кризові проблеми кримської економіки.
Тож на підставі цього документа маємо змогу з’ясувати, що ж «дарувало», а точніше, нав’язувало
кремлівське керівництво Україні та яким, за висловом сучасних політиків, був цей «орден на грудях
планети» у 1954 році? Глибоку кризу переживала і соціальна сфера області. Сьогодні ніхто не повірить
у те, що в Криму наприкінці 1953 року було лише 3 хлібних магазини, 18 — з торгівлі
м’ясопродуктами, 8 — молочних, 2 — тканин, 9 — взуття, 5 — будівельних матеріалів та 28 —
книжкових крамниць. Ознайомившись із цими приголомшливими документами, добре поміркуймо ось
над чим: передача Кримської області до складу УРСР була «щедрим дарунком» чи накинутим
економічним ярмом? Досвідчені політичні шулери й інтригани, які пройшли багатолітній вишкіл
у «сталінських університетах», добре розуміли, що під передачу Криму необхідно було підвести
надійне ідеологічне підґрунтя. Ним став вигідний і зрозумілий радянським масам ювілей — 300-ліття
Переяславської ради, яку пропагандистська машина як царської, так і більшовицької імперії
представляли як возз’єднання України з Росією. Цю дату вирішили гучно і широко відзначити на
державному рівні. Передача Кримської області Україні напередодні грандіозного свята «вечной
дружбы двух братских народов» чудово вписувалася в добре підготовлений кремлівський сценарій. Як
відомо, з юридичного погляду передача Криму від РФСР до УРСР здійснена бездоганно. Закон було
прийнято у такій редакції: «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской
ССР». Радянські керманичі дуже ретельно і протягом тривалого часу готували документи для
передачі області під юрисдикцію України, а тепер росіяни анексували Крим за кілька днів,
сфальсифікувавши референдум. І цим ще раз підтвердили, що для Росії правомірні лише ті закони, що
відображають її інтереси. Якщо простими словами, то в 1954 році на зруйновану війною Україну
Кремль накинув, повторюся, додаткове економічне ярмо, змусивши відбудовувати ще й украй
занедбаний Російською владою Крим. Не буде перебільшенням сказати, що допомога України, за
рахунок зменшення фінансування інших областей і капіталовкладень в інші регіони, була всебічною та
величезною. А якщо ще згадати дев’яносто затоплених сіл при штучному створенні Каховського

водосховища для постачання води до Криму, то, виявляється, це аж ніяк не мала пожертва українців.
Як уже знаємо з недавніх подій, що керівництву Криму виявилося мало 70% дотацій з державного
бюджету, тому воно під тиском Росії оголосило про референдум і форсувало події з анексією
півострова, зрадивши Україну. Як у нас кажуть: ти йому хліб, а він тобі ніж у спину! Так сьогоднішні
кримчаки віддячили українцям за відбудову! Не могли спати спокійно, поки не закрили українські
школи, газети, які для росіян були, мов більмо в оці. Як на моє переконання, то «ще прийде коза до
воза», тільки тоді щирим українцям знову доведеться затягувати паски, щоб допомогти сусідові. Що ж,
поживемо — побачимо! Кримчанам бажаю подальшого процвітання, а українцям — більше шанувати
тих, хто не цурається українського. Земля наша щедра, і зайд, охочих поживитися її багатством, багато,
а ми не скупі й шматком хліба готові завжди поділитись. От тільки нас ніхто не жаліє.
Після тривалої розмови зі своїми дітьми про історичні факти, в яких йшлося про колишню
і теперішню територію України, хочу навести ще таку публікацію з інтернету. «...відомий німецький
історик, етнограф і географ Фрідріх фон Гельвальд у ХІХ столітті зазначив у фундаментальній
чотиритомній праці «Земля та її народи», що розселення українців не обмежується басейном Дніпра,
а сягає далеко на захід у басейн Вісли і переходить за Буг, а на сході займає частину Донецького
басейну; ця область розселення українського народу перейшла за горішній Дон, а по той бік
Азовського моря поширилася до Кубані й на Кавказ». «...навіть серед українських комуністів ще у 20роках минулого століття були такі, хто наважувався заявити про повернення до складу радянської
України деяких територій, прибраних до складу комуністичної Росії. Скажімо у квітні 1923 року
в харківських «Вістях» В. Мазуренко порушив питання про повернення УРСР Колитвенського басейну
з Донщини, оскільки про це йшлося у численних зверненнях тамтешнього населення. А один із
відомих більшовиків Микола Скрипник висунув перед Москвою вимогу «прилучити до української
території: Воронезьку, Курську, Чорноморську, Озівську, Кубанську області та підпорядкувати ці землі
урядові УРСР» (Андрій Ганус, газета «Експрес», (м. Львів) 14-21 серпня 2014 року).
Навіть наведені коротенькі дані підтверджують, що українці мешкають на цій території давно, але
сусіди-агресори не дають їм створити свою державу. Підсумовуючи історичні факти, бачимо, що
користі для корінного народу від панування Росії дуже мало. Де ступає нога російського воїна — там
розруха, горе і повне поневолення. Хоча як намагаються московити знищувати архівні документи про
ці злочини, та людська пам’ять на генетичному рівні переходить від покоління до покоління
і застерігає від будь-якого братання з російським народом. Скептики зараз мені скажуть, що винен не
народ, а лише правителі. Я так не думаю, бо в Росії небагато іноземців займали царський трон, були на
ключових постах після революції — в основному росіяни. В них агресія закодована на генетичному
рівні.
Так агресивно поводилися російські завойовники не тільки в Криму. Недавно перечитувала цикл
повістей Богдана Лепкого «Мазепа». Критики пишуть переважно про політичну складову твору, а мене
зацікавило, як багато уваги автор приділив характеристиці поведінки російських бояр і військових.
Недарма кажуть: «Риба псується з голови». Зневажлива зверхня поведінка воєвод стосовно українських
гетьманів і старшин, передавалася простим підлеглим російським воякам, які дуже жорстоко поводилися
не тільки з козаками, а й із мирним населенням. Мало того, що наші так звані союзники обдирали людей
до нитки, вони ще й знущалися фізично та морально. Варто згадати хоча б про Батурин — столицю
гетьмана, коли російське військо за наказом Меншикова спалило і вирізало двадцятитисячне місто, не
пожалівши навіть діточок. Ніби вони винуваті, що воєводи не змогли договоритися між собою.
Не можу не згадати страшні 1932–1933 роки, коли в Україні створили штучний голодомор через те,
що влада не змогла приборкати українських селян, які не хотіли записуватися до колгоспів. Людину
легше знищити, ніж переконати словом. Багатьох прогресивних людей розстріляно або кинуто до
в’язниць, які множилися, мов гриби після дощу, в непридатних для життя районах Сибіру та Півночі.
Історик Володимир В’ятрович пояснив: «Побутує міф про відсутність спротиву українських селян
більшовицьким грабіжникам напередодні та під час Голодомору. Але навіть у ті страшні часи тисячі
українців боролися, зокрема зі зброєю в руках, відстоювали своє право на свободу та життя». За
даними істориків, українські селянські повстання 1930 –1932 років поставили під загрозу реалізацію
планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння: адже у першому
півріччі 1932 року 56% протестних виступів у СРСР припадали на Україну. Тому комуністичний
режим завдав страшного удару у відповідь, і ним став штучно організований голод. Кожного з п’яти
мільйонів замордованих голодом у 33-му році ми повинні пам’ятати, бо вони не дали владі знищити
нас як народ. А пам’ять про них робить нас непереможними сьогодні. Про звірства й репресії
енкаведистів на теренах східних областей треба розповідати і нагадувати щодня, щоб це лихо оминути
надалі. Про це треба розповідати дітям в родинах і не переживати за їхню психіку. Тільки розповідями
про правду можна прищепити їм імунітет до несправедливості й упередженого ставлення до зла. Не

можна забувати добро, яке нам хтось зробив, але треба завжди остерігатися тих людей, які колись
чинили нам зло.

Вибори Президента України 2014 року
Для тих, хто згоден з поглядом Володимира Путіна на Україну, як «штучне утворення»,
мабуть, стало шоком витіснення проросійських бойовиків з їх опорного пункту в Слов’янську. Ця
подія виявилася несподіванкою і для Кремля. Коли виконувач обов’язків президента України
Олександр Турчинов у квітні оголосив про початок антитерористичної операції проти бойовиків, серед
українців панував глибокий скептицизм щодо здатності взагалі зібрати якусь придатну для оборони
військову силу. За словами військових експертів причиною цього скептицизму була не стільки слабка
національна безпека, як глибока дезорієнтація Генерального штабу після окупації та анексії Криму. Те,
що Росія буде шпигувати, роздавати хабарі, залякувати і чинити економічний тиск — давно вже
сприймали як очевидне. Аксіома, що «росіянин ніколи не воюватиме з українцем», була глибоко
вкорінена навіть у свідомості українських фахівців з національної безпеки. Тимчасовий уряд,
приведений до присяги в парламенті України після втечі колишнього Президента Віктора Януковича,
не застав у СБУ старих фахівців. У новому уряді Арсенія Яценюка з’явилися досвідчені та компетентні
державні службовці у сфері публічних фінансів й економічної політики. У секторі національної
безпеки і оборони картина була зовсім іншою. Деякі з призначених осіб мали високу мотивацію, але їм
не вистачало досвіду. Решта були пасивними або некомпетентними. Під час останніх днів перебування
Януковича при владі документація про особовий склад та оперативну роботу Служби безпеки України
була знищена, шифри викрадено, а системи зв’язку зруйновані. Протягом багатьох років, зокрема
з вини Януковича, військові, служба безпеки і правоохоронні структури були густо насичені агентами
Москви — настільки, що в останні тижні керівництво СБУ отримувало звідти накази. Хоча
Міністерство оборони зберегло власну структурну цілісність, але командування продовжувало
відкрито грабувати майно Збройних Сил. Починаючи з 2012 року основною темою семінарів
з військовими у Києві було: виснаження ресурсів та сил держави. Тож Україна виявилася не готовою
до війни. Вона зіткнулася з добре озброєними і вміло керованими силами бойовиків, яких перевели
з Криму і перепризначили в російські підрозділи спеціального призначення. В таких умовах Україна
зуміла перехопити ініціативу і до середини травня створити на основі добровольчих батальйонів нове
військове формування — Національну гвардію.
Помірковані українці розуміли, що чим швидше в країні оберуть законну владу, тим ефективнішою
буде співпраця з міжнародними організаціями. Щоб покращити економічне становище в країні, новому
урядові потрібно було налагодити співпрацю з міжнародним валютним фондом, і запорукою цьому
могла стати лише політична стабілізація в країні. Але про таке можна було тільки мріяти... Майже
в усіх містах донбаського регіону відбувалися провокації проросійськи налаштованих громадян, часто
з використанням вибухових речовин.
Найбільша трагедія сталася в Одесі 2 травня 2014 року. Бійка розпочалась між проукраїнськи
налаштованими громадянами, «ультрасами» футбольних клубів «Чорноморець» та «Металіст»,
з одного боку і проросійсько-сепаратистськи налаштованими активістами — з іншого. Протистояння
почались у центрі міста на вулицях Грецькій, Дерибасівській та Грецькій площі, а згодом перейшли
у гоніння проросійських активістів до їхнього місця дислокації, Куликового поля. Саме там, на
Куликовому полі, постраждало найбільше людей, зокрема, через підпал штабу сепаратистів
у Будинку профспілок. За словами експерта Юрія Мукана, трагедія, що сталася в Одесі 2 травня, —
результат спланованого саботажу і провокації для організації заворушень. Експерт нагадав, що
напередодні травневих свят виконувач обов’язків Президента України Олександр Турчинов,
виступаючи по телебаченню, повідомив, що урядові відомо про провокації, які готують у ряді
областей, у тому числі Одеській. Також глава держави зазначив, що міліція тримає ситуацію під
контролем, виділені додаткові кошти для запобігання зіткнень. Це означало, що керівництву УВС
в Одеській області запропонували скерувати в місто додаткові сили міліції. Тим часом,
безпосередньо в день «чорної п’ятниці» в обласній прокуратурі відбувалася нарада — за вимкнених
мобільних телефонів, через це одеська міліція залишилася фактично без керівництва. Проведення
такого заходу в день, коли очікували провокацій, фахівець назвав «незрозумілим і обурливим».
«Дізнайтеся, хто призначив нараду. Ця людина і є організатором провокації», — вважає експерт.

Конфлікт в Одесі 2 травня 2014 року, який призвів до численних людських жертв, спровокували
проросійськи налаштовані мітингувальники, так вказала у звіті спеціально створена комісія. Сама подія
миттєво повертає у кінець лютого кожного, хто був на Майдані. В місті кілька днів стояв запах
насильницької революції, запах громадянської війни. Якщо загибель близько півсотні людей у Будинку
профспілок на Куликовому полі була чиєюсь спецоперацією, то вона, мабуть, вдалася. Тепер
у проросійських сил є пантеон мучеників, своя небесна сотня. На Куликовому полі створили
імпровізований меморіал, поклали гори квітів, пролили сльози. Все, що так знайоме нам з Майдану.
Сепаратисти звинуватили в усьому Київ. «Русский мир» пропонував Одесі хворобливе чорносотенство,
але одеситам, майже наполовину євреям, сепаратистський рух не до душі. Мова минулого не до смаку
місцевим, котрі люблять усе дороге й передове. Якщо Одеса й готова протиставити себе Україні, то
точно не під російсько-імперськими кольорами. Тексти, котрими щедро забезпечено новітній меморіал,
особливою національною толерантністю не відзначаються. Сплав казенного православ’я та совка, ця
неорелігія путінської Росії, представлена тут зі своїми мучениками і дияволами.
Громадянське суспільство Одеси — таке саме, як усюди: організаційно слабке, партійно залежне,
матеріально незабезпечене, фізично незахищене. Але яким малим не був би його вплив, без участі
місцевих активістів цього спротиву не відбулося б. За два дні можна було спостерігати лише одну
георгіївську стрічку на машині, проти близько десятка прапорців України. На питання, чим Київ може
допомогти одеситам, усі, як один, просили силової підтримки та звільнення міста від можливого
замовника вуличного насильства Сергія Ківалова.
Одеса — це місто комерсантів, воно так було побудоване і зберігало свою ідентичність і за румунів,
і за росіян, і за теперішньої влади.
Одеситка, адвокат Ксенія Проконова на запитання «Хто винуватий у тому, що випустили учасників
заворушень, затриманих 2 травня, — адже зараз прокуратура і міліція кивають одне на одного?»
відповіла відверто: «І прокуратура, і міліція, і весь силовий блок. Вони кажуть: «Ми не встигли все
зробити за відведений термін». А під час Майдану вони встигали все робити! Сто осіб для них, мовляв,
багато... Та й взагалі, запитань до правоохоронців купа. Раніше вони за одну фразу в інтерв’ю
погрожували відкриттям провадження, а нині лунають прямі заклики до помсти, з описом у листівках
того, що вони збираються робити, — і ніхто не реагує».
Те, що відбувається тепер, ми прогнозували давно. Два місяці тому лунала така фраза: «Одеса буде
останнім містом, в якому почнеться сепаратистський рух — але почнеться так, що мало не здасться».
Результат побачили 2 травня — 48 загиблих і багато поранених.
Тож повернуся до виборів. Згідно із законом України чергові вибори Президента мали відбутися
лише наступного року. А оскільки Віктор Янукович самоусунувся від виконання своїх обов’язків, то
Верховна Рада змушена була призначити позачергові або дострокові вибори Президента. Всі розуміли,
що чим швидше вони відбудуться, тим скоріше в країні стабілізується тривожна обстановка. Якщо
робити так, як Росія вчинила в Криму, то вибори можна було провести в стислі терміни. Але для тих,
хто не хотів миру в Україні, це могло стати приводом не визнати їх легітимними. Тому Верховна Рада
дотрималася букви закону і провела вибори 25 травня, як і належало згідно з Конституцією. За
офіційними даними, після опрацювання всіх протоколів Петро Порошенко набрав 54,70% голосів серед
тих, хто взяв участь у голосуванні. З настрою, що витав країною, можна було вгадати — вибори
закінчаться першим туром, бо другий може стати останнім для України. Більшість людей це розуміли,
тому голосували не так за Порошенка, як за своє виживання.
— Ну, і за кого ж ти віддала свій дорогоцінний голос? — після привітання запитав Андрій
з насмішкою.
— Міг би й здогадатися... — відповіла задоволено, з приємністю відзначивши, що син стежить за
подіями в Україні. — Тепер уже мусите визнати, що в нас керує не «хунта», а законно обраний
Президент.
— На зміну «шапковому» королеві обрали «шоколадного». Де логіка?
— Якщо продовжувати жартувати, то випускати шоколадні цукерки, безумовно, престижніше, ніж
здирати з людей шапки чи грати в «наперстки». На відміну від попередника, Порошенко має ґрунтовну
освіту, а не купленого «проффесора», вільно володіє англійською мовою. Тож за такого Президента
не соромно, — виправдовувала свій вибір.
— Наші ЗМІ все одно кричать, що до влади прийшли фашисти.
— Кричать, бо це перший український Президент, кандидатуру якого не погодили з Москвою.
Вашому Путіну тепер треба буде не диктувати свої вимоги, а домовлятися на рівних. Ми сусіди, і вже
через це мусимо знаходити порозуміння.

— Мирно житимемо лише тоді, коли Україна відмовиться вступати до Євросоюзу і НАТО, —
висловився Андрій чи то нав’язаною думкою, чи й із власного переконання.
— До НАТО нас так просто не приймуть, а от угоду про асоціацію з Євросоюзом Президент
і Верховна Рада обіцяють підписати найближчим часом. Це вже жодному обговоренню не підлягає.
Мене дивує, чому це вас так лякає. Ми нікуди не переїжджаємо, ні з ким не збираємося воювати. Лише
хочемо, щоб у нашій країні всі навчилися сповідувати європейські цінності, а не ординські. Слов’яни
генетично ближчі до Заходу, ніж до мусульманського світу. Я розумію ваш страх, бо мусульмани
й китайці вас витісняють, але чому Росія так по-хамськи ставиться до українців? — я вже входила
в кураж, як і кожного разу, коли сини намагалися переламати мене.
Я людина компромісна, і мене легко переконати, якщо правда на боці опонента. Але, коли мене не
хочуть розуміти, то завжди залишаюся наодинці зі своїми переконаннями.
— Росія просто хоче підкорити українців, як це робила вже не раз, і користуватися українським
розумовим, культурним та мистецьким потенціалом безкоштовно і на свій розсуд. Ти ж знаєш не
гірше за мене, що всі визначні люди Росії мають українське коріння. Людина може творити тільки
тоді, коли вона вільна. Чому ви не хочете зрозуміти, що ми не хочемо до Митного Союзу, де Росія
править одноосібно і лише на свою користь. Ось ви захопили Крим, і що, людям стало легше
жити? — переконувала як могла.
— Тепер можете говорити, що хочете. Крим наш, і вже нічого не зміниш. Нині діє принцип: собака
гавкає, а караван іде. Росія скористалася слабкістю України і відкусила собі шматочок території, —
доводив своє Андрій, не приховуючи насмішки.
— Нічого собі шматочок! Це, бачите, сакральне та історичне місце для росіян. Чув коментар з цього
приводу лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемільова?
— Ні, не чув, та й хто він такий?
— Сину, цей чоловік — лідер татарського народу. Чи ти лише одного свого визнаєш лідером? Тож
послухай, мені його вислів сподобався: «Те, що на кримській землі (Херсонес тоді належав до
Кримського ханства) хрестився Князь Володимир, так він же був Князем Київським. Якщо колись
хтось на нашій території хрестивсь або ще щось робив, і на цій підставі... Тоді Москва теж для
кримських татар дуже сакральне місце — Девлет Гірей, після того, як захопив Москву (в 1571 році),
вивішував там свій батіг для науки іншим. Але ми ж не претендуємо на Москву як на наше сакральне
місце». За кордоном сміються над таким брехливим перекручуванням історичних фактів у виступах
вашого президента.
— Росіяни справжньої історії своєї держави ніколи не дізнаються, тому президент говорить те, що
від нього хочуть чути. У вас рейтинг першої посадової особи лише трохи перейшов за п’ятдесят
відсотків, а в нашого — більше вісімдесяти. Народ тішиться Кримом і ще більше радітиме, коли
приборкає Україну. Тут усі марять Радянським Союзом і терпітимуть навіть злидні, лише б наблизити
той час. Мене самого дивує, що люди досі надіються, що повернеться ковбаса по 2,20.
— Історію назад ще жодному правителеві не вдалося повернути. Жаль, що людям не розповідали
про справжню сутність комуністичного режиму. Гарні фільми, святково одягнені люди на
демонстраціях — це те, що запам’яталося багатьом. А три голодомори, репресії проти розумних людей,
депортація різних народів, розстріляне відродження і багато інших злочинних діянь сімдесятилітнього
комуністичного режиму — від людей досі приховують. І те, що у березні ваші «зелені чоловічки»
подарували кримчанам «російську казку», ще не значить, що рай настане наступного дня. В Росії вищі,
ніж в Україні, пенсії та зарплати, а головне — повернення Криму «додому» втішило частину кримчан.
Але так триватиме недовго, бо дипломатична ізоляція, обмеження і навіть припинення співпраці ряду
країн з Москвою, санкції, економічна криза, обвал рубля свідчить про величезні проблеми Кремля, які
призведуть до соціальної та економічної катастрофи в Криму. Ми впевнені, «кримська казка» стане
Армагеддоном для Росії, бо за кожну несправедливість треба буде відповідати перед Всевишнім.
— Не потрібно надіятися і зі сподіваннями поглядати на небо. Поцікався, що відбувається на
Близькому Сході. Якби Бог був, то давно втрутився б у події, в яких гинуть люди на тому сакральному
і святому місці в Єрусалимі. Все це високопарні слова. Завжди перемагає сильніший, —
виправдовувавсь Андрій.
— Якби кримчани були розумнішими, то мали б знати, за чий рахунок відбудувалася курортна зона,
яка давала їм чималий прибуток. Думали, що туристична казка триватиме вічно, а тепер, може,
зрозуміли, що то була омана. Вже нині можна стверджувати, що курортний сезон провалився. А що
буде далі, можна лише здогадуватися. Варто тільки нагадати, що більше вісімдесяти відсотків води, яку
використовували кримчани, витрачали на потреби сільського господарства, тепер ця система не
працює.

— Це тимчасові труднощі, а якщо подивитися на ситуацію в корінь, то росіяни в Криму не
відпочивають. Кому не подобається, то нехай перебираються на материк. Росії потрібна територія,
з якої вона зможе контролювати чорноморську акваторію. Людей до уваги ніколи не брали, вони
цікавили хіба лише як солдати для військових дій.
— Як у вас усе просто! Дивуюся твоєму цинізмові. І це моя дитина так мислить? — не стримувала
я емоцій.
— Не як твоя дитина, а як громадянин Росії, бо нас так переконують. Ти ж не про мою особисту
думку запитувала... Я тебе розуму вчу, щоб ти менше дивилася телевізор і не вірила всьому, що
показують. Нині триває прихована інформаційна війна, й Україна її програє. Повір, я знаю, що кажу...
— Недавно мені потрапила на очі цитата Себастьяна Климовича — польсько-українського поета, —
який ще в шістнадцятому столітті в одній із поем написав, що є народи-хижаки і є народи-трудівники.
Ми — народ-трудівник чи хлібороб, бо українці ніколи нікого не завойовували. А росіяни — народхижак, тому вони й поводяться, як хижаки, тобто забирають чуже, нищать, грабують. Іншими
словами — вовкові, щоб жити, треба знайти вівцю чи ще когось і загризти. Інакше він не може
існувати! Враховуючи те, що політику Путіна підтримують вісімдесят відсотків громадян, можна
впевнено сказати, що за кілька століть нічого не змінилося.
— Не буду сперечатися з тобою, бо вже й сам переконався: корінні росіяни працювати не люблять
і шукають дармових грошей там, де не потрібно сильно напружуватися. Важку роботу в Росії
виконують остарбайтери.
Інформаційна війна протягом останніх двох місяців набула іншого характеру: раніше звинувачували
тільки Майдан, тепер уже є дві сторони конфлікту — сепаратисти і бандерлоги. Вони, мовляв,
борються між собою, і Росія в цьому не винувата. Всю вину росіяни перекладають на Україну та її
«хунту». Тепер триває війна — хто одурить більше людей неправдивою інформацією. Людям
нав’язують переконання, що нікому й нічому не треба вірити. Що людина не почула б, завжди виникає
сумнів, бо так легше жити і совість не мучить. Пригадайте, як раніше доводили, що все куплено
і проплачено або комусь вигідно. Але що не відбувалося б, у всьому звинувачують Україну. Як раніше
звинувачували дівчину-сироту — спочатку кривдили, а потім робили без вини винуватою в усіх гріхах.

«Зелені чоловічки» на Донбасі
Не встигли звикнути до того, що через появу «зелених чоловічків» втратили Крим, як вони
з’явилися вже на території прикордонних східних областей. У РНБО та Держприкордонслужбі
підтвердили, що на Донбасі помічені так звані «зелені чоловічки» — військові у формі збройних сил
Росії, але без розпізнавальних знаків. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних
досліджень Дмитро Тимчук. «Помічені — це дуже м’яко сказано. Ми нарахували близько 300 «зелених
чоловічків». Але сьогодні в ході консультацій з представниками українських спецслужб отримали
інформацію, що, за їх даними, кількість російських військових у Донбасі вже може перевершити
позначку 400», — написав він у FB. За його словами, у росіян нема документів. Їх попередили, що
у разі полону та ідентифікації всі вони будуть звільнені з лав ЗС РФ минулим числом. «Російські
військові не «допомагають» терористам, як пишуть деякі ЗМІ. Це — професіонали, і невдачі сил
Антитерористичної операції (АТО) останніх днів саме на їхній совісті. «Зелені чоловічки» роблять усю
найскладнішу і криваву роботу. А місцеві бойовики служать їм «помічниками», і не інакше», —
запевнив Тимчук.
Перші масштабні проросійські виступи на Сході України відбулися 1 березня 2014 року в Донецьку
та Луганську. В цей день мітингувальниками було піднято над будівлями Донецької та Луганської
облдержадміністрацій російські прапори. Також 1 березня Донецька обласна рада ухвалила рішення
про проведення референдуму щодо подальшої долі Донбасу, а Луганська обласна рада наступного
дня — рішення про визнання нелегітимними центральних органів виконавчої влади України.
Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, коли озброєні групи
проросійських активістів почали захоплювати адмінбудівлі та відділки міліції у містах Донбасу,
зокрема, у Слов’янську, Артемівську та Краматорську. Українська влада у відповідь заявила про
проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних Сил. Поступово протистояння
переросло у масштабний воєнний конфлікт. Масові захоплення адмінбудівель у Донецькій області
спровокували сили розвідувально-диверсійних підрозділів збройних сил Російської Федерації, коли

диверсанти, застосовуючи зброю, зайняли ряд державних установ і будинки силових структур. Заслані
люди також роздали зброю і допомагали сепаратистам у розхитуванні ситуації.
Якщо говорити про південний схід, то там населення, принаймні на той момент, було дуже
пасивним. Провели референдум — що далі? Вони самі не знали, чого хочуть: федералізації,
незалежності чи приєднання до Росії. Це дуже відчувалося. Люди жили, ніби нічого не змінилося:
ходили в кафе, на дискотеки, їздили відпочивати. Донецьк — місто-мільйонник, а в батальйон «Схід»
записалося лише кілька тисяч бійців. Правда, в сільських районах сепаратистів виявилося більше,
мабуть, тому, що селяни виживали за рахунок домашніх господарств і мали образу на владу за
відсутність постійної роботи. Вони не дуже й здивувалися, коли Крим проголосував за приєднання до
Росії. Сепаратисти надіялися, що також легко приєднаються до сусідів і наступного дня отримають
велику пенсію. Тому Антитерористичну операцію не сприймали і вимагали від української влади, щоб
вона вступила у переговори з бойовиками.
Що ж таке АТО, і як живуть люди, які опинилися на окупованій території? Наведу розповідь
жительки Слов’янська (вимушеного свідка великих потрясінь): «АТО в Слов’янську проходить уже
багато днів. Скільки точно, я не пам’ятаю, тому що не можу до пуття згадати, який сьогодні день,
число та місяць. Дні тягнуться нескінченно довго, це дуже важко все описати. Як ви знаєте, хоча
раніше ніхто не вірив, Слов’янськ захоплений терористами, тут їхня база. Місто оточене українськими
військами — це, звичайно, перебільшення, тому що в Слов’янськ відомими всім стежками прибувають
зброя і нові бойовики, звідси ж вони ідуть захоплювати інші міста. За весь час оточення пам’ятаю не
більше трьох активних боїв. тобто, коли українська армія справді вступала в перестрілку
з терористами. Але коли ці бої — з української ініціативи, ми всі знаємо точно, бо тоді не працює
мобільний зв’язок. Влада, маючи важелі, вимикає його. Якщо зв’язок працює, а стрілянина і вибухи не
стихають, це означає, що бойовики обстрілюють блокпости української армії. Тоді нестерпно боляче за
Україну, яка не може стріляти у відповідь, тому що ці тварюки ведуть стрільбу з житлових будинків,
дитячих садочків, території школи. В цей час мирні жителі нікуди не втікали, бо були впевнені:
«солдат дитину не образить». Тобто, хоч і є частина населення, яка за ДНР, але навіть вона довіряла
«хохлам». Дні, хоч і повільно, але минають. Референдум відбувся, і ДНР дедалі більше себе
дискредитує. Машини у власників віднімають, з квартир людей виселяють (влаштовують там
мінометні гнізда), дефіцит товарів і послуг, свободи пересування нема. Коротше: в Слов’янську повна
жопа, і підтримка ДНР серед населення — нуль. Людей, охочих воювати з українською «хунтою»,
немає взагалі. Ну, може, є якісь контужені на всю голову, я особисто їх не знаю. Стрєлкову потрібно
щось терміново з цим робити. Терористи «віджали» в російських строковиків «Нону» і з різних місць
стріляють з неї по житлових масивах. Розповідали, що це українські війська їх обстрілюють з гори
Карачун, до якої вісім кілометрів. Люди оповідали, що «Нона» стояла у них прямо під вікнами. Люди
це бачили, але знімати боялися, тому що за зйомку можуть убити. У ЗМІ це все показали як обстріл
мікрорайону Артема з Карачуна. Але жодні «проплачені пліткарки» не змогли переконати людей, бо
все бачили самі. «Нону», яка щодня їздить по місту і стріляє, не бачив тільки ледачий. Після обстрілу
з’являлося російське телебачення, і знімали все це. Причому з собою привозили комуністку, яка
репетувала про геноцид росіян у Слов’янську. За кілька днів бойовики обстріляли всі райони. До
того ж цілилися в навчальні заклади та лікарні, щоб показати всі жахи «бандерівських карателів».
Приємно, що скоро ту «Нону» вивели з ладу ніби партизани за допомогою саморобного детонатора.
P. S. Якщо мене прочитає хтось з керівництва АТО! Я вас прошу: почніть вже активну фазу, а то сил
нема терпіти цих нелюдів на нашій землі. І не дивіться на пришиблених, які кричать для роликів. Це —
безмозкі продажні баби та їхні дочки, які думають, що вони потрібні Путіну. Імені свого не називаю, бо
боюся, що прийдуть і мене «розстріляють за законами воєнного часу», як вони це роблять тут з усіма
підряд».
Ряд українських політиків називають війну на сході України «гібридною війною» Росії проти
України. Що таке «гібридна війна»? Це поєднання принципово різних типів і способів ведення війни,
які скоординовано застосовують задля досягнення спільних цілей. Типовими компонентами гібридної
війни є, за словами генерал-майора Франка Каппена, використання не тільки класичних прийомів
ведення війни, а й таких типів, як інформаційна та кібервійна. «Держава, яка веде гібридну війну,
укладає оборудку з недержавними виконавцями — бойовиками, групами місцевого населення,
організаціями, зв’язок із якими формально повністю заперечується. Ці виконавці можуть робити таке,
що сама держава робити не може, бо будь-яка держава зобов’язана дотримуватися Женевської та
Гаазької конвенцій про закони сухопутної війни, домовленості з іншими країнами». При цьому країнаагресор залишається публічно непричетною до розв’язаного конфлікту. Краще не скажеш! Російському
керівництву цей вислів, мабуть, також сподобався, бо військовий конфлікт у нашій країні розвивається
саме за таким сценарієм. Днями розмовляла з синами по скайпу, то вони в один голос переконували

мене, що Росія до нашого безладу не причетна, а Крим відібрала лише тому, що ми його самі віддали.
Чому, мовляв, не взяти те, що погано лежить.
Можна як завгодно називати конфлікт на Донбасі — АТО, гібридна війна, уповільнена агресія або
ще якось, але від цього він зовсім не перестане бути війною у повному розумінні цього слова.
В історію вона увійде, найімовірніше, як Перша російсько-українська війна або для нас, українців, як
Вітчизняна 2014 року. І хоча їй ще далеко до завершення, варто згадати хроніки бойових зіткнень
протягом останніх півроку.
Починалася війна з проросійських сепаратистських мітингів у Харкові, Одесі, Дніпропетровську,
і звичайно ж, у Донецьку та Луганську в березні 2014-го року. Сутички проукраїнських активістів
з проросійськи налаштованими громадянами протягом усієї весни, що супроводжувалися кривавими
зіткненнями і застосуванням вогнепальної зброї, стали в той час для східних міст України
регулярним явищем. Попри зусилля тодішньої української влади, ситуація розпалювалася щодня,
мітинги поступово переростали у свавілля натовпу. Представники місцевої влади, як і місцеві
правоохоронці, реагували на це з філософською байдужістю. А подекуди навіть сприяли наростанню
напруженості чи були організаторами антидержавних виступів. Однак лише в Донецьку та Луганську
це «бродіння», за фінансової, організаційної та пропагандистської підтримки сусідньої країни,
переросло у збройний виступ терористів із захопленням і утриманням адміністративних будівель,
інфраструктурних об’єктів та місцевих силових управлінь.
Ірина Варигіна, тодішній губернатор Луганської області, в інтерв’ю «Українській правді» сказала,
що життя на Донбасі можна порівняти з мокрим горінням. А «зелені чоловічки», цинічна поведінка
Ріната Ахметова, саботаж силових структур під час нападу на учасників Євромайдану, — це наслідки
того мокрого горіння. Підпалювачі — це п’ята колона, що процвітає в Україні. Жменька кримінальних
авторитетів, які пережили буремні 1990-ті, зміцнилась і відновила свої кілерські навички в «ескадронах
смерті» проти Майдану. Вони ж були «смотрящими» в організації бізнесу Сім’ї. Тому так звані
«сімейні» кадри, друзі Саші Януковича належать до цього кола. Назвали і конкретні прізвища тих, які
організували штурми органів влади. Я не стану їх називати, нехай вони для історії залишаться
в органах СБУ і прокуратури, а не в моїй книжці. Це — знані багатьом прізвища, відомі діяння тих
осіб, але вони й досі розгулюють на волі. Оці «смотрящі» Донбасу, керовані олігархами, і стали
першопричиною того, що відбувається нині на цих теренах. Ахметов поспішив перереєструвати свої
кримські фірми згідно із законами Росії, а нині шукає заступництва у нового Президента України.
«Господар» Донбасу хоче, щоб солдати Нацгвардії поклали свої життя за мільярдера, який до
останнього загравав із сепаратистами.
А прості люди не можуть зрозуміти, чому народні депутати, які отримують від України чималу
зарплату, їздять до агресора і виступають не за українські інтереси. Невже за такі діяння
в українському законодавстві нема статті, за якою можна покарати зрадників? Депутати від Партії
регіонів мовчали, а під час президентської кампанії не сказали виборцям, за кого ж тепер виступають: за
єдину Україну чи за Росію. Тоді їхні виборці чітко розуміли б — хто з ними, а хто проти них. Проте
головний «кришувальник» Луганської області Єфремов, перебуваючи в Києві, продовжував фінансувати
терористів, надіючись зберегти свій бізнес. Пані Варигіна розмірковувала так: «Спочатку я думала, що це
були торги з боку Єфремова. Потім втрутилася Росія... Хотіла перевірити, чи вийдуть луганчани на
референдум. В результаті ситуація вийшла з-під контролю...»
Хочу зазначити, що депутати від Партії регіонів і комуністи мали б відповісти перед законом за те,
що підтримували сепаратистський рух або й спровокували його. Проте вони швидко перебралися до
Києва «заробляти гроші», а людей з підконтрольних їм областей кинули на поталу доморощеним
сепаратистам та російським найманцям. І як підтвердження цьому хочу навести з інтернету відгук
людини, котра залишилась в тому пеклі й не захотіла назватися справжнім ім’ям. «Ті, хто в Донбасі
почав усю цю гидоту, звідти вже 90% в орду виїхали, 10% — розбрелися територією України. Серед
тих, хто ходив і голосував на референдумі, залишилися переважно бабусі, які мріють про ковбасу за 2
рублі 20 копійок і про велику-превелику пенсію. Основна маса тих, що залишилися, — це 40 відсотків
втомленої інертної маси і решта — більш-менш свідомі громадяни України, яких ще за влади
Януковича обдерли до нитки і втоптали в бруд. Україна не може просто так тимчасово відмовитися від
них. Ординці це прекрасно розуміють. Тому вони нині й руйнують інфраструктуру, щоб відбудова
Донбасу висіла на шиї України важким каменем. Це планувалося не рік і не два, судячи з підготовки
соціуму орди. В тому-то й біда, що ординцям Донбас потрібен саме як камінь на шиї України... Тому
росіяни постараються зберегти поточну ситуацію на майже постійній основі: злочинці у владі та
контроль «миротворчим ординським континґентом» усієї України... Тому орда не візьме Донбас, навіть
якщо їм спробувати його силоміць втиснути. І Україна не зможе від них відректися, бо це буде
порушення прав громадян, які мешкають на території Донбасу. Для цього має бути проведений

всеукраїнський референдум, але тепер, навіть за великого бажання тих, що прагнуть від’єднатися, він
відбутися не може. Якби початковою метою орди був аншлюс Донбасу, то вона якраз і скористалася б
конституційними можливостями. А хто зараз в Луганську чи Донецьку подасть заявку на проведення
референдуму за українським законом? Де ті патріоти? Тож не так усе просто...» Балаканина про
фашистів, хунту, «Русский мир», російську мову, яку ніби пригноблюють в Україні й заклики до
єднання братських слов’янських народів — це фікція. Є велика імперія Росія, а в ній колонія Україна.
І ця колонія намагається вирватись, а метрополія намагається утримати її всіма можливими способами.
Ось і весь розклад взаємин, тільки російський президент чомусь вимагає якихось доказів і обов’язково
загорнутих у золотий папірець, а Європа потакає йому.
Наведу ще один відгук читача з інтернету: «Чому ви (звертається до мешканців Донбасу) не
пробуєте просто аналізувати витоки визвольного (як нас лякають бандерівським) руху в Україні? Для
тих, хто не навчився думати, розкладу на пальцях: ось до тебе прийшов сусід і забрав собі твою
машину, а твою дружину відправив на заробітки в Росію «на панель». Дітей відправив до інтернату,
а тебе змусив приходити до нього додому і ремонтувати твою ж машину, та ще палицею б’є по голові
за те, що повільно працюєш. Що б ти зробив? Ось так було і в 39-му році, коли непрохані «бративизволителі» за змовою з Гітлером приперлися в Західну Україну і Прибалтику. Землю, господарство,
бізнес почали відбирати, людей заганяти в колгоспи, а непокірних відправляти до Сибіру. І це
природно, що люди гостро зреагували на несправедливість! Вони споконвіку жили на цій землі, яку
передавали у спадок з діда-прадіда і, маючи гідність, виступили на захист своїх та мешканців свого
краю інтересів. Чомусь Разіна і Пугачова (по суті, терористів) за їх виступи в Росії більшовики після
революції визнали героями, а бандерівців — злочинцями. Тому думайте і робіть висновки, чому
нинішня російська пропаганда вбиває в голови своєму населенню різного штибу міфи про
бандерівщину... Ви ж усю цю кашу заварили з вашим Президентом-злодієм. Він вас мав як хотів і куди
хотів. Вам пропонують людське життя, а ви відразу в штики? Що ви бачили, крім ковбаси та горілки?!
Якщо не хочете чи не можете думати, то вам дорога «чемодан — вокзал — Росія» вслід за Янеком,
може, кине вам кісточку як кидає царьовим, пушіліним, болотовим та іншим прихвосням. Де ваш
розум, прямо дивуюся, бо не знав, з ким усі ці роки жив поруч».
Недавно натрапила на статтю, в якій йдеться, що в Російській Думі з’явився закон про переселення
московських бомжів на територію Донбасу. «В уряді Москви, — написано в статті — опрацьовується
питання переселення московських осіб без певного місця проживання (бомжів) на Донбас. Таким
чином Москва, на думку столичної влади, зможе очиститися від «небажаних елементів». В циркулярі,
який 1 вересня був розісланий усім московським центрам соціальної адаптації та притулках для
бомжів, пропонували передати в єдину систему обліку списки бомжів, охочих зайняти вакантний
житловий фонд у ДНР і ЛНР». Тобто людям без певного місця проживання пропонують порожні
квартири донецьких і луганських біженців, які зараз мандрують Сибіром, або тих, хто загинув на
Донбасі під час війни. Таким чином, на думку столичної влади кількість бомжів в Москві можна звести
до мінімуму. До того ж виконати завдання заселення Донецького та Луганського регіонів
представниками «русского мира». Президента Путіна можна не любити, навіть ненавидіти, але
доводиться визнати його винахідливість. Він зібрав на вербувальних пунктах Росії всю шваль, шакалів,
буйних і наркоманів, одягнув, нагодував, озброїв і... спровадив крізь дірявий кордон в Україну.
В прикордонній смузі поставив загороджувальні загони, і назад вони можуть повернутися лише
«грузом-200» або стати компостом для української землі. Влаштувавши в Україні заколот, своє
суспільство почистив від буйних і наркоманів. Може, це фейк, але цілком можливо якомусь «буйному»
керівникові спала така ініціатива, бо з багатьох інших регіонів Росії також надходили подібні сигнали.
Чи не з цією метою і замислювалася вся ця війна — корінних жителів Донбасу (українців) витиснути
в Сибір, а на їхнє місце заселити росіян? Нехай і не найкращих, але росіян.
Перші запеклі бої на Донбасі розгорілися 2–5 травня навколо Слов’янська, в районі Краматорська та
на прилеглих територіях. Українське угрупування АТО тоді вперше зазнало суттєвих втрат. Ще варто
нагадати про події в Одесі, які були, очевидно, в одному ланцюжку. За цих три дні активних зіткнень
сталося кілька подій, які чітко засвідчили — на Донбасі почалася повномасштабна військова операція.
Підрозділи українських військ атакували позиції бойовиків і зуміли не тільки відбити, а й зайняти
стратегічно важливу в районі Слов’янська висоту — гору Карачун. Під час боїв стало зрозуміло, що
українська армія має справу аж ніяк не з «місцевими сепаратистами». Внаслідок застосування
бойовиками ПЗРК українська армія втратили під час цих боїв три вертольоти, а через місяць під час
заходу на посадку в аеропорту Луганська було збито військово-транспортний літак Збройних Сил
України ІЛ-76 із сорока дев’ятьма пасажирами на борту, технікою, спорядженням та продовольством.
Літак перевозив особовий склад з метою ротації, весь він загинув.

Захоплення Криму без пролиття крові настільки сподобалося Путіну, що він поспішав якнайшвидше
прикрасити російськими прапорами столицю України Київ. Користуючись відсутністю належного
військового спротиву та безпорадністю нової української влади, сепаратисти за допомогою російських
найманців у Донецькій і Луганській областях провели псевдореферендуми «про суверенітет». А ми вже
бачили, як у Криму «малювали» результати, тому в ЦВК України заявили, що так званий референдум
не матиме жодних правових наслідків. За результатами «голосування» місцевих депутатів були
прийняті конституції «республік», сформовані «уряди».
У мене в Луганську мешкає родич. Він на захоплення державних установ відреагував телефоном
так:
— Коли ви в Києві захоплювали установи, ми ж вам не заважали. То чому вас турбує те, що ми
робимо?
— Ми вимагали зміни влади цивілізованим способом і нікого не кликали собі в помічники, а ви
зброєю нав’язуєте людям думку про суверенітет, — не погодилась я.
— Тут більшість людей тягнеться до Росії, а не до бандерівців, тому вона нам і допомагає, —
виправдовувався родич.
— Ти ж українець, невже також хочеш до Радянського Союзу?
— А мені все одно. За Союзу я жив непогано. Бо був здоровим і молодим... Росія більшу пенсію
обіцяє, то яка мені різниця, котрому Богу молитися, лиш би жилося краще.
— Може, ти ще й на референдум ходив? — іронічно поцікавилась я, чіпляючись хоч за щось, що
могло виправдати родича в моїх очах.
— Аякже. Я завжди ходжу, але цього разу на бюлетені написав, що нові керівники ЛНР мені не
подобаються, — щиро признався родич, і мені стало жаль його за недалекоглядність.
— Як думаєш, хтось твого бюлетеня бачив? Ми спостерігали, як ви вистоювали в чергах... —
розчаровано мовила я. — Тепер задоволені своїм вибором?
— А ти картинкам в телевізорі не вір. На весь Луганськ працювало кілька дільниць, а черга була за
картоплею і продуктовими пайками, які видавали в перші години голосування. Керують нами тепер
«відморозки» тобто «шістки» колишніх «смотрящих» Януковича.
— У вас таке становище, про яке колись Фрідріх Ніцше написав: «Коли першими людьми в країні
стають останні, все робиться криво, фальшиво і жахливо...» Якщо вас і справді приєднають до Росії, то
ти змиришся чи повернешся до України? — не допускаючи такого в думках, перепитала я.
— Згадай початок Другої світової війни, коли німці ледве маршем пройшлися Україною.
Громадяни, що залишались на окупованій території, мали покинути свої домівки й тікати за
комуністами? Почекаємо, хто кого переможе, і житимемо, як і до цього жили, — розмірковував
родич, якому недавно виповнилося сімдесят п’ять.
Чим йому можна було заперечити тоді, коли ще не так усе було заплутано і не гинули за незалежну
Україну люди? Ми хочемо в Європу, дехто в Росію, а що робити тим, яким байдуже, хто ними
правитиме, лиш був би мир і жилося добре? З російських телевізійних каналів тільки й чути було, що
в Україні розікрали все, що у них армії нема, в казні порожньо і невдовзі оголосять дефолт. «Щирі»
українці в усі часи перекидалися до сильніших, тому на Донбасі, мабуть, не один думав так, як мій
родич.
Найтрагічніший на той момент епізод у зоні бойових дій стався 22 травня, коли бойовики напали на
блокпост Збройних Сил України під Волновахою. В результаті нападу 18 українських військових
загинули, 32 отримали поранення. За свідченнями очевидців, бандити приїхали на інкасаторських
машинах «Приватбанку» (найбагатшого олігарха Дніпропетровщини), обстріляли військових
з автоматів та гранатометів і покинули місце бою. В інтернеті з’явилися повідомлення дописувачів про
зраду вищого командування, котре навмисне «зливає» сепаратистам інформацію про місця
перебування українських загонів.
Того ж дня обговорювали інтерв’ю виданню «Гордон» колишнього головнокомандувача Збройних
Сил України Володимир Замана. «Кажу прямо: міністр оборони Лебедєв робив усе, щоби втягнути
армію в протистояння. Питання передачі армійських військових частин у розпорядження внутрішніх
військ, які охороняли урядовий квартал, виникло ще в січні 2014 року, якраз після перших смертей на
вулиці Грушевського. До того часу у внутрішніх військах почалося бродіння, бо ті, що більше місяця
цілодобово стояли на морозі, все частіше запитували: «Навіщо для розгону демонстрації задіяли
армію?», «Кого і від кого ми захищаємо?» Як тільки почалися проблеми всередині військового
командування, керівництво відразу ж почало говорити: нам, мовляв, потрібна підтримка армії. Мені від
Лебедєва надійшов наказ скерувати на зачистку Майдану чотири військові частини, в межах тисячі
осіб кожна... Від імені Президента я наказу на застосування Збройних Сил не отримував, ні усно, ні
письмово», — заявив колишній головнокомандувач. За його словами, Лебедєв постійно вимагав увести

в Київ армію. Ми категорично відмовлялися, посилалися на закон. На мене тиснули протягом чотирьох
днів, а коли я відмовився виконувати злочинний наказ, мене зняли з посади начальника Генштабу», —
розповів офіцер. Під час анексії Криму офіцери української армії переконалися, що інформацію
росіянам «зливали» не тільки від Лебедєва, а й від інших високопосадовців, найбільше з СБУ.
В інтернеті можна знайти багато інформації на підтвердження моїх слів, якій хочеться вірити, бо про
те, що відбувалося в армії, висловлювалися бійці, які відчули зраду на своїй шкурі.
Павло Лебедєв закінчив Ярославське вище військово-фінансове училище й отримав диплом
фінансиста. Військову службу проходив у Чернівецькому гарнізоні на посаді начальника фінансової
служби батальйону, полку, інспектором-ревізором. Тому й не дивно, що головним його наказом під час
анексії Криму було розпорядження замкнути всі склади з боєприпасами і зброєю. Біля двадцяти тисяч
українських вояків, які дислокувалися в Криму, не мали змоги оборонятися. Тепер я починала розуміти
сина, який говорив про п’яту колону, що таємно діє не тільки за стінами парламенту, а й у військових
відомствах. За міністра Павла Лебедєва відбувся останній призов до армії, що в подальшому зробив би
українських чоловіків зовсім не готовими до будь-яких військових дій.
На репліку кореспондента «Гордону»: «Всі навколо говорять, що саме за Януковича армію
остаточно розвалили й деморалізували, і тільки в останні місяці вона почала відроджуватися», —
колишній керівник Генштабу Володимир Заман відповів:
— Свого часу я часто спілкувався з начальником Генштабу Німеччини. Він мені розповідав, що
німецьку армію реформували за американським зразком сім років. Так це ж німці, з їх чіткістю,
працездатністю та педантичністю! Ви справді думаєте, що в Україні за чотири місяці раптом армія
з’явилася, буквально нізвідки? Абсурд. У нас була і є армія! Просто політикам зручно спекулювати на
цій темі: мовляв, Янукович усе розвалив, а ми відроджуємо. Ось тільки Генштаб кожного кварталу
подавав дані про стан НД: кількість справної-несправної техніки, наявність боєприпасів, палива і так
далі. Документи подавали Президентові, РНБО, Кабміну. Якщо ви такі розумні, підніміть звіти
і подивіться реальний стан НД від 1991 року до лютого 2014-го. Але не хочуть, бо політикам правда не
потрібна!
— Що саме в цих звітах? — запитав кореспондент.
— Наприклад, збільшення годин нальоту в авіації. В 2012 році було по 50 годин на рік, за перших
півроку 2013-го — вже 36 годин. Події на Майдані призупинили польоти. В 2004 році
в Севастопольській бригаді тактичної авіації Військово-повітряних сил України був лише один (!)
справний літак.
— Це та сама бригада, яка перебувала на аеродромі Бельбек, а коли росіяни її заблокували,
полковник Юлій Мамчур з товаришами по службі без зброї повернув контроль над частиною?
— Так. І коли Україна віддавала Крим Росії, на аеродромі було вже вісім справних літаків, — додав
Володимир Заман.
— Мені здавалося, Крим анексували, а не «віддали».
— Ще 20 січня мені в Генштаб почали надходити відомості від розвідки, що в Криму проблеми,
росіяни активізувалися.
— Як 20 січня? Тобто за місяць до втечі Януковича і початку кримських подій в Генеральному
штабі вже знали про «зелених чоловічків»?
— Так точно. Я отримав інформацію від розвідників. Що робити? Лебедєву — Януковичу
доповідати? Їм було вже не до мене. На початку лютого ми розробили план і під виглядом навчань
відправили до Криму розвідувальну роту 25-ї Дніпропетровської повітрянодесантної бригади і загони
Кіровоградського та Очаківського полків спеціального призначення. Всього близько 300 осіб. Більше
того, ми підготували план введення в Крим чотирьох батальйонів ПДВ, це ще 1200 воїнів. 22 лютого
стало відомо, що Янукович утік. Я думав, нове керівництво зверне увагу на ситуацію в Криму, тим
більше, що план Генштабу готовий, наша розвідувальна рота вже була на півострові. В результаті все
знову пішло в бюрократію. Нові керівники Генштабу та Міноборони (генерал-лейтенант Михайло
Куцин, а потім адмірал Ігор Тенюх, член партії «Свобода») з ранку до вечора заслуховували якісь
звіти, а все тому, що років десять вони не були в армії, тож нічого толком не знали. З новим військовим
керівництвом мої стосунки не склались, я намагався через своїх колишніх заступників донести до них,
що в Криму ще з 20 січня відбувається щось дивне, але... 22 лютого мене призначили уповноваженим
Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони. На початку березня я вирушив до
Криму.
— Яка обстановка була на півострові в той час?
— Перекопський перешийок, що з’єднує Крим з материковою Україною, вже був перекритий, на
блокпостах стояли колишні бійці «Беркута». Думаю, захоплення Криму Росією відбулося спонтанно.

— Як це спонтанно? Стільки доказів тепер розповідають, що Путін готував окупацію ще з 2004
року, відразу після Помаранчевої революції.
— Нісенітниця, все було спонтанно. «Зелені чоловічки» постійно помилялися: замість блокування
українських військових частин часто оточували приватні або державні установи. Плутанина була
в перші десять днів кримських подій. Розповіді наших кримських офіцерів це підтверджують. Якби
Київ був проявив ініціативу — наші військові відстояли б Крим. Я повернувся в Київ, зустрівся
особисто з Турчиновим і Парубієм, усе доповів, але...
— Що значить «але»?
— ...Мені було заявлено: наші європейські партнери підказують не робити різких рухів. Ще до моєї
поїздки до Криму було засідання РНБО, на якому глава Міноборони Тенюх доповів, що українська армія
не готова воювати з Росією, і керівництво держави прийняло рішення не провокувати її до активних дій.
На засіданні я ще раз нагадав, що в Генштабі вже є план введення чотирьох батальйонів ПДВ у Крим, але
моєї пропозиції не підтримали.
— Запитаю прямо: українська влада здала Крим?
— Складно відповісти. З одного боку, повна неготовність, некомпетентність, недосвідченість,
відсутність політичної волі, прохання «європейських товаришів» не вплутуватися в конфлікт. З іншого
боку — вина лежить на керівниках Міноборони та Генштабу, які не володіли ситуацією всередині
армії, всього на ходу вчились. У своїх доповідях властям вони не те що брехали, просто неадекватно
оцінювали реальний стан української армії, де все було не так погано, як їм здалося. Ми всі так
пишалися, що українські військові у Криму стійко витримували облогу російськими військами, але
якби Київ проявив ініціативу, перебрав відповідальність, показав, що йому Крим не байдужий — наші
військові відстояли б півострів, — сумно закінчив розмову Володимир Заман.
Щоб уже перейти до інших сфер нашого життя, ще хочу висловити своє ставлення до подій на
кордоні з Російською Федерацією. Кожного дня українські новини починалися з повідомлення про
втрати українських бійців. Коли люди гинуть у бою, то це сприймається природно. Але коли люди
гинуть внаслідок зради з боку вищого військового керівництва, то це викликає обурення не тільки
у військових, а й у рядових громадян, які вболівають за долю Української держави. Стало очевидним,
що багато в чому хід цієї війни залежатиме від здатності українського угруповання АТО контролювати
кордон, а отже, перешкоджати надходженню бойовикам Новоросії постачання.
Наведу одкровення невідомого українця в інтернеті, на яке варто звернути увагу. «Мій племінник,
капітан прикордонслужби, три місяці під щоденними обстрілами стояв у Луганській області на
кордоні. Коли приїхав додому, то розповідав жахливі речі, про які офіційно не повідомляють жодні
ЗМІ. Прикордонники, нацгвардійці, артилеристи належали до одного прикордонного батальйону. Хоч
і стояли на кордоні, але фактично його не контролювали, тупо сиділи на місці, бо не було пального для
машин. Їм заборонили відстрілюватися, з озброєння прикордонники мали тільки «калаші».
Артилеристи казали, що всі російські колони, які заходили в Україну, вони могли легко й одразу
знищити, але усний наказ від вищого керівництва був пропускати всіх!!!!!! Над ними постійно літали
безпілотники, а одного разу хлопці не витримали й збили його, за що отримали від військового
командування «втик» і наказ надалі не збивати. В усіх бійців, що там перебували, склалось стійке
враження, що прикордонників тупо і цілком свідомо росіянам «зливає» керівництво генерального
штабу. Тож і дописувач зробив висновок: щоб перемогти у цій війні, слід насамперед ув’язнити
продажних генералів».
Командири батальйонів неодноразово звинувачували прикордонників, які не змогли забезпечити
охорону кордону і допустили бойовиків на територію України. Нарікали на позицію керівництва
Держприкордонслужби в особі Миколи Литвина. Була вимога про його відставку ще на початку
червня, але Президент України Петро Порошенко лише в жовтні підписав указ про звільнення.
Однак за несприятливої обстановки штаб АТО прийняв рішення евакуювати прикордонні пункти
Станично-Луганське, Краснодон, Бірюкове, Свердловськ, Дякове, Червонопартизанськ, Довжанський
і Червона Могила з українсько-російського кордону. Покинуті пункти пропуску зайняли луганські
терористи. Через них в охоплені війною райони з Росії посунули зброя, боєприпаси, загони
«добровольців», а незабаром і бойова техніка. Для світу Росія відхрещувалася від своєї участі
в конфлікті з Україною, мотивуючи тим, що це українці з’ясовують між собою стосунки і тому
розв’язали громадянську війну. Але чомусь уголос не запитували, звідки у сепаратистів взялася новітня
зброя, якої в Україні на оснащенні армії нема. Європа підтримувала Україну «ахами» та «охами»
і спостерігала, як швидко вона зламається і здасть Київ Путіну. На підтвердження цьому в ЗМІ
з’явилась інформація, про зустріч в Італії президента Єврокомісії Баррозу з Путіним, де останній
пригрозив, що «Київ може взяти за два тижні». Хоча цю інформацію росіяни спростували, але слово не

горобець... Уже з того, настільки інтенсивно бойовики захоплювали міста і закріплювались там, стало
зрозуміло, що слова російського президента — недалекі від істини.
На одному з українських каналів показали інтерв’ю з екс-радником президента Росії Андрієм
Ілларіоновим, який, добре знаючи російський політикум, сказав, що агресію Росії в Україні не зупинять
жодні санкції, а на президента Володимира Путіна може вплинути лише військова сила. І що російські
війська просунуться Україною так далеко, настільки ми їм дозволимо. Ілларіонов розповів, що Путін
вважає «холодну» війну, яка тривала досі, третьою світовою, а нинішні події в Україні — четвертою
світовою війною проти «англосаксонського світу». Якщо проти англосаксонців, то чому кров’ю
і добробутом українців? Виходить, що Путін сам хотів до Європи, а туди «беруть» лише окремі
колишні республіки. Як же він без України? «Згідно з позицією російського президента, є лише два
варіанти мирного врегулювання конфлікту в Україні: або вся країна слідом за Кримом переходить під
контроль Росії, або перестане існувати як самостійна держава», — пояснив Ілларіонов. Ще додав, що
Путіна може зупинити потужний військовий супротив, у якому взяли б участь країни Заходу, яким
варто боятися відкритої агресії Росії проти України.
Невдовзі посол США в Україні Джефрі Паєтт повідомив, що Росія перекинула на Донбас новітні
системи ППО. Раніше Держдеп США заявив про отримання нових відомостей щодо колон російських
танків і ракетних обстрілів на Сході України, які підтверджують пряме вторгнення військ РФ в Україну
з метою контрнаступу в Донецькій і Луганській областях. Чого ж варті гарантії про непорушність
кордону, зафіксовані Женевським договором? Тепер країни-гаранти висловлюють лише
«занепокоєння», коли на Сході нашої країни знищують інфраструктуру, вбивають військових і мирних
людей.
У прогнозах щодо України експерти переконані, що вже тепер Путін поступово перетворює Донбас
на нове Придністров’я чи Абхазію, і на цьому він не зупиниться. Один із найпесимістичніших
прогнозів висловив президент Інституту економічного аналізу і колишній радник Володимира Путіна
Андрій Ілларіонов: «Ситуація загострюється з довгостроковою метою проведення якомога тривалішої
війни, яку ми називаємо гібридною. В її рамках передбачається виснаження українських військових
частин на півдні й одночасно виснаження всього українського суспільства. У комбінації з проведенням
масованої інформаційної, дезінформаційної, пропагандистської війни — буде здійснено спробу
доведення української економіки до колапсу». На його думку новообраний Президент і українці
загалом мають якомога швидше прокинутись. Адже нині йдеться про існування Української держави
взагалі. «Українці, як мені здається, досі цього не розуміють. Багато з них на щось сподівалися, навіть
після втрати Криму — мовляв, Крим забрали, ну й нічого. Чи думали, що бої в Донецькій і Луганській
областях пройдуть, і на цьому все закінчиться? На жаль, не закінчиться. І ця проблема розв’яжеться
лише перемогою котроїсь із сторін», — попереджав Ілларіонов.
Чи слухають наші політики експертів і чиюсь іншу думку, крім своїх прибічників, сказати важко.
Чи, може, новому Президентові дають таку ж неправдиву інформацію військові генерали, як давали
і його попереднику, який без бою здав Крим? Покаже час.
Президент України оголосив одностороннє перемир’я, мотивуючи тим, що українським військовим
треба дати перепочинок. Але за час того перепочинку сили АТО втратили 27 військовослужбовців.
У багатьох людей виникало запитання: перемир’я — реальність, чи лише порожні слова? Один із
бійців добровольчого загону «Айдар» Віктор Захарченко відповів: «А хіба було перемир’я? Кажуть,
у Москві курей доять, і ви повірили? Це слова на камеру та гра політиків, які щось вирішують за
зачиненими дверима. І ціна тих розмов — людські життя, життя справжніх українських патріотів. Події
на Сході чомусь досі називають Антитерористичною операцією, хоча всі розуміють, що це —
справжня війна, ми давно вже воюємо з російськими військовими. Українські вояки — наче
піддослідні кролики, на яких випробовують нові види озброєння. Найважче на фронті — це нічого не
робити, а чекати команди від якогось офіцера «нагорі», щоб знищити ворога, який стоїть за кількасот
метрів від тебе і нахабно посміхається. Коли по нас стріляють, наші командири наказують не
відкривати вогонь у відповідь, а коли нам терпець вривається і ми гідно відповідаємо — так звані
сепаратисти телефонують до наших офіцерів і просять перемир’я. Таких ситуацій дуже багато, отже,
наш Генштаб досі не визначився за кого воювати. Ми вже давно могли витиснути за територію України
не тільки сепаратистів, але комусь ця війна вигідна».
Таку ж думку висловлювали інші бійці, які поверталися з фронту на ротацію. Дехто відкрито
заявляв, що, звільнивши Донбас, бійці добровольчих батальйонів повернуть на Київ, щоб навести лад
у вищих ешелонах влади.

Липневий наступ

Початок липня можна вважати поворотним моментом в Антитерористичній операції на
Донбасі. Сили АТО кардинально змінили тактику ведення бойових дій і перейшли до наступу. Вже 5
липня бойовики Стрєлкова-Гіркіна під натиском українських військ були змушені залишити
укріпрайон у Слов’янську. Хоча більшості бойовиків вдалося вибратись із заблокованого міста, під час
прориву зазнавши суттєвих втрат. Фактично всю бронегрупу цього формування знищили українська
артилерія і десантники. Услід за Слов’янськом терористи залишили Краматорськ, Дружківку,
Артемівськ і Костянтинівку. Бої за Луганський аеропорт тривали близько місяця, і за той час терористи
збили кілька українських військово-транспортних літаків. Російські та українські засоби масової
інформації висвітлювали перебіг подій дуже по-різному, або з точністю до навпаки.
У нашій великій родині не тільки мої діти мешкають за кордоном. І коли ми спілкуємося між собою,
то бачимо велике непорозуміння між тими, що проживають в Україні, й тими, що в Росії.
— Що там у вас відбувається?! Чи ви подуріли, що продалися неграм і нехтуєте нами? — звучать
майже однакові від усіх російських родичів запитання. — У нас кажуть, що ви вже дітей їсте, бо
Україна збанкрутіла. Вбиваєте одне одного. Бандерівці та бійці Правого сектору розстрілюють усіх,
хто говорить російською мовою, змушують підкорятися: «хто не скаче, той москаль». Усе це правда,
і ви лише не хочете зізнаватися, що докотилися до такого.
Яку відповідь можна було дати на подібні закиди? Спочатку сміялися, що наші земляки настільки
зазомбовані, що могли повірити в таку брехню. Виправдовувалися за молодь, яка, мерзнучи на
Майдані, змушена була якось зігріватись і жартувала між собою «хто не скаче, той москаль», але нам
не хотіли вірити. Українці, народжені в Хирові Львівської області, раптом повірили, що звідкись
виринули бандерівці, щоб убивати мирних людей. Інші земляки гнівалися, що через закриття
українсько-російського кордону вони не можуть скористатися відпусткою і відвідати стареньких
батьків в Україні. Але жоден з них не звинувачував у цьому свого президента, а лише київську «хунту»
і фашистів, яких останнім часом розвелося багато. І все через те, що ми нібито продались американцям.
Члени родини спочатку пробували переконати родичів у скайпі чи телефоном, а коли розмова про
політику доходила апогею, вимикали комп’ютери і, до вечора не промовивши слова один до одного,
ковтали плачучи заспокійливі ліки.
У моєї приятельки діти також мешкають у Підмосков’ї. Народилося в них дитя, і вони покликали
бабусю з України поняньчити внучатко. Втішена приятелька швиденько на все літо передоручила
сусідам дачу та своє помешкання, і, не затримуючись, поїхала до дітей. Не минуло й трьох тижнів, як
вона насупленою повернулася. Прийшла до мене поскаржитися, бо знала, що я «варюсь у такому
самому котлі» й можу її зрозуміти.
— Першого дня по приїзді посадили мене перед телевізором, — почала розповідати приятелька, —
і кажуть: «Дивися, мамо, що у вас робиться. Ми хочемо врятувати тебе від бандерівців, тому викликали
до себе». Я не стала відразу сперечатись, а вмостилась в куточку й почала слухати ту брехню, що
показували на екранах російського телебачення. Кадри подібні, а інформація до них різна: там, де
б’ють і нищать сепаратисти, — кажуть, що це укропи і бандерлоги. Кожну годину показували ролик
про маленького хлопчика, нібито розп’ятого на хресті. Дивилася на ті кадри і не дивувалася, що діти
такі налякані. Ти бачила той ролик?
— Звичайний фейк, який запускають навмисне, щоб викликати у росіян ненависть до українців.
Ти ж у таке не повірила? — перепитала я.
— Я їх також переконувала, що то неправда, але марно... — виправдовувалася приятелька. — Через
кілька днів отих переглядів неправди мій артеріальний тиск ніби з ланцюга зірвавсь і я захворіла.
Вирішила, що, поки не збожеволіла, треба втікати додому. Попросила зятя взяти мені квиток до
України, чим дуже здивувала їхню родину. Тішуся, що щасливо повернулась, і дала сама собі клятву
триматися своєї хати.
Ми ще довгенько розмовляли про проблеми і політичну ситуацію, що посіяла ворожнечу між
народами, які століттями жили поруч, допомагаючи один одному. Боролися зі злиднями, екологічними
катастрофами, а щоб ненавидіти однин одного — вперше. Володимир Путін своєю агресивною
політикою зруйнував усе, що з великими зусиллями накопичувалося століттями, — терпимість
і взаєморозуміння між усіма народами колишнього Радянського Союзу. Ми хоч і розійшлися в різні
квартири, але повага і колишні стосунки донедавна залишалися добрими. Політики жили своїм життям,
а народ — своїм. Тепер між нами сіють ненависть і брехню, розпалюють ворожнечу.
Не встигла ще переварити розмову з приятелькою, як через кілька днів наштовхнулася на повне
непорозуміння у своїй родині. Літо минало, а мене мучила совість, що цього року до мене не привезли
внучку на відпочинок. Вона щороку приїздила в Україну й весело проводила канікули. В неї тут були
друзі, з якими вона днями бігала на свіжому повітрі, далеко від великого мегаполісу, де влітку стояв
смоґ, затруднюючи дихання. Вдома дівчинка часто хворіла, тому влітку ми з чоловіком забирали її до

себе, де набагато чистіше повітря, багато зелені, близько річка й великий став. Цього літа через
військові дії мою російську невістку неможливо було переконати, що дитині в Україні нічого не
загрожує. На чергову пропозицію менше дивитися брехливу інформацію по телевізору і самій
переконатися, чи насправді у нас так небезпечно, тринадцятилітня внучка відреагувала дуже бурхливо:
— Мало того, что ви наш газ воруєтє, дєтєй на крєстах распінаєтє, ви хатітє, чтоб і мєня распялі?!
Нєтушкі! Нікакім бубліком туда не заманітє!
— Дитино, схаменися! — скипіла я. — Хто тобі таку дурницю сказав? Не вір тому, що у вас
показують по телевізору.
Поки я ще шукала аргументи, як заспокоїти внучку, невістка відсунула доньку від монітора і почала
мені докоряти:
— Зачем ребйонка в палітіку втягіваєтє? Как ви смеєтє моєго ребйонка в свою бойню приглашать?!
Мы вам сочувствуєм, что у вас такоє тварітса, но ви самі во всьом віновати.
— У чому ж ми винні? Хіба лише в тому, що не хочемо з вами йти до Азійського союзу? —
виправдовувалась я.
— В том, что ізбралі сєбє прєзідєнтом фашіста, проплаченного Амєрікой.
— Це український Президент, і за нього віддали голоси більша і краща частина виборців. Я тільки
не розумію, чому це ви так сполошилися? Ми вже давно окрема держава і обираємо кого хочемо. Це
вас ставлять лише перед фактом, бо завжди результати «малюють», як у Криму недавно зробили.
У нас демократія, тож не боїмося висловлювати свою думку. Ще якби ваш Путін не посилав до нас свої
війська, то ми якось би впоралися зі своїми проблемами, — переконувала невістку, хоча знала, що вона
рідко коли зважає на чиюсь думку.
— О какіх ето войсках ви говорітє? — здивувалася невістка. — Росія к вашім проблємам не імєєт
нікакого атнашенія.
— Та невже?! — заводилась я, бо здавали нерви, і переконувати москалів, що вони не москалі, мені
не вистачало терпіння. — Звідки тоді у сепаратистів і перевдягнених вояків новітня зброя? Може,
в супермаркетах продають, то я приїду і собі куплю?
— У вас — гражданская война, такой сєбе междусобойчік срєді олігархов, і мнє жаль, что гібнут
мірниє люді, — переконувала вона мене. — Мнє вас жаль, вєдь ви умная женщіна, а тоже веріте
сказкам, каториє вам расказивают заокеанскіє новиє друзья. Вам би такого Прєзідєнта, как наш, і тогда
би всьо наладілось. А наш ребйонок в етом году нікуда нє поєдєт.
— Через агресивність вашого президента у нас і виникли проблеми.
— У нас к нєму большоє доверіє, і я очень счастліва, что живу при таком Прєзідєнтє! Мне жаль, что
тєпер рускіє началі нєнавідєть украінцев. Нє нада нас називать ватнікамі і колорадами.
— А бандарлогами можна? Ти хоч знаєш значення цього слова?
— Нє знаю і знать нє хачу! Мне всьо равно, что там у вас тварітся, только нас нє трогайтє, —
попросила невістка і попрощалася. Надовго.
— Жаль мені тебе, що так сліпо довіряєш телебаченню, — закінчила я розмову, бо продовжувати її не
було сенсу.
Скарги на подібні розмови чула від багатьох людей. Вони відбувалися щоденно з українським
земляцтвом у всьому світі. Всюди нам співчували і всіляко підтримували нас. Лише українська
діаспора в Росії німувала, мов риба, не підтримала своїх рідних в Україні. Якби внучка не згадала про
нібито розп’ятого хлопчика, то і я обминула б те повідомлення, що облетіло інтернетом півсвіту. Тож
пропоную і читачам з ним ознайомитися: «Беженка из Славянска Галина Пышняк, уроженка Западной
Украины, корреспонденту русского телевидения рассказала следущее: «Центр города. Площадь
Ленина. Наш Горисполком — единственная площадь, куда можна согнать людей. На площадь собрали
женщин, потому что мужиков больше нет, только женщины, девочки и старики. И это у них называется
показательная казнь. Взяли мальчика трех лет, маленького такого в трусиках и футболочке. Как Иисуса
на доску объявлений прибили. Один прибивал, а двое держали. И все это на маминых глазах! Маму
держали, чтоб она смотрела, как ребенок истекает кровью. Крики, визги. И еще надрезы по бокам
сделали, чтобы ребенок мучился. Невозможно было на все это смотреть, люди теряли сознание.
А потом, через полтора часа, когда ребенок после мучений умер, маму привязали к танку и три круга
по площади проволокли. Круг площади — километр!»
У голові не вкладається, як можна таке придумувати і транслювати на державному каналі
російського телебачення?! Таке враження, що там уже не залишилося жодної розсудливої людини ні
серед журналістів, ні серед знімальних груп, режисерів, операторів і так далі. Ніби всі шизонуті на
брехні й не відчувають грані, за яку не можна переступати, не розуміють, що можна показувати і в що
люди можуть повірити. Інформаційне свавілля на російських телеекранах досягло апогею. Господи,
дай їм розуму, щоб не сіяли брехні, й витрави зло з їхніх голів! У мене нема слова, яким можна

обізвати запроданку, що дала згадане інтерв’ю! Вона так «щиросердечно», з емоціями, розповідала цю
історію, що її розповіді повірила не тільки мої російські родичі. Трохи згодом по російському
телебаченню, після того, як українці сотнями почали відправляти в цинкових трунах «добровольців» до
Росії, виправдовувалися, що, мовляв, «укропи» п’ють кров з маленьких дітей, аби бути сильнішими.
А коли вже фантазія в брехунів вичерпувалася, то придумали абсурд з винищенням українськими
школярами снігурів через те, що в них на грудях червоне пір’я, яке ніби символізує російський прапор.
Сміх та й годі! Але це нам смішно, а росіяни дивляться і вірять, бо при совкові звикли вірити пресі,
радіо та телебаченню. І як вони після таких сюжетів мають ставитися до українців? Лише з ненавистю.
Чи є закон про відповідальність журналіста, який тиражує брехливу інформацію в ефір? Чи
задумуються міністерства охорони здоров’я про психологічний стан своїх громадян, особливо
підростаючого покоління? Мабуть, що ні. Дають можливість усім охочим заробити на війні гроші.
Чималі гроші. На людському горі й стражданнях. Для прикладу наведу розмову двох журналістів —
Михайла Козирєва і Матвія Ганапольського — на російському каналі «Дождь», де вони відверто
говорять про те, що сучасна журналістика, аби бути об’єктивною, перетворюється в пропаганду. Чи
треба дотримуватися журналістської етики у військовий час? Учасники дискусії визнають, що за час
правління Путіна в Росії виросло не просто покоління Путіна, а навіть покоління Стрєлкова-Гіркіна.
Вони вірять, що роблять добру справу, за яку ще й платять великі гроші. «Можна за дві копійки
зарплати бути чесним, чистим і красивим. А можна склепати кілька подібних сюжетів з «розп’ятим
неіснуючим хлопчиком» — і через кілька місяців купити в Москві квартиру. Більшість сучасних
російських журналістів вибирають, на жаль, другий варіант. «Пять минут позора — и ты обеспечен на
всю жизнь», — це слова Матвія Ганапольського. Кожна людина розуміє, що то підлість і неподобство,
але зрадити банді, в якій опинилася, не може. Творці тих роликів добре розуміють, що наводять жах на
людей. Але нині настала доба підлих та безсовісних людей. Далі буде ще гірше. Правда, Козирєв
порадив сучасним військовим журналістам уважніше вивчити матеріали Нюрберзького процесу.
Не знаю, яка розмова відбулась у родині сина після нашої розмови, однак наступного дня на мою
електронну пошту від внучки прийшов буклет, з чогось списаний. У політиці, як сказала невістка, діти
ще не розуміються, але події, що відбуваються навколо, вони трактують у тому ракурсі, який їм
близький і зрозумілий. У підлітковому віці теперішні діти багато чого сприймають через сексуальні
фантазії, а москвичі — ще й через квартирне питання. Вони вже, мабуть, забули про кохання, бо їм
завжди здається, що всі женихи чи наречені (з інших міст) претендують на їхню житлову площу. От
і внучка захотіла пояснити мені доступною мовою, що й до чого: «Мы — как три сестры в одной
квартире. Россия — старшая, Беларусь — младшенькая — умница и работящая. Украина — красивая,
но б**дь конченная. Каждые три года — развод, Майдан, новый мужик... Как-то терпели — родная же,
но тут негра в дом притащила, говорит, любовь у них, обещал жизнь красивую в Европе — гламур,
а пока надо его у нас прописать и комнату на него оформить. Естественно, мы это понимаем, что это
аферист — на жилплощадь разводит. Пытаемся помешать, но Украина — дура тупая, от семьи
отказалась, врагами нас считает. Думает, что мы ее счастю с негром завидуем. Вот и думаем теперь —
то ли она шлюха, то ли идиотка...»
Прочитавши це послання, мені стало боляче, бо під час відпочинку в Україні у внучки ніколи не
було жодних конфліктів з дітьми у дворі. Вона вчила українську мову, але подружки на подвір’ї
нашого будинку намагалися догодити росіянці й калічили свою мову, добираючи російські слова.
Я часто задавалася питанням: чому так? Чи це у нас на генетичному рівні закладено — перед всіма
кланятися, чи якась інша причина? Коли буваю в Росії, то в розмові зі мною ніхто не добирає слів, щоб
мені догодити. Москалів не цікавить: розумієш ти їх чи ні? Коли я спілкуюся з внучкою за відсутності
в хаті дорослих, то ми розмовляємо українською, але варто з’явитися в кімнаті мамі, дитина
переходить на російську мову. «Мама запрєщаєт мнє калєчіть рускій язик», — виправдовується внучка.
Я поясню це по-іншому: корінним росіянам (ординцям) дуже погано даються слов’янські мови, тому
й мама не дозволяє доньці розмовляти українською, щоб розуміти, про що ми говоримо. Англійську
вивчають, німецьку також, а мову батька — не можна. Парадокс, та й годі! Знаю багатьох росіян, які
вже довго живуть в Україні. Вони навчилися розуміти нас, а говорити українською так, щоб не
калічити її, просто не можуть. Не дано. Так і хочеться сказати — ми не одного кореня.
Довгенько я думала, як відповісти на те послання внучки. Спочатку показала синові, щоб дізнався,
яка розумна й «просунута» в нього дитина.
— Ти хочеш, щоб я вбив її за це? — невдоволено запитав Андрій.
— Хочу, щоб ти знав, якими категоріями мислить твоя донька. Україна — батьківщина її батька,
і дитина має з однаковою повагою ставитися до обох країн. Погано виховуєш дочку, — докоряла я.
— Я взагалі її не виховую, бо з ранку до ночі на роботі. Дочка дивиться телевізор разом із мамою
і бабою, потім вислуховує їхні коментарі. Які після цього в неї можуть бути думки? Вона знайшла той

коментар у «Контактах» і щоб нічого не пояснювати, надіслала його тобі. Я з нею поговорю, але це не
вплине на її переконання. Ти знаєш, що таке масовий психоз? Оце з москвичами нині таке
відбувається. Сито, але безрадісно живуть, і їм хочеться якогось емоційного піднесення. Наприклад,
при «совкові» радянський народ дуже радів, коли запустили в космос собачок, а потім першого
космонавта. Тепер, подібних до тогочасних успіхів держава не демонструє, а дуже хочеться бути
першими. Америку перемогти не можуть, то хоч Україну поскубають і цим потішаться. Не бери все
близько до серця. А дівчинка підросте й порозумнішає.
Може, й так. Але без відповіді залишити цей лист я не могла і написала притчу для внучки. Треба
якось переконувати росіян, що ми приречені бути сусідами і зобов’язані знаходити спільну мову.
«Худо-бедно жили в одной семье пятнадцать сестер (15 республик в СРСР). Повзрослели девочки,
стали выходить замуж и по очереди покинули отчий дом, оставив младшей сестре все имущество,
нажитое общим трудом, и свои сбережения. Не потому, что богатое приданное получили, а потому, что
младшая сестра оказалась очень жадной и не захотела делиться общим наследством. Старшие сестры
начали потихоньку обустраивать свои жилища, богатеть, рожать детей, но это не понравилось младшей
сестре. Очевидно, она была нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что возомнила себя
«старшим братом» и требовала, чтобы сестры ей подчинялись. Почему женщины хотят превратиться
в мужчину? Обычное желание старой девы, которую никто не любит. Сестра Россия шантажировала
своих сестер ценами на газ, нефть и постоянно обвиняла в том, что они ее обворовывают. Рассказывала
и жаловалась соседям, что все завидуют ее богатству, а сестра Украина совсем отбилась от рук,
мечтает о дружбе с Европой и даже за океан посматривает. А потом украинская сестра развелась с
мужем-президентом, который обокрал ее дом. Одела вышиванку и, взяв детей за руку, попросилась
в Европу, чтобы меньше зависеть от младшей сестры. Ох, как этот поступок сестры-Украины не
понравился старой ворчливой деве! Она вспомнила былые ордынские времена и послала свое войско
грабить и убивать придворных сестры в вышиванке. Хотела таким путем не только отобрать хлеб
у детей, развалить жилище, но и унизить старшую сестру, чтобы она на коленях приползла просить
пощады и помощи. Но добрые соседи поддержали старшую сестру и заставили старую деву убраться с
чужого дома, наповнив ей пословицу: «Нечего сунуться в чужой монастырь со своим уставом!»
Через кілька днів у скайпі появилася внучка і невдоволено запитала:
— Почему ето ти Росію старой дєвой обозвала?
— А ким би ти хотіла, щоб вас називали? Це для тебе так м’яко її назвала, щоб ти зрозуміла. В нас
Росію називають підступним агресором, який скористався нашою слабкістю і, «відтяпавши» чималу
частину української території, продовжує грабувати нашу країну. Якби ми так зробили з вами, тобі б
сподобалося?
— Нєт, канєшно. Но я тєбе не вєрю, потому что по тєлєвізору говорят, что ето ви убіваєте рускіх
і хатітє амєріканскіє бази поставить у нас под носом.
— Сонечко, менше дивися телевізор і не слухай, про що там говорять, — укотре попросила її, щоб
не вражати дитячу психіку.
Я відчувала, що внучці жаль і діда з бабою, але мама рідніша і шкільні друзі ближчі. А вони не
могли стояти осторонь неоголошеної війни, про яку говорили тільки пошепки між собою і на кухні
вдома. Важко уявити їхнє розчарування після того, коли дізнаються правду.
Переживала це все, й мене обпікала образа на саму себе. Рятуючи дітей від злиднів, я дозволила їм
поїхати в іншу країну — багатшу, в якій була перспектива для кращого майбутнього внуків. Насправді,
як виявилося, матеріальними статками можна виміряти не все. Щоб не розповідати про своє
суб’єктивне враження, наведу цитати московського професора Сергія Капіци, який дуже влучно
охарактеризував росіян ще в 2011 році. «Наше телебачення перебуває у глибокій ямі! Я б назвав його
злочинною організацією, тому що такого розтління, яке воно практикує в суспільстві, я не бачив ніде
і ніколи». «Дані всеросійського центру вивчення громадської думки свідчать про те, що ми, нарешті,
прийшли до того, до чого йшли останні 15 років, — виховали країну ідіотів. Якщо Росія й надалі йтиме
цим курсом, то через десять років у країні не залишиться навіть тих, хто сьогодні хоч іноді читає
книжки. І ми отримаємо країну, якою буде легко управляти, з якої буде легко висмоктувати природні
ресурси. Але майбутнього в такої країни нема! Саме ці слова я говорив п’ять років тому на засіданні
Уряду. Час спливає, а процеси, які ведуть до деградації нації, ніхто навіть не намагається зрозуміти чи
призупинити».
Деградацію народу Росії та України передбачив не якийсь махровий бандерівець, а російський
учений, видатний діяч, якого прекрасно знає радянське покоління людей. Народові України вистачило
сміливості повстати проти згаданого правління, а росіяни досі «счастліви», що мають таку владу.

Україна впевнено обрала шлях
до Європи
Часто доводиться чути, що підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС стало справді
історичною подією. Саме вона визначатиме цивілізаційний вибір країни і стане поворотним пунктом
в історичній діагоналі часу. З цим можна погоджуватись, а можна й поміркувати. З одного боку, ми
мали тривалий історичний курс України у союзі з російським світом, а з іншого — столітні європейські
традиції. Після того, як Богдан Хмельницький у 1654 році підписав Переяславську угоду, почався
повільний, але тривалий і, головне, неминучий процес «інтеграції» України в «русский мир». Така
довга культурна та цивілізаційна інкорпорація в простір східного впливу спричинила відсутність будьяких серйозних контактів із західною культурою (лише Галичина до вересня 1939 року залишалася не
радянською). Та в українців було дещо, що не дало поглинути їх повністю. Це — проживання
в спільній з Польщею та Литвою державі. Саме за час спільної державності було сформовано
європейські традиції України. Ми є географічно європейцями. Україна цілком вписується в європейські
рамки. Тобто, українці — європейці. За словами сучасного історика Ярослава Грицака, ми маємо
багато спільного з європейцями: географію, схожу мову, релігію, культуру і традицію Магдебурзького
права. «Російський чинник в українській історії є порівняно новим, а більш давнім є польський чинник.
Більшість часу ми перебували в складі Речі Посполитої, яка мала зовсім інші принципи існування.
Литовці, білоруси, українці мають спільну спадщину, і це — спадщина Речі Посполитої», —
переконаний Ярослав Грицак.
Українцям і європейцям притаманна спільність релігійних традицій і підходів до управління, чого
аж ніяк не було у відносинах з Москвою. На це звернув увагу відомий німецький політичний діяч,
філософ та історик Фрідріх Енгельс, який визначав характер і тип січового устрою 17 століття: «Січ —
перша християнська республіка Європи». Тому, завдяки європейському минулому, Україна — хоч
і потрапила під протилежні російські впливи — на тривалий час зберегла свою європейську
ідентичність. Після реверсу в бік Москви, закріпленого Переяславською угодою, частина козацької
старшини зрозуміла хибність такого кроку. Ми перебуваємо на етапі, коли Україна знову робить свій
вибір і має шанс повернутися до Європи. Тоді Україна, а точніше політичний розрахунок чи навіть
прорахунок Богдана Хмельницького невимушено завів нас у «союз» з московським царем. «Вступ
тепер до Митного союзу — це такий же процес, що відбувся з Богданом Хмельницьким у 1654
році», — вважає Олександр Пасхавер — український вчений-економіст, член-кореспондент Академії
технологічних наук України. Порівняння двох періодів приводить нас до такого висновку: процес
асоціації з ЄС — це перемога столітньої боротьби за повернення до Європи. Впродовж XX століття
базові методи і механізми зовнішньої політики Європи кардинально змінилися. Європа почала
усвідомлювати Україну по-іншому: не як колонію чи підопічну територію, але як свою частину,
частину загальноєвропейської культури. Сьогодні Європа хоче бачити нас поруч. Хрестоматійно, що
через 350 років Україна знову опинилася на шляху вибору між Сходом і Заходом. Сьогодні нація
постала вже навіть не перед вибором, а перед фактом. «Це — день, за який люди пожертвували своїм
життям, щоб він відбувся», — заявив Петро Порошенко 27 червня 2014 року під час остаточного
підписання важливого документа.
Угода про асоціацію України з Євросоюзом набуде чинності лише після її ратифікації усіма
європейськими парламентами, а це робота не одного дня. За здійснення цієї мрії українці поклали
чимало життів, у тому числі під час Євромайдану. І ось нарешті сталось! Однак не варто думати, що
європейці, йдучи назустріч Україні, робили нам подарунок. Ні. Вони керувалися цілком
прагматичними економічними міркуваннями. А що здобуде в підсумку Україна — це велике
запитання. Бо Угода передбачає проведення в нашій країні низки реформ, які мають зробити життя
комфортнішим. Підписання економічної частини — означає підписання Угоди про асоціацію
в повному обсязі. Цей факт має дві складові — політичну та економічну. Перша полягає в тому, що,
підписавши асоціацію з ЄС, Україна однозначно підтвердила, що вона зробила свій вибір на користь
союзу з Європою, а не на користь інтеграції в Митний союз чи будь-які інші пострадянські
формування. Друга складова — економічна. Ця угода відкриває перед нашою країною дуже широкі
можливості. Тепер головне — використати їх. Політичну частину Угоди парламент України підписав
21 березня, а економічну — 27 червня 2014 року одночасно з Європарламентом. Проте, ратифікував
український парламент Угоду лише у вересні того ж року. А от Росія відразу ж відреагувала на
підписання Угоди про асоціацію між Києвом та ЄС новими санкціями проти України.

За день до підписання Києвом Угоди про асоціацію з ЄС радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв
назвав українських Президента Петра Порошенка та Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка «нацистами».
«Європа намагається змусити Україну підписати цю угоду силою. Це вона організувала військовий
переворот в Україні, вона допомогла нацистам прийти до влади. Цей нацистський уряд бомбить
найбільший регіон України», — поскаржився Глазьєв в інтерв’ю кореспондентові ВВС Стівові
Розенбергу. Глазьєву та іншим кремлівським діячам, звісно ж, потрібно затягнути Донбас у Митний
союз! Виникає питання: а навіщо? Справа в тому, що путінський режим зазнав в Україні поразки, якої
ще не осмислили ні в нас, ані в Росії. У чому відмінність Європейського союзу від Митного
і створеного на його базі Євразійського? А в тому, що ЄС — це союз рівноправних суверенних держав.
Тим часом Євразійський економічний союз — лише прелюдія до нової імперії. Якщо Білорусь
і Казахстан вчасно не вирвуться з обіймів хижака, цих країн на політичній карті світу просто не буде,
а недалекоглядні Олександр Лукашенко та Нурсултан Назарбаєв так і залишаться в історії першими
й останніми президентами своїх країн. Утім, і Росії не буде. Буде нова держава — Євразійський Союз зі
столицею в Москві, російським президентом, єдиною армією та мовою. Це і є кремлівський план,
здійснення якого намічено на третій-четвертий термін президентства Володимира Путіна з тим, щоб
через десятиліття авторитарний правитель зміг пересісти в крісло президента Євразійського союзу.
Я зараз не беруся обговорювати реалістичність цього плану, але підкреслю, що українським землям
в ньому відводилася провідна роль. Без України відновлення зруйнованої в 1991 році «імперії зла» не
має для Кремля жодного сенсу. Саме тому нам навіть важко уявити масштаби сказу, який охопив
Путіна і його соратників тоді, коли вони зрозуміли, що Україна після підписання угоди про
асоціацію назавжди втрачена для імперського проекту Європейський Союз. Кремль намагається
вхопити те, що ще можна, — навіть якщо доводиться різати по-живому. В нашому випадку це Крим,
а тепер і Донбас. Але якщо Крим банально окуповано, то Донбас повинен стати економічним
фурункулом на тілі нової європейської України. На Донбасі Кремль хоче зберегти бандитизм,
олігархічне всевладдя, корупцію, — словом усе те, що зараз культивується на Донбасі й від чого
намагається позбутися нова Україна. Кремль хоче, щоби Донбас став не тільки розсадником
криміналітету і безпардонної російської пропаганди, а й зашморгом на шиї України! Це виглядає як
помста за те, що не захотіли приєднатися до «Азіопи».
Що тут скажеш: кожен бачить те, що хоче бачити...

Гаряче літо
Щоб вирватися з міцних обіймів Росії, лише підписання Угоди про асоціацію з ЄС
недостатньо. І це розуміли не тільки політики. Те, що відбувалося в східних областях нашої країни,
змушувало українців готуватися до тривалого протистояння з Росією. Про це говорили відкрито
політологи й військові експерти на всіх телевізійних каналах. Зокрема, адмірал Ігор Кабаненко —
військовий експерт сказав, що Росія веде проти України нову, нестандартну війну без класичних
бомбардувань і артобстрілів. Путін розгойдуватиме ситуацію в Україні до такого ступеня, щоб вибрати
момент, і лише тоді віддасть наказ щодо повномасштабного вторгнення. Та з іншого боку, в Москві
нема повної й адекватної картини того, що відбувається тут, а Путін бачить тільки те, що хоче
бачити, впевнений експерт. А завадити планам російського президента можуть лише українська
армія та супротив населення. Директор Джеймстаунівської фундації (Jamestown Foundation) Ґлен
Говард каже, що Україна зіштовхнулась із новим видом війни, який у 1990-х роках був уперше
використаний у Чечні, Сербії і зовсім недавно — в Сирії. «Це нетрадиційна війна, з партизанською
активністю, з використанням місцевого населення для прикриття бойовиків, по суті, використання
місцевих жителів проти власної ж української армії. Зрозуміло, що українським військовим дуже
важко — у них просто нема напрацьованого методу — як воювати в подібній ситуації», — вважає
Говард. Саме нестачею бойового досвіду аналітик пояснює великі втрати, яких зазнала українська
армія за час конфлікту. Хоча і підкреслює, що після останніх боїв у Маріуполі помітно — українські
військові поступово адаптуються і набирають кращої форми.
Як би експерти не заспокоювали нас, що росіяни в принципі не можуть воювати проти українців, на
Сході з кожним днем ставало гарячіше. Щодня так звані сепаратисти вбивали російською зброєю
українських захисників вітчизни та мирних жителів. Слабко оснащені українські батальйони втрачали
людей і техніку. За червень бойовики знищили шістнадцять українських літаків з переносного зенітно-

ракетного комплексу (ПЗРК) та іншої новітньої зброї, якої в Україні не виробляли. Росія
відхрещувалася від причетності до подій на Донбасі, переконувала світову спільноту, що в Україні
триває громадянська війна. В інтернеті з’явилося багато інформації від самих бойовиків, які не
приховували радості від збитого літака, взяття полонених чи знищення «укропів». Читаючи коментарі,
не можна залишатися спокійним. В людей накопичувалися злість та ненависть до опонентів
у соціальних мережах інтернету, і замість того, щоб переконувати одне одного правдивими фактами,
вони випліскують таку нецензурщину, що важко читати. Яка багата російська мова лайкою
і матюками! Цього року словниковий запас поповнився багатьма новими словами: колоради,
лугандони, укропи, рашисти, бандерлоги, ватники, даунбасівці. Революція на Майдані й наступні події
в Криму та на Донбасі також увели в ужиток українців низку нових слів та висловів. Противники не
скупилися на креатив та винахідливість у словесній війні, завдяки чому події, що розділили історію
країни на «до і після», отримали і власні мовні визначення. Спробую знайти в інтернеті значення цих
слів.
За твердженням Володимира Богайчука — члена Комісії людських та громадянських
прав Світового конгресу Українців, «лугандони» — етнографічна група хунлаків, яка проживає
переважно в районі українсько-російського міжетнічного порубіжжя і містить риси відповідного
інтелекту та безкультур’я. Назва «лугандони» пов’язана з топонімами Луганськ та Донецьк, котрі є
найзаселенішими цією етнографічною групою містами. Місцем масового проживання лугандонів є
також південні райони Луганської та центрально-східні райони Донецької областей. Хунлаки —
історично сформована стійка сукупність людей, які мають єдину мову, загальні риси й стабільні
особливості культури і психології. Мешкають переважно в Росії, але зустрічаються чи не на всій
планеті Земля. Серед особливостей культури варто наголосити на повсюдному вживанню певної
лексики, яка в культурно-рафінованих представників інших етносів викликає хворобу в’янення вух.
Розумові здібності хунлаків ще на початку 20-го століття академік І. Павлов охарактеризував як
надзвичайно низькі, але це не перешкоджає хунлакам з маніакальною впертістю насаджувати світові
свій спосіб існування під назвою «русский мир». Рівень психіки хунлаків достатньо стійкий незалежно
від застосованих методів лікування.
Олек Левандовскі — польський спортсмен, на своїй сторінці так описує значення слова
«бандерлоги»: «Ми великі. Ми вільні. Ми дивовижні...» — відгукуються про самих себе знамениті нині
мавпочки-бандерлоги у мультфільмі. Спробуємо скласти об’єктивну думку про цих відомих звірят, які
стали особливо популярними завдяки нашим улюбленим мультфільмам (радянський «Мауглі»;
діснеївські «Книга джунглів» і «Книга джунглів-2»). Вперше бандерлоги вийшли в світ у творах
великого англійського письменника Ред’ярда Кіплінґа. Саме він увів до осіб, які діють у його
знаменитій і всіма улюбленій «Книзі джунглів» представників Мавпячого Народу, що стали настільки
популярними нині. Бандерлог, або Бандар-лог (англійська транскрипція з хінді: Bandar — мавпа, log —
народ) — це представник вигаданого мавпячого роду, який у джунглях разом з пантерою Багірою,
ведмедем Балу, людським дитинчам Мауглі та іншими персонажами Кіплінґа. Однак бандерлоги
докорінно відрізняються від інших героїв «Книги Джунглів». Вони — це своєрідний інший світ,
протиставлений світові решти тваринного співтовариства. Бандерлоги не визнають Великого Закону
Джунглів, перебуваючи поза будь-якими законами. Живуть за принципом: про те, що Бандар-лог думає
тепер, джунглі подумають пізніше. Вони не мають страху — бандерлоги бояться тільки удава Каа,
який має над ними воістину містичну владу. Незважаючи на гадану нікчемність цих безневинних через
свою обмеженість звірят, вони дуже небезпечні.
Отже, що ж таке бандерлог у сучасному розумінні цього слова? На модному молодіжному сленґу —
це пересічний представник «сірої маси» або просто ледачий чоловік. На тюремному жаргоні —
людина, яка більшу частину часу проводить в камері уві сні; людина, що належить до нижчих щаблів
ієрархічної драбини; випадковий у злочинному світі. Останнім часом, на жаль, з’явився «політичний
статус» бандерлога. Так, з подачі Володимира Путіна, «бандерлогами» почали називати опонентів
з табору незадоволених результатами і системою виборів у Державну Думу Російської Федерації
в грудні 2011 року. Крім того, зневажливу назву «бандерлоги», застосовують до націоналістично
налаштованих мешканців України (за співзвучністю слова з прізвищем керівника націоналістичного
руху в Україні в минулому столітті Степана Бандери). У деяких російських інтернет-ЗМІ подію було
описано з позиції того, що Путін використовував це слово стосовно всіх представників опозиції. Тому
перш ніж комусь забреде в голову назвати подібного до себе «бандерлогом», варто замислитися... або
ще раз перечитати Кіплінґа, ну або, хоча б подивитися прекрасний мультфільм.
Бандерівці — збірний образ проєвропейських, прозахідних українців, прихильників Майдану,
противників режиму Януковича серед їхніх опонентів і проросійськи налаштованої частини населення.
Спочатку так називали українських націоналістів, прихильників ідеї Степана Бандери — українського

політичного діяча, ідеолога і теоретика українського націоналізму. Але після Майдану проросійськи
налаштовані люди так іменують усіх українців, які не підтримують їхні погляди. Вираз явно
образливий і в розумінні людей, котрі використовують його, є синонімом слова «фашисти». Всі «жахи
революції», що сталися на Майдані, Віктор Янукович і Володимир Путін приписали міфічним
«бЕндерівцям», не знаючи, що справжні називаються бАндерівцями.
На сайті Вікіпедія слово «рашисти» так пояснюють: «Це неофіційна назва політичної ідеології та
соціальної практики владного режиму Росії початку XXI століття, що базується на ідеї «старшості
братнього народу», його «особливої цивілізаційної місії»; на тоталітаризмі й імперіалізмі радянського
типу, використанні російського православ’я як моральної доктрини та на геополітичних інструментах,
у першу чергу — енергоносіях. Термін «рашизм» штучно утворений шляхом поєднання англійського
слова Russia (вимовляється: раша) та міжнародного слова «фашизм». При цьому обіграна співзвучність
слів «русизм» і «расизм». Рашизм — це різновид тоталітарної, фашистської ідеології, симбіоз основних
засад фашизму і сталінізму. Він є обґрунтуванням варварської геополітики РФ, спрямованої на
окупацію й анексію територій інших держав, часто-густо позначається штампом «збирання земель
руських». В основі рашизму, який вже цілком оформився в офіційну ідеологію, — заперечення сили
права і утвердження права сили, заперечення суверенітету сусідів і самоствердження через свавілля
і насильство. Однією з основ є ідеологія духовної теорії РПЦ про «богообраність» росіян.
На думку російського історика Олександра Скобова, рашизм — це еклектична суміш
великодержавного шовінізму, ностальгії за радянським минулим і вкритого мороком неуцтва
православ’я. Також рашизм характерний зневагою до особистості, прагненням розчинити особистість
у «більшості» та придушити меншість. Політолог Станіслав Бєлковський стверджує, що рашизм
маскується під антифашизм, але має фашистське обличчя і сутність. Ідеологія рашизму базована на
ненависті й заздрості до західних демократій — Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади.
У центрі цієї ідеології — культ національного лідера, який повернув би Росії «велич».
Нині рашизм — це ідеологічна основа путінізму. Історія підтвердила, що рашизм передбачає
насамперед знищення українства як національної спільноти. Прихильників ідеології рашизму
називають зазвичай «рашистами», іноді — «ватниками». Психологія рашистів — це психологія
ворожості, уявлення про те, що навіть і в Росії всюди є чужинці. Таку психологію мають глибоко
ображені люди — внаслідок придуманих або справжніх принижень, яким їх піддавав «Захід». Але
в період, «коли Росія сильна», рашисти нібито мають змогу помститися. Визначальною рисою
свідомості рашистів є надія на силу. Важлива ознака рашистів — є мертве і полемічне розуміння
історії Росії, її перетворення на своєрідний набір культових дат, яким рашисти поклоняються і в які
вірять. Зверхнє, підозріле (кругом вороги, всі хочуть нас з’їсти) і, загалом, цілком негативне
ставлення до цього розтлінного світу, погляд на нього як на потенційну здобич у рашистів
поєднується з по-дитячому наївною образою на те, що «нас ніхто не любить». Рашисти хочуть, щоб
їх ще й любили — як Великого Брата. Вони поширюють патріархальні принципи на стосунки між
народами, переконані, що любити можна змусити, що «стерпиться — злюбиться», якщо «б’є» —
значить, любить», тому що «для їхнього ж блага».
Українцям така ідеологія, яку нам нав’язує Росія, не підходить, тому вони й вийшли масово на
Майдан.
«Корреспондент.net» зібрав найпопулярніші слова в словничок.
Ватники — проросійськи орієнтовані люди, які підтримують від’єднання від України східних
областей та Криму, причому не готові воювати за це, а виступають за пасивніші форми протесту,
виходять на мітинги і демонстрації. Найчастіше впевнені в тому, що владу в Києві захопили
націоналісти і бандерівці, які хочуть приїхати до їхнього міста і вирізати все населення. Ватники
сподіваються, що Росія їм допоможе не допустити цього та обов’язково підніме пенсії. Надалі «ватою»
почали називати тих, хто не може тверезо мислити.
Укропи, укри — зневажливе звернення до українців, які підтримують нову владу та орієнтацію на
Захід у зовнішньополітичному курсі країни. Ці слова проросійськи налаштовані люди використовують,
як образливі.
Хунта — українська влада, що прийшла на зміну режимові Віктора Януковича. Термін
використовують проросійськи налаштовані люди, які вважають, що влада в Києві була захоплена
незаконно, навіть за допомогою воєнного державного перевороту, і тепер нові керівники здійснюють
каральні операції на російськомовному південному сході країни.
Зелені чоловічки, або Ввічливі люди — проросійські бойовики, озброєні люди, які з’явилися у Криму
і на південному сході України разом із сепаратистськими настроями.

Чорні чоловічки — українські збройні формування, часто добровільні, що воюють на Донбасі на
боці української армії. Бійці не мають розпізнавальних знаків, і назва приліплена за кольором їхньої
форми, у відповідь на «зелених чоловічків».
Майдауни — образливе позначення прихильників Євромайдану і «Революції Гідності».
Використовують люди протилежних, проросійських поглядів, які стверджують, що прихильники
Майдану «зомбовані» його ідеями, із «промитими мізками», не хочуть працювати, а бажають лише
страйкувати на організованих Сполученими Штатами Америки мітингах та отримувати за це гроші.
Куля в лоб — прізвисько Прем’єр-Міністра України Арсенія Яценюка, яке він отримав після свого
виступу на Майдані. Інтелігентний та освічений Яценюк, будучи одним із лідерів опозиції під час
Євромайдану, намагався додати до свого образу не властивих йому революційності та агресії.
Прізвисько наголошує на провалі політики нинішнього Прем’єра.
Беркутята, пташенята — співробітники розформованого нині спецпідрозділу МВС «Беркут», які
брали активну участь у зіткненнях із населенням під час Євромайдану. «Беркут» був головною силою
влади проти Майдану і внаслідок численних фактів перевищення своїх повноважень під час вуличних
боїв із людьми повністю дискредитував себе після революції і був розформований.
Вогнегасник — прізвисько Віталія Кличка під час Євромайдану, яке він отримав у протистоянні на
вулиці Грушевського. Кличко намагався зупинити відкриті зіткнення силовиків з активістами. Політик
закликав повернутися на Майдан і продовжити протест у менш активних формах. Слова Кличка
протестувальники не сприйняли, а його окропили з вогнегасника.
Диванні війська, диванна сотня — визначення прихильників Євромайдану, які не виходили на
вулицю, не брали участі у протесті, але підтримували його у соцмережах, в інтернеті, активно
закликаючи до нього. Може позначати зневажливе ставлення до тих, хто побоявся вийти на Майдан,
а лише розводив демагогію.
Колоради — проросійські бойовики, які воюють на Сході України проти української армії,
захоплюють будівлі та міста. Добре озброєні та підготовлені бійці, на думку їхніх супротивників,
фінансовані Росією і спеціально закинуті в Україну для дестабілізації ситуації у нашій країні.
Правосеки — члени та бійці української націоналістичної, праворадикальної організації «Правий
сектор», що виникла під час Євромайдану і своїми діями сприяла радикалізації протистояння. Саме
«Правий сектор» почав боротьбу з «Беркутом» на вулиці Грушевського, а після революції вирушив
воювати на Схід України. Проросійські активісти правосеками та їхнім лідером Дмитром Ярошем
лякають людей на всьому Південному Сході України, обіцяючи, що ті розправляться з усіма, хто
говорить російською. У Росії правосекам створили образ мало не найбільшого ворога і жаху для
росіян.
Луганда — назва Луганської області після того, як там захопили владу сепаратисти. Цим словом
послуговуються противники відділення Луганщини від України, наголошуючи на беззаконні та
свавіллі, що відбуваються в області, й порівнюючи з африканською країною Угандою.
СЊ пари — це недавня назва тих, хто заволодів Донбасом. Alex Melanchenko у своєму блозі відверто
характеризує людей, які сьогодні встановлюють правила життя на окупованих територіях. «Під час
подарованого Порошенком перемир’я запрацював ринок. Він став такою особливою територією, де
можна продати все награбоване на блокпостах чи в населення. СЊпари — це бариги. Тепер населення
замість податку сплачує оброк чи данину, і його розмір залежить «як йому після вчорашнього» та який
внесок підприємець зробив у розбудову Новоросії. Дев’яності роки повернулись у всій красі. За роботу
можуть заплатити, а можуть на окопи відправити або в обличчя заїхати, це вже як «освободитель»
забажає. Треба кілька речень про внутрішню ієрархію сепаратистського рядового складу сказати.
Перші, ідейні, під час бойових дій на блокпостах стояли на м’ясо, інші в той час чеченам травку
шукали. Останні під час перемир’я стали «старими». Почали керувати блокпостами чи призначатися
старшими в наряді й таке інше. Натомість ряди сепаратистів поповнилися тими, хто раніше
в бомбосховищах та підвалах ховався. Небезпека начебто позаду, Національна гвардія не стріляє,
вмирати за Путіна та Новоросію не потрібно, та і 3400 гривень щомісяця, по безробіттю, не зайві. Ось
хлопці й потягнулися не стільки за ідеєю, скільки від голоду. Стій на посту, кради та ділися
з начальством. Стали такими собі сторожами з автоматами. Стало відчутно спокійніше, і чеченів уже
можна відпустити додому, бо ж треба економити на всьому. Путін лугандонам за криваві послуги
сплачував тисячу доларів, і Кадиров стільки ж своїм, але лише тим, хто повернувся в Чечню живим.
Колорадам, що пішли на «м’ясо», у виплаті відмовили. Тож тепер «старі» сепари стрімко багатіють,
а так звана новоросійська армія поступово перетворюється в банду мародерів або в організовану
злочинну групу, якою вона була від самого початку».
Нині багато людей запитують: що залишить після себе російське вторгнення на Донбасі?
Зруйноване житло та адмінбудівлі, підірвані електростанції і водоканали, наспіх присипані землею тіла

сепаратистів, заміновані школи і дитсадки, фугаси на дорогах. Хтось ще вірить у міф про те, що Росія
хотіла захопити частину України? Загарбники так не поступають. І не треба думати, що це вони так
поводяться нині, коли терплять поразку. Так кацапи чинили завжди. Не дайте обдурювати себе міфом
про те, що Україна їм потрібна була для створення «Великої Російської імперії». Їм не потрібні
нерентабельні Донбас і Крим, ні Одеса, ні Харків, їм не потрібен і Київ як «мать городов рускіх», бо
вони знають, що не втримають їх. Вони хочуть, щоб нас не було як окремої країни, як нації. Щоб ми
перетворилися в європейське Сомалі. Тому в нас нема вибору: жити у великій імперії чи в національній
державі. Це питання «жити або не жити». Розігрується сценарій керованого хаосу, а не окупація. Не
знаю, скільки в Кремлі розробляли сценаріїв розвалити Україну, але один з них був запущений 1
грудня 2013 року. Російська імперія з моменту свого утворення не терпить альтернатив, вона підкорює
тільки тих, хто готовий підкоритись, а інших знищує. Навіть нацисти не мінували школи з метою
першого вересня підірвати дітей, а російські бойовики масово ставили в школах розтяжки. Ми повинні
розуміти, що нині триває боротьба за наше виживання і як нації, і як держави. Невже цього ще досі не
зрозуміли мешканці Донбасу? Чому ж сепари продовжують убивати українців? Маю на увазі не
«укропів», а місцевих жителів. Адже вони бачили, як їхні знайомі, а може, і приятелі, масово
перетворювалися на «вантаж 200». Яку знайти мотивацію, щоб виправдати тих, хто готовий убивати
людей, навіть за гроші, але з великою ймовірністю, що самого вб’ють?
Зрозуміло, що ті, хто зараз залишився — це частина босяків, частина безробітних, доведених до
відчаю. Частина шахтарів, підприємства яких тимчасово не працюють. Чи можна уявити, щоб шахтар
брав оплачувану відпустку і йшов воювати за українські гроші проти України? Але це справді було
в перші місяці війни. Нині кількість жертв з обох боків зростає щоденно. Стратегічно «укропи»
переламали хід зіткнень, але ще не остаточно. Тому з українською армією і патріотами в частині
стимулів усе більш-менш зрозуміло. А що тримає жителів Сходу в цій жорстокій війні з сотнями
трупів? Тільки щось своєрідно-емоційне, яке не піддається логіці. Як стверджують психологи, це може
бути ненависть — справжня, тваринна. І цю ненависть за приниження та злидні жителі спрямували на
центральну владу і «правосеків», а не на місцевих князьків, які відверто їх грабували. Цю ненависть
розпалювали російське телебачення і самі ж регіонали, відводячи підозру від себе. Тепер ці ображені
халамидники зі зброєю в руках відчули свою значимість, дивлячись на інших з висоти танка чи БТРа.
Під дією наркотиків отримана влада є дуже небезпечною, бо від неї дуже рідко кому вдається
відмовитися. Тому, на мою думку, війна на Донбасі триватиме ще довго. З цього можна зробити
висновок, що населення України розділилося не тільки поглядами, а й умовами життя. І особливо це
відчули люди в тих регіонах, де вимагали від держави особливої уваги до себе. Натомість отримали
збройне вторгнення сусідньої держави... Багато хто цікавиться, чому наш Президент не вводить
воєнний стан у країні? Про це він сказав на зустрічі з керівниками парламентських фракцій та груп.
Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях
у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності та її територіальній
цілісності.
«Закликаючи владу до ухвалення рішення про введення воєнного стану, народні депутати мають
усвідомлювати наслідки для країни такого рішення. Сьогодні навіть одне необережне слово здатне
потягнути за собою великі проблеми. Для того, щоб перемогти, необхідні боєздатна армія та відповідне
її забезпечення, що неможливо зробити під час «воєнного стану». В той час заборонено постачання
зброї та продукції подвійного призначення з-за кордону, а нам треба виграти війну. Так само під час
воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями.
Країнам у стані війни МВФ не дає грошей. Про це ніхто не думає, коли ставить сьогодні питання про
воєнний стан», — сказав П. Порошенко. Глава держави також звернув увагу на те, що під час воєнних
дій захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор. «Воєнний стан — це
ситуація, коли є протилежна сторона. І та сторона, з якою ми воюємо, має відповідні права. Її можуть
підтримувати, в тому числі й інші держави, вона захищена міжнародним правом. Разом з тим, сьогодні
влада сконцентрувала зусилля на визнанні світом так званих «Луганської і Донецької народних
республік» — терористичними організаціями. Ми наполегливо працюємо над тим, щоби всі, хто
сьогодні вбиває українських солдат і українських цивільних, були визнані терористами, а фінансова чи
будь-яка інша допомога терористам — злочином проти людства», — заявив глава держави.
Велика Україна тим часом переживала патріотичне піднесення серед усіх верств населення.
Охоплені черговою хвилею мобілізації, українські патріоти прагнули допомогти решті українців
усвідомити, що війна може наблизитися до порога їхнього будинку. Більшість людей дослухалися до
приймачів з надією отримати більш-менш правдиву інформацію про втрати на війні. Коли почалися
справжні бої, в яких важко було порахувати кількість убитих, поранених та зниклих безвісти, речники
прес-центру АТО стали подавати лише ту інформацію, яку можна чимось підтвердити. Бійці, котрі

поверталися з фронту, і волонтери розповідали зовсім різне про справжній стан української армії,
а особливо добровольчих батальйонів. Спочатку кожну вбиту людину на війні сприймали, як велику
трагедію, але згодом відчуття притупились. Особливо це тоді, коли вмирають десь там далеко від твого
дому. Поруч як вирувало життя, так і вирує, лише окремі батьки, ті, в кого загинули діти, дивляться на
все і запитують: «Чому саме моя дитина?!» За незалежність України гинули в основному освічені,
реалізовані в житті патріоти, які могли ще багато добра зробити для батьківщини. Бог вибирає
і забирає до себе найкращих.
Ударні угруповання наших військ діяли стрімко. Фатальним для терористів став прорив українських
військ до Дебальцевого, Шахтарська, Лутугиного і Тореза. В останні дні липня українські війська,
відбивши контратаки бойовиків на ділянці Савур-Могила—Сніжне—Торез—Шахтарськ, продовжили
ефективні наступальні дії. Водночас відбувалася деблокація українських військ у південних районах.
Українські війська після тривалих боїв зуміли зайняти ключову позицію у цьому районі — висоту
Савур-Могилу та організувати тут укріплений район оборони. Командування українських військ мудро
вирішило змінити тактику, відійшовши від кордону, де підрозділи українських військ регулярно
обстрілювали з російського боку зі ствольної та реактивної артилерії, і перенести активні дії в глибину
районів, контрольованих терористами. Шкода тільки, що для того, аби зрозуміти це, знадобився місяць,
який ротні й батальйонні тактичні групи кількох українських бригад провели під двосторонніми
обстрілами у вузькому коридорі завширшки 10 кілометрів, а місцями й 1,5–3 кілометри вздовж
кордону.
Тепер українські війська почали безпосереднє захоплення основних центрів і вузлів опору
терористів. Перед бойовиками вперше за час війни виникла перспектива військової поразки. Над
терористичними утвореннями ДНР і ЛНР нависла реальна загроза оточення та ізоляції, з подальшим
придушенням бунту. Щоб протистояти такій небезпеці, бойовики вдалися до активних дій —
контратак і контрнаступу, стягуючи на певні напрямки свої формування, важку бронетехніку та
артилерію. При цьому «життєстверджуючий» потік техніки з боку Росії не припинявся. Поспіхом
доукомплектовували пошарпані в липневих боях формування новими «добровольцями» з Росії. Дедалі
частіше серед них почали з’являтися кадрові військовослужбовці РФ. Упродовж серпня по всьому
периметру району, контрольованому терористами, тривали запеклі бої. За цей час українські війська
домоглися у протистоянні з бойовиками так званої Новоросії значних успіхів.
Був майже оточений Луганськ, спроба бойовиків ударом з півдня деблокувати «столицю ЛНР»
закінчилася провалом з великими втратами для них. Вузький коридор до міста в районі станиці
Луганської перебував під обстрілом українських військ, в його північні та північно-західні райони
увійшли українські підрозділи. До середини—кінця серпня ситуація для бойовиків ЛНР стала
критичною. Донецька НР була розсічена на кілька вузлів-районів оборони і потрапила в ізоляцію. ЛНР
хоч і в оточенні, але від ДНР була ізольована, а її північна частина, разом із Луганськом, перебувала
під загрозою відсікання від так званої Новоросії.

Усі ми смертні
Якої ваги події не мали б — життя у кожного минає за Божими законами, бо вони не
підвладні нам. От якби об’єднати всі релігії світу і вибрати з їх учень те, що людині найбільше
підходить! Нам хочеться жити довго і щасливо, а релігія закликає не до матеріальних благ, а лише до
духовних. Війни в багатьох релігіях — це нормальне явище, і воїни, які воювали за праве діло, після
загибелі потрапляють одразу в райські небесні царства. Тому й не дивно, що в мусульман є невдахи, які
одягають пояс «смертника» і йдуть на самознищення, будучи переконаним, що виконують святу місію,
вбиваючи інших людей. Цікаво чи будуть покарані на небі ті, які рвучись до влади, задурманюють
інших людей? На мою думку, райські небеса людина повинна заслужити добрими справами на Землі.
На фоні військових дій не пройшли мимо уваги українців такі події, як відхід у Вічність кількох
знакових осіб.
Несподівано відкрив цей список екс-гравець київського «Динамо» і збірної Білорусі Валентин
Белькевич. Він помер на 42-му році життя, залишивши після себе добрий спогад українських
уболівальників футболу. Належачи до членів київського «Динамо», він сім разів вигравав чемпіонство
і шість разів — Кубок України. Крім того, дійшов з командою до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році.
В Україні за підрахунками року був визнаний кращим футболістом і асистентом авторів голів.

У Білорусі його назвали кращим футболістом. Останнім місцем праці Белькевича став дубль столичної
команди. Валентин ще мріяв багато зробити для українського футболу, але, на жаль, життя обірвалося
в розквіті сил...
Продовжити життя задля того, щоб побачити, чим же закінчиться велике протистояння двадцять
першого століття, хотіла і Валерія Новодворська. А приходить твій смертний час — і мусиш
підкоритися... 13 липня «Інтерфакс» із посиланням на джерело в медичних колах повідомив, що на
65-му році життя відійшла у кращий світ опозиційний російський політик і громадська діячка Валерія
Новодворська. Вона народилася в 1950 році в місті Барановичі Білоруської РСР. Дев’ятирічною разом
з родиною переїхала до Москви. Там закінчила школу і вступила на французьке відділення інституту
іноземних мов імені Моріса Тореза. Дисидентська діяльність Новодворської розпочалась 1969 року
з поширення листівок із критикою чинної тоді влади за введення радянських військ у Чехословаччину.
За таку проявлену сміливість радянське КДБ її заарештувало і відправило на примусове психіатричне
лікування до Казані. Після звільнення з того ув’язнення Новодворська не відмовилася від критики
радянського ладу і зайнялася поширенням самвидаву, поєднуючи цю діяльність з роботою дитячого
педагога і перекладача медичної літератури. У 1992 році взяла участь у створенні організації
«Демократичний союз Росії», а через рік підтримала ініційований Борисом Єльциним розпуск
Державної Думи та З’їзду народних депутатів, що стало причиною кровопролитних сутичок у Москві.
Валерія Новодворська написала кілька книг, в яких критикувала нинішній комуністичний режим, стала
одним із найбільших ворогів комуністів. У її житті були тортури, загрози, насмішки, десятки арештів.
«Вона пережила дев’ять сухих голодувань!» — із захопленням говорили про неї зеки. Важко повірити,
що ця жінка була чи не найсміливішою і найчеснішою людиною в Росії. Неприборкана войовниця за
громадянські свободи і права, історик, літературознавець, філософ, блискучий публіцист, еталон честі
та гідності, наївна і відважна одночасно, Новодворська стала справжньою совістю нації.
Чи знають цю людину в Росії так, як в Україні? І чому саме українці найбільше шкодували, що її не
стало? У неї був блог в інтернеті. Новодворська в своїх відео висловлювала підтримку київському
Майданові ще на початку грудня 2013-го, коли він тільки починався, а згодом і в проведенні АТО.
Російська опозиціонерка запитувала нас: якщо в неї, росіянки, над письмовим столом висить портрет
Степана Бандери, то чиї ж портрети мають висіти в квартирах українців у Києві? Одне з останніх
звернень російської дисидентки та правозахисниці Валерії Новодворської адресоване проросійським
бойовикам на Донбасі: «Я — русская, звоню вам не из Киева, а из Москвы. Вам, наверное, еще никто
не сказал правды, какая участь вас ждет и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва.
Вы во имя чего собираетесь умирать? Мы здесь все не можем понять. Неужели во имя российского
телевидения, которого вы насмотрелись?» «Нужны не вы, нужна черная дыра, через которую для
разжигания междусобной войны будет поступать оружие. Вот ваши противники с украинской армии,
они умирают за то, чтобы выжила их страна, чтобы она оторвалась от нашей проклятой злобной
России, чтобы работать на себя, уйти в Европу и жить там спокойно. Как вы понимаете, фашизм там не
планируется».
Ця відважна жінка нікого не боялась і в своєму блозі в інтернеті зверталася до росіян з проханням
переглянути їхній світогляд, поки не пізно. Наведу кілька тез із її статей, що під заголовком «Так
говорила баба Лєра» найбільше сподобалися читачам:
— Україна — це Русь, яка залишилася вдома.
— Якщо у нас буде потомство, яке зможе проклясти Путіна, це ще добре. Але можливо, що
путінськими стараннями на цій території жодного розумного потомства просто не залишиться.
— Я щиро вважала, що люди, задавлені КПРС, підкоряються під загрозою сили. І тільки-но їх
перестануть ґвалтувати, вони негайно з захопленням почнуть користуватися свободами і правами,
почнуть будувати інше життя. Та, на жаль, ця ілюзія скінчилася в 1992-му році. Стало дуже страшно,
коли КПРС розпустили, а люди замість того, щоб зітхнути з полегшенням, пішли вступати в КПРФ.
Розумію, що стати Людиною взагалі важко, легше бути плазуном.
— Найстрашнішим у радянські роки було одне — каральна психіатрія. Це було страшне катування
душі, тому тривалі роки я вважала найкращим подарунком ціанід, щоб завжди носити його з собою
— Російський народ — натовп із світовідчуттям маніакально-депресивних рабів. Звикли мовчати.
А тих, хто не хотів мовчати, винищили за 70 років радянської влади. Історія Росії стала злоякісною
з XV століття, коли замість Золотої Орди виникла Московська. Якщо ми не змінимо свій генетичний
код, нам кінець.
— Те, що ми дозволили Путіну зробити нас європейським смітником, від якого сахаються, як від
зачумлених, разом з нашим Митним союзом, це вина не тільки Путіна, це вина народу.

— У нас у заручники взяли всю країну. Причому, з її згоди. У цих терористів, які сидять у Кремлі,
надто великі амбіції: щоб ми їм назавжди віддали душі, тіла, країну разом з її бюджетом, разом з її
давно втраченою честю, з її майбутнім і щоб вони залишились у цій владі довічно.
— Ми самі своє життя не можемо налагодити і псуємо життя людям з наших колишніх колоній.
— На жаль, наш потопаючий корабель абсолютно безперспективний, і не тільки пацюки,
а й нормальні пасажири повинні терміново евакуюватися в бік Європи. Я не схвалюю еміграції, але
кожен має право рятуватися.
— Ми перебуваємо на останньому острівці в нашому болоті, і нам залишиться тільки квакати те, що
квакають на «Російських маршах»: «Слава Росії!».
— У нас організатор масових заворушень — телевізор, що заряджений настроєм нашої влади, яка
в будь-якій ситуації співчуває злочинцям, а не жертвам цих злочинів.
— В особі Руської Православної Церкви наша держава має обком та інквізицію. Ще при Петрові
I Церква оголосила себе державним відомством, створила Священний Синод, і священиків
зобов’язали доносити на парафіян, розголошувати таємницю сповіді, якщо вони кажуть щось
антидержавне. Церква ніколи ні за кого не заступалася, навіть за своїх священиків, яких засуджували
і відправляли в табори. Церква — це ще не християнство. Віра і релігія — різні речі. В Росії
Церква — державний інститут.
— Якщо влада судить людей за все, що цій владі не подобається, значить, у нас диктатура.
— Сьогодні російська мова служить аж ніяк не інструментом культури. Це — військово-політичний
таран, яким із наших колишніх колоній вибивають прихильність до своєї історії та прагнення до
європейських цінностей.
— Рабський дух, радянське холопство в Росії досі не викоренені. Схоже, у нас ситуація
«Залюдненого острова» Стругацьких. І збереглося дуже мало людей, на яких не діють вежі
випромінювання з Останкіно.
— Народ — джерело влади. Хто винен у тому, що Росія спочатку здалася монголам, потім
більшовикам, а тепер Путіну? Хто в цьому винен, окрім народу?
— Путінський режим розірвав усі людські, моральні, політичні зв’язки з молодим поколінням, тому
він не має майбутнього».
Після того, як Петро Порошенко в червні об’явив перемир’я, Валерія Новодворська відреагувала
на це в своєму блозі так: «Путін може довести ситуацію з Україною до такого «доброго миру», коли
ослаблена, голодна, роздягнена Росія на колінах проситиме в українців шматочок хліба з салом.
Такий «мир» для України поганий, і невідомо, чи захоче молода держава починати нове життя
з нього. Звичайно, поганий мир краще доброї сварки, а щоб закінчити добру сварку добрим миром,
треба пролити дуже багато крові, і своєї, і чужої, і мати велику перевагу в силах. Якби Україна мала
справу тільки зі зрадниками-колорадами, з двадцятьма відсотками фанатів та ідіотів совкового типу
з Донбасу, то можна було б дозволити собі розкіш «доброго перемир’я». Що ж, якщо це єдина ціна за
мир і повернення Криму Україні, то хай буде так».
Вічна пам’ять сміливій жінці, яка настільки любила Україну!

Смерть митрополита Володимира
У суботу, 5 липня 2014-го на 79-му році життя після тривалої хвороби помер очільник
Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Київський та всієї України
Володимир. Здоров’я митрополита Володимира (Сабодана) похитнулося ще кілька років тому.
Наприкінці лютого 2014-го року Синод УПЦ (МП) визнав за неможливе виконання митрополитом
обов’язків глави церкви за станом здоров’я та призначив йому намісника — митрополита
Чернівецького та Буковинського Онуфрія, котрий фактично отримав верховну владу в УПЦ (МП).
Наприкінці червня стан здоров’я митрополита Володимира став критичним. Схилити його до відмови
від власного сану намагалися ще взимку. Цього хотіли не лише промосковські ієрархи, а й тодішня
влада. Навесні Генеральна прокуратура України розпочала розслідування проти екс-президента
Віктора Януковича та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка «за фактом тиску на главу
УПЦ Володимира». Секретар очільника церкви Олександр Драбинко підтвердив факти тиску на
митрополита з боку колишньої влади «з метою усунення його з посади». Причиною того стала, за
словами професора політології Олексія Гараня, непохитна церковна політика покійного глави УПЦ

(МП). «Попри те, що УПЦ завжди залишалася під омофором Московського патріархату, за останні
роки Володимир забезпечував еволюцію формально самостійної української церкви в українському
напрямку. Він ніколи прямо не заявляв про свою прихильність до автокефалії. Але, незважаючи на
серйозну проросійську опозицію серед церковних ієрархів, Володимирові вдавалося досягати дедалі
більшої лояльності УПЦ до української державності», — зазначив політолог.
Після смерті Володимира експерти припускали зміни у відносинах УПЦ (МП) з Московським
патріархатом. За їхніми прогнозами, перетрубація могла мати значний вплив на внутрішньополітичну
ситуацію, а також на відносини Москви з Києвом. Це може як об’єднати УПЦ, так і призвести до її
повної руйнації. Після смерті митрополита Володимира всім стане зрозумілим: на чолі згаданої Церкви
стане людина, яка нарешті або об’єднає всі гілки православ’я в єдину помісну та соборну Українську
православну церкву, або той, при кому розбрат лише посилиться...»
Після смерті Блаженнійшого Володимира патріарх Московський Кирило планував анексувати
Українську православну церкву (Московського патріархату). З цією метою Руська православна
церква готувала для України свого предстоятеля — митрополита Бориспільського та Броварського
Антонія. З джерел ТСН ми дізналися, що саме цього владику Янукович хотів «зробити»
митрополитом Київським. Можливо, саме тому Антоній покірно мовчав, коли банда Януковича
розправлялася з Олександром Драбинком, помічником нині покійного митрополита Володимира,
і безпосередньо з Блаженнійшим. Коли мова заходить про пост Київського митрополита, Антоній
якось одразу ніяковіє. У великій таємниці він тримає і святая святих — церковних спонсорів.
Антоній навіть одержав відзнаку від самого президента Росії Володимира Путіна.
Забігаючи наперед, хочу повідомити читачам, що жодної видимої боротьби за посаду між
претендентами не було, бо її приховували від мирян.
13 серпня 2014 року на Архиєрейському Соборі УПЦ в Києві було обрано предстоятеля Української
православної церкви МП. Того ж дня патріарх Московський і всія Русі Кирило затвердив згадане
рішення і благословив вступ на посаду. Як і передбачали, новим очільником УПЦ (МП) у відповідний
термін було обрано митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія (Ореста Володимировича
Березовського). Одне втішило: що не з Москви прислали.
Щоб мати уявлення, які принципи сповідує митрополит Онуфрій, наведу кілька висловів з його
інтерв’ю (авторові ADMIN) про причини кризи в Україні. «Кожен день примножує людські трагедії.
Ми ховаємо наших солдатів у всіх областях України, ми ховаємо і сепаратистів Донецька
й Луганська, тому що і ті, й інші — наші одновірці й брати. Церква щодня молиться про мир,
закликає до нього. У Києві наші ченці ставали між ворогуючими сторонами і припиняли бійню, на
Донбасі неможливо це зробити, оскільки ніхто не знає, де і коли вона почнеться. Я зустрічався
з нашим Президентом Петром Олексійовичем Порошенком, і ми обговорювали ці проблеми.
У Президента є бажання і прагнення припинити кровопролиття, але, як я розумію, поки ніхто не
може запропонувати прийнятні механізми мирного врегулювання. Тому ми закликаємо
і православних військових, і православних сепаратистів не впадати у гріх вбивства, не
озлоблюватися, шукати взаєморозуміння, поступатися одне одному, вести діалог. На всіх рівнях.
Заради одного — не вбивати й не калічити одне одного. Христос — це мир. І всі, хто з Ним, повинні
припинити братське кровопролиття».
— А в чому, на вашу думку, причина нинішньої суспільно-політичної кризи в Україні? — запитав
журналіст.
— Ми бачимо зіткнення інтересів економічних, політичних, якщо хочете, духовних Заходу і Сходу,
і тріщина ця пройшла по Україні. У цьому наша трагедія. На жаль, спрацьовує давнє прислів’я про те,
що коли пани сперечаються, у мужиків чуби тріщать. Схід має свої цінності, Захід — свої, ми —
буферна зона між Заходом і Сходом. Але я все ж вірю, що здоровий глузд візьме гору над
пристрастями взаємної суперечки, і люди зрозуміють, що не варто приносити таку високу жертву
заради геополітики. Вона не варта людського життя. Наш криза почалася з питань про євроінтеграцію
України, але потім переросла в боротьбу за владу, політичне перевлаштування. Сьогодні вже всі забули
про євроінтеграцію, боротьба йде навколо політичних концепцій, отже, за владу, яку формуватиме вже
новий парламент. Державна влада, за вченням Церкви, — це служіння своїм громадянам і своїй
Вітчизні. Шлях, який Церква проповідує і наполягає на ньому, — це мирне вирішення всіх питань.
Розподіл влади й ресурсів має вирішуватися мирним, цивілізованим шляхом. Народ не повинен бути
заручником чиїхось владних амбіцій, і цим амбіціям не повинні приносити в жертву людські життя».
Про буферну зону я не раз чула від російських родичів, але чому вона має проходити територією
України? Зробіть її в Росії — там територія більша і не так густо заселена. Навіть з цих коротких тез
митрополита можна зрозуміти, що Церква і віруючі Московського патріархату проти того, щоб
українці інтегрувалися в Європу. Так і хочеться запитати святого отця, чи він хоч має уявлення,

скільки в Росії православних віруючих? Чомусь не назвав великим гріхом пияцтво, богохульство,
лихослів’я, котрі не мають нічого спільного з богоугодними ділами. Невже митрополитові невідомо,
що багато росіян визнають лише Різдво Христове та Великдень, а решта свят для них — звичайні
будні, як і неділя. Вони не варять куті, не печуть калачів і не дотримуються традицій з приводу цих
свят. Правда, розфарбовують яйця на Пасху й освячені роздають одне одному. Наші українські
традиції не можна ставити навіть на одну драбину, не те, що на щабель поруч з російськими. В Росії
нема, крім, можливо, відзначення Дня Перемоги, жодних традицій, які ми могли б перейняти,
щоправда, назвавши його Днем Пам’яті. Тож не тягніть, отче, нас туди, де ми чужі! Нехай росіяни
дотримуються своїх традицій і нікому їх не нав’язують, лише тоді запанує мир. А ви, Ваше Преосвященство, пам’ятайте про свої корені й споконвічну мрію українців мати незалежну державу.
Увійдіть в історію України як людина, котра об’єднала православних в Єдину Помісну Православну
Церкву, сприяйте поверненню нам того, що було відібрано московськими царями. Бог один,
і парафіяни повинні перебувати в одній пастві.

Втрата для Грузії
У липні 2014 року відійшов у засвіти екс-президент Грузії Едуард Шеварднадзе, який
неодноразово говорив про наміри Росії повернути до свого складу ще кілька колишніх республік
Радянського Союзу. Він прожив 86 років і залишив загалом добрий слід в історії своєї країни. Не буде
великим перебільшенням сказати, що Шеварднадзе правив Грузією з 1972-го до 2003-й року
з семирічною перервою. Але навіть під час перерви його вплив на те, що відбувалося в республіці, був
досить значним. Недарма саме Шеварднадзе запросили очолити розколоту на частини країну після
втечі першого президента незалежної Грузії Звіада Гамсахурдії. Саме Едуард Шеварднадзе став
першою жертвою «кольорової революції» на пострадянському просторі. Випробувана в Сербії
технологія «практично безкровної» революції з успіхом спрацювала у втомленій від бідності та
безвиході Грузії. Шеварднадзе не відважився застосовувати силу до мітингувальників і в листопаді
2003-го року пішов у відставку. Після цього він став політичним пенсіонером, жив у своєму маєтку,
писав мемуари, продовжував подорожувати світом, нехай і з меншою інтенсивністю, ніж у період
роботи міністром закордонних справ СРСР. Нашим президентам варто було б повчитись у цієї мудрої
людини, яка пішла з посади красиво, щоб народ не проклинав і зі всіма почестями провів ув останню
дорогу...

Невивчений урок історії
28 липня 2014-го виповнилося рівно сто років від початку Першої світової війни. Можна
було б і не згадувати про це, якби не сьогоднішні події, які можуть спричинити Третю світову, якщо ще
не розпочали... Сто років тому також почалось із маленької Сербії. Не буду перераховувати, які країни
були втягнуті у ту бойню, бо назва «Світова» говорить про те, що в конфлікті були задіяні не тільки
європейські, а й інші країни. То хто ж чого хотів від цієї війни?
Вбивство в Сараєво герцога Фердинанда було лише приводом для початку масштабного військового
протистояння, до якого всі сторони конфлікту готувалися, щонайменше з початку 20-го сторіччя.
Німеччина, об’єднавшись з дрібних князівств в одну державу в другій половині 19-го століття, просто
не встигла до «світового розподілу короваю»: колоній, ринків збуту. Не маючи прибутків, вона гостро
потребувала їх і готова була воювати, щоб відірвати ці «бонуси» в своїх успішніших сусідів. Стара
Австро-Угорська імперія таких наполеонівських планів не мала, хотіла лише захистити своє. І тут, як
завжди, Росія заявила про своє покровительство слов’янам. Болгарія, судячи з усього, вступила у війну
за принципом «товариш мого ворога — мій ворог». Не вдаючись у подробиці, використаю з праць
істориків тільки основні висновки, які вони зробили.
Очільники багатьох держав надіялися задовольнити свої великі «забаганки» в найкоротші терміни,
але, видно, не все врахували, бо їхні амбіції вилились у затяжну криваву війну. В цій бойні вперше
були застосовані танки, літаки, новітні гармати й отруйні гази. Втрати зі всіх сторін конфлікту

становили 12 мільйонів осіб убитими — за 7 мільйонів пропалих безвісти і 15 мільйонів поранених. Це
тільки рядових військових і офіцерів, а число жертв із цивільного населення ніхто навіть не намагався
порахувати.
Усі військові конфлікти колись та таки закінчуються. І коли у 1918 році підписали мирову угоду, то
з’ясувалося, що «забаганки» воюючих країн вилились не в те, чого вони хотіли досягти, розпочинаючи
війну. А якщо відверто — зовсім не в те. Найбільше розчарування було у переможених, бо невдовзі
в Німеччині вибухнула революція і скинула кайзерівську династію з престолу, розпалась АвстроУгорська імперія, розлетілась Османська імперія. А найпоказовішою стала революція в Росії, яка
плавно перейшла в громадянську війну. Москва втратила Польське та Фінське князівства, і навіть ті
території Західної України, які їй дісталися після перемоги О. Суворова в кінці 18-го століття. На карті
Європи появилися нові держави: Угорщина, Чехословаччина, Югославія та Україна (проіснувала
недовго). Тож Друга світова війна стала розплатою за помилки, допущені в Першій світовій, і одна
з причин, які призвели до цього, — бойня заради пожвавлення економіки, вважають експерти. Про
Україну в цьому конспекті нема що говорити, бо боротьбу за незалежність у 1920-ті роки вона
програла; лише можна порівняти, кому з українців більше поталанило — тим, які опинилися в Країні
Рад, чи тим, яких доля завела в країни Західної Європи. Ще наведу таку статистику, що перед Першою
світовою на етнічних українських територіях проживало 46 мільйонів осіб, а після закінчення
Громадянської війни всередині країни в Українській РСР, за даними перепису 1926 року,
нараховувалося тільки 26 мільйонів осіб. Народжуваність у ті роки була набагато вищою, ніж тепер.
Шкода, що уроки історії не зупиняють тих, хто сьогодні в якомусь безумному пориві використовує
новітню зброю, наближаючись своїми діями до межі, за якою може розпочатися нове криваве
божевілля...

Безстрашний мустанг
Вранці двадцятого серпня 2014 року українці, щойно прокинувшись почули новину, що
невідомі патріоти в Москві перефарбували у синьо-жовтий колір зірку на одній із відомих висоток
і вивісили на шпилі будівлі український прапор. Ця подія пробудила в багатьох людей повагу до
невідомого патріота і підняла рівень гордості за свою країну. До вечора московська поліція затримала
кількох молодих людей і звинуватила їх у хуліганстві. Через три години верхолази-рятувальники за
допомогою альпіністського спорядження зняли синьо-жовте знамено і почали зафарбовувати зірку.
Уже за кілька днів український екстремал Григорій Mustang Wanted зробив зізнання. Одному
з російських видань він продав ролик, в якому сам автор зняв, як він виконував це складне завдання.
В ньому він розповів, що частину зірки на сталінській висотці пофарбував у синій колір і підняв на
шпилі прапор рідної країни. Про це київський руфер написав і на своїй сторінці у Facebook, де також
опублікував власну світлину на пофарбованій зірці. За словами екстремала, він зробив це зізнання, щоб
врятувати від «російського правосуддя» чотирьох громадян РФ, затриманих за цей вчинок.
«Я і є той самий чоловік, який у пориві щирих патріотичних почуттів заліз на шпиль висотки на
Котельницькій набережній, і перефарбував зірку, яка її прикрашає, у кольори нашого рідного
українського прапора, а потім там же закріпив прапор незалежної України, про що у мене є фото та
відеопокази. Цей процес виявився досить трудомістким і зайняв у мене практично всю ніч, закінчив
я свою працю близько шостої ранку і з радістю пішов спати», — написав у Фейсбуці українець.
«Дорогі співвітчизники, шановні росіяни, а також доблесні охоронці правопорядку міста Москви. Я,
Григорій (він же Mustang Wanted), громадянин України, змушений не заради красного слівця зробити
визнання, а для того, щоб звільнили звинувачених у хуліганстві невинних російських громадян, які
мають усі шанси стати жертвами вашого російського правосуддя. Визнаю себе винним у «хуліганстві»
й готовий постати перед цим судом в обмін на звільнення прекрасної сміливої української дівчини —
Надії Савченко. Вона точно ні в чому не винна, а я хоч зірку пофарбував».
Знятий ролик про свій вчинок Григорій продав за п’ять тисяч доларів одному з російських ЗМІ,
потім передав їх на потреби української армії. «Свій вчинок вважаю арт-перформансом і присвячую
його Дню Незалежності України, а також усім хлопцям, які зараз захищають мою Батьківщину», —
підсумував Mustang Wanted.

Українського пілота Надію Савченко сепаратисти викрали на території Луганської області
й перевезли до СІЗО Воронежа, а потім до Москви. Висловили їй звинувачення у вбивстві російських
журналістів, але довести це досі не можуть.

Чи буде повномасштабне вторгнення?
У середині липня Росія намагалася ввести війська в Україну, хоча перед європейцями
відхрещувалася від своєї участі в протистоянні на Сході. Вперше з початку конфлікту серед білого дня
велика колона бронетехніки і живої сили безперешкодно перетнула російсько-український кордон.
Були приведені в повну готовність усі діючі підрозділи Збройних Сил України та Національної гвардії.
Готові були злетіти перехоплювачі Су-27 і Міг-29. Очікувалося, що Росія почне точкові бомбові удари
по угрупованнях українських сил АТО для того, щоб прикрити просування цієї колони в напрямку
Донецька та Луганська. Проте російська авіація, зробивши кілька польотів уздовж кордону, не
ризикнула перетнути його. Мабуть, москалі хотіли переконатися, чи будуть українські війська
оборонятися, чи проігнорують такі випади, як це вже траплялося раніше. Та цього разу українські
військові не могли спокійно спостерігати за нахабним вторгненням сусідів і атакували колони
з повітря. Частину техніки знищили, а решту змусили повернутися назад, на територію Росії.
В багатьох блогах і повідомленнях у Фейсбуці прості громадяни повідомляли з тривогою: «Звертаємо
увагу на серйозність ситуації: вперше за весь час конфлікту техніка з боку Росії йшла ПІД
РОСІЙСЬКИМИ ПРАПОРАМИ! Це ніякі не георгіївські і не лнр-днр-івські!» Про цей прорив
російських військ одразу було попереджено Президента України Петра Порошенка, главу парламенту,
членів Кабінету Міністрів. Завдяки мобілізації українських збройних сил, оперативній роботи ППО
й авіації України Росія не ризикнула провести відверту агресію, оцінюючи, мабуть, не тільки моральні
збитки від політичного осуду, а й можливі втрати російських військовослужбовців. Українська армія
і добровольчі батальйони вже трохи навчилися не лише оборонятись, а й наступати. У Луганській
області львівські десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади знищили колону терористів, що
рухалася з боку міста Суходольськ до Луганська. Про це кореспондентові УНІАН заявив голова
громадянської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов. З тих коротких повідомлень в інтернеті
було зрозуміло, що на Донбасі ніяка не АТО, а справжня війна. Жорстока і несправедлива. Коли воюєш
з чужинцем, то відрізнити його легко за мовою чи обмундируванням, а в цій війні всі носять однакові
камуфляжі, стрілецька зброя однакова, розмовляють переважно російською мовою. Легше відрізнити
західняка, бо він принципово не переходить на мову ворога і через це частіше гине. Коли ця
братовбивча війна закінчиться, надіюся, що військові історики напишуть правду про те, як більшість
диванних генералів через свою некомпетентність чи й зраду підставляла під кулі патріотів України. Є
дуже багато свідчень рядових бійців, котрі, вийшовши з оточення, розповідали, як вони по кілька днів
без підкріплення, запасів води та їжі відбивалися від противника. Наведу лише одне з них, бо їх було
багато і щодня. Військовий, який перебував під Зеленопіллям 11 липня, коли Збройні сили України
зазнали артилерійського обстрілу з систем залпового вогню БМ-21 «Град», розповів про те, що
насправді відбувалося цього дня і про реальні масштаби трагедії: «На місці не було жодного офіцера.
Крики, галас, там поранені, там обгорілі. В одного ноги немає, в іншого лише п’ятá бовтається... ти не
знаєш, що з цим робити. Ми пораненого несемо, поклали, буквально кілька хвилин, і він помер...» —
розповідав «Надзвичайним новинам» Богдан Лозицький — військовослужбовець 72-ї бригади. При
цьому командування, за словами військовослужбовця, і не збиралося викликати підкріплення. «Ми
дзвонимо нашому командирові, просимо: врятуйте, заберіть нас звідси. «А ви де, досі ще живі? —
дивується командир. — Я вас не заберу, бо вас там не повинно бути й офіційно вас там нема, тому
добирайтесь, як хочете!» Коли ми самостійно вийшли з оточення, командир запитав лише про техніку,
чим дуже розізлив бійців.
— Як де? Згоріла разом з людьми. Там від людей не залишилося ні рук, ні ніг, ні очей, ні голови...
Чому вони не запитують, де люди, чому тільки про озброєння?» — обурювався військовослужбовець,
на якого прокуратура ще й справу завела, що не до кінця виконав військовий обов’язок. При цьому
бійці впевнені, що від народу хочуть приховати масштаби трагедії. Адже раніше повідомляли лише про
19 загиблих у результаті обстрілу під Зеленопіллям. Хто може дати правдиві дані, коли там нікого, крім
нашої невеликої групи вцілілих бійців, не було? Чотири «Урали» загиблих людей... окремо руки,
окремо ноги... — повідомив Лозицький. — Усі військові впевнені в зраді вищого командування.

Я справжній патріот і воювати йшов на крилах патріотизму, і готовий загинути за батьківщину, але
в бою... Нам просто не дають можливості відстрілюватися, тиснуть і вибивають «Градами». Там нема
захисту від агресора, там просто відмивання грошей через військові дії», — впевнений Лозицький.
Я не наважуюся заперечити цій людині, бо вона там, на війні, бачить більше, а я лише, читаючи
кожну таку інформацію, ковтаю сльози й обурююся продажними українцями, які зраджують
Батьківщину. Хочу нагадати тим, у кого залишилася хоч крапля совісті: Олександр Македонський
півсвіту завоював, а перед смертю попросив, щоб його руки в домовині поклали так, щоб їх було
видно. Хотів продемонструвати, що нічого з собою не взяв. Після смерті ми залишаємо лише свої
справи, гарні спогади або забуття.
Російські блогери навмисне запускали інформацію на підтримку свого президента про те, що
насправді Росія не бере участі в бандитських розборках. У сусідів думку високої посадової особи
чомусь озвучує клоун в особі Жириновського. Пропоную один із висловів, який пояснює поведінку
Путіна: «А нам потрібна справжня війна з Україною? Звичайно, ні. Тому ми тільки рухаємо свою
армію туди-сюди і лякаємо сусідів перманентними навчаннями. Однак, не беручи участі у війні
безпосередньо, ми на ділі активно озброювали сепаратистів і налагоджували вербування російських
громадян для війни на південному сході. Що заважає нам діяти таким же чином і надалі? Та нічого!
Якщо Путін відмовляється від уведення військ, то чому ви вирішили, що він відмовляється від
підтримки Донецька і Луганська? От якби він реально закрив кордон, перекрив канали постачання
зброї і заборонив нашим добровольцям воювати на українській території — ось тоді можна було б
точно сказати, що Путін «злив» Донбас і зрадив Новоросію. Нашою метою є дестабілізувати там
обстановку і всіляко підливати у вогонь паливно-мастильні матеріали. І ніхто від цієї стратегії не
відмовляється. І для її здійснення не потрібно залучати регулярну армію. Нехай на південний схід і далі
їдуть всі охочі, нехай вони там гинуть, а ми тепер зі ще більшою підставою зможемо казати всім, що
Росія їх туди не направляла, Росія тут узагалі ні до чого, і що ми навіть прийняли з цього приводу
спеціальне рішення. Якраз перед зустріччю у Відні, щоб «з чистою совістю» сказати: ось бачите, ми за
мир!»
Ми це давно зрозуміли, бо Орда завжди на нас лізла і часто перемагала! Треба всіма засобами
оборонятися. Дивує тільки, чому Єфремов, Калетник, Олійник, Симоненко — досі народні депутати
України? Чому вони не сидять за сепаратизм і зраду Батьківщини? Чому не мобілізують усіх
бажаючих, чому не дають добровольцям зброю? Чому не знищують техніку окупанта з повітря, не
використовують авіацію? Бояться, що зіб’ють? Чи нема в нас що збивати? А якщо захоплять
і завоюють, і замість України буде Новоросія, не бояться? Чому не вводять військовий стан? Війна є,
а стану нема? Бо, бачте, воюючій стороні не можна допомагати. А хто нам зараз надає допомогу?
Чекають, поки нас знищать, а тоді підтримають тих, хто перемагатиме, як у Другій світовій війні. Наш
народ у своїй більшості готовий боронити рідну землю. Тепер завдання — змусити владу дозволити це
робити. Бо нам нема на кого розраховувати, крім себе. Складається враження, що Європа здасть нас
Путіну в обмін на обіцянку зупинитися на Україні. Російські канали захлиналися від розповідей про те,
що нашу землю окупували американці й негри вільно ходять нашими вулицями. Насправді США не
поспішають втручатись. А навіщо це їм? Від Росії далеко, війна їх не торкнеться, віддали Грузію —
віддадуть і Україну. Американці звикли воювати на чужій території, а свою бережуть, бо для відбудови
треба багато грошей. Таким чином, нам не залишають вибору — тільки «партизанка», наш одвічний
генетичний Дух Воїна, що передали внукам-бандерівцям наші прадіди-опришки. Завжди на нас Орда
лізла і завжди зуби ламала, доламає і зараз! Наші предки завжди сумнівно виконували свою роботу —
боронили рідний край, свою хатину, свою родину від окупанта, найчастіше, так уже історично
склалося, — від наглого москаля. Партизанка завжди жила, не даючи спокою окупанту. Ось настав
і наш час. Вставайте з диванів — «старший» брат зі зброєю біля воріт! Армію здають генерали
в штабах і військкоматах. Вони саботують війну і бояться давати народові зброю, бо свій народ для них
страшніший від окупанта. А ми окупантів не боїмось, ми їх ненавидимо! Буде горіти українська земля
під ногами російського фашиста — такі слова звучать із вуст тих бійців, що повертаються з війни на
перепочинок. Народ не залишить своїх синів напризволяще і допомагатиме всім, чим зможе.
Директор Центру Карнегі в Москві Дмитро Тренін вважає, що війна Путіна не зупиниться лише на
Україні. «Путін вважає, що він — президент воєнного часу. І докладе усіх зусиль, щоб утримати
Україну подалі від НАТО, щоб на її території не було американських чи натовських солдатів.
Підтримка бойовиків на сході України для нього — це єдина карта, яку він може розіграти», —
пояснив експерт. На запитання, як далеко може зайти Путін у розв’язанні великої війни, Тренін
відповів, що боятися варто не лише Східній, а й Західній Європі. Небезпеку ніби всі розуміють, але
практичних дій з боку європейців, окрім «занепокоєння», ми не відчуваємо. Дякуємо за гуманітарну
допомогу від багатьох країн, без якої нашій армії важко було б вижити, але ми чекаємо допомоги

зброєю, якої у нас нема. Українцям часто здається, що Європа безсила у врегулюванні російськоукраїнського конфлікту. Європейцям здається, що й так зробили все можливе, а українці вимагають від
них забагато.
Америка спокійно дивилась, як помирали десятки тисяч громадян Сирії, як ісламісти страчували
іракських поліцейських в Мосулі. У недавньому інтерв’ю Томасу Фрідману в «Нью-Йорк Таймс» на
запитання: «А що ж буде, якщо Путін введе війська в Україну?» лідер вільного світу Барак Обама
відповів, що, мовляв, будуть нові санкції, і буде непросто налагоджувати стосунки з Росією. Приємно
чути, що якщо якийсь убивця нас з вами знищить, то він згодом постраждає фінансово. Нам від цього
не легше вже зараз. Чи цього ми чекаємо від сильної держави, яка гарантувала нам Будапештським
меморандумом цілісність держави? Народ України вийшов на барикади через свавілля і корупцію
чиновників, але світ теж тоне в корупції, тому не поспішає на допомогу.
Америка не хоче займатися чужими проблемами. Вона хоче займатися собою. А допомагає
іншим — лише, так би мовити, по ходу справи, в контексті виконання своїх завдань і реалізації власних
інтересів. На мою думку, Європа не вірить, що народ може чогось домогтися. Коли український солдат
іде на смерть, він не просто виконує свій обов’язок і не просто захищає свою Батьківщину, він вірить,
що правда — на його боці. А коли вбивця Гіркін-Стрєлков їхав на Донбас убивати наших хлопців, він
теж вірив, що визволяє російський народ від фашистів. Тож не треба дивуватися, що зазомбований
народ вірить у перемогу комунізму і повернення совкових цін на ковбасу. В кожного своя віра.
Американські ліберали вірять, що у відносинах з Росією можна зробити «перезавантаження» без
силового прийому. Росія так не вважає і через насильство над Україною хоче примусити Америку сісти
з нею за стіл переговорів на рівноправних. Але до чого тут ми, мирний народ, далекий від проблем
«великих стратегів»? В Росії імперська пиха... Расистські образи... Росії завжди потрібне розуміння, що
їй протистоять істоти нижчого сорту — «укропи», «чурки», «макаки». Дружба з Америкою цій країні
не потрібна. Їй необхідна ворожнеча. Це почуття часто незрозуміле.
Сучасна міжнародна політика, за висловом багатьох експертів, — це дуель міфів і спрощень.
В епоху випробувань людські емоції загострюються, а міфи ще більше спрощуються. Добро і зло
можна ставити на терези. «Ми захищаємо свою землю від агресора», — скаже українець і піде на війну,
і стоятиме до кінця. «Ми захищаємо своїх братів від чудовиськ, які розпинають немовлят», — скаже
росіянин і теж піде на війну. І теж стоятиме до кінця. Ми в Україні знаємо, хто насправді правий.
Росіяни думають, що теж знають. І якщо почнеш їх розпитувати, як так вийшло, що українці ще вчора
були нормальними людьми, а сьогодні стали чудовиськами, то відразу ж прозвучить слово «Америка».
Америка — це російське пояснення для всього незрозумілого, виправдання всього поганого в самих
себе, а найголовніше — не вміння зробити свою країну кращою і економічно розвиненою. Сучасний
росіянин — це людина, яка свято вірить, що Америка хоче задушити і його країну, і його особисто.
Вона цього хоче не тому, що вона погана — просто так влаштований світ. Той, хто сильніший,
поглинає або гнобить того, хто слабший. Тому Росія хоче переплюнути Америку або Америка
задушить Росію. Інакше не буде. Але ми — посередині цієї боротьби.... «Ну, не починати ж, справді,
через Україну третю світову війну! Не направляти ж своїх солдатів умирати за неї!» — так думають
керівники інших держав, і засуджувати їх за це ми не маємо права.
Однак, якщо відкинути моральний аспект питання, то це цинічна зрада сильних світу, яку Україна
отримала в обмін на ядерну зброю. Якщо наша країна навіть на цій останній межі знайшла в собі сили
протистояти дикій, сповненій ненависті ядерній державі, то чому цієї внутрішньої сміливості не
можуть знайти в собі Америка та Європа? Санкції — це добре, але їх замало. Їм потрібно зрозуміти, що
Україна — особлива країна. Вона свідомо обрала свободу і демократію. Українці готові за свободу
битися і вмирати. Але цю молоду ослаблену демократію сьогодні душить її давній та «щирий» ворог.
Дивним видається, що Росія відверто й цинічно знищує залповим вогнем українських прикордонників,
постачає сепаратистам, точніше — своїм військам новітні зразки зброї, а Америці та Європі ще
потрібні якісь докази. Допомогу обмежують поставками сухих пайків і ковдр. Україні необхідна зброя,
щоби боронитися від агресора.
Ми двадцять три роки жили в ілюзіях, що світ прекрасний, ніхто на нас не нападе. Але, виявляється,
реальність зовсім інша. Тепер ми розплачуємося за неправильну політику свого керівництва, і не варто
шукати винних за кордоном. Ми також винуваті, бо традиційно обираємо президентами не патріотів
держави, а тих, хто щедро розсипає бісер перед нами. Нині треба терміново відновлювати армію, яка
могла б захистити нас від будь-якого агресора.

Українські волонтери
Хто такі волонтери? Це люди, які з власної волі допомагають іншим. Раніше волонтерами
вважали осіб, які «добровільно вступали на військову службу». Нинішнє волонтерство не пов’язане
з військовою службою. Воно розвивається, орієнтуючись на добровільне надання допомоги всім, хто її
потребує. У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, що людина частину свого
вільного часу без примусу «згори» витрачає на діяльність, яка є корисною людям і суспільству. Відомо
кілька видів такої діяльності, але сьогоднішні волонтери поєднують свою діяльність з громадським
обов’язком. Не всі люди можуть брати до рук зброю, а допомогти країні в боротьбі з агресором можна
й іншими способами. Волонтерство — це фундамент громадянського суспільства. Без участі
волонтерів важко уявити благодійність і громадські організації, без них унеможливлюється
високоякісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу. Волонтерство в Україні внесло багато
нових ідей щодо розв’язання найскладніших і найгостріших проблем, пов’язаних із забезпеченням
наших військових не тільки предметами першої необхідності, а й військовим спорядженням. Завдяки
активним діям і сміливості багатьох волонтерів українцям вдалося знайти вирішення багатьох, на
перший погляд, безвихідних, проблем. Завдяки волонтерству більшість громадян змогли долучитися до
конкретної допомоги військовим на передовій, а також окремим постраждалим. Волонтерська
діяльність — індивідуальна чи колективна — це спосіб підтримки, піклування та надання послуг
іншим членам суспільства, які потребують допомоги.
Отже, сьогодні волонтерські організації створені в кожному місті, у кожній області та майже
в кожному селі нашої країни. Це ще раз засвідчує те, що милосердя та благодійність залишаються
незмінними атрибутами життя людини в сучасних умовах. Законодавство України дає змогу
громадянам здійснювати контроль за діяльністю волонтерських організацій, у тому числі за порядком
і витрачанням пожертвуваних коштів і майна. Разом з тим, закон про волонтерську діяльність вимагає
коригувань у зв’язку з веденням бойових дій на території України, оскільки абсолютно не врегульовані
питання соціального захисту, тих волонтерів, які опинилися в зоні АТО, отримали поранення при
виконанні своєї місії на зазначених територіях, а також сімей волонтерів, загиблих унаслідок ведення
бойових дій на території нашої держави.
Не потрібно бути експертом у політиці чи військовій справі, щоб розуміти: вся Україна сьогодні
тримається на пересічних громадянах, простих людях, які допомагають нашим військовим і сотням
тисяч вимушених переселенців, які покинули свої будинки. Величезну роль для держави нині грає
волонтерський рух, саме волонтери займаються збором допомоги і доставляють тим, хто її справді
потребує. Поки якесь урядове рішення проходить через різні корумповані відомства, щоб купити для
військових найнеобхідніше, волонтери на свій страх і ризик партіями перевозили через кордон
бронежилети, за людські гроші купували тепловізори.
Недавно дивилася фільм про лікаря Армена Нікогосяна, якого називають «ангелом війни».
Досвідчений нейрохірург був лікарем Майдану і вже кілька місяців разом з медсестрою Оленкою
і водієм Іллею працюють під свистом куль, на руках виносять поранених з найгарячіших точок. Їхня
машина швидкої допомоги — одна з небагатьох, що виїжджає на термінові виклики в зону бойових дій.
Про хоробрість Армена в зоні АТО ходять легенди. Медик-волонтер пробирається на найдальші
блокпости — полем, у дощ. Його не зупиняють ні кулі, ні «Гради». Деякі бійці з докором говорять
своїм командирам: «Армен на «швидкій» проїжджає, а ви на БТРах не можете». «По реанімобілях
стріляють тільки «відморозки». А професійні військові — серед терористів багато російських
військовослужбовців — поважають працю медиків. Одного разу їду за пораненими, і раптом нас
зупиняють на блокпості сепаратистів. І ввічливо просять таблетку від зубного болю. Ну, я дав ліки.
Вони кажуть: «Ти, Армене, з українською символікою не їзди, а то наші пристрелять». У нас на
реанімобілі український прапор, на мені бейсболка двоколірна і футболка з гербом України. «Їздив
і буду їздити», — розповідав Нігосян журналістам.
Разом із українськими військовими у зоні АТО працюють чимало медиків-волонтерів. Багатьох
з них туди не посилали, вони приїхали самі. Лікарі чергують на блокпостах, рятують життя в польових
шпиталях. Незважаючи на нестачу медикаментів, вони рятують життя сотням поранених бійців, які без
цього просто загинули б.
У липні, коли сепаратисти зрівняли з землею 1-й блокпост під Слов’янськом, до наших бійців не
могло прорватися підкріплення — вогонь був шквальний, то що вже говорити про карети швидкої
допомоги. Дізнавшись про те, що на блокпосту багато поранених, Армен реанімобілем пробився до
хлопців. Завантажив у машину 24 (!) десантники і відвіз їх до Ізюмської лікарні. Міністр внутрішніх

справ України Арсен Аваков вручив Арменові Нікогосяну за його благородну діяльність урядову
нагороду.
Ще багато добрих відгуків знайшла в інтернеті про Іллю Лисенка (позивний «Хоттабич») та його
помічницю медсестру Олю Башу (позивний «Кроха»). Кажуть, що ці волонтери можуть вивезти навіть
диявола з пекла.
Павло Кащук та Ігор Федірко створили сайт для координації дій волонтерів або тих, хто бажає
влитись у волонтерську сім’ю. Народ давно зрозумів, що турбота про нашу армію — його турбота.
Сьогодні бажаючих допомогти — тисячі, але в цій сфері твориться хаос. Де купувати, що купувати,
кому везти, що потрібно? «Люди, які відправляють на війну своїх близьких, не можуть знайти потрібне
екіпірування, тим часом інші — горять бажанням хоч чимось допомогти, губляться в здогадах, що
можуть корисного зробити», — пояснив необхідність створення такого сайту Павло Кащук.
Однією з найбільших волонтерських груп є Фонд допомоги країні «Крила Фенікса». Головний
ідеолог цього волонтерського руху — підприємець Юрій Бірюков — зумів об’єднати навколо себе
кількадесят людей, кожен з яких відповідає за свій напрямок допомоги. Одні поставляють продукти
харчування та господарські товари, інші організовують пошиття та продаж бронежилетів, треті —
наповнюють аптечки, четверті — ведуть бухгалтерію і регулярно про витрати коштів викладають звіти
у відкриту Мережу в інтернеті.
Підопічними колишнього сотника Майдану, підприємця Андрія Хоманчука, більше відомого як
Хліборіз, стали хлопці з його сотні, які вступили до Нацгвардії одними з перших. Закупівля, прання
і штопання тонн форми, що вже була у вжитку, пошиття легких «берців», наколінників, рукавичок
і багато чого іншого для потреб українських військових — цим займається група однодумців на чолі
з Андрієм.
Активіст «Армії SOS» Юрій Касьянов постійно об’їжджає блокпости в «гарячих точках» і складає
список необхідного (засоби індивідуального захисту, намети, спальні мішки та інше), після цього через
соціальні мережі знаходить кошти, закуповує необхідне і постачає на фронт.
Масштабним проектом допомоги «Крил Фенікса» став «народний літак»: команда волонтерів, за
допомогою фахівців, ДП «Антонов» та АТ «Мотор-Січ», зайнялася відновленням до льотної
придатності літака АН-26 з 15-ї транспортної бригади ЗС України в Борисполі. В Дніпропетровську
силами будівельників і волонтерів відкрито додатковий відділ лікарні на сорок ліжок. За кошти
спонсорів цей відділ оснащено найновішим устаткуванням.
Щоб залишити добру згадку нащадкам про волонтерство в російсько-українській війні, хоч коротко
опишу роботу цих самовідданих і сміливих людей на прикладі Тернопільщини. Така ж робота тривала
і в інших областях, десь більше, а десь менше. Але завдяки волонтерству українська армія зміцніла
духом, бо без підтримки народу вижити вона не змогла б. Пригадую, коли я працювала над темою
УПА, мене найбільше вражали спогади про велику пожертву простих українців на потреби «армії без
держави». Так тоді називали повстанців. Провідники УПА видавали селянам бофони (розписку за
отриману допомогу), якщо пожертва була значною, та більшість патріотів допомагали лісовикам без
надії на якусь компенсацію в майбутньому. Воля до незалежності була настільки сильною, що люди
готові самі терпіти нужду, але підтримати бійців. Чи всі були активними і готовими до пожертви? Ні.
А тепер за високого патріотизму чи всі українці готові поділитися статками? Далеко не всі. Знаю таких,
які в період активних подій на Майдані відправляли дорослих дітей до бабусі на село, щоб, не дай,
Боже, парубкові ребра десь не потовкли. В політичних дискусіях ці люди намагаються бути ніби
патріотами своєї країни, насправді лише прикидаються ними. Знаю й таких, які жодної копійки не
пожертвували на армію і не дадуть, бо вони завжди «бідні» й ображені. Розумію, що важко виживати
на мізерну пенсію за постійного зростання цін на всі товари. Але як мають захищати нас воїни на
передовій, коли сидять на блокпостах погано екіпіровані й голодні, часто без води?
У Тернополі волонтерством займалися учасники Самооборони ще від початку протистояння
з владою. Вже в грудні 2013 року організовували роздачу гарячих напоїв тим, хто довго стояв на
морозі, підтримуючи таким чином мирні акції. Був створений центр збору коштів і продовольства для
допомоги майданівцям у Києві. Велику матеріальну підмогу надавали і надають бізнесмени
Тернопільщини та рядові громадяни. Від липня діє Логістичний центр (склад) допомоги бійцям АТО.
За підтримки центру діє військово-патріотичний вишкіл «Захисти свій дім», де тернополян готують до
ведення партизанської боротьби, навчають тактичної медицини, проводять тренінги для журналістів,
які працюватимуть у зонах бойових дій. Задля того, щоб одягнути наших бійців, які перебувають нині
в зоні АТО, представники штабу «Самооборони» створили спеціальну швейну майстерню. За словами
активістки Лілії Мусіхіної (літераторки, етнолога та фольклориста), до цієї благородної справи
долучилися кілька тернополянок-дизайнерів, які хоча не мають спеціальної кравецької освіти, вміють
шити на машинці. Жінки працюють безкоштовно і піаритися на цьому не хочуть. Для них справа

честі — допомогти воякам таким способом. Майстрині-добровольці шиють чоловічу білизну, бафи,
триточкові ремені для автоматів, чохли на шоломи. А нещодавно розробили й зразок
розвантажувального жилета. Збираються шити військовий одяг, бо форма, в яку вдягнені наші бійці,
малофункціональна, вигорає і швидко розлазиться. Отже, нам вигідніше купити ношену форму за
кордоном, бо вона, хоч і була в ужитку, але краща за вітчизняну. Благодійники самі зголошуються
допомагати. Наприклад, азербайджанці подарували тернопільським бійцям сто п’ятдесят метрів
камуфляжної тканини. Приємно, що поляки організували в Кракові благодійний концерт і всі
виручені кошти передали нам на закупівлю тканини. Багато продавців, розуміючи в якому скрутному
становищі наша армія, суттєво знижують ціни.
Волонтери розповідають, що найгірша ситуація з одягом і харчами у добровольчих батальйонах, які
воюють на передовій, а також у тих частинах, що оточені й постійно перебувають під обстрілом, до
яких нема можливості волонтерам дістатися. «Буває, що на весь блокпост у вояків одна каска, два-три
бронежилети на батальйон,— розповіла жінка-волонтер, — тому в нас роботи чимало. Тернополян
серед бажаючих допомогти воякам багато: хто грошима, хто одягом, а хто й продуктами. Не забувають
про земляків і українці, які нині мешкають за кордоном». Розповідала активістка про щирих людей, які
жертвували по 50 тисяч гривень і 50 тисяч доларів, 500 літрів солярки для добровольчих батальйонів,
не афішуючи своїх прізвищ. Нещодавно тернопільські волонтери отримали допомогу з Москви
у розмірі тисячу євро. Благодійник залишився також анонімним. У штабі Самооборони Тернопільщини
розповідають, що це не перший випадок, коли допомога для бійців АТО надходить з Росії. Двічі
принесли велику суму і сказали: «Це передача від бандерівця з Москви». Для анонімності благодійники
надсилають гроші до знайомих.
Днями до Тернополя повернулися медики-добровольці, які два тижні надавали допомогу пораненим
бійцям в зоні АТО на сході України. Реанімобіль з бригадою тернопільських лікарів працював
у Донецькій та Луганській областях. Якось привезли півбуса тушонок, круп і макаронів. Таких
випадків насправді не перелічити! Щодня хтось дивує щирістю, добротою і бажанням допомогти.
Тернополяни гуртуються, бо ж кажуть: «Зі світу по нитці — бідному сорочка». Велика допомога
надходить від аграріїв Тернопільщини, які доставили сільськогосподарської продукції більш як на три
мільйони гривень не тільки військовим, а й мирному населенню.
Волонтери — це самовідданні люди, які своє життя віддають для блага іншим. Чи буде належно
оцінена їхня робота? Залежатиме від нас. Хочу хоч найактивніших тернопільських рятівників записати
до історії; це, зокрема, Роман Павлишин, Люба Вовк, Ліля Мусіхіна, Аня Чорна, Христина Феціца
і Тарас Білан. Звісно, я не можу знати всіх українських волонтерів, адже сьогодні їх дуже багато, але це
жодним чином не применшує їхній внесок у загальноукраїнську перемогу і нашу їм вдячність.

Малайзійський літак
З великим болем українці спостерігали за повідомленнями, в яких констатували втрату наших
літаків чи гелікоптерів. Для незадовільно оснащеної армії кожна бойова одиниця зброї має значення,
а особливо — авіаційна техніка. Від початку відкритих бойових дій сепаратисти збили в Луганській
області кілька українських літаків Ан-26 та Су-25, які переправляли вантажі на передову чи
розвідували непідконтрольну українцям територію. Фахівці звернули увагу, що літаки обстрілювали
з ПЗРК (пересувного зенітно-ракетного комплексу) — цієї зброї в бойовиків досі не було. 14 червня під
час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу збили
військово-транспортний літак Збройних Сил України ІЛ-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу,
перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. За даними Міноборони, літак перевозив
особовий склад для ротації, техніку, спорядження та продовольство. .Окрилені успіхами бойовики
забули, що Росія офіційно продовжувала відхрещуватися від будь-якої участі своїх громадян у війні на
Донбасі, й використали установку «Бук», яку кілька днів тому росіяни доправили до України. Цією
установкою, за словами військових, можуть стріляти лише добре навчені спеціалісти, й аж ніяк не
сепаратисти-наркомани.
17 липня 2014 року всіх потрясла звістка про те, що бойовики збили літак, який виконував
регулярний рейс MH17 з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія). Рештки літака впали
поблизу міста Торез Донецької області. На борту перебувало 298 людей (283 пасажирів, у тому числі
80 дітей, троє з яких були немовлятами, а також 15 членів екіпажу), не врятувався ніхто. За

попередніми даними, літак був збитий ракетою «земля — повітря», яку запустили російські диверсанти
або проросійськими терористами з території так званої Донецької Народної Республіки за допомогою
самохідного ЗРК «Бук» М1, доставленого туди Росією напередодні. В інтернет було викладено ролик,
в якому терористи і звичайні мешканці раділи, що збили черговий літак «укропів». Після обстеження
місця падіння літака сепаратисти визнали, що збили пасажирський літак, а не військовий. Із
телефонного повідомлення іншого терориста дізналися, що цей літак збили «з Чорнухінського
блокпоста». За словами сепаратиста, літак розсипався в повітрі в районі шахти Петропавлівської,
а його уламки, тіла та речі пасажирів падали у двори. Зрозумівши, що збитим літаком виявився Boeing
777, терористи почали прибирати з мережі інтернет усі попередні повідомлення про літак, який вони
збили. Українська сторона мала ті записи переговорів терористів і того ж дня заявила, що володіє
доказами причетності до катастрофи літака Boeing 777 військових Росії. Водночас Росія заперечувала
це твердження й обвинувачувала в усьому українців.
З посиланням на Міжнародне товариство боротьби зі СНІДом в авіакомпанії заявили: на борту
літака перебували більше ста вчених, лікарів і громадських діячів, серед яких були провідні фахівці
світу в галузі боротьби зі СНІДом, які летіли на міжнародну конференцію в Мельбурн (Австралія).
Одночасна втрата такої кількості науковців, які тривалий час вивчали СНІД і шукали від нього ліки,
багато хто назвав «важким ударом по боротьбі з цією хворобою», оскільки безцінний досвід і знання
загиблих втрачені назавжди. Згодом уточнили, що цим рейсом скористалися тільки шість учених, але
для науки і ця втрата важка.
Літак рейсу MH17 був збитий з території України, яку повністю контролювали підтримувані Росією
бойовики. Про це віце-президент США Джозеф Байден повідомив у телефонній розмові Президентові
України Петрові Порошенку. Ця велика трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм — не
локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія Росії проти України — не лише наша проблема, це
загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує спільних зусиль. Сьогодні весь світ
побачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного літака є актом міжнародного тероризму,
спрямованого проти людства. Прикро було спостерігати, як Росія продовжувала шельмувати
й звинувачувати українців у всіх своїх гріхах. Мало того, що нищила нашу інфраструктуру, вбивала
людей, та ще й оббріхувала. Ми чекали, що збитий літак викличе резонанс у світі й розвіє ілюзії щодо
перебігу конфлікту в Україні. Щоб Європа і США не вважали цей конфлікт лише українською
проблемою. «Росія знає, що ракету запустили з території, контрольованої терористами, і все одно
звинуватила в катастрофі Україну. Якщо б Україна збила літак, Путін наказав би своїм сепаратистам
зберегти кожен його осколок», — заявила представник США Саманта Пауер. Вона засудила
мародерство сепаратистів і просила поставитися з повагою до тіл загиблих. Чотири дні озброєні
бандити приходили на місце падіння літака і там робили, що їм хотілося. Чобітьми трощили осколки,
забирали з собою докази», — сказала Пауер.
Соромно було дивитися на даунбасівське бидло, яке хвалилося в інтернеті знятими з трупів
золотими речами, мобільними телефонами, сумочками і навіть косметикою. І це за них гинуть наші
найкращі хлопці?!
Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив кореспондентові Укрінформу, що громадська
думка у демократичних країнах не може проігнорувати ситуацію зі збитим пасажирським літаком
з огляду на «політичну доцільність». Можна і слід сподіватися, що у деяких політичних колах
розвіються ілюзії щодо справжнього перебігу конфлікту та щодо реальних, а не гіпотетичних загроз
для безпеки в цьому регіоні у майбутньому. Він підкреслив, що «спроба відрізати деякі території
України російськими сепаратистами» призвела до наслідків, які відчуваються у багатьох країнах,
далеких від «сусідства Росії». «Сьогодні очевидно, що це проблема не лише України. Сьогодні
очевидно, що це — глобальна проблема», — наголосив Коморовський.
«Дуже турбує не тільки те, що був збитий цивільний літак, а й те, що це означає з погляду
продовження конфлікту на сході України і яку роль у цьому відіграє Росія, — заявила колишня
держсекретар Хілларі Клінтон. — На мою думку, якщо є докази, які пов’язують з цим Росію, це
повинно спонукати європейців посилити проти неї санкції. Дати чітко зрозуміти, що доведеться за це
платити. Російська економіка значною мірою залежить від природних ресурсів — насамперед газу
і нафти. Ми повинні більше зробити для підтримки українців».
Дякуємо за розуміння. Дуже уважно слухала виступи представників 15 країн з Ради безпеки ООН,
і мене настільки вразив цинічний виступ представника Росії Чуркіна, що не могла заснути. Як ця
держава збирається з нами співпрацювати надалі, якщо вона ненавидить нас настільки, що її
представники не можуть стримати випліскування жовчі навіть на такому високому рівні?! Чуркін далі
обливав Україну брудом, згадав і про літак, збитий над Чорним морем, і про те, що не хочемо визнати
ЛНР та ДНР, і як ми жорстоко вбиваємо людей і дітей. Але жодного слова про своє втручання на

територію сусідньої держави. І якщо історія розпорядиться так, що нам знову доведеться йти в одній
упряжці з Росією, то ми не повинні забувати того приниження і паплюження нас як народу, котрий
нібито неспроможний самостійно будувати державу. Якби ж у нас були нормальні сусіди, котрі не
втручалися б у наші справи і не вчили, як нам жити, то вже давно мали б незалежну державу.
Трагедію з малайзійським літаком неоднозначно сприйняли мешканці тих територій, на яких
хазяйнували терористи. Журналістка Анна Гін опублікувала в інтернеті звернення активістів до Петра
Порошенка: «Пане Президенте, відкрийте очі! Кожен день терористи з гармат і мінометів
розстрілюють десятки мирних українців. Луганськ методично стирають з лиця землі озброєні до зубів
іноземні диверсанти та їх найманці. У підвалах і місцях тортур страждають сотні патріотів і простих
громадян. Українська армія вже місяць тримає лінію фронту на околицях, і з кожним днем у луганчан
тануть надії на порятунок. Ви оголосили всеукраїнський траур по загиблих пасажирах збитого
«Боїнга», при цьому фактично ігноруєте масові вбивства мирних громадян на Сході України. На
ситуацію в Луганську закривають очі й вітчизняні ЗМІ, обмежуючись скупими і не завжди правдивими
зведеннями з місця трагедії. Порятунком захоплених терористами заручників займаються тільки
волонтерські організації та приватні особи. Пане Президенте, досить робити вигляд, що Україну не
хвилюють масові вбивства в Луганську та інших населених пунктах, охоплених пожежею
неоголошеної війни! Ми чекаємо від Вас вжиття рішучих контртерористичних заходів, здатних
зупинити масові вбивства!»
Проблема в тому, що суспільство втомлюється від подій на Донбасі. Люди починають потихеньку
заплющувати очі на війну в надії, що Генштаб сам усе з’ясує і скоро наведе порядок. Натомість ті
люди, що залишилися на окупованій території й перебувають у постійному страху за своє життя,
озлоблюються і ненавидять українських журналістів, котрі показують не всю правду, та земляків, котрі
виїхали з міста, а особливо патріотів України, бо з того, що вони чують, випливає: виною всьому є
українські «фашисти». Їх убивають, і вони не знають точно, хто їх убиває. Багато хто з них вважає, що
це роблять лише українські війська. Триває війна, стріляють з усіх боків, адже снаряди летять без
прапорів, і розпізнати, чиї вони, — важко.
Колишній співробітник Головного розвідувального управління СРСР Володимир Різун, який
прославився під літературним псевдонімом Віктор Суворов, сказав: «Я за натурою скептик, цинік
і песиміст, бо вважаю: Європа поговорить-поговорить, трохи розширить санкції, але на кардинальні
заходи проти Росії не піде. Трагедія з Boeing швидко забудеться, незважаючи на те, що сьогодні
політикам усе важче відбиватися від громадської думки і ЗМІ, які відразу заявили: катастрофа
малайзійського авіалайнера — терористичний акт. Мавпи, які скоїли теракт, не на дорозі знайшли
гранату і випадково смикнули за кільце. Навпаки: велика-превелика мавпа своєю волохатою лапою
дала безмозким мавпам на Донбасі страшну зброю. Нині найголовніше і найскладніше — знайти
безперечні докази, хто саме віддав наказ і пригнав зброю, спроможну збивати літаки на висоті десять
кілометрів. Очевидно, що подібний злочин не міг відбутися без участі вищого російського
керівництва. Наймані «ватники» на Донбасі відчули смак крові та повну безкарність. Вони скоро
повернуться в Росію. Спробуйте таких людей знову поставити під закон!»
На підтвердження думки цього автора, що російські найманці впевнені в безкарності, була чергова
«стурбованість» Заходу конфліктом на сході України, висловлена на позачерговому засіданні Ради
безпеки ООН і Ради ЄС після того, як бойовики Донбасу збили Boeing 777. На жорсткі заходи стосовно
Росії західні партнери не готові. Чому?
Забігаючи наперед, зазначу, що аж через півроку оприлюднили повідомлення німецької експертної
групи: «Залишається мало сумнівів у тому, що 53-тя російська бригада ППО з Курська зайняла позицію
в Сніжному на сході України того фатального дня. За даними ЗМІ, сепаратисти встановили систему
ППО на півночі Сніжного. Ця інформація відповідає і супутниковим знімкам, які опублікувало
посольство США у Києві. На запитання слідчих, хто міг випустити ракету з «БУКу», всі експерти (у
тому числі колишні солдати 53-ї бригади ППО в Курську) відповіли, що сепаратисти неспроможні
використовувати «БУК». «Нема сумнівів, що наказ стріляти по MH17 дав російський офіцер», —
підсумували автори розслідування.

Іловайська трагедія

Іловайський котел — епізод війни на Сході України у другій половині серпня 2014 року,
в ході якого розгорнулися запеклі бойові дії між українськими збройними силами та підрозділами
МВС, з одного боку, та збройними формуваннями невизнаної терористичної ДНР і російських
окупаційних збройних сил — з іншого. Іловайський «котел» увійде в історію як одна з найтрагічніших
сторінок війни Росії проти України. Характер боїв визначається стратегічним значенням Іловайська,
який розташований за 25 кілометрів на схід від Донецька — перехід Іловайська під контроль
українських збройних сил дав би змогу завершити блокування терористів у Донецьку. Українські
військові увійшли в Іловайськ 18 серпня. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста,
однак після введення регулярних російських військ 23 –24 серпня і через дезертирство під тиском
ворога окремих українських частин уже 28 серпня іловайське угрупування опинилося в оточенні.
У Верховній Раді була створена слідча комісія для розслідування цих подій. Вона й повідомила про
загальні втрати в тій трагедії — близько тисячі військових. Упродовж останніх тижнів перебування
Валерія Гелетея на посаді міністра оборони на його адресу постійно звучала критика щодо поразки
і втрат українських військ. Виправдовувався він тим, що українські бійці зіштовхнулися
з переважаючими силами бойовиків та регулярних частин російської армії. От тільки накази, що
віддавав чи не віддавав тоді силовий блок, у будь-якому разі викликали багато запитань. «Главком» ще
за кілька днів до того, як були відрізані шляхи для відступу, повідомляв про вторгнення російських
військ і наявність у східних областях російської техніки. Чому військові керівники не реагували на ці
повідомлення? Слідча комісія детально розписала дії командирів та міністра оборони, трохи
звинуватила їх у прорахунках, а в основному намагалася відбілити високопосадовців, як це в нас
ведеться. Мені потрапила на очі стаття Ярослава Тинченка, в якій він виклав в інтернеті свою версію
Іловайської трагедії. З цією статтею можна докладно ознайомитись, зайшовши на сайт автора, а я з неї
вибрала те, що вважаю найпереконливішим.
«...Усі ми добре пам’ятаємо, як у другій половині липня 2014 року неподалік кордону на Донеччині
було блоковано близько 5 тисяч українських військовослужбовців, яких безжально розстрілювала
з території РФ реактивна артилерія. На початку серпня частина оточених у кількох котлах українських
військ пробилася до своїх, інші змушені були скласти зброю і здатися в полон. Причому з повідомлень
преси випливало, буцімто війська проривалися самотужки, а деякі мали завдячувати особистій
хоробрості керівника волонтерської групи «Крила Фенікса» Юрія Бірюкова. Жодним чином не хочемо
применшити заслуги Бірюкова, але згадаймо й інших героїв. Розблокувати оточених бійців намагалися
тільки два батальйони 30-ї та 95-ї аеромобільних бригад. Ці два батальйони майже на сімдесят
відсотків укомплектовані солдатами-контрактниками, а відтак мали значно кращі бойові якості за тих,
що сформовані з мобілізованих частин. Вони ж і потрапили в оточення.
27 серпня під Савур-Могилою, зламавши опір загонів російських козаків та «ополчення» «ДНР»,
батальйони взяли Степанівку і розблокували шлях для відступу блокованим у районі кордону частинам
72-ї бригади.
Батальйони 30-ї та 95-ї бригад продовжували наступ на північ та схід і дійшли до маленького, але
надзвичайно важливого стратегічно містечка Міусинськ. Звідси до Дебальцевого залишалося кілька
десятків кілометрів, тож українська сторона мала шанси роз’єднати самопроголошені «ДНР» і «ЛНР»
та, крім того, повністю взяти в кільце Донецьк і навколишні міста.
Середина серпня була найнебезпечнішою для проекту «Новоросія». Судячи з повідомлень у пресі
того часу, складалося враження, що в наших урядових колах панувала переможна ейфорія. У зв’язку
з цим паралельно з операцією під Міусинськом розпочалася ще одна — іловайська. Та проводили її
чомусь дуже мляво, що дало супротивникові змогу стягнути всі резерви й кинути їх у район СавурМогили. Чи не навмисне? Внаслідок артилерійських обстрілів із території Росії, що передували
наступу загонів «ДНР», було знищено значну частину техніки підрозділів 30-ї механізованої бригади,
яка мала прикривати тил міусинської групи. За твердженням прихильників «ДНР», було також цілком
деморалізовано 2-й батальйон територіальної оборони «Горинь», який невдовзі знявся з позицій
і самовільно повернувся додому (це було ще до того, як так вчинив 5-й батальйон територіальної
оборони «Прикарпаття»).
Знову забіжу наперед і повідомлю читачів, що проти бійців батальйону «Прикарпаття» відразу ж
відкрили кримінальне провадження. В ГПУ стверджують, що бійці батальйону, крім штатного
озброєння, вивозили без будь-якого оформлення та обліку гранатомети, гранати та інші боєприпаси.
Що робилося на полі бою, працівники ГПУ не бачили, а от що бійці прихопили з собою, відразу хтось
доповів. Наразі військова прокуратура Західного регіону розслідує кілька кримінальних проваджень
проти п’яти військовослужбовців батальйону «Прикарпаття», які не прибули до місця служби. Як
повідомляв «Корреспондент.net», 3 вересня підполковник Комар був затриманий і доставлений до
військової прокуратури Південного регіону, там заарештований на два місяці. Такий запобіжний захід

обрав Приморський суд Одеси. Згодом командира випустили під заставу, але військова прокуратура
Запорізького гарнізону розслідує кримінальну справу за ознаками дезертирства стосовно дій бійців
цього батальйону, які вийшли з-під Іловайська.
Швидко зламавши опір нечисленних і деморалізованих українських частин, загони російських
добровольців та сепаратистів узяли Маринівку й Степанівку. Вже наступного дня в інтернеті з’явився
ролик, у якому один із лідерів «ДНР» Губарєв, перебуваючи на КПП «Маринівка», радісно коментував
захоплення останнього блокпоста, який відкривав прямий шлях від російського кордону прямісінько до
обласного центру — Донецька.
Тим часом РНБО заспокоювала суспільство повідомленнями та схемами, на яких було жирним
червоним маркером намальовано лінію оборони українських військ у районі Маринівки — Степанівки.
Цікаво, що по «той» бік російські фахівці також малювали та викладали в інтернеті детальні «Карты
боевых действий», які радикально відрізнялися від переможних схем РНБО, і на яких Маринівка та
Степанівка вже з 13–14 серпня показані територією «ДНР»...
Захоплення сепаратистами селища Маринівка зривали плани штабу АТО. Контрольно-пропускний
пункт слід було негайно повернути у свої руки. На той час у резерві українського командування
залишалися тільки добровольчі батальйони МВС, передусім «Донбас», «Азов», а також кілька
танкових і механізованих частин. Саме їх і слід було кинути на Маринівку, щоб не допустити повного
розгрому українських військ. Тоді треба було негайно бити на сполох, влаштовувати біля приміщення
адміністрації Президента пікети, вимагати рішучих дій. Але нічого цього не сталося. Навпаки,
в інтернеті «військові експерти» розміщували глузливі описи з оповіданнями про швидку перемогу над
«вато-колорадами».
У районі Міусинська та села Боково-Платове опинилися в цілковитому оточенні перший батальйон
30-ї бригади та підрозділи десантників з 95-ї. Як вони без утрат прорвалися на броні до своїх, комбат
30-ї досі не розповідає. Але однозначно: то був подвиг. І ще один важливий момент, на якому слід
наголосити: ось що таке професійні воїни!
Тим часом із Маринівки в бік Іловайська—Донецька одна за одною наближалися російські колони
з військовою допомогою та добровольцями. Усе це на власні очі бачили бійці загону полковника
Гордійчука, який перебував на висоті Савур-Могили. Було там лише 35 бійців, до найближчої нашої
частини в селі Петровське — 8 кілометрів. Хлопці казали, що доповідали про все бачене в штаб АТО та
штаб сектору «Д» генерала Петра Литвина. Бездіяльність генералів створила максимально сприятливі
умови для масового вторгнення на територію України російських регулярних військ.
Потім був так званий гуманітарний коридор, у якому розстріляли хлопців, що відступали
з Іловайська...
У пресі пролунало багато заяв про ретельне розслідування Іловайської трагедії, до якого залучено
чимало фахівців. Але в опублікованому Проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
ситуація, що склалася в секторі «Д» і стала початком Іловайської трагедії, практично не знайшла
належної уваги або її просто ігнорували.
У нас є чимало охочих знайти винних у тому, що сталося після залишення Іловайська. Але, як видно
з повідомлень у пресі, «слідчі» почали не з того кінця. Винний в Іловайській трагедії той, хто за два
тижні до того подарував загонам диверсантів та сепаратистів «ДНР» частину державного кордону
в районі КПП «Маринівка» і дозволив російським танкам діяти там цілком безкарно.
Це — один погляд і розповідь про один з напрямків бойових дій, а в інтернеті «гуляють» ще й інші,
не менш цікаві. Нагадаємо, що на початку липня терористи взяли в облогу великий залізничний вузол
у Донецькій області Іловайськ, який перебував під контролем українських військ. Бойовики відтіснили
сили АТО і протягом місяця утримували місто, але в серпні була розпочата операція з його звільнення,
яка повинна була забезпечити повне оточення Донецька. Як інформував штаб АТО, наші війська
закріпилися на підході до Іловайська і в середині місяця почали штурм. Для закріплення позицій до
міста були відправлені групи з добровольчих батальйонів, озброєні лише стрілецькою легкою зброєю.
Бійці навіть вивісили в центрі міста український прапор, а помічник міністра внутрішніх справ Антон
Геращенко висловився, що до вечора очікували повного звільнення Іловайська. В той час до міста
підтягнулися батальйони сепаратистів «Оплот» та «Схід», і «зачистку» міста українці призупинили.
Незабаром Росія надіслала терористам потужне підкріплення. Цікавим залишається той факт, що
замість команди дати українським батальйонам підкріплення, якого чекали, танкові й артилерійські
підрозділи за чиїмось наказом чомусь відійшли. Досі вони нашим бійцям, закріпленим в Іловайську,
прикривали фланги і тил. Їхнє місце зайняли російські війська, перетворивши в «котел» оперативне
оточення наших військ. Спікер інформцентру РНБО Андрій Лисенко заявляв, що ситуація стабільна,
допомога спрямована, вбито сотні бойовиків, знищені десятки одиниць російської техніки, а наших
поранених і тіла загиблих ось-ось вивезуть організованим безпечним коридором.

Однак багато українців, чиї рідні та близькі потрапили в оточення, розповідали телефоном про
реальну обстановку цілком інше, офіційній інформації не вірили і організували численні мітинги біля
приміщення Адміністрації Президента, на майдані Незалежності та біля Міністерства оборони,
вимагаючи допомогти добровольчим батальйонам, котрі опинилася в «котлі».
Петро Порошенко зустрівся з представниками мітингувальників, пообіцявши їм організувати
допомогу і шляхи відходу. Генштаб поспішив заявити, що українських бійців уже розблокували
і передали їм важку бронетехніку. Однак з місця знову повідомляли, що підкріплення не отримали,
а відійти через порівняно безпечні коридори не можуть, оскільки наказу до відступу нема.
Тим часом уведені без оголошення війни в Україну регулярні російські війська захопили
Новоазовськ та кілька інших населених пунктів, що відкрило їм шлях до Маріуполя. Згадую: коли того
дня читала повідомлення про відступ українського загону з Новоазовська, то дивувалась, як можна
добровільно відступити і віддати такий стратегічний пункт ворогові? Спеціально стежила за тим,
коли ж туди зайдуть сепаратисти. До вечора вони вже зайняли місто. Якщо простій жінці видно, як
«здають» українські інтереси, то невже цього не бачить контррозвідка чи СБУ? Командування АТО
визнало цей ніби промах, і виправдалося тим, що всю бронетехніку нібито відправили захищати
Маріуполь. Спочатку самі відкрили дорогу, а потім уже треба захищати її. Вже й пересічному
громадянинові зрозуміло, що в Генштабі нема мудрих польових командирів або триває неприхований
саботаж.
Тим часом Президент України та міністр оборони готувалися до святкового параду в Києві, а Путін
вирішив привітати їх своїм способом — окропивши українську землю кров’ю. Навіть тоді, коли Петро
Порошенко звернувсь із проханням випустити з «котла» українських бійців, Путін не дотримав слова.
Колону військових російські солдати безжально розстріляли з мінометів і важкої артилерії. Як
повідомили бійці окремої сотні «Крим» на сторінці в Фейсбуці, котрі пройшли через згаданий
«коридор», насправді це була пастка. Ось такий «Зелений коридор» дала Росія. Сотні трупів, десятки
в полоні... Бійці батальйону «Донбас» насамперед виносили через «гуманітарний коридор» своїх
тяжкопоранених. «Ми вижили, незважаючи на те, що нас злили. Ми повертаємося додому. Коридору
ніякого не було, колону тупо почали розстрілювати. Ми пробили два кільця оточення і змогли вийти»,
«На жаль, дуже багато чиїхось дітей з різних підрозділів загинули. Поранених бійців росіяни добивали
вже на полі. «Швидких» туди не пропускали, щоб громадськість не дізналася про те, які гори трупів
залишилися на полі...
Щоб докопатися до істини, хочу про цей епізод війни на сході України залишити на згадку
українцям ще одне розслідування журналістів з «Українських сенсацій». Адже мине кілька років — і в
інтернеті залишиться лише офіційне повідомлення влади на сторінках Вікіпедії, яке може не
відображати правди.
...Боротьба за Іловайськ почалася з 18 серпня. Характер боїв визначався стратегічним значенням
міста, яке розташоване за 25 кілометрів на схід від Донецька. Перехід Іловайська під контроль
українських збройних сил дав би змогу завершити блокування терористів у Донецьку. Журналісти
«Українських сенсацій» показали по телебаченню людям своє бачення того, чому розгромили
українські батальйони під Іловайськом. Важко усвідомлювати, що в нас внутрішній ворог сильніший за
зовнішній. Але якщо суспільство не змусить вище керівництво держави відповісти за поразку
і винищення великої кількості людей під Іловайськом, то воно не має шансу стати господарем у своїй
державі. Коротко опишу події тих кількох днів, які увійдуть в історію українських воєн з погляду цієї
передачі.
Українське керівництво до Дня Незалежності, тобто до 24 серпня, прагнуло досягти максимальної
перемоги над терористичними організаціями Донбасу. Варто було здійснити кілька вдалих військових
операцій — і дві області мали шанс бути звільненими від терористів. Та чи всі політичні сили хочуть
закінчення війни в Україні? Далеко не всі. Якщо війна закінчиться швидко, то бійці добровольчих
загонів повернуться на Майдан і запитають керівників: що вони зробили для країни? Чи зменшилася
корупція, чи проводиться люстрація, чому не змінили закон про вибори? У нашій країні ще ніхто
з високопосадовців не відповів за розкрадання бюджетних коштів, продаж чи присвоєння державного
майна, тож і сьогоднішні можновладці не мають намірів змінювати роками напрацьовані схеми
відмивання грошей. Війна — найвдаліший період одним розбагатіти, а іншим стати злидарем. Хоча
багато хто і вважає нашу країну бідною, але в жодній нема стільки новоспечених мільярдерів
і мільйонерів, як у нас. Наша земля багата матеріальними і людськими ресурсами, але народ дуже
довірливий і пускає у вищі ешелони влади людей, які прагнуть наповнювати лише власний бюджет.
Державників у керівні крісла потрапляє мало, і вони не мають сили протистояти чиновницькій
корупції.

Але повернуся до того дня, про який хочу розповісти. Чиновники і керівництво, яке на крилах
Майдану успішно оселилось у високих кабінетах, не хотіли кардинальних змін у країні, побоюючись
нового Майдану. Надіялися, що народний протест вщухне потихенько і все заспокоїться. А щоб
незадоволення владою не роздмухувати — треба заспокоїти найрадикальнішу частину суспільства. А ми
знаємо, що найактивніші майданівці поповнили ряди добровольчих загонів. Тих, що побували в боях і на
власній шкірі відчули й побачили нездатність Генштабу вчасно приймати правильні рішення, переконати
в протилежному важко. В пресі й на каналах телебачення про «паркетних генералів» не говорили хіба
ледачі. Як на мене, то це, напевно, зачепило їхнє самолюбство. І тут сплелися воєдино — завдання
прихованих агентів ФСБ Росії і наших ображених генералів — провчити зарозумілих патріотів. Чи знав
про це Президент? Може, й не знав, бо готувався до участі в саміті НАТО, до параду. Він ще не
навчився підозрювати найближчих радників у зраді, не вірив, що військові командири можуть не
виконувати наказів. Багато чого ще не знав Президент, вважаючи, що його оточення все патріотичне
і хоче того, що й він. У багатьох історичних творах часто виправдовують поразку в боях зрадою
якогось нечестивця, котрий перейшов на бік ворога і видав секретні дані про наміри своїх хазяїв.
Чомусь в українській історії мало вказують прізвища зрадників, щоб народ проклинав їхній рід до
дванадцятого коліна.
Тепер про святкування Дня Незалежності. Багато хто не схвалював рішення Президента провести
військовий парад на Хрещатику і в Одесі. Я — на боці Президентового рішення, бо не можна народ
годувати тільки негативною інформацією. Треба було показати, що ми маємо «порох у порохівницях»,
і підняти дух усьому зневіреному люду. Петро Порошенко цього досягнув, бо людей завжди розпирає
гордість за навіть незначні успіхи країни. Та чи не розуміли міністр оборони і вище керівництво АТО,
що президент Росії спробує цього ж дня показати українській владі, на чиєму боці сила? Справжній
український воєвода мав би у ці дні бути максимально настороженим і готовим до будь-яких
провокацій. На жаль, у нас таких не виявилось. А виграли наші внутрішні вороги, котрі досі
перебувають на службі в російської держави, але зарплату отримують від українських платників
податку. Вони й зробили Володимирові Путіну щедрий подарунок у вигляді багатьох життів
українських патріотів і безмовних російських військовослужбовців, які випадково «заблудилися»
в пеклі біля Іловайська. Насправді вторгнення російських військ відбулося в день святкування
Незалежності України 24 серпня. В той час коли на Хрещатику відбувався парад, армія РФ оточила
українських силовиків і розбила їх під Савур-Могилою та Амвросієвкою. Але про це українці дізналися
лише з інтернету, бо офіційні ЗМІ приховали інформацію від суспільства.
Кілька суджень не з офіційних джерел влади про антитерористичну операцію на Сході. Українські
війська вже давно могли звільнити Луганськ від проросійських терористів, однак у Генеральному
штабі України не поспішають із прийняттям цього рішення. З такою завою в інтерв’ю
«ЛІГАБізнесІнформ» виступив заступник командира батальйону «Київ-12» Антон Шаповал. За його
словами прогрес, щодо звільнення Луганська спостерігається, але все відбувається дуже в’яло, і додав,
що на вулицях міста триває війна. «Потрібно, щоб українські генерали почали брати на себе
відповідальність і приймати якісь рішення. Або ми з втратами дотискуємо противника, або стоятимемо
на місці і даремно втрачатимемо людей. Нам добре видно, настільки безтолково українське
керівництво використовує живу силу та техніку, але нині сил для звільнення Луганська достатньо.
Генералам потрібно збадьоритись і не думати про люстрацію, яка має відбутись і в Генеральному
штабі України», — сказав Антон Шаповал. «Так, там є нормальні люди, які знають, як правильно діяти,
але є й такі, що отримують накази не від головнокомандувача з Банкової, а з-за кордону. Тільки на
початку липня виявили і затримали шпигуна, хоча таких людей, які представляють інтереси Російської
Федерації, у нас набагато більше. Питання треба задавати не нам, а людям на Повітряно-флотському
шосе в Києві. Ми сидимо в окопах, а команд від керівництва не одержуємо. Чого сидіти на одному
місці, якщо можна робити прорив і займати нові позиції? Вперед нас вести не хочуть, чогось
вичікують». Нагадаю, що 12-й столичний батальйон територіальної оборони «Київ-12» був створений
для охорони стратегічних об’єктів столиці України. На початку червня бійців було переведено на Схід
України, і вже біля двох місяців батальйон воює у Луганській області.
Я не маю змоги перевіряти дані, які подають в інтернеті. Намагаюся порівнювати кілька джерел
інформації, а тоді робити якісь висновки. Навчилася відрізняти провокативну неправдиву інформацію
від справжньої, але стовідсотково не потрапити на гачок Фейку і мені не вдасться. Мій твір не
претендує називатися історичним, де кожна інформація має бути підкріплена документами, тому я дозволяю собі відтворити події з погляду української патріотки, яка пильно спостерігала за тим, що
відбувалося на полях бою, та інформацією, яку поширювали не тільки в офіційних друкованих ЗМІ,
а й в інтернеті.

Уже після того, як стало відомо про поразку «укропів» в Іловайську в інтернеті з’явилась
інформація про тих, хто потрапив у «немилість» Генерального штабу України. За кілька днів до
святкування Дня Незалежності до Іловайська на «зачистку» території від терористів було скеровано
біля п’яти тисяч чоловік з одноденним запасом їжі та легкої зброї. Зокрема: батальйони МВС
«Миротворець», «Херсон», «Дніпро-1», «Світязь», 28-ї та 30-ї механізованих бригад, 90-ї
аеромобільної, армійських частин 17-ї Криворізької танкової, 51-ї Волинської та 93-ї
Дніпропетровської механізованих бригад, батальйони «Донбас», «Айдар», «Шахтарськ» і штаб 8-го
армійського корпусу. Ці батальйони мали багато важкої зброї, але все це чомусь залишилося далеко від
лінії вогню. Дивно, що командування не послало попереду розвідгрупи. Бійці, побачивши велику
колону російської техніки і живої сили, що рухалась у напрямку Іловайська, доповіли керівництву АТО
і мали намір атакувати їх, але отримали відмову і наказ вищого керівництва лише на те, щоб
спостерігати за рухом ворожої колони. Наші вороги, що засіли в Генеральному штабі, дали російським
військам можливість оточити Іловайськ двійним кільцем. Тоді командири батальйонів зрозуміли, що їх
не тільки зрадили, а й навмисне підставили під удар на знищення. Щоб вийти з оточення, батальйони
попросили допомогти їм важкою технікою. Але країна святкувала День Незалежності, на екранах
телевізорів демонстрували «міць» української армії, а в той час найкраща частина українських патріотів
стікала кров’ю.
Напередодні свята на своїй сторінці у Фейсбуці Семен Семенченко заявив: «Наші бійці взяли
в полон сім російських десантників, спалили два танки і ведуть бої в оточенні. За інформацією від
командування АТО, воно послало на підмогу нашим бійцям ударні сили. Найближчим часом очікуємо
хороших новин». Нагадаємо, бійці АТО, що потрапили в оточення в Іловайську, наступного дня
самостійно пішли на прорив блокади. «Іловайськ повинні були штурмувати силами в 800 чоловік. Нині
можна назвати і кількість, яка була насправді, — 340 осіб. За словами Семена Семенченка, першого
дня було взято дві третини міста. Якщо б туди зайшло підкріплення, котрого так чекали військові, —
Іловайськ був би повністю під нашим контролем ще 19 серпня. Того ж дня серед багатьох жертв
опинивсь і я, отримавши поранення. 20 серпня до нас зайшов батальйон «Дніпро», точніше його
відокремлений підрозділ. Бійці не могли протиставити свою легку зброю танковим атакам,
мінометному обстрілу, «Градам», «Смерчам», «Ураганам»... Усі втрати живої сили — не від штурму,
а від спроб малими силами втримати місто». Військове керівництво наказало українським бійцям
залишатися на місці. Українські добровольці просили допомоги в Національної гвардії, яка з важкою
технікою перебувала неподалік. Генеральний штаб і вище керівництво ЗСУ знали проблеми
добровольчих загонів, однак з незрозумілих причин допомога добровольцям протягом тижня так і не
надійшла.
Не могла я не звернути уваги на заяву Володимира Бабенка — командира протитанкового взводу
батальйону «Донбас», яку він зробив у ході прес-конференції в «Обозревателе». «Іловайської операції
як такої не було. Йти туди не було наказу ні по Нацгвардії, ні по Збройних Силах України. Я пам’ятаю,
як останнього разу ми сиділи у начальника штабу «Філіна», обговорювали ситуацію в Мар’їнці та
Донецьку. Були на нараді командири рот, окремих взводів. Залітає Семен Семенченко і каже: «Все
відміняється, йдемо на Іловайськ!» Цю операцію придумав Семен Семенченко. Ми туди намагалися
зайти, а вдалося лише з третього разу, і нас відрізали від тилів, від лінії фронту. У цьому контексті В.
Бабенко розповів: дізнався від російських офіцерів, з якими спілкувався в полоні, про те, що «ключові
висоти під Іловайськом вони зайняли ще 7–9 серпня і спостерігали, як ми туди заходимо». Дивно, чому
розвідка Генштабу не працювала? Виходить, що ми йшли в оточення, а значить — у полон. Нагадаю,
раніше грузинський боєць батальйону «Донбас» Давид Мартіашвілі порівняв Семена Семенченка
з Муаммаром Каддафі, звинувативши його у безглуздих втратах українських воїнів. Заступник
командира батальйону «Донбас» Ілля Оголюк також розповідав у прямому ефірі про те, що
українських військових в Іловайську «продали».
В адміністрації Президента визнали, що ніхто не знає правди про «Іловайський котел». Чи це
навмисне паплюження командира С. Семенченка, чи правда, покаже час. Семен Семенченко намагався
виправити ситуацію і телефонував Президентові України, щоб той домовився про «зелений коридор»
для виходу батальйонів з оточення. А може, був упевнений, що добровольці зброї не здадуть і будуть
знищені?
У програмі «Шустер LIVE» один із бійців, який вирвався з «котла», сказав, що виходити з оточення
в Іловайську повинні були спільною колоною і без зброї. Частина бійців не погодилися на умови
ультиматуму, не підкорилася наказові Генштабу, а вирушила в інший бік і вирвалися з оточення.
Російські полонені, що опинились в «котлі», признались українцям, що росіяни готувалися зустрічати
саме батальйон «Донбас», були попереджені про заміновані та нашпиговані розтяжками поля. Багато
українських військових виходили «зеленим коридором» зі зброєю. Вранці колону, щойно вона вийшла

з Іловайська на відкриту місцевість, російські війська майже впритул розстріляли з танків. «Терористи
оточили інші українські війська і добровольчі батальйони, що перебували в Старобешево,
Новокатеринівці та Червонопільському — три «котли» оточення», — повідомив командир батальйону
«Донбас» С. Семенченко. Добровольці за час війни на Донбасі втратили 25 відсотків своїх побратимів.
Такі жертви — наслідок того, що добровольчі батальйони виконують невластиві їм функції, а влада
відверто використовує їх, як гарматне м’ясо, бо добровольці-піхотинці змушені боротися стрілецькою
зброєю проти важкої бронетехніки ворога. Керівництва АТО відмовляється видати їм навіть
підствольні гранатомети. За словами Антона Геращенка, державний концерн «Укроборонпром»
гальмував продаж МВС і Нацгвардії десяти танків, замовлених на заводі імені Малишева. У той самий
час, коли українські добровольці гинули, не отримуючи підмоги важким озброєнням, десятки одиниць
новенької та наново відремонтованої техніки вже два тижні готували у Києві до параду з нагоди Дня
Незалежності. І лише після того, як 24 серпня танки та бронемашини проїхали центром столиці, їх
відправили на Донбас. Бажання Президента покрасуватися на параді дорого коштувало бійцям у зоні
АТО.
Не мені судити, наскільки виправданим було рішення проводити парад під час війни.
З ідеологічного погляду — це підняло дух українцям материкової частини України і невдоволення тих,
хто ризикував життям під кулями. В бійців складалося враження, що українська влада боїться
українських добровольців не менше, а то й більше, ніж сепаратистів та Путіна разом. Ніби Генштаб
свідомо планував операції так, щоб добровольчі батальйони зазнавали великих утрат. Чому? Спробую
здогадатися. Добровольчі загони — логічне продовження Майдану. Добровольці не раз заявляли, що
після встановлення миру на Донбасі підуть на Київ — щоб завершити Революцію Гідності, очистити
владу від корупціонерів. Добровольці, серед яких багато націоналістів, ніколи не погодяться жити
у країні, де збереглися схеми і кадри Януковича. А Петрові Порошенку та його олігархічній команді
жодні революційні «чистки» не потрібні. Бояться люстрації й генерали — керівники АТО.
В командирів добровольчих батальйонів накопичилося більш ніж достатньо запитань до керівництва
силових відомств щодо ефективності вищого командування. Фіксували численні факти корупції
в армії, та найбільше збурювало ставлення чиновників до простих захисників вітчизни, виплат
пораненим і родинам загиблих грошових компенсацій. Про незадовільний матеріальний стан бійців не
говорив лише ледачий. Харчами армію майже повністю забезпечували волонтери, за кошти спонсорів
з усього світу і простих громадян України.
Повернуся до подій в Іловайську, що довго відгукувалися болем у серці кожного українця.
Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов повідомив, що російські
військові розстріляли не тільки українських військових, а й російських полонених десантників:
«Росіяни давали слово офіцера, що випустять, але не дотримали слова. Не пожаліли навіть своїх!» Така
жорстокість російських військових вражає. Скільки б нам не нав’язували думку, що ми одна нація,
поведінка російських найманців, козаків і строковиків змушує нас дуже засумніватися в цьому.
Натрапила на вислів Олександра Солженіцина — російського письменника, політичного діяча, який
активно виступав проти комуністичного режиму. Крім художніх творів, він набув широкої
популярності історико-публіцистичними статтями з історії Росії. Тож, сподіваюся, О. Солженіцин
добре вивчив російський народ, щоб мати підставу для такого висновку: «Нет в этом мире мельче,
сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой
нацизма, — этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей — либо холуи, либо
враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей
рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством
жизни собственного народа. Воистину: кацапы — звери. Лютые, кровожадные, но... смертные».
Якщо ми сусіда не можемо поміняти, то треба прислухатися до порад мудрої людини і звернути
увагу на два останні його слова.
Спікер РНБО Андрій Лисенко, коментуючи ситуацію під Іловайськом, оприлюднив думку свого
керівництва: «Всі, хто допустив помилки, що спричинили тяжкі наслідки, або скоїв злочини, понесуть
відповідальність». Він заявив, що операція з виведення військ із оточення триває, тому подробиці не
можна розголошувати. Повні цифри втрат А. Лисенко пообіцяв оприлюднити після її завершення. Але
справжні відомості щодо втрат в Іловайську ми дізнаємося хіба тоді, коли зміниться влада. Однак
навіть попередні підрахунки вражають, бо говорили про більше тисячі загиблих лише під Іловайськом.
Щоб не збурювати Майдан, міністра оборони Гелетея зняли з посади і поставили охороняти
Президента. Вибачте за каламбур, але якщо Гелетей і там так «ретельно» виконуватиме свої обов’язки,
то скоро в нас буде новий Президент.
І наостанок повідаю ще одну версію, що «гуляла» серед дописувачів інтернету. «Невже Петро
Порошенко надіявся, що Путін дасть йому спокійно провести парад у Києві? Невже йому було

невідомо про колони російської зброї, яку щодня підтягували до цих стратегічних пунктів?» —
запитували одні дописувачі.
«Його пильність приспала «п’ята колона», «Йому було не до того», «Порошенко навмисне послав
добровольчі батальйони на знищення, щоб вони ніколи не повернули на Київ», «Путін також хотів
помститися бандерівцям, бо в добровольчих батальйонах багато вихідців із Західної України»,
«Президенти домовилися...» — говорили інші. «Хто дав команду зібрати в «котел» усі добровольчі
батальйони? А де розвідка? Патріотів знищили за кілька днів, а всяка непотріб відкупилася від призову,
відсиджується у барах, а потім заскочить в останній вагон і буде хвалитися, що вони перемогли». Чи
дізнаємося ми колись правду? Лише історія розставить усе на свої місця...
Останки бійців з розстріляної колони звозили до Запоріжжя. Більшість тіл настільки понівечені, що
ідентифікувати їх можна тільки за допомогою аналізу ДНК. Про це кореспондентові Укрінформу
повідомив один із волонтерів, котрий супроводжував тіла. «Тільки у кількох солдатів виявлені
документи, решту пізнаватимуть за шрамами, родимками або татуюванням, якщо вони є. Дуже багато
обгорілих трупів, а також розірваних на частини — без рук і ніг», — констатував волонтер.
Легендарний сотник Майдану, командир однієї з рот батальйону «Дніпро-1», а тепер депутат
Верховної Ради Володимир Парасюк теж повернувся з російського полону. Незважаючи на важкий
стан після поранення, прокоментував газеті «Факти» ситуацію в українській армії:
— Уперше в житті у мене повне нерозуміння ситуації. Якщо за такої кількості генералів
і воєначальників у чинному керівництві АТО можна було допустити побоїще біля Іловайська?
Загинуло дуже багато наших хлопців, а генерали брешуть, називаючи дуже занижені цифри. Таке
враження, що навколо Президента — лише зрадники і кар’єристи. Петро Порошенко повинен діяти
негайно і рішуче — час працює проти нього. Потрібно до керівництва Антитерористичного центру
ввести бойових командирів, фронтовиків, які мають досвід бойових дій, і, нарешті, винуватих осіб
покарати за цей провал та загибель людей. Ми зверталися до Верховної Ради з вимогою звільнити цю
людину з посади, яку він використовує проти України. Займаючи посаду Командувача військами
Південно-оперативного командування Сухопутними військами ВСУ, будучи керівником прикордонної
служби України, Петро Литвин допустив дуже багато прорахунків не тільки в тому, що наші
кордони — як порване решето. В інтернеті є чимало компромату щодо його аморальної поведінки та
участі в протиправних діях проти майданівців. Уже чимало разів відбувалися виступи перед будинком
Верховної Ради з вимогою звільнити Петра Литвина з посади, але все впирається в стіну.
В Іловайському «котлі» саме рота прикордонників за командою Петра Литвина відступила і посприяла
російським військам оточити українські батальйони. Впевнена, що Генштаб через якийсь час
оговтається, зробить «ревізію» в ЗМІ, «вичистить» з них компрометуючі факти, щоб народ ніколи не
дізнався, чому і з чиєї вини загинули наші найкращі сини. Прикро, але литвинів у наших збройних
силах працює чимало, і майже всі вони проходили навчання в Росії, тож тепер «віддячують» зрадою.
Багато операцій армійського спецназу, якими керує заступник керівника АТО В’ячеслав Назаркін,
або про які він хоча б проінформований, за дивним збігом обставин закінчувалися потраплянням
у засідку і загибеллю українських військових. Про це йшлося в сюжеті журналістського розслідування
«Чорний список армії-2» Ганни Бабінець.
На жаль, досі в Україні нікого не покарано за явні чи приховані злочини проти держави.
Провадження ніби відкривають, а до суду справи не доходять. Приховували від народу правдиву
інформацію з фронту, і досі чомусь не ратифікована Угода про Асоціацію з ЄС, на відміну від Молдавії
та Грузії, котрі провели це через свої парламенти наступного ж дня. Багато аналітиків і громадян не
розуміли, чому Президент не вводив в Україні військового стану ще в червні чи липні? На ці запитання
відповів радник міністра внутрішніх справ А. Геращенко: «Після того, як Верховна Рада офіційно вже
розпущена, я можу висловити особисту думку. Путін через своїх агентів впливу зробив би у Верховній
Раді все, щоб за ці два рішення не вистачило хоча б одного голосу, бо патріотично і проукраїнськи налаштованих залишилося тільки 180–190 депутатів». Не беруся судити, чи це справді так, бо моя думка
була схожою. Щоб мати підтримку Верховної Ради, потрібно було провести позачергові вибори,
а введення військового стану, як вимагали деякі політики, не сприяло цьому. Президент шукав
підтримки за кордоном, бо самотужки перемогти сильного сусіда Україна, на його думку, не могла.
Користувачів інтернету дивувало те, що міністр оборони Гелетей, замість того, щоб займатись
обороною країни, свої думки з цього приводу висловлював у соціальних мережах. Після поразки
українських підрозділів під Іловайськом поспішив виправдатися перед громадянами України
в інтернеті: «Росія гібридну війну Україні програла. Наші Збройні Сили впевнено тиснули російських
найманців, знищували диверсантів і спецназівців. Саме тому Кремль змушений був перейти до
повномасштабного вторгнення своїх регулярних військ на територію Донбасу. Сьогодні ми вже маємо
справу з дивізіями і полками. Завтра це можуть бути корпуси, — підкреслив він. Також зазначив, що

операція за звільнення Сходу України від терористів завершена. — Ми повинні терміново
вибудовувати оборону від Росії, яка намагається не тільки закріпитися на місцевості, яку окупували
терористи, а й здійснювати наступ на інші території України». Так і хочеться сказати, що ним
заволоділи паніка і страх. Гелетей признався українцям та світовій спільноті, що неприховане
вторгнення Росії відбулося ще 24 серпня, і в Україну прийшла війна, якої Європа не бачила з часів
Другої світової. У такій війні втрати будуть обчислюватися не сотнями, а десятками тисяч полеглих. За
словами міністра оборони, заклики до зняття з посади начальника Генерального штабу генерала
Муженка є провокацією Росії, оскільки саме ця людина була «архітектором» українських перемог на
Сході. Саме він спланував і здійснив блискучу операцію з фактичного звільнення українського
Донбасу. Якби не російське вторгнення, ми неминуче завершили б активну фазу АТО вже на початку
жовтня, звільнивши всю територію». Хтось відчув чи побачив ці «перемоги»? Винуваті кляті
«колоради», які завадили нашому міністрові з тріумфом пройтися по звільненому ним Донбасу. Пан
Гелетей забув, що парад на Хрещатику і війна — різні реалії.

Реакція світової громадськості
Президент України Петро Порошенко у зв’язку з вторгненням російських військ у Донецьку
область звернувся до народу. Про це в четвер, 28 серпня, повідомила прес-служба глави держави. «Я
прийняв рішення скасувати робочий візит у Турецьку Республіку в зв’язку з різким загостренням
ситуації в Донецькій області, оскільки фактично відбулося введення російських військ в Україну.
Місце Президента сьогодні в Києві», — заявив П. Порошенко.
Також Президент повідомив, що терміново буде скликано засідання Ради національної безпеки
і оборони для розроблення плану подальших дій. За його словами, Україна звернеться до своїх
європейських партнерів із закликом скликати надзвичайне засідання Ради Європейського Союзу «Світ
повинен дати оцінку різкого загострення ситуації в Україні». Коли в Криму з’явилися перші «зелені
чоловічки», в західній пресі в основному лише обговорювали дії Росії і не поспішали їх оцінювати.
Однак саме Україна, а не Захід, змінила динаміку конфлікту. Кремль розумів політику ЄС і НАТО, які
не поспішатимуть втручатись, але недооцінив злагодженість та стійкість народу України. Якби все
було по-іншому, загарбники пройшли б через Запоріжжя й Одесу до кордону з Молдовою, і ми нині
вже обговорювали б неминучість великої війни, а не врегулювання ніби кризи.
Не можна сказати, що світ мало реагував на події в Україні. Польща і Литва всіма способами
підтримували українців не тільки морально, а й матеріально, беручи до своїх клінік на лікування та
оздоровлення поранених майданівців.
Верховний представник ЄС, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон попросила Комітет
ЄС з питань політики та безпеки вивчити всі варіанти реагування на Євромайдан. Президент
Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу в своїй заяві висловив співчуття родинам загиблих
і засудив застосування насильства щодо мирних активістів. «Ми чітко сказали, що ЄС реагуватиме на
будь-яке погіршення ситуації. Тому ми очікуємо, що наші держави-члени (ЄС) можуть у терміновому
порядку погодити цілеспрямовані заходи щодо осіб, відповідальних за насильство і застосування
надмірної сили, як це запропонувала Верховний представник Європейського Союзу», — пообіцяв
Баррозу.
Міністр оборони Польщі Семоняк в інтерв’ю сказав, що він упевнений у тому, що Україні потрібна
допомога не окремих країн НАТО, а всього Альянсу. Інакше ситуація погіршуватиметься. Україна
потребує допомоги, оскільки не може захистити себе від російської агресії самостійно. Ситуація
дійшла до такого пункту, що в разі ненадання Україні реальної допомоги (йдеться не тільки про
військову допомогу) вона не зможе сама себе захистити». Він вважає, що американці вже також
зрозуміли — «якщо зараз не допомогти Україні, то будемо мати справу з поступовим погіршенням
ситуації, оскільки Українська держава нині перебуває на межі своїх можливостей». І це було справді
так. Український Прем’єр-міністр скаржився, що на військові потреби збільшилися витрати,
а з донецького регіону не потрапляли до бюджету податки і через це державна скарбниця порожня.
Міжнародний валютний фонд виділив кілька траншів нових запозичень, щоб вистачило
розрахуватися за кредити, які попередньо взяли уряди. Це велика підмога, та українці чекали
військової допомоги або хоч можливості придбати новітню зброю за кордоном. Атомну зброю віддали,
а натомість від гарантів Будапештського меморандуму чуємо лише співчуття і «стурбованість».

Державний секретар США Джон Керрі вважає, що Росія не вторгнеться в Україну, тому що
президент Росії Володимир Путін розуміє можливі наслідки. Про це Д. Керрі заявив, відповідаючи на
запитання УНІАН, що саме США робитимуть у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. Були
висловлювання й інших посадовців з Євросоюзу: «Необхідно сказати, що це буде не тільки
порушенням всіх міжнародних законів, які призведуть до міжнародної ізоляції та можливих санкцій.
Німеччина, Франція та інші країни Європи, без сумніву, відреагують на це». А ми сподіваємося, що
США якось активніше захищатимуть інтереси України хоч би через те, що Будапештський
меморандум виявився липовим і недієвим. Адже Росія лише перейняла в американців «новітні
способи» ведення війни — ті самі, які Штати використовують проти країн «третього світу». Якщо це
можна американцям, то чому Росія не може й собі подібне дозволити? Відводять очі, бо не виконали
свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, дозволили Путіну анексувати Крим, не захистили
корінний народ — кримських татар, допустили на сході України російську агресію. Тут не може бути
жодних відмовок, що, мовляв, не треба провокувати Путіна... Він уже й так робить, що хоче: на очах
всього світу воює в Україні, а ви досі вірите, що російських військ тут нема. Із американських
супутників видно все, зокрема, коли, де і яка військова техніка перетинає кордон з боку Росії. Чому
Україну не попереджають негайно та чому не висловлюють Росії протести, а обмежуються нікчемними
санкціями та примушують Україну, а не Росію шукати компромісів на переговорах? Тобто,
пропонують фактично здатися на милість Путіна... Західна преса пише, що «Росія сприяє
розпалюванню конфлікту в Україні і гальмує розв’язання української кризи». Оглядачі називають
ситуацію на російсько-українському кордоні «абсурдною», коли Кремль нібито закликає до миру
в Україні, а сам тим часом шле туди своїх диверсантів і танки. Газети також констатують, що ЄС не
спромігся владнати «газових розбіжностей» між Росією та Україною, і нині Києву загрожує зупинення
постачання газу з боку російського газового монополіста «Газпрому». Світові видання інформують
також про вимогу, яку Москва висунула Києву щодо усунення з посади українського міністра
закордонних справ Андрія Дещиці, який, заспокоюючи протестувальників, повторив слова популярної
пісні футбольних фанатів — «Путін — х**ло». Всі «друзі» за кордоном стурбовані та втішились би,
якби Україна не випендрювалась, а задовольнила амбіції Путіна. Але український народ не погодиться
на такі вимоги, тому в нас інших варіантів, окрім як перемогти, нема. Нам нічого більше і не
залишається, як створювати нові армійські й громадянські структури, виходити з цієї ситуації
сильнішими, ніж були досі, щоб нарешті стати державою. У всі віки поважали сильних зброєю і духом.
На четверговий візит Володимира Путіна до Криму в Україні та світі чекали з тривогою. «От
візьме, — хвилювалися західні ЗМІ, — й оголосить про масштабне вторгнення в Україну. Мовляв,
кращого місця для такої заяви, ніж окупований Крим, Путіну нема... Під час першого візиту він заявив:
«Если мы введем войска в Украину, то будем стоять позади женщин и детей. Пусть они попробуют
стрелять в них!»
Страху нагнав і «гуманітарний конвой», наближення якого до наших кордонів збіглося в часі
з очікуванням кримської промови Путіна. Як буде з тим конвоєм, що отаборився біля нашого кордону,
ще не відомо. Дехто вже заговорив про можливий обстріл конвою «сепарами», щоб звинуватити
в цьому українських військових... Що стрільне Путіну в голову, передбачити важко. Але, судячи з його
кримських розмов із депутатами Держдуми, він стишив хід. Розв’язавши терористичну війну проти
України, Путін сподівався, що реальних санкцій Заходу не буде. Напевно, їх би й не було, якби
російський «Бук» не збив малайзійський літак. Але секторальні санкції Європа поступово таки
вводила, і вони поставили російську економіку під серйозний удар.
Отже, Путіну треба відступати, але «зберегти обличчя». Пропаганда на кшталт геббельсівської
настільки розпалила в Росії шовіністичні, агресивні настрої, що «з’їхати з теми» відразу не можна.
Треба створити в свого народу враження, що національний лідер і надалі кращий за всіх, іде тільки
вперед і перемагає не лише ненависних «укропів», а й кляті Америку з Європою... Гуманітарний
конвой теж вписався у це завдання. Російське ТБ показувало, як білі КамАЗи дружно наступають на
Україну... А десант депутатів Держдуми на сонячний півострів зайвий раз нагадав росіянам про
головне «досягнення» Путіна: хай там що, але «Крим наш»! Загальний тон путінського виступу був
схожий на примирення. Хай там що, сказав, а російська зовнішня політика має бути «миролюбною»,
і не повинні ми, мовляв, закриватися від світу... Зіпсував усе віце-спікер Держдуми Володимир
Жириновський, який хотів ніби допомогти своєму Президентові визначитися. Він закликав його
підтягнути до західних кордонів війська, аби налякати Європу, і зеків з тією ж метою випустити
з тюрем, і вибори в Росії скасувати, щоб Путіна «верховним правителем» проголосити. Умови
майбутнього гнилого компромісу з Заходом озвучив Путін, підкресливши, що перегляд приналежності
Криму до Росії не підлягає обговоренню...

Поки одні підраховують жертви, інші — шукають відповідь на запитання: «Кому вигідна війна
в Україні?» Уже кілька місяців на сході нашої країни не припиняються криваві протистояння, що
призводять до загибелі українських військових, мирного населення та до значних фінансових втрат. За
даними ООН, війна вже обійшлася Україні у 8 мільярдів гривень, а кількість загиблих — більше, як
тисячу осіб. Кому ж потрібні бойові дії, які почалися в країні? Газета «Сегодня» запитала про це
військових експертів і отримала схожі відповіді. Частина експертів вважають, що війна на сході
України вигідна насамперед Росії. «Є версія, що Донбас — це полігон для Росії, на якому їхні
снайпери, командири бронемашин і диверсанти відпрацьовують навички, — сказав професор
політології НаУКМА Олексій Гарань. — Ще одна мета РФ — вимотати Україну, щоб нав’язувати їй
свою політику в сфері торгівлі й не дати здійснити реформи. Адже успішна ефективна демократія
в Україні — головна небезпека для режиму Путіна: це був би сильний демонстраційний ефект для
росіян». Бойові дії також вигідні оборонному комплексові РФ, анонімно пояснюють економічні
експерти: «Їхній оборонно-промисловий комплекс націлений заробити на війні. Тож було б дуже
добре, якби європейські санкції спрямували саме на експорт оборонки, а не на енергетику або банки».
Втім, є й інша думка: зіткнення вигідні всім військовим. «Збільшується фінансування ВПК. Це вигідно
тим, хто займається поставками озброєння, амуніції та продовольства, — пояснює інше джерело. —
Але в Україні складно знайти однозначно зацікавлених осіб, адже наші втрати істотно перевищують
прибуток». «Єдиний сектор, якому війна завжди вигідна, — військовий, — погоджується політолог
Володимир Фесенко. — Він традиційно зацікавлений у війні, адже без війни ніхто не виділяє гроші на
армію». Інші експерти вважають, що наша війна потрібна Путіну для контролю за росіянами. «Для РФ
війна обійдеться втратою кількох сотень мільярдів доларів, а в Україні паралізували великий
промисловий регіон, — вважає Олександр Палій. — Але є політика, є психологія і комплекси
російського керівництва. Путін отримав величезний бонус після взяття Криму майже без крові.
Росіяни, які живуть у стані бідності й приниження, радіють, коли б’ють когось ще. Путін довго грав на
цих настроях і вже не зміг вчасно зупинитися. Тепер для Росії посилюється міжнародна ізоляція
і збільшується натовська присутність у Східній Європі — це зовсім не те, до чого прагне російський
президент». Та кому не була б вигідна війна, Україна повинна швидше її завершити. «Для нас бойові
дії — це тільки мінуси: гальмування реформ і трата ресурсів, — сказав В. Фесенко. — Нині інтереси
політиків збігаються: владі вигідно закінчити бойові дії якнайшвидше. Але вона хоче витіснити
терористів з території України і тоді закінчити війну». На думку В. Фесенка, в РФ нині теж далеко не
всі люди задоволені війною. «В оточенні Путіна — розкол. Одні вважають, що потрібно показати
всьому світу, яка сьогодні сильна нова Росія, інші — що війна руйнує економічний альянс РФ
з Європою і породжує економічні ризики. Я чув, що російські олігархи не в захопленні від санкцій».
Мене менше цікавить, що станеться з сусідньою державою, хоча там і живуть мої діти.
Я переживаю за свою і шукаю відповіді на багато запитань, які хвилюють не тільки мене. На думку
багатьох, сьогодні західний світ політику, базовану на цінностях, підмінив політикою доцільності.
Там, де є життєво важливі інтереси, наприклад у курдській частині Іраку, роблять усе необхідне.
В усіх інших випадках висловлюють «занепокоєння», «значне занепокоєння», «стійке занепокоєння»,
«стурбованість» і так далі. Звичайно, ця модель страусиної поведінки є також наслідком оцінки
економічних втрат — світ взаємопов’язаний: енергоносії, сировина, ринки збуту... Газонафтові
інтереси, ґрунтовані на корупції, є головними пріоритетами сусідніх держав, і на цьому вони
будують свої стратегії.

Мінське перемир’я
На початку вересня відбувся Уельський саміт НАТО 2014 року. Це двадцять шоста зустріч на
вищому рівні глав держав та голів урядів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, і перший
саміт НАТО після завершення «холодної війни», на якому не було російської делегації. Не залишилась
поза увагою глав держав та голів урядів ситуація, що склалася в Україні. Ще до початку саміту
прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон наголосив: НАТО має відреагувати на російськоукраїнську кризу, оскільки Росія анексувала Крим і продовжує дестабілізувати Україну. На жаль,
ситуація в Україні, незважаючи на драматичний хід подій із прямою агресією Росії на нашу територію,
розглядали тільки через призму безпеки країн членів НАТО. Конкретної військової підтримки ніхто не
обіцяв, обходилися співчуттями та різними застереженнями. Найбільшу підтримку висловлювали

і надавали Литва та Польща, бо наступна російська агресія надалі може бути спрямованою і проти них.
На цьому саміті було оголошено про створення фонду допомоги Україні. «Вже на сьогоднішньому
засіданні кілька союзників заявили про конкретний внесок у ці фонди, і на саміті в Уельсі чекали
більше таких повідомлень. Цей фонд допоможе Україні в реформуванні та модернізації Збройних Сил
з тим, щоб зробити їх сильнішими, і вони могли захистити Україну», — заявив генсек НАТО. За його
словами, зі створених фондів фінансуватимуть «конкретні ініціативи у чотирьох сферах: логістика,
контроль за управлінням, кібер-захист та допомога військовим, зокрема пораненим».
...Українські військові оговтувались після Іловайської трагедії. Керівництво розуміло, що
українським бійцям потрібен перепочинок, а Генштабу можливість — детально проаналізувати
помилки, які він допустив у цій військовій операції. Ніхто не міг знати, що в голові Путіна. В інтернеті
постійно друкували страшилки на кшталт «Такого то числа відбудеться повномасштабне вторгнення
російських військ на територію України». Повідомлення були однакові, їх автори лише змінювали
числа, щоб постійно тримати народ у напрузі. На Донбасі вже було повномасштабне вторгнення, лише
без авіації. Українці розуміли, що під найбільшою загрозою перебуває та територія, що з’єднує Крим
з материковою частиною. Мешканці Криму потерпали від нестачі води, а в зимовий період додалися
ще й перебої в енергетичному забезпеченні. Найбільшою проблемою для кримчан стало транспортне
сполучення з Росією і рештою світу. Чи усвідомлювали цю небезпеку українські керівники? Напевно.
Генштаб краще знав стан військового оснащення новоствореної армії, розумів виклики і боявся
поразки, тому Президент зробив ставку на дипломатичне вирішення конфлікту. Всі дипломатичні
канали були задіяні для того, щоб почати переговори з Росією, але обов’язково в присутності
європейських представників.
Поки Україну підтримують країни Європи і США, то й будь-які переговори можливі тільки
в рамках міжнародних зустрічей. Санкції проти Росії, заява лідерів країн ЄС, зустріч G20 в Австралії
дають зрозуміти, що Захід обрав шлях дипломатичної конфронтації. У США в 2015 році почне роботу
республіканський Конгрес, і вже зараз депутати активно порушували питання, щоб надати Україні
летальну зброю. Піти на двосторонні переговори з Москвою в такій ситуації для Києва означає
втратити всю підтримку, а це вже загрожує антиурядовим бунтом, організованим російськими
спецслужбами або навіть «примусом до миру» за грузинським сценарієм з поваленням чинної влади. Є
ще один аспект, на який треба зважати: в переговорах потрібно погоджуватися на поступки
і компроміси, до яких Москва не готова. Дотримання перемир’я, виведення військ і закриття кордону,
чого вимагають від Кремля і Україна, і наші союзники, означає поразку Росії в цій війні. Адже без
російської підтримки бойовики довго не протримаються. «ДНР» і «ЛНР» розпадуться навіть без
наступу української армії, ставши жертвою голодних бунтів, які вже починаються в ряді міст Донбасу.
Це буде потужним ударом по рейтингу Путіна і фактично його особистою поразкою, а в Росії люблять
лише переможців.
Є ще проблеми Криму, але вони стосуються переважно місцевого населення, а півострів, за
неодноразовими заявами російських політиків, має стратегічне значення і був приєднаний для того,
щоб не допустити НАТО до російських кордонів. Сьогодні вже багатьом відкрилися очі, що Крим
ніколи не був самодостатнім, і передача його Україні в 1954 році Микитою Хрущовим мала на меті
економічний розвиток півострова за рахунок материкових ресурсів. У нинішніх реаліях Москва
отримала необхідну їй військово-морську базу, можливість розвивати Чорноморський флот, а значить
змінити розстановку сил у Чорному та Середземному морях. Але разом з тим Росія отримала майже
два з половиною мільйони громадян і витрати федерального бюджету на соціальні стандарти. Поки що
відповідальність за ці проблеми російські ЗМІ переклали на плечі «київської хунти», але довго дурити
населення не вдасться.
Путін уперто хотів переговорів тільки у форматі: Росія—Україна. За висловом відомого політолога
Тараса Возняка, президент Росії намагається вилучити з переговорного процесу представників США та
ЄС і тим ізолювати Україну. З ініціативою про зустріч представників конфліктуючих сторін виступив
президент Білорусі О. Лукашенко. «Путін настирливо хоче звести діалог до того, щоб залишити
Україну сам на сам з Росією й дипломатично ізолювати її від світу», — зазначив політолог. Українські
дипломати це розуміли й вимагали від європейських представників переговорів у розширеному
форматі. Але з ким і про що домовлятися, коли Росія досі не визнавала себе учасником конфлікту? Ще
жоден керівник держави не сідав за стіл переговорів з терористами, а в українському конфлікті брали
участь російські терористичні організації. Для цього була створена контактна група, яку склали другий
Президент України Леонід Кучма, представник ОБСЄ, посол Росії в Україні та представники
самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Умови, що висловили сторони конфлікту, були обопільно
неприйнятні, тому 5 вересня було підписано лише угоду про тимчасове перемир’я та обмін
військовополоненими «всіх на всіх». Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як

автографи приватних осіб. Дуже здивувала українців присутність на переговорах колишнього «сірого
кардинала» при Президентові Кучмі Віктора Медведчука (кума Путіна) і регіонала Нестора Шуфрича.
Хто їх наділив повноваженнями вирішувати долю країни? Текст угоди не передбачав будь-якого
визнання Донецької і Луганської «народних республік», а лише закріплював за підконтрольними
проросійським бойовикам територіями двох областей «особливий статус» у складі України. Робота
контактної групи у Мінську була продовжена, і через два тижні сторони підписали меморандум і про
припинення бойових дій.
В інтернеті з’явилося дуже багато суджень різних блогерів, які були не згідні з політикою
Президента, що вирішення таких важливих питань перекладав на осіб, які не користувалися
авторитетом в українців. Петро Порошенко, мабуть, сподівався, що куми за чаркою горілки дійдуть
згоди і Путін зрозуміє: ближчих та вірніших сусідів, як Україна, в нього нема. На жаль, Медведчук —
один з кровососів України і готовий продати її кумові до клаптика. Найбільше мені сподобалася стаття
за підписом «Дурдом» (хтось наближений до влади не наважився «світитись», але й мовчати не
захотів). Тож з деякими міркуваннями цього «Дурдому» я й ознайомлю читачів.
«Що краще: запропонований Медведчуком мир чи війна? Більшість, імовірно, скаже, що краще
поганий мир, аніж помирати. Давайте вирішувати все мирними переговорами, і росіяни разом
з Донбасом заспокояться. Спочатку знижуть плечима, зніяковіло посміхнуться, мовляв, не відразу
зрозуміли... Думали, що ви — кривава фашистська хунта, а ви виявилися нормальними пацанами.
Насправді цього, звичайно ж, не буде. Позиції терористів на окупованій території зміцнюються
постійно. Блокпости на дорогах, що контролюють сепаратисти, спочатку були зі сміття і старих
покришок, тепер — переважно бетонні. «ДНР» поступово набуває ознак квазідержави, перетворюється
в українське Придністров’я. Світогляд бойовиків передбачає саме таке життя з постійним військовим
контролем. Життя за законами гір і шахтарських селищ: необмежена влада озброєних автоматами
«відморозків», які захопили владу на окупованій території. Грабежі, викрадення і вбивства всіх, хто
чимось не сподобався терористам. А що пропонує українська влада? Життя в бідному розграбованому
Донбасі, де в останні місяці зупинилося все виробництво, і нема жодної роботи? Життя, в якому не
буде автоматів, а доведеться працювати? Життя, в якому потрібно буде купувати товари за гроші, а не
забирати просто так? Та йдіть до біса з таким вашим життям! Бойовикам не подобається таке життя, та
й не для цього вони сюди прийшли. В українського уряду є два варіанти: залишити все як є, зміцнивши
позиції на нових рубежах, або відпустити Донбас. Ще можна випалити терористів розпеченим залізом,
задавити і перемогти в бою. Самі вони вже не підуть звідси. Ну не для того ж їх посилали в Україну,
давали їм танки, платили їм гроші, щоб вони просто пішли! Україну влаштовує варіант лише повної
«зачистки» Донбасу від усякої нечисті, що псує життя мирним громадянам. Медведчук з Кучмою
пропонують підписати меморандум, який гірший за війну. Заморожений конфлікт — це для України
повільна смерть, це відкладена війна. Відтермінована на місяці, на роки, але гарантована в майбутньому.
Донбас довгі роки готували до війни. Команда професіоналів розпалювала війну послідовно і виважено.
І довіряти цим людям будівництво нової України — все одно, що брати Чикатило вихователем у дитячий
садочок. Але чомусь ті, кого слід було б першими пристрілити як терористів, якимось чином знову осьось переконають Україну, що саме вони можуть говорити з Донбасом або від його імені. Що вони
обіцятимуть — ми вже чули в попередні роки. Вони розстріляли в Києві мирних, беззбройних
демонстрантів. Завдяки їм єдиної України в колишніх кордонах уже нема, бо колесніченки,
медведчуки, царьови, єфремови справно над цим попрацювали. Дати їм другий шанс — значить,
віддати окупантам не тільки Донбас, а й інші українські землі, на які вони обов’язково накладуть лапу,
тільки-но наберуться сил. Переговори за участю Медведчука, Бородая та Зурабова — це що завгодно,
але не переговори з Донбасом. Це означає, що Донбас насправді нічого не вирішує, не є самостійним
гравцем зі своїми інтересами в цьому конфлікті. Народ Донбасу розвели, мов кошенят. Вигадали
«ДНР» і «ЛНР», за допомогою масованої російської пропаганди занесли цей шкідливий вірус у голови
малоосвічених громадян, заплатили місцевим пройдисвітам, щоб ті деякий час каламутили воду перед
світовою спільнотою, а потім гарно приберуть усю цю шваль і призначать своїх наглядачів.
Самостійного, самодостатнього донецького сепаратизму нема. Інакше б його хтось представляв на
переговорах, а Бородай з Медведчуком — це переговори Путіна з Путіним. Хто там ще був? Кучма,
Зурабов, якась тітка з ОБСЄ. А де Донецьк? Де Донбас, який «ніхто не ставив на коліна»? Ніхто ж не
думав серйозно, що всі ці дрібні «шістки», які працювали «на посиланнях» у Левченка і Богачова, щось
вирішуватимуть у політичних іграх великих дядьків. Звичайно, жодного «донецького» серед учасників
переговорів не було, зате про гігантські російські пенсії ці люди розтрубили так, що народ сходу їм
беззастережно довіряє...»

Важко не погодитися з цим дописувачем, бо тимчасового перемир’я на таких умовах більшість
народу України не схвалює. Але хто такий цей «Дурдом»? Не Ахметов, бува, якого не запросили на
переговори, адже господарем Донбасу себе вважає він?
Після того, як був підписаний меморандум про припинення вогню і «київська хунта» перестала
стріляти, Путін на радощах від такого вдалого геополітичного маневру навіть наказав скасувати
постанову своєї Думи про використання збройних сил РФ на території «братньої країни», попередньо
запустивши в ротацію несподіваний пасаж про те, що «Донбас має відчути себе невід’ємною частиною
України». Але наші європейські друзі не повірили маневрам Путіна, і третій рівень санкцій проти Росії
підкрався непомітно. Тепер, коли українські військові лише оборонялись, а країна готувалася до
позачергових парламентських виборів, Рінат Ахметов продовжував виторговувати для себе у Києва
«персональну діру» в державному бюджеті. На його персональному телевізійному каналі постійно
говорили про гуманітарну допомогу Р. Ахметова жителям Донбасу, створюючи для Європи «картинку»
про «внутрішній конфлікт» в Україні, до якого Росія знову не має жодного стосунку. Доводили, що
ніякого російського сліду в українському конфлікті нема. Мешканці так званої «Новоросії» нарешті
почали розуміти, що захоплюючі перспективи влитися в «русский мир» танули з кожним днем,
і вершиною щастя для них в даній ситуації ставав хоч один на район працюючий банкомат
«Приватбанку», де вони зберігали заощадження.
«Бандерівцями» і «Правим сектором» російські журналісти продовжували лякати росіян,
створюючи різні картинки з убивством дітей і мирних громадян. «Борці з хунтою» масово втікають
з Донбасу від своїх таки бомб і куль. Куди б ви думали? В Україну і до тих областей, де живуть
бандерівці. А ті, що залишилися, нишпорять у пошуках наживи по селищах, у перервах між грабежами
позують перед телекамерами у ролі «народного ополчення». І в цей час тривають консультації
путінських опричників, які вирішують, хто ж буде княжити у новостворюваному князівстві. Ці
викинуті з політики люди знову намагаються вповзти до Верховної Ради, щоб продовжувати
висмоктувати з українського бюджету гроші й прикривати свій бізнес. Оці кровососи незграбно, похамськи, на очах у всього світу перекуповують голоси виборців, а ми лише спостерігаємо за цим.
А дозволити п’ятій колоні виграти на виборах — означає не просто програти війну, а програти
з ганьбою, тобто лягти під колаборантів. На мою думку, то краще вже поступитися частиною території
у відкритому бою, ніж отак.
Європарламент підтримав мирний план Президента України Петра Порошенка як «основний шанс
на деескалацію і встановлення миру». Водночас євродепутати наголосили, що Росія бере участь
у військових діях і військових поставках, і закликали Москву виконувати міжнародні зобов’язання,
сприяти реальним мирним переговорам і використовувати свій вплив для припинення будь-якого
насильства. В резолюції зазначено незаконність анексії Росією Криму і схвалено рішення ЄС про
заборону імпорту товарів з півострова та міста Севастополя. Строуб Телботт, відомий американський
дипломат і колишній заступник Держсекретаря США, на своїй сторінці в Твіттері написав: росіяни
люблять говорити «давайте називати речі своїми іменами» — Україна перебуває у стані війни з Росією.
Міф про громадянську війну повністю випарувався. Про це було сказано і на багатьох інших
міжнародних каналах телебачення.
Твіттер американців, який у чиновників США набагато популярніший, аніж Фейсбук, раптом
заполонили повідомленнями про відкриту агресію Росії щодо України. Власне це те, що для нас давно
не новина. Незадовго до цього президент Росії Путін запропонував власний «мирний план», який,
зокрема, передбачав відведення українських військ із зайнятих ними позицій на відстань досяжності
артилерії. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропоновані Путіним «сім пунктів» назвав
планом «порятунку російських терористів».
За словами Андрія Ілларіонова, російського економіста, «відсутність військової перемоги над
терористами на Сході України зводить нанівець можливі успіхи українського суспільства за всіма
іншими напрямами боротьби. При цьому слід мати на увазі: якщо влада прийме рішення зберегти
статус-кво в нинішніх кордонах Луганди і Донбабве, які контролюють терористи, то таким чином у них
в заручниках опиняться кілька мільйонів людей, лояльних або відданих незалежній Україні. Таке
рішення буде не тільки непрощенним з етичного погляду, але й створить украй несприятливий
психологічний фон для потенційного опору на ще не захопленій території України. Крім того, через
якийсь, можливо, не надто значний час, відбудеться контрнаступ терористів з установленням їх
контролю в якості першого кроку над усією територією Донецької та Луганської областей. Питання
тероризму в Україні — це питання не лише Донбасу, це питання з розряду «Хто кого?» Якщо Україна
не переможе терористів, то вони переможуть її», — резюмував екс-радник Путіна. Тож якщо
дослухатися до порад мудрих людей — нам потрібна лише перемога і ніякі Мінські домовленості, які
виконує лише українська сторона нас до успіху не приведуть.

Після кількох багатосторонніх зустрічей на вищому рівні Президент України зрозумів, що жодна
країна не пошле своїх синів вмирати за Україну чи криміналізований Донбас. Нам важлива підтримка
світової спільноти, але наші проблеми ніхто за нас не розв’яже. Продовжували вмирати від російської
зброї наші бійці, й із передової часто лунали заклики продовжувати наступ до повного вигнання
бойовиків з української території. Нам, які поки що у безпеці, а найбільше тим, які вже перебували під
обстрілами, мріяли про швидку перемогу, хоч у східняків і решти населення вороги були різні.
Керівники держави оцінювали можливість держави зі своєї вежі, й рішення вони приймали такі, які
вважали на той час єдино правильними.
«Представники самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» на консультаціях у Мінську закликали Київ
визнати їхній особливий статус, а в обмін на виконання цих вимог обіцяли докласти максимум зусиль,
щоб зберегти єдиний економічний, культурний та політичний простір України і «всього простору
російсько-української цивілізації», — оприлюднило російське інформагентство. У заяві до контактної
групи наголошено, що Президент, Уряд і Верховна Рада України повинні прийняти «у відповідності
з духом і буквою женевських домовленостей законодавчі акти, що гарантують... визнання Україною
особливого статусу територій, контрольованих народними республіками». Раніше прем’єр-міністр так
званої «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що сепаратисти готові піти на переговори з Києвом — за
умови визнання «Донецької народної республіки» окремою державою.
Ви уявляєте такі дві «держави» на тілі України? Я — ні. За спиною Захарченка заховалися князі
нових держав: Ахметов і Єфремов. Це вони сплять і бачать себе вищими за Путіна. Обіцяють берегти
економічний простір. Це як? Ви утримуйте пенсіонерів і бюджетників, а ми тим часом зароблятимемо
гроші? Президент РФ В. Путін заявив, що Росія, не будучи стороною конфлікту, не може обговорювати
з Україною умови припинення вогню. «Ми, Росія, не можемо говорити про умови припинення вогню,
про можливі домовленості між Києвом, Донецьком і Луганськом. Це справа самої України».
Замороженого конфлікту допускати не можна, а воювати й перемагати нема чим, тільки бажання
замало. Тож українській армії треба «нарощувати м’язи» і терпляче чекати, коли настане вирішальний
для нас час. Чекати чи звикнути до того, що зовсім недалеко від твоєї хати триває війна? Росіянин
Віктор Суворов в інтерв’ю Укрінформу згадав про один свій виступ у Нью-Йорку: «Зал невеликий,
народу набилося трохи більше граничної місткості: українці, росіяни, євреї. І я звернув увагу шановної
публіки на дивний факт: українська мова співуча, народ талановитий, любить пісні, але дивна річ: про
німецько-радянську війну українці склали лише одну пісню «Ой, Дніпро, Дніпро, ти сильний
і могутній». Я запитав людей, чому так сталося? Встає біблійного виду старець із білою бородою
і заперечує: помиляєтеся, молодий чоловіче, пісню склали два московських євреї. Він виявився правим:
народ України про німецько-радянську війну не склав жодної пісні. Так, саме так. Після колективізації
та Голодомору народ України жахи цієї війни сприймав якось звично. Тому й не дивно, що багато
українців німецько-радянську війну не сприймають ні як «велику», ні як «вітчизняну». Це для росіян
вона має якесь значення».
Продовжуючи думку Віктора Суворова, хочу нагадати українцям про велику спадщину пісень про
Українських січових стрільців та вояків УПА, які передавали з уст в уста. Тепер народжуються нові
твори, які оспівують сьогоднішню боротьбу українців за свою незалежність. В інтернеті поширюються
пісні-пародії, фото-«жаби» на українських і російських політиків, але найбільшої «слави» удостоївся
російський президент Володимир Путін. Відеокліп «Путін х**ло!» облетів увесь світ, і цю пісеньку
виконували багато людей, які не схвалювали путінську агресію проти України. Керівник, на якого
сьогодні моляться і якого обожнюють 82% росіян, є історичним «спамом» людства, він дуже багато
зробив для розвінчання багатьох «забійних» міфів. Прізвище Путіна ви легко почуєте в народних
піснях українських футбольних фанатів, у телекомунікаційних мережах, або на рок-фестивалях,
наприклад, у Голландії.
Щоб завершити сторінки про чергове перемир’я, хочу передати читачам кілька висловів генерала
Рубана, знаного в Україні як головного посередника в обміні полоненими на Сході. Війна до
останнього українця! Можливо, Кремль і Росія жорстоко за все поплатяться, але це буде потім, а зараз
буде війна на території України і, можливо, не тільки в Донбасі. Це можуть бути тисячі, десятки тисяч
загиблих українців. «Росія і США будуть воювати між собою до останнього українця», — таке
невеселе припущення зробив генерал Рубан; він один з небагатьох публічних людей, котрі
намагаються довести неможливість розв’язання проблеми військовим шляхом та необхідність
якнайшвидшого примирення заради порятунку держави. Його поки не чують. Але проблеми на фронті
в кінці серпня, що різко підірвали віру в швидку перемогу, стали першим дзвіночком, який змушує
прислухатися до голосу опальної «партії миру». Та й чи хочуть українці війни? Маємо на увазі
український народ, а не тільки відвідувачів Фейсбуку. Соцопитування відповідних інституцій,
проведених ще до подій під Іловайськом, показали, що 57% опитаних виступали за швидке закінчення

АТО. Скільки таких нині — ще не встигли підрахувати. Нас чекають інфляція, економічний колапс.
Посилення Росією агресії загрожує перенести конфлікт за межі двох бунтівних областей. Після всього
цього, можливо, всі раптом різко заговорять про мир. От тільки умови його будуть набагато гіршими
(якщо взагалі будуть).
Нині українське керівництво перебуває на роздоріжжі. Як і в кінці червня, воно вирішує — війна чи
мир. Придушити сепаратистський анклав на Сході або прийти до компромісу. Але якщо влітку 2014
року ще була впевненість, що проблему можна розв’язати шляхом « невеличкої переможної війни», то
тепер її нема взагалі. Є тільки одна альтернатива миру — війна без кінця і краю. До останнього
українця...
У містах Донбасу, де АТО триває вже близько року, місцеве населення нині якось непомітно
прийшло до консенсусу. Ще три-чотири місяці тому натхненно сперечалося на політичні теми,
ділилося на «ватників» і «бандерлогів», а нині йому вже все одно, хто переможе, аби лиш війна
закінчилася. І якщо в природі план Путіна по знищенню України та української державності є, то він,
мабуть, і полягає у нескінченній війні, в ході якої українці скажуть: «Нам однаково хто переможе,
головне — мир». І мрія про народження Нації зміниться її повною деморалізацією, коли вже всім
справді однаково. І тоді країну можна буде брати голими руками, навіть без танків.
Нині говорити про мир — непопулярно. Це дуже дисонує з мілітаристським медійно-політичним
уявленням, що підживлюється грошима впливових людей, які заробляють на війні. Але хтось повинен
це сказати першим. Заради порятунку країни.
Чи дослухаються до інших думок наші політики? Мабуть, ні, бо у них «на носі» позачергові
парламентські вибори. Залишати прибуткові м’які крісла у Верховній Раді ой, як не хочеться!

Парламентські вибори в Україні – 2014
На позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради України, які відбулися 26
жовтня 2014 року, було встановлено п’ятивідсотковий прохідний бар’єр і змішану систему, коли
половина депутатів «проходила» за партійними списками, а друга — за перемогою в одномандатних
округах. Відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» вибори на території
Автономної Республіки Крим і Севастополя не проводили. Також не відбулися вибори в дев’яти
округах Донецької та шести — Луганської областей. З двадцяти дев’яти політичних партій до
парламенту ввійшло лише шість. Дивно те, що російські ЗМІ лякали українців бандерівцями і «Правим
сектором», а виявилося, що ці партії не одержали підтримки виборців і не ввійшли до парламенту. Як
на мою думку, то за винятком деяких одіозних депутатів минулого скликання, то шкода, що до
парламенту не потрапила «Свобода». Але найбільшою сенсацією на цих виборах стало те, що до
парламенту також не потрапили комуністи — народна люстрація показала, що це краще, ніж «сміттєві
бачки» для окремих набридлих осіб. Колишні регіонали, з чиєї вини відбувся заколот у країні, все ж
таки знайшли підтримку на своїх вотчинах, набрали близько десяти відсотків голосів виборців, і таким
чином перефарбувавшись в «Опозиційний блок» «зайшли» до Верховної Ради. Російська «п’ята
колона» трохи схудла в парламенті. Голосування в Україні відбулося загалом спокійно, без серйозних
порушень чи ексцесів. Виявлені спостерігачами в день виборів порушення не були системними і за
наслідками не могли суттєво вплинути на результати волевиявлення. На деяких дільницях зафіксували
спроби зриву голосування; особливо це стосувалося прифронтових округів Донецької і Луганської
областей, де виборчі дільниці зазнавали обстрілів з боку російських озброєних формувань.
Та які б перепони вороги не ставили, вибори відбулись, і тепер в Україні встановилася законна
влада, на яку виборці покладають великі надії.
Люди яких національностей і з яких територій прибули на схід України, щоб воювати за одну зі
сторін конфлікту? Звичайно, ми знаємо, що росіяни становлять найбільшу частину «іноземного
легіону» сепаратистів — незалежно від того, як і за чиїми наказами вони туди потрапили. Але поруч
з ними в рядах обох протиборчих сторін є чимало інших іноземців: французів, іспанців, шведів, сербів,
які приїхали воювати з власних причин, і в кожного своя мотивація. Проросійським сепаратистам
подобається афішувати факти наявності в їхніх лавах іноземних волонтерів, яких вони позиціонують як
нових воїнів-інтернаціоналістів, борців з «фашизмом». Можливо, деякі спостерігачі виявлять певну

схожість феномена добровольців, що їдуть в Україну, з феноменом молодих мусульман-європейців, які
вирушають воювати на Близький Схід.
Кореспонденти ВВС вже неодноразово писали про громадян Росії як тих, що займають високі
посади серед сепаратистів, багато є з цього середовища і рядових бойовиків. Але відомі й інші
приклади. Журналіст Олівер Керролл, який нині працює в Україні, розповідав про чеченця Руслана
Арсаєва, ветерана шести воєн, який воює в добровольчому батальйоні «Айдар» на боці Києва. Арсаєв
казав, що приїхав до України через Путіна: «Путін перетворив мою батьківщину на сталінську Росію».
Але сьогодні йдеться про громадян інших країн. Хто вони — іноземці, які приїхали боротися
в Україну? І чому приїхали сюди?
У середині серпня французька державна радіостанція France Info повідомила, що з обох боків
українського конфлікту борються близько 20 громадян цієї країни. Четверо з них вирушили в Донецьк
до сепаратистів і там позували зі зброєю для відео. Більшість з них пройшли Афганістан. В інтерв’ю
«Le Monde» вони заявили, що є засновниками ультранаціоналістичного руху «Континентальна
єдність». На їхню думку, Росія — це останній бастіон на шляху ліберальної глобалізації. Судячи
з усього, їхнє головне заняття — військове навчання новачків, які прибувають до сепаратистів з країн
Західної Європи.
47-річний Гастон Бессон, навпаки, воює на боці українського уряду в добровольчому батальйоні
«Азов». Себе позиціонує як «лівака-революціонера» (згідно з радіо France Info). Начебто він,
колишній десантник, брав участь у багатьох конфліктах — від Хорватії до Колумбії. Для двох
іспанців украй лівих поглядів Анхеля Давілли-Ріваса і Рафи Муньоса Переса конфлікт на сході
України — можливість віддати борг Росії за те, що колись Радянський Союз підтримав
республіканців у громадянській війні в Іспанії.
Як вважають, серед сепаратистів борються кілька десятків сербів, очевидно, залучених до цього
табору ідеями етнічної або націоналістичної солідарності з «православними братами» згаданого
регіону, чи з ворожості до НАТО, розглядаючи український уряд як натовських ставлеників.
Утім, за словами бєлградського експерта з питань безпеки Зорана Драгішича, серби воюють
здебільшого як найманці, й у цій ролі їх можна знайти по обидва боки протистояння. Тим часом
у самій Сербії планують прийняти закон, який забороняв би їхнім громадянам брати участь у війнах за
кордоном.
Мікаель Скілт відслужив сім років у шведській армії, а нині в батальйоні «Азов» воює проти
проросійських бойовиків. В інтерв’ю кореспонденту ВВС Діні Ньюман він сказав, що бореться «за
виживання білої раси»: Мікаель проти змішування рас, при цьому євреїв білою расою він не вважає.
Більше того, збирається поїхати до Сирії воювати на боці президента Асада, який, як вважає М. Скіот,
протистоїть міжнародному сіонізмові.
Офіційна Варшава заперечує участь польських громадян як найманців на боці українських урядових
військ. Поляків навіть попередили, що на тих з них, хто їде в Україну воювати, після повернення
додому чекає в’язниця. Згідно зі сайтом Euromaidan Press, 49-річний Леонід Смолінський, громадянин
Польщі, який народився в Україні, загинув, потрапивши в засідку бойовиків 12 серпня. Смолінський
був бійцем добровольчого батальйону «Дніпро». Відомо про ще одного поляка, який воює на боці
сепаратистів. Принаймні, в інтерв’ю польському радикальному сайту Бартож Беккер назвав себе
«представником вільних поляків, які проти терористичних баз НАТО в Польщі».
Маргарита Цайдлер, колишня німецька медсестра, яка тепер називає себе журналісткою, переїхала
в Україну в 2002 році, після того, як перейшла в православ’я, — так випливає з її інтерв’ю
«Комсомольской правде», де жінка дуже критично відгукується про західний спосіб життя і менталітет.
Незадоволена тим, що відбувалося під час Майдану, на знак протесту виїхала з Києва й опинилася
в Донецькій області серед проросійських сепаратистів. Тепер працює в їхньому інформаційному
підрозділі. За її словами, вона була «неспроможна дивитися на те, як українські фашисти вбивали
мирних жителів», і тепер у неї завжди під рукою автомат Калашникова.
Незважаючи на численні звинувачення, що звучать з боку сепаратистів, неможливо знайти
підтвердження участі в українському конфлікті бійців із США. Можна з упевненістю назвати тільки
американця українського походження Марка Грегорі Паславського (він же — Франко), який прийняв
українське громадянство, воював в урядових військах і загинув у бою за Іловайськ. Проте російські
ЗМІ стверджують, що є американські громадяни, які воюють на боці так званих «повстанців».
«53-річний італієць Франческо записався в батальйон «Азов» битися з Росією», — написав у червні
італійський тижневик «Panorama». До цього Франческо два роки займався бізнесом в Україні
й хвалився, що почувався на барикадах Майдану серед українських націоналістів як удома. В Італії
Франческо вважають украй правим.

На боці українського уряду в добровольчих батальйонах, воює за різними повідомленнями,
невелика кількість громадян Грузії, Білорусі, країн Балтії, Фінляндії, Норвегії, Канади, Хорватії,
Словенії, Чехії та Росії.
Лідер так званої ДНР Олександр Захарченко 16 серпня заявив, що серед іноземців-добровольців
у збройних силах «Донецької народної республіки» є турки та румуни.

Міфи треба розвінчувати
Один із божевільних міфів на кшталт «російський народ — наймиролюбніший у світі» був
дуже стійким. Тепер легенді російського «воїна-визволителя» настав кінець, і сталося це ось тут, на
вулицях великих і маленьких міст Донбасу. Чому? Навіть не хочеться зайвий раз описувати те, з чого
почали російські солдати, — користуючись неуважністю чи безпечністю наших прикордонників, позлодійському потрапили на українську територію. Про випущені кишки з українських патріотів, зариті
абияк десятки (знайдених поки що!) трупів наших співвітчизників на території українських міст,
захоплених сепаратистами, теж писати нема чого — всі, хто вміє користуватись інтернетом, усе це
може «нарити» сам, а тим, хто у таке не вірить, то й моя книжка не допоможе.
Бабуся розповідала моїй мамі, а вона казала нам: віл з волом, а кінь з конем, бо не може
схрещуватися їжак зі змією. Так само українці не можуть бути «братами» з тими, хто морив голодом
і вбивав, щоб поневолити нас і загарбати нашу землю. В осиротілі українські хати масово звозили
й поселяли кацапів, а тепер їхні нащадки хочуть назад «в Расею». Нинішня війна — результат
незасудженого і непокараного ГЕНОЦИДУ українського народу! Ці нащадки чекали, пристрасно
чекали, навіть кликали, щоб на Донбас прийшов «російський солдат-визволитель». Він не забарився.
І що ми побачили? Перше, чого забажали «визволителі» в Луганську, Донецьку, Краматорську,
Слов’янську, Лисичанську та десятках інших міст, — дармової горілки, чужих автомобілів кращих
марок, чужих дівчаток для забави з подальшим їх розстрілом... Я не згущую фарби, бо ми це все вже
бачили. Ми ще багато чого не знаємо, а дізнаватися будемо по ходу звільнення населених пунктів від
таких «визволителів». «Братську могилу» з тілами закатованих і розстріляних людей похилого віку,
чоловіків, жінок і дітей ми знайдемо ще не одну. «Визволителі» стріляють по житлових районах,
приписуючи ці обстріли українській стороні. Вони підірвали вже сотні мостів і промислових об’єктів
на нашій території.
З повідомлення керівника центру громадських зв’язків у Луганській області Тетяни Погукай ми
довідались, як озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфляжну форму і маски,
пересуваючись верхи на конях, увірвалися на територію ферми, розташованої в селі Калинник, де
погрожуючи охоронцеві вбивством, забрали отару овець — 480 голів. А ще раніше з іншого
фермерського господарства в Луганській області перегнали 172 корови до Росії. Генетику не обдуриш.
Як би закони не обмежували людину, за першої можливості проявляється звичка красти, закладена
ординцями своїм нащадкам на довгі роки. Терористи грабують українські шахти і вивозять
автоколонами вугілля в Росію. Про це неодноразово заявляв спікер інформаційно-аналітичного центру
РНБО Андрій Лисенко, зокрема, так було на шахтах «Антрацит» та «Червоний партизан». Бойовики
«ЛНР» вивезли в Росію із заводу «Юність» міста Краснодон промислове обладнання ракетобудівної та
аерокосмічної промисловості. Хочеться запитати: хто допомагав демонтувати верстати,
навантажувати і розвантажувати їх? Була інформація, що керівництво заводів сприяли цьому
грабункові, бо навіть спеціалістів завчасно вивезли до Росії. Правда, очевидці стверджують, що
технічну та фінансову документацію керівництву вдалося вивезти ще раніше, і вона не потрапила до
рук мародерів. Нині у списку заводів, на яких був помічений демонтаж обладнання знайшли ще
й Сніжнянський машинобудівний (Сніжне Донецької області), ЗАТ «Луганський патронний завод»,
ВАТ «Топаз» (Донецьк), ВАТ «Завод «Точмаш» (Донецьк).
Кореспондент Ольга Петрова інформувала по місцевому радіо, як грабували Донбас: «Приватна
компанія «Луганський машинобудівник», яка недавно виїхала до Росії, запускає виробництво
в Чебоксарах. 23 особи змогли вивезти із зони бойових дій не тільки свої сім’ї, а й верстати, щоб
продовжити роботу на новому місці й не бути нахлібниками в чужій країні. З підприємцем, який зумів
евакуювати свій бізнес, зустрілися наші кореспонденти. Сантиметр за сантиметром буквально на руках
луганчани виносили верстати для високоточної металообробки. Керівництво запевнило, що вже
в п’ятницю він запрацює. 12 років ця компанія з Луганська, працювала переважно на російський ринок,

тому й евакуюватися разом з колективом та обладнанням власники бізнесу вирішили до Росії. Цехи
потрапили під обстріл, і верстати довелося вивозити під кулями».
«Ми проїхали по Ростовській області, відвідали шість підприємств, але там дуже багато біженців.
Тоді вирішено було їхати в центр Росії, в глибинку, тим більше, тут були знайомі, — розповідає
технічний консультант евакуйованого підприємства Микола Друзьєв. Ми очікували, що зголоситься
менше людей, а виїхав увесь основний склад, і нікого вмовляти не довелося. 23 луганські родини
опинилися в Чувашії майже місяць тому. За цей час керівники підприємства встигли не тільки
винаймити для них квартири, а й купити за п’ять кілометрів від Чебоксар невеликий склад. Колишні
господарі нині вивозять звідси металобрухт, а ми ремонтуємо дах, почали ламати стіни, заливати
бетоном підлоги і монтувати обладнання. Правда, половина верстатів «застрягла» на митному складі
в російському Донецьку. Якби була можливість витягнути звідти наше обладнання, ми запустилися б
повним ходом, відкрили б додаткове виробництво, організували б ще 50 робочих місць, набрали б
місцевих людей», — говорить Микола Друзьєв.
З таким колективом, впевнений Микола, компанія швидко завоює ринок. Повертатися цим людям
нікуди, тому з українським громадянством вони вирішили попрощатись і отримати російські паспорти.
Мене це повідомлення неприємно вразило. Про патріотизм людей у даному випадку говорити не
доводиться, бо він у них — на боці сусідньої країни. А де ж наші служби СБУ, МВС, які дозволили
пограбувати країну? Як таке важливе підприємство може перебувати у приватній власності? І чи не
варто притягти до відповідальності організаторів цього масштабного злочину проти України? Стаття
датована 27. 08 — через місяць після переїзду в Чебоксари. Демонтувати устаткування за день фізично
не можна. Невже на заводі не знайшлося жодної патріотичної людини, яка зателефонувала б до Києва
і повідомила про грабунок? Всім наплювати. А ще мине небагато часу — й так звані інші патріоти від
українського уряду вимагатимуть робочих місць і зарплати.
Готували до вивезення і стратегічний об’єкт із Сніжного, який є філією «Мотор-Січі». Директор
заводу літав у травні на консультації до Москви і, напевно, домовлявся, куди переїжджатиме. Та
зіпсували все українські ЗМІ з Михайлом Притулою, котрі офіційно звернулися до керівників АТО,
щоб ті вибили зі Сніжного терористів і роз’яснили, чому. Я наведу лише головні тези, щоб люди
зрозуміли, чому це підприємство таке важливе для України: «Ви знаєте, що є найкритичнішим
у авіаційних двигунах? Це диски та лопатки турбін. Виробництво цих деталей потрібне військовій
авіації не тільки України, а й Росії. Наприклад, Китай не міг запустити своє виробництво клонів
російських військових літаків Су-27 (30, 33), доки не роздобув в Україні саме цю «дрібничку».
А знаєте, де саме це роблять в Україні? У Сніжному Донецької області! На Сніжнянському
машинобудівному заводі (СМЗ), який фактично є філією «Мотор-Січі». СМЗ випускає деталі для
авіаційних двигунів. Продукція і технологія заводу — ексклюзивні. У випадку втрати цього
виробництва ми не зможемо випускати авіаційні двигуни. Тому ні європейські, ні американські
аналітики не радитимуть нам зберегти це підприємство, бо без нього ми змушені будемо купувати
двигуни в Англії чи США, тобто їхню продукцію. Це виробництво стратегічно важливе і для Росії.
Настільки важливе, що вона послала кілька сотень спецпризначенців з бронетехнікою у Сніжне, щоб
прискорили вивезення заводу з території України в Росію У разі втрати цього важливого підприємства
і фахівців «Мотор-Січі» дочірні підприємства помруть, і багато людей залишиться без роботи, і не
тільки в Сніжному», — написав Михайло Притула, кореспондент незалежної української
інформаційної народної агенції (НУіНА). Директор АО «Мотор-Січ» зі зв’язків з громадськістю,
побачивши, що тихо вивезти завод не вдасться, швидко відреагував на цей лист і поспішив
виправдатися та вилучити статтю з інтернету. Але активісти надали достатньо доказів, що їхня тривога
була не видуманою, хоча керівництво заводу звинуватило їх у співробітництві з ФСБ Росії. З ким хто
в «тісному зв’язку», стане колись відомо, головне; щоб такий стратегічний об’єкт — гордість
українського машинобудування — залишився на території України.
В Луганській області на підконтрольній бойовиками території грабують не тільки особисте майно
і автотранспорт громадян, а й демонтують і вивозять обладнання з державних і приватних підприємств.
Так, бойовики демонтували і вивезли обладнання ще з Луганського заводу електронного
машинобудування «Машзавод–100». На даному підприємстві розробляли і виготовляли обладнання
для виробництва монокристалів сапфіра, кремнію та інших твердих і надтвердих монокристалів. Ще
можна згадати, як озброєні люди в камуфльованому одязі незаконно проникли на територію ТОВ
«Стахановський цегельний завод» у місті Алмазне Луганської області й тракторами вивезли з території
обладнання для виготовлення асфальту. Про масштаби пограбування Донецька можна тільки
здогадуватися...
Сьогодні, коли московська влада у повному складі влаштовує шабаш загарбників в окупованому
Криму, коли за національною та релігійною ознаками переслідують кримських татар, громадян України,

коли російські найманці на Донбасі викрадають дітей, вбивають місцевих жителів, нищать цивільну
інфраструктуру, коли російські терористи збили пасажирський «Боїнг» з безневинними людьми, у тому
числі — дітьми, російські війська продовжують обстрілювати зі своєї території Україну, поставляють
озброєння всіх типів своїм найманцям-убивцям і разом з тим «надають» Україні «гуманітарну
допомогу». Для чого це все робиться? Допомога адресована найманцям, терористам, а маршрути
малюють лише про людське око, щоб задурити світову громадськість та перевірити реакцію Києва.
Днями у мережі з’явилися фото двадцятирічної давнини, де Шойгу з миротворцями надає
гуманітарну допомогу кавказькому народові. Братерську любов та довіру прищеплювали вщент
зруйнованому Грозному генерал Паша-«мерседес» та генерал Лєбєдь, який залишив по собі й досі
незагоєну рану Придністров’я. Російські «миротворці» по-живому розшматували і Грузію... Нема
сумніву в тому, що черга «миротворчості» та «братерської довіри» дійшла до України. Ні, не будемо
наївними — на наших теренах Росія завжди душила будь-які прояви демократичної думки
і самостійності, але ніколи, наголошую, ніколи не могла змиритися з нашою незалежністю. Тепер, чи
не вперше за тривалий час, кремлівські вожді скинули маску і вдалися до прямої анексії Криму
й агресії на Донбасі.
Світ, як відомо, був «стурбований», «дуже стурбований» та «глибоко стурбований», але
продовжував привітно тиснути руку Путіну.
Чи адекватно сприймають усе, що відбувається на Донбасі, місцеві жителі? Їм російські ЗМІ
нав’язують думку, що це — «кримінальні розборки» між олігархами або перерозподіл майна між
новоспеченими бізнесменами. Ні, панове, Росія робить це тому, що розуміє: незважаючи на наші
нескінченні політичні внутрішні чвари, вибори-перевибори, Україна стосовно промисловості
успішніша, ніж Росія з її газовими свердловинами. Дехто з читачів може заперечити, що я замахнулася
на святе і ганьблю пам’ять батьків і дідів... Адже радянські воїни кров проливали, визволяли... Вони
насамперед захищали свою землю від загарбника, і за це їм велика пошана. Сьогодні лише загарбник
змінився. Чим завинили жителі вільної, незалежної, визнаної у світі демократичної України перед
росіянами, які під виглядом «визволителів» нищать чи викрадають наші надбання і вбивають людей?
І жоден з них навіть на телекамеру російським кореспондентам не може виразно сформулювати, чого
їм тут треба? Вбили недолугим у голови кілька слів: «бандерівці», «Правий сектор», «російськомовне
населення вбивають» — і за це «визволителі» бомблять українські школи, дитсадки, людські
помешкання, підривають електропідстанції, затоплюють шахти? Якщо згадати війну в Чечні,
Придністров’ї, Абхазії, Грузії, а тепер і в Україні, то російські воїни поводяться не так, як визволителі.
Це — справжні загарбники і агресори! Хижаки! Путіну не подобається українська демократія, тому він
посилає сюди сили, які знищили б її у зародку.
Єврокомісар Фюле сказав: «Путін створив дивне суспільство, в якому, незважаючи на демократичні
вибори, питання про передачу владних повноважень вирішують двоє людей. Він — політик, він —
президент, знову президент, прем’єр-міністр і знову президент... Путін створив суспільство, де, на
жаль, демократія відіграє обмежену роль і в якому більшість погляди меншості враховує недостатнім
чином». Фюле також зауважив, що Путін увесь час намагається створити систему принципів
і цінностей на противагу Євросоюзу.
Добре відомому старогрецькому філософу Сократові приписують слова про те, що кожна
демократія лише тоді чогось варта, якщо вона вміє гідно сама себе захищати від ворогів. Також із
біографії Сократа знаємо, що він був надзвичайно сміливим воїном і брав участь у низці війн на боці
Афінської держави. «Було б жахливо, якби я злякався смерті чи ще чого-небудь та втік із лав», — казав
знаменитий філософ, маючи на увазі свій воєнний досвід. «Діяти вільно, — казав Сократ, — це означає
діяти розумно і найкращим чином, маючи на увазі захист демократії і держави». Якраз для
сьогоднішньої молодої української демократії на полях битв дуже цінний воєнний досвід і надзвичайна
сміливість філософа Сократа. Чи здатна українська демократія захистити себе розумно, рішуче
і найкращим чином? Покаже час...
Американський фінансист і меценат Джордж Сорос заявив, що Путін допустив помилку, коли дав
народитися новій Україні. А коли вона стане успішною та процвітаючою, дні Володимира Путіна
в Росії будуть полічені. Сорос уточнив, що «нова Україна» народилася під час протестів наприкінці
минулого року, коли у мітингувальників стріляли бойовими патронами, а люди не розходилися,
продовжували перебувати на Майдані. Перед цим Сорос заявляв, що в України не було шансів
утримати Крим навесні 2014 року і що російська армія, як показують події на сході України, виявилася
краще підготовленою, ніж можна було очікувати.
Повернемося до Мінських домовленостей. Що це нам дало? У результаті досягнутих у столиці
Білорусі домовленостей ситуація на Донбасі у військовому сенсі повинна була розрядитися.
Припинення вогню, двосторонній відвід важкої бойової техніки від лінії зіткнення і встановлення

буферної зони мали сприяти цьому. Однак нічого того не відбулося. Росія звикла не виконувати
домовленості.
Обстріли й атаки не припинилися, хоча дещо зменшилась їх інтенсивність. Активні дії посилилися
в районі Маріуполя, де противник регулярно продовжував обстрілювати позиції українських військ.
У районі Піски—Авдіївка бойовики НВФ будь-яким способом намагалися взяти Донецький аеропорт,
який вже перетворився на українську твердиню, оборона якої, безсумнівно, увійде в літопис
вітчизняної військової історії. Попри те, що бойовики постійно його атакують і обстрілюють, він
продовжує триматися. Дуже складною залишалася ситуація і в районі Дебальцевого, Щастя, станиці
Луганської, де проросійські найманці, попри домовленості, намагалися будь-що «поліпшити» свої
позиції, постійно обстрілюючи укріплення українських військ.
«Найнебезпечнішою залишається ділянка у районі Маріуполя, де угруповання бойовиків не тільки
не зменшується, а й істотно нарощується, тривають постійні провокаційні обстріли, а російська армія
стягує на цей напрямок значні сили...» — написав у своєму блозі Костянтин Машовець.
Тривожні новини надходили про цю ділянку фронту, бо люди розуміли, що Маріуполь має для
України велике стратегічне значення, як і для Росії. Захоплять місто — відкриється дорога до Криму.
І дивним було чути, що якогось ранку українські військові залишили Новоазовськ для того, щоб після
обіду це місто вже зайняли «зелені чоловічки». «Інформація, якою я володію: «зелені чоловічки»
увійшли з боку Росії, по сухопутній ділянці в районі Сєдово і почали встановлювати свої блокпости,
хизувалися перед місцевим населенням, що вранці підуть на Маріуполь», — написав на своїй сторінці
голова Центру інформаційної, соціальної та правової підтримки учасників АТО Ігор Мосійчук. За його
словами, батальйони «Азов» і «Шахтарськ» протистояти російським танкам стрілецькою зброєю не
могли. Чи побоялися, бо чого ж віддали без бою Новоазовськ? При цьому він зазначав, що в разі
повномасштабного військового вторгнення РФ у Маріуполь «це буде другий Грозний», бо у місті дуже
сильні проукраїнські настрої, і взяти його вкрай складно. Військове керівництво вкотре зрадило
Україну і забезпечило безперешкодне пересування бойовиків до Маріуполя. Російські найманці
вивідували можливість вторгнення незначними групами і в Херсонську область.
Командир батальйону «Дніпро-1» виступив з проханням до мешканців міста стати разом з його
бійцями на захист Маріуполя. Народ відгукнувся й створив добровольчі загони, в яких почали навчати
молодь військової справи; ці загони згодом стали опорою добровольчих батальйонів.
Я чомусь більше звертаю увагу на небезпеку, що поширюється в засобах масової інформації, а варто
бачити й невеликі за обсягом, але такі милі нам повідомлення на кшталт: «Хохлы воюют лучше».
Місцеві власники сайтів повідомляють у соціальних мережах про зміст розмов з радіоперехоплень між
російськими військовими, в яких ті скаржаться, що хохли вже навчилися воювати.
Особливо виділяють артилерію, військову розвідку і спецпризначенців. Як визнають росіяни, такої
якості роботи артилерії вони не змогли досягти навіть за результатами трьох воєн, в т.ч. з Грузією.
Переваги європейської нації над ординцями і ґрунтовного національного характеру дають знати про
себе. Українські командири кажуть, що вони не кидають людей на м’ясо в міські бої, ударні групи та
їхні дії будують так, щоб вивести оборону бойовиків з рівноваги — створюють загрозу обходу чи
оточення, і бойовики, не витримуючи вогню артилерії та авіації, відкочуються, здають пункт за
пунктом. «Це не Чечня, тут повноцінна армія», — відповів невідомий російський співрозмовник. —
«Два тижні довбаємо — і ні хрена». Бойовиків, які бажають здійснювати вилазки на нашу територію,
стає менше. На жаль, не всі командири керуються таким принципом і жаліють підлеглих. Від тих, що
повертаються з району бойових дій, можна почути зовсім протилежні судження, але чи можна в усьому
звинувачувати і командирів. Росіяни женуть сюди велику кількість техніки і живої сили, яка частково
складається зі штатних російських військових, а приблизно наполовину — з найманців. У принципі
росіяни давно могли переламати ситуацію на свою користь і йти далі, але чомусь не поспішають до
Києва... Отримуючи гідну відсіч, мабуть, усвідомлюють, що дуже помилилися щодо вибору ворога.
Перший раз вони були сильно і неприємно здивовані, коли після розстрілу Небесної Сотні, людей на
Майдані в Києві не меншало, а побільшало. Вдруге — коли наші спецпризначенці захопили Донецький
аеропорт.
Коли в Росії тривали чеченські війни, росіяни не створювали добровольчих батальйонів, не було
широкого волонтерського руху, й армія не мала великої підтримки народу, як у нас. Їхні штаби не були
переповнені високопоставленими зрадниками, російський президент і силові міністри не втекли до
ворога, видавши йому всі таємниці, й перед цим цілеспрямовано не розвалювали армію чотири роки
поспіль. Чечню не постачав, скажімо, Китай, заганяючи через кордон тисячі бойовиків і сотні одиниць
сучасної техніки — з екіпажами зі своїх кадрових офіцерів. А нам таке дісталося стараннями російської
агресивної політики. Кажуть, українці довго запрягають коней, але потім їдуть швидко. Наше
суспільство підняло армію з попелу, спорядило, забезпечило всім необхідним і благословило своїх

синів на перемогу ворога. У нас є безліч недоліків, важких помилок військового командування,
викриваємо зрадників, але ми не стріляємо по житлових кварталах. Ми не знущаємося над полоненими
у фільтраційних таборах і не мучимо їх, тягнучи прив’язаних тросами до БТРів.
Росіянам належить пережити не лише військову поразку, а й важку моральну катастрофу, рівних
якій суспільство не знало за всю свою історію. Прикро, що коли ми ховали Небесну Сотню
й оплакували загиблих, росіяни, що називають себе нашими братами, в той момент всунули ножа нам
у спину, відібрали Крим. Дуже важко з цим змиритися... «Нині важливо припинити будь-яку
можливість розширити територію вже існуючої зони конфлікту як у вигляді спроби приєднати до
«Новоросії» нові території, так і за рахунок створення нових плацдармів на дільницях кордону
з Росією, — сказав Борислав Береза в інтерв’ю Славі Демкові. — Крах проекту «Новоросія» нікого не
дивує, бо за логікою він не мав права на життя. Початковою метою кремлівських інтриганів було
створення серйозної дестабілізуючої ситуації в Україні та відстоювання своїх інтересів у торгах із
Заходом за вплив на нашу державу. На жаль, у путінській грі Україні відведена роль не гравця і не
фігури, а шахової дошки. Проте розвиток ситуації пішов не за їхнім сценарієм». Уже зрозуміло, що
Росія посилатиме до зони конфлікту надмірну, зайву техніку, що залишилася на складах з часів СРСР,
яка нічого не коштує, і яку все одно довелося б утилізувати. І також «зайвий» людський матеріал
з депресивних регіонів, який нині де-факто сидить на державній шиї. Україна ж буде втрачати в зоні
конфлікту кращих людей і нову діючу військову техніку. Путін розраховує на те, що розв’язаний на
Сході конфлікт спровокує в Україні економічний крах, політичну кризу і хаос. У випадку
повномасштабної агресії Росії ми б побачили одночасні атаки за кількома напрямками, але Путін пішов
ва-банк. Він увів війська. Але як! Замалював знаки на бронетехніці й зняв відзнаки на військових,
незважаючи на те, що всі вже бачать, визнають і мають докази: це російські війська. А Путін досі не
визнає факту агресії! Значить, для нього це всього лише черговий хід, а не повномасштабна війна, яка б
прискорила більші санкції Заходу і економічний крах Росії. Досвід Чечні підказав російському
президентові, що партизанську війну в Україні йому ніколи не виграти.
Якщо ми не маємо переваг в інформаційній війні, щоб показати росіянам, куди веде їхнє
керівництво, то лише кількість солдатів, які повернуться до матерів «вантажем-200», змусить їх
визнати війну з Україною братовбивчою. І не варто забувати, що Захід усвідомив небезпеку сильної,
але тоталітарної Росії. Тож найближчим часом варто чекати розгойдування ситуації на великій
території наближених районів. Увівши війська, Путін показав усім, що у нього нема інших варіантів.
А ми як можемо з цим боротися? Лише активно діяти на міжнародній арені, щоб до нашого
агресора посилили санкції й допомогли нам озброєнням і засобами захисту. Лише за підтримки США
та Європи Україна зможе вистояти в затяжному протистоянні з Росією. На сьогоднішній день
бачимо, що терористична війна переходить у площину локального військового конфлікту. А в цьому
збройному протиборстві перемогти без сучасної зброї, навіть маючи величезну кількість патріотів
у своїх рядах, неможливо. Але й не треба істерики, що ми слабкі. Нам усім потрібно мобілізуватися,
керівництву менше обіцяти, а переорієнтувати нашу політичну та економічну діяльність на захист
батьківщини — і тоді ми зможемо зупинити ворога. Мета Путіна — забезпечити наземний коридор
до Криму.
Іншу думку в «Українській правді» висловив російський політик (нині вже світлої пам’яті — теж
став жертвою) Борис Нємцов: «Війна Росії й України — це не наша війна, це не ваша війна, це не війна
відправлених двадцятирічних десантників. Це війна президента РФ Володимира Путіна».
На переконання Нємцова, Путін домагається розчленування України і створення на сході країни
маріонеткової держави Новоросія з кремлівським контролем над економічними і політичними
процесами. «До останнього часу завдання розчленування України публічно, як мета, не намічали,
а замінювали ідеєю так званої федералізації. Лицемірство Кремля в тому, що він намагається нав’язати
Україні та українському народові те, чого позбавлені громадяни Росії, оскільки ніякої федеративної
держави в Росії давно не існує. Боязкі спроби відстоювати інтереси регіонів, насамперед фінансові,
найжорстокішим чином придушують. Для його клану вкрай важливий контроль над металургією сходу
України та військово-промисловим комплексом. Окрім того, південний схід України багатий запасами
сланцевого газу, видобуток якого створює реальну конкуренцію бізнесу путінської компанії
«Газпром». Заради цих цілей Володимир Путін прирік Росію на ізоляцію та економічні санкції, заради
цього гинуть росіяни й українці. А Росія занурюється в брехню, насильство, мракобісся та імперську
істерію», — підсумував Борис Нємцов.
Не менше турбує українців нинішня економічна ситуація в країні та різке падіння національної
валюти — гривні. Прем’єр-міністр України надіється лише на кредити МВФ, якими зможе віддати
старі борги й залатати цьогорічний бюджет. Економіст, голова Асоціації українських банків
Олександр Сугоняко вважає, що проблема лежить в структурі української економіки. Кредитування

для України не дасть потрібного ефекту без змін самої структури економіки. Чи допоможе кредит
МВФ стабілізувати національну валюту? «Це все одно, що відповідати на запитання: чи допоможе
алкоголікові склянка горілки? Так. Йому стане легше, але через деякий час знову стане погано
і навіть ще гірше». Кажуть, війна заважає реформам в економіці. «Якраз під час війни і проводять
найбільші реформи, треба думати про те, щоб менше імпортувати, а більше самим виробляти, тому що
нам потрібні гроші, і ми повинні самі створювати, а не займатись імпортом», — додав експерт. Але
тішить уже те, що МВФ виділив кредит, адже просто так він транші не роздає. Якщо дають кредит,
значить вірять, що Україна переможе. Росіянам потрібно починати вже турбуватися, бо те, що
українцеві добре, ворогові смерть!

Проект «Стіна»
Чи можна відгородитися від сусіда стіною протяжністю 2295 кілометрів? Віртуально в уяві
можна, на практиці — навряд, а от заробити на цьому проекті дуже легко навіть без особливої напруги.
Як можна відгородитися стіною там, де прикордонні села поділені навпіл і мешканці постійно
рухаються в обидва боки? Одні ходять на роботу, другі до родини, треті — з комерційною метою.
Яку б стіну не поставили — наш народ знайде спосіб, як її обійти. Скільки даремно буде «спалено»
коштів! Державний кордон потрібно було зміцнювати з дня розпаду Радянського Союзу, а сьогодні,
коли ворог лізе в усі щілини, потрібні більше інформаційний та військовий кордони, ніж стіна з дроту.
Рови швидко заростають бур’янами, пропускати через металеву огорожу струм — не гуманно, та й не
стане це великою перепоною, якщо російські диверсанти захочуть перетнути кордон.
Проте Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк офіційно заявив, що влада розпочинає будівництво
споруд на кордоні з Російською Федерацією в рамках проекту «Стіна», але не уточнив, що саме буде
зроблено за даним проектом.
В оприлюднених пізніше на сайті Кабміну положеннях Плану дій зазначено: «Проект «Стіна» — це
будівництво та облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Росією. Він має бути
здійснений протягом шести місяців». Як повідомляли, раніше з ініціативою зведення стіни на кордоні
виступав голова Дніпропетровської облдержадміністрації (нині вже екс-голова) Ігор Коломойський.
Він передав в адміністрацію Президента України інженерний проект та техніко-економічне
обґрунтування.
Проект передбачав будівництво суцільного металевого паркану з колючим дротом з високоміцної
сталі, по якому проходитиме електричний струм. Будівництво «стіни» пропонували розпочати на
території Донецької, Харківської та Луганської областей. Згідно з проектом, підходи до металевої
загорожі мають перегородити глибокими і широкими ровами. Це виключило б доступ до загорожі
мирних жителів, тварин, а також автотранспорту і бронетехніки. Закритий для проникнення
випадкових людей простір між ровами і парканом мав би бути повністю оснащений сигнальними та
протипіхотними мінами. Передбачали, що вздовж стіни будуть розташовані групи українських військ,
прикордонники і Національна гвардія України. Фінансування даного проекту передбачалося за рахунок
благодійних фондів. Згодом РНБО вирішив доручити урядові провести односторонню демаркацію
кордону, в зв’язку із загрозами національної безпеки, та розробити відповідний план інженерних робіт
на українсько-російській ділянці. Між тим у Державній прикордонній службі України визнали
передчасним говорити про зведення «стіни» на державному кордоні з РФ. Утім, об’єктивної
можливості найближчим часом демаркувати та зміцнити кордон з Росією нема. Зокрема, у Донецькій
та Луганській областях урядовий проект «стіна» може провалитися, вважають експерти. Це могло мати
сенс, якби інша сторона дотримувалася цивілізованого режиму, однак, коли конфлікт міждержавний,
то ніяка стіна не допоможе. Експерти радять урядові ретельно підрахувати витрати на зведення
фортифікаційного укріплення кордону зі східною сусідкою, адже капіталовкладення можуть і не дати
ефекту. «Стіна зупинить тільки сухопутні сили, однак ненадовго. А перекиданню зброї, живої сили
повітрям не завадить. Також цей крок не зупинить інформаційні та економічні атаки. Тож навіть не
варто починати такий проект, особливо в умовах обмеженого фінансового ресурсу держави», — вважає
директор військових програм Центру Разумкова.
Водночас, поки що невідомо, скільки коштує проект. За підрахунками Ігоря Коломойського,
вартість проекту мала би бути в рамках 100 мільйонів євро. Зважаючи на це, вже зараз зрозуміло, що на
реалізацію проекту повною мірою в українського уряду коштів нема. Експерт у сфері стратегічних

комунікацій Денис Богуш припускає, що ініціатива уряду зі зведення укріплення на кордоні з Росією є
елементом інформаційної війни і, найімовірніше, «стіна» так і не буде зведена. Це більше схоже на
піар-кампанію Яценюка, ніж на реальний проект. Можливо, його і розпочнуть реалізовувати, зведуть
якусь частину, щоб грибники не заблукали, а потім розкрадуть гроші. На цьому все і закінчиться.
Експерт наголосив, що Україні потрібна хоча б чітка демаркація на всіх ділянках кордону з РФ.
В історії людства було чимало спроб відгородитися від сусідів чи загарбників стіною, однак більшість
з них виявилися невдалими, застерігає історик Владислав Гриневич. Він наголосив:«Тож, з історичної
точки зору, стіна на кордоні — неефективний спосіб зупинити військову агресію». Утім, за словами
історика, є приклади, коли укріплення кордону спрацьовує, хоча й в інших цілях. Зокрема, він навів
приклад Ізраїлю чи американо-мексиканську стіну, що призначена для попередження потоків
контрабандних товарів чи нелегальних мігрантів. У США та в Ізраїлі стіни символічні. Збройні сили
вони не зупинять. Експерти радять українському урядові шукати інших, менш затратних та
ефективніших шляхів охорони та захисту державного кордону.
— Нам потрібна залізна стіна на кордоні з Росією? — запитали історика Віктора Суворова.
— Дуже потрібна. Щоби бур’ян знищити — йому треба відсікти корінь, — відповів той.
Я погоджуюся з істориками, що політичний кордон потрібен. Українці та росіяни стільки років
вчилися мирно існувати, інтегрувались, а тепер перегородити їх стіною — це ніби по-живому
розрізати. Чому політики виставляють на перший план лише свої амбіції і не беруть до уваги людей,
яким доведеться жити попри ту «стіну»?

Спроба прориву бойовиків
через Маріуполь
Маріуполь — стратегічно важливе місто не тільки для України, а й для терористів, адже там
розташовані великі продовольчі склади, зокрема зернові елеватори. Маріуполь — це другий за
важливістю після Одеси порт в Україні. Якщо ці два порти будуть під контролем сепаратистів, то
фактично Україна втратить вихід до моря. В Маріуполі нині зберігають запаси зерна — на
припортових елеваторах. Якщо ми порахуємо кількість продовольства, яке потрібне для Донецької та
Луганської «народних республік», для «Новоросії», то фактично все воно зосереджено на складах
Маріуполя. На тій території, яка тепер під контролем сепаратистів, практично немає складів та
продуктових запасів. Під Маріуполем українці встановили телевізійну вежу, яка транслює «5 канал»,
«Еспресо.TV» та інші канали, які інформаційно зв’язують мешканців з Центральною Україною.
Відстежуючи в новинах перебіг військових подій на Сході, почула, що наші військові зранку чомусь
дружно залишили Новоазовськ. Відразу виникла підозра, що місто сепаратистам здали добровільно.
І зовсім не здивувала новина, що вже після обіду туди зайшли «зелені чоловічки». Наступного дня
українці скаржилися, що у захопленому російською армією Новоазовську Донецької області мінують
райони і знищують інфраструктуру. «Артилерійськими обстрілами НД РФ пошкоджені хлібозавод
і місцева агрофірма. Попереджаємо мешканців регіону про обережність при пересуванні на
автомобілях, а також при евакуації рідних і близьких», — повідомив Андрій Лисенко. Нагадаю, що
лише вчора російські військові почали контролювати місто Новоазовськ, а також ряд населених
пунктів Новоазовського, Старобешівського й Амвросіївського районів. Хто дав команду відступати
з кордону, чи хтось відповість за здачу державних інтересів?
Місцеві жителі змушені тепер готуватися до захисту Маріуполя від терористів. Утім, у керівництві
АТО заявили, що місто перебуває під надійним захистом української армії. Але після захоплення
Новоазовська напруга передалося всім мешканцям краю. Юрій Хотлубей заявив, що ми готові до будьяких ситуацій: у нас 800 облаштованих підвалів і 80 бомбосховищ, якщо раптом виникне потреба. Але
багато місцевих жителів не поспішали шукати притулок у підвалах, а готувалися захищатися зі зброєю
в руках. Так, у військкоматі Маріуполя утворився натовп добровольців. «До нас звертаються чоловіки
середнього віку від 25 до 40 років. Вони хочуть захищати рідну Україну, — пояснили у військкоматі.
«У партизани, воювати проти РФ, ідуть студенти, відставні офіцери та воїни-афганці. У когось з них є
своя зброя, навіть автомати Калашникова та снайперські гвинтівки. Інші створюють законспіровані
штаби в місті, й роблять «коктейлі Молотова». Також люди визначають місця, звідки можуть
увірватися російські танки, і звідки можна буде завдати по них удари», — розповів в інтернеті

місцевий житель, депутат Єгор Фірсов. У свою чергу донецький губернатор Сергій Тарута заявив, що
готовий сприяти у створенні батальйону захисників Маріуполя з числа городян.
Однак інший дописувач додав: «Крім патріотів, активізувались і сепаратисти, вони готові зустрічати
бойовиків так званої «ДНР» і російських солдатів хлібом-сіллю. Моя сусідка — прихильниця «ДНР» —
повісила замок на двері в підвал, хоча ми планували переобладнати його під бомбосховище. Мовляв,
навіщо бомбосховище, росіяни прийдуть, і не буде війни».
Важливою інформацією діляться в соціальних мережах і жителі Новоазовська, який захопили
«зелені чоловічки». Військовослужбовці РФ, не соромлячись, говорять місцевим жителям, що мають
завдання дійти до Одеси. Володимир Путін відразу планував не тільки з’єднати материкову частину
Росії по суші з Кримом, а й створити коридор до Придністров’я. Про це повідомляла читачам «Преса
України» з посиланням на інформоване джерело, і про це говорили рядові військові, знаючи, що до
кордону з Кримом стягуються великі угрупування російських військ.
Мешканці Маріуполя вже на прикладі Луганська і Донецька побачили, що їм важко захищатися від
терористів. Ні для кого не секрет, де встановлюють бойовики військову техніку в захоплених містах.
Не виганяють її в поле, не ставлять на стадіонах, а розміщують біля дитячого будинку або на території
лікарні. «В одному із сіл Луганської області в центр притягли «якусь величезну машину» і збиралися
стріляти з неї. Мешканці дружно виступили і прогнали бойовиків. Ця гармата стріляє, але вже за
населеним пунктом. Якщо біда стукає в двері, то потрібно замінювати замки в дверях, а не робити чай
непрошеним гостям, щоб їм краще жилося», — поділився новиною дописувач Фейсбуку.
За словами керівників РНБО, місто Маріуполь надійно укріплене зі сходу, звідки бойовики
неодноразово намагалися здійснити прорив. Поки що ці спроби не дали позитивного для ворогів
результату, і вони зазнали втрат. Це бойовиків тривожило, бо зривався їхній план просування на південь.
Мабуть, нерви не витримали, і в січні вони з важкої артилерії обстріляли житлові квартали Маріуполя.
Снаряди влучали у приватні будинки, автомобілі, міський ринок та подвір’я багатоповерхівок. Служба
безпеки України опублікувала докази цілеспрямованого обстрілу Маріуполя артилерійським дивізіоном
збройних сил Росії. Тільки за день втрати серед мирного населення становили 30 осіб вбитими і 102
пораненими. Ворог обстрілював мирне місто системою залпового вогню. За словами секретаря РНБО,
це здійснювалося для того, щоб посіяти паніку і спробувати шляхом психологічного тиску на
населення зламати оборону. Олександр Турчинов також наголосив, що це — «демонстративний фашизм,
демонстративний злочин проти людства».
Через десять днів голова Служби Безпеки України повідомив громадськість, що в результаті
оперативно-пошукової роботи затриманий і знищений не тільки офіцер російської армії, який керував
розстрілом спального району Маріуполя, а й десять його поплічників. Та всі ми розуміємо, що поки не
встановиться мир на міждержавному рівні, обстріли і вбивства триватимуть...

Українські партизани
Партизанський рух був у кожній війні, але сьогодні в Україні про нього дуже обмежена
інформація. Чи тому, що хлопці бояться відкрито висвітлювати у соцмережах свої «подвиги», адже
живуть на окупованих територіях серед проросійськи налаштованих людей, які лягають під українські
танки, тож відвертого українофіла можуть здати бойовикам або й самі ногами затовкти. Чи ще не
сформовані в окремі загони, діють подинці й не поспішають «світитися» в соцмережах. Я бачила
відеозвернення партизанів з Луганська, чула про підірвані вагони з боєприпасами в Донецьку, спалені
«Гради», знищені склади. Партизани, за своїм визначенням — це місцеві жителі, які намагаються щось
зробити і комусь перешкодити. «Мало людей таких, хто готовий воювати за ідею. Більшість місцевих
мешканців стоять зі зброєю за гроші. Їм однаково, в кого стріляти, лиш би добре платили. Це все
закінчиться протягом кількох днів, максимум тижня після того, як Росія припинить постачати сюди
зброю», — признавсь один із сепаратистів моєму родичеві, який мешкає в Луганську.
Про те, що в Донецькій області є українські партизани, поголос ходив із початку
Антитерористичної операції. Родіонові Шовковитному вдалося переконатися, що ці чутки реальні,
й поспілкуватися з командиром партизанського загону в околицях Слов’янська. Цей чоловік —
колишній офіцер радянської і російської армії, колишній співробітник спецпідрозділу «Беркут»,
ветеран Афганістану, а нині — «Майор Вихор». Він організував невеликий партизанський загін, який,

не підкоряючись керівництву АТО, виконує бойові завдання по знищенню терористів як у тилу, так
і на передовій.
«Майор Вихор» пройшов Майдан від першого і до останнього дня. Власну партизанщину пояснює
буденно: «Я своє вже пожив. Трошки розуміюсь у війні, тому моє місце — на фронті». В Національній
гвардії служать люди найрізноманітніших професій: вчителі, будівельники, художники, журналісти,
менеджери з продажу. Два тижні їх готували в Нових Петрівцях, одягли в форму, дали зброю
і відправили в гарячу точку на передову. Люди не шкодуючи сил, переборовши всі страхи, воюють
нещадно і б’ють ворога, який прийшов на нашу землю. Всі командири і керівники АТО прекрасно
розуміють, що вони мусять діяти в рамках законодавства, визначених статутом і наказами. На жаль,
вони не завжди правильні. Партизанський загін не перебуває ні в кого на службі, крім народу і своєї
совісті, не виконує нічиїх наказів, крім свого командира, а на нього не можуть вплинути державні
структури. Тому партизанам під силу виконання дуже цікавих і правильних, а іноді дуже зухвалих
завдань. У ті місця, куди бійців не пускають, — ми спокійно ходимо і ведемо там бойові дії». Що
означає: «накази не завжди правильні»?
«Координації між частинами Міноборони нема. Кожну інформацію, яка надходить до штабу,
повинні оперативно обробляти, а такого на даний момент не роблять. Оперативний штаб ніби і є, але
оперативних дій ми не бачимо. Наша армія ще не навчилася добре воювати. Наприклад, кілька днів
тому (розмова відбулася на початку червня 2014-го) до одного з блокпостів під’їхала колона з більше
ніж 40 вантажівками — як з’ясувалося потім, кадирівских найманців. Ми відразу повідомили штаб, але
на цю інформацію ніхто належним чином не відреагував. У відповідь почули, що на допомогу вислали
три БТРи, але вони їдуть досі. Виникає запитання: чи не «зливають» підрозділ? Уточню, що цей
підрозділ сформований з патріотів, які кинули всі свої справи, сім’ї, роботи і зголосилися йти в зону
АТО! Тобто насильно їх ніхто не змушував іти воювати — це добровольці. Генштаб боїться
патріотично налаштованих бійців, щоб не пішли проти незграбних командирів. От і посилають на
передову, де постійно триває війна, прямо під кулі... У розрахунку: а раптом не виживуть? Але люди,
незважаючи на погані умови перебування, на відсутність відповідного озброєння і захисту, мужньо
терплячи всі складнощі продовжують захищати свою землю. Дуже високий патріотичний дух
українського народу. У Росії такого я не бачив. Як колишній офіцер російської армії, армії СРСР
я бачив людей багатьох національностей, але українці — унікальні. Такого духу — його називаю
козацький — я не зустрічав ніде, — сказав «Майор Вихор». — Патріотизм українця — на неймовірно
високому рівні. І мені не хочеться, що вони гинули через дурні команди. Тому я прийняв рішення
створити партизанський загін. Наша мета — звільнити Україну від загарбників. У підрозділі
перебувають добровольці, в основній масі — офіцери запасу, старшини або рядові, мають бойовий
досвід або велику вислугу років. Люди, які вміють поводитися зі зброєю, розуміють команди не тільки
з півслова, а й з півпогляду. Багато з них розвідники, десантники, інженери, сапери, мотострільці. У нас
чудові стосунки з військовими! Багато офіцерів і в штабах, і на місцях партизанів підтримують, тому,
що ми можемо виконувати ті завдання, що заборонено виконувати їм.
— Я так розумію, що у ваших партизан до початку військових дій було звичайне цивільне життя, чи
не так? — запитав кореспондент.
— Не повірите. В моєму загоні чотири бійці — це українські гривневі мільйонери, не олігархи,
звичайно, але дуже забезпечені люди! Ці хлопці — рядові члени загону, які самі себе озброїли, і це
чудово. Розумні бізнесмени усвідомлюють: що якщо так і далі буде продовжуватись, то кадирівска
чума може позбавити їх бізнесу. Я скажу більше: ці ж люди стояли на Майдані, а тепер вони на
передовій. Часто ми воюємо скоординовано з українськими військами, підтримуючи їх у тилу. А в разі
атаки на блокпости АТО ми обов’язково допомагаємо їм. Хочу звернути увагу, що після припинення
вогню зазвичай ідуть оглядати місце бою. Але, згідно з наказами керівників АТО, жоден солдат не має
права вийти й оглянути місце бою. Чому, не знаю. Згодом приїжджають якісь спеціальні люди і йдуть
оглядати місцевість. Що вони там шукають або кого — невідомо, нам не доповідають. Іноді ми самі
пробували оглянути місцевість, але сепаратисти відкривали вогонь. Явно щось приховують. Ми
воюємо з власною або з трофейною зброєю. Вбили терориста, забрали у нього зброю і віддали
черговому бійцеві. Але українське керівництво забороняє, каже: «Не виходьте, або будуть проблеми.
Навіть у вас». В мене склалася думка, що наш Генштаб — заодно з російським, щоби приховати
масштаби війни. Тому нема точної кількості жертв ні в нас, ні у противника. Ми стріляємо по
противнику чи витрачаємо кулі в нікуди? А це нерви бійців. Який стан у солдата, якщо він б’є по
ворогові, а результату не бачить?! З боку терористів працюють добре підготовлені фахівці, ймовірно,
колишні військовослужбовці російської армії, тому що на місці боїв були знайдені препарати
виробництва РФ, які видають лише для військових. Їхніх фахівців може бути небагато, але вони
контролюють ситуацію, замітають за собою сліди. Якщо боєць поранений або вбитий — його

витягують з місця бою, забираючи всілякі докази. Ми їх потім знаходимо на відстані кілометра від
місця вогневого контакту — одяг, знятий з мертвого, недопалки і розламані пачки від російських
сигарет, яких в Україні у продажу нема. Можна не сумніватися, що проти нас воює чітко підготовлене
і злагоджене бандформування на основі або діючих фахівців, або ж підготовлених у підрозділах РФ.
Зброя, медикаменти, сухі пайки, обмундирування, засоби зв’язку, які ми знаходили, — все це
використовують у російській армії. Ми навіть перевіряли серії на гільзах патронів — їх випускають не
в Україні, а в Росії.
— Чи правда, що кадирівці воюють без бронежилетів? — поцікавився кореспондент.
— Правда. Бронежилет обмежує рухи, стискує подих, має вагу, тому боєць у ньому не такий
вправний. Не всі бронежилети витримують кульові або кулеметні попадання. Якщо куля проходить
наскрізь, імовірність вижити набагато вища, ніж від кулі, яка пройшла через «броню». Тому
бронежилет не завжди рятує.
— З терористами зрозуміло — це росіяни і кавказці. А хто ж такі сепаратисти?
— Це, в основному, місцевий контингент, який знає кожну купину, кожен горбок, кожне деревце.
Місцеві мешканці непомітно проводять у потрібні місця терористів, а без приладів нічного бачення
виявити їх важко. Є інформація, що «Беркут», який ще три місяці тому був ворогом номер один для
«майданівців», стоїть тепер у тилу в Нацгвардії. Це втікачі з Криму та київський «Беркут», який дуже
активно розганяв майданівців, трощив направо і наліво все підряд. Реально може скластися така
ситуація, що ми отримаємо черговий «ніж у спину». Довіри до цих людей нема. В основної маси бійців
«Беркута» моральне переосмислення не відбулось. Поодинокі випадки трапляються, але їх мало.
Більшість з них просто «перефарбувалися» для того, щоб не втратити годівницю, розуміючи, що в час
військових дій можна легко заробити гроші. Приклад того — розграбування станцій АЗС
співробітниками «Кобри» і «Беркута». Грабували заправки, маркети на цих заправках. Награбоване
пакували в посилки і відправляли на «велику землю». Як змиритися людині з тим, що їй потрібно
прикривати спину того, хто в неї стріляв на Майдані або бив палицею? Це величезний психологічний
поріг, який людина, котра пройшла Майдан, не може переступити. Вона ніколи не пробачить цього
«беркутівця», який нині стоїть у тилу в Нацгвардії, на блокпостах, не знявши шеврони «Беркута», і далі
намагається протистояти моральному і навіть фізичному тискові бійців Нацгвардії, які пройшли
Майдан. І роблять це з неприхованим задоволенням. Моральна підготовка «Беркута» — це просто
машини для рукопашного бою та відбирання грошей. Є багато випадків їхньої аморальної діяльності,
особливо коли ці хлопці стоять на блокпостах і компрометують українську армію, — із сумом розповів
«Майор Вихор».
Із великим болем розповідають інші бійці, які приходять у відпустку, про озброєння нашої армії.
Ми не дивуємося, бо знаємо, як протягом багатьох років знищували українську армію. Вражає, що
проти озброєних до зубів бойовиків нашим бійцям доводилося воювати ледь не голими руками,
особливо у перші місяці наступу. Автомат, два набої та дві гранати на одного бійця — на три хвилини
бою. Як може підрозділ протягом двох або трьох місяців утримувати укріпрайон, маючи таке мізерне
озброєння? Є давній армійський закон: «Чим більше матимеш патронів, тим довше проживеш у бою».
А в деяких частинах змушували бійців ще й за відстріляні патрони звітувати... Техніка приходить
у батальйони з технічними недоробками, не завжди укомплектована необхідним, постійно ламається
і відмовляє під час бою.
«Якби не волонтери — українська армія не вижила б», — стверджують усі бійці. Волонтерські
організації і звичайні люди збирають гроші на оптику для снайперів. Для підрозділів — прилади
нічного бачення, тепловізори, які коштують шалені гроші. Тільки те, що волонтери доставляють
у частини, і рятує. Збирають по крихтах... А на місцях відбуваються дивні речі. Для прикладу наведу
розповідь одного бійця: «Привезли, скажімо, три тепловізори в підрозділ колишнього «Беркута» чи
«Кобри». З трьох приладів залишається один, а два запаковують у посилочку і відправляють на Київ.
Туди ж їдуть і дорогі сигарети, які люди привозять для солдатів... Виникає запитання, чому так
відбувається? Тому, що більшість волонтерів привезені речі віддають командиру. Його, мовляв,
заслужено поставили на цю посаду, то він розподілить усе правильно. Насправді заслужених
командирів дуже мало. Відповідно він, отримуючи в руки чималий ресурс, починає розподіляти його
між своїми, а солдатові доходять вже сигарети без фільтра, форма шита-перешита. Прилад нічного
бачення, бінокль чи рація до рядового бійця вже не дійде. Хоча рапортують, що все привезене
доставлено до підрозділів або на блокпости. «Кому війна, а кому мати рідна», — каже приповідка.
Люди, які звикли красти, і тут намагаються нажитися. Тому ми рекомендуємо людям, які купують для
армії дорогі прилади, робити нотаріально засвідчені «дарчі» підрозділові чи окремому бійцю», —
радять ті, що повертаються з фронту.

Партизани скоординовано працюють з Нацгвардією, допомагають одні одним. Їм можна
переодягнутися в цивільний одяг і піти в розвідку. Часто в новинах чуємо, що «невідомі патріоти»
знищують бойовиків у різних місцях населених пунктів. Зокрема, під час мародерства, спроб
зґвалтувань і пограбувань мирних громадян, або відловлюють мародерів і знищують їх, діючи як
снайпери. Бандити реально занервували і тепер змушені пересуватися містом групами, бояться
партизанських засідок. Кілька днів тому ватажки терористів оголосили винагороду п’ятнадцять тисяч
євро за голову кожного партизана, а вчора і сьогодні сума зросла до двадцяти тисяч! Мабуть, є чого
боятися, бо недавно був знищений охоронець донецького ватажка терористів Олександра Захарченка.
Снайпер першого разу промахнувся, але наступного таки потрапив у ціль. Є інформація, що
Захарченко отримав серйозну травму, якщо виживе — третя куля, мабуть, досягне результату.
Не можу стверджувати, який партизанський загін знищив у Алчевську шість вагонів з боєприпасам
і вбив та поранив багатьох бойовиків, але скоро земля горітиме під їхніми ногами — це факт
незаперечний. Так написали у Фейсбуці учасники «Фронту звільнення Донбасу і Луганщини». Ще
один учасник опору написав: «Зв’язався зі знайомими з Донецька. Кажуть, що у них вчора було свято.
Подарунків прилетіло багато, мабуть, запізнілих до Різдва. Не встигли мавпи притягти два танки на
одну з шахт у Петровському районі, як туди прийшла посилка, судячи з детонації — підуть на
переплавку. Шкода, що ми не бачили, як у вас вагони рвалися...» «Під Новоазовськом партизани
підірвали замінований автомобіль з боєприпасами на блокпосту терористів, і 40 окупантів-кадирівців
відлетіли в пекло». В іншому місці партизани влаштували різанину російським артилеристам, де вбили
18 окупантів. Під Єнакієвим партизани «оформили» окупантам із Забайкалля «вантаж-200». Джерело:
Goodwp.com
«Воїни загону «Тіні» не співчувають близьким орків і окупантів. І обіцяють максимально
урізноманітнити і збагатити враженнями останні миті кожного, хто зазіхнув на незалежність України
та українського народу», — підкреслили партизани у своєму зверненні до терористів.
На сторінці Олександра Гладкого привернув увагу запис: «За Волноваху! За чотирнадцятирічну
українку, яка загинула від рук терористів!» Донецька партизанська група «Тіні» організувала засаду на
патрульних у передмісті Донецька, не розраховуючи на велику удачу. Захопивши в полон трьох
поліцейських, двох «орків» розстріляли на місці, а третій виявився генерал-майором Оперативного
управління ВС РФ Павловим Петром Геннадійовичем. За своє життя він запропонував хлопцям загону
«Тіні» мільйон доларів. Партизани відповіли: «Батьківщину не продаємо!» і розстріляли генерала.
Першим у цьому списку був генерал Андрейченко С. Внизу повідомлення додано фото як доказ.
18 січня о п’ятій ранку в напрямку Тельмоново група донецьких партизан «Тіні» спровокувала бій
між поліцаями «лугандонії» і ЗС РФ. У підсумку — вбито 30 поліцаїв і 10 чеченців. Наступного дня на
блокпосту Саханка одним пострілом з трофейного міномета вбили трьох французьких інструкторівнайманців; поранених партизани не рахують. Наприкінці січня ця ж група розстріляла з гранатомета
в Новоазовську Донецької області керівника УВС Маріуполя Олега Моргуна, затримуваного раніше за
підозрою у співпраці з терористами. Олександр Гладкий також повідомив про знищений автомобіль
з Моргуном, яким той виїжджав з власного будинку в Новоазовську. Цей випадок мав би стати
засторогою багатьом прихованим зрадникам України. Якщо офіційна влада не хоче карати злочинців,
то народ не чекатиме, а відстрілюватиме кожного, хто шукатиме «виправдання» у нашого продажного
правосуддя.
Потішила ще одна інформація, що спричинила паніку серед терористів. Диверсант «Звіробій»
влаштував «феєрверк», підірвавши склад боєприпасів терористів. Серед них виникла паніка, бо 20 тонн
озброєння не тільки освітили небо, а й заживо спалили чимало окупантів. За голову сміливця вже
призначено винагороду не в рублях, гривнях чи ДНРівських «фантиках», а в грошах проклятої
окупантами Америки, котрими вони самі отримують платню. Розвідник, виходець з Дубненського
району Рівненської області з позивним «Звіробій» наробив галасу на всю «ДНР». Боєць наразі воює
в спеціальному розвідувальному підрозділі ЗСУ під Маріуполем. Невдовзі цей боєць знищив склад
боєприпасів терористів у Набережному. За цю диверсію взамін на голову українського бійця
терористи вже пообіцяли 30 тисяч доларів, передають «Патріоти України». «У засідці «Звіробій»
вичікував 23 дні, коли терористам привезуть «гумконвой». І нарешті дочекався. Вночі терористи
розвантажили два КамАЗи, заповнені артилерійськими боєприпасами і протитанковими ракетами. Це
як мінімум 20 тонн. Феєрверк був на півнеба. Точна кількість загиблих сепаратистів невідома», —
розповідають побратими сміливця. Також наголошено, що за знищений склад «Звіробій» «отримав на
горіхи» від рідного начальства, бо порушив норми безпеки і підкрався надто близько, ближче ніж на
500 метрів. «Зате тепер на їхній ділянці фронту тихо. А в сЊпарів — кіпіш, вони явно не очікували
такого повороту. Крім цього, є інформація, що той таки «Звіробій» знищив сепаратистський танк Т-64,
кілька літаків і вертольотів, які не встигли нашкодити українським військам. Та чомусь про цих героїв

наші ЗМІ розповідають мало; тим часом така інформація піднімала б дух і тим, що воюють і тим, що
в тилу переживають за країну.
Варто нагадати: ні однієї партизанської війни, з часів Олександра Македонського, жоден агресор не
виграв.
В інтернеті мені сподобався заклик дописувачів: «Ніколи не воюйте з Україною! Ми просто дуже
скромні, бо нам не потрібно пишатися майбутніми перемогами. Про себе ми знаємо все, що треба, і на
сусідів, які брязкають зброєю, дивимося як на недорозвинених. Ми пам’ятаємо про чотири
Українських фронти під час Другої світової війни, і що кожен третій Герой Радянського Союзу був
українцем. Ми єдині, хто продовжував боротися на своїй території з владою ще десять років після
підписання миру! Ми герої, всі, без винятку, і ми про це знаємо. Ні, ми не ненавидимо своїх ворогів —
ми їх зневажаємо, і така позиція — це наша сила, наш дух, ми настільки вільна і волелюбна нація, що
нам нема діла до їхньої звитяги і зброї. Ми впевнені, що переможемо, тому вперто йдемо до своєї мети.
Нами рухає сила визволителів, а не завойовників. Ми відверто зневажали всі імперії, але не перестаємо
любити всіх людей з колишніх Республік Союзу.
Ніколи не намагайтеся нас завоювати, бо у нас такий досвід партизанської боротьби та підпілля, що
це буде остання ваша країна, яку ви намагалися окупувати. На цьому погоріли Австро-Угорська,
Російська і Радянська імперії. Ми розтліваємо зсередини порядок, який нам не подобається і сіємо
хаос. Це на генетичному рівні нас кличе пам’ять предків. Ми — воїни за духом, за родом і за
покликанням. Ми можемо місяцями танцювати на Майдані, відверто знущатися над «Беркутом»,
доводити його до сказу. П’ятнадцять хвилин розгону на Майдані викликало тримісячне протистояння.
Тільки наші Герої можуть з дерев’яними щитами і палицями йти на озброєний спецназ. Ми вселяємо
крижаний жах у своїх ворогів, ми паралізуємо їх страхом і змушуємо втікати. Ми можемо влаштувати
глобальну «заварушку», тільки через те, що нам не сподобалася новорічна ялинка на Майдані. Ми дуже
точно ідентифікуємо внутрішнього ворога за черевиками зі шкіри страуса, а зовнішнього за
імперськими замашками. Ми роз’єднані, розкидані по світу, але індивідуальні — і в цьому наша Сила.
Тільки у нас можуть бандерівці охороняти синагоги, євреї створювати загони самооборони, росіяни
бути українськими націоналістами, а кримські татари скандувати «Крим — це Україна!» Світ
крутиться навколо нас, і війни відбуваються на нашій землі. Наші вороги завжди у нас помиляються,
друзі нас відчувають і розуміють. Ніколи не воюйте з Україною, бо щойно ви подумали про це, ми вже
припускаємо, де у вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!»
Такому розумному дописувачеві можна лише відповісти: Героям Слава!

Донбас — це Україна?
Україна тримається на патріотизмі людей, який, слава Богу, прокинувся від злості на сусідів,
і на волонтерах. Ніхто не може гарантувати, що через півроку, може, будуть проклинати «укропів»
і говорити, що вони вбивці, але нині місцеве населення допомагає українським військовим чим тільки
може. Та є випадки, коли у звільнених містах підходять до «укропів» старенькі люди і просять хліба чи
води, а отримавши, сичать в обличчя: «Чтоб ты сдох!». Було таке, що пораненому бійцеві два дні не
давали ковтка води і спостерігали, як він помирає.
Люди Донбасу настільки зазомбовані російським телебаченням, що реального життя не
сприймають. Інформаційну війну Україна не тільки програє, а, здається, навіть не бере в ній участі.
У нас — ніби у напівбоксі: коли б’ють одного учасника. Багато людей тепер замислюється: чи варто
воювати за людей, які ненавидять Україну? Багатьох жителів Донбасу ми втратили назавжди ще під
час проголошення Незалежності, то, може, й не варто проливати за них кров. Ми втратили цих людей,
мабуть, ще тоді, коли почали говорити, що це інший регіон, інша ментальність. І змінити їхнє
переконання за місяць, навіть за умови найактивнішої пропаганди та матеріальної допомоги, не
зможемо. Але мова нині не тільки про людей, а й про цілісність країни. Українські воїни гинуть не за
конкретних людей, а за рідну землю, за майбутнє своєї нації. Звучить дуже пафосно, але іншими
словами цього не скажеш.
В інтернет люди вихлюпують усю свою ненависть на всіх підряд, бо не відразу отримують гідну
віртуальну відповідь. За видуманими паролями не видно особи, яка виливає бруд на українців чи
агресора. Але в нас завжди були і залишаються навіть у жахливих умовах помірковані дописувачі, які
намагаються вплинути на свідомість тих, хто сумнівається. Виберу кілька з них, до яких варто

прислухатися. Не називатиму імен, бо вони не справжні, важливо те, як вони розмірковують: «Схід
хоче бути почутим, але вперто продовжує позбавляти себе права голосу. Зокрема тому, що дозволяє
іноземним терористам вільно почуватися в їхньому місті. Донбас вважає себе годувальником України
і думає, що може нав’язувати свою волю всій Україні. Скаржаться, що ми не хочемо почути голос
Донбасу. Так ми ж тільки й чули його останніх десять років! Це призвело до президентства Януковича.
Це регіон, де середньостатистично бідне населення, але тут найбільше мільярдерів і мільйонерів. Тож
Донбас ми вже побачили, почули і зрозуміли. Ми вже навіть чотири роки пожили за диктатури
вихідців з Донбасу. Пора зрозуміти, що Донецька і Луганська області — одні з багатьох областей
України, в яких живуть українці незалежно від національного походження, мови або віросповідання.
Тепер уже всі переконалися, що бандерівці зі Львова виявилися міфічними, а російські нацисти
і головорізи з Донецька, Сімферополя, Севастополя та Луганська — справжніми».
«А що ви хотіли? — запитує інший дописувач. — Схід України при СРСР був регіоном в’язниць,
хімії та вільних поселень. Туди засуджених за кримінал відправляли на шкідливі роботи (шахти,
рудники, кар’єри та хімічні заводи), а політичних — на Північ. Більшість міст за царизму мали номерні
знаки, назви присвоїли вже за СРСР. Росіян на Донбасі багато, але у них в основному неповна середня
освіта. Тепер ці люди чекають, як зомбі, подальших вказівок від «урків з Партії регіонів і з-за кордону!
І як заїжджену платівку повторюють слова: ми хочемо миру! Питання з питань: хто тепер виграє
тендер довіри на забезпечення миру? Той, хто більше бреше і в кого грошей багато? Чи той, хто багато
говорить і мало робить! А взагалі все це виглядає, як застигла агонія СРСР і совдепії у виконанні Росії
на чолі з її вічним царем».
«Російські канали вдень і вночі лякають бандерівцями і «Правим сектором». Перелякані сім’ї
«борців з київською хунтою» з торбами награбованого втікають з Донбасу від своїх таки бомб і куль.
Натовпи озброєного зброду нишпорять у пошуках наживи селищами, а в перервах між грабунками
позують для телесюжетів у ролі «народного ополчення». І над усім цим проводять з путінськими
опричниками якісь переговори! Оцей збрід вирішуватиме, хто буде княжити у новостворюваному
князівстві?!»
Ольга Пермякова: «Окупанти приперлися воювати до чужої країни, на чужу землю і по-сатанинськи
волають, що вони звільняють Україну від українців. Ну й мерзотники... Втім, росіяни — монголотатарська орда, яка завжди у своїй історії була такою агресивною і жадібною до чужої землі та свіжої
крові. Захоплені землі ліниві до роботи кацапи завжди захаращували і спустошували, а народи
прирікали на злидні та рабство. Кацапи самі раби, генетичні раби ще за Івана Грозного, який їх
знищував тисячами, а тепер став у них улюбленим царем. Рабська психологія кацапів і садистська
жорстокість — близнюки-брати, завжди ходять разом. Якою ціною Росія загарбала таку величезну
територію? Ціною сатанинської жорстокості та свавілля. Царська Росія, захоплюючи, наприклад,
Туркменістан, знищила половину його населення, Узбекистан — третину, Казахстан — теж близько
половини. Зайнявши Західну Україну, кацапи-комуністи нещадно вбивали патріотів, а величезну
частину українців переселили в райони Півночі та Сибіру. А тих, хто не захотів їм коритися, назвали
бандерівцями і проклинають досі сатанинськими прокльонами отця Кирила. В Центральній і Східній
Україні голодом виморили сім мільйонів людей. На Донбас Сталін завіз кацапський криміналітет,
і нині вони волають, що Донбас — це їх земля! До 1924 року до України належали Курська,
Воронезька, Бєлгородська області та вся Кубань, але українці ж не волають, що це їхні землі! Так що
нема чого сьогодні Порошенку з кацапами миритися і йти у них на повідку; якщо їх тисячолітня історія
не переробила, то він уже точно не переробить. Кращі стосунки з ними — це відсутність будь-яких
стосунків! Висока стіна на кордоні — найдієвіша запорука захисту від агресора».
Важко не погодитися з цими дописувачами, чи не так? Але росіяни також називають нас
зрадниками, мотивуючи, що козаки, мовляв, завжди воювали на боці того, хто пропонував більше
грошей. Ті, що своїм життям заробляли гроші, продавали його кому хотіли, але рідної землі ніколи не
зраджували. Як би не називали патріотів України, своїми вчинками вони доводять, що для них
самостійна держава — понад усе. Добровольці записуються до батальйонів і йдуть захищати рідну
землю від російської навали, незважаючи на те, що народ Донбасу шле їм прокльони і обзиває їх
фашистами. В українців жага до свободи закладена на генетичному рівні, вони відчувають свою
провину, що, може, й справді мало прислухалися до потреб мешканців промислового району, де
екологія була не така, як в інших областях, чи погляди на українську історію різні. Українці
поступилися всім, лише б мирно було в домі. А тепер, коли на Донбасі сталося лихо й армія
неспроможна захистити людей, — решта України готова ділитися всім, що має: грішми, харчами,
медикаментами, надавати притулок біженцям... Добре, що не всі люди з Великої України мають доступ
до інтернету й не читають, як про них погано відгукуються мешканці окупованих територій, бо
перестали б допомагати. Наведу лише один з дописів якогось Віктора:

«Особливо жалісливим дебілам пояснюю: ніякої гуманітарної катастрофи в Донецьку нема і не
передбачається! Магазини повні товарів, а кількість готівки на руках громадян просто зашкалює!
Місцеві жителі 23 роки ненавиділи Україну таємно, а тепер ненавидять відкрито. Ніхто і ніщо не
змусить їх змінитися. Гуманітарні конвої — це, в більшості випадків, просто спекуляція підакцизними
товарами під маркою різних фондів «порятунку Донбасу» типу Ахметова. «Веєрних» вимикань
електроенергії в Донбасі нема і не буде. Працюють усі котельні та у багатьох районах у квартирах є не
тільки опалення, а й гаряча вода. Порядні чесні хлопці, гинучи в Донецьку за інтереси олігархів, просто
нещасні й дурні люди. Українці, схаменіться! І прислухайтеся, нарешті: АТО треба починати з Києва!
Наведіть порядок у Києві, потім і Лугандон звалиться вам в долоньки, як стигле яблучко. Нікуди
Донбас від України не дінеться... Ну, а поки що, годуйте і поїть усю цю донецьку сволоту — вони вам
за це черево розпорять і піску туди насиплять. Примножуйте статки олігархам, спекулянтам
і контрабандистам, а вони вам за це пенсійний вік збільшать і змусять працювати за 50 доларів
у місяць...»
Характерно те, що в кожному дописі є доля правди. Люди наші не просто уважні спостерігачі,
вони — «в курсі» політичних процесів. Найбільше турбуються про економічні реформи, які стали
каменем спотикання на шляху розвитку держави. Українці змушені боротися на два фронти, але
головний — економічний. Якщо уряд зуміє створити таку економічну модель, за якої люди будуть
охоче і старанно працювати, то інші проблеми відійдуть на другий план. Якщо життєвий рівень
учителя, інженера, простого робітника стане вищим, аніж у Росії, тоді проблеми Криму, Донецька,
Луганська зникнуть самі по собі. Україна має всі передумови, щоб стати однією з найсильніших
і найбагатших країн Європи. Нема нафти і газу? Не треба засмучуватися, бо Швейцарія також не має
їх, але є однією з найрозвиненіших країн Європи. Прапорець, поставлений для нас в Європі, — це лише
орієнтир. У нас може бути своя модель розвитку, українська. Швейцарія взагалі не має викопних
ресурсів, нема навіть будівельного піску, який завозять з Італії, але там живе талановитий
і волелюбний народ. Цього достатньо для процвітання країни. До речі, цей народ категорично
відмовився накласти на себе ярмо європейської соціалістичної бюрократії. «Кому не подобаються
закони — валіть на всі чотири сторони і не нав’язуйте нам своє», — кажуть швейцарці. Сьогоднішня
війна ненажерлива в прямому розумінні цього слова. Військо треба одягати, годувати, забезпечувати
зброєю, боєприпасами, пальним, запасними частинами, медикаментами, інженерним майном і всім
іншим. Тому всі великі полководці минулого насамперед відрізали своїх противників від їхніх баз
постачання. Кутузов заманив Наполеона з військом до Москви, вивізши звідти перед тим усе
продовольство, а потім перекрив шляхи підвезення провізії. Французи вимушені були відступити
й зазнали поразки. Може, нам треба було так зробити? Але ж ми жалісливі, співчутливі, людей
залишити голодними гріх. А нам газ серед зими перекрили, і рука не здригнулася.
Та повернуся до Донбасу. В інтернеті свого часу була цікава стаття невідомого автора. Чи побоявся
поставити своє прізвище, чи не впевнений був у тому, про що писав, але я «клюнула» на неї. Основні
тези з цієї статті пропоную читачам: нехай вони самі визначать настільки написане має сенс
обговорювати чи взяти до уваги.
«Деякі експерти вважають, що втрата Донбасу в стратегічному плані вигідна Україні.
У випадку втрати його частини Росія отримає дуже сильний удар і великі фінансові втрати, бо
багато підприємств «зав’язані» на Росію. Може, це так би й було, якби Росія завчасно не вивезла ці
підприємства на свою територію. А для України відкриються нові перспективи і величезний плюс
у війні з Росією: російський газ стане нам майже не потрібен. Також не потрібна металургія в колишніх
масштабах, оскільки ми продавали багато сталі, щоб мати валюту для оплати за газ. Нам не потрібно
буде дотувати вугільну промисловість — ціна за тонну вугілля у світі в середньому 80 доларів США,
а на Донбасі — 300. Нам не потрібно буде відновлювати розбиту інфраструктуру, платити шахтарські
пенсії — все це ляже на плечі Росії, що разом із санкціями Заходу буде каменем на шиї потопаючого.
Росія не може «потягнути» Крим, який дістався їй без жодного пострілу, а що говорити про регіон із
зруйнованою інфраструктурою та сімома мільйонами голодних жителів? За рахунок «гуманітарних
конвоїв» з водою і сіллю довго не проживеш. А щоб відбудувати будинки і заводи, потрібно багато
часу і десятки мільярдів доларів, зрозуміло, що ні того, ні іншого в Росії нема, сподіватися на
інвесторів теж не доводиться, бо ніхто не прийде в депресивний регіон. Хоча, судячи з того, як росіяни
вивозили обладнання українських підприємств, ніхто й не збирався нічого відновлювати. Якщо влітку
можна було в підвалах переночувати, то взимку без даху, води і світла народ швидко почне тверезіти
і сам почне виганяти рашистських окупантів. Той, хто думає, що з втратою Донбасу втратимо
Україну, — був правий у квітні, але не зараз. Місцеві підприємства, «зав’язані» на торгівлю з Росією,
і керівники тих заводів не дадуть нам спокійно інтегруватися в ЄС. Якщо віддамо Донбас, то нам не
потрібно буде розв’язувати проблеми безробіття на Донбасі. Економіку всієї країни треба

перебудовувати на європейський лад. Патріоти України, які живуть там, нехай переселяються до нас,
а бидло огородимо колючкою та мінними полями, і тільки-но вони відчують на собі всі принади
«русского мира», — вилікуються від синдрому «вати» — раз і назавжди. Альтернативи цьому
тверезому прийняттю очевидних фактів нема. Тотальна війна з Росією з тисячами жертв патріотів
України і мирних жителів, руйнуванням усієї країни нам не потрібна. Та й заради чого, заради
Даунбаса?! Треба мислити стратегічно: якщо воювати з Росією — потрібні потужна армія зі сучасним
озброєнням та міцний тил, а цього у нас на Донбасі нема. Якщо тимчасово віддати Донбас, це буде
стратегічний відступ — уряд почне економити мільярди на пенсіях, дотаціях та інших виплатах, така
сама ситуація і з Кримом. На ці гроші ми зможемо за короткі терміни створити сильну армію і підняти
економіку. Хоча в будь-якому випадку час працює на нас, нам можна просто почекати, поки Захід
дотисне Росію санкціями, а там подивимось і щодо Криму, Донбасу і Кубані з Ростовом», — написав
на своїй сторінці дописувач Алекс.
Можна було б погодитися з такою позицією, якби відреченням від Донбасу війна закінчилася.
Президентові Росії Донбас і його люди також не потрібні. Його мета — створити хаос в Україні
й знищити дотла її економіку, щоб ми впали до його рук, мов спіле яблуко. Сторінками інтернету
гуляють думки різних людей, і більшість з них — не на користь тих, заради яких нині гинуть українські
хлопці. Щодня стає очевидніше, що гинуть взагалі не за них.
Українська російськомовна журналістка і письменниця Олена Стяжкіна — доктор історичних наук,
професор Донецького національного університету — досліджувала культурні процеси на Донбасі. На
одній із конференцій вона прочитала лекцію, в якій сформулювала процеси, що відбуваються на
Донбасі. Пані Олена сказала: «Російська мова не потребує військового захисту», «Донбас — це
українське село і європейські міста». За соціологічними дослідженнями, які проводились перед
початком російського вторгнення, 67% мешканців Донбасу визнавали своє бажання жити в Україні.
Біда тільки в тому, що ці 33% горластіші, й вони створюють картинку. Звичайно, серед більшості є
прихильники федералізації. Але це несвідомо, бо коли запитуєш їх, що вони вкладають у це поняття, то
відповіді були банальні, які транслювали російські ЗМІ: «більше прав» і «щоб російською мовою
можна було говорити». А хто вам досі забороняв? На це запитання ці крикуни лише знизували
плечима.
Упродовж останнього десятиріччя тут з’явилися «боги» — прокурори, судді, президенти. Вони
підлі, підступні, огидні, багато п’ють, але вважають себе богами. До них не можна підходити
з питаннями совісті чи моралі — це інший спосіб мислення й освоєння простору. Донбас ображений на
Україну не через бої — всі розуміють, що на війні вбивають, а просто особливий статус виглядає
лицемірно, — а що на переговорах у Мінську їх не визнали стороною конфлікту. Це оці новоспечені
царки найбільше кричать, що їх не чують. Це означає, що одні люди, умовно, живуть у суспільстві
постмодерну, а інші продовжують перебувати в системі совкових цінностей. Багатьох людей здивувало
рішення Верховної Ради надати Донбасу якийсь особливий статус. «Ніхто з росіян не хоче заглянути
в історію і дізнатися, звідки вони, росіяни, на Донбасі. Підсунула такий подарунок українцям Катерина
II, коли всіх своїх каторжників переселила на копальні в Юзівку (стара назва Донецька) та інші
наближені території. Каторжники прижились на українській землі, а тепер вважають, що це вже Росія.
Подавай їм привілеї та особливий статус!»
«Люди в Україні рівні всі перед законом, і державна мова має бути лише українська. В нашій країні
живуть народи різних національностей: поляки, угорці, румуни, молдовани, гагаузи, болгари, вірмени,
росіяни... Чим донбасівці кращі від інших народів, і чому це їм має бути якийсь особливий статус?
У росіян і так найбільший статус, а російська мова домінує в ЗМІ, на телебаченні та в літературі.
Керівництву держави не потрібно провокувати населення подібними заявами», — повідомив свою
думку на сторінці Фейсбук Михайло Стригун. Це міркування дописувача, який мешкає далеко від
Донбасу.
Повернуся до лекції пані Стяжкіної. «Важко повірити, що сьогодні є люди, які ні про що, крім їжі,
не можуть думати, що на Донбасі нема завтра як такого, там нема рефлексії майбутнього, — пише
вона. — День прожили — і добре, проживемо ще. Але ж і в Біблії написано: «Дасть Бог день — дасть
і їжу». Найбільша трагедія: що люди не задаються запитанням «хто я?» І відповіді на нього теж нема.
Тут є розуміння, що «богом» може стати партійний вождь, міліціонер, прокурор, суддя, а одному
вдалося навіть у президенти вибитися. Треба лише більше красти в держави і людей, все те, що не
так лежить, і за що можна вторгувати гроші на їжу. Коли збивали літаки, то люди несли їх на
металобрухт, бо за це давали гроші також на їжу. В тому «золотому столітті» були шахтарі та
металурги, верховний вождь, була Велика Перемога, сакральна, яка не виправдовувала кількості жертв.
Потрібно вилучити з мови вислови «діди воювали» та «Велика Перемога». Але ось цей «золотий вік»
закінчився, людей вигнали з того раю, в якому ковбаса була по 2,20. Тепер їхні діти заробляють гроші

у копанках і вугілля добувають без дотримання правил техніки безпеки. Здається, що так жити не
можна, але іншої роботи тут просто нема, і люди змушені так виживати. Нині триває війна, на вулицях
лежить багато металобрухту, який можна здати, бо це також гроші... Це бог війни приніс їм заробіток,
і це здорово! Чи можна тут перемогти, чи дозволять ці люди чужому Богові стати своїм?
Милосердному Богові тут місця нема, тому, що добра тут ніхто не бачив. У добро тут ніхто не вірить (я
все ще кажу про 20% жителів), його ніхто не впізнає в обличчя.
Пані Стяжкіна розповіла історію, що вже стала легендою цієї війни. «В одному із шахтарських
селищ поставили український блокпост, і щоночі його обстрілювали місцеві мешканці з автоматів
і гранатометів. Що тут скажеш?! Щоб якось розв’язати цю проблему, місцевий «укроп» зробив
шибеницю і поставив на площі біля блокпоста. Зранку місцеві жителі принесли на блокпост кашу,
вареники, ковбасу і сказали: «Чому ж ви, хлопці, відразу не сказали, що ви — влада?» Так от, спочатку
шибениця, а потім школа. Так сюди може прийти чужий Бог. Ці люди не розуміли, що вони жили
погано, і продовжують так жити, але іншого вони не знають. Цей світ уже вбиває патріотів і буде
вбивати власних дітей, які будуть виростати Мауглями. Якщо Донбас — окупована територія, це
потрібно визнати. Вивезти людей, створити програми допомоги, працевлаштувати, пояснювати, що
відбувається і які перспективи. А ми залишаємо там учителів, лікарів та дитячі садочки, прирікаючи їх
на виживання. Якщо у держави немає військової могутності, щоб врятувати донеччан від московської
пропаганди і насилля, то не потрібно і звинувачувати їх.
Референдум про заснування «ДНР» зробили ЗМІ, а не мешканці. Телекадри з чергами на
референдум — це штучне перетворення мовчазної більшості Донбасу на прихильників «ДНР». Жодна
влада за всю історію України навіть не спробувала реалізувати в Донбасі український національнодемократичний проект. Минулих 23 роки місцеві еліти не пускали в Донбас нікого, вони не давали
говорити про Україну, підтримували імідж світлого минулого СРСР і Росії як великої держави. Це був
їхній електоральний капітал. Після Майдану здалося, що українське начало прокинулось і в Донбасі.
Але тут таки на противагу виникла картинка про «Правий сектор» і «бандерівців» — таких собі зомбі
з Західної України, які прийшли ні за що та ні про що вбивати хороших пацанів з «Беркута». «Ти за
кого: за пацанів чи за фашистів? Умить «Беркут» стає святим Архангелом, а Майдан — пекельною
бісівщиною, яка завтра може прийти в твій дім. Це тепер такий архаїчний порядок — світ без
майбутнього. Жителі Донбасу — не ідіоти, вони нічим не відрізняються від інших громадян України.
На мою думку, в кожному суспільстві відсотків тридцять патріотичних і активних людей, а решта —
звичайні обивателі, які не хочуть думати про політику і про те, хто скільки у вищих ешелонах влади
нагарбав народного добра. Більшість хоче миру й стабільності в державі, щоб чесно працювати і не
думати, чим завтра нагодувати дітей. На жаль, останніми роками політики і керівники держави своїми
неадекватними діями настільки політизували суспільство, що бабусі, які мали б онукам казки читати,
проводять час біля екранів телевізорів, спостерігаючи за «собачими боями» в політичних шоу. А вони
нав’язують нам гру, запропоновану Кремлем. Сьогодні важливо створювати інформаційний
український простір в Донбасі. Нині, коли є різні технології, не робити цього — сором і ганьба. Замість
благодійних розпродажів краще б розсилали їм інформацію про прийняття закону про переселенців або
про те, що новина про розп’ятого хлопчика — це брехня російських ЗМІ.
Що з цим робити, і чи можна змінити ситуацію? Можна, якщо перестанемо міряти Донбас тільки
чавуном, сталлю і вугіллям. Потрібні патріотичні люди, які б доносили до людей розумні слова. Це
може зробити інтелігенція, котра повернеться додому і почне не тільки любити Україну, а й щось
робити для неї. «Донбас не повернеться в Україну, тому що Донбасу не існує. Тут буде або Україна,
або нічого. До зустрічі в Донецьку!» — сказала наприкінці свого виступу Олена Стяжкіна.
— Як будувати відносини з населенням, яке так міцно засіло мізками в СРСР? Люди їдять із
загального бюджету і водночас ненавидять все українське? — запитали в історика Віктора Суворова.
— Тих, хто виступає проти України відкрито, позбавляти громадянства, і нехай їдуть туди, де булки
на гілках ростуть. Хоч у Швейцарію... — порадив він.
У світі нема жодної держави, крім України, в якій були б створені найкращі культурні та політичні
умови для комфортного проживання росіян. Україна є справжнім раєм для них та російськомовних
громадян. Кремлівська влада отримала в спадок країну, в якій етнічні росіяни становлять пасивний
суспільний сегмент, а кількість громадян азіатських національностей стрімко зростає. Російська сім’я
має одну-дві дитини, а татарські, дагестанські, калмицькі, чеченські, китайські (одна з найчисельніших
національних меншин РФ) сім’ї народжують значно більше й одержують грошову винагороду за
кожного нового громадянина РФ. В Москві, де проживають близько дванадцяти мільйонів осіб,
слов’ян лише три мільйони. Тут проживають більше мільйона вірмен, мільйон грузинів, мільйон
азербайджанців та сотні тисяч чеченців, молдован, таджиків, узбеків та інших народів. Конфлікти на
міжнаціональній і релігійній основі трапляються в РФ щодня. Російські регіональні хроніки новин

рясніють повідомленнями про бійки між татарами, кавказцями та росіянами, ножові поранення
й щоденні вбивства, в яких жертвами найчастіше стають саме росіяни. У Кремлі чудово розуміють, що
Московія керує неросійськими територіями і чужими народами, але не бажає втрачати землі, багаті на
нафту, газ, кольорові метали та інші ресурси. Тому для утримання цілісної імперії доводиться йти на
поступки азіатським народам за рахунок етнічних росіян. За часів СРСР офіційна історіографія
зображала Київську Русь як колиску трьох народів братів, але для єдності всіх народів ця концепція
погано спрацювала. Щоб уникнути непорозумінь і багато не пояснювати чорнявим та розкосим
співвітчизникам, чому так відбувається, кремлівські історики зважилися на перегляд минулого та нову
його інтерпретацію, відповідно до нових політичних реалій. Потреби ринку праці, рівень
працелюбності, економічна ліквідність та ментальні особливості народів, які населяють РФ,
сформували ситуацію, в якій етнічні росіяни у Росії не дають державі значної користі, а є лише
споживачами соціальних програм і видатків федерального бюджету. Економічні показники
підтверджують, що практично всі галузі виробництва та сферу фізичної праці, зокрема будівництво
житлових будинків, доріг та об’єктів інфраструктури в Росії високоякісно й дешево здійснюють
українці, таджики і молдовани. Українці також становлять більшість серед працівників видобувної
нафтогазової галузі Тюменської області. Вони раді отримувати низьку для Москви зарплату і совісно
виконують важкі й небезпечні роботи, не вимагаючи від держави страховок, пенсій, пільг та допомоги
в зв’язку з безробіттям. Ці люди створюють майже все, що фізично виготовляють у Росії. Всю торгівлю
в містах, сферу громадського харчування та малого бізнесу перебрали кавказці та вірмени, які не
обтяжують державу зайвими вимогами пільг і дотацій. Вони самостійно та з відмінною якістю
виконують свою роботу, становлячи основу економічно-активного сегменту суспільства РФ. Більшість
чиновницьких посад у містах зайняли казанські татари, які совісніше, ніж росіяни, з притаманним
азіатським сумлінням й повагою до начальства виконують бюрократичну роботу. Представники
тюркських і кавказьких народів збільшують свою кількість серед артистів, медиків, вчителів
і викладачів вишів, армійських офіцерів. Абсолютна більшість олімпійських спортсменів, які
виступають під прапором РФ, також мають не слов’янські прізвища. Росіяни, які вирізняються високим
рівнем алкоголізму, безвідповідальності й нахабства, часто є лінивими працівниками, які більше
висувають вимоги та скарги до керівництва, ніж працюють. Чи може роботодавець довірити важливі
справи фірми росіянинові менеджеру, бухгалтеру чи інженерові, який покладається на відоме російське
«авось»? У багатьох регіонах Росії перебування працівника в запої є поважною причиною не виходити
на роботу. Мабуть, росіяни, які населяють Донбас, також хотіли б таких привілеїв, бо в Європі цілком
інше ставлення до людей і виконання ними своїх функцій.
В інших країнах життя росіян також не вирізняється комфортними умовами, навіть у колишніх
республіках СРСР. У країнах Прибалтики росіяни також продовжують нагнітати політичну
нестабільність своєю нахабністю і національним шовінізмом щодо місцевого населення. Однак ці
маленькі, але горді прибалтійські народи суворо поставилися до російської етнічної меншини, вказавши
їм місце «гостей у чужому домі», тож росіяни втратили тут панівне становище. Ті росіяни, які не здали
екзамен на знання місцевої мови, не отримали громадянства і ряду привілеїв країни ЄС. В європейських
країнах та США росіяни є звичайними емігрантами нарівні з пакистанцями, сомалійцями та албанцями,
до того ж, через притаманну пристрасть до спиртного та п’яні бійки користуються поганою славою на
Заході. Тут вони зобов’язані вивчити мову країни, в якій живуть, і ніхто не збирається за державний
рахунок відкривати їм російські школи й шанувати їх так, як вони хочуть.

Війна без прикрас
Українці передбачали, що рано чи пізно російським керівникам набридне брехати і вони
оголосять про військове вторгнення в Україну. Війська вторглись, але знову, мов злодії за здобиччю.
Найбільше здивував наш Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, коли перед камерами настільки засмутився,
що ледь не заплакав. Говорив якось невпопад і перебивав власну промову вигуками типу «ой-йо-йой».
В соцмережах читачі його дружно засудили за відсутність витримки в такий відповідальний для
батьківщини час. Але по суті Яценюк сформував проблему абсолютно правильно і розумно.
З російською армією Україна не впорається. І в разі продовження повномасштабного військового
вторгнення нашу країну чекає поразка. Якщо нам Захід не допоможе якось притиснути Росію
економічними санкціями, то нехай допомогли б хоча зброєю. Прем’єр-міністр не озвучив третій

варіант: щоб розпочати з Росією переговори про перемир’я і шукати якогось компромісу. Люди
розуміли, що влада, яка прийшла після Майдану, на примирення з сепаратистами і Кремлем не
погодиться, бо її не зрозуміє народ. Ми звикли дивитися на українських чиновників як на людей дуже
практичних і корисливих, які думають лише про власну вигоду, а не про державу. Однак вони теж
люди, які піддаються емоціям. «Тільки та нація має право на існування, яка готова заплатити за це
життям своїх синів», — пафосно, але цілком щиро сказав «Репортеру» високопоставлений діяч нової
влади. У середовищі майданівців справді багато хто вважав, що нинішня війна на Сході з її тисячами
загиблих — саме та жертва, яку мають принести українці, щоб стати Нацією. Чи багато, чи мало
регулярних російських військ перетнули кордон України в кінці серпня — можна сперечатися довго.
Але безперечно те, що вони дійсно увійшли на нашу територію і різко змінили хід так званої
Антитерористичної операції. Тепер уже мало хто вірив, що вдасться закінчити війну швидко і навіть
узагалі закінчити перемогою. Росія не приховувала, що не допустить військової поразки «Новоросії».
Була велика тривога, що її армія може перейти в наступ і за межі Донбасу.
Тож Яценюк абсолютно правий, що в нас є тільки два «немирних» порятунки — введення
іноземних військ або ж санкції такого масштабу, які зіб’ють Росію з ніг. Не будемо гадати, наскільки
готові або не готові наші західні союзники вводити в Україну війська, щоб воювати з Росією. Вони не
готові. Чи, може, повністю відмовляться від закупівель її нафти та газу або заблокують усі банківські
операції з Російською Федерацією? Можливо, Кремль і Росія жорстоко за все поплатяться, але це буде
потім, а нині війна на території України вже триває. Танкові колони сунуть як мара через російськоукраїнський кордон уже сьогодні, й ми не можемо їм завадити. Нові тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч
загиблих українців можуть, на жаль, долучитися до героїв Небесної Сотні.
«Росія і США будуть воювати між собою до останнього українця», — цю невеселу фразу жартома
сказав генерал Рубан, головний посередник в обміні полоненими у війні на Сході.
Його поки не чують. Але втрати під Іловайськом різко підірвали віру в швидку перемогу, стали
першим дзвіночком, який змушує багатьох прислухатися до голосу розуму. Та й чи хочуть українці
війни? Українське керівництво опинилося на новому перехресті. Так само, як і в кінці червня, воно
вирішувало — війна чи мир. Придушити сепаратистський анклав на Сході або прийти до
компромісу. Якщо у перші дні сепаратистів можна було виловити, то тепер уже пізно. «Проспали»
Крим, а тепер і Донбас. Є тільки одна альтернатива — війна без кінця і краю. У містах Донбасу, де
АТО триває вже кілька місяців, місцеве населення ще кілька місяців тому натхненно сперечалося,
поділялося на «ватників» і «бандерлогів», а нині якось поступово прийшло до консенсусу: все одно,
хто переможе, аби війна завершилася. Спочатку криком кричали, бо хотіли до Росії, а коли та
створила хаос, то їм уже все одно, хто буде правити, лиш би настав мир. Росія тільки й чекає, коли
українська мрія про народження Нації зміниться її повною деморалізацією, коли вже справді всім
стане все одно. І тоді країну можна буде брати голими руками, навіть без танків.
Цьогорічна війна між Україною і Росією не має жодного пояснення. Коли люди говорять однією
мовою, мають однаковий військовий стрій і без шевронів, то важко визначити, на чиєму боці людина
воює. Дивна війна... братовбивча.
Про особливості цієї війни розкажу з деяких розмов самих бійців, які мені вдалося вихопити
з інтернету відразу, як кажуть, «зі свіжих вражень». Коли українські бійці потрапили в оточення під
Іловайськом, родичі й розгнівані громадяни прийшли до адміністрації Президента і Міноборони
вимагати, щоб бійцям послали підкріплення. У відповідь високі чиновники запевняли бійців
і громадськість у тому, що командування робить усе можливе. Потім ми дізналися, що в «котлі»
почалася справжня бійня — колони військ, що виходили з оточення, зустрічав масований вогонь
артилерії противника...
Приклад іловайського «котла» хоча й найгучніший, але не перший, запевняють бійці. «Коли
у Донбасі почалися бойові дії, мене як старшину в запасі призвали в армію, — розповідає боєць. —
Після десятиденної підготовки батальйон перекинули до Житомира, потім — до Маріуполя, а в червні
надійшла команда про передислокацію до Луганської області. Місто Ізварине у нас було праворуч,
а прямо перед нами — Краснодон. Попереду нас стояла сьома рота, потім п’ята, а потім наша.
Недалеко стояли другий і третій батальйони, а перший — стояв позаду нас, аж за териконами.
Озброєння в нас було досить пристойне (танки, гармати, БТРи, БМП), а завдання поставили:
спостерігати і не стріляти. Сепаратисти почали атаку з Краснодона. За тиждень вони буквально
спалили сьому роту: шість гаубиць, три танки і чи то сім, чи вісім БМП. Залишилась одна машина.
У сьомій роті з 80 осіб залишилося 30. Коли звідти бійці приєдналися до нас, то вже почали й нашу
роту обстрілювати. Дуже багато загинуло прикордонників, які стояли недалеко. САУ-шки противника
так покремсали наших хлопців, що потім довелося частинами збирати тіла. Це був наш перший бій,
і психологічний стан тих, хто вижив, важко описати. Просто страшно...

— Вас розстрілювали, а наказу відбиватися не було? — запитав кореспондент.
— Якби був наказ, наш батальйон за тиждень узяв би не тільки Ізварине, а й Краснодон, бо у нас
було все: озброєння, сили, настрій. А ми стояли. І кожен день бачили, як з Ізвариного на Краснодон
дорогою йдуть фури, техніка! Про це все доповідали щодня нашому комбригові Грищенку. Але
команда була одна: «Спостерігайте!» Це не одного мене наводить на думку, що генерали навмисне
добровольчі батальйони підставляли на знищення. Хлопцям кажуть: ідіть, буде підкріплення авіацією,
артилерією, а в результаті не тільки підмоги не надсилають, а ще й накривають прицільним вогнем.
— Поранених з оточення як забирали?
— Лежали у нас вони кілька днів, поки забрали. Ніхто не їхав, не було і гелікоптерів. Якось везли
машиною полоненого в штаб, то радіокерований фугас розбив ту машину вщент разом з тими, хто його
захопив і супроводжував. Явна наводка своїх. Ще один приклад: сидимо в засідці й бачимо, що кордон
переходить колона з «Градів» і БТР. Телефонуємо в «Центр» і просимо, щоб накрили, поки вони не
зайшли вглиб нашої території. Звідти передають, що комбрига нема, а вони без нього не можуть
приймати такі рішення. Комбриг кожної ночі ночував у Запоріжжі, а нас у той час «Градами»
накривали. Ви розумієте, що таке шість «Градів», повних залпів? Це випалена величезна територія.
Саме після тієї ночі пішло гуляти відео, як згоріли наші пацани, стоячи прямо в наметах. Чому в нас усі
намагаються замовчувати подібні факти? Так само, як з комбригом 95-ї житомирської десантної
бригади. Ніхто по телевізору не виступив ні від прес-центру АТО, ні чиновники. У нас відверто
говорять, що начальника штабу своєї бригади розстріляли пацани! Тому що у нього знайшли $75 тисяч.
За це 152-х десантників визнали неблагонадійними і замість зони АТО після відпустки відправили
в західні райони країни, незважаючи на бажання хлопців воювати на Донбасі. На камеру пацани про це
не скажуть, а з Міноборони тим більше ніхто не виступить, тому що це ганьба для них! А факт є
фактом: хлопців розігнали, занесли в чорний список, начальника штабу нема, комбриг утік і тепер
сформована нова 95-я бригада. Там всі про-да-ажні, — зробив висновок боєць. — В оточенні ми сиділи
близько місяця, вже почали лік дням втрачати. Сепаратисти наступали з Краснодона й з Ізвариного,
а потім замкнули кільце навколо них. Поступово вибили нашу техніку, боєприпаси, а потім і бійців.
Спочатку харчі та воду кидали нам з літака, а потім його збили, і все закінчилося. Кропиву їли, а воду
з калюжі пили. Якщо пощастило з дощем, то воду збирали і кип’ятили. Варили гадюк або полоза...
Потім кукурудза почала достигати на полі, то гризли сирими качани... В той час, коли були поставки
з Дніпропетровська, доставляли сухі пайки і тушонку з яловичини, а вона знаєте якої якості — грудка
жиру, трохи шкіри і банка смороду. В нас звикли на армію весь непотріб за великі гроші списувати.
Після таких харчів у хлопців почалися проблеми зі шлунком, зубами. Було таке, що у місцевого
сепаратиста кілька в’єтнамських свинок конфіскували і зарізали, бо дуже їсти хотіли... Нам волонтери
рації привозили, щоб ми хоч іноді слухали, що в країні робиться, то наші командири перемикали на
канали сепарів і слухали їх, а свої не дозволяли. Комбат мав ніби захищений зв’язок, бо мусив
з комбригом спілкуватися. На думку бійців, то ніхто не координує дій, командування безтолкове. Іноді
відбувається так, що наші — армія і Нацгвардія — накривають вогнем одна одну, бо нема розумного
керівництва або навмисне так провокують. Коли з’ясували, то посміялись зі своєї недолугості, а втрати
списали на козаків. Коли стояли в оточенні, комбат 2-го батальйону Михайло Драпатий перебрав
командування і, не довго думаючи, сказав: «Усе, пацани, викидаємо з машин особисті речі, й будемо
знищувати машини, щоб не дісталися ворогові». Техніку нашу сепари знищили, але не всю.
Розбомбили наші склади боєприпасів, і техніка стала ніби непридатною. Залишки третього батальйону
вирішили йти здаватися. Вони спалили свою техніку і пішли в Росію. А наш комбат подивився на це
неподобство і сказав: «Ні, хлопці, не будемо спалювати, зброю в руки — і пробиваємося». Під цей
шумок, коли ворог чекав, що ми здамося, ми проскочили більшу частину окупованої території. Згодом
сепари здогадалися і почали стріляти, але ми пішли на прорив і вийшли. Комбат врятував сотні наших
душ, техніку, і це його велика заслуга. Залишки 72-ї бригади вийшли в Сонцеве, потім нас доправили
до Мелітополя. Ось туди і прилетів нас вітати міністр оборони Гелетей, обіцяв комбатові героя дати...
Натомість відправили всіх у відпустку і навіть не потурбувалися, щоб забезпечити бійців
транспортом», — розповів один з бійців.
На запитання кореспондента, чи повернеться він в АТО, боєць відповів, що лише тоді, коли буде
оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. Тоді треба буде батьківщину захищати, а нині, на
думку рядових бійців, генерали і чиновники з Міноборони набивають кишені кривавими грішми.
Психологічний стан багатьох бійців дуже тяжкий, особливо тих, кого знову посилають в АТО, бо
настає розуміння безглуздості цієї боротьби. Або ми воюємо, або здаємось! І карати зрадників за
законами військового часу потрібно у вищих ешелонах влади, а вже потім — рядових бійців,
поставлених у нелюдські умови.

Не всі, кого беруть до армії, психологічно готові вбивати. У військкоматах не проводять належним
чином медкомісії, бо вважають, що на м’ясо кожен доброволець згодиться. Є такий тип бійців як
«корвалолщики», вони, побачивши кров, падають, втрачають свідомість, або їх з початком обстрілів
починає трясти, і вони закривають вуха, забиваються в якийсь куток і сидять там, поки не закінчиться
обстріл. Не можуть хлопці перебороти в собі страх. Розуміють, соромляться свого стану, а вдіяти проти
природи нічого не можуть. Ці бійці постійно вживають ліки. Хіба таких людей не можна використати
десь у тилу, де від них була б більша користь? Недавно чула розповідь одного бійця, що в них офіцер
мав таку фобію. За нього під час бою командував сержант, але це в решти бійців викликало
неоднозначне судження. Оці «корвалолщики», повертаючись додому, ще довго не можуть ложку
з борщем до рота донести. Поранень у людини ніби нема, а зі строю вибита надовго. А після того, як
збирають по полю окремо руки, ноги, голови і складають у пакети — автомат втримати не можуть.
Звечора разом чарку пили, мріяли про майбутнє, а вранці в пакети збирали друзів... Психологічний
стан дуже тяжкий, і описати його я не зможу. Старші бійці кажуть, що молодих необстріляних пацанів
посилати в той кривавий «казан» не варто, але їх посилають. Треба поберегти генофонд українців.
Найбільший парадокс у цій війні в тому, що вже за п’ятнадцять кілометрів від бойових дій, де
масово гинуть люди, — триває звичне життя. «Заїхали в Докучаєвськ зі страхом — хто тут стоїть, чи не
розстріляють нас? Але місто виявилося зайняте нацгвардійцями, і все мирно, тихо... Люди спокійно
ходять на роботу, живуть, наче й нема навколо війни. Це нагадувало якийсь сюр! Адже лише за
15 кілометрів звідси недавно розстрілювали колону з пораненими! — сказав один боєць. — Коли
я повернувся додому, то таке враження, ніби цей жах відбувався не зі мною».
У ТСН від 8 вересня було повідомлення про звірячі знущання окупантів над полоненими
українцями на Савур-Могилі. Тіла українських вояків знайдені на місці польового табору. На трупах
помітні сліди катувань. Українські воїни навіть під тортурами залишалися незламними. Разом з тілами
українських військових знайдено і їхній бойовий прапор. Раніше повідомляли, як у битві за СавурМогилу загинув військовий, який недавно підняв прапор України над Слов’янськом.
Україна не має сучасної авіаційної техніки. Українське керівництво вважало, що у нас ворогів нема,
то й військові літаки чи гелікоптери не потрібні. Ті, що на озброєнні застарілі, а пілоти мають
недостатній наліт годин через нестачу пального. Та все ж із початком російської окупації механіки та
пілоти разом з волонтерами зуміли полагодити частину військової техніки, щоб вона послужила
українській армії. Раніше українські ЗМІ повідомляли, що бойовики знищили п’ятнадцять наших
літаків, і один з них Іл-76 з сорока дев’ятьма пасажирами на борту. Ця кривава трагедія записана на
трагічну сторінку Дніпропетровська, звідки бійці та екіпаж родом. Мені потрапила на очі розповідь
кореспондента Влада Абрамова, який став свідком одного польоту.
«Що відчуває пілот Мі-8, пролітаючи над зоною АТО? Гвинт повільно і невблаганно починає
набирати обертів. Гвинтокрил переповнений, на борту двоє бійців між життям та смертю і близько 20
легкопоранених. Одні бійці з нетерпінням чекають зльоту машини, а інші — в напівзабутті
притулилися до вікна, і шепчуть молитву. Поруч зі мною боєць не випускає з рук автомат, ніби він уже
став частиною його тіла. Ці хлопці щойно вирвалися з пекла. Але будь-якої миті можуть потрапити до
нього знову. Тут життя вимірюється секундами, і кожна наступна може виявитися останньою.
Несподівано один з поранених схоплюється і здіймає крик. Сусіди намагаються силою посадити
його і заспокоїти. На пораненого навалюються троє інших, але худорлявий хлопець у вигорілій
футболці кольору хакі намагається вирватися, вислизнути, встати, побігти. А прямо перед ним стоять
носилки. Того, хто на них лежить, звати Ваня. У нього перебиті коліна, сочаться кров’ю бинти на
руках, обличчя й плечі посічені осколками. Один необережний рух сусіда по вертольоту — і поранений
закричить від болю.
— Зачепиш Ваню — викину з вертушки! — репетує на невгамовного хтось із його товаришів.
Боєць ще щось викрикує, але рев двигуна і свист лопастей глушать його. Мі-8 повільно піднімається
в повітря. З ілюмінатора видно крихітний польовий аеродром, з якого ми злітаємо: кілька вертольотів,
вантажівки, два ряди польових наметів і рів-притулок. Звідси до передової — лічені кілометри. Наші
пілоти поспішають якомога швидше долетіти до Харкова, де розташований військовий госпіталь. Мій
сусід, коротко стрижений чоловік у літах, просить потримати рентгенівські знімки і нахиляється до
ілюмінатора.
— Хлопці попросили, щоб я помахав їм рукою з висоти, — пояснює він. — Я з Волині, воюю
в батальйоні «Айдар».
— А я Саньок, недобиток з трьома осколками, — нахиляється до мене ще один хлопець. — Мене
забирають у госпіталь, а товариш не дочекався борту...
Буйний Юра знову намагається встати. Тепер я розумію — він рветься в хвіст салону, де лежить
його тяжкопоранений товариш. Юру знову намагаються посадити, скрутити йому руки, зв’язати.

— Юра!!! Все нормально! Тут не стріляють, тут усі свої!
Лікар робить хлопцю заспокійливий укол.
— Сука війна, — волинянин із «Айдара» дивиться на Юру, потім на кореспондента очима, повними
болю, туги, втоми. — Цей пацан потрапив під мінометний обстріл, у нього шок. Таке буває. Ти не
дивуйся.
Поранених супроводжують три медики. Один з них міцно тримає Юру. Другий схилився над
важкопораненим і підвішує до стелі крапельницю. Потім під’єднує прилад для стеження за ритмом
серця. Третій доглядає за іншими бійцями.
В одного з поранених на чолі виступив піт, він прикладає руку до серця і кілька разів стискає пальці
в кулак — жест не потребує розшифрування. Медик дає йому якісь краплі, потім повертається до
тяжкопораненого, показує йому піднятий великий палець, хлопець слабо повторює жест — мовляв,
так, усе в порядку. Треба робити укол ще одному бійцеві, голова якого з кожною хвилиною схиляється
все нижче і нижче до колін. Це завдання не з легких: пілоти намагаються летіти якомога м’якше, але
машину все одно трясе і хитає. Прямо за курсом — призахідне сонце. Ми поспішаємо на захід, геть від
сходу. Хлопці часто повторюють фразу з кінофільму «В бій ідуть одні старики»: «Будемо жити!».
— Знаєте, що залишається від людей після вибуху? — запитує кореспондент пілота.
— Так, ми літаємо в саме пекло, — відповідає пілот і зітхає. — Туди, де ллється шквальний вогонь
з усього, що стріляє. Але ти бачиш, що поранені пацани сподіваються тільки на нас. І, розуміючи це,
не зважаєш на міномети і зенітки, бо повинен забрати їх і доставити до лікарів. Це для них там війна,
а для нас робота.
За час, поки триває АТО, ці пілоти вже доставили в госпіталь сотні й сотні тяжкопоранених (точної
цифри нема, статистику ніхто не веде).
— Найбільше запам’ятовується найстрашніше — «вантаж-200», — зізнаються хлопці. — Загиблих
треба забрати з передової якомога швидше. Знаєте, як виглядають тіла, що пролежали кілька днів під
пекучим сонцем? Знаєте, що залишається від людей після вибуху? Тобі дають целофанові пакети,
в яких складено все, що залишилося від пацанів. Руки, ноги — все окремо. І ти береш ці частини тіл,
вдихаєш цей огидний запах крові та смерті. Капає щось липке... Таке хочеться забути і ніколи не
згадувати. Втім, «швидкою допомогою» наші гелікоптери називають не тільки тому, що вивозимо
поранених. Дуже часто вони рятують бійців, коли війська потрапляють в оточення», — розповідав
полковник В’ячеслав Миколайович.
Пілот розповів про кілька бойових операцій, в яких брали участь Мі-24 і переломлювали ситуацію.
Противник звинувачує авіацію в усіх смертних гріхах, приписує їй удари по міських кварталах,
зруйновані будинки і дитсадки. Але пілоти кажуть, що звинувачення бойовиків голослівні.
— Пілоти на вертушках літають низько над землею, тож усе бачать, як на долоні. Одна справа
скинути бомбу з висоти невідомо куди, а інша — на школу чи житловий будинок. Ти бачиш, яка в тебе
мета, і повірте, ніхто з нас не здатний стріляти по мирному населенню. Інша справа знищити табір
екстремістів під Слов’янськом.... Але там точно нікого з простих городян не було, — розповів В’ячеслав Михайлович. — У нас буває два типи завдань: перша — завдати точковий удар, а друга —
перевезення вантажів чи хворих до шпиталю. Буває, що і полонених перевозять гвинтокрилами.
Оптиміст, веселун, душа компанії пілот Руслан давно залишив службу, зайнявся бізнесом, відкрив
мережу магазинів у всій країні. Але в перші ж дні АТО пішов у військкомат, домігся, щоб його
зарахували до льотного складу. З кабінету виніс не тільки дозвіл, а й упевненість у тому, що
військкома та обох його заступників слід негайно розстріляти:
— Що це таке? Беруть 15 штук за те, щоб солдафон не потрапив у зону АТО. Якщо домовляєшся по
блату — 10 тисяч. Якщо по дуже великому — то шість тисяч гривень. Це я тобі розповідаю розцінки
волинського облвійськкомату. Так і напиши!
У гелікоптерників у зоні АТО регулярно відбуваються ротації. Відпрацювали пілоти 45 днів — і на
місяць виїздять у відпустку. Руслан не так давно повернувся на другий термін.
— Коли я був удома, мені ночами снилася тільки кров, як вона тече. Хіба це нормально? Тільки
трохи заспокоїв нерви, як настає новий мандраж — скоро знову на війну. В моєму борту 48 дірок
заклепано... Ось дірка, ось дірка, ось дірка. Ось ця від автомата, а ця — від великокаліберного
кулемета. Ось найстрашніша: ще трохи... і в двигун потрапили б. Наші пацани тоді весь боєзапас
розстріляли на ворога... Чи страшно? Перший раз було страшно, тепер буду тут стільки, скільки треба.
Ми все-таки офіцери. Борг є борг, а Вітчизна у нас одна, і ми за неї життя віддамо. Просто тупо
ляжемо. Мене не хвилює моє здоров’я, мене хвилює щось більше, — розпікається Руслан. — Я тут
буду до осені, до зими, я гризтиму землю, щоб вони не пішли далі. Крим, сука, «віджали» тому, що
ніхто не стріляв.

— Кажуть, що сили були нерівні, що наші солдати просто безславно лягли б, — додає
кореспондент.
— Зараз «Гради» по нас луплять, то що, давайте відійдемо до Києва? Пропонуєте не лягати під
кулі? Це війна! — викрикує Руслан. — Я привіз із собою прапор України і поставлю його над
Донецьком! Але ти не подумай, що у нас тут бандерівці. У нас половина екіпажу зі Сходу. Мій
командир з Волновахи, штурман з Харкова, і між нами нема проблем.
Руслан переводить дух і звертається, очевидно, до всієї АТО, до всіх українців:
— Пацани! Я згоден бути тут місяць, два, три. Але все це трохи затягнулося. Пора закінчувати!
Багато написано про пілотів, про їхні переживання один за одного, про важкі перельоти під градом
куль і неприховану тривогу за українську армію. На їхніх очах чиновники з Генерального штабу
роками знищували авіацію та її людський потенціал. Усю добротну техніку «профукали» за роки
незалежності. Гелікоптерам, на яких літають наші хлопці, 20–30 років. А які військові кадри ми
втратили за період незалежності! А чи знаєте, що на підготовку висококласного офіцера держава
витрачає $1,5 мільйона? Це висококласний фахівець. Схоже, що армію навмисно розвалювали... Таку
думку висловлювали не тільки пілоти. Єдине, що можу, то це побажати пілотам чистого неба, справної
техніки і легкої посадки!
Хочу поділитися з читачами розмовою з бійцем добровольчого загону, брат якого захищав
Донецький аеропорт. Хлопець повертався в зону АТО з похорону молодшого брата, який воював
і загинув у найгарячішій точці Донбасу — донецькому аеропорту.
— Він загинув у день мого народження, мені виповнився 21 рік, а Степанчику було 19, — сумно
сказав хлопець.
— Ви доставляли тіло додому? — запитав кореспондент.
— Так. Степанчика дуже сильно пошкодило вибухом міни. Обличчя зовсім нема. Труну на
похоронах не відкривали, я не хотів, щоб мама це бачила. В зону АТО брат пішов добровольцем. Ми
телефонували один одному, спілкувалися, коли була можливість... Дім згадували, сім’ю, дитинство...
— Не думали, щоб повернутись із зони АТО додому?
— Ні. Там ворог, який хоче прийти в мирні міста, руйнувати їх, захоплювати полонених, обкладати
даниною. Там ворог, який убив мого брата...
— Ви воюєте проти російських підрозділів, «кадирівців», терористів «ДНР» і «ЛНР»? В України є
шанси вистояти?
— Російська армія не має стільки сил, щоб нас перемогти. Хоча вони свою армію десятиліттями
модернізували, але війна показала, що Росія, як і раніше, сильна лише технікою. Якщо українським
підрозділам дати достатньо техніки — ми їх просто вб’ємо. Вони вже стільки місяців донецький
аеропорт узяти не можуть, Дебальцеве та ще ряд ключових пунктів. Зі шкіри лізуть, — але не можуть,
зазнають серйозних втрат. Єдина їхня сила, проти якої ми не зможемо боротися, — ядерна зброя. Не
потрібно було Україні віддавати ядерну зброю. Нею, може, не скористаються, але страшилка
ефективна.
— Який противник з тих, що сьогодні воює проти нашої армії, найнебезпечніший?
— Найважче з російським «спецназом». Це так звані «морські котики», вони добре підготовлені.
Ми ж прийшли з мирного життя і воювати ні з ким не збиралися.
Хлопець довго розповідав історію, в якій українські бійці перехитрили і знищили групу того
«спецназу», а потім додав: вбивати тих, що прийшли на нашу землю, не тільки можна, а й треба.
«Кадирівці» — смертники. Не думають, що роблять, погана тактика, погана виучка, але смерті не
бояться. Ми ж тепер їх «кровні вороги», а вони — наші. В Чечні багато українців втратили своїх
близьких. Чеченці мого старшого брата вбили, то у мене також на них є образа. Про сепаратистів та
«ідейних» з «ДНР» і «ЛНР» говорити не буду. Серйозної загрози для українських військових вони не
становлять... Ще забув сказати — у «морських котиків» — якийсь хитромудрий військовий стрій, їх
у тепловізори не видно. Нам би такий.
— Що все-таки з перемир’ям? Є воно чи ні? Що змінилося? — запитує кореспондент.
— Може, на папері, для Європи — воно є. Для нас, солдатів, стало після підписання цього
перемир’я тільки гірше. Після того, як було його оголошено, з-під Дебальцевого нашу важку техніку
почали виводити на 15–20 кілометрів, як було домовлено. Щойно колона вийшла на марш, як її
накрили російські «Гради». Колону розбили повністю. Такої інформації наші ЗМІ чомусь не
повідомляли... І взагалі, дуже багато того, що відбувається там, у зоні АТО, — тут про це навіть не
знають. Тут багато неправди... Ви бачили фронт, бачили реальний стан справ... Скільки ще триватиме
війна? Дуже довго — два, може, три роки. У нас нема важкої зброї, ніхто її не дає. Якби влада хоча б
скоординувала наші зусилля, налагодила зв’язок між батальйонами, чітку взаємодію, грамотно
продумували б операції... Ми вже гнали б терористів і російську армію з нашої землі. Але можновладці

цього не роблять. Просто плюють на нас: стійте тут самі, їжу шукайте самі. Ось так. Але ми, українці,
війну виграємо. Просто якби нас підтримала влада — ми б зробили це вже до весни наступного року,
а так буде потрібно набагато більше часу.
— Яке враження було після війни, коли повернувся додому?
— Знаєте, мій родич живе в селі, вони громадою брали біженців з Донбасу. Одного разу він запитав
одного з них — здорового мужика: «А що ти тут робиш, коли твою землю захопили?» Той відповів:
«Ховаюся від війни, я ж біженець». Мій родич сказав, що наші пацани там гинуть за вас, що його
племінника там убили, а ви, мовляв, тут відсиджуєтеся ... І ще раз запитав: «Що ти тут робиш?» Той
відповів: «Чого причепився?! Що роблю... Баб ваших я тут трахаю!» Після цього люди біженця побили
і вигнали.
— А там, на фронті, підтримку українців відчуваєте?
— Безперечно, люди нам дуже допомагають. Якби не прості українці, ми б не встояли. Волонтери
везуть продукти, обмундирування. А влада тільки відбирає. Протягом місяця ми не отримали жодних
продуктів від Міноборони...
— Як то — жодних продуктів?
— Недавно три дні в окопах сиділи і майже нічого не їли. Тоді почали знайомим волонтерам
телефонувати і просити допомоги, щоб з голоду не втратити свідомість... Боялися не в бою загинути,
а здохнути з голоду. Ще раз кажу: влада нічого не робить. Принаймні, для нашого 25-го
добровольчого батальйону. Протягом місяця нам так і не підвезли харчів. Нас годують волонтери, яким
гроші дає український народ. Можна я, користуючись можливістю, звернуся до українців?
Давайте...
— Я хочу сказати, щоб люди не несли допомогу до військкоматів та інших державних установ, не
передавали Міністерству оборони. Ця допомога на фронт не доходить. Передавайте перевіреним
волонтерам, тим, кому довіряєте. І ще хочу сказати — дякую вам за допомогу. Ми там за народ стоїмо.
І разом ми обов’язково переможемо.
Переповів розмову з бійцем Антон Гусєв. Він процитував і слова Ернеста Хемінгуея: «Я вважаю,
що всіх, хто наживається на війні, мають розстрілювати громадяни країни, за яку їх змушують
боротись, у перший день військових дій».
Контрнаступ України став несподіванкою для Кремля. Джеймс Шерр — науковий співробітник
Королівського інституту міжнародних відносин, колишній керівник програми досліджень Росії та
Євразії цього Інституту — на сайті The World Today написав про те, що саме Україна, а не Захід
змінила динаміку конфлікту на Донбасі, а Кремль недооцінив злагодженість і стійкість України.

Українські «кіборги»
Кіборг — це істота, яка не відчуває страху, зайвих емоцій, а просто до кінця виконує те, що
потрібно. Мабуть, тому так і назвали бійців, які обороняли Донецький аеропорт; це — наші
найсміливіші чоловіки. Кіборг — термін, утворений зі слів «кібернетичний організм». У науковофантастичних творах кіборги — це напівлюди, напівмашини, людиноподібні роботи. «Кіборги» —
узагальнена назва солдатів 93-ї окремої механізованої бригади, що належить до шостого армійського
корпусу Збройних сил, та бійців Добровольчого корпусу, створеного на основі «Правого сектору». Ці
підрозділи утримували Донецький аеропорт 243 дні, починаючи з кінця травня 2014 року. Впродовж
багатьох місяців ми спостерігали за ними, як і за всіма напрямками фронту, аж поки аеропорт не став
символом звитяги українських воїнів. Лише наприкінці вересня мене зацікавив у Фейсбуці допис
киянина Сергія Сергеєва, що стосувався захисників аеропорту. «Прибився до нас на роботу біженець
з Донецька. Мої пацани приліпили йому кличку «сепаратист» — хоча він зубами скрипить, коли ми
його так називаємо. Один з його колишніх співробітників напився «скломою» і пішов воювати за
«ДНР». Телефонує сьогодні нашому біженцеві дізнатись, як справи. Через хвилину новенький кличе
нас послухати розмову і вмикає гучний зв’язок. Далі мовить боєць «Новоросії»: «Я, блін, не знаю, хто
захищає Донецький аеропорт, але ми їх три місяці вибити не можемо. Пробували штурмувати — нам
таких вломили, що мусили відійти. Почали накривати їх «Градами» — вони пірнають у підземні
колектори каналізації. Вирішили залити їх водою, але вони по колекторах перебрались аж до Авдіївки,
піднялися на поверхню і повернулися в аеропорт. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди — це
кіборги!»

Українською Брестською фортецею називали ще Донецький міжнародний аеропорт. Бійці декілька
місяців утримували летовище. За той час від нього залишилися тільки вежа та злітна смуга. Коли
український воїн іде на смерть на Донбасі, він не просто виконує свій обов’язок і не просто захищає
свою Батьківщину, — він вірить, що захищає українську Незалежність. І коли росіяни їдуть звідусіль
на Донбас убивати наших хлопців, то теж вірять, що тут фашисти знищують російськомовних. В Біблії
написано: «Біси теж вірять».
Як вдається обороняти залізну фортецю та хто такі українські «кіборги», спробую розповісти
словами бійців і кореспондентів, які намагалися побувати в самому пеклі.
«В оточений противником аеропорт, — згадує боєць Михайло, — літаком Іл-76 нас закинули 31
травня. Коли ми прилетіли, там усе вже було розбите і розстріляне. Досі тут працювали специ
з Кіровограда, які прикривали нас. Бій відбувався зовсім поруч, і наші тримали периметр. Півтора
десятка спеців полетіли тим самим літаком на відпочинок. А ми відразу зайняли позиції. Наше
відділення складалося з восьми бійців, на моїй позиції залишилося п’ятеро. Інших людей відправили
на термінал. Завдання було таке: спостерігати й утримувати позиції. Били по нас в основному вночі.
Вдень рідко. Ми стояли біля Путилівського мосту, а менше ніж за кілометр — блокпост сепаратистів.
Від нас їх не було видно, але пацани, які не так далеко від нас стояли, спостерігали за ними постійно.
Потім запитуємо командира: «Є блокпост, давайте ми його накриємо!» Нам відповідають: «Не можна.
Ваше завдання — спостерігати, бо Київ не дає команди. Якщо його розстріляти, то його потрібно потім
зайняти. Я звичайна людина і думаю: якщо знищити одних — на їхнє місце прийдуть інші, то і їх треба
накрити, ще раз стануть — і тих накрити. Але чомусь не можна».
— Чим ви були озброєні? — запитує кореспондент.
— Різне озброєння. Згодом нам скинули установку ПТКР, якої ніхто з нас до того і в очі не бачив.
За 68 днів, що я там був, боєприпаси скидали літаком лише двічі. І був дикий випадок: скинули не того
калібру. Посилочку прислали, а стріляти нічим. Наш підрозділ одну посилку отримав від волонтерів.
Місяць просили, щоб вони нам її передали. Там були рукавички, антисептик, знеболюючі уколи,
«нічник». Наприклад, шприц знеболюючий мав би бути в індивідуальній аптечці кожного бійця, але
у нас не було, тільки бинт і вата 1968-го року випуску. До половини липня менше терористи нас
обстрілювали, бо думали, що нас там дуже багато. А коли дізналися правду, то по кілька разів на день
з трьох сторін лупили. Були і втрати, бо заховатись нікуди — всюди асфальт (блокпост біля
Путилівського мосту). Втрачали товаришів, а замінити ніким. Ось так і тримались. У мого брата було
поранення, то фельдшер лише наступного дня витягнув осколок, коли брата перенесли до
бомбосховища у термінал.
— Виконуючи наказ, ви не вбили жодного ворога? — запитує кореспондент.
— Убив, і не одного. Іноді ворог підходив так близько, що мовчки лише спостерігати за ним не
вистачало сил. Не я його вб’ю, то він мене. Тому порушували наказ «не стріляти» і діяли на свій
розсуд.
— Де ж ви там більше двох місяців жили?
— В ангарі. Там був склад з фарбою, лампочками, світильниками, отам ми і жили. Їжа препаскудна.
Тільки Ляшко нам «Мівіну» якимось чином передав... Спасибі йому, звичайно, але у нас води довго не
було, то ми її суху гризли, щоб хоч чимось шлунок забити. Багато прикрощів довелося пережити через
перебої зі світлом. Спали в спальниках, бо в ангарі ночами холодно, ніби восени, хоча вдень жарко.
Через два з гаком місяці командування вирішило змінити бійців. На допомогу прийшла 93-тя бригада.
А нам вказали маршрут, за яким ми змогли вийти з оточення без перешкод. Сюди я приїхав
з простудженою спиною і хворим шлунком. Тепер лікуюсь у госпіталі, хоча у мене відпустка», —
завершив сумну сповідь Михайло.
«Вранці в понеділок, 1 грудня 2014-го, бійці АТО отримали наказ підірвати старий термінал
Донецького аеропорту, який вони виконали успішно. Втрат серед українських військовослужбовців
нема, — повідомив у Фейсбуці один з бійців 95-ї бригади. — Бої за стратегічний об’єкт тривали
протягом усього дня». Втім, згодом у штабі АТО цю інформацію спростували. В РНБО також
говорили, що українські військові, які захищають аеропорт у Донецьку, навмисно не підривали
термінал, позаяк він служить захисною спорудою для українських бійців, і підривати його нема сенсу.
За словами спікера РНБО Андрія Лисенка, захисники Донецького аеропорту відбили втрачені позиції
і повернулися на руїни старого терміналу. Складалося враження, що ліва рука не відала того, що
робила права. «Українські військові повернулися в старий термінал, точніше в те, що від нього
залишилося. За старим терміналом усю ніч працювала наша артилерія», — йшлося в повідомленні
іншого журналіста.
Щоранку ми прислухалися до приймачів, щоб почути, чи стоїть ще символ українського форпосту.
Здогадувалися, в яких нелюдських умовах перебувають захисники летовища, яке вже жодної цінності

не мало, а найкращі хлопці гинули щодня. Може, росіянам і не жаль своїх, бо в них народу більше, ніж
у нас, а для України це велика втрата. В мережі інтернету гуляла інформація, що згідно з Мінськими
домовленостями донецьке летовище по лінії розмежування не належало українській стороні. Тому
дописувачі часто запитували керівників: навіщо ми нищимо своє озброєння і даремно губимо людей?
Але якщо так думати, то треба щодня відступати, щоб нічого, крім території, не втрачати. Тоді ми
невдовзі дійдемо до західних кордонів. «Кіборги» не мають змоги читати відгуки диванних патріотів
чи стратегів, вони продовжують захищати українську твердиню і доводять Путіну, що Донбас не впаде
йому до рук, як Крим. Не називатиму, скільки людей з обох боків загинуло у боях за цей форпост, бо
точних цифр ніхто не знає. Але в інтернеті є не фейкові фотографії з моргів Горлівки, Донецька та
інших міст — голих трупів, складених штабелями. Є світлини пересувних російських крематоріїв, які
спалюють щодня до десяти трупів кожен. Дивуюся: невже ця інформація не доходить до росіян і вони
не цікавляться, за що гинуть їхні сини в Україні? Бояться українських фашистів? Але ж українці
жодної загрози росіянам не створювали. Ми в себе вдома не хотіли терпіти бандитів при владі. Тепер
убиваємо один одного, щоб спокійно сиділось тим, хто прийшов на зміну.
Крим чекає допомоги від Росії, а так званого коридору досі нема. Путін обіцяв через два тижні взяти
Київ, а тут якийсь аеропорт псує всі плани. Навколо тільки руїни, але ще й досі звідкілясь стріляють
і десятками вбивають воїнів російських відбірних військ, які стоять чомусь позаду сепаратистів. Терпець
у російського керівництва увірвавсь, і воно вкотре дало команду наступати. Почалося справжнє пекло...
Активіст Алекс Нойт опублікував на своїй сторінці: «Донецький аеропорт — реальна битва під
Сталінградом 21-го століття. Сталінград нервово курить збоку». У мережі активно коментують
черговий бій в аеропорту інші дописувачі, називають число жертв.
«Контратака «кіборгів» у новому терміналі! Через загрозливу обстановку і прорив противника на
другий поверх нового терміналу сьогодні вдень на допомогу захисникам аеропорту прибув свіжий
підрозділ наших десантників. Годину тому українські підрозділи в новому терміналі здійснили
контратаку на другий поверх терміналу, щоб відкинути штурмові групи російської бригади «Спарта».
У запеклому ближньому бою противник був вибитий з більшості приміщень на другому поверсі, який
має ключове тактичне значення для утримання будівлі. Запеклий ближній бій з великими силами
піхоти противника сьогодні триває весь день, і триває в ці хвилини. Кілька разів доходило майже до
рукопашної — супротивників розділяло 3–5 метрів. Це реальний Сталінград в 21-му столітті! Контроль
за терміналом у наших руках. Противник встановив прапори «ДНР» на краю будівлі, й зберігає позиції
в підвалі нового терміналу, на третьому поверсі. Повішений прапор — єдиний «успіх» супротивника за
день. Чергове 156-е «захоплення аеропорту» «Моторолою» закінчилося тим самим, що і попередні
штурми. Російські загони зазнали великих втрат. Новий термінал під нашим контролем, відступати
наші війська не збираються» — написав Юрій Бутусов.
Ми ж, затамувавши подих і ковтаючи сльози, слухали два тижні тріумфальні повідомлення
з російських засобів масової інформації про те, що символ української могутності — Донецький
аеропорт — російські сепаратисти вже захопили і навіть прапор почепили. Сучасні інформаційні
технології дають змогу будь-яку картинку сфабрикувати і мізки «запудрити».
Так, російські війська вели артилерійський вогонь по всьому фронту в районі аеропорту, намагалися
придушити українську артилерію, зірвати перекидання резервів та постачання на допомогу захисникам
аеропорту. Українські села на лінії зіткнення піддавали масованим ударам, але захисники
продовжували утримувати позиції.
З території летовища від «кіборгів» надходила тривожна інформація: «За останні години в районі
аеропорту наша артилерія «відсипала» терористам, за підрахунками бійців, аж... п’ять разів. По нас
луплять постійно з чотирьох боків. Хлопці повідомляють, що половина підконтрольної раніше
території вже не наша. І тільки з однієї причини — артилерія мовчить! Чому? Снаряди закінчилися чи
команда згори така?! Ми тут як пацюки в акваріумі, — казали «кіборги». Прислали сім хлопців на
підтримку — троє з них уже з пораненнями. Минув час ультиматуму, коли бійцям давали змогу до 17-ї
години вийти звідти. Вони, звичайно, не підуть. Реального підкріплення досі нема. Артилерія
практично мовчить.
Тим, хто це читає, сенсу панікувати нема. Це — війна. Всіх, кого можна було вдарити по голові
цією інформацією — вдарили, аж до міністра оборони. То що сталось? Адже раніше наша арта
у відповідь «сипала» серйозно. Що змінилось? Я не вірю в конспірологію. Я вірю, що у сусідній країні
є правитель, який усіма силами штовхає нас у затяжну і криваву війну, щоби врятувати свій режим.
І йому в нашому Генштабі «хтось» допомагає. Але ми впораємося, бо таке траплялося й раніше.
Тільки, будь ласка, ті, від кого залежить допомога бійцям в аеропорту, робіть неможливе. Робіть усе,
що у ваших силах».

Чи чув той заклик Президент? Чи він уже давно «здав» за Мінськими домовленостями аеропорт,
а вперті «укропи» не хочуть виходити звідти, ризикуючи життям? Я думаю, коли з часом українці
дізнаються багато нового, що насправді відбувалося в ті дні на летовищі. А найімовірніше, ці новини
зітруть зі сторінок в інтернеті й залишать тільки офіційну версію у Вікіпедії, в якій не буде того, що ви
прочитаєте у моїй книжці. За кілька місяців роботи над цією темою я вже побачила, що зранку ще
можна виловити в інтернеті певну інформацію, а коли прокидаються і беруться до роботи
модератори — вона зникає. Тож після війни залишаться тільки ті спогади, які встигли зафіксувати на
папері.
Через тиждень після кривавого 19 січня 2015-го — дня, що став крахом «символу», мені потрапив
на очі запис волонтера Віктора Пузанова, свідка тих подій.
«Багато місяців, відколи почалася війна, існує практика забирати своїх поранених та вбитих.
Здебільшого вона стосувалася «новоросів», які штурмували нас, а потім щедро встеляли землю своїми
тілами. Українці після бою дозволяли їм забирати своїх. Після останнього бою терористи також
скористалися цією традицією. Взявши дозвіл, вони зайшли на третій поверх терміналу і підігнали
танки ніби для трупів. Насправді привезли вибухівку і розстріляли наші вогневі точки, замінували
перекриття третього поверху і підірвали, поховавши під ним українських «кіборгів». Наша артилерія
знову дотримувалася тиші... Було багато поранених. На відміну від українців, терористи не дозволяли
їх звільнити від завалів і вивезти. Багато бійців померли через втрату крові, бо нікому було надати
допомогу. Збройні сили України потім проводили спецоперацію, але вона не досягла успіху. 21–22
січня «кіборги», котрі вижили й могли рухатися, самотужки покинули термінал. Залишилися ті, які
опинилися під завалами... Було дві спроби пройти, витягнути їх. Сепаратисти прострілювали там
кожну стежину, поклали ще багато наших. Потім були переговори з працівниками Червоного Хреста,
щоб витягнути хоч когось. Ви хотіли правди? Ось вона — війна двадцять першого століття».
У «Правому секторі» наполягають, що у завалах залишилися більше десятка поранених, які
відмовилися здаватись і залишити термінал. «Кіборги» вистояли — не вистояв бетон!
На сайтах так званої «Новоросії» бойовик «Моторола» стверджував перед камерою, що, мовляв,
в українців вибухнув боєкомплект, і це викликало обвал верхнього (!) поверху. Якщо б так трапилося
насправді, то сепари мали б пишатися цією перемогою над «укропами». Підірвати українців — не
злочин, а майже подвиг. Військова хитрість. Браві «новороси» підірвали українських бійців! Медаль
у зуби за таке! Навіщо соромитись? Але відповідь крилася зовсім в іншому. 13 січня, під час першого
штурму, в будівлю нового терміналу ввірвалися «кадирівці» з особистої армії Путіна, які присягнули
йому — імператорові. Спеціальною технікою вони «розкривали» підвали і зайняли одне з приміщень.
Там їх і накрили «укри». Когось убили, хтось здався сам, але близько сорока «кадирівців» залишилися
там під замком. Наступного дня чеченці зчепилися з російськими спецпризначенцями і вбили їхнього
офіцера саме тому, що, мовляв, через нього ця група потрапила у засідку. Чеченці запропонували
обміняти полонених українських вояків на своїх, що опинились у підвалі аеропорту. Російські специ
відмовили їм, бо треба було б припинити штурм, а це в їхні плани не входило. Кілька днів російська
«спецура» штурмувала термінал, намагаючись визволити чеченів. Безуспішно.
Спочатку терористи не мали на меті залишитись у терміналі, в разі його захоплення, бо це
безглуздо. Вони намагалися вибити з нього українців і знищити будівлю, як уже вчинили зі старим
терміналом. Але сорок живих небіжчиків у підвалі були, як більмо на оці. Хоча верхній поверх
і захопили, але підірвати будівлю побоялися. Злякалися гніву чеченів.
Однак 17 січня українці завдали контрудару і вибили сепаратистів на 3–4 кілометри від аеропорту.
В Москві чекали втішного результату, а його не було. Повідомлення про замурованих у підвалі
кадирівців надходили аж до 18 січня. Наступного дня ще чути було ознаки життя плазуючих
підземеллям, але потім пролунав вибух... «Кіборги» припустили, що підрив з підвалу здійснили самі
кадирівці.
У Кавказ-Центрі стверджували, що саме 19 січня кадирівців підірвали українці, на основі
повідомлень чеченського керівництва. Ось тільки хто вчинив підрив? Не буду описувати «розбори»
між сепаратистами: хто винен у загибелі кадирівців. Як з’ясувалося потім — терористи «Мотороли»
пускали і газ у термінал, і мінували його, щоб тільки виконати вказівку Кремля і захопити аеропорт.
Коли стало зрозуміло, що це їм не вдасться, вони при першій можливості підірвали всю будівлю.
Чеченці, які сиділи в підвалі, загинули від вибуху. Кадирівців разом з «кіборгами» вбили бійці
«Мотороли» зі спецами-підривниками російських спецслужб. Після Іловайська їм не звикати до таких
операцій. У тому, що росіяни вбили своїх у терміналі, нема нічого дивного, люди для них — лише
інструмент.
Сепари повністю знищили село під Донецьком — Піски. У ньому не залишилося жодної цілої
будівлі. За кілька днів штурму росіяни артилерією і «Градами» зруйнували село, розстрілюючи мирних

людей. Це їх вони приїхали з Росії «звільняти» від життя і майна. Саме так росіяни воювали і в Чечні,
змітаючи село за селом разом з немічними, жінками та дітьми, перетворюючи все в криваву масу. Ось
ці «визволителі» роблять життя людей Донбасу пеклом.
Із повідомлень зі штабу АТО стало відомо, що у ході переговорів керівників спільного центру
України і Росії в районі Донецького аеропорту вогонь припинено. Тим часом «управління розвідки»
самопроголошеної «ДНР» зацікавилося машинобудівним заводом ВАТ «Точмаш». Зокрема, силовики
припускають, що, незважаючи на оголошене напередодні «закриття», підприємство все ж має загрозу
опинитися під контролем терористів. Імовірно, бойовики планують ремонтувати власну військову
техніку на території заводу. А згідно з повідомленням групи «Інформаційний опір» Дмитра Тимчука,
бойовики зацікавилися не тільки територією, на якій розташоване підприємство, а й майном
машинобудівного заводу. В район Стаханова Луганської області прибув спецпідрозділ «Вымпел» ФСБ
Російської Федерації, який раніше діяв на півдні Луганської області. Це свідчить, що ще від одного
заводу залишиться «мокре місце»...
В інтернеті розповсюдили відео, на якому терорист на позивний «Гіві» допитує «кіборгів», які
виходили з летовища й через туман потрапили у полон. Потім сепари перед телекамерою витягали
з машини вбитих українських бійців. Картинка не для слабко нервових! В одного бійця знесений череп,
поруч валяється мозок, а обличчя молоденького хлопчини ангельське, спокійно дивиться в небо. Якби
мати побачила свою дитину такою — серце розірвалося б. Наступний кадр показував, як полонених
«кіборгів» вели вулицею і на них кидалися озвірілі жінки. Їх переконали, що це українці винуваті
в тому, що на Донбасі триває жорстока війна. Такої війни людство ще не знало. Не так страшні холод
і голод, як російська брехлива пропаганда, яка зазомбувала людей настільки, що вони перестали
думати і тупо довіряють телевізору. Коли проїжджали з полоненими через якесь село, то було видно
розбиті будинки, але на найвищій точці прикріплена «тарілка», і її ніхто не збиває. Дбають про
інформаційну їжу для своїх рабів. Якщо тупо довіряють Путіну, то чому не запитають, коли ж він
візьме їх під покровительство Росії? Навіть недолугий чоловік мав би вже зрозуміти, що Донбас Росії
не потрібен. І яку «Новоросію» можна збудувати, коли російські бойовики знищили на тій території
всю інфраструктуру, вивезли обладнання з заводів, затопили шахти? Олігархи залишилися тільки зі
своєю частиною власності, на якій нікому буде працювати. Я тепер задумуюся, чи варто боротися за
тих зомбі? «Це вже діагноз, і від такої хвороби не вилікуєш», — кажуть лікарі. А я чомусь упевнена,
що нам знову доведеться не їсти і не пити вдосталь, а відбудовувати Донбас, так як Крим відбудували,
а потім отримали від кримчан ніж у спину. Нам треба вивчати історію і знати своїх вічних ворогів.
Вони тільки перетасовуються «дружити проти кого», а в думках плекають надію заволодіти землею
України. Дехто скаже, що я дуже жорстока і не люблю людей. Це неправда. Я ненавиджу тих, що
прийшли на чужу землю і хочуть нав’язувати свої правила життя, грабують країну, намагаються
вивершитись і принижують українців як націю.
Боротьба за Донецький аеропорт стала символом українського опору російській агресії. 243 дні
оборони летовища увійдуть в історію України і стануть для нових поколінь прикладом боротьби за
Незалежність. І хоча термінали зруйновані, бої в районі Донецького аеропорту тривають...
Згідно з даними з відкритих джерел, випробування аеропортом пройшли не менше двох тисяч
українських військових, які побували в рамках ротації безпосередньо на території об’єктів Донецького
аеропорту і брали участь у боях з бойовиками, найманцями та російськими військами. Всі вони стали
«кіборгами». Якщо навіть офіційні втрати збройних сил України великі, то російських військ
і терористів за вісім місяців здаються фантастичними. Втім, саме за бойові заслуги бійці української
армії отримали прізвисько «кіборги» від терористів. Збройні Сили України за всі місяці протистояння
в аеропорту знищили, за зведеними даними з відкритих джерел з боку бойовиків, не менше тисячі
терористів, найманців і солдатів регулярної російської армії. Крім того, втрати ворога в техніці —
близько 150 одиниць. Але враховуючи, що цифри втрат сторони занижують, реальний збиток значно
вищий і може в рази перевищувати оприлюднені цифри.
Поки були стіни, бійці успішно відбивали напади. Російським військовим вдалося змусити українців
покинути термінал, лише повністю зруйнувавши будівлю. Якби бетон виявився міцнішим, «кіборги»
могли б досі обороняти термінали. В результаті бійці витримали і вистояли, а стіни підвели. Але
проявлений героїзм «кіборгів» залишиться в історії як символ незламного духу українських воїнів. Проте
ставити крапку в цій історії зарано, адже війна триває...

Без вини винувата

Минув рік від початку Майдану, і чим більше вникаю в те, що відбувається в нашій країні,
тим більше мені хочеться повернутися до інтерв’ю містера Розенталя, про яке я згадувала на початку
цієї книжки. Не приховую, що тема єврейства мене зацікавила давніше, коли я писала попередній
роман «Хочу в Тарасюківку». Але там лише поверхово зачепила цю важливу, на мою думку, тему, і,
мабуть, тому мої читачі чомусь не звернули на неї тієї уваги, на яку я сподівалася. Тож у цій книжці
спробую розкрити свою думку ширше, може, кого зацікавить.
Почну здалека. Одним із важливих і найскладніших питань національного життя Російської імперії
було і залишилося «єврейське питання». Жоден з нехристиянських народів не привертав до себе такої
прискіпливої уваги з боку німецької і російської влади, як євреї. До 1914 року в Росії проживало більше
половини всіх євреїв, котрі населяли земну кулю, тому «єврейське питання» в національній політиці
цієї держави набувало чи не найголовнішого значення. Одним із способів контролю за життям
і настроями євреїв у Російській імперії, до якої належала більша частина України, була цензура на
єврейську діяльність. Чому саме про євреїв так піклувались, а не про ті народи, які споконвіку населяли
ці землі? Євреї розбрелися світом і починали своїми діями привертати до себе увагу. Я задавала
комп’ютерові запитання на кшталт «За що світ не любить євреїв», але відповіді не знайшла, бо якщо
вірити містерові Розенталю, то всі ЗМІ в їхніх руках, і вони не оприлюднюють такої інформації. Може,
хто призабув, то я нагадаю деякі події, пов’язані з цією темою, щоб читачі краще зрозуміли те, чим
хочу поділитися з ними.
Що таке Голокост? Це переслідування і масове знищення євреїв у Німеччині під час Другої світової
війни; систематичне переслідування та знищення європейських євреїв нацистською Німеччиною
протягом 1933–1945 років. У ширшому розумінні, Голокост — це систематичне переслідування
і знищення людей за ознакою їх расової, етнічної, національної приналежності (цигани, геї, масони,
безнадійно хворі). На практиці намагання підтримувати «чистоту раси» означало, що терору
і винищенню підлягали хворі деяких видів, особи з психічними вадами та гомосексуалісти. Якщо
містер Розенталь переконує, що «євреї — люди вибрані Богом», то до якої групи неблагополучних
віднести євреїв? Неповноцінних чи шкідливих? Увесь світ налаштований проти них, мабуть, через те,
що євреї шкідливі в будь-якому суспільстві? Згідно зі свідченнями Міжнародному трибуналові
співробітника СС Дітера Висліцені, переслідування і знищення євреїв поділялося на три етапи: «до
1940 року — за допомогою планового виселення. Друга фаза — концентрація у формі ґетто всіх євреїв
у Польщі та інших зайнятих Німеччиною східних областях. Цей період тривав приблизно до початку
1942 року. Третім періодом було так зване остаточне вирішення єврейського питання, тобто
планомірне знищення єврейського народу. Під терміном «остаточне вирішення» нацисти розуміли саме
фізичне знищення євреїв. Незважаючи на явно дискримінаційну політику стосовно євреїв, геноцид
розпочався далеко не відразу після приходу нацистів до влади. Нацисти прагнули видавити їх з країни,
проте часто євреям було просто нікуди їхати. Для євреїв Європи, за відомим висловом Хаїма Вейцмана,
«світ розділився на два табори: на країни, які не бажають мати у себе євреїв, і країни, які не бажають
впускати їх у свою країну. Антиєврейська істерія в Німеччині призвела у 1938 році (в ніч з 9 на 10
листопада) до масових погромів, що ввійшли в історію як «Кришталева ніч». У 1933–1939 роках
з Німеччини й Австрії втекло 330 000 євреїв. На початку війни нацисти розробили кілька варіантів
вирішення єврейського питання і одним із них була пропозиція Кремлю прийняти євреїв рейху в СРСР.
Нині пишуть, що Сталін не дав на те згоди, але навіть з багатьох фільмів ми знаємо, що вони
нелегально перетинали кордони і тихо оселялися на наших територіях. Під час війни єврейське
населення СРСР також знищували, але не в таких кількостях, як у Європі.
Все ж таки: чим насолили євреї всьому світові, що їх не хочуть бачити поруч із собою? Виникає
безліч «чому?», і я звертаю увагу на слова містера Розенталя. Хто хоче ознайомитися з повним його
інтерв’ю, то може знайти статтю («Скрытая Тирания» в інтернеті, а я пропоную читачам відповіді
лише на деякі запитання кореспондента, які мене найбільше зацікавили.
Попереджаю: я не антисеміт, бо в мене не було жодних проблем з євреями. Давно мала приятельку
єврейку, і її мама завжди наголошувала: не плутайте жидів з євреями! Щоправда, я досі не бачу різниці
між ними, може, разом з’ясуємо. Раніше в суспільстві не порушували питання: яка різниця між
росіянином і кацапом, українцем і хохлом, жидом і євреєм? А от цього року, відколи кацапи, або
росіяни розпочали з нами війну, стало легше визначити, хто є хто.
Тепер мислю словами містера Розенталя і зроблю зауваження: «Сіоністська пропаганда завжди
ґрунтувалася на помилковому припущенні, що євреї — це ізраїльтяни, таким чином, припускаючи, що
Палестина — це земля євреїв, і що треба допомогти їм повернутися туди, нехай вони будують свою
державу. І довірливі християни всіх країн підтримують їх у цьому починанні. Всесвітня Сіоністська
Організація — це унікальна організація з державними функціями, але бере свою силу не з однієї
держави, а з сімдесяти двох держав. Головним органом цієї влади є Сіоністський Конгрес (усі органи

влади в СРСР були копіями Всесвітньої Сіоністської Організації). Мільярди американських доларів
щорічно надсилають Ізраїлю, і справжнім американцям це не подобається».
Містер Розенталь розмірковує так: «Наївні політики у Вашингтоні надто довірливі, більшість з них
недостатньо розумні. Потужні єврейські лобісти вже давно все прибрали до своїх рук, і їм ніхто не
може протистояти. Деякі американські гроші повертають з Ізраїлю і витрачають їх на сіоністську
пропаганду (і підривну діяльність) в Америці. Нема нічого поганого в тому, що ми посилаємо гроші
в Ізраїль без будь-якої сплати податків, оскільки ми досить розумні, аби зробити це так, щоб нас не
спіймали».
Кореспондент запитав містера Розенталя, як їм так швидко вдалося інтегруватися в інші країни,
і той відповів: «Після голокосту виникло питання як пробити собі дорогу в цьому світі, як відволікти
увагу інших від расового питання, тому євреї почали думати над тим. Що може бути ефективніше,
і водночас поза підозрами, ніж оголошення себе релігійною громадою? Ми можемо успішно існувати
серед інших націй і держав, поки нам вдається переконувати їх у тому, що ми не окрема нація, а лише
релігійна громада. Між іншим, це один із найбільших наших обманів. Ми перейняли цю ідею від гоїв.
Ми, євреї, ніколи не мали релігійних установ, бо геть позбавлені всякого ідеалізму. Це означає, що віра
в життя за межами земного абсолютно нам чужа. Наприклад, Талмуд аж ніяк не є посібником для
підготовки до життя в загробному царстві, він забезпечує нас правилами, як максимально саме в цьому
світі отримувати задоволення. Талмуд — це збірник інструкцій для підтримки єврейської общини
і регулювання наших стосунків з неєвреями. Наші вчення не обтяжуються моральними проблемами,
а лише тим, як отримати ті задоволення».
«Наша релігія дивна для не євреїв, — продовжує містер Розенталь. — Наше життя — тільки від
світу цього, і наша ментальність абсолютно чужорідна духу християнства, як і його засновникові Ісусу
Христу. Коли Господь це зрозумів, то вигнав нас із Храму, бо в той час ми, як і завжди,
використовували релігію як засіб, що сприяє нашим комерційним інтересам. Але в той час ми зуміли
прибити Ісуса до хреста — за його ставлення до нас. Сучасні християни, між іншим, практикують
партійну систему, і для того, щоб виграти вибори, вони поливають один одного брудом, випрошуючи
єврейські голоси. Вони навіть інтригують спільно з нами, проти інтересів своїх власних націй». «Ми
зобов’язані ретельно приховувати наш справжній спосіб життя і справжній характер. Це необхідно,
щоб продовжувати паразитувати серед інших націй. Наш успіх у цьому зайшов так далеко, що багато
хто приймає євреїв за справжніх французів, англійців, італійців чи німців, які просто належать до
іншого віросповідання, ніж основне населення в країні. Це особливо проявляється в урядових колах, де
чиновники мають тільки мінімальні історичні поняття, тому, саме там ми обманюємо порівняно легко.
Дивно, що ні в кого найменшої підозри не виникає, що ми не такі як вони. Хоча один тільки погляд на
контрольовану нами пресу, повинен був би наводити цих йолопів (має на увазі нас — Авт.) на підозру.
Цим пояснюється паразитична природа євреїв. Ми ніколи не робимо вигоду один з одного, лише
з інших націй. Євреї створили п’ять міфів, щоб приховати свій статус і створити собі комфортне
проживання серед інших націй: Євреї — Богом обрані люди; Ісус Христос — це єврей; шість мільйонів
євреїв було вбито у Другу світову війну; всі нації та раси рівноправні; євреї — просто релігійна
громада». Для чого це все робиться? — запитаєте ви. Для того, щоб легше потрапити на ключові пости
у владі як рівноправним громадянам цієї країни. Містер Розенталь переконаний, що, крім євреїв, ніхто
не вміє керувати державою: «Що публіка знає про те, як керувати країною? (до питання про кожну
кухарку, яка в СРСР керувала країною). Більшість народу — осли, просто осли! Ви не маєте сміливості
навіть висловитися про те, що думаєте! Ваші люди не мають мужності. Тому, що ми стежимо за вашим
мисленням, більше того, виховуємо у вас почуття провини за злочини, які скоювали ми, і виховуємо
у вас почуття страху навіть критикувати євреїв відкрито».
Ось я наважилася говорити з людьми про них, і побачимо, що з того вийде!
Прочитайте уважно наступний абзац, у якому містер Розенталь розповідає про основну діяльність
євреїв і як їм вдається викачувати гроші з тих країн, де вони при владі: «Ми знайшли чудове рішення,
як розколоти суспільство зсередини. Треба оголосити війну класів і протиставити робітників
керівникам підприємств. Це ще один з найбільших наших обманів, тому що насправді існує радше
трикутник, а не дві сторони. У сучасній промисловості капітал, який ми, євреї, представляємо є
самостійною силою і вершиною трикутника. А робітники і керівництво (гої) знаходяться в його основі.
Вони постійно нацьковуються один проти одного, й у них нема часу, щоб поглянути вгору і побачити
верхівку, від якої і виникають усі проблеми. Керівництво підприємств змушене підвищувати ціни на
товари, бо ми збільшуємо ціну за користування капіталом. Працівники вимагають підвищення
зарплати, керівництво підприємств знову змушене підвищувати ціни — це порочне коло. А ми ніколи
не привертаємо увагу до себе, оскільки саме від нас, євреїв, походить справжня причина інфляції. Ми
роздуваємо конфлікт і боротьбу класів до такої міри, що вони не звертають жодної уваги на нашу

діяльність. Ми не працюємо і не керуємо підприємствами, але ми отримуємо весь прибуток! Це — за
допомогою нашого маніпулювання грошима.
Капітал, який ми продаємо промисловості, не вартує нам нічого — то лише паперові гроші, цифри,
ми друкуємо і беремо їх з повітря. Це через «національний» банк ми даємо в борг іншим папірці або
цифри, які нам самим не коштують нічого, і це поширюється на всі місцеві відділення банку. А вони
в свою чергу, перекладають борг на промисловість. І тут ми могутніші навіть за Бога, оскільки
створюємо своє багатство з нічого, на порожньому місці. Ви здивовані? Не дивуйтеся. Це правда, ми
справді робимо більше, ніж Господь Бог. Уся наша всесвітня влада і багатство створюються з ні-чо-го!
Створеним з нічого капіталом ми робимо і підприємців, і робітників нашими безвихідними
боржниками, й у цього боргу нема жодних шансів зменшитися, він тільки збільшується — так
запрограмована наша система. А оскільки борг робітників і підприємців перед нами тільки
збільшується, то ми посилюємо класову боротьбу між ними. Тому їм ніколи не збагнути, що треба
об’єднатися й атакувати нас разом, не множити борги, а створити безконфліктні стосунки між
робітниками і керівництвом у промисловості. Тоді ви замість того, щоб віддавати прибуток нам,
матимете можливість використати його для підприємства і держави. Але справжнього капіталіста ви не
побачите, бо він надійно захований від сторонніх очей у скляних будинках, куди ніколи нікого не
пускають. Якщо гої зрозуміють, що ми з ними робимо, і проженуть нас, то збільшать свій добробут
і заживуть краще. Ми, євреї, просто мліємо від того факту, що дурні гої ніколи не спроможні зрозуміти,
що саме ми є капіталістами і паразитами, котрі споживають левову, тобто найбільшу частку
промисловості, в той час як робітники і підприємці, фіктивні капіталісти, яких ми підставили,
отримують усе менше й менше...».
Тепер можна проаналізувати стан нашої економіки за останніх два роки. Я не спеціаліст, але бачу,
що наш уряд працює за таким самим принципом, як описав містер Розенталь: узяти побільше кредитів,
щоб загнати Україну в таку боргову яму, з якої вона ніколи не вибереться. Найбільша промисловість
України — у руках євреїв, банки — в руках євреїв, керівництво Верховної Ради — також у руках
євреїв. Хоч би які «розумні» закони Верховна Рада приймала, вони змушують суспільство виконувати
лише ті статті закону, які вигідні їм. Тому в країні досі тривають хаос і беззаконня. Не можна
стверджувати, що в цьому нема вини решти українців, але риба завжди псується з голови. Якщо
людина не сприймає нав’язаних правил гри, то вона випадає із суспільного процесу.
Потрапив мені на очі ролик зі зверненням до українців Едуарда Ходоса, голови Харківської
єврейської общини, письменника. Я вже переконалася, що якась сила «підкидає» мені інформацію,
коли я заглиблююсь у чергову тему. От і тепер, будучи під враженням інтерв’ю Розенталя, прослухала
запис із Ходосом. Не з моєю освітою аналізувати процеси світової політики, але спостерігаючи за тим,
хто в Україні прийшов до влади, люди мають знати, куди ми йдемо. Не кожному відомо, де можна
знайти відповідну інформацію, бо про цей процес відкрито у нас не прийнято говорити. Українці через
фінансові труднощі купують літературу для дітей, інколи — художню, а публіцистику читають лише
небагато людей і то, мабуть, не ті, кому вона адресована. Не кожна людина може зрозуміти глибинні
процеси, що відбуваються в країні та за її межами. Українці — хлібороби, трудівники. Їм не
притаманно плести інтриги далі своєї хати, вони досі не навчилися стратегічно мислити на багато років
уперед. Добре сьогодні — й слава Богу! Але поруч з нами живуть євреї, які ніби не проявляють великої
активності, однак вони причетні до багатьох подій, що відбуваються у світі. Ми вже жили під
окупацією Росії, Польщі, татар, австрійців і знаємо, чого від урядів цих країн можна чекати. З усього
видно, що вступаємо в нову еру окупації. Євреям завжди подобалася багата українська земля, а тепер
з’явився шанс створити тут «Землю обітовану» для єврейського народу. Нині найкращі позиції в них
склалися в Україні, бо владу українці довірили тим, які належать до групи найвпливовіших євреїв
України. Тож не дивно, що тепер євреї масово пішли в політику. Едуард Ходос каже, що Вадим
Рабінович, який відсидів близько десяти років у тюрмі за крадіжки у великих розмірах, тепер багатий
бізнесмен і «смотрящий» у Верховній Раді від Ігоря Коломойського, громадянина не тільки України,
а й Швейцарії та Ізраїлю. Пан Коломойський є представником приватної компанії Vangard в Україні.
Це дуже потужна промислово військова компанія, пов’язана з Монсантой (транснаціональна
компанія, світовий лідер в галузі біотехнології рослин) та іншими антилюдськими
структурами і проектами. Її представники, на думку деяких аналітиків, за рангом, прийнятим серед
глобалістів, стоять вище Обами. Мета цієї компанії — довести, що Росія воює з Україною, і натиснути
на європейські держави, щоб вони почати озброювати Україну зі своїх складів. Потім змусити
європейських платників податків викласти гроші на новітню зброю, вироблену цією компанією.
Внаслідок масштабних бойових дій, а також доведення економіки до банкрутства Україна буде
знищена як держава і дістанеться за безцінь господарям пана Коломойського. Частина народу вимре
від злиднів, а на їхнє місце повернуться євреї. Українцям відкриють дорогу на всі чотири сторони, щоб

вибралися з України добровільно. Президент мав би дбати, щоб затримати молодь і розумних людей
для України, натомість він «вибиває» в Європи прийняття закону про безвізовий режим. Судячи
з «великої» єврейської місії «Мішіах», війна в Україні триватиме довго, можливо і «до останнього
українця». Генерал Рубан також належить до цієї місії, то, мабуть, знає, що каже. «Хабад» —
єврейський фонд України, яким керує харківський бізнесмен Фельдман — це і є найбільша «п’ята
колона» в нашій державі. З їхньої подачі в Україні пишеться новітня історія: була допетрова,
післяпетрова і тепер гряде дніпропетровська. Недарма ж у літературі «Хабад» Дніпропетровськ
позначений як місце народження шостого «Єврейського месії» і колиска вирішального й остаточного
настання «Ери Машіаха». Отже, щоб українці знали, що на нашу землю з’явився ще один претендент.
«Хабад» — у Росії так само сильний, як і в Україні, а то й сильніший. Не треба плекати ілюзій
з приводу того, що в Росії відстоюються ще чиїсь інтереси, крім «Хабаду». Це наочно видно
з антиукраїнської пропаганди, коли в Росії забувши про все, про Київську Русь зокрема, продовжують
розпалювати ворожнечу і переконують населення, що в Україні орудують бандерівці та нацисти, і від
них потрібно звільняти Україну. Але від кого нас може звільнити Росія, якщо в її владі таке саме
засилля хабадників?!
Повернуся до інтерв’ю містера Розенталя. Коли кореспондент запитав його, чому євреїв гнали з усіх
країн і як їм вдалося знову стати паразитами в багатьох країнах, той відповів: «Коли я був маленьким
хлопчиком, то нас вчили дуже розумно. Євреї тоді мали розумного рабина, вождя світового іудаїзму,
поради якого особливо цінували в світі. Він сказав: євреї повинні зробити вигляд, що вони більші
християни, ніж самі християни. Набратися терпіння і чекати, робити необхідні пожертви. Ми завжди
були готові пожертвувати кількома тисячами євреїв задля світового панування. Це плата невелика, і ми
не бачимо в цьому нічого поганого. Мене вчили, що ми повинні ставати юристами, щоб уміти
контролювати й обплутувати суди і суддів, якщо вони не євреї. Ми повинні бути лікарями, вчителями,
священиками всіх церков, і ця мета практично досягнута. А знаєте, чому євреї успішні? Бо вони
згуртовані. Ми вмираємо один за одного, якщо це необхідно. Ми щедро фінансуємо у зовнішню
політику, тому скрізь правимо ми. Хіба цього не досить?»
Мене, як і кореспондента, найбільше вразили слова, сказані після того, як було вимкнено мікрофон.
На запитання «Чому євреї Богом обрані люди?» пан Розенталь відповів: «Ми і є Богом обрані люди.
Більшість євреїв не люблять говорити про це, але наш бог — Люцифер, тому я не брехав, ми обрані
Люцифером люди. Люцифер — живий!» «Я втратив дар мови. Мені нічого було сказати, — написав
кореспондент. — Я спостерігав зарозумілу, хвалькувату особу, яка іноді повністю змінюється, як
хамелеон змінює свій колір. Багато разів він показував і виплескував свою ненависть отрутою.
Наприкінці у мене було відчуття зіткнення з брудом».
Багато чого з того, про що говорив Гарольд Розенталь майже сорок років тому, починають розуміти
сьогодні й обговорюють у пресі. Про приховане єврейське панування люди здогадуються, але відкрито
про це говорити не прийнято, щоб не звинуватили у ксенофобії й антисемітизмі. В нашій країні можна
лише над хохлами насміхатися, принижувати їх, і за це нічого не буде. Однак, коли прочитаєш все
інтерв’ю містера Розенталя, то переконуєшся, що не часто євреї бували такими відвертими перед
пресою. Не дивно, що його швидко прибрали, оскільки надто багато базікав у Вашингтоні про
сіоністські плани. Таким чином, його смерть служить найкращим підтвердженням того, що все, про що
він говорив, не сподобалося тим, які сидять за скляними дверима і правлять світом...
«Україна сама винувата, що привела до влади євреїв», — так стверджують деякі політологи не на
камеру, і їм важко заперечити. Відомо, що в кожній нації є люди як порядні, так і негідники, котрі
мали б опинитися на смітниках суспільства. Ще раз повернуся до колишньої приятельки, яка просила
не плутати жида з євреєм. Тепер соціологи стверджують, що євреї вже давно повернулись в Ізраїль
і ведуть праведний спосіб життя. В багатьох державах залишилося жидо-масонство, бо йому подобається
паразитувати на інших націях, обкрадаючи їхні бюджети і людей! Нехай українські можновладці
доведуть, хто вони: жиди чи євреї? Відчуваю, скільки критики доведеться вислухати на свою адресу, бо
вони вміють не тільки відстоювати власні інтереси, а й дружно нападати на гоїв. Нам треба вчитись у них
оборонятися, бо ми лише огризаємося, щоб не розтоптали.
Виникає запитання: чому ми, українці, обираємо керівників, яким наша земля потрібна лише для
власного збагачення? Під «українцями» я розумію людей усіх національностей, які волею долі
опинилися разом в одному човні. Наша Україна красива і багата, місця та хліба з салом усім
вистачить, якщо ми згуртуємося і доведемо справу Майдану до логічного завершення. З офіційних
джерел відомо, що дев’яносто відсотків усіх прибутків належить невеличкій групі олігархів. І лише
десять — народу України! Тому ми злиденно живемо, а тепер ще й кров проливаємо за збереження
бізнесу жидам чи євреям. Війну розпочали вони, але закінчувати її потрібно українцям. Вистачить у всіх
просити пробачення і кланятися за Голокост і «Волинську різню»! Всім, хто хоче жити на українській

землі, не потрібно вивершуватися над рештою народу і показувати свою богообраність і силу,
нав’язувати свою мову і принижувати державну. Наша земля була щедрою на відважних героїв у всі
часи. Тому не треба забувати, що наливайки, кармелюки, залізняки, ґонти чи бандери народжуються тоді,
коли людське терпіння доходить межі. Ми — народ-трудівник, який ніколи нікого не завойовував.
Плекайте мову своїх меншин, дотримуйтеся своїх традицій і звичаїв — це лише збагатить нас, але
цінуйте державу, в якій живете. Якщо з якоїсь причини когось щось не влаштовує, то нема проблем — ми
країна демократична і випускаємо всіх, куди кому заманеться. А поки що мусимо відстояти свою землю
і Незалежність, які Росія хоче від нас відібрати.

Україна – найбільша проблема Європи
У ці дні сильні світу знову думають як урегулювати ситуацію в Україні. Нещодавно натрапила
в інтернеті на виступ українознавця англійця Ланселота Лоутона, відомого журналіста-міжнародника
з Лондона. Ще в 1939 році у Палаті громад він аналізував тодішню політичну ситуацію, яка дуже схожа
на нинішню. Щоб українцям легше було зрозуміти, чому нас роздирають на шматки, подаю фрагменти
з його виступу, бо краще за нього, мабуть, не скажеш:
«...З огляду на унікальне географічне розташування будь-яка серйозна спроба з боку України
скинути поневолювачів і об’єднати свої чотири розмежовані частини в одну незалежну українську
державу неодмінно викличе справжню паніку..» На думку Лоутона, найглибиннішою причиною
існуючих глобальних міждержавних суперечностей в Європі завжди є «українське питання». На його
переконання, британські політики постійно прагнули прилучити Україну до системи Західної Європи.
«Незалежна й автономна Україна, — наголосив він, — необхідна для європейського економічного
прогресу та міжнародного світу». Однією з причин, що мали значний вплив на формування такої
політики, була громадська думка в британському суспільстві, яке підтримувало прагнення
українського народу до власної національної ідентичності та його глибоких історичних коренів,
своєрідної ментальності, традицій і культури, поворотних моментів історії. У доповіді Лоутона йшлося
про несправедливий для українців Версальський мирний договір після Першої світової війни, що
закріпив розчленування України. Відкрито сказано про польсько-українське протистояння в Східній
Галичині в 20–30-х роках і політику ополячення українського населення, яке тоді здійснювала польська
влада. Наголосив доповідач і на масових репресіях більшовицької диктатури проти українського
національного руху в 1937 році. А про страшний голод, який у 1932–1933 роках спустошив Україну,
сказав відверто, що це влада спланувала, як один із видів винищення української нації. Британський
журналіст зробив такі висновки: «Українська нація — це реальність, яка має під собою принаймні
тисячу років автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою
незалежність; українська земля наскрізь просякнута кров’ю». «Протягом останніх кількох місяців
(1939) Україна — зовсім невідома Заходу країна — знову опинилася в центрі світової уваги. Думаю,
більшість людей можуть сказати, що мало знають або й нічого не знають про Україну. Це не їх вина,
так склалося з поважних причин. Поневолювачі України добре подбали про те, щоб вона залишалася
невідомою, вони заперечували навіть її існування. Дуже важко уявити щось більш варте осуду, ніж
замовчування народу, котрий за давнім правом належить до родини європейських націй. Але
неконтрольовані події тепер вивели Україну на міжнародну арену».
Які події мав на увазі Лоутон? Відверто тоді про це не писали в пресі, але часто наголошували, що
від розв’язання української проблеми залежатиме доля Європи. Політики розуміли, що територія
України у три-чотири рази більша за Велику Британію. Коли Москва захопила Україну, то швидко
після цього був завойований і Кавказ, відкрилися шляхи до Близького Сходу. Мрії Росії заволодіти
Константинополем тепер не здаються примарними. Більшість росіян завжди проявляли, і сьогодні ще
виявляють дуже примітивний підхід у відносинах з Україною, мовляв, нема і ніколи не було ніякої
української нації.
Багато поляків також заперечували існування української нації, кажучи, що Україна — це лише
частина Польщі. За цими амбітними суперечками і претензіями криється причина трагедії України.
Оскільки є багато чого сказати про сучасні події, мені доцільно зупинитися на історичному минулому
цієї землі. Можна легко довести, що Українська держава існувала впродовж трьох окремих періодів.
Перший з них — з дев’ятого до дванадцятого століття. Понад триста років на території, відомої
сьогодні як Україна, існувала потужна і культурна держава, одна з найпередовіших в Європі. Це й була

Україна, відома тоді під назвою Русь, i її столицею був Київ. А потім росіяни поступово присвоїли собі
не тільки її територію, а й героїв, святих, культуру та все майно. Другим періодом Української
незалежності була Козацька доба. Це коли Литва й Польща зайняли спустошену татарськими ордами
й нападами московитів Україну. І в XVI столітті, коли ці дві держави уклали між собою союз, Україна
майже вся опинилася під польським пануванням. Однаково сильні на воді й на суші, козаки часто
діставались аж до Анатолії (внутрішньої провінції Османської імперії) й поверталися з великою
здобиччю. Серед них завжди панував дух бунту, який не зник i в сьогоднішній Україні. Історики
погоджувалися між собою в тому, що козаків ніщо не може стримати в їхніх намірах, що вони горді
й марнославні, смерть приймають легше, ніж рабство. Оця войовнича, заповзятлива і кмітлива
спільнота сформувала кістяк української нації. Козаки завжди захищали українське селянство.
Неупереджені вчені визнають, що, затиснуті між польськими землевласниками та євреями, які служили
агентами, а нерідко й керуючими, селяни були доведені до крайніх злиднів і безправ’я.
Навіть єврейські історики з похвальною об’єктивністю писали, що євреї в ті часи були всемогутні.
Один єврей, що жив у ті часи, якийсь Мозес Гановер, згадуючи, як козаки часто відбирали в євреїв
золоті та срібні скарби, признався, що то була лише розплата за їхні гріхи, які заслуговували навіть на
більшу кару.
Після укладення угоди в Переяславі, дев’ятьма роками пізніше, знесилена війнами і конфліктом
з поляками Росія не змогла підкорити козаків, які не переставали бунтувати. Москва домовилася
з Польщею і поділила з нею українські землі, тобто зрадила Україну. Але ще сто років козаки
продовжували відчайдушно бунтувати. Тільки-но Москва закріпила свою владу над Україною, вона
змінила назву з «Московії» на «Росію». Фактично Московія стала ученицею України, запозичила від
неї все, що тільки змогла, й намагалася відсунути її народ на задній план і гальмувати його розвиток.
Було заборонено вживання української мови в школах і в наукових та історичних працях. Влада робила
все можливе, щоб не тільки витіснити і ліквідувати українську мову, а й знищити національну
свідомість, яка саме в мові знаходила своє втілення. Україну використовували як колонію. Вона була
багата зерном і сировиною, і Росія, занедбуючи власні ресурси в Сибіру, накинулася на ті, що були на
території України. Якщо української нації не існувало, в чому намагаються переконати нас росіяни, то
чому той гніт здійснювали з такою послідовністю і жорстокістю? Навіщо українців висилали з їхніх
земель до Сибіру і на Північ? Умови життя українців Росії були значно гіршими, ніж у Галичині, яка
відійшла до Австрії. Ліберальне ставлення Австрії до українців не подобалося Росії, і тертя на цьому
ґрунті стало однією з вагомих причин світової війни. На Заході майже не знають про голодомор
в Україні та про те, що її патріотів постійно знищували або відсилали на Крайню Північ.
Від Польщі можна було сподіватися на щось інше? Стосунки між поляками та українцями на порозі
сорокових років були кепськими до межі. Очільник Польщі Пілсудський також мріяв про відродження
колишньої польської імперії у вигляді федерації Польщі, Литви та України. Але в Україні протягом
семи останніх років спалахували заворушення, котрі завжди мали на меті створення Української
незалежної держави. Союзники, опинившись перед доконаним фактом, на догоду Франції погодилися
на преференції Польщі за умови, що вона надасть автономію Українській Галичині. Польський уряд
нібито погодився на таку вимогу і, більше того, підписав договір про захист меншин, але ніколи не
дотримувався цього слова. Щоб зменшити фактичну чисельність українців і доводити, що така
меншина — незначна, влада нав’язувала частині населення назву «русини».
Не треба думати, що українці тільки й знають, що бунтувати. Істина в тому, що зіткнулися дві горді
та вперті волі (українці й поляки), і між ними виникло таке напруження, що неможливо було досягти
згоди ні в чому. Українці сповнені рішучості здобути свободу — поляки не квапляться їм дати її. Вони
переконані, що повинні володіти Галичиною, Волинню і Поліссям, які становлять третину їхньої
території, щоб захистити себе від Радянської Росії. У Румунії з українцями поводилися так само
погано, як і скрізь, а з іншого погляду навіть гірше, бо їх не вважали гідними серйозної уваги.
У правах, наданих іншим національним меншинам, їм відмовлено.
Нарешті ми приходимо до четвертої, найменшої частини українських земель, яка після Першої
світової війни перейшла від Угорщини до Чехословаччини, так званої Карпатської України. Але в 1934
році д-р Бенеш сказав: «Ця частина Чехословацької Республіки належить і завжди буде належати нам».
«Розділена між чотирма державами, Україна цікавить дуже багатьох; українська проблема велика
і складна, але в переплетенні перехресних тенденцій можна розпізнати її справжню природу.
Українці — переважно сільський народ. Саме з цієї причини їх завжди принижували. Протягом століть
українці перебували під владою росіян, поляків і євреїв. На жаль, Україна не була єдиною країною, де
на землеробів дивилися зверхньо. Але я сподіваюся, що зневага міста до сільської культури проходить.
Сьогодні селяни всіх країн домагаються поваги до себе», — написав Лоутон.

«Важко уявити, як Україна могла б визволитися з-під радянського панування без допомоги ззовні.
Хоч я впевнений у тому, що більшість населення вітала б таку допомогу, принаймні тимчасово, і я
також впевнений, що їхні лідери не хочуть заміни одного завойовника іншим — вони хочуть
незалежної України. Польща також хотіла б бачити Україну відокремленою від Радянського Союзу,
але не з допомогою Німеччини, бо тоді довелося б втратити Галичину, Полісся і Волинь. Із цих
міркувань відразу випливає запитання: якою повинна бути позиція Великої Британії? А наша позиція,
я вважаю, повинна бути такою самою, як і в українців. Ми повинні стояти по боці України i на боці
кожної держави, яка готова на прийнятних для неї умовах допомогти їй. Іншими словами, ми повинні
прагнути такого рішення, якого бажає сама Україна. І я переконаний, що це в наших інтересах, як i
в її», — сказав на завершення Ланселот Лоутон у 1939 році.
Що змінилося в політиці сьогодні? На мою думку, питання української незалежності нині
в європейців і росіян перебуває на чільному місці. Чи хочуть вони нам її дати? Європа бажає приєднати
нас до себе, щоб мати буферну зону від агресивної Росії. А північна сусідка не хоче втратити колишню
колонію. І підтвердженням цьому є сьогоднішня війна на Сході.
Протягом останнього десятиліття російська «п’ята колона» в Україні розпалює ворожнечу між
українським народом, щоб роз’єднати його і частинами, як це зробила з Кримом, приєднати до Росії.
Чи вистачить у нас духу та сили волі протистояти російській агресії — багато в чому залежить від нас
і нашого керівництва. Але якщо нас знову по одному перекуплять або оптом продамося за «щирі
обіцянки» Путіна, то жорстоких репресій та переселення на територію Крайньої Півночі багатьом не
уникнути. Якщо ми цього разу не захистимо Незалежність, то Майдан і пролита кров багатьох
українців залишаться в українській історії як один із різновидів боротьби за волю, що не увінчався
успіхом. Ще у травні 2014-го Юрій Фельштинський — російсько-американський історик — написав,
що Путін готується до великої війни. «Після окупації Криму в березні 2014 року світ розділився на
оптимістів і песимістів. Перші вважали, що Путін заспокоїться анексією Криму. Другі — що Крим є
лише початком великого шляху, наміченого для Росії. На жаль, Кримський півострів був зданий без
бою. Тоді всі раділи, що обійшлося без жертв. Єдине, що ми тоді чули від європейських
і американських лідерів: «Хай Путін скаже, що Кримом усе обмежиться, і ми дружно заживемо постарому». Замість цього Путін оголосив на весь світ, що настав час виправлення історичних помилок
1991 року, внаслідок яких розпався Радянський Союз. Успішне захоплення Криму породило в Росії
ейфорію й остаточно запаморочило голову Путіну. Тепер Україна бореться з військовою російською
агресією на Сході, що спричинила тисячі жертв, а війна з російсько-української може перерости
у світову. Чи справді вона неминуча? Звернуся знову до статті Ю. Фельштинського: «Нині —
передвоєнний період. Він не для Росії й України передвоєнний (ці країни вже у війні). Він
передвоєнний для решти світу. Звичайно, можливість зупинити війну є. Така можливість є завжди. Але
ті кроки, які Росія продовжує здійснювати, не можуть не призвести до великої війни. Мова йде не
тільки про Крим чи Донбас, навіть Україну. Йдеться про всю Європу. Росія знає, що після початку
повномасштабних військових дій вона виявиться в абсолютній ізоляції, й до цієї ізоляції та розриву
з цивілізованим світом вона активно і відкрито готується. Україна виявилася першим фронтом цієї
війни».
— Але це ж нерозумно — починати велику війну!
«Звичайно, нерозумно. Але жоден правитель і полководець, який починав воювати, не вважав, що
починає велику війну, тим більше світову. Якби заздалегідь був відомий результат, ні одна війна не
почалася б».
***
У річницю розстрілу Небесної Сотні українці знову переживали ті трагічні події, які змусили
багатьох переосмислити життя. Суспільство різко поділилося на два табори: одні були готові
продовжувати боротьбу за Незалежність країни, інші — мріяли повернутися в епоху радянської доби.
Ніхто не міг точно підрахувати співвідношення цих сил, а опитування показали, що воно становить 3:1.
Більшість людей розуміли, що колесо історії назад не крутиться. Минає рік за роком, і ми часто не
можемо згадати, що ж таке особливе відбулося в нашому житті хоч би за останнє десятиліття. Події,
протягом згаданого року змінили нас усіх, ми стали нетерпимими до казнокрадів і тих, хто намагається
всіма способами умиротворити наш бойовий дух...
Із задуми про буття вивів дзвінок Дениса, який після перегляду на російському каналі мітингу
«Антимайдану» на площі Революції в Москві вирішив поділитися зі мною враженнями.
— Росіяни не звикли до одноманітності. Їх збуджує запах крові, багатьом кортить повоювати... —
мовив син, розповідаючи про деяких його знайомих, котрі ходили на мітинг.

— Ми вже напилися крові, тому не раджу вам повторювати наші помилки.
— У нас такого, як на вашому Майдані, ніколи не буде. Перші ж прояви подібних протестів наша
поліція розстріляє і нікого не боятиметься, — впевнено сказав Денис.
— Наш Майдан не відразу став масовим, усе починалося з такого, як у вас сьогодні... А щодо
розстрілів, то ми не сумніваємось у «відвазі» вашої поліції. Розслідуючи криваві події на київському
Майдані, прокуратура встановила, що в мирних людей стріляли і російські снайпери, — повідомила
я інформацію, що недавно озвучив Президент України.
— Нема сумніву, що крім «Беркута» і росіян, майданівців розстрілювали найманці ваших олігархів. Ваш
Президент не сказав того? Що у вас погане не відбувалося б, то винувата завжди Росія! — сердито мовив
Денис. — Чого ви своїм бунтом досягли? Краще жити стало? Я вам прогнозував дефолт ще минулого
року, європейці вам його трохи відтермінували. На скільки гривня подешевшала щодо долара?
— А мій прогноз був, що ми разом з вами в економічну прірву скотимося. Чи ти забув? — починала
нервувати через синові докори. — Ваш рубль також скотився і ціни виросли.
— Але ж не настільки! Ти не хочеш вірити, що Україну зробили розмінною монетою, якою не шкода
пожертвувати.
— Вивчаючи історію, я зрозуміла, що наша земля завжди була розмінною монетою між сильнішими
країнами. Але чому прагнення народу не беруть до уваги? І чому саме наша земля муляє всім?
— Тому що земля багата, хоч який би шматок кому дістався, той отримає зиск, хто — більший,
а хто — менший, — розмірковував Денис.
— Як би ти не критикував наших керманичів, але вони таки втримали економіку на плаву. За
порівняно невеликих кредитів уряд виконує першочергові зобов’язання і витрачає чималі кошти на
оборону країни. Якби не агресія Росії, то ми швидше впоралися б з проблемами, бо, крім вас, ніхто
цього разу на наші землі не претендує. Твоя версія не має підґрунтя, — сперечалась я.
— В УНН (українських національних новинах) передавали думку політичного експерта, ветерана
контррозвідувальної спецслужби «Шабак» Алекса Гройсмана: «На тлі останніх подій на Близькому
Сході все більше жителів Ізраїлю всерйоз розглядають можливість переселення на територію України.
І свої надії на порятунок від ісламістських бойовиків вони пов’язують з ім’ям дніпропетровського
губернатора». Тож не сперечайся, бо підконтрольні євреям ЗМІ не розповідатимуть про це, але деякі
експерти з історії християнства також вбачають в нинішніх подіях в Україні трохи інші проблеми.
Протягом усього періоду, відколи триває війна, вони переконані, що АТО здійснюється в інтересах
євреїв, а не України. Ваші військові ще на першому етапі мали змогу завершити її, але це невигідно
вашим олігархам, бо вони не досягли компромісу з новим президентом. Заколотили всім вони, а Путін
лише скористався слушною нагодою. Олігархи не дозволяють вашому Президентові ввести військовий
стан, саботують прийняття правильних рішень у Генеральному штабі, не поспішають забезпечувати
військових обмундируванням, провізією і речами першої необхідності. Уряд усю логістику та
забезпечення армії переклав на плечі народу і волонтерів. Олігархи змушували українських військових
залишати території, на яких розташовані їхні підприємства. А єврейка Гонтарєва з банкірами опустила
гривню до такого рівня, що економіка навряд чи скоро оговтається. Чому банківський сектор не видає
людям їхні гроші? Ще трохи — і почнуть перерозподіл державної власності. Не будеш же ти Росію
в цьому звинувачувати?
— Звідки ти це знаєш? Навмисне відбілюєш російське керівництво, щоб ми шукали ворогів у себе
під боком? У нас війна, порушені торгові зв’язки, гроші витрачають на утримання армії, тому відбувся
спад виробництва і нема валютних надходжень. А Президентові не так легко впоратися з усіма цими
проблемами, — виправдовувалась я, хоча в душі погоджувалася з усіма недоліками, які син
перерахував.
— Від російських євреїв, які потирають руки, спостерігаючи за вашими подіями. У нас їх при
владі також багато, але в Україні вони впритул наблизилися до здійснення своєї мрії. Залишилося
зачистити територію від українців. Чесні євреї застерігали уряди багатьох країн, що від дії
єврейських авантюристів-ортодоксів є небезпека для всього єврейського народу, але в Україні
політики уваги на це не звернули. Щойно слухав інформацію, що ваші суди і прокуратура повернули
керівникам колишньої влади все добро, яке вони награбували. Єврей єврея не образить! А ви, українці,
годуйте армію, яка їхнє ж добро і захищає, проливайте за них кров, — переконував Денис.
— Українці проливають кров за свою незалежну країну. Мабуть, ти того так і не зрозумів.
А колишній президент, очевидно, був переконаний, що його систему для грабунку країни ніхто не
переплюне. Олігархи ділилися з ним прибутками, і його це влаштовувало. Далекоглядних планів
у наших керманичів, на жаль, нема. Корупція так вкоренилася в усіх сферах економіки, що викорінити
її дуже важко. Отриману від народу владу використовують як можуть, бо впевнені, що це ненадовго, —
додала я.

— Корупція — як ракова пухлина, і позбутися її можна лише хірургічним способом. Ти пригадай
містера Розенталя, який розповідав про приховані від суспільства методи захоплення влади
і викачування грошей з бюджетів. Якщо українці цього ще досі не зрозуміли й дозволяють і надалі
ошукувати себе, то війна рано чи пізно закінчиться, але ви на своїй землі станете рабами в євреїв. А їм
усе одно, як називатиметься країна, суть же не в назві, — міркував Денис. — Ви повинні чітко
розуміти, що в України ворог не тільки Путін, а й внутрішній — ще небезпечніший.
— Навіщо ці страшилки? То Америкою лякав, тепер євреями. Закликаєш до війни з ними? Ти
хвилюйся за свою країну, бо нам хоч європейці допоможуть, а вас обклали санкціями зі всіх боків, і не
знати, як довго все це триватиме.
— Хіба ти ще не зрозуміла, що Європа не може або не має особливого бажання перешкоджати Росії
поширювати свій вплив на Україну? Багато розмов та обіцянок і мало практичних дій, європейці
залишила вас наодинці з бідою, яка називається війною. Я тепер переконався, що й Америці ви не
потрібні, бо це від них далеко і вони не хочуть втручатися. У мене таке враження, що європейці
чекають, коли Україна благатиме про перемир’я на будь-яких умовах, у тому числі про капітуляцію
і втрату свого суверенітету на користь Москви.
— Це вже занадто! Не дочекаєтеся! — скипіла я. — Ти, може, не в курсі, що перед переговорами
у Мінську американці нейтралізували радіоатакою кілька російських супутників. Після цього Росія
втратила можливість стежити за балістичними ракетами, і лише тоді Путін став поступливішим.
Тиждень тому ми були ближчими до ядерної війни більше, ніж під час Карибської кризи, кажуть
політологи. Завдяки американцям, ця війна, по суті, відбулася в космосі. Якщо Росія відмовиться
виконувати Мінські домовленості, то її ще більше ізолюють від решти країн. Тому не треба лякати, що
ми нікому не потрібні.
— А хто підписував ті домовленості? Під Будапештським меморандумом — підписи
найвпливовіших керівників держав, і що з того? Хіба ти не зауважила, що тепер жодні домовленості не
діють? Орків, як ти нас називаєш, приваблює запах крові, тому війна триватиме ще довго. Не хочу, аби
ти вважала, що я схвалюю це все, що сьогодні відбувається, але треба розуміти розклад політичних сил
у Європі та світі загалом. Від таких, як ми з тобою, дуже мало залежить...
— Нас п’янить, як молоде вино, дух свободи, і люди готові вмирати за неї. Ти давно не живеш
в Україні, тому в тебе це почуття притупилося, не маючи підживлення від рідної землі. Рано чи пізно
ти нас зрозумієш. Наш народ налаштований на перемогу, тому готовий боротися з усіма ворогами.
— Нехай вам щастить! Може, тоді й у нас щось зміниться на краще...
Довго я розмірковувала над тією розмовою. Хочу вірити, що в Дениса — хибна думка, але якщо
така загроза є, то чи готові ми зрозуміти суть проблеми. Чи нас вкотре обведуть навколо пальця
і змусять підписати невигідний для українців договір, який знову віддалить від нашої заповітної
мети — мати незалежну державу на багато-багато років? Чи доведеться вкотре терпіти і чекати
народження нових національних відчайдухів, які змусять українців узятися за зброю. Мирним
шляхом влади ніхто не віддасть. Якщо насправді загроза від «Хабаду» існує, то хочу звернутися до
євреїв, як «богообраних»: ми дуже терплячі, землі наші багаті, Бог велить усім жити в мирі та любові,
тому не забувайте, що в домовини нема кишень... Спостерігаючи за тим, як економіка України скочується
у прірву, не видно, щоб олігархи дуже хвилювалися. Свої гроші вони вчасно перевели в офшори
і залишили українців наодинці з усіма бідами. Завоювати слабку державу набагато легше, й лише
патріотизмом людям захиститися важко.
Українці дедалі більше розуміють, що Україна — тільки фрагмент великого геополітичного плану
Путіна щодо відновлення колишньої могутності Радянської імперії. Для нього Крим та Донбас потрібні
лише для дестабілізації ситуації, щоб нас не прийняли в НАТО та Євросоюз. Якщо європейські країни
нас підтримають не тільки гуманітарною допомогою, а й військовою технікою, то Путін не зможе ні
знищити Україну, ні примусити її підкоритися своєму прогресуючому маренню відновити Союз. Не
меншою загрозою нашій Незалежності є малоефективна чи шкідлива політика українського уряду.
Складається враження, що можновладці забули стару істину: розбурханий вулик може покусати
і бджоляра. Ми маємо розуміти, що нині важко і керівникам держави, і громадянам, які найбільше
потерпають від хижих геополітичних прагнень великих політиків. Не даймося нас розсварити і знищити
зародки української державності зсередини. Треба вірити, що з нами Бог і за віщуваннями багатьох
екстрасенсів Київська Русь повинна відродитися з попелу... Тільки б не дорогою ціною...
Р. S. Деякі читачі можуть кинути докір на мою адресу: чому лізу в політику? Це не моя вина, бо
політика влізла в мене і не відпускає. Для нашої спільної перемоги кожен має долучитися тим, чим
може. Чи стане ця книжка корисною для згуртування української нації — покаже час. Революція
Гідності дала нам змогу вільно висловлювати свої думки, і я скористалася цим. Діалоги з синами не є

стовідсотково автобіографічними. Це — літературний прийом, стиль висвітлення проблеми, яка тепер
актуальна у тих родинах, близькі чи знайомі яких мешкають у Росії.

