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ВІД АВТОРА

Книга, яка наразі опинилася в твоїх ру-
ках, є додатковим свідоцтвом твоєї  прямої 
причетності до такого суперечливого і ризи-
кованого явища як радикалізм. Тому, якщо ти 
один з  рафіновано законослухняних громадян, 
краще одразу поклади її туди, звідки щойно 
взяв: «каби чєво нє вишло...». Запропонована 
збірка текстів надає хоч і фрагментарний, але 
багатосторонній опис унікального винаходу 
людства на ймення Радикалізм та відтворює 
обриси політичних поглядів з префіксом «уль-
тра». Частина включених у книгу статей  та 
поезій була написана мною в непростих умовах 
ув’язнення і являла найбільш досяжну для мене 
реакцію на поточні події наших днів. Все, що 
пропонує до огляду ця книга, родом походить 
з глибини партизанського підпілля і екстри-
мальних вимірів буття. Тож не даремно вона 
просочена духом вуличних сутичок з міліцією, 
політично вмотивованими правопорушення-
ми, тюремними камерами та ефективними 
вилазками на лінію фронту. Книга головним чи-
ном орієнтована на тих, кого захоплює стихія 
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вуличного протесту та естетика бойових 
дій. Усім дуелянтам, підпільникам та шукачам 
пригод  вона сміливо може слугувати вірною 
порадницею та консультантом.  Якщо викла-
дені на сторінках  матеріали викличуть в 
тобі відчуття огиди чи обурення, або навпаки 
наснажать тебе на щось шляхетне та про-
тизаконне, можна сміливо вважати що свою 
педагогічну місію ця книженція виконала. Тож 
поділяй чи обурюйся з приводу усього написа-
ного, але не залишайся нейтральним. В позиції 
нейтралітету живе той, кому зручно бути ра-
бом. Приємної подорожі у фантастичний світ 
«Прямої дії» та переможних футуристичних 
перспектив. Avanti! 

Дмитро Савченко
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розділ 1. 
вектори прямої дії
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ФІЗІОГНОМІКА ПРОТЕСТУ

Оплотом рук, 
                   знарядь,
                               штормів,
верстатом переломних літ
Бере 
        розгін
                  в спекотний гнів,
налитий швидкостями світ .
Вперед,
           до звершень!
                               Геть чекання!
Мотором збудженого стану
супроти
            тиші
                    і мовчання
стихій симфонія повстане .
У колі рук,
                  спонук,
                               порук .
з'являється сценарій дій .
У невловимості
                          секунд –
прогресії по висхідній!
У люті вогнищ,
                       іскрищ, 
                                  згарищ
Ми дні берем на абордаж .
Вставай,
              поплічник і товариш!
Вливайся в тріумфальний марш!
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 РАДИКАЛІЗМ 
В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Найвиразніше Промисел Історії оприяв-
нюється у вчинках та подіях, здійснених мето-
дами з практичного  радикалізму . Горизонт його 
дії простирається від різних типів світоглядового 
максималізму та юнацького екстремізму аж до 
царини мистецтва .

У постнаполеонівський період на вулицях 
Парижу з’являлись статурні молодики у дов-
гополих сюртуках з букетом фіалок у петлиці і 
палицею у руках . Так виглядали радикально на-
лаштовані бонапартисти, для яких палиця була 
інструментом втручання у політичні процеси 
Франції і ознакою сповідування ідей самопро-
голошеного імператора . Вони, як ніхто інший, 
розуміли, що квіти Nаціональної зради зазвичай 
розквітають на могилах вищої справедливості . 
Це квіти, які слугували образом бодлерівської 
інтуїції ( Les Fleurs du mal, Квіти зла) .

Текстуальний простір високої політики, 
оприявнюючи себе у вихолощеному словоблуд-
стві, в усі часи підлягав суворому нормування 
за допомогою палиці і зброї . Політик повинен 
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завжди зі страхом озиратися  на інструменти 
насилля і фільтрувати свій мовленнєвий потік з 
огляду на присутність вуличної палиці . 

Радикалізм – це практика хірургічного втру-
чання, керована фактичним усвідомленням 
того, що істина криється у крайнощах . Неможли-
во  протидіяти  прогресуючим  раковим пухли-
нам, не плекаючи при цьому рішучості рук і хо-
лодної гостроти скальпелів . Покоління, зрощене 
на тріумфах наполеонівських битв, всотало в 
свою генетику спроможність до рішучих дій та 
прив’язаність смаку до безоглядної естетизації 
зброї . Багатослівні полеміки про формули добра 
і зла були невластивими їм, оскільки в здорово-
му суспільстві моралісти закономірно гинуть від 
рук практиків . Для покоління, яке просмакувало 
успіхи французьких загарбницьких війн, відчуття 
соціальної  дійсності  вилонювалося  димом ар-
тилерійських  знарядь, а не щурячим канцеляр-
ським шелестом універсалів і бюлетенів . Будучи 
прив’язаними до суто  хірургічної  етики  ради-
калізму, французам  важко було розлучатися з 
багнетами і палицями в період згортання імперії . 
Для них період прощання з веселощами ради-
калізму і воєнщини – найтрагічніший етап Nаціо-
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нальної  історії . 
Пряма дія – це релігія зброї, покликання 

якої відстоювати в нашому порочно-споживчому 
світі права Вищої справедливості . Культури, в 
яких зброя є обігово-побутовим явищем, виріз-
няються високим рівнем моральної дисципліни 
і духовності . Вони чисті з середини і незасмі-
чені паперовими протезами бюрократичної ан-
тиреальності . В  таких  соціумах  «заблокована 
трибуна парламенту» не є тромбом в судинах 
громадянського життя, а зграї крикунів та язи-
катих  демагогів  справедливо  розігрують  свої 
низькопробні вистави на ярмарках, а не в орга-
нах  вищої  влади . Радикалізм  не оперує суро-
гатними категоріями та гібридними істинами . Вся 
аморальність  людських  вчинків і негігієнічність 
висловлювань походить від вагань і половин-
частості намірів . Навряд чи у кого виникають 
сумніви, що найжахливіший різновид брехні 
– це напівправда . Найжахливіша жорстокість – 
це напівлюдяність, а найцинічніша зрада – на-
піввірність . Компромісні сутності не прийнятні 
для людей прямої дії . Особистості, що за своїм 
фактичним визначенням є радикалами пасіо-
нарного штибу, навіть найабстрактніші положен-
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ня філософських праць ладні трансформувати 
у небезпечний бойовий заряд чи тротиловий 
фарш задля стимулювання збройного опору . В 
цьому немає нічого антиприродного, адже кож-
на нефальшована ідея не може існувати без 
методології . Остання реактивує першу . Однак, 
якщо ідея не супроводжується інструкцією по 
самовтіленню, вона впливатиме на дійсність не 
більше, ніж кімнатна рослина впливає на функ-
ціонування світової банківської системи . Від-
коли радикалізм як технологія живої боротьби 
призводиться в дію, слова становлять джерело 
непорозумінь, а вчинки постають як консолідую-
чий фактор . Попри всі метафізичні призначення 
слова, не варто забувати про те, що воно може 
бути також знаряддям зради . Але радикалізм не 
має нічого спільного зі словами, він є посутнім 
образом дії . Через те декоративні революціоне-
ри легко впізнаються за широковживаною ри-
торикою політичного «радикалізму», натомість 
люди прямої дії здебільшого залишаються не-
пізнаними поколіннями виконавцями Історичної 
волі . 

З кожною секундою радикалізм все відчут-
ніше наступає нам на п’яти, він невідворотно 
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підводить нас до дилеми, перед якою кожному 
з нас належить визначитися, ким йому бути: по-
слідовним втілювачем прямої дії або заручником 
чи жертвою останньої . Незалежно від нашого 
бажання, ми рано чи пізно постаємо перед ви-
бором майбутньої ролі: творців або заручників 
радикалізму . Лише вчинки скажуть за нас своє 
слово, адже для радикалізму достатнім аргумен-
том є виключно  дія, інакше бути не може . Адже  
не лише логіка  спроможна творити сенс, а й дія . 
Остання робить це в рази виразніше, ніж пер-
ша . На шляху творення нових сенсів невтомні 
адепти радикалізму дотримуються принципу «не 
тільки логікою насущною» і їх позиція далека від 
помилковості . 

Листопад, 2011рік 
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МАНІФЕСТ 
УКРАЇНСЬКОЇ NАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ 

1 . Адреналінова еліта – вершник історії . 
    Нахабство – ознака доброго смаку!

Шляхетність нового ґатунку – це особливий 
стан людського духу, коли ризики і відвага ста-
ють найгострішою потребою особистості . Її твор-
че саморозкриття протікає за умов включеності 
у перебіг стресових подій та шокуючих небезпек . 
У таких постатях воля до потрясінь вивершує 
інстинкт самозбереження . . . Їх життя неможли-
во розкласти за допомогою «барижних» законів 
ринку чи пласкої імбецильної лексики судових 
вироків, адже в його основу покладено категорії 
війни та естетики бойових дій .

Пригодницько-авантюрний стиль самокон-
статації формує новітній психотип ушляхетненої 
людини, вилонюючи представника Адреналіно-
вої Аристократії . Ця войовнича формація особи-
стостей вже сьогодні увібрала в себе розмаїту 
фауну мандрівних лицарів, вигнанців, підпіль-
ників та негідників . Їх лави наповнюються тими, 
хто йшов до армії не з примусу військкомату, а 
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з метою потрапити у «гарячу точку», хто пору-
шував закон не заради легких грошей, а в ім’я 
вищої Справедливості, хто виходив на мітинги 
не з метою демонстрації картонних плакатиків і 
галасливих скандувань, а заради сутичок з мілі-
цією та спорудження барикад, хто претендував 
на «руку і серце» красунь не з метою отримання 
шматочку «ероса», а заради  дуелей з її зали-
цяльниками .

Відсьогодні на плечі Адреналінової Аристо-
кратії покладено священну місію перекроювання 
традиційної української ментальності . Послуго-
вуючись методом «шокової терапії» та прямого 
хірургічного втручання, їм належить вичистити 
з українського Nаціонального характеру «гене-
тичну толерантність», «упокореність», «кріпаць-
ку працелюбність» та життєві пріоритети у дусі: 
«нехай …буть, аби не били», «хай буде гірше, 
аби не було б війни» та  «моя хата з краю» .

Фундаментом нової ментальності імпер-
ського типу має стати нахабство та неполітко-
ректність . Без наявності цих феєричних рис у 
Nаціональному характері нового типу українці й 
надалі буксуватимуть у трясовині перманентних 
Nаціонально-визвольних змагань .
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Настав час сповнитись нахабства та рі-
шучості, щоб перейти до повномасштабних 
наступальних дій . Час внаджуватися до чужих 
просторів і проголошувати їх «споконвічно» 
українською територією .

Настав час проводити ефективний експорт 
Nаціонально-визвольних змагань та боротися за 
права Української Nації за територіальними ме-
жами нашої держави .

Нехай здійсниться новий перерозподіл ге-
ополітичних сфер впливу! Нехай живе експан-
сіонізм та геокультурна колонізація!

Нехай живе імперсько-патріотичне нахаб-
ство!

Ми маємо право на нахабство!

         2 .  Зовнішній вектор

Каменем спотикання буттєвих і метафі-
зичних місій українства є до болю знайомі йому 
внутрішні міжусобиці . Мислення категоріями фе-
одальної роздробленості паралізувало здатність 
нашого народу ініціювати круті історичні потрясін-
ня на міжнародній арені . Протягом сторіч цьому 
сприяла хвороблива гординя лжепророків, що 
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походили з пантеону так званої політичної еліти: 
«братовбивчі князькі», самозакохані отаманчи-
ки, «кімнатні фюрери»… Україна завжди слави-
лася паталогічно високою кількістю поводирів на 
душу населення, і тому історичні призначення та 
місія нашої Nації регулярно зашпортувались у 
міжфракційній боротьбі та марудних кухонно-ба-
тальних міжусобицях . Ми не виходимо на світо-
ву історичну арену через те, що майже завжди 
зайняті собою . Весь ресурс пасіонарного заря-
ду сини нашого народу неощадно витрачали на 
безкінечні родинні розбори, тяганину та виснаж-
ливі протистояння один одному… Замість того, 
щоб насаджувати українську колоніальну політи-
ку десь у Африці, в Латинській Америці чи між 
сибірськими народами, наші пращури були з го-
ловою поглинуті «інтрігамі мадрідскава двара», 
що розгорталися довкола гетьманської була-
ви… Як наслідок, маємо неукраїнську нафтову 
Тюмень, неукраїнський «газпром», неукраїнські 
алмазні копальні у Ботсвані і що найдошкульні-
ше – неукраїнську Україну . Окрім безперервних 
визвольних змагань, за нами довгим шлейфом 
тягнеться реєстр «втрачених можливостей»… І, 
хоча поняття, яким я завершив попереднє речен-
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ня, спалахує у вирі похмурої гайдеґерової філо-
софії, іноді закрадається підозра, що теоретичну 
формулу тих самих «втрачених можливостей» 
німецький мислитель вивів на підставі вивчення 
українського історичного досвіду .

Досить!!! Настав час поставити крапку в ґе-
незі внутрішньо національних ворогувань . Шлях 
фракційності веде у нетрі поразок і капітуляцій, 
він розпорошує силу і спроможність Nаціональ-
ного організму здійснювати вплив, спрямований 
назовні .

Геть демагогів, «політиканів» і персонажів 
з діагнозом «діяч»! Вони сіють непорозуміння і 
розбіжності в головах мільйонів українців .

Геть українську практику самонейтралізації 
з її методично-канібалістичною традицією Nаціо-
нального самоїдства!

Ми звертаємося до всіх прогресивно мис-
лячих груп вітчизняного суспільства, для яких 
поняття Nація є найвищою духовною цінністю, 
із закликом покинути окопи бінарних опозицій-
ностей, відмовитися від вузьких партикулярних 
інтересів та особистих амбіцій . Геть отаманщину 
і гуртківщину! Амбітні кімнатні вожді прирікають 
справу Nаціональної боротьби на нульову ефек-
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тивність .
Досить варитися в отрутних соках інтро-

вертного самоїдства, вилонюючи нові плеяди 
Nаціональних іуд, кочубеїв, іскр, грушевських, 
кравчуків та ющенок .

Настав час керуватися вищими пріоритета-
ми Nації!

Настав час виходити назовні, час бути 
екстравертами, окупантами, колонізаторами та 
імперіалістами! 

Ми маємо право на Імперію!

3 . Великий «наступальний стиль» . 
    Народження ідеї Форвардизму

Ми вперше наважуємося говорити про за-
старілість деяких постулатів класичного Україн-
ського Nаціоналізму . Нашу позицію можна 
сприймати, як виклик, як провокацію, як замах на 
повалення святині, однак жоден з перелічених 
поглядів не скасовує необхідного ініціювання ка-
пітального ремонту Nаціональної ідеї . Сьогодні 
вона як ніколи потребує комплексного перегляду 
та ревізії старих теоретичних складників . Наразі 
ми зупиняємося на найбільш шкідливому компо-
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ненті ідейної клейковини українства – на «обо-
ронництві» .

У нетрях Nаціональної свідомості воно роз-
кривається у дотриманні виключно «оборонної 
позиції» в ході баталій за історичне верховен-
ство . Окопно-вичікувальний стиль боротьби в усі 
часи позбавляв українство можливості претенду-
вати на міжнародне домінування . Він блокував 
та унеможливлював щонайменшу припустимість 
нашої першості поміж інших народів . Сприйма-
ючи Nаціональну історію крізь оптику оборон-
них мірил, пройдений українцями шлях постає 
у драматичних тонах сумного сюжету «одвічного 
самозахисту пригноблених та покріпачених се-
лян»…

Безглуздо звинувачувати у своїх поразках 
іноземних агресорів, окупантів та поневолю-
вачів, адже справжня причина невдач крилася 
в осоружному «оборонництві» . Протягом трива-
лих століть воно стало найвиразнішою формою 
історичної пасивності українців .

Настав час вирізати зі складного організму 
нашої ментальності ракову пухлину «вичікуваль-
ного оборонництва» .

Геть толерантних мислителів та політ-
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коректних істориків, які роз’ятрюють почуття 
патріотизму через сакралізацію «визвольних 
змагань»! Для України настала ера великого Фу-
туристичного Наступу, і будь-яке вичікування та 
«визвольне топтання на одному місці» є безглуз-
дою тупістю .

Ми закликаємо пам’ятати усіх героїчно за-
гиблих у Nаціонально-визвольних змаганнях, 
але при цьому не культивувати та не приміряти 
на себе модель їх боротьби .

Досить скиглити, дотримуючись лінії істо-
ричної пасивності! Досить бути другорядним 
гравцем міжнародної політики! Настав час ро-
льового рокірування! Час українцям ставати ін-
тервентами, колонізаторами та окупантами!

Настав час іти у наступ, а не пліснявіти в 
очікувальній оборонності, виглядаючи на гори-
зонті ворога, який вкотре прийде підкорювати 
наш терен .

Для майбутнього Великої України психотип 
захисника є анахронічним та непотрібним . Обо-
ронництво заважає нам виконати велику істо-
ричну місію, заважає нам стати супер-Nацією та 
підкорити захмарні історичні висоти .

Той, хто не хоче бути хижаком, приречений 
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стати здобиччю!
Правда на боці тих, хто атакує першим!
Блаженні ті, хто йде у наступ!
Відсьогодні нашій Вітчизні захисники ні до 

чого, вона потребує Форвардів!
Вперед, дорогі брати українці!
Нас чекає ера Nаступу та переформатуван-

ня нових плеяд «захисників Вітчизни» в її без-
страшних ФОРВАРДІВ!

Вперед, вірні сини України-Русі, нас чека-
ють нові букети перемог і тріумфів!

 4 . Курс Мілітаризації

Футуризація української Nаціональної ідеї 
супроводжується ін’єкційним введенням в її си-
стему значень конгломератних сполук завойов-
ництва, оптимізму, демографічного сплеску, на-
ступального стилю, та мілітаризму .

Набуття нових ідейних компонентів су-
проводжується пропорційним викидом відпра-
цьованого теоретичного матеріалу лицемірної 
демократії та лібералізму . Ми стаємо свідками 
історичної дизактуалізації значень, категорій та 
термінів, які вплинули на генезу інкубаторної 
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«політичної культури» та слинозливного міфу 
«толерантності» . Усі міжнародні конвенції, що 
спричиняли у свідомостях європейців (україн-
ців у тому числі) приріст гуманності та сенти-
менталізму, насправді обслуговували інтереси 
однієї важковагової мети –– самогубства білої 
західної цивілізації . І сьогодні суїцидальний по-
ступальний рух країн «розвиненої демократії» у 
напрямку смерті стає більш ніж очевидним . Тому 
сходження цивілізаційного потяга з колій гумані-
зації та лібералізму стає питанням його поря-
тунку . Футуризм завжди готовий виконати свою 
підривну і в той же час рятувальну місію на цій 
ниві .

У наш час в ім’я самозбереження Nації не-
обхідно у першу чергу очиститися від суїцидаль-
них цінностей і трупної демократичної риторики . 
Лікувальний процес варто розпочати з усунен-
ня непотрібних слів з життєвих горизонтів Nа-
ціонального організму . Небезпеку складають ті 
мовні одиниці, на яких трималася талмудистика 
сучасної демократії . Переважно це слова-симу-
лякри та поняття, що оснащені подвійним зна-
ченнєвим дном, немов ридикюль досвідченого 
контрабандиста . Українцям у цьому питанні «по-
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щастило», адже споконвічні зловживання под-
війними стандартами з боку можновладців вихо-
вало в них імунітет до шарлатанських словесних 
маніпуляцій . Мислячі люди давно навчилися 
вбачати під солодкозвучним словом «консен-
сус» завуальовану форму зради, а під виразом 
«переговорний процесс» –– продаж чергової 
порції поступок .

В епоху інформації та гнітючого надміру 
мовних потоків слова зазнаватимуть радикаль-
ного знецінення з огляду на їхню розтиражо-
ваність та всюдисутність . Саме тому футуризм 
робить величезну ставку на «прямі дії», які 
виступають антиподом знецінених мовних оди-
ниць .

«Круглі столи» та «мирні конференції» не 
можуть слугувати методом досягнення конкрет-
ної мети, якщо їхнім денотатом стають канце-
лярські папери, а не мільйонні армії та ядерні 
боєголовки .

Рішення стають історичними лише тоді, 
коли «інструментальний підхід» до проблеми 
бере гору над переговорною риторикою . І най-
дієвішим знаряддям впливу Nації на історичний 
процес є інтелект та вилонена Nаціональним ду-
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хом Армія . 
Наші Збройні Сили – гострі ікла та первин-

ні статеві ознаки маскуліності  Української Nації . 
Тому держава повинна їх забезпечувати найви-
щими привілеями, заходами зміцнення та пер-
спективою розвитку . Військовий потенціал є вер-
шинним розкриттям Духу завзяття та незламної 
Волі Nації в еквіваленті важкої стратегічної 
зброї . Ми виступаємо за релігійну сакралізацію 
Військово-промислового комплексу (ВПК) Украї-
ни та включення у сонм безцінних святинь Nації 
бойових і культурних набутків Армії .

Особи, що пов’язані зі священною справою 
несення військової служби, заслуговують на 
виключний почесний статус у суспільстві . 

Ми вимагаємо, аби лави вітчизняної армії 
– від рядового солдата до вищих офіцерських 
чинів – забезпечувалися пристойними зарплата-
ми, житлом та соціальними гарантіями . 

Ми гостро засуджуємо та виступаємо про-
ти антидержавної політики згортання мілітарної 
потужності України у вигляді виконання плану 
роззброєння армії та щорічних скорочень її осо-
бового складу . Лінія демілітаризації є логічним 
наслідком аморального владного процесу, здій-
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снюваного торгашами та прилаштуванцями, що 
обслуговують інтереси іноземного крупного ка-
піталу . Такі заходи встановлюють магістральний 
напрямок політики поетапного знищення армії та 
Державного суверенітету України в цілому .

Виразні кваліфікуючі ознаки злочину про-
ти народу ми вбачаємо у нарощенні владою 
відомств і загальної кількості працівників ре-
пресивного апарату (міліція, СБУ, податкова) . 
Така тенденція недвозначно доводить те, що 
для пануючого політичного режиму основним 
джерелом небезпеки є власний народ, а не ар-
мія зовнішнього агресора . Маючи на меті повну 
узурпацію влади та постійного грабунку народу 
через фіскальний тиск, адміністративна верхівка 
країни наростила рекордно високий коефіцієнт 
співвідношення кількості співробітників репре-
сивних органів на душу населення . Ми рішуче 
виступаємо проти встановлення в українсько-
му суспільстві «кліматичних умов» в’язниці су-
ворого режиму . Ми вимагаємо повної заборони 
використання армійських офіцерських звань 
при позначенні субординаційних рангів у струк-
турі органів МВС, СБУ, прокуратури та інших з 
огляду на катастрофічно низький духовно-інте-
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лектуальний рівень розвитку їхніх співробітників 
та тенденційне плямування власного мундира 
злочинами проти народу . Співробітники репре-
сивно-наглядового апарату позбавлені що-
найменшого морального права користуватися 
офіцерськими званнями через докорінну невід-
повідність шляхетним приписам офіцерського 
кодексу честі, що протягом століть та історичних 
епох плекався військовою елітою армії .

Ми вимагаємо притягнення до кримінальної 
відповідальності усіх ех-очільників міністерства 
Оборони України, починаючи з 1991 року, як осіб 
причетних до грабіжницького розбазарювання 
потенціалу військово-промислового комплек-
су та катастрофічного падіння планки боєздат-
ності вітчизняної армії . Особливим пунктом цієї 
вимоги є порушення проти згаданих осіб та ко-
лишнього президента Л . М . Кравчука винятко-
вого кримінального провадження за статтею 111 
«Державна зрада», статтею 114 «Шпигунство», 
статтею 238 «Розголошення державної таєм-
ниці», статтею 364 «Зловживання владою» КК 
України у зв’язку з їхньою безпосередньою при-
четністю до втрати Україною ядерного статусу 
внаслідок підписання зрадницьких Будапештсь-
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ких угод 1994 року . Той, хто, як Іуда Іскаріот, про-
дав за жирну порцію американських доларів свя-
щенний ядерний потенціал України, неоціненний 
спадок наших дідів, і тим самим прирік Українсь-
ку державу на роль другорядного гравця міжна-
родної політики, повинен понести максимальну 
міру кримінальної відповідальності .

Керуючись висловленим вище та усві-
домлюючи необхідність виконання Україною 
вирішальної історичної місії, ми вимагаємо не-
гайного відновлення ядерного статусу нашої 
Батьківщини та запуску усучаснених ядерних 
програм військового призначення . Ми вима-
гаємо втричі зменшити особовий склад органів 
МВС, СБУ, прокуратури, а на заощаджені ко-
шти провести комплексну реанімацію Ракетних 
військ стратегічного призначення . Нам потріб-
но реальні гарантії ядерної безпеки України зо-
середити у власних руках і не плекати ілюзій 
щодо зобов’язень захисту з боку тих країн, які 
ініціювали згортання ядерних потужностей на-
шої Вітчизни . Українці,  не живіть у рожевих оку-
лярах обнадійливих ілюзій, натомість тверезо 
погляньте у дзеркало історичного досвіду! Лібе-
ралізм і демократія завжди виступали своєрід-
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ною евтаназією Української державності . У ході 
Nаціонально-визвольної боротьби (1917-1921) 
соціал-федераліст Грушевський, керуючись са-
мозгубними настановами демократії, розпустив 
українську армію, внаслідок чого на захист  дер-
жавності змушені були стати діти (юні гімназисти 
та студентство) . Вони мужньо склали свої голови 
під Крутами, намагаючись протистояти досвід-
ченим гренадерам червоної армії Муравйова . 
Ось чим розплатився за ідеї демократії жалю-
гідний кабінетний теоретик, на чиїй совісті кров 
загиблих крутянців . Ідентичний за своїм змістом 
«суїцидальний гріх Грушевського» повторив ін-
ший перевертень-демократ Л . М . Кравчук, який 
виніс смертний вирок ядерним потужностям 
України . Не факт, що завтра його іскаріотський  
крок,  виконаний  у дусі Nаціональної зради, не 
обернеться сотнями кубометрів пролитої україн-
ської крові, а що найстрашніше – поневоленням .

Час зрозуміти, що демократія є найбільшою 
перешкодою тріумфу українського духу войовни-
чості і каменем спотикання для нашої держав-
ності . 

Ми закликаємо усіх українців, Nаціоналістів 
та відданих синів народу стати на шлях боротьби 
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з раковою пухлиною тотальної демократизації в 
політиці та господарчому управлінні державою . 
Нам не можна гаяти час на демагогію і політи-
канську балаканину; нам необхідно розгорнути 
масовий народний рух за реставрацію ядерного 
потенціалу . Хай живе у вічності Велика, Непере-
можна, ядерна Україна!

5 . Розгойдуй човник стабільності

Геть стабільність! Геть міщанський страх 
перед соціальними катаклізмами і тріумфом 
Волі! Ми проголошуємо соціальну статику і оби-
вательські цінності споживання нашим головним 
ворогом! Геть жирних аморфнотілих демагогів з 
провладних партій! Геть їх передвиборчі обіцян-
ки та жалюгідні програми порятунку стабільності, 
в яких ризики та історичний шлях Великої Nації 
замінено інкубаторним процесом існування . Ко-
роткозорі перспективи останнього увінчуються  
конвеєрним продукуванням унітазного гумусу та 
розширенням смітниково-звалищних пустель, 
зітканих з лахміття поліетиленових одноразово-
стей . 

Співвітчизники, не здавайтесь у полон мі-
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щанського добробуту, комфорту і претензійного 
жлобства! Плекайте антиспокій і майже недо-
сяжні цілі! Життєва статика, страх перед приго-
дами, перед позаштатними ситуаціями і завжди 
незмінний гумусний треш перетворять кожного 
з вас на штамповку, на нудотного «гомункула у 
футлярі», на слухняну безхребетну біомасу .

Стабільність не показник успішності су-
спільства, а симптом його загнивання . Задуш-
ливе слово «стабільність» паралізує вуста і 
забиває повітряні шляхи легень смородом заг-
ниваючого мирного життя .

Стабільність увінчує прагнення кабінетних 
бюрократів і слабодухих обивателів розмісти-
ти тіло Великої Nації у замкненому тепличному 
просторі з мікрокліматом цвинтарної труни . 

Стабільність – запорука втрати власного 
обличчя . Вона є збудником хвилі деперсоніфіка-
ції та апросопії  у масштабах цілого суспільства . 
Вона безоглядно штампує знеособлених пред-
ставників натовпу без ознак особистісних рис 
обличчя на кшталт анонімних гомункулів, вда-
ло зображених у картині «Складне передчуття» 
1932 року суперечливим супрематистом Мале-
вичем…
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Люди без прагнень та ідеалів, без здатності 
ризикувати і жертвувати собою дуже швидко 
перетворюються на слухняний будівельний ма-
теріал у руках інженерів мертвецької нерухо-
мості соціуму .

Геть пересічні вчинки! Нехай зруйнуються 
будь-які модуси панівної посередності! Геть од-
нотипні смаки і затхлі судження! 

Геть осілий спосіб життя, заснований на 
страхах перед новими випробуваннями і неопа-
нованими просторами!

Вперед, кочове плем’я завойовників та 
авантюристів! Рушаймо у пригодницький похід 
за великими історичними трофеями та звершен-
нями, що возвеличують нашу Вічну Nацію!

Для держави, в якій геїв, проституток та 
клоунів сприймають, як недоторкану «священну 
корову», а воїнів ОУН-УПА обморожують тупим 
ігнором чи винагороджують забуттям і прокльо-
нами, дестабілізація є першою сходинкою оздо-
ровчого процесу .

Лише відважні, а відтак творчі люди вда-
ються до практики розгойдування «човника ста-
більності» .

Віднині ми проголошуємо поетичними та 
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естетично виправданими акти, спрямовані на 
зростання рівня загальної дестабілізації у про-
штампованому системою суспільстві .

 Хай живе краса порушень громадсько-
го правопорядку і вольові вчинки в ім’я Вищої 
Справедливості!

6 . Байдужість – атрибуція бидла

Суттєвим рушієм апросопізації суспіль-
ства є приріст у його межах загального обсягу 
байдужості . На превеликий жаль, для багатьох 
наших співвітчизників вона стала найзручнішою 
та найбільш прийнятною формою історичної по-
ведінки . У стані байдужості люди випромінюють 
трупний сморід і абсолютну однаковість .

Мати позицію і чіткі погляди – дороге задо-
волення . Їх могли собі дозволити сильні особи-
стості з виразною готовністю сплачувати високу 
ціну самопожертви за власні некон’юктурні по-
гляди . Потреба у нетиповій точці зору і здатності 
розраховуватися за неї реальними втратами, 
кровопролиттям і кілоджоулями зусиль лишаєть-
ся незрозумілою для членів сірого і законос-
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лухняного натовпу . Для них набагато простіше 
абстрагуватися від моральних світоглядових ди-
лем та присвятити себе сапанню картоплі на го-
родах, алкогольній токсикації на дев’яте травня 
та роботі в охоронній фірмі чи в міліції .

Екстремістський вияв плебейської байду-
жості увіковічено у народному фольклорі фор-
мулою «моя хата з краю – нічого не знаю» . Саме 
цей принцип знеособленої маси в усі часи ста-
вав причиною винесення окремих формацій і по-
колінь на узбіччя  історичного процесу .

Ми вимагаємо негайного введен-
ня кримінальної відповідальності за вияв 
екстремістської байдужості, визначеною нормою 
«моя хата з краю», та визнати її особливо тяж-
ким злочином, що здійснено проти суспільства .

7 . Землеробство поза законом

Опинившись у вакуумі постмодерністської 
вседозволеності, тотальної ергономіки та інфор-
маційної інтоксикації людства, українці не забу-
ли про свою невикористану квоту на важковагові 
історичні дебоші та геополітичне хуліганство . Ми 
як ніколи наближені до відповідальної миті, коли 
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наше слово ультимативно звучатиме від тран-
сатлантики до льодових каньйонів Антарктиди . 
Історія нам приготувала почесне та зручне місце 
у нових плеядах потрясінь, тож уже завтра ми 
неодмінно станемо ньюзмейкерами міжнарод-
них хронік .

Але сьогодні нашому виходу на світовий 
рівень передує комплексне переосмислення 
свого історичного призначення та «перепро-
шивка» Nаціонального характеру . Прискорити 
формування українця «авантюрно-войовничого 
типу» може різке та безкомпромісне викорінен-
ня атрибуцій старої ментальності . Саме тому ми 
холодним лезом свого слова стинаємо:

Геть «філософію крайніх хат»! 
Геть бидлячу байдужість сірого натовпу!
Геть самогонний треш і шароварництво!
Ми виступаємо проти ритуалізованого 

«бульбокопання», проти прив’язаності до сіль-
ськогосподарського  випещування «сакралізова-
ного» клаптика землі під назвою «город» . У той 
час, як переважна більшість наших громадян са-
пали картоплю, вправні мусульмани остаточно 
розідрали Сербію, араби тихцем ісламізували 
Париж, китайський юань не на жарт похитнув до-
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лар, Ізраїль наростив одну з найсильніших армій 
світу, а Корея закріпила статус ядерної держа-
ви…

Сапки і «грядочно-городні містерії» довко-
ла картоплі розташовують нас на одному рівні 
з Угандою та Соломоновими островами за об-
сягом впливу на світові події . Землеоброблю-
вальний інвентар суттєво відволікає наш народ 
від участі у світовому історичному процесі: від 
перегляду своїх буттєвих призначень та пере-
осмислення власної місії, від пошуку справжньої 
української ідентичності в річищі пасіонарних 
стихій завойовництва, а не бульбосапання . Тому  
вже сьогодні ми радикально виступаємо проти 
тупорилої і фанатичної прикутості до хуторянсь-
ких грядок, проти фетишизації земельних наділів 
і врожаїв, проти нечутливості аграріїв та міських 
жлобів до цінностей позаматеріального порядку, 
ми оголошуємо війну безконечним сапкам і лопа-
там та наполягаємо на виведенні їх з ужиткового 
обігу . На місці господарського інвентарю в руках 
селян повинні опинитися ножі, багнети та вог-
непальна зброя . Досить упокорено гнути спину 
на земельних ділянках! Час осідлати  норовливу 
епоху та стати вершником військово-політичного 
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Тріумфу!
Геть кріпацьке землеробство!!! Хай живе 

флібустьєрство, відвага і жага дивовижних при-
год!

Ми вперше в історії України вимагаємо вве-
дення кримінальної відповідальності за земле-
робство та фетишизацію «городів»! Нехай поза 
законом опиняться грядки, сапки і лопати, які 
програмують свідомість селян на кріпацьку упо-
кореність та байдужість до Nаціональної ідеї 
України! 

Землеробство вичерпало себе! Майбутнє – 
за Завойовництвом!

Грудень, 2011 рік 
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СТРАЙК ПОДІЙ

Колись Бодріяр з азартом писав про таке 
поняття, як "страйк подій " . Інтерес до нього був 
продиктований філософу на хвилі популярності 
«Кінця історії Фукуями» . Час та епоха вимага-
ли міркувань з приблизним змістом довідки про 
смерть . Усе починалося з того, що одні посилено 
констатували «смерть богів», інші - сутінки Єв-
ропи, а треті взагалі «кінець історії» . У кожному 
з випадків думки про грандіозний занепад з'яв-
лялися від переситу стабільністю . Ортега-і-Гасет 
тенденцію до ситості фіксує від початку ХІХ стот-
ліття і до своїх днів та наводить у підтверджен-
ня собі залізний аргумент: що саме у цей період 
населення Європи стрімко зросло від 180 до 460 
млн . 

На фоні драконівських мутацій стабільності 
дві світові війни виглядали як героїчні спроби во-
льових пацанів призупинити наближення кінця 
історії і змусити Європу та світ по-молодіжному 
розм'яти кістки . Чим це завершилось ви знаєте . . . 
Але все ж таки я уточню . Все завершилось ще 
більшим приростом стабільності і ситості . 

«Відмирання подій» – це жадана побочка 
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неворухкого життя в умовах «розвиненої де-
мократії» та «чаклунства технологій» . За таких 
обставин людині простіше бути пасивною та 
недієздатною, ніж сильною та ініціативною . Си-
стема сама спонукає до цього, адже стає для 
суспільства найбільшим постачальником благ та 
стабільності . В велетенській теплиці ліберальної 
демократії та товарної достатності завжди тяг-
не на сон . Там заколисуюча атмосфера, оскіль-
ки життя наперед прораховане і застраховане . 
Нема чому відбуватися і нема ким скоюватися . 
Суспільство плодить сумніви та чорноротих кри-
тиканів, а потенційних героїв перетворює на на-
півбожевільних Дон Кіхотів . 

Щось подібне було і в Україні . Щоправда 
наша стабільність в стилі «облдержадміністра-
ція» трималася не на ситості населення, а його 
патологічній терпеливості . На просторах країни 
вочевидь відчувався той «страйк подій», про 
який колись писав французький філософ . В сте-
пах Херсонщини чи Луганщини усе було так ста-
більно, що хотілося прямо серед поля навмання 
встановити пам'ятний знак на могилі історії . Од-
нак цьому не судилося статись . Історію в Європі 
поховали передчасно . Українці ексгумували її 
та влаштували за допомогою неї битву остан-
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ніх часів . Українців ще не встиг приспати важ-
кий снодійний препарат під назвою ліберальна 
демократія . Для них ще не втратили сенс сло-
во «Боротьба», словосполучення «битва Добра 
і зла» та ключова фраза «Ланцелот переможе 
дракона» .

Грудень, 2013 рік
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ГЕРОЇ ЗАПЛУТАНОГО ЖАХУ

Історична доля – штука тонка і цинічна . Їй, 
як нікому, притаманний гротесковий характер 
висловлювань та інтонації . Ніщо в її неосяжній 
широті самопрояву не позбавлено складової 
кровопролиття . Навіть тонкі натяки та жарти . 
Історія – найоб’ємніша форма жертовності, яка 
існує у часі . На цьому поприщі вона давно випе-
редила релігію . Її жертва постійно оновлюється, 
народжуючи нових священномучеників, нові зна-
чення, нові метафори і сакральні тексти .

Участь у історичних іграх почасти дається 
ціною ампутації власних кінцівок . А іноді розра-
хунок доводиться здійснювати через гільйотину-
вання . Поставши перед лицем її гостросюжетних 
поворотів, Жюль Лафорг влучно назвав історію 
«старим і заплутаним жахом, котрий не здога-
дується, що найкращі жарти ті, які є найкорот-
шими» .

Постаті, що наважилися мислити в кате-
горіях «заплутаного жаху» ніколи не задоволь-
нялися роллю добропорядного «сєм’яніна», 
успішного бізнесмена чи веселуна зі студентсь-
кої компанії, який під гітару пронизливо виконує 
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пісні джигурди . Історичним гравцям потрібні спе-
цефекти . Законослухняність для них астматично 
задушлива; мир та спокій – нудне та амораль-
не явище, а оспівана суспільно-політична ста-
більність – знаменник моторошної танатософії . 
Саме тому вони невгамовно снують просторами 
епох у пошуках яскравих подій та пригод . І якщо 
останні їм не вдається знайти у тепличному, то-
тально застрахованому від форс-мажорних об-
ставин світі, їм нічого не залишається як ініцію-
вати «раптову» появу форс-мажору власними 
зусиллями .

Грудень, 2013 рік
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ПЕРШІСТЬ ДІЮЧИХ

Справжнє обличчя соціальної дійсності – це 
пануюча політична риторика навиворіт . Чим біль-
ше влада обіцяє добробут простим українцям, 
тим гірше стають умови життя . Чим впевненіше 
вона проголошує принципи верховенства права, 
тим швидше примножуються мусорські і чинов-
ницькі безчинства . Чим активніше влада закли-
кає до суспільного компромісу, тим безоглядні-
ше вона каратиме тюрмами . Реалії соціуму – це 
обіцянки чиновників з мінусовим коефіцієнтом . 
Якщо дивитися правді в очі, то і більшість опо-
зиційних політиків поводяться аналогічно . По-
лум’яні промови про перемогу революції, яка 
щораз відкладається до наступного Віче, радше 
свідчать про бажання домовитись з владою, ніж 
про дійсний намір дотиснути її до переможного 
кінця . В таборі опозиціонерів лише одинці готові 
обміняти депутатські крісла на в’язничні нари . 
Без жертви перемозі не бути . «Панда» не дасть 
скористатися шарою, а намети, віча і блокуван-
ня  вулиць у центрі Києва не є для неї достатнім 
аргументом . 

Майдан виснажив усіх без винятку . Як вла-
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ду, так і опозицію . Відтепер він втілює  не  лише 
протест проти канібалістичної тиранії партії ре-
гіонів , а й повстання проти цінностей  найманого  
бидла з георгієвськими стрічками і ментальністю 
гопоти . Майдан став полем зведення рахунків 
обуреного народу з політичним класом в ціло-
му . Неперевершені українці нарешті навчилися 
не вірити обіцянкам, а вимагати негайного ре-
зультату . Вони здобули вельми потрібне вміння 
засвистувати лідерів опозиції та тиснути на їх 
політичну поведінку вогнем палаючих шин . На-
решті народом усвідомлено: ніхто з політиків не 
є месією . І щойно це сталося, вага та авторитет 
польових  командирів Майдану зросли в десят-
ки разів . Ці люди майже завжди лишаються поза 
кадром, не піаряться перед об’єктивами теле-
камер в світлі гучномовних та амбітних заяв . У 
наші дні відомі слова Ніцше набули винятковий 
сенс: на узбіччі базару і слави з давніх-давен 
жили винахідники нових цінностей . Свою спону-
ку служіння народній справі польові командири 
реалізують не зі сцени, чи із парламентських 
крісел, а у стихії вуличних боїв та затхлих каме-
рах в’язниць . Їх покликання – здійснювати тіньо-
вий вплив на політичну волю вулиці . 
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Народе мій, якщо ти шукаєш справжню 
еліту, не намагайся знайти її в числі натхнен-
ників Віча . Публічні жонглери слів не можуть 
бути причетними до еліти, оскільки їх артикуля-
ційний апарат більш адаптований до нісенітни-
ць, ніж чорні роти базарних торгашів . Елітою є 
вуличні штурмовики та польові командири . Це 
клас бунтівників, ардіті, іредентистів і саме він є 
носієм честі та моральної чистоти . Під свистом 
куль та очистительним  вогнем напалмів люди 
чину здобувають пальму першості у торування 
віх історії . Іредентистам, а не політикам має на-
лежати право прийняття доленостних рішень . 
Геть бюрократів і партійних популістів! Вся вла-
да польовим командирам!

Січень, 2014 рік 
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розділ 2. 
АНАТОМІЯ ПРОТЕСТУ
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СТАБІЛЬНІСТЬ ПОМЕРЛА НА БАНКОВІЙ

Вузлоштормія надкричуща,
Бунтарства шквальний сплескодром .
Світлозсідання в’язне в гущі
Клин барикад стоїть ребром .
Нестямнорвучко-імпульсивний 
Таран, в заслоні мусорській .
Брукопотік б’є трансгресивно
В щитостояння вздовж стіни .
Форс-натиск рук вгинає ряд
Немов послаблену струну,
Масгнів в мільйони кіловат
Стрімкозарядності набув!
Киплять пороги над спромоги
Вторують гранулам секунд .
Ламай стабільність кволооку!
Хоч революція, хоч бунт!
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МАНІФЕСТ 
УКРАЇНСЬКОГО ІРЕДЕНТИЗМУ

Везувій історичної активності нарешті про-
кинувся у нас під боком . Спочатку він непомітно 
перекотився у підшкірному прошарку ґрунту та, 
не розірвавши поверхні ландшафтів, перекочу-
вав з Апеннін до України . Потому він влився в 
доісторичну архітектоніку київських схилів та 
погрозливо заклекотав мелодикою вивержень і 
революційних протестів . 1-го грудня 2013 року 
Везувій виразно заговорив українською і у пе-
рехресному відлунні гасла «Слава Nації! Смерть 
ворогам!» вибухнув шквальним потоком бруків-
ки, фаєрів та знарядь народної самооборони . 
Так виглядало гримно-штормове пробудження 
українців, подія, без якої неможливо вийти зі ста-
ну завмерлості та історичної летаргії . Затхлі ін-
кубаційні вакуолі міщанського спокою розірвано 
і Велика Nація немов ошаліла Bellua sine capite 
(«Бестія без голови»), слова київського воєводи 
Адама Кисіля, якими він охарактеризував приро-
ду Української Nації у ХVII столітті) шквально по-
вернулася у необуздану стихію життя . Останнє 
не може бути позбавлене помилок, пристрасті, 
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адреналіну, окриленості і лірики . Непідробне 
творче життя та виверження сили Молодості 
[Giovinezza] неможливо розмістити у вузьких, 
стягуючо-гамівних рамках «чинного законодав-
ства» . Усе справжнє і життєве не співпадає з 
форматом законослухняного існування .

Суспільства ситості, спокою і впорядко-
ваності розташовуються поза історичним про-
цесом . В їх лоні нема барикад, героїв та кате-
горій боротьби, а замість суспільно-політичної 
динаміки в них панує притамоване урчання 
шлункового травлення та процеси колективної 
фізіології . Кінець історії, а тим більше моралі, 
починається з елементарного переситу .

Дестабілізація і відхилення від норм буден-
ності надають єдиний шанс потрапити на сторін-
ки історичних монографій . 1-го грудня 2013 року, 
під час штурму на Банковій, найкращі сини Віт-
чизни вкотре здійснили солідну спробу вивести 
Nацію на передову лінію історичного становлен-
ня . Їхніми руками прокладено нові віхи діалек-
тичного розвитку; засвідчено непорушні істи-
ни соціально-історичного поступу:переговорні 
«круглі столи» і консенсуси не цікавлять історію, 
вона запам’ятовує лише театри бойових дій і пе-
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реможців . В її фокусі опиняються революціоне-
ри і провокатори, а не ті, хто прагнув спокійного 
життя в умовах стабільності .

Революція – розтягнутий у просторі і часі 
процес . Вона не виконується миттєво як одно-
актова дія . Їй властиво тривало визрівати, брати 
розгін, нагнітати невдоволення та створювати за 
допомогою провокацій наелектризований клімат 
задля з’яви Великого Соціального Дива . Перелі-
чені дії потребують відважних особистостей, 
пройнятих безстрашністю і нестримними рево-
люційними інстинктами . Такі постаті формують 
невгамовний революційний клас, що є носієм 
прогресивного мислення та високих корпоратив-
них ідеалів . Штурм Банкової є феєричною пре-
зентацією набираючого свою питому вагу рево-
люційного класу України . Його основа – свідомі 
люди, котрі визначили правильні акценти бо-
ротьби та поставили найбільші ставки на ефек-
тивність прямої дії . Хто заперечує священне 
значення останньої тут і зараз – працює на зло-
чинну владу пр, незалежно від назви політичного 
бренду, котрий слугує йому за прикриття . Сьо-
годні, коли вуличнідемагоги і співаки від опозиції 
допомогли владі розпорошити вектор народної 



52

боротьби та сублімувати лихоманливий mortido-
зний імпульс мас у майданну хореографію та 
скандування популярної мантри «Панду геть!», 
революційний клас вичікує зручну нагоду вкотре 
заявити про себе мовою прямих дій . За місяць, 
півріччя чи рік він неодмінно спричинить черго-
вий струс свідомості вулиці . А, можливо, у нього 
навіть вийде завдати злочинному режиму Панди 
вирішального удару та розгойдати осоружний 
«човник стабільності» .

З прикрістю доводиться визнавати, що на-
разі у суспільстві набирають оберти тиша і спокій, 
однак цю трупоносну атмосферу в будь-яку се-
кунду може перервати вибуховий вердикт Nаціо-
нальної Революції . Задля його безапеляційного 
винесення ставай у лави вуличних іредентистів, 
керуючись наступними принципами і настанова-
ми:

1 . Ukraina irredenta! – єдиний вірний пароль 
при перетині темпорального кордону у напрямку 
«від безперервного сьогодення до світлоносного 
Майбуття» .

2 . Пряма Дія – будівельний матеріал 
будь-якої революції . Дія є найвичерпнішим і най-
більш лаконічним формулюванням сенсу . Лише 
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вона здатна породжувати іскрометні значення і 
лапідарність життєвого стилю . В посутніх і чіт-
ких формулах прямої дії нема місця «рюшикам 
і бантикам», наметам і гаслам «міліція з наро-
дом» . Сукупність останніх – атрибути глибин-
ної неспромоги, симптоми слабкості і панічного 
страху перед системою . Одієвлюйте життя! І тим 
самим ви примножите його сенс . Пам’ятайте, що 
приріст буттєвих значень є наслідком вчинків та 
методичної ручної роботи над соціальною дій-
сністю та історією .

3 . Брати і Сестри! Не бійтеся бути моло-
дими і нестримними, розуміючи те, що великі 
Досягнення йдуть на зустріч лише справжній 
фанатам . Істину ніколи не виявиш у виважених 
думках і поміркованих поглядах . Істина у крайно-
щах! Цінуйте понад усе помилки, адже вони ви-
водять дезорієнтованих на слід істини . Помилка 
– непоганий спосіб самоактуалізації особистості; 
вона слугує прямим нагадуванням того, що ви не 
померли . Втім, краще зробити і пожалкувати, ніж 
не зробити взагалі . Наміром зберегти моральну 
чистоту ніколи не виправдаєш бездіяльність… 
Найглибший людський гріх серед існуючих – 
байдужість та бездіяльність .
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4 . Піддавайтесь на провокації! Якомога 
більше і частіше . Провокація невгамовний рушій 
прогресу, каталізатор мистецьких процесів та 
кристалізації Істини . Провокація покликана 
повернути людину з тенет колективного сом-
намбулізму і політичної пасивності середньоста-
тистичних громадян у річище стихійного, тобто 
справжнього, життя . Якщо не в ваших силах під-
датися на провокацію, то хоча б зініціюйте її .

5 . Вуличні маніфестації є успішними та «під 
зав’язку» осенсовленими лише у тому випадку, 
якщо вони увінчуються сутичками з «правоох-
оронцями» . Будьте змістовними в усіх формах 
власного самопрояву, і з максимальною ощад-
ливістю ставтеся до слів . Слова – це зайвий 
привід для самодискредитації .

6 . «Панда» не боїться наметів, пікетів, 
картонних плакатів та масових вегетаріансь-
ких зборів мирних демонстрантів . Чим більше 
вони є мирними, тим сильніше їх битиме міліція . 
Пісенна та хореографічна практика майданів 
відволікає людей від реальних цілей протесту та 
створює для більшості ілюзію «боротьби» . Танці, 
намети та концертні програми є більшими воро-
гами революції, ніж щільні заслони «беркуту» . 
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Час продезинфікувати культуру протесту від жа-
люгідних гандистських методів боротьби!

7 . Затримані та обвинувачені у здійсненні 
злочинів проти працівників міліції та громадсько-
го порядку під час подій на Банковій 1 .12 .2013  є 
справжніми українськими політв’язнями, що по-
страждали від ошалілого агресивного свавілля 
злочинного режиму пр Боротися за їх свободу, 
підтримувати їх в місцях позбавлення волі та 
надавати всебічну допомогу їм та їхнім родинам 
– прямий моральний обов’язок кожного свідомо-
го українця . Пам’ятаймо про героїзм та вольову 
зібраність хлопців, які за погляди та вияв грома-
дянської позиції опинилися в застінках репре-
сивних органів системи . 

Українська футуристична ініціатива FRF

Грудень, 2013 рік
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УКРАЇНСЬКА TRINCEROCRAZIA

Влада штурмовиків і польових ко-
мандирів підпадає під визначення поняття 
TRINCEROCRAZIA . Згадане слово з характер-
ним італійським присмаком опинилося на зва-
лищах забуття через вміщений у нього недемо-
кратичний значеннєвий зміст . А можливо і тому, 
що за ним тягнеться шлейф історичних прикро-
щів, завданих ліберально-буржуазній системі на 
початку ХХ століття . Мілітаристський принцип 
зазначеного слова підіймає на поверхню історії 
«небажані спогади» і невідомо, в яких колотне-
чах сьогодення воно знов здетонує, повівши за 
собою сотні тисяч озброєних людей .

Кожна з існуючих мовних одиниць володіє 
індивідуальним магнітним полем . Його гравітації 
та силові випромінення невблаганно впливають 
на тектоніку людського мислення, на систему 
кодів світосприйняття . Якщо свідомість наполег-
ливо і регулярно годувати словами на кшталт 
«консенсус», «круглий стіл», «парламентська 
більшість», «загальнолюдські цінності», «пе-
реговори», «примирення», «стабільність», то 
характер людини втратить здатність прийнят-
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тя вольових рішень . Особа, чия рецептивність 
незмінно циркулюватиме в системі наведених 
значень, неодмінно стане млявою, поміркова-
ною та слабодухою . 

Пануючій системі ми потрібні слухняними 
і травоїдними . Рафінована мовна реальність 
стає одним зі знарядь дресирування нашого 
мозку . Чиновникам і політикам не вигідно, аби 
народ мислив категоріями війни та перманент-
ної революції . Вони панічно бояться загальної 
мілітаризації масової свідомості . Власне цим і 
пояснюється негостинне ставлення до слів «уль-
тиматум», «радикалізм», «штурм» в просторі 
української політичної семіотики . Щоправда Ге-
рої подій на Банковій 12-13 .2014, на Грушевсь-
кого 19-25 .01 .2014, на Майдані 18-20 .02 .2014  
таки змусили на деякий час лицемірну та імпо-
тентну  опозицію заговорити цією мужньою та 
колоритною мовою .

Є слова, які заважають будувати ідилію си-
того демократичного світу . Їх намагаються уни-
кати в інформаційному просторі і взагалі помен-
ше згадувати . TRINCEROCRAZIA – одне з них . 
Своїм корінням воно сягає часів Італії Першої 
Світової Війни та окреслює сукупність суспіль-
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них процесів, які були призведені в дію новим 
поколінням армійської еліти . Наслідком цієї лан-
цюжкової реакції стає тріумф Nаціональної ре-
волюції 1922-го року та прихід до влади фаши-
стської партії .

В буквальному сенсі TRINCEROCRAZIA 
означає «влада окопів», влада бліндажної ари-
стократії і становить посутній політичний ульти-
матум фронтової молоді . Цим ємким поняттям 
позначено діагноз повоєнного стану суспільства 
і виняткове право апробованого фронтами по-
коління творити майбутнє своєї країни . На по-
чатку ХХ століття прибічники TRINCEROCRAZIA 
чи не першими озвучили вимоги усунення від 
керування державою аморфних чиновників та 
слабодухих політиків . Кабінетні щури та еквілі-
бристи ротової порожнини не повинні впливати 
на долю мільйонів італійців . Ніхто з них не во-
лодіє належним моральним авторитетом аби ве-
сти за собою країну . Водночас такий авторитет є 
набутком молоді, яка героїчно долала найсклад-
ніші митарства війни . Клас політично-адміністра-
тивних паразитів, знаходячись в глибокому без-
печному тилу, розкрадав державну скарбницю 
у той час, коли сини італійського народу проли-
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вали свою кров на фронтах війни . Канцелярські 
щури не мають  права верховодити Італією . Їм 
місце в тюрмах й біля розстрільних стін . Країна 
повинна негайно опинитися в руках Людей че-
сті і чину, в руках фронтової еліти . Саме таким 
було бачення історичних обставин поборниками 
TRINCEROCRAZIA .

Для сьогоденної України не знайти більш 
підходящу мозаїку вимог і гасел . Події на Бан-
ковій , на Грушевського та на Майдані  оприявни-
ли існування в лоні соціуму мужнього революцій-
ного класу . Ці люди – з постполітичної реальності 
і вони не підвладні зомбувальній магії словоспо-
лучень «мирний протест», «переговори з вла-
дою», «народне віче» . Їх TRINCEROCRAZIA – це 
претензійна заява на виняткову роль в суспіль-
них процесах, це деполітизація громадського 
життя на користь його мілітаризації, це мужній 
характер вуличної праворадикальної молоді . 
TRINCEROCRAZIA проголошує волю до влади, 
якою наділена стихія вулиці, найвищою грома-
дянською істиною . Вкрай небезпечно не раху-
ватися з її запитами та вимогами і незрівнянно 
згубнішим є замовчування факту її існування . Усі 
замовчані істини рано чи пізно стають отрутни-
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ми (Ніцше), а проігнорована владою воля вули-
ці обов’язково перетвориться на чистий тротил . 
Такі трансформації є питанням часу . Чим безо-
глядніше влада придушуватиме волю вулиці, 
тим потужніше вона вибухне завтра . 

Українська TRINCEROCRAZIA – стихія, яку 
неможливо зупинити . Процес пішов! 

Лютий, 2014 рік
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СПОВІДЬ В`ЯЗНЯ СУМЛІННЯ 

Я тут вирішив публічно сповідатися стосов-
но феєричних подій, які мали місце на Банковій 
1-го грудня 2013 року . Рукописний пергамент на-
разі оприлюдненого тексту діставався до ваших 
в’їдливих поглядів неймовірно звивистим меан-
дричним шляхом . Немов спортивну естафету 
його передавали з рук в руки представники різ-
них злочинних популяцій і творчих угрупувань, 
даровиті авантюристи і мандрівні кидали, непри-
боркувані вороги «стабільності і правопорядку» 
та інші корінні мешканці неосяжного підпілля . В 
ті історично важливі для України дні, стіни, за-
ручником яких я є, раптом вкрились неймовірно 
товстим шаром герметичних ущільнювачів на 
кшталт тих, які обрамлюють двері звичайного 
холодильника . Відтак усі пенітенціарні інтер’єри 
потонули у неймовірно високому «ступені герме-
тичної ізоляції» від суспільства, з чого стало зро-
зуміло, що система не на жарт наполохалась . В 
дніпропетровських та хмельницьких установах 
виконання покарань панічно підвищували заходи 
нагляду і контролю, а харківське «управління», 
як завжди, відзначилось докорінністю рішень, з 
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легкої руки вимкнувши в колоніях будь-яке теле-
бачення . Щоправда, за декілька днів оговталось, 
і, скерувавшись «недоторканими демократични-
ми гарантіями» конституції, надало в’язням до-
рогоцінну можливість споглядати рафіноване 
кабельне телебачення кернеса-добкіна .

Лишаючись у надщільній і безшпаринній 
облозі стін, я вперше впродовж тривалого часу 
вивчення їх тектоніки відчув себе стародавнім 
пророком, який після бурхливого шторму опи-
нився у череві гігантського морського кита . На-
ступної ночі після короткометражного осяяння 
мене вдруге сягнуло розуміння того, що систе-
му таки можна розгойдувати, залякувати, брати 
на понт, шантажувати і штурмувати . Ніщо з пе-
релічених вище дій не є безсенсовним і ніщо не 
приречене на провал за кількох умов, а саме, за 
умови вміння «не вестися» на політичну ритори-
ку і якомога частіше піддаватися на провокації .

Дорогі співвітчизники, брати та сестри, 
будь-ласка, частіше піддавайтесь на провока-
ції, частіше помиляйтесь і зрікайтесь тверезо-
думності, адже здоровий ґлузд вас доведе до 
кондиції чехівського «человека в футляре» та 
перетворить історію на планетарну труну, в якій 
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пануватиме непереборний спокій, стабільність 
та довершений цвинтарний правопорядок!

А тепер все ж наважусь перейти до тексту 
самої сповіді . Віддавна в апартаментах моєї 
душі прописалося загострене відчуття історич-
ної відповідальності за ту епоху, дійовими осо-
бами якої нас призначила доля . Імовірно, дають-
ся взнаки юнацькі зловживання гегельянством, 
есхатолічними текстами Шпенґлера та в’язким 
озиранням на Фукуяму . Перекручуючи умогляд-
ну кінострічку проторованого Україною шляху 
довжиною у останні 20 років мене неодноразо-
во огортав рідкокристалічний сором перед шко-
лярами майбутнього, які сомнамбулічно позіха-
тимуть над параграфами підручників з історії, де 
описуватиметься наш час . Епоха, творцями якої 
ми стали, прісна і нецікава, рафінована, як кім-
натна тиша, астматично задушлива, немов ста-
рий периферійний автобус у спекотне пообіддя 
липня . Тексти підручників відкриватимуть пано-
раму наших днів, на території яких щонайменші 
прояви партизанщини, духу підпілля, зустрічей 
на конспіративних квартирах та блискучих ди-
версій в дусі ранньої ОУН будуть витіснені жа-
люгідними атрибутами стабільності і демократії . 
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Так хронологічний опис «тернистого шляху» 
незалежної України буде вщерть нашпигований 
круглими столами, компромісами, кворумами, 
мирними пікетами, аморфно-обтічними рефор-
мами, виборчими перегонами, імбецильними ви-
роками . Знаряддя, якими ми творимо сьогоденну 
історію, позбавляють її права на екшн і феєрію; 
її сюжетна лінія сміхотворно примітивізується, 
стаючи прогнозованою очікуваною . Така зворуш-
ливо-нудна історія, яку так і хочеться охрестити 
«опереткою», є історією суспільного спокою, 
історією повної перемоги рефлекторної дуги над 
метафізикою .

Прикметно, що на позаполітичних флангах 
життєдіяльності соціуму також не спостерігати-
меться особливих змін: культура відзначиться 
приростом оголених співачок, гандоново-ган-
чір’яними гірляндами на прибудинкових дере-
вах спальних районів, кінематограф ще глибше 
зав’язне у трясовині серіальних сюжетів, а архі-
тектура розвиватиметься у напрямку зведення 
несуразних скляних бізнес-центрів та гіпсо-кар-
тонних торговельно-розважальних комплексів .

Саме так виглядає реальність за вікном; 
фоторобот історичної доби слабкостей і стерилі-
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зації; епоха, в якій не може бути захоплюючої ін-
триги та пригод, юнацької жаги випробувань та 
духу флібустьєрства .

Однак, і це не глибина прірви, адже най-
більш ниці плазування на нас чекатимуть тоді, 
коли онуки прохатимуть нас пояснити їм значен-
ня формотворчого словосполучення, яке визна-
чало хід історії протягом кількох десятків років: 
«багатовекторна політика»… Або як пояснимо 
їм магічну природу мантрично повторюваних 
скандувань «міліція з народом» на фоні силових 
сценаріїв розгону демократично-вегетаріанських 
акцій протесту? Відповідей на ці запитання я 
не маю, та і навряд чи колись матиму . Тож, зро-
зуміло, що подібні запитання стануть джерелом 
майбутнього сорому перед онуками . Ми не ли-
шаємо їм можливості пишатися нашим поколін-
ням .

Очевидно, перед вістрям подібної допит-
ливості наступних поколінь ми вигадуватимемо 
тупорилі відмазки, хисткі трьохповерхові пояс-
нення, увінчані битою, як чумацький шлях, ком-
бінацією слів «о, врємєна! о, нрави!»

І можна було б ставити хрест на ідеї пасіо-
нарного спалаху та здатності українців демон-
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струвати загнуздувачам круті тестикули як ана-
томічний символ фізичної сили, мобілізованості 
духу та життєствердної маскулінності . Проте до-
свід подій на Банковій виразно продемонстрував 
протилежне . 1-го грудня українське суспільство 
пересвідчилося у факті існування набираючого 
оберти революційного класу . В його лави увій-
шли світлі шляхетні люди, окрилені священною 
мужською місією запліднювати епоху новими 
значеннями, вигризати у герці змагу нові звер-
шення та набутки . Їх дії вже є прямою інвести-
цією яскравості у сірі сторінки історії незалежної 
України . Параграфи, які описуватимуть події на 
Банковій, точно не провокуватимуть школярів 
майбутнього на нудьгувальні позіхання і зне-
струмлення уваги . Вони знатимуть, що українці 
станом на 2013 рік не втратили вміння вдаватись 
до радикальних дій, здійснювати живі та яскраві 
вчинки, демонструвати неперевершені зразки 
наступального, а не оборонного стилю поведін-
ки .

Подібні прояви лицарства завжди будуть 
під анафемою «тверезодумних» демократів, по-
борників імпотентної «толстовщини» з пропові-
дями о «нєпротівлєніі злу сілой», теоретиків май-
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данного «столпнічества» і оральних активістів, 
з гортані яких вистрибують гасла a la «міліція з 
народом» та «не піддавайтесь на провокації» .

Навпаки, дорогі Браття, – піддавайтесь на 
провокації! І якомога частіше . Між провокацією і 
видовищністю історії зв'язок – прямо пропорцій-
ний… А там і до Перемоги рукою подати . Будьте 
певні, школярі майбутнього нам вибачать яс-
краві помилки, провокації та сутички з міліцією… 
Вони не пробачать нам лише сірих беззмістов-
них сторінок історії, написаних мовою стабіль-
ності і правопорядку . 

Грудень, 2013 рік
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СПЕКОТНИЙ СІЧЕНЬ

Благань – нема,
Бій відновився,
Він прагне бути поміж нас .
Слова мовчать, 
В руках ресурс,
Між барикад вогонь не згас .

Вітрам, дорога
У провулки,
Вітри розлиють чорний дим;
Як макабричну
Злосполуку
Як теплу куряву руїн .

Бруків'я вулиці 
Постало, 
Накривши каменем ряди;
І правди збурена навала
Всім сотням кине клич «Гряди»!

Здіймуться
Вогняні коктейлі
Через завісу димову;
Щоб іскрометні каруселі
З щитів розвіяли стіну .
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Стіна не спить
Відповідає
Підступним пострілом 
З-за спин .
Стіна то йде,
То відступає…
Не всіх лишаючи живим .
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ЧОРНИЙ ПОДИХ ШИН

Раптом спалахнули полум’яні озера посе-
ред вулиці Грушевського у центрі Києва . Подих 
вогню роївся довкола великих нагромаджених 
шин, які поспіхом спорудили повстанці . Так ви-
глядали барикади наступальної дії, творче діти-
ще тих, хто втомився слухати благальні мантри 
про неприпустимість кровопролиття і мирний 
протест . Вогняні кургани шин не такі пасивні і 
вичікувальні, як барикади, що зліплені з мішків 
трамбованого снігу і дошок . Вони заперечують 
стиль поведінки у форматі «стояння на Марні» 
і апелюють до ворога мовою плану Шліфена . 
Полум’я несумісне з оборонною тактикою . Воно 
завжди прагне просуватися вперед бліц-криго-
вими кроками . Там, на Майдані – барикади че-
кання; тут, на Грушевського – барикади поступу . 
Обличчя протесту завжди не однорідне… Для 
одних революція – алгоритм дії, для інших – гра 
у слова . Коли перші пригощали міліцію розсипа-
ми бруків’я та мікстурами Молотова, другі спо-
стерігали за цим дійством зі сторони, називаючи 
перших «провокаторами» . Згодом вони технічно 
примазались до героїчної слави тих самих про-
вокаторів .

Поляризація в межах протесту не менш на-
пружена, ніж протистояння з зовнішнім ворогом, 
а тому людям чину завжди доводиться воюва-
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ти на два фронти . Антагонізм між практиками 
і моралізаторами – невичерпний . Поборники 
толстовського принципу «нєпротівлєнія» і лю-
бителі співати з великої сцени Майдану завжди 
нарікатимуть на «негідників» з радикальних 
угрупувань, які заважають протесту бути демо-
кратично-вегетаріанським . Моралізатори завжди 
анафемізують практиків, але згодом успішно па-
разитують на їх здобутках . Якби геніальний Ґете 
побачив зав’язку подій на Грушевського (19 січ-
ня), він вкотре повторив би свою улюблену фра-
зу: «Діюча людина – завжди безсовісна, адже 
совість є лише у того, хто спостерігає» . Досяг-
нення мети почасти дається коштом нівелюван-
ня совісті . З докорами сумління слід розбирати-
ся після перемоги революції… Ну, а поки будьте 
безсовісними, пам’ятаючи про те, що порочність 
засобів ми виправляємо чистотою мети .

***
Давши волю рукам, адепти революції на-

роджуватимуть найвичерпніше формулювання 
справедливості . Її встановлення ніколи не дося-
гається за допомогою мітингів і концертної прак-
тики на Майдані . Світло і чистота походять лише 
від прямих дій, а переговорні процеси з владою 
– від лукавого .

Січень, 2014 рік 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНА СОТНЯ

Чорним метеликом стукає в скло
Вічність в своїх обладунках,
Біля вікна, де межують світи,
Снайперський пострілів струни .

Душі людей – нанизаний бісер,
Струни, пролиті крізь тіло,
Білим по білому їх імена
Вишито на небосхилі .

Сонце для них на мить посивіло,
Став перламутровим вулиці брук .
Кров’ю омиті майданівські схили
Під вістрям свинцевих сполук .

Дочасно в обійми кидається смерть .
Герой – хто іде безоглядно .
Паща могил і землі водоверть
Пронизані світлом брунатним .

Випорхнуть душі у небо доладно 
Тих, хто життя не тримався .
Безсмертя спіткає усіх безоглядних,
Хто з попелом в небо здійнявся .     
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ТАКТИКА НЕСПОДІВАНОК

За кілька днів до появи полум’яних озер на 
площі біля стадіону «Динамо» носії революцій-
ної свідомості вийшли за межі декоративної бо-
ротьби . Позаду лишалась майданна каталепсія 
та слинозливи опозиціонерів, попереду – ризики 
і адреналінові спецефекти .

Спочатку повстанці оздобили очиститель-
ним вогнем кілька беркутівських автобусів, виг-
навши з них злих духів . Це був блискучий при-
клад колективної молитви прямої дії у практиці 
революційного екзорцизму . Злі духи злякалися, 
сховавшись за панцерною стіною металевих 
щитів . Потому по нависній траєкторії в них поси-
палася бруківка і легкозаймисті мікстури .

Бажаючих підтримати феєричний двіж ви-
явилося немало . Кількість повсталих та наелек-
тризованість колективного завзяття не на жарт 
наполохали міліцію . Вона заклякла і діяла не 
завжди рішучо… .

Військові традиції прусської армії понад усе 
забороняють лишати тактику боротьби незмін-
ною, оскільки ворог, адаптовуючись до неї, ви-
находить на порядок дієвіший механізм протидії . 
Ефективність бойових маневрів прямо пропор-
ційно залежить від насиченості програми дій вій-
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ськовими хитрощами . Зрозуміло, що приміряти 
подібне правило на ситуацію, яка склалася на 
вулиці Грушевського не завжди коректно . Виступ 
повстанців був далеким від образу і подоби чіт-
ко спланованої операції, натомість скидався на 
оригінальний за своєю формою творчий екс-
промт . І це прекрасно, що в нашій країні лиши-
лися тонкі поціновувачі революційної естетики .

Хай би там як, але, не отримавши нових 
сюрпризів та несподіванок від учасників штурму, 
міліція швидко оговталася від переляку . Вже на-
ступного ранку вона почала відстрілюватись не 
гумовими, а латунними кулями і за кілька днів 
монотонної облоги пішла у наступ . 22 січня з’я-
вились перші полеглі в бою… Вічна Слава Ге-
роям! Без сумніву – Вічна…, але ж герої нам по-
трібні живими…

Втім, за неготовність оновлювати тактику і 
змінювати фасон методики боротьби доводить-
ся розраховуватись втратами . Зазвичай в подіб-
них екстримальних замутах гинуть найшляхет-
ніші постаті . 

Події 19-22 січня повинні кожного наштовх-
нути на правильні висновки . Час усвідомити, що 
найнебезпечніший супротивник той, який є непе-
редбачуваним . 

Будьте непрогнозованими та агресивними . 
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Хитруйте, як лис у пустелі, дивуючи ворога по-
стійними несподіванками . 

Винахідливість і хитрість почасти більше 
важать, ніж хоробрість .

Січень, 2014 рік 



76

СМІХ ІСТОРІЇ

Іронічні фокуси долі вкотре накрили вибу-
ховою хвилею прізвище миролюбивого феде-
раліста Грушевського . Очевидно, в такий ви-
тончено-цинічний спосіб історія висміює «ікону» 
української демократії та впроваджений нею суї-
цидальний стиль політичної поведінки . Далекого 
1918-го року ця бородата постать за підтримки 
найближчих друзів з центральної ради наважи-
лася поставити свій підпис під документом про 
повну демобілізацію армії УНР . Процес дер-
жавотворення, по суті ще не розпочавшись, рі-
шенням жалюгідного очільника та його оточення 
опинився у фазі завершення, тобто згортання . 
Грушевський вдався до прямого фізичного де-
монтажу повітряного замку, на який скидалася 
тоді нематеріалізована державна надбудова . Як 
наслідок, словосполучення «Українська держа-
ва» вперше за період визвольних змагань позбу-
лося свого денотату та перетворилось на гіпоте-
тичний конструкт або елемент паперової теорії . 

Будучи прямим учасником тих подій і щи-
рим єдинодумцем голови центральної ради УНР, 
Вова Винниченко на сторінках свого щоденника 
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тоді написав: «Не своєї армії нам, соціал-демо-
кратам і всім щирим демократам, потрібно, а 
знищення всіх постійних армій» .

Подібний політичний крок виявився нечува-
ною екзотикою навіть для медично-психіатрич-
ної практики . Він очевидно підпадає під туманне 
визначення малодосліджених психічних патоло-
гій, що становлять предмет дослідження суїци-
дального біхевіоризму .

Цікаво, як бородатий «мудрець» уявляв 
собі державний механізм, в якому за визначен-
ням відсутня армія?! Швидше за все, його рі-
шення вмотивовувалося наміром «зберегти мир 
будь-якою ціною» . Нам не слід при цьому забу-
вати, що усі зразкові парламентаристи – «тол-
стовці» за переконаннями, в душі «діти квітів», а 
за сумісництвом – позаштатні агенти спецслужб 
ворожих держав .

Грушевський для більшовиків був грандіоз-
ною знахідкою і щасливим дарунком долі . Саме 
тому бородата постать після поразки Nаціо-
нальних сил ще тривалий час (аж до 1934 року) 
спокійно прогулювалася затишними вулицями 
Києва, так і не здобувши емпіричного досвіду пе-
реслідувань і репресій . Після того, як Україною 
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прогулялась кіннота Тухачевсткого, централь-
но-радівський «мудрець»  існував в країні рад 
на правах музейного експоната . Адже де знай-
ти такий унікальний екземпляр «державника», 
який взірцевим демократичним жестом прагнув 
пробити на сентименти більшовиків та зберегти 
українську державність за допомогою штучно 
створеної  беззахисності? Агресори і хижаки не 
шукають жертву, вона сама заявляє про себе по-
казовою жалюгідністю . 

В світлі політичного самогубства Грушев-
ського, прозорливі застереження германського 
державника Генріха Трейчке виправдались як ві-
щування про смерть «Олега від власного коня»: 
народ, що перебуває під владою химери нездій-
сненної мрії про вічний мир, неминуче буде де-
градувати і залишатися в повній самотності .

Того ж таки 1918-го року 1-ша революцій-
на армія Єгорова за підтримкиі 2-ї армії Берзіна 
та загону матросів Рємньова, під проводом Му-
равйова хижо внадились на територію УНР .

Муравйов високо оцінив широкий жест 
миру, виявлений керівником Центральної Ради 
та, скориставшись її гостинністю, зробив на дея-
кий час Україну територією більшовизму . Щедрі 
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вегетаріанські рішення політиканів коштували 
Вітчизні полеглих студентів у нерівному бою під 
Крутами . Вони чи не єдині, хто став на захист 
Nаціональної державності, і заслуговують на до-
глибну непідробну повагу .

Невблаганна доля надалі продовжує тонко 
іронізувати над вічними шукачами соціального 
миру та вправними жонглерами вегетаріанської 
риторики . Вдумайтесь, який символізм закладе-
но у тому, що саме на вулиці Грушевського 19 
– 22 січня 2014 року самоорганізувалися і пішли 
у наступ ті, кого він, будучи живим, охрестив би 
екстремістами і «тітушками» . Вкотре найкращі 
люди Nації оплатили кошторис за огріхи україн-
ського парламентаризму і демократії . Остання 
як не армію розпустить, так ядерного потенціалу 
зречеться; як не харківські угоди ратифікує, так 
механічним порухом руки проголосує за зако-
нопроекти «олійника-колісніченка» . І не важли-
во, як саме діагностувати ці явища: як неумисні 
огріхи парламентаризму чи побічний ефект так 
званого народовладдя . Важливо те, що вони не 
співпадають з Nаціональними інтересами . В них 
надто багато симптомів зради .

Не вірте щирим демократам і шукачам 
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миру . Вони затягують час, аби злити ідеали ре-
волюції під гарантії індивідуальної недоторка-
ності і безпеки . Гнучкість хребта – первинна оз-
нака безпринципності .

Січень, 2014 рік
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розділ 3. 
у ЗАҐРАТОВАНІЙ 

ГЛИБИНІ
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ПОГЛЯД З НЕВОЛІ

Сплеск протестної хвилі проти брутально-
го режиму донецької політичної гопоти змусив 
суспільство пригадати ключові терміни старих 
як світ репресивних технологій . Після баталь-
них вуличних боїв з псами системи соцме-
режі та медіа-простір почали рясніти лексикою 
кримінально-процесуального розділу юриспру-
денції та тюремними слівцями: «арешт», «ка-
мера», «автозак», «сізо», «вирок», «слідчі дії», 
«ґрати», «кримінальне провадження» тощо . 
Стало зрозуміло, що маховик карної машинерії 
набирає оберти і влада, запустивши його в дію 
шляхом натискання на аварійну кнопку, напоказ 
оприявнила свою розгубленість і неспромож-
ність зам’яти непорозуміння з народом . Вивер-
ження характерної термінології супроводжує 
стани глибокої кризи в стосунках з суспільством . 
І коли люди зважились протиставити мертвій 
схоластиці чиновників протестні дії, у влади не 
лишилося, окрім репресій, жодних аргументів . 
Бюрократичний апарат як такий тримається на 
податковій кабалістиці, продукуванні обіцянок і 
карних функціях . Ні на що інше він не здатний . 
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Там, де обіцянки чиновників не надають за-
спокійливого ефекту, з’являються кілоджоулі ре-
пресивних дій . 

Після подій на Грушевського влада на дея-
кий час злякалась . Вона завмерла в очікуванні: 
що ж буде далі? Мужність правого бомонду та 
вуличних іредентистів примусила систему ози-
ратися навсібіч та очікувати ножових поранень 
у спину . Ось як виглядали ці полохливі озирання 
по той бік паркану . 

Після активації вуличних заворушень пред-
ставники «чинної влади» у вимірі заґратованого 
світу вдалися до хаотичних непослідовних рухів, 
які вчергове продемонстрували їхню імбециль-
ну сутність . Адміністрація Лук’янівського форту 
першою почала діяти на випередження . Перед 
тим, як заселити затриманих учасників протесту 
в гостинні апартаменти слідчого ізолятора, по 
всіх камерах прокотилися апокаліптичні шмо-
ни, що мали на меті виявлення засобів зв’язку . 
Адміністрація намагалася будь-якою ціною не 
допустити їх потрапляння в руки політв’язнів че-
рез підпільну систему між камерного зв’язку . А 
тому учасників протесту тримали окремо один 
від одного, розселяли в глухі трійники (маленькі 
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камери на 3-15 осіб) та унеможливлювали їх по-
трапляння в середовища з великими скупчення-
ми в’язнів . Імовірно, в такий спосіб система убез-
печувала себе від революційних проповідей та 
впливу політв’язнів на контингент зосереджений 
у Лук’янівському форті . 

А от картина в місцях відбуття покарання 
вже засуджених осіб була дещо «повеселіше» . В 
колоніях Східної України тамтешня адміністрація 
біля кожного телевізора, наявного в приміщенні 
бараку, встановлювала вартового «шниря» . Його 
завданням було слідкувати за тим, аби в’язні не 
дивилися інформаційні канали та політичні но-
вини . Трансляція пропонувала все що завгодно: 
життєрадісні гумористичні програми, сентимен-
тальні радянські фільми, тваринні вигуки оголе-
них поп-співачок, – все, окрім новин з Майдану . 
У разі порушення встановленого «правила» 
«шнир» повинен був притьмом з’явитися в опе-
ративний відділ установи та доповісти ситуацію 
начальству . Відтак з чергової частини в локальну 
дільницю бараку вирушала опергрупа та вилу-
чала телевізор . Причетних до перемикання ка-
налів направляли до карцеру . Те саме очікувало 
тих, хто, збираючись більше трьох осіб на тери-
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торії локальної дільниці наважився б обговорю-
вати поточні події в країні . Для виявлення таких 
«негідників» локалка патрулювалася спеціально 
видресуваними стукачами, які підслуховували 
розмови між усіма присутніми .

Сподіваюся, цього достатньо, аби сформу-
вати первинне уявлення про «демократію» по 
той бік паркану; про верховенство права і дотри-
мання недоторканих громадянських прав, про-
писаних у конституції .

Січень, 2014 рік
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ТАКЕ…

Мати принципову життєву позицію – до-
роге задоволення. Це можуть собі дозволити 
лише справжні особистості, адже будь-яка 
причетність до твердих поглядів зобов’язує до 
вміння відстоювати їх. Принципи і переконання 
так чи інакше втягують людину в поле бороть-
би. Такі особистості стають архітекторами і 
будівельним матеріалом суспільно-політичних 
рухів, громадських організацій, неформальних 
праворадикальних угруповань та штурмових 
загонів. Бидлу (гопоті та кріпакам) ніколи не 
зрозуміти природу громадянської активності. 
Картинка дійсності, що постає перед їхніми 
очима, опосередкована оптикою вади ФМГ, фі-
мозу головного мозку. Тобто хронічною неспро-
можністю використовувати потенціал мозку 
за призначенням, що виявляє себе у кричущо 
звуженому світогляді пацієнта. «Принципи і 
переконання» таких осіб зазвичай редуковано 
до процесів шлункового травлення. 

Мислячі люди завжди заважали системі. 
Для декоративних чиновників і поборників ста-
більності з Криму і Донбасу вони такі ж незруч-
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ні, як і весло у горлі.
Якщо ти, не дивлячись ні на що, наважив-

ся бути особистістю, пам’ятай, що автома-
тично стаєш потенційною здобиччю тюрми. 
Високі ідеї свідомої людини для системи є знач-
но більшою загрозою, ніж тисячі дрібних побу-
тових злочинів звичайних кримінальників. Тому 
тюрми існують в перш чергу для ізоляції диси-
дентів, а звичайні порушники закону в їх застін-
ках не більше, ніж фоновий матеріал.

За 5 років до подій на вулиці Грушевсько-
го в моєму щоденнику з’явився цей коротень-
кий есей. Таким мені запам’ятався світ по той 
бік паркану наприкінці січня 2009-го року. Таким 
він може будь-якої миті постати перед твої-
ми очима, якщо ти все ж наважишся бути осо-
бистістю.

ДВІ ПРОГУЛЯНКИ 
У ЛОКАЛЬНІЙ ДІЛЬНИЦІ №6

Зимова ніч… Тоскна, неначе флегматичний 
погляд красуні…

Локальний простір герметичної ізоляції… 
Вирваний з географії шмат території . Анклав…, 
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або можливо навіть гетто . Острів, посеред без-
крайого суходолу… Тут відбувають покарання 
тисячі анонімних душ…

Законослухняне суспільство знаходиться 
на іншому березі реальності . В іншому вимірі…

 Зона відмежована від зовнішнього світу 
армадою п`ятиярусних парканів,  серпантинами 
колючих дротів і лініями електронапруг .

Над цим розтягнутим у просторі металоб-
рухтом  репресивного призначення  статич-
но височіють наглядові вежі з автоматниками . 
Вони нишком ковтають тютюновий дим і труться 
комірцем бушлату об потилицю . За плечем кож-
ного вартового – виструнченою вертикальною 
рисочкою завмер АКС .  Вежові наглядачі почер-
гово кидають позирки на сигнальні вогні, на пе-
риметр, на хронічні процеси, які циклічно і втом-
лено протікають в зоні .

Інкрустований в темряву барак, стоїть без-
рушно, наче скеля .  Бурштинове  світло вікон 
притамовано дивиться в ретушовану пащу ночі . 
З третього поверху видко простір свободи, що 
розстеляється за бортом табірного паркану . Десь 
там…, у тонованих шатах зимової ночі, фосфо-
рять срібні поля Північної  Бесарабії . Впоперек 
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неозорого краєвиду,  довгим і величезним швом 
розлігся Дністер . На іншому боці – поля і чужа 
держава . На нашому боці – каркаси зимових де-
рев  яблуневих садів . Поглянеш у максимальну 
далечінь – і вмить побачиш, як лінія землі грудь-
ми дотягається до підборіддя неба . Цей синкре-
тизм відбувається на території Бесарабії… А 
звідти вже можна помітити, як за поперечними 
лацканами її горизонту причаїлася сивоборода 
Валахія .

Досить про потойбіччя, адже тіло на довгі 
роки вросло в зону . Речі, люди, споруди, потре-
би, стіни і меблі, які наповнюють її зсередини, 
– настільки незмінні, що  з часом  починають  
прилипати до тіла . Воно обтяжується  цим 
сіро-зеленим реквізитом і починає розмовляти 
з тобою мовою втоми . Тут все виснажене і  всі 
втомлені… Навіть два невеличких дерева, які 
трьома зап`ястями  упираються в стіни бараку 
на маленькій площі локальної дільниці № 6 .

Сьогодні зима . Насипи снігу слухняно по-
вторюють  контури споруд, дерев і ландшафтів . 
Різко вдихаю повітря .  Смакую . І тепер знаю, що 
воно холодне, як лезо . Повільно курсую в тісній 
огорожі локальної дільниці № 6 . Вона становить 
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собою вузьку асфальтовану доріжку, яка затис-
нута між бараком і звареного арматурного прут-
тя огорожі .  Підхожу впритул до металевого пар-
кану з колючим дротом  на верхівці . Торкаюсь 
обличчям холодної арматури .  Вона  безрушна, 
як підводні скелі Північного моря . Іржаве прут-
тя заґратувало моє лице . Відтепер моє обличчя  
теж безрушне та німе, як огорожа локальної  
дільниці № 6 .  Довкола мене розрізнені групи  су-
ворочолих людей  у однакових куфайках . В їхніх 
очах – беззмістовність, в їхніх ротах – пережовані 
фрази . Он ті,  що визирають з-під ребра бараку 
– чекають зручної миті, аби вкрадливо  зібрати 
недопалки з асфальту .  Під вечір вони таки мати-
муть  тютюн на самокрутку . Глибоко шкутильга-
ючи,  до мене підійшов знайомий хлопець . Йому 
хочеться поговорити, але співрозмовника нема .  
Він  поетапно нав`язує мені розмову .  Я від по-
чатку відчув, що він хоче поділитися зі мною чи-
мось сокровенним . Моя інтуїція не дала осічки .  
Хлопець зворушливо розповідає свій сон .  Там 
він зустрівся з коханою . Його пасія,  з гострим  
пронизливим поглядом німфи, лежала на дивані 
у білих гетрах з червоними сердечками .  Він за-
пам`ятав її саме такою . Слухаючи співрозмов-
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ника,  я встромив погляд  у далечінь .  Згодом я  
помітив, що його очі налились слізьми . Засоро-
мившись сліз, він похапцем  потиснув мою пра-
вицю і зник . Мій співрозмовник – інвалід . Ампу-
тована нога не дає йому спокою . Пересуватись 
йому допомагає палиця і протез .  Коли він іде – 
зі  шпарин штучної ноги  під тиском видувається 
повітря . Протез шипить, коли він спирається на 
нього… А коли переносить вагу тіла на іншу ногу 
– протез жадібно вдихає в себе повітря . Вдихає . 
Видихає . Вдихає . Видихає .  Вдихає . Видихає .

Нез`ясоване питання: «Чи кохатиме його 
пасія без ноги?» – завдає нелюдських страж-
дань . Тут кожен  носить під серцем свою тра-
гедію… Але жити  легше, коли не згадуєш про 
її існування . Штучно  збурене забуття  попускає 
біль, немов якісна  анестезія .

В барачному кубрику мене вже зачекалися 
арештанти . Ми смакуватимемо каркаде з однієї 
кружки, котра за традицією піде по колу . Тепер 
я трохи зігрівся . Це ненадовго; холод все одно 
візьме гору . Коли за пазухою куфайки стає тепло, 
мозок обростає мрійливістю . В уяві здіймаються 
ілюстрації з мого майбутнього життя . Нещодав-
но я розпечатав сьомий рік мого перебування в 
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ув`язненні . Тюрма прийняла мене в свої обійми 
молодим і натхненним хлопцем… А зараз я ін-
ший… Не такий вразливий як колись . Можливо, 
саме таким я потрібен цьому світу . Хто зна?

***

Ще триває зима . Їй дихає в спину ватага за-
вчасних відлиг .

Під дахом тісного барака оселилась зди-
чавіла орда в`язнів кількістю 250 осіб . Моя лі-
тера «Я» – непомітний атом в числі мешканців 
цього  колективного хліву . Добре, що хоч кубри-
кова система… Видовжені велетенські інтер`єри 
напхані  двоярусними нарами по обидві сторони 
центрального  проходу . Коньячне світло елек-
тролампи  гримує бурштиновими тонами силу-
ети кімнатних речей . Двоповерхові, бутербродо-
подібні ліжка –  халатно зварені з деформованих 
каркасів .  Вони скриплять і ялозяться, як піно-
пласт роздумів по склу душі .  На  трубчастому 
бильці в рядок звисають випрані шкарпетки  у 
формі карасиків . На тумбочці портретована по-
стать Р .Шухевича в рамці … Ще на київському 
централі, під час перебування в слідчій хаті, за-
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мовив тамтешньому Пікассо, аби той перемалю-
вав з  книжки легендарного генерала Чупринку . 
Віддячив художнику пачкою безфільтрових цига-
рок  і замуткою чаю . Ці «ласощі» мені  ні до чого, 
я все одно не палю, чіфір не п`ю… А от графіто-
вий образ  повстанського командира у складних 
зонівських розвалах безвідмовно збадьорює мій 
дух .

На моїй полиці  призупинився караван 
ярликів  прочитаних і просмакованих книжок . 
Поезія Рільке і В .Стуса, «потоки свідомості»  
Джеймса Джойса в товстобокій книзі з написом 
Улісс, заплутані асоціативні ряди Набокова, «ре-
троспективні пророцтва»  Шпенглера з витисне-
ним золотом словосполученням «Пруссачество  
и социализм» .  Повз моє купе у протилежних на-
прямках проходить бундючна, беззуба  публіка 
з прошнапсованими голосами і ненормативною 
лексикою за щоками . Цей хідник між  двома ря-
дами  нар називають  місцевим Бродвеєм .  Над 
ліжком ніколи не зачиняю вікно . Протягом усієї 
зими  привідкрита паща вікна  заманює літо . 
Люблю свіжість, ненав’язливий холод .  В тих 
секціях барачного інтер`єру, де вікна вщент  за-
тягнуті склеєними між собою поліетиленовими  
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пакунками, засідає теплий сморід  немитих люд-
ських тіл .

Сьогодні туман… Просторова далечінь, як 
явище оптичної видимості, – абсолютно відсутня .  
За мембраною вікна завмерли молочні контури 
будівель і  завуальовані фігури дерев . За такої 
погоди зажадалося  вислизнути на подвір`я . Ту-
ман – непоганий привід для того, щоб  розсипати 
кілька тисяч кроків по асфальту локальної діль-
ниці № 6 . Тулуб, плечі, груди і руки занурюю в 
чохли слухняного одягу . В колби штанів залазять 
мої ноги, неначе дві такси  в лисячі нори під час 
полювання . Ноги зашиваю шнурівкою чобітків .  
Відтепер водолазка (гольф) і куфайка  налились 
пропорціями мого енергійного тіла . Одяг – по-
служливий від моменту створення, а тіло чомусь 
свавільне і бунтівне від природи .

З кубрика я вийшов у трахею довгого  ко-
ридору . Спускаюсь вниз видовженими клаві-
шами  панельних східців . На першому поверсі 
майнуло  сіре світло і в сутінках  намалювалася 
вхідна брама . Призупиняюсь на краєчку ганку і 
невагомо занурююсь в густий планктон лютне-
вого туману .  Повітря, з кольором молока, отве-
резюючим озоном вприскується в альвеоли моїх 
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легень . В локальній дільниці № 6 я наблизився 
до заґратованих  парканів, що сплетені з мета-
левого пруття і колючок . Підхожу впритул . Тор-
каюсь щоками і вилицями до хребта видовженої 
арматури . Тепер щоки бездушні – немов підводні 
скелі Льодовитого океану . Лице оніміває від хо-
лоду .

– Будь мужнім; ще трошки потерпи, і роки 
поневірянь скінчаться, – подумки мовив я до 
себе .

Довкола все ті ж розпорошені  купки сірих 
людей . Вони мовчки стоять і тримають біля рота 
ледь жевріючі поодинокі крапки вогників . Ці ру-
дуваті цяточки в момент затяжки  стають яс-
кравішими . Дим драконічно виходить  через їхні 
ніздрі . Як добре, що я не палю . Як приємно сма-
кувати свіже повітря…

В очах сірих людей, закутаних у похмурі ку-
файки – беззмістовність; під їхніми язиками ва-
ляються клоновані фрази і діалоги .

Взагалі ця місцина нагадує табір  полоне-
них з ремаркового роману «На західному  фронті 
без змін» . Тут так само зміни  відсутні . З-за спини 
до мене тихо наблизився хлопець з обтяженими 
і сумними очима . Зо три тижні тому в столярно-
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му  цеху, на промзоні, зубастий фуганок відкусив 
йому п`ять пальців і половину долоні…

– Я ніколи вже не зможу грати на гітарі… Я 
так любив радувати оточуючих своєю музикою, 
співати «Мої пальці – мої струни», але відтепер 
цьому вже ніколи не збутися . Чому це сталося 
саме зі мною ?

Мій  співрозмовник потребує слухача і тому 
він не випускає мене з лещат своїх сповідей . 
Йому катастрофічно бракує співчуття, йому не 
вистачає людини, котра могла б зрозуміти його 
біль .  Слухаючи співрозмовника,  я встромив 
погляд у далечінь, яку вуалював туман . Згодом 
помітив, що очі мого  оповідача наливаються 
слізьми .  Засоромившись власних сліз, він по-
хапцем потиснув мою руку  і розчинився в ту-
мані . Мій співрозмовник не отримав статусу ін-
валіда…,  адже у цьому випадку адміністрація 
зони мусила б визнати аварійний стан верстатів .  
У документах написали, що травма не суттєва .

Хлопцеві без долоні – болить вечорами  ба-
рачна тиша … Йому боляче чути мовчання гіта-
ри, яка  затиснулась між стіною і нарою,  припа-
даючи  пилом . Йому болить те, що він не зможе 
відчувати на дотик білий  і теплий порцелян та 
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округлі форми  наливних персів молодої дружи-
ни .

 
Після того я ще довго вештався під відкри-

тим  небом у тісному вольєрі  локальної діль-
ниці № 6… Тут кожен носить під серцем свою 
душевну  травму… Я глянув на годинник .  Час 
підтискає . Невдовзі в`язні  вишукаються у ло-
калках, а  люди в погонах  механічно проведуть 
перекличку  по картках .  Потім відкриються  ве-
летенські ворота промзони і зеки,  просочуючись 
через шмон, розійдуться по  смердючих і теплих 
цехах… Там робота і безкінцева відсутність 
змін…
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розділ 4. 
СПОРАДИЧНІ 
МІРКУВАННЯ
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Потреба жити в боротьбі –
Спонука злу протистояти,
Долати пошесті пітьми,
Щоб не зазнати самовтрати .

Якщо ти сильний – будь в боях,
На барикадах сенс шукай,
Непогамовно звершуй змаг
Проти чужинських чорних зграй .

Спроможність бути небайдужим
Є чистим імпульсом Життя,
Свій сенс дилемами напружуй,
Щоб чути ритм серцебиття .

Прямуй вперед – будь відчайдушним,
Наперекір страхам іди
І захищай Вітчизну мужньо,
Щоб честь і гідність зберегти .
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СЛОВО ЯК PIN-КОД ЕПОХИ

За кавою і вчорашнім трюфелем на блюдці 
проглядаю монументальний родинний фотоаль-
бом . Присутні в ньому постаті позбавлені штуч-
них масок; така собі галерея реальних облич 
різних поколінь . На вибляклих чорно-білих світ-
линах лишилися відбитки розсинхронізованих у 
часі людських образів . У метро, у супермарке-
тах, у міжнародних аеропортах вже не зустрінеш 
людей з такою поставою мімічних рис, з такою 
манерою тримати підборіддя . Їхні очі безвідмо-
вно фосфорять відмінним від  нашого способом 
мислення, іншими значеннями, ідеалами, леген-
дами, іншою епохою . Вона внаджується в мою 
уяву довгим шлейфом розкадрування віконечок 
родинного фотоархіву, столовим посудом з сер-
ванта, вітринним крамом антикварних салонів, 
книжковим та музейним надбанням . Звуки, за-
пахи та все, що складає біометричні показники 
життя кожного покоління,  лишається за кадром . 
Ну хіба що не промовчу про разючу відмінність 
звучання замочних механізмів вхідних дверей  
квартири моєї покійної бабусі, у київському бу-
динку часів російської імперії та  броньованої 
брами скромних апартаментів в сучасній багато-
поверхівці столиці . У наших поколінь навіть звук 
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замочних механізмів інакший, тож важко уявити, 
яка прірва відмінностей між запахами, смаками 
та мовними зворотами .

Вербальні ужиткові конструкти надають 
особливий зріз уявлень про епоху і духовну фор-
мацію її мешканців . Для консервації присмаку 
окремих історичних відрізків не знайти більш 
місткішої ємності, ніж слова . За широтою на-
повнення вони вивершують чорно-білі світлини, 
родинний посуд, наповнення старих шаф і рекві-
зит антикварних крамниць .

Поглянь, які чіткі обриси епохи можна вло-
вити у звучанні слів «монокль», «раднарком», 
«пікельхельм», «репродуктор» тощо . Їх нема 
у нашій сьогоденній мові, оскільки обличчя ма-
теріальної цивілізації змінюється в режимі non-
stop, і безліч дизактуалізованих слів списуються 
на брухт, повторюючи долю своїх анархічних де-
нотатів… 

У подібний спосіб з мелодійної італійської 
мови зникло звучне слово TRINCEROCRAZIA . 
Його анігіляція відбулася не через те, що згада-
не поняття втратило актуальність, а лише з при-
чин несумісності з вектором сучасної тотальної 
демократизації і політики миру . В ареолі згадано-
го слова воскресає дух мілітаризму, апробована 
фронтом норовливість молоді, вулканічна Nаціо-
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нальна гордість і як підсумок –– римський силует 
Муссоліні . Наразі розгорнуто повну семантичну 
карту поняття TRINCEROCRAZIА . Буквальне 
значення слова звучить, як «влада окопів», але, 
окрім цього, воно містить у собі їдкий концен-
трат політичних зазіхань, ультиматумів і  гасел 
молоді, загартованої вогнем історичного змагу 
народів .

Повернувшися з фронтів Першої світової 
війни, те покоління не змогло стати у позу по-
кори перед кімнатними вождями ліберальної 
демократії з накрохмаленими комірцями та гу-
маністичною риторикою . Якось не до снаги було 
опускатися до такої брутальної самозневаги . 
Своє майбутнє вихованці TRINCEROCRAZIА 
бачили у штормовому вирі волі десь за бортом 
бюрократичної системи . Розгойдування човника 
«стабільності» для них виявилося найдосяжні-
шою формою апелювання до історії . З остан-
ньої, немов з наливного цитрусового фрукта, 
вони хотіли вичавити чергову дозу фронтового 
катарсису  у суміш пригодницького адреналіну . 
Розбурхана битвами, молодь відчула в собі 
здатність зазіхнути на феодальне верховенство 
у суспільстві . Вони виправдано потребували ви-
няткового статусу; бачили себе окремою кастою; 
прогресивною верствою соціуму, яка набула мо-
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ральне право визначати подальший маршрут 
його розвитку . Жодна теза про те, що влада має 
належати формації сильних та справедливих 
людей, не потребувала обстоювань, ясувань чи 
доказової бази . Такі настрої були самозрозуміли-
ми і відповідали запитам повоєнних років . Саме 
дітям фронтових бліндажів має належати влада 
в країні, а не щурам кабінетної бюрократії, що в 
години бойового змагу ховалися за їхніми спи-
нами . Покоління, загартоване газовими атаками 
та броунівським рухом шрапнелі, кинуло виклик 
буржуазній системі умовностей та передосудів . 
Воно як ніколи сповнилось рішучості рушити у 
хрестовий похід проти миротворців з урядових 
кулуарів і тепличних теоретиків політкоректності . 
Те покоління висунуло неворухкій і статичній бур-
жуазній дійсності гострий ультиматум, що містив 
в собі лише одне слово – TRINCEROCRAZIА .  

Липень, 2012 рік
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ЗАГИБЕЛЬ РІВНЕНСЬКОГО РОБІНГУДА

В новочасній історії не знайти більшого 
борця з бюрократично-чиновницьким «бєспрє-
делом», ніж Олександр Білий (в мирському 
житті  Сашко Музичко). Цьому герою судило-
ся стати рекордсменом у прокурорському кра-
ваткосмиканні та протесті проти гегемонії 
жлобів у погонах. Останні, на його глибоке пе-
реконання, не мали жодного морального права 
вершити долі пересічних українців. 

Програвши війну за лідерство у народі 
система виявилась неспроможною винести 
за дужки хоробрість Сашка та його «джент-
льменське поводження» з лакеями держапара-
ту. Звичайний рівненський козак виявися най-
визначнішим антисистемником наших днів, 
ніж будь-яка інша публічна постать. Попри 
свою незгоду з владою «білих комірців», Саш-
ко ніколи не був сповідником антидержавниць-
ких анархічних поглядів. Усе з точністю до на-
впаки. Своїми життєвими силами він прагнув 
гіперпорядку у владному процесі з характерни-
ми рисами армійської дисципліни. Його політич-
на позиція спиралася на несприйняття факту 
адміністративного домінування паркетних 
клерків над чесними трударями та звичайними 
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українцями. Тож, саме тому він став іконою ре-
волюційних верств населення, уособивши най-
радикальніший протест проти чиновницького 
апарату Януковича.

Російські ЗМІ водномить підхопили кадри 
з неполіткоректним поводженням Сашка з 
держслубовцями та почали істерично роздува-
ти міф про кричущу радикалізацію настроїв в 
українському суспільстві. Рівненський Робін Гуд 
протягом лічених днів став трендовою стра-
шилкою для обскурантних москальських обива-
телів «жаждущіх православнава государя і єго 
твьордой рукі». Сашком та «екстремістами» 
з Правого сектору стали активно залякувати 
дітей у калузьких та челябінських школах, а 
українська влада замість протидії рейдерсько-
му захвату Криму вирішила прогнутися перед 
кремлем, демонстративно вбивши Білого. 

В ті дні на папір лягли такі рядки…

Революція не є одноактовою дією . Вона 
розгортається за принципом ланцюжкової реак-
ції доти, доки не буде досягнуто початкової мети . 
Щораз кінець революційної віхи видається логіч-
ним завершенням глобальної трансформації со-
ціуму, однак це лише антракт між її дійствами . 
Розслаблятися зарано . Революція це серійний 
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процес: це вервиця повстань, кожне з яких апе-
лює до остаточності . Лише найрішучіші і найхо-
робріші визначають акценти у питаннях остаточ-
ності . Боєздатним належить право розставляти 
крапки над «і»; усі інші приречені пробуксовува-
ти в помиях вагань, припущень і сумнівів . Після 
подій на Інститутській нам здалось, що канібалів 
усунуто від влади . Однак, вже сьогодні розуміє-
мо, що були під п’янким впливом швидкоплин-
них ілюзій . 

Кермо держави потрапило в руки тих, хто 
з затишних кав’ярень спостерігав за вулични-
ми боями . Натомість, герої революції і польові 
командири опинились за бортом владного про-
цесу . Тоді, пройнята тваринним страхом опози-
ція називала людей дії «екстремістами», проте, 
коли злам ситуації відбувся на користь народу 
– вони на швидкоруч приписали собі доблесті 
перемоги . Такий стиль поведінки притаманний 
лживим демократичним політикам . В стрімкій 
зміні подій вони у долю секунди «зорієнтову-
ються за вітром», прагнучи у кульмінаційну мить 
протистояння стати на бік найсильнішого . Якби 
у лютому пр перемогла, демократичні політики 
найменували б загиблих майданівців не «героя-
ми Небесної Сотні», а вуличними екстремістами, 
які мали на меті дискредитувати опозицію . Лібе-
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ральні політикани, як ніхто інший вміють розра-
ховуватись за власну облудну риторику чужими 
смертями .

Основний етап революції – позаду . Однак у 
багатосерійній драматургії повстань перемагає 
той, хто виграє у післяреволюційних розборах . 
Нинішні майданні жирондисти вже встигли запля-
мувати себе кров’ю . Попри позиціонування себе 
в ролі політичних вегетаріанців, ними знищено 
героя Української Nації – Олександра Музичко . 
Ті, хто при владі, пошкодували куль для росій-
ських окупантів і обернули зброю проти україн-
ських Nаціоналістів . Хто вони? Зсучені діти – так 
їх назвав би великий Кобзар . Хіба заслуговують 
вони право керувати країною? Міжреволюційний 
антракт тривав до моменту загибелі Сашка Біло-
го . Ліквідація Героя стала подією-детонатором 
нової вибухової хвилі . Це смертний вирок влади 
бариг і бюрократів . Означений мотлох суспіль-
ства не домінуватиме над творчим революцій-
ним класом . Герої не вмирають тому, що вони 
продовжують діяти руками своїх послідовників з 
числа живих .

Слава Олександру Музичку! Слава Nаціо-
нальній Революції! Слава Nації!

Березень, 2014 рік
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Чим глибше сенс в речах,
Тим кожна з них страшніша,
А поверхнево-зриме –
Давній спецефект… .
Транзитні істини снують
Зі слів, вагітних тишею,
Де в натяках між значень
Туманний силует
Чи обеліски крихкості секунд
Завмерли в вічному прощанні
Під шопенгауерів сюжет
Прудкої Волі самопоглинання
Вони дали скорботам ґрунт,
А нам завчасне відчування
Нашестя штормових наснаг .
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ФІЛОСОФІЯ ВИБУХУ

Нищевикладена філософія тротилових адрес-
них санкцій своїм вістрям спрямована на усіх, 
хто заплямував себе злочинами проти ціліс-
ності української держави. Наведені рядки ви-
правдовують червоно-чорний терор, спрямо-
ваний на олігархів, депутатів та політичні 
партії, які фінансували найманців на Сході краї-
ни та самі брали участь знищенні українських 
патріотів та відданих присязі військових. Усім 
тваринам, які біснуватим лементом «ра-сі-я!» 
підтримали анексію Криму, діяльність так зва-
них днр і лнр, порцію терористичних побажань 
присвячую. Помсти не минути.

«Плоть нічтожить, дух животворить» .
Григорій Сковорода

Теорія вибуху пояснює не лише окремі пун-
кти вимог екстремістів, а й мить зародження 
Всесвіту . Як не дивно, але початком світобудови 
став акт онтологічного тероризму, що відбувся 
задовго до появи бойової організації есерів та 
маніфесту Unabomber . Саме тому за межами 
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метафізики можна сміливо починати проповідь 
зі слів «Спочатку був вибух!» . 

Наше існування протікає в його заплутаних 
залаштунках, що нашпиговані непередбачува-
ностями та несподіванками . «Річ-в-собі» і нео-
сяжний горизонт «явищ» постають перед нами 
як грандіозний наслідок теургічного теракту, а 
усе протяжне і часове – як його відлуння . Піфа-
гор почув його у музиці сфер, а спостережливий 
Аристотель натякнув на нього, формулюючи 
ідею «першопоштовху» . 

В широкому розумінні вибух став дебют-
ною екстравертною дією, на яку здобулись са-
кральні сили після тривалого «ексзистування в 
собі» . Подобається це комусь чи ні, але нульо-
вим пунктом історичного розвитку матерії став 
космогонічний теракт з подальшим плеканням 
хімреактивів . З цього вочевидь випливає те, що 
творчий потенціал вибуху невичерпний . Політич-
ний екстремізм та релігійний фундаменталізм 
завжди апелювали до світу мовою вибуху, ро-
зуміючи під останнім найдовершенішу форму 
констатації Істини . Їі завдання – встановлювати 
лад та формувати обставини, а, відтак, розстав-
ляти крапки над «і» . 
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Докопуючись до першоелементів світу, 
важливо поводитись з ними як з небезпечними 
вибуховими речовинами . Істина не любить пе-
ретворюватись на знання та прощатися з роллю 
релігійної догми . Істина жіночого роду . Тож їй, як і 
будь-якій жінці, значно більше подобається бути 
втаємниченою, ніж самоочевидною . Необачний 
рух і сполуки, з яких зіткано світ явищ, неодмінно 
здетонують . Усі загадки життя – легкозаймисті та 
вибухонебезпечні . 

Терористична компанія як покладання за-
сновків тягне за собою наслідки у вигляді вста-
новлення ладу, іншими словами вибух породжує 
порядок та призводить до ланцюжкових пере-
осмислень всього видимого і невидимого .

В історичному контексті тероризм набув 
подоби хірургічного втручання, здійснюваного 
харизматичними ідеями в трясовину міщанської 
свідомості мас . Він став знаменням зверхності 
містичних одкровень та позитивного фанатиз-
му над нудотним здоровим ґлуздом «пересічних 
громадян» .  

В означеному сенсі вибух є фактом доміну-
вання активної меншості над незграбним нато-
впом споживачів, для яких шлунковий сік в рази 
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зрозуміліший за голос Істини . Своє життя вони 
присвячують боротьбі за те, аби світ став оазою 
стабільності і затишку, в той час, як за своєю 
природою він не може бути нічим іншим, як про-
вокацією та пригодою . Занепокоєність рівнем 
зарплат і ковбасними прилавками абсорбують в 
їхній свідомості щонайменший інтерес до Ідеалів 
і трансценденції як такої . В своїй масовості вони 
формують антиісторичний соціум як простір ве-
ликої перемоги шлунку над духом . Суспільство, 
яке випадає з історичного контексту, завжди 
апетит ставить вище за честь . Втім, історія по-
чинається там, де вплив фанатичних ідей на 
людину в рази перевищує інстинкт самозбере-
ження . Історія – це найдовершеніша модель гри, 
учасниками якої стають фанатики та фундамен-
талісти . Решті людства в цій грі відведена роль 
заручників та фонового матеріалу . 

***

Вміння натискати на больові точки – озна-
ка володіння технікою . Ефективність є функцією 
прицільної точності у найвищій точці її доміну-
вання над категорією кількості та фізичної сили . 
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Тероризм у вигляді точених атак є найяскраві-
шим виразником стенограмності революційного 
стилю . Політичний терор – це сплеск лаконічних 
вимог до суспільства та історії, це сформульова-
ний в одиницях тринітротолуолу революційний 
постулат «все і негайно» . (Його винахідник – Ре-
нато Курчо хоч і був сповідником канібалістич-
них поглядів, однак досягнута ним лаконічність 
та вичерпність найпростішого революційного 
рецепту вражає) . Якщо ви оснащуєте миттєвість 
тротилом та уповноважуєте її  стати поворотним 
пунктом історії, ви терорист . Найефективніше 
систему розхитують точечні удари . Одиночні по-
стріли і вибухи . Огріхи дій походять від розхля-
баності рухів, або від браку прицільності . Через 
такі симптоми дається взнаки маловір’я . Той, хто 
щиро вірить, рішуче і швидко перезаряджає ав-
томат, а щонайголовніше – стріляє і має точність 
влучання у мішень . 

Тероризм – мистецтво точеної дії, тобто 
намагання блискавичним актом покласти поча-
ток новому етапу історії . Усі новатори за своєю 
суттю були терористами . Теоретичну основу те-
рористичної культури на початку 20-го ст . . сфор-
мулювали італійські футуристи . Їх незмінний 
лідер, легендарний Ф .Т . Марінетті проголосив 
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разючі на той час гасла: «Ми вихвалємо вій-
ну – єдину гігієну світу, мілітаризм, патріотизм, 
руйнівні дії визволителів, прекрасні ідеї, за які не 
шкода померти! Ми оспівуємо нахабний натискт, 
гарячкувате марення, стройовий крок, небез-
печний стрибок, ляпас і мордобій! Нема нічого 
прекраснішого від боротьби! Без нахабства нема 
шедеврів! Мистецтво – це насилля, жорстокість 
і несправедливість . Хай живе війна, яка взмозі 
очистити світ! Хай живе озброєння і любов до 
Батьківщини!» На той час своїми маніфестами 
він спричинив повний розрив свідомості пересіч-
них громадян, а згодом озвучені постулати пан-
динамічного футуризму лягли в основу ідеології 
італійських fasci . 

Будь-який вибух – це виверження жит-
тєвої динаміки, поєднаної з фактом духовного 
очищення . Тринітротолуолом вибухової хвилі 
вимірюється сила змушування до каяття і очи-
щення тих, хто звабився єресю стабільності і 
споживацтва .

Березень, 2014 рік
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АРХІТЕКТОРИ ВИБУХУ . 
НЕВДАЛИЙ ДЕБЮТ

В історії України чи не першою організацією, 
яка вдалась до практики політичного терору, ви-
явилось Віленське братство . Змаг за самозбе-
реження Nації на той час було втиснуто у вузькі 
шори міжконфесійної боротьби . Зрозуміло, що 
в наші дні проблематика непорозумінь між уніа-
тами та православними майже вичерпала себе . 
Проте, на початку 17-го століття українцям вона 
видавалася актуальною і «животрєпєщущєй» . 
Тож, з позиції наших днів мотивація боротьби 
православних братств для нас менш вагома, 
аніж тактика і манера відстоювання політичних 
інтересів . 

Намагання асимілювати українців у союз-
ному утворенні Речі Посполитої, де культурна та 
адміністративно-політична першість стабільно 
належала  латино-польському компоненту  на-
разилися на виразний терористичний спротив з 
боку перших . Не одне покоління польських ко-
ролів мріяло про тотальне навернення «свавіль-
них українців» у католицизм . Можновладцями 
Речі Посполитої робилося усе можливе, аби по-
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повнити приходи костелів представниками коза-
цької Nації . З цією метою була запровадження 
церковна унія, згідно якої обрядовість церкви 
відповідала східним традиціям, а питання ад-
міністративного управління розв’язувалось на 
користь підпорядкування Ватикану . Поляризація 
між православними – з одного боку, та уніата-
ми і католиками – з іншого не раз виливалася у 
чергову фазу військового протистояння між во-
лелюбними українцями і шляхтою . Хоча поляки 
формально ішли на поступки бунтівній козацькій 
Nації, видаючи сеймові конституції  про заборо-
ну утисків в справах релігійних (1607–09), проте 
це ніяк не впливало на зменшення напруженості 
у цьому питанні . 

Перші терористичні пристрасті розгорну-
лися довкола постаті пропольського уніатського 
митрополита Іпатія Потія . Маючи у своєму під-
порядкування кілька сот тітушок, які на той час 
називалися «гайдуками», митрополит захопив 
Троїцький монастир у литовській столиці Віль-
но, вигнав ченців, а братського ігумена Сенчила 
забив нагаями до півсмерті . Згодом на керівній 
позиці обителі ним були розставлені свої люди . 
Подібні рейдерські віджимання храмових споруд 
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хвилею прокотилися усим Вільно . Розуміючи 
нерівність позицій у цьому протистоянні, пред-
ставники братства не винайшли оригінальніших 
методів боротьби, аніж фізичне усунення Іпатія 
Потія через ініціювання вибуху . Події розгорну-
лися на старовинних вулицях литовської сто-
лиці . Вночі члени українського терористичного 
угрупування «братство» обклали вівтарну части-
ну церкви святого Миколи діжками з порохом . 
Саме в цьому храмі наступного дня мав правити 
ворожий митрополит . Один із служників уніатсь-
кого архієрея вступив у змову з братчиками та 
погодився стати учасником замаху . Знімаючи 
свічки під час літургії, він повинен був підпалити 
гнота на діжці з вибухівкою . Щоправда план дій 
виявився вочевидь не хитрим та не до кінця про-
рахованим . Наступного ранку, оглядаючи перед 
урочистостями приміщення храму, потієві гайду-
ки виявили діжки з порохом, який призначався 
для сановника . Підозра ініціювання замаху, зро-
зуміла річ, впала на братчиків . Останні, щоправ-
да, і до цього не пасли задніх . Вони примудря-
лися гармонійно поєднувати освітньо-релігійну 
діяльність з такою делікатною штукою, як торгів-
ля порохом . Втім, за наказам митрополита було 
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ув’язнено кількох членів братства . Однак, згодом 
за браком доказів відпущено з «виправних за-
кладів» . По завершенню інтригуючої історії з ви-
бухівкою, групою освітян, торгуючих вибуховими 
речовинами, була здійснене ще одне посягання 
на життя архиєрея-рейдера . Але і йому також су-
дилося бути невдалим .

Новоявлена терористична культура на той 
час була надто сирою та не до кінця сформова-
ною аби демонструвати високу планку результа-
тивності . За кілька поколінь борців і підпільників 
якість «партизанщини  масової дії» зросла у кіль-
канадцять разів . Історичний рекорд терористич-
них компаній ОУН в Україні ніхто не подолав . 

Травень, 2014 рік
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розділ 5. 
СХІДНИЙ ФРОНТ
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ПРО ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ

А потім почалась війна на Донбасі. Крим 
був безбожно зданий в найкращих традиціях 
української демократії. Після розповсюдження 
пошесті сепаратизму на території двох схід-
них областей про півострів мало хто згаду-
вав. Здавалось, що Росія вдалась до хитрого  
відволікаючого маневру. Перенесення арени 
протистояння між путінською московією та 
постреволюційною Україною потягнуло за со-
бою перефокусацію зору з кримських проблем 
на Донецьк та Луганськ. Там панувала штуч-
на російська вакханалія під егідою кремлівських 
спецслужб за участю декласованого елементу 
«граждан дамбаса». Історично склалося так, 
що той регіон виявися багатим на добірні по-
пуляції маргіналізованої бидлоти. Більшість 
з учасників проросійських акцій не керувалися 
жодними ідейними спонуканнями. Натомість 
просто хотіли, аби у них були «зарплати как в 
расіі». Ідея цілісності України ледь не зашпорт-
нулася у в’язкій консистенції шлункового соку 
та калорійних мрій про дешеву ковбасу. Поки 
мужі державні уповали на реакцію «цивілізова-
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ного світу», а той – в свою чергу розповідав 
півроку про якісь захмарні санкції, по колу вис-
ловлюючи «занепокоєння/стурбованість/схви-
льованість/обурення», українські патріоти 
вирішили діяти більш виразно.

Раптово слова «батальйон», «доброво-
лець» та «зачистка» стали в суспільстві най-
більш уживаними та модними. З’явилися волон-
терські військові формування: добровольчий 
корпус «Правий Сектор», «Азов», «Донбас», 
«Айдар», «Шахтарськ» тощо.

На 80% вони були укомплектовані вулич-
ними прибічниками прямої дії, ультрасами, 
фундаменталістами та різномастими Nаціо-
налістами. Суспільство, яке ще півроку тому 
обсирало вище перелічену публіку, називаючи їх 
«екстремістами та дикунами», стало обнадій-
ливо дивитися на неї, плекаючи надію на мир 
та спокій за їхніми спинами. 

Кадрові військові без обліку гинули, а ге-
нерали армії нишком зливали інформацію фе-
есбешникам. Система опинилася між молотом 
і ковадлом. Їй доводилось обирати власну долю, 
будучи затиснутою у дилему: або здатися оку-
панту, або бути розірваною власними грома-
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дянами, що вимагали рішучості у проведенні 
антитерористичної операції. Під стінами Бан-
кової збиралися «добрі люди» та тиснули на 
владу, аби та приймала виразні жорсткі рішен-
ня. Погромницькі настрої натовпу могли бути 
зупинені командирами добровольчих батальй-
онів, які вмить стали народними героями. 
Комбати в ті дні важили більше, ніж політики. 
Система було підвладна страхові, опинившись 
між двома вогнями. І, незважаючи на це, влада 
все ж таки вбачала більшу загрозу  в україн-
ських добровольцях та їх симпатиках, ніж у 
споріднених за чиновницьким духом бюрокра-
тах. А тому розуміла, що з останніми можна 
легше домовитися, ніж з першими… і вдалась 
до чергової технології.

Саме тоді народився цей текст.

Складається враження, що відмовляючи 
добровольчим батальйонам у наданні більш 
ефективної та високоточної зброї, влада вкотре 
запуcтила технологію винищення . Цього разу 
ролі розписані таким чином, що жертвами повин-
ні стати пасіонарії . Запит на кубічні метри їхньої 
крові зроблено . Зрозуміло, що вони і без того 
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схильні до жертовності в ім’я вищих ідеалів, од-
нак нинішній режим має на меті зависоко підня-
ти планку втрат серед  українців із загостреною 
здатністю до прямих дій . 

У Першу Світову в Італії таких людей нази-
вали «ардіті», тобто сміливці . Пройшовши крізь 
пекло фронтових митарств, ці люди повернули-
ся додому і висунули політиканам та чиновникам 
свої вимоги . Фронтовики повірили в те, що вони 
мають більше морального права керувати краї-
ною, ніж кабінетні діячі, фахові урядовці та пар-
ламентські демагоги . В кульмінаційний момент 
вихованці бліндажів, Nаціоналісти та «вільні 
радикали» суспільства об’єдналися у сквадри-
стський рух і замутили Nаціональну революцію 
Fasci . До влади прийшов їх лідер і за сумісни-
цтвом фронтовий авторитет Беніто Муссоліні . 
Відтак для Італії настала епоха великої розбудо-
ви і тотального порядку . 

Сьогоденна Україна має всі шанси повтори-
ти долю Італії . На Банковій явно переймаються 
питанням «Що після завершення війни робити з 
радикальною вуличною молоддю, яка заґарту-
валася у спазмах фронту?» Високий градус їхніх 
претензій плюс бажання перекроїти систему на 
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свій лад неминуче ведуть до кінцівки у вигляді 
революції чи військового перевороту зі встанов-
ленням нового режиму на чолі з українським 
Дуче . Розуміючи все це, можновладці ніби умис-
но недоозброюють добровольців, аби вони ін-
тенсивніше гинули від куль і снарядів російських 
бойовиків . Фронтовики  ̶  потенційні носії рево-
люційних гравітацій . Для системи вони є носіями 
найбільшої небезпеки . В її інтересах конверту-
вати добровольців в одиниці «груза 200», аби в 
тилу було поменше активних і здатних до пря-
мих дій .

 
Червень, 2014 рік
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АЗОВ ФУТУРИСТИЧНИЙ

За містичним збігом обставин сталося так, 
що люди, з яких було сформовано батальйон 
«Азов», в переважній більшості виявилися блис-
кучими вихованцями вітчизняних ультраправих 
формацій . Вони ще вчора ходили під суспільним 
тавром «екстремістів» і «неприпустимо крайніх», 
але у дні випробувань чи не першими зголоси-
лися стати на захист народу . Швидко зорієнту-
вавшись у вирі подій, ця молодь знехтувала 
власним правом почесного відпочинку після ре-
волюції і, нашвидкуруч зібравши рюкзаки, виру-
шила на Схід . Діяльність батальйону «Азов» (як 
і інших добровольчих формувань: корпусу «Пра-
вий Сектор», «Донбас», «Айдар», «Шахтарськ») 
за трофеями і здобутками явила високий показ-
ник коефіцієнту корисної дії . Оцінку діяльності 
перелічених формувань в майбутньому давати-
муть історики, але у випадку «Азову» найперше, 
що кинулось в очі, так це неймовірна збіжність 
історичних шляхів .

У роки Другої світової в приазовських сте-
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пах дислокувалися сили італійських легіонерів . 
Поміж солдатів Дуче виявився і його близьких 
друг, з яким вони заприязнились до Першої 
світової війни, разом перебували в ув’язненні і 
втілювали проект Nаціональної революції 1922 
року . Легандарного Філіппо Томмазо Марінетті 
без перебільшення можна називати архітекто-
ром концепції футуристичного мистецтва та пер-
шим ідеологом італійських fasci . Муссоліні, ро-
зуміючи масштаби ідейного та вольового впливу 
Марінетті на власну особистість, під час одного 
зі з’їздів PNF виголосив динамічну промову, що 
починалася зі слів: «Без футуризму не було б 
фашизму!»

Футуристичні ідеї Марінетті потягнули за 
собою велетенський шлейф світоглядових пе-
реосмислень та соціокультурних пертурбацій  
на арені європейського континенту і поза його 
межами . Він був справжнім Поетом, автором гім-
нографічних оспівувань війни та прогресу, від-
даним патріотом Італії та невтомним солдатом . 
Він, так само як і воїни батальйону «Азов», був 
доглибно закоханий у медитативну красу над-
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вечірнього приморського степу, у його неохопну 
амплітудну широту, у втишений захід бляклого 
сонця, майстерно відтвореного полотнами Архи-
па Куінджи .

Коли ми за кавою з моїм побратимом Ар-
сенієм Білодубом відкрили цю фантастичну точ-
ку перетину доль Великого Марнетті та воїнів 
батальйону «Азов», він одразу ж на підручній 
серветці фрагментом розламаного олівця на-
кидав перший стовпчик віршу «Шляхом остан-
нього футуриста», а я згодом написав коротке 
оповідання про останній війсковий рейд визнач-
ного Nоватора . 

Тож, присвячується усім героїчним патріо-
там, які не побоялися в ім’я світлого майбутньо-
го української держави безстрашно йти в обійми 
війни та  незворушно дивитися в обличчя смерті .

Червень, 2014 року 
 



128

Автор – Арсеній Білодуб
ШЛЯХОМ ОСТАННЬОГО ФУТУРИСТА

Шляхом Останнього Футуриста
В палаючому Приазов’ї,
Вдягнемо броні намисто,
Волю окропимо кров’ю!

Буде порох багать
І штурм приморського міста .
У відстріляній гільзі 5,45
Дух Останнього Футуриста!

Хай співають гучно про нас
Всі Кобзарі-бандуристи:
На наших шоломах знак –
Знак Останнього Футуриста!

Коли море змиє кров
Останнього сепаратиста
Сонце встане і буде воно
Народженням Нового Футуриста!
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ОСТАННІЙ ЖЕРЕБ МАРІНЕТТІ

Пізня година… Безлюдне фойє секретаріа-
ту італійської Академії наук . Вкрадливі сутіні 
просочились у просторе приміщення з ледь 
жевріючою рампою біля стіни . Вони з елегійною 
уповільненістю  безшелесно лягали на плечі 
усамітненої особи . Її силует наблизився до мем-
брани вікна і поглядом в’ївся у розстелений на 
небі фіолетовий хітон наступаючої ночі .

Жовтень багатозначно шелестів пожовкли-
ми алеями, де листя щораз помітніше втрачало 
вигляд розпростертої болони, згинаючись у фор-
му кулака . У цій процесуальності осені думки ди-
фузно розріджувалися, слова десь на півдорозі 
застрягали у горлі, а очна ставка з тишею на-
ливала у серце, неначе у кришталевий фужер, 
відчуття приємної невагомості . Для усамітненої 
особи етап переосмислення і стан «перезаван-
таження» добігав свого завершення .

Перед засліпленим темрявою вікном Марі-
нетті відкрив конверт і поспішно ознайомився зі 
змістом депеші . В ній було викладено особливе 
доручення італійського оперативного штабу ар-
мії . За кілька хвилин він неквапом згорнув ар-
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куш у вихідне положення і ребром конверта став 
ледь чутно вистукувати на підвіконні такт строй-
ового маршу . Футуриста очікував виїзд на схід-
ний фронт . Вогник азарту притьмом спалахнув 
за пазухою митця . Солідний вік, а саме сьомий 
десяток, не перешкода, адже старість не біоло-
гічний процес, а внутрішній стан . Страх перед 
помилковістю дій –– відсутній, прив’язаність до 
диванного способу життя –– також… Цього до-
статньо, щоб бути молодим навіть у 66 років . 
Ні, Марінетті не з тих, хто під тиском прожитого 
часового відрізка стане безнадійно пробуксову-
вати у трясовині неспромог та зневіреності . Він 
до завершення своїх земних днів лишатиметься 
запальним молодиком, котрий з іронічною ус-
мішкою на обличчі іменуватиме себе «хлопчи-
ком похилого віку» .

За ширмою десятиріч безперервним ка-
раваном промайнули ланцюжкові барикади, 
бурхливі мітинги, бійки в літературних салонах 
і авантюрні фронтові плазування під струнами 
пролітаючих куль . Заради тактильного контак-
ту з естетикою  війни Марінетті покинув розкіш-
ні житлові хороми рівня венеціанського дожа, 
дбайливо накрив атласною тканиною фюзеляж 
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улюбленого Bugatti і, загнавши його у гараж,  ви-
рушив до гарячої точки північної Африки . Там 
хижачка Італія розгорнула колоніальну війну на 
спекотних просторах Лівії . В її розпечених брон-
зових пісках безстрашний футурист вперше при-
губив принадну красу повнокровної битви . Від-
тоді за спиною Марінетті пролягли ратні шляхи 
болгаро-турецьких фронтів, спазматичні баталії 
Першої світової, підкорені ландшафти Абіссинії . 
Усього пройдено чотири збройних конфлікти . За-
рано ставити крапку, адже геній, який зважився 
перемістити війну у площину естетичного сприй-
няття, щойно витягнув з конверту свій останній 
жереб . Доля призначила його на роль секун-
данта світових протистоянь . Для нього це стане 
останнім побаченням з війною .

Відмова від участі у святі відваги означати-
ме відступ від основ футуризму . Для Марінетті 
це так само неприпустимо, як для японського 
самурая –– порушення кодексу Бусідо . Полум’я-
ному Філіппо не властиво відступати від кровних 
присяг та переконань . Не для того він оспівував 
італійський колоніалізм, наслідуючи піднесення 
та інтонацію елладських епікіній1, щоб на схилі 
1 Епікінії – хвалебні гімни на честь призерів олімпійських 
змагань у стародавній Греції . 
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років зрадити справу цілого життя . Не для того 
він шокував пересічний мозок обивателя пря-
молінійним схваленням військової експансії 
своїми «Мафаркою –– футуристом» та циклом 
«Занг-тум-тум» . Не для того…

В умоглядному переливанні усіх «pro» і 
«contro» з однієї півкулі мозку в іншу важливо 
почути голос внутрішньої інтуїції . Під гарячими 
скронями футуриста вкотре у нестримному, жа-
гучому імпульсі пролунало слово «Avanti» . На-
разі воно не мало жодного стосунку до назви 
соціалістичної газети, чию редакцію Марінетті & 
К° по-геростратівськи спалив у 1919 році . Avanti1! 
Це своєрідний pin-код філософії прямої дії, це 
найрельєфніший виразник внутрішнього «афек-
ту команди»; Avanti –– це вершинна стадія готов-
ності до рішучого кроку, крайня межа, за якою 
починається вчинок .

Рішення прийняте . Alea iacta est2… Ком-
пактна офіцерська валіза, від учора укомплек-
тована, очікує свого власника у передпокої по-
мешкання Марінетті . Під ранок на порозі кімнати 
він міцно обійняв і поцілував Бенедетту –– свою 

1 Avanti – італ . вперед

2 Alea iacta est - лат . жереб кинуто
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вірну дружину, витративши перед цим півночі на 
оманливі переконування її у тому, що він прямує 
на наукову конференцію до Будапешта і що його 
життю нічого не загрожуватиме . Бенедетта оста-
точно так і не повірила чоловікові, запідозривши 
у черговій містифікації, оскільки добре знала 
його авантюрну і вигадливу натуру .

На борту спритнокрилого військового літа-
ка секретар Академії мистецтв наздоганяв пере-
дові частини італійської армії . З круглого оглядо-
вого віконечка він ненаситним поглядом ковтав 
гігантські масиви територій, крізь які торували 
свій шлях на схід бойові підрозділи легіонерів . 
Повітряний простір у безпеці, тому екіпаж і нечи-
сельна делегація відносно швидко дісталися до 
пункту призначення . У мить сходження на землю 
перед статним італійцем розстелилася рівнинна 
панорама приазовських степів . Приголомшлива 
оптична глибина простору у будь-кому розбурхує 
бажання взяти розгін в нікуди, у глиб анонімних 
світів, що незграбно розляглися за подовженим 
лацканом горизонту . І Марінетті, очевидно, так і 
вчинив би, якби не доручення генштабу і офіцер-
ське відчуття обов’язку .

Ревізуючи частини італійської армії, футу-
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рист кочував шляхами давніх скіфів . Опинив-
шись у відкритому космосі безлімітних територій, 
людина вже не відчуває потребу у пристанищі –– 
ним в цих умовах стає будь-який сантиметр зем-
лі, виявлений під ногами . Марінетті чітко розумів 
ці закони неохопної і безбар’єрної широти, цю 
рівнинну філософію свободи . У приазовському 
басейні простору його відвідує натхнення, і він 
розпочинає роботу над останнім твором свого 
життя –– «Чверть години поезії X MAS» («Музика 
почуттів») . На аркуші щоденника ним наклада-
ються стрункі рядочки слів, немов хірургічні шви 
на відкриту рану . З назви стає зрозуміло, кому 
адресовано поезію: бійцям десятої флотилії 
Боргезе, що віддавна позначена д’аннунцієвим 
гаслом «memento audire semper» .

За тисячі верст від рідної Італії бравурнову-
сий футурист зустрівся з учнями «Чорного прин-
ца»1 тут, у цій далекій і неприрученій людиною 
Сарматії . Флотилію перекинуто з Криму на Азов, 
і на транзитній пристані «дияволи Боргезе» зво-
рушливо та сердечно обіймали своїх співвітчиз-
ників, які дісталися сюди сухопутним шляхом .

Попереду станиці Дону і безперервна вис-

1 У роки Другої світової війни «Чорним принцем» називали 
Юніо Валеріо Боргезе
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наженість кілометрами прямування назустріч 
постійно випурхуючим горизонтам . У Канте-
мирівці втомлені battaglioni «М» розмістили-
ся в занедбаній казармі царських часів . Стіни і 
приміщення комендатури довелося нашвидку-
руч привести до ладу . В кабінетах, просочених 
смородом цвілі, розмістився нечисленний штаб 
адріатичного командування . Коридор зі свинце-
вим і тонованим світлом, пунктирні острівці пар-
кету на підлозі та невеличкий оркестр скрипучих 
дверей –– ось що дісталося у спадок італійцям 
від попередньої влади .

У кабінетах скупо і притуплено лунають 
канцелярські звуки . За останніми дверима чутно, 
як хтось годує з пальців клавіши друкарської ма-
шинки новими порціями літер, а вона їх вправно 
випльовує на папір . Стенографіст устав з-за сто-
лу і наблизився до вікна . На папері обірвано ря-
док поезії «Музика почуттів» . Вдумливий погляд 
автора втрутився у майже безбарвну картинку, 
що скидалась на цинкову пластину за вікном . 
Там рання зима вистелила з неба завісу, зіткану 
з обтяжених сніжинок . Вони сипались армадою 
пухких пластівців, кожен з яких нагадував мініа-
тюрну посмертну маску .

Червень, 2014 рік


