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Одного недільного вечора до мене прийшла 

жіночка з міськради. Вручивши жовтий 
клаптик паперу, вона з сумом повідомила, що 
завтра потрібно явитись до військкомату. 
Побачивши мою посмішку, вона аж зраділа. 
Виявляється, були такі, що закривалися в 
туалетах, тікали через вікна (в Польщу, 
мабуть!?) та знаходили безліч способів 
відкосити в останній момент. Наступного дня, 
зранку, я вже проходив медкомісію. В 
загальному все виглядало так: "Здоровий? –
 Здоровий! – Придатний!". Правда, були 
чоловіки, яких можна було комісувати 
неозброєним оком, але наші Львівські 
воєнкоми не можуть провалити план 
мобілізації, а тому всі, хто прийшов на 
медкомісію, автоматично зцілювалися й 
отримали повістки на післязавтра з речами. 

Післязавтра настало. Я поїхав до 
військкомату, отримав зроблений 
нашвидкоруч військовий квиток, адже колись 
я, як більшість моїх однолітків, що мали таку 
можливість, успішно від армії відмазався. 
Почекавши кілька годин (різна бюрократична 
тяганина), ми запакувались в зручний бус і 
відправилися в подорож, як в старі добрі 
шкільні часи. Надворі була весна, і так 
тягнуло на пригоди... Варто зазначити, що 
буквально перед відправленням, один 
мобілізований боєць, напившись 
"патріотичної" рідини та зрозумівши, що 
"Порох його зливає", втік прямо з 
військкомату. Як склалася його подальша 
доля мені невідомо. 

Дорога до Рівного була довгою, із зупинками 
на кожній заправці, де, крім автобуса 
заправлялися й майбутні захисники України. 
До кінця поїздки я уже ненавидів половину 
автобуса. Проте, коли ми дістались на 
розподільчий центр у Рівне, я був приємно 
здивований. Наш автобус був порівняно 

адекватним. Інші військкомати, мабуть, 
спеціально споювали місцевих лимарів, щоб 
їх було простіше мобілізувати та доставити до 
РЦ. І знову довге очікування. Чекати це 
взагалі те, що ми в армії робили найчастіше. 
Мабуть, відсотків 40 всього часу, проведеного 
в навчальному центрі, у нас займало 
очікування – очікування в бухгалтерï, в 
їдальні і навіть на полігоні. Для того, щоб 
справити потребу, потрібно було вистояти в 
черзі, але про це пізніше. 

До початку оформлення чекали ми близько 
восьми годин, і за цей час я встиг 
познайомитися і поспілкуватися з багатьма 
людьми. Моє розчарування трішки 
зменшилося. Щоб не вдаватися в деталі, 
скажу приблизно так: відсотків 10 
мобілізованих – це люди, які добровільно 
прийшли до військкомат, 25% - це свідомі 
громадяни, які отримали повістки й 
вирішили не відмазуватися(хоча мали таку 
можливість). Інші, в основному люмпени, 
яких військовий комісар застав удома, в барі 
або деінде і примусово "впхав" повістку. Вони 
були б раді нікуди не їхати, але відмазуватися 
вже не було можливості, а тікати в Москву чи 
Варшаву пізно. Звісно, цифри названі мною 
приблизні та можуть відхилятися від 
дійсності. Тим більше, що представники 
останньої категорії, протверезівши та 
зрозумівши безнадійність свого становища, 
билися в груди і кричали, що вони 
добровольці, щоб мати хоч якусь моральну 
сатисфакцію. Отже, нас оформили. Мене і 
товариша, з яким я разом приїхав, записали в 
гранатометники, видали форму, берці і разом 
з усіма повезли на полігон. 

На полігон ми приїхали близько третьої ночі 
і там нас знову очікували папірці, черги, 
розподіл по батальйонах, ротах, взводах. І 
нарешті вже під ранок, інструктор нашого 
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взводу Тарас веде нас на місце розташування 
нашого підрозділу. Намети, намети і ще раз 
намети. Близько 2000 людей жило в 
наметовому містечку, де нам доведеться 
вчитися військовому ремеслу наступних 
півтора місяця. Для зручності, увесь побут 
новобранця я опишу, розбивши оповідь на 
абзаци-пункти. 
Колектив. 
Перше питання, яке я почув потрапивши в 

шатро: "Хлопці, а ви пляшку привезли?". Це 
мене неабияк насторожило, адже була пята 
ранку, і я хотів якомога швидше лягти спати. 
Отже, прокинулися ми о 12:00 і почали 
знайомитися з колективом, хлопці 
показували, де туалет, їдальня, розказували 
про керівництво, змагалися у вправності 
перекривляння комбатівського "здрастуйте, 
товариші". Приємно порадувало те, що я 
потрапив у дуже молодий взвод, більшості не 
було й 30 років. Це значно спрощувало 
спілкування й робило нас візуально 
симпатичнішими на фоні інших старперських 
взводів. Здавалось, що навіть наші старші 
товариші біля нас молодшали. Командиром 
взводу призначили старшого лейтенанта, 
який був прикомандирований з 
президентського полку. Старлей "Тімоха" – 
так ми називали його заочно. Молодому 
офіцеру спершу було не дуже зручно керувати 
дорослими дядьками, але впорався він з цим 
завданням навідмінно.Завжди старався 
зробити наші навчання цікавішими та більш 
пізнавальними. "Замок" (замісник командира 
взводу) обраний з мобілізованих - Коля 39-
річний десантник. Він був старшиною роти по 
строчці, тому командувати взводом зброду 
після роти десантників для нього не склало 
особливих труднощів. 
Умови. 
Сказати, що умови погані, це не сказати 

нічого – 46 чоловік у 27-місній палатці. Один 
смердючий "двохсотмісний" туалет, де ще 
інколи треба вистояти в черзі, а в спеку 
одягати засоби хімзахисту. Їжа трохи гірше 
ніж "так собі", моїми улюбленими стравами 
був чай та хліб з маслом, але згодом я 
навчився готувати борщ з м'ясом. Підходиш 
на роздачу, посміхаєшся до поварихи і борщ 
без м'яса перетворюється на борщ з м'ясом. 
Перебивалися передачками з дому і тим, що 
купували самі. Ну і зрозуміло, що за обідом 
інколи треба було вистояти добру годину в 
черзі. 
Аватари. 
Це, дійсно, занадто важлива річ, щоб ïï не 

винести в окремий пункт. Спершу так 
називали тих, в кого на фоні алкогольної 

інтоксикації ставався приступ епілепсії, 
хворий падав і синів, тому й така назва. Але 
згодом вона причепилася до всіх військових, 
що зловживали алкоголем. Аватаризм як 
явище було причиною кількох смертей ще в 
учебці. Один фотографувався біля граду в 
момент пострілу і згорів, в іншого стався 
приступ, коли той в кущах справляв природні 
потреби, ще одного збила машина, коли він 
біг в село за добавкою. Випадків каліцтв 
аватарів навіть не рахую. 
Дисципліна. 

Як не дивно, дисципліна була на четвірку. 
Аватари намагалися не висовуватися і не 
буянити, щоб не потрапити в яму. Яма – 
спеціально обладнане місце в землі 3х3х3 
метри, яке виконує функцію тюрми-
витверезника. Після доби-двох ями, 
повертатись до неï вдруге вже ніхто не бажав. 
Негуманно, але ефективно. Було багато вічно 
незгодних з наказами командирів, але вся ця 
незгода зазвичай зводилася до бурмотіння і 
обсирання позаочі. 
Навчання. 
А тепер для тих, хто дочитав, про те основне, 

для чого нас на тому полігоні зібрали. Перші 
кілька днів були нудними і нецікавими. 
Лекції по техніці безпеки, кримінальній 
відповідальності та іншій фігні, яку ніхто не 
слухав і за яку після кожного зальоту всі 
підписувалися. Потім почалося: смуга 
перешкод з холостим кулеметом, обкатка 
танкова, розвідка, стрільби денні/нічні з 
автомата і РПГ. Влаштовували засідки взвод 
на взвод, вчилися мінувати. Реально було 
цікаво і пізнавально. Попри всі негативні 
моменти, такі як: побут, їжа, аватари, я багато 
чого навчився. Звичайно, за той час можна 
було навчити набагато більшому, але полігон 
був переповненим. Для того, щоб випустити 
кілька снарядів з РПГ, наприклад, треба 
чекати пів дня. Я не розчарований. Бо учебку 
я уявляв, як збіговисько зомбі-аватарів, які 
тільки бухають. 
Розподіл. 

Настав кінець навчання і нас почали забирати 
по різних частинах. Ми з товаришами хотіли в 
десант, але такої рознарядки не було. 
Потрапили в мотопіхоту, а оскільки ми 
гранатометники, то всю нашу компанію 
розкинули по різних взводах. Тут годують 
краще, нема армійщини, майже нема 
аватарів, бо коли поруч лінія розмежування, з 
аватарами розмова коротка... Доброзичливі 
жителі Донбасу віддали нам в користування 
ціле село, ростуть полуниці, вишеньки, яблука 
достигають... літо... що тут ще скажеш. 

© Михайло ВЕРХОВИНСЬКИЙ
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«НАЦIОНАЛIЗМ, МОВА I ГЕТЬМАНАТ»
В єстві кожної людини живуть у певному 

співвідношенні космополіт і націоналіст, 
готові переважити один одного за тих чи 
інших політичних або соціальних обставин. 
Так само і тіло етносу, позбавлене 
націоналістичної спрямованості, ніколи не 
перетвориться у націю. На одміну від інших 
істот, які не усвідомлюють себе засобами 
абстрактного мислення з-поза меж власної 
особини, людина є свідома наявності 
загальнолюдського начала у своїй частковій 
етнічній сутності, і цей дуалізм, будучи 
рушієм міжнаціональних стосунків, таїть 
також і небезпеку. 

При певній інтелектуальній обмеженості 
така роздвоєність стає нестерпною, і тоді 
виникає патологічне бажання здушити в собі 
одне з начал. А розтоптавши його у власній 
душі - як же легко наважитись насильно 
звільнити від нього й інших... 

Надто відомі приклади гіпертрофованої 
ксенофобії, породженої фальсифікацією гасел 
націонал-фашизму. Але ми все ще мало 
здаємо собі справу з катастрофічних наслідків 
такої різновидности фашизму, яка 
ґрунтується на космополітичних засадах. У 
незвіданих закутках людської підсвідомости 
дрімає феномен самознищення. У закутках 
суспільної підсвідомости криється 
патологічний потяг до духовного 
самовихолоштання, і де знайти силу, яка 
відновила-б рівновагу між космополітичним а 
націоналістичним началами, незворотньо 
порушену катастрофічним винищенням 
останнього? Де віднайти сили, щоб зупинити 
заразу яничарства, яка розповзається світом, 
прикрившись прапором інтернаціоналізму. 
За підтримки космополітичних капіталів 
сьогодні у світі тихцем, але успішно, 
пропаґується хибне ставлення до 
націоналістичного світогляду як до такої-собі 
непристойності, неприйнятної в 
інтеліґентному товаристві. Хибне трактування 
націоналізму поширюється, на превеликий 
жаль, як в середовищі української так званої 
"демократичної" інтеліґенції, так і сучасною 
греко-католицькою церквою. 

Потрібно бути позбавленим політичної 
відповідальності, щоби з причини крутійської 
кон'юнктури "всезагально-гуманістично" 
підспівувати ворогам українства: «Стояв на 

тому і стою: націоналіст не той, хто 
любить і захищає свою рідну мову – 
націоналіст – це той, хто ненавидить мову 
іншого народу і топчеться по ній». Хай 
дозволено нам заявити: націоналіст не той, 
хто вдає, що будує "русскоязычну" Україну з 
псевдоевропейськими інтер-цінностями та 
лабузиться перед "гуманістичним" 
кровопивцею зарозумілої раси – націоналіст 
– це той, хто не тільки любить рідну мову, але 
й не вагається для її захисту топтати червів, 
які точать її зболіле тіло. І додамо: у першу 
чергу – червів фальшивої толєрантности і 
меншевартости у своїй власній душі. 

«Геть од Москви!» – хто поширює це згубне 
гасло Вічного Втікача? Нам нікуди 
вступатись. За нами – рештки колись 
лицарської цивілізації. «Лицем до Европи!» – 
хто придумав це гасло Вічного Боягуза? Хіба 
не тоді сором воякові, коли ворог зрить його 
спину? А якщо українська дитина не є вояком 
нації, – пощо плодите гній? «Геть Москву!» – 
ось мужнє гасло гідного Українця. З душі, із 
розуму, із залишків арійського сумління, із 
пісні, з мови, з проклятого совкового життя і 
зі священної, – що від Батьків лишилася, 
землі. Геть Сатану! 

Відкриймо "Брокгауз" видання 1897 р. – 
Жанна д'Арк вперше дала просту і ясну 
формулу чисто національного патріотизму: 
«Бути незалежним від чужоземців на своїй 
землі і мати з-посеред себе свого власного 
голову». У 1897 р. "Брокгауз" не полюбляв 
націоналізму: «Основою деякої 
популярності, якою іще втішається 
націоналізм, є його помилкове змішування з 
патріотизмом». Минуло сто років, і що ж 
залишилось од "деякої популярности" 
націоналізму? – Багато, виявляється... 

Нинішній "Webster’s New International 
Dictionary" вже не соромиться прямо 
ототожнити націоналізм із патріотизмом: 
«Ревна відданість власній нації або її 
ідеалам, патріотизм». Подібні тлумачення 
зустрічаємо і в інших джерелах: «Доктрина 
відданости національним традиціям і 
пориванням» ("Larouse"), «Прагнення 
національного поступу чи незалежности, 
відданість інтересам власної нації» 
("Random House Dictionary"); «Душевний 
стан, почуття належности до великої 
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ґрупи зі спільною мовою, історією і 
прагненнями. Він залучає почуття 
відповідальности за долю нації і бажання 
допомагати у формуванні її майбуття. 
Націоналізм є найсильнішою політичною і 
духовною силою, що керує народами в 
напрямі здобуття повної національної 
незалежности і кращої орґанізації їхніх 
економічних і культурних інтересів (!)» 
("Encyclopaedia International"). 

Справа проста. Ті політичні сили, які не 
бажають признавати право гноблених на 
активний, чинний, дієвий патріотизм, завжди 
намагаються відділити його од націоналізму, 
ненавидячи в останньому ідеологію боротьби, 
активного заступництва за національні ідеали 
та інтереси. Ці сили намагаються впоїти в 
українця переконаність у призначенні бути 
вічною жертвою. Фарисейськи покликаючись 
то на релігійні засади, то на 
"загальнолюдський гуманізм", який чомусь 
іще жодного разу за сотні років не повертався 
гуманізмом щодо самих Українців! 

Дивні пани-інтеліґенти, бачать у 
націоналізмі тільки ту "пристрасну відданість 
нації, яка супроводжується часом 
ксенофобією і бажанням відосіблення" (од 
кровопивці, додамо від себе) – ("Robert"). 
Коли ксенофобія породжена ксенократією, з 
якого кінця належить братися до лікування 
суспільства? 

Начеб-то екстремістське переконання, що 
усі біди – соціяльні, економічні, екологічні – 
мають, сьогодні і в Україні, національне 
підґрунтя, несподівано, навіть для мене 
самого, одержало стовідсоткове 
підтвердження на 10-му році "незалежності", 
в міру становлення "русскоязычного" буржуя: 
досить застановитися, в чиїх руках серйозні 
гроші, досить відкрити очі та глипнути, як 
виглядає вгодований фейс чиновника біржі 
або банку. 

Цілеспрямована військово-патріотичне 
омосковщення останніх десятиріч 
формального московського сов'єтизму, яка 
обернулась вульґарною деморалізацією 
усього суспільства за десять років 
"незалежного" і неформального українського 
сов'єтизму привела до такого цікавого явища, 
коли кримінальна раса утримуючих владу не 
може буть признана громадянством за рідну. 

Сьогодні кожен рух за соціяльну 
справедливість, моральність, законність чи 
просто людське суспільство; за збереження 
природи, навіть просто за збереження 
звичайного здоров'я Українця; захист 
людського життя від бандитизму, захист 
підприємця від криміналу, підтримка 

українського дрібного виробника, – 
чистісінько всі проблєми, невирішення яких 
загрожує нині простому біологічному 
існуванню населення України – з повним 
правом можуть трактуватися саме в контексті 
національному. Дивоглядний, на перший 
погляд, але закономірний парадокс 
кравчуківської соціал-демократичної 
(об'єднаної з так званими націонал-
демократами) біловезької незалежности: в 
українській державі назріває ситуація 
невідворотного національно-визвольного 
руху українського народу! 

Ще більш дивною, навіть містичною, 
виглядає зворотня закономірність – за яку-б 
ниточку не потягнути – вона приведе до браку 
гідного самоврядування українського 
міщанина і українського селянина, як до 
першої причини катастрофи суспільства (бо 
коли суспільство не розвивається, а тільки 
розсмоктується чужинськими для нього 
паразитами, то цей стан вправі кваліфікувати 
як катастрофу). 

Коли влада у суспільстві потрапляє до рук 
осіб, які свідомо і з насолодою мазохіста 
знівечили у власній душі залишки етнічної 
натхненности, це повертається фатальною 
драмою для цього суспільства. Знищивши 
себе морально, воно знівечить і землю, з якої 
живе, а далі, підвладне атавізму кочівництва, 
у підсвідомих пошуках втраченого підґрунтя, 
кинеться руйнувати сусідів, знищить і їх, аби 
врешті сконати, спостигнувши останню 
жертву в собі самому. 

Якою є ґенеза українського перевертня? – 
Зазнаючи постійного національного 
переслідування, як за часів власне сов'єтизму, 
так і в нинішні часи кримінального 
україножерного капіталу, слабші характери 
не витримуть і, не маючи можливості 
компенсувати власну пригніченість 
гнобленням иньших, підсвідомо шукають 
виходу у звироднілому торжестві над 
паростками батьківської віри у собі самому, 
над невинним відлунням материної пісні у 
власній запроданій душі. А вже далі, 
утішившись такою сатанинською перемогою 
над власним сумлінням, як же принадно з 
наростаючим завзяттям холодної байдужости 
нищити, як свідків духовного докору, 
подібних собі, але що встояли перед 
наверненнням у диявольську віру вселюдської 
космополітичної ніякости. 

Віра в національні ідеї, обов'язок перед 
фантомом нації, завжди напували живим 
нектаром шляхетности тих діячів культури, 
науки і політики, які залишались при засадах 
націоналізму. Брак відчуття 
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націоналістичного призначення в людей 
ніяких компенсується переважанням 
гедоністичних мотивів у їх житті. Особини, 
що безповоротно запродали сакральне начало 
людини у своїх душах диявольському потягу 
до інтернаціонального гедонізму, легко 
сягають багнистих глибин яничарства, набути 
здатности поливати болотом і гнітити 
космополітичним чоботом міт національної 
ідеї. Ницим мав-би буть і народ, що гостить 
зайд, які топчуть стяг його призначення. Стяг 
національного міту є символом єдности і 
прощення, символом спадковости, змінювати 
якого не дано. На ньому кров патріотів та 
ворогів, праведних і блудних, сльози сиріт і 
вдів, він є: надія вічної мети; коротка мить 
свободи. У нього мати загортає серце 
немовляти, і вийняти їх можна тільки разом. 
Це – стяг націоналізму. Він означає: віру у 
збереження та утвердження в морі людскости 
також і рідної нації; віру в спеціяльну, 
конкретну її ролю в історії цивілізації, ролю, 
яку не може виконати жодна иньша нація з 
тієї простої причини, що иньші нації 
виконують иньші ролі; переконання в тім, що 
дане специфічне історичне місце призначене 
Творцем саме для даної нації, і саме в цьому 
місці в конкретну історичну мить повинен 
втілитися дух нації у плоть власної 
державности – перед тим, як увійти до 
царства рівних. 

Націоналізм є благо! Так виглядає справа на 
нинішній час. А кому цікаво, як трактувалося 
поняття націоналізму ще перед Першою 
світовою війною, зауважу, що "борцем во ім'я 
торжества найвищих ідеалів справжнього 
націоналізму" вважали Івана Франка такі 
світочі української громадсько-політичної 
думки та культури, як Антонович, Леся 
Українка, Лисенко, Старицький, Нечуй-
Левицький, і ще десятки високих діячів. Тому 
особливо прикро було чути в телевізорі, десь у 
червні 2000 р., про "якийсь вузький 
націоналізм" – з уст молодого випускника, 
правдоподібно, ватиканської школи, при 
нагоді ювілейних урочистостей, присвячених 
135-й річниці народження митрополита 
Андрея Шептицького. Так, правда, що 
Митрополит був безумовно "вільний від 
якогось вузького націоналізму". Але другою 
правдою є те, що коли чийсь світогляд є 
настільки вузьким, як у нинішньої галицької 
"інтеліґенції", то йому далеко до 
націоналізму. Націоналізм не може бути 
"вузьким", зате він мусить бути самовідданим. 
Націоналіст повинен дуже добре 
орієнтуватися в перевагах, здобутках, 
історичних чинах иньших народів та культур, 

щоб усвідомити те місце, яке призначене 
йому самому. На одміну від космополіта. 
Який не має свого місця. Церква, яка стільки 
страждала в ім'я українського Бога і 
українського націоналізму, могла-би про такі 
речі пам'ятати замість вішати таблички з 
англо- і польсько- мовними написами при 
вході до головного собору Української 
національної віри. Відчуття нестерпного 
душевного болю зрадженого батьками сироти 
переслідує мене тим частіше, чим частішають 
спостереження, що моя Церква одвернулась 
од українського націоналізму. 

Є одна така проблема, що при великій 
кількості розумних статей різних авторів, які 
одностайно і правильно оцінюють стан 
українського суспільства і причини цього 
стану, не знаходимо відповіді на запитання: 
якщо ми знаємо, що є зле і хто це "зле" 
витворяє, то чому не лікуємось?! І ось тут 
зачинається те, що можна-би назвати 
шизофренічним роздвоєнням суспільної 
психіки. Йдеться про дуже просту річ: про 
впоєне, стараннями української, переважно 
галицької, інтеліґенції, до свідомости 
українського загалу переконання, що 
обстоювати рідне право коштом кривди 
неприятеля – є гріх. Великий обман, який 
з'інтернаціоналізована думка европейського 
истеблішменту лукаво накидає окупованому 
українському суспільству. Жоден нарід, жодне 
суспільство в подібні речі не вірить, хоча по-
фарисейськи їх проповідують усі 
"цивілізовані" держави. Єдиним, хто щиро 
підставляє щоку для чергового ляпаса, є 
щирий Українець. 

Гляньмо ближче. Історія людства, при 
пильному розгляді – це є наука про здібність 
одних народів шляхом неправди і кривди 
одібрати життєвий простір (інформаційний, 
економічний, ґеоґрафічний) у інших. Іншими 
словами – наука про пошук суперника. Бо без 
суперника вироджується і гине кожен рід. 
Людина не має суперників в природі. Тому 
нація їх шукає серед подібних собі. 
Властивість людського роду ділитись на ґрупи 
і ворогувати задля конкуренції може бути 
виведена теоретично, як необхідна для самого 
існування. Але потреба в цьому теоретичному 
доведенні відпадає одразу при першому 
погляді на нинішню, найбільш "цивілізовану" 
історію. Такі поняття, як толєранція, 
справедливість, терпимість, людське право, і 
багато подібних, є надзвичайно важливими, 
але вони виконують, так-би мовити, 
допоміжну реґуляторну функцію, 
забезпечуючи успіх основних інстинктів 
суперництва та виживання коштом інших. 
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Тому дуже мудрі та гуманні слова про те, що 
"не можна будувати патріотизму, люблячи 
тільки своє, і ненавидячи інших" 
заслуговують на найвищу шану: не варто 
класти їх на папір та вимовляти. Принаймні, 
не адресувати до Українців, гнаного та 
визискуваного "Інтером" народу. Бо кожне 
сотворіння мусить когось ненавидіти. 
Наприклад, голубка ненавидить коршуна, 
який пантрує над її гніздом. І тільки вовк не 
має нанависти до ягняти, яке йому завинило 
вже тим, "что хочется мне кушать". 

Привілея толєранції є привілеєю і гонором 
сильного, але не того, кого топчуть. Якщо 
постійно закликати гноблений нарід, аби він 
перестав ненавидіти своїх мучителів, тоді він 
почне ненавидіти себе самого. Що і потрібно. 
Добрим прикладом "толєранції" служить 
цитата з Нового заповіту в перекладі 
Куліша: «Хто ж зблазнить одного з сих 
малих, що вірують у мене, лучче йому, щоб 
повішено млинове жорно на шию йому, та й 
утоплено в глибині морській» (Матвія 18:16). 
Церква заперечить, що ходить про 
"загальнолюдські цінності" і нетерпимість не 
в стосунку до ближнього, а в стосунку до 
блазнів Сатани. Що ж, московський Кремль, з 
усією кацапською етнопсихологією, 
включаючи осквернення українського 
мовного психотипу, від початку призначений 
Вищими силами під місце для матеріалізації 
Сатани з метою, про яку можемо тільки 
здогадуватись. У цім моя віра. А щодо 
"загальнолюдськості", то маємо невеличку 
заковику: «Послано мене тільки до 
загублених овечок дому Ізрайлевого» (Матвія 
15.24). 

Звісно, альтернатива до націоналізму існує. 
Ягве з прихильністю і розумінням, 
помноженим на зелені купюри, заопікується 
кожним, хто стани під прапор ґльобалізованої 
віри у споживацьке суспільство. Але це не 
український Ягве. Це бог інтер-маси, 
ґльобалізованих наркотиків, порнухи, 
допінґового спорту, шахрайства, зрештою, 
"бог" цієї-ж вічно проклятої Москви. Чи йому 
служимо? Зрештою, в галичанському 
суспільстві навіть сам Люцифер неминуче 
маліє аж до жалюгідної подоби 
мастурбуючого Бахусика. Незнайомство з 
поняттям "гідність". Нехтування охайністю 
мови, звичаю, моралі. Меншевартість і брак 
найменшого чуття самоповаги. Мамона і 
запобігання. Оце і є те, що керує 
"інтеліґентними" людьми. А може – не це? 
Може, даремно дошукуватися прихованих 
вивихів етнопсихології? Не виключено, що в 
умовах відносної демократії, коли щез явно-

жорсткий, примітивно-поліційний, державно-
каґебіський тиск на мову, тиск, який ще міг 
спровокувати відруховий спротив навіть у 
безнадійного духового раба – не виключено, 
що тепер виходить нагору властиве для 
пересічного малороса, інстинктивне, 
босяцько-інтеліґентське москвофільство? – 
Жадоба Пана. Зоологічний потяг до 
справляння нужди бути Підножкою Москви. 
Eксгібіціоністський етно-мазохізм і все, 
жодної філософії... 

Мене цікавить ДУХ! Дух, який має постати у 
новій Українській Державі традиціоного 
козацького зразка. Мова тут йде про 
Гетьманат, де люди будуть творити засобами 
своєї мови і праці те добре, яке очікує Україну 
вже довгі 300 з надлишкоми років. Хоча, як 
на мене, українці творять, може, і по-своєму, 
та не для себе... Тому і надають своїм 
творінням чужинецьких форм. Спілкуючись з 
українською інтеліґенцією, часом несподівано 
відкриваєш сумний для нинішнього 
жорстокого часу факт, що старше покоління, 
яке на словах віддає шану українському 
націоналістичному рухові минулих часів, 
насправді давно і вщент позбулося самого 
духу націоналізму. Дух, що жив тільки силою 
власної суті. Збаламучене настирливими 
совєтськими звинуваченнями в 
"націоналістичній обмеженості", воно, це 
старше покоління оставшихся при житті 
інтеліґентів, вже традиційно, несвідомо для 
себе самого, плутає благо національної 
розвиненості та самодостатності з гріхом 
обмеженої національної самозакоханости. 
Подібне панство, наводячи Шевченкові 
словах "і чужому научайтесь, й свого не 
цурайтесь", завжди наголошує на першій 
половині, бажаючи нею "виправдати" другу. 
Тим часом, зовсім очевидно, що поет якраз 
протиставляє другу частину свого 
висловлювання першій, силою другого 
заклику частково навіть заперечує першу, 
констатуючу, половину. Зрештою, без 
великих премудростей, спитаймо себе самі, чи 
вільний француз, обурюючись проти засилля 
англомовних пісень, колись "оправдовував" 
своє обурення тим щасливим фактом, що, 
окрім англомовних, існують ще й пісні з 
Німеччини та Iталії? Чи відчуває вільна 
людина потребу прикривати свій націоналізм 
маскою інтернаціоналізму? Може 
сьогоднішня війна з москалями нарешті 
доведе владі та покірним інтеліґентам, що 
перш за все треба не цураючись навчати 
свого, а чужого якось потім. 

Слава Українській Нації! 

© Роман МАЦЮК 
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«ВИРIШАЛЬНИЙ МОМЕНТ ДЛЯ УКРАIНИ»
Час пробудження українського сумління 

прийшов. Внутрішня хвиля основного 
пережиття цілої своєї минувшини від 
темрявих джерел праісторії аж до сучасности 
– на черзі дня. Суцільне самопізнання 
перестає тут бути звичайним історіософічним 
питанням, але воно набирає значення 
глибокопідметового творчого акту, в якому 
національна душа прояснюється з небувалою 
силою самосвідомости назад аж до 
найглибших основ власної природи, щоб з 
відчуття цілого свого буття вилонити сили до 
величного творчого руху наперед. 

Містерію духового переродження мусить 
попередити пережиття природи української 
душі так, як вона історично проявилася, коли 
цей акт найповнішої самосвідомости має 
стати основним законом нового життя. Стоїмо 
нині перед найбільшим завданням нашої 
історії, перед переломовим зворотом нації від 
стихійного існувального типу природнього 
життя до свідомого ставання у повній формі 
руху історії. Момент такого ґрунтовного 
переустрою буває тільки єдиний раз – і він 
вирішає про долю цілої будучности нації. 

Відповідальність за цей вирішний крок 
мусить бути безумовна, абсолютна і взяти її на 
себе можуть тільки ті, що мають непомильну 
певність своєї ідеї і абсолютну віру в її 
життєву перемогу та безсумнівне творче 
уміння. Подих таємничого чекання огортає 
душу перед кожним черговим днем нашої 
сучасности. Найвищу напругу чинної волі 
пронизує трепет релігійного прочуття чогось 
великого, як об'явлення, і могутнього, як 
доля. Бо переходимо від дитинства у 
мужеський вік зрілости і ця внутрішня зміна 
відбувається серед небезпечних потрясень, 
вона повна недобачних засідок природи, її 
супроводять туманні сни минулого та оманні 
привиди майбутнього. 

Прожита доба наївности кінчиться під гомін 
великого зриву життя до нової форми – і 
процес тієї найбільшої революції зберігає 
єдність душі непорушною, стає органічним 
вузлом "учора і завтра". Але, коли бурхливим 
дозріванням організму людини кермує 
підсвідомий геній життя, то подібний 
природній перехід у межах великої історії 
відбувається при найсильнішій співчинності 
свідомої волі духа. Самотворна свідомість 

життя означає тривалий, суттєвий первень 
мужеської зрілости, і з цього випливають для 
мужчини неминучі світоглядові засади. На 
чільне місце з-поміж них висувається в 
здоровій мужеській свідомості самопошана – 
постійний чинник вшутрішньої рівноваги, без 
чого не можна собі подумати сильного 
особового самопочуття, а вслід за тим 
моральне право вирішно сягати в життя світу. 
Хто не може себе шанувати, той ніколи не 
оцінить правдивої вартости свого оточення і 
буде будувати на помилкових засновках. 

Чинне життя на тернистому шляху невдач, 
упадків і злетів, уперте прямування наперед, 
що не знає над собою мстивих богів 
призначення – ось той клімат, в якому росте 
міцне дерево гідного життя. Відвага жити, 
вирішати і творити є даром сильних і ніяка 
проповідь заперечних засад скептичної 
моралі не змінить цього найприроднішого 
ладу в світі людського життя. Дурман 
заспокійливих утопій сповиває кволу душу, 
що втікає від життя, є тільки хвилевим 
забуттям, бо щоранку встає сонце дійсности і 
безслідно розвіває своїм сяйвом химерні 
примари сонної ночі. 

Життя – це день, а день відкриває виразні 
форми істот, речей і дій, що у взаємному 
змаганні баряться за свою індивідуальність. 
Щоб не пропасти – треба перемогти, а 
перемога – це воля. Безвольне життя, як 
застояна вода, що в неволі постійного місця 
загниває у мертвецькому спокою і 
перетворюється в трясовиння, що над ним 
тяжить туман багонних випарів. Тільки 
живий струм у невпинному бігу вперед 
перемагає твердий опір матерії і вижолоблює 
собі власну поточину. Він рухом борониться 
перед смертоносним розкладом спокою і так 
зберігає свою свіжість. Кристальної чистоти 
могутня ріка життя ніколи вже не осягне, бо 
непорочно чистою була вона тільки на 
світанку свого життя, подібно, як людина в 
дитинстві. Розгорнене життя є сплетом усіх 
сил космічної дійсности, ростових і 
розкладових, темних і світлих, героїчно-
лицарських і тваринних і один закон 
зобов'язує всі життєві можливості: закон 
живого (конструктивного) руху. У якому 
напрямі простує цей рух, чи його самобутній 
життєвій стихії притаманна окрема вища мета 
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– залежить уже від свідомого духа, що має 
єдиний у своєму роді дар творчого почину. Не 
сама первісна динаміка життя, тобто його 
стихійна сторона, вирішає про творчі вияви, 
безпосередньо з ним зв'язані, але спосіб 
життєвого руху до окремої мети, що має всі 
ознаки життєвої основи, однак у цілості з нею 
не тожсама, бо творить своєрідну цінність, 
уявляє собою в ієрархії життєвих форм 
найдосконаліший, духовий овоч. 

Українська нація опинилася сьогодні якраз у 
стані очікуваного "рушення з місця" свого 
довгостолітнього застою. Свідомість такого 
переломового кроку висловлюється в 
найрізнородніших формах теорій, світоглядів, 
доктрин, тактик, одиничних гасел, що серед 
ярмаркового галасу взаємно себе заперечують 
і собі суперечать, а в хаосі метушливої 
ненависти ті в самоцільному засліпленні не 
мають перед собою вже більше ніякої мети, 
хіба тільки, щоб взаємно себе загризати на 
смерть. Їх виключність, нестерпність і 
скрайність не пливуть із глибокої віри в їх 
спасенну силу, ні з творчої снаги їх творців, 
але із тупого честилюбства малодушних 
ненависників, що під прапорами ідей 
прикрили заздрий інтерес власної 
малодушної особи. У кого з них на вустах нині 
не ялозиться верескливий вигук "Україна – це 
я", хто з них не вагається підносити 
маловажну особисту справу до значення 
всенароднього питання або робити 
святотатський замах на маєстат нації?  

Безкарність – катастрофальне слово, що в 
ньому ввесь трагічний глузд лиховісного 
положення народу, без стійких основ 
національної чести, моралі і характеру. І саме 
нині, в добу загального залому старого ладу і 
велетенського зрушення людських 
пристрастей, коли з руїн "учора" підноситься 
сувора постать сучасної людини, кована 
незвидною рукою нових ідей, українська 
думка, борсаючись у безпросвітнім 
трясовинні минулого, не може остаточно 
одним рішучим поривом цілком визволитися 
з гіпнози його примарних утопій та суверенно 
поглянути наперед до назріваючих дій 
завтрішнього дня. А його вимоги жорстоко 
щирі і непохитні. Перед ними не втекти 
нікому в затишне запілля сновидних теорій, 
бо вони звернені прямо до кожної людини – 
невід'ємного члена цілости – і жадають 
повної участи її у поставі фронтової готовости. 
Ні вибору, ні викруту не буде. Занадто рішуча 
хвиля, щоб служити нараз двом богам і 
коливатися нерішено в блудному колі 
дуалізму теорії і практики тоді, коли логіка 
подій ставить усе на одну карту. Ця цілком 

недвозначна вимова прямувань нашого 
географічного оточення не сміє довше 
залишатися без української відповіді, що 
мусить відкрито бити згадану карту історії.  

Дорогий час спішного орання і 
виполювання ґрунту ми тратимо на 
довжелезні дискусії про вигляд і красу овочів, 
поглиблюючи перспективу своїх весняних 
робіт кудись у безконечну далечінь, – у часі, 
коли розтанули сніги і покрутилися льоди, а 
небом прокотилися перші громи, провісники 
бурхливої весни. Ні, не час мозолитися над 
чародійними формулами розв'язки 
української проблеми, бо Україна – це не 
математичне завдання, ні політичний ребус, 
але жива ідея, що в густому лісі народів 
пнеться угору, до сонця, і мусить власною 
силою продертися крізь гущавину галапасів у 
соняшний простір вільного життя. На 
національну неволю, на хворобу 
недержавности не поможуть ніякі вигадані 
мудрощі теоретиків, ані міражі позасвітнього 
життя, ні таємничі закляття чарівників, ані 
ліки знахарів, ані зашіптування ворожок. 

Поза нацією просториться тільки великий, 
чужий і ворожий світ постійних небезпек, 
підступу й сили. Шукати в ньому рятунку – це 
божевілля, суперечне з очевидними законами 
життя. Лік слабої нації – в ній самій, тобто в 
напрузі її життєвої волі, що є єдиною 
оздоровною силою. Нація – дерево мусить 
випрямитися, поширити свої стиснені, засохлі 
жили і перелити в них нові соки життя. 

Обновлене допливом свіжих сил 
національне дерево мусить буйно рости, коли 
грядучі жнива мають видати здорові й великі 
овочі замість дотеперішніх карлуватих. 
Три основні сили доцільно співдіють для 
здорового життєвого росту: родючий ґрунт, 
живе і здорове тіло, соняшне небо. Тільки 
органічна співдія усіх трьох витворює живу 
форму дійсности, наділену зароднями творчої 
снаги до нескінченного тривання. Цю основу 
неодмінного ляду великого світу відкриваємо 
на всіх щаблях і виявах життя, а зокрема 
людської історії, як провідний мотив 
могутньої симфонії цілого діяння. Тож туди, 
до самих глибин життя, до його елементарних 
сил треба відкликатися у трудну хвилю 
смертельної небезпеки і звідти, з найперших 
джерел зачерпнути чистого й надійного 
струменю для скріплення охлялого тіла. Бо не 
йдеться тут про хвилеву підтримку 
погасаючого життя для одноразового успіху, 
але про остаточне оформлення духа нації на 
міру довгого історичного віддиху. 

© Юлiян ВАССИЯН
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«ГОТСЬКЕ КОРОЛIВСТВО В УКРАIНI» 
У ІІІ–IV ст. Україна була 

германським королівством ґотських 
племен. Князь, меч, шолом, полк, дружина, 
церква, хліб... 

Усі ці питомо українські слова, як 
виявляється, мають германське походження. 
Наші далекі предки навчилися їх від племені 
готів, яке прийшло на землі сучасної України 
з далекої Скандинавії. 

Сформувавшись на півдні сучасної Швеції та 
балтійському острові Ґотланд, 
східногерманське плем’я ґотів не затрималося 
на своїй прабатьківщині. У пошуках кращої 
долі воно у ІІ ст. перебралося південніше – в 
північну Польщу. 

 
«Коли ж там виросла велика кількість 

люду, – пише середньовічний ґотський 
історик Йордан, – а правив тоді... король 
Філімер, син Ґадаріґа, то він постановив, 
щоб військо готів разом із сім’ями рушило 
звідти. У пошуках зручніших місцин і 
зручних для поселення місць він прийшов у 
землі Скіфії (тобто на територію сучасної 
України. – Ред.), які їхньою мовою називались 
Оюм. Філімер, захопившись великим 
багатством тих країв, перекинув туди 
половину війська, після чого, як 
розповідають, міст через річку (Дніпро? –
 Ред.) непоправно зламався, тож нікому 
більше не залишилося можливості ані 
пройти, ані повернутися... Та ж частина 
готів, яка була при Філімері, перейшовши 
ріку, опинилася, кажуть, в області Оюм і 
заволоділа жаданою землею». 

Річка Дніпро та степи на її правому березі 
стали в майбутньому водорозділом двох 
готських племен. У середині ІІІ ст. ґоти на 

території Причорномор’я розділилися на 2 
великі групи – східну і західну. Східна група – 
остґоти або ґрейтунги (степовики) проживала 
у степах від Дону до Дніпровсько-
Дністровського міжріччя, а також у Криму. 
Західна – вестґоти або тервінги (жителі лісу) 
розмістилися на захід від цього міжріччя. З 
території нинішніх України і Молдови ґоти 
завдавали ударів по східно-римських 
провінціях і поступово зайняли нинішню 
Румунію. 

 
За археологічними даними (а ґоти у Східній 

Європі залишили нам 2 археологічні культури 
– вельбарську і черняхівську – Ред.), вони 
були чудовими металургами і ювелірами, 
виготовляли прекрасні керамічні та скляні 
вироби. 

 
Цікаво, що з IV ст. вони під впливом 

діяльності єпископа-проповідника Вульфіли 
почали приймати християнство (в аріанській 
його формі). На основі грецьких літер 
Вульфіла створив своєрідний ґотський 
алфавіт і переклав на готську мову Біблію. 

http://pres-centr.ck.ua/print/news-12165.html
http://pres-centr.ck.ua/print/news-12165.html
http://pres-centr.ck.ua/print/news-12165.html
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Пізніше ґоти залишили аріанство і стали 
деякі католиками, а деякі – православними. 

Розквіт могутності ґотів на 
причорноморських землях припадає на 
період правління східноґотського короля 
Германаріха (перша половина IV ст.), який 
об’єднав під своєю владою величезні 
території від Дністра до Волги і від Чорного 
моря до Балтійського. Столиця держави – 
Данапрштадт – Германаріха стояла на Дніпрі 
у нижній його течії. Серед підданих цього 
короля бачимо частину вестґотів та інші 
східні германські племена, 
причорноморських сарматів і кримських 
скіфів, слов’ян – східних (антів, що жили в 
українському лісостепу) і західних (склавінів), 
чимало фінно-угорських племен. 

 
Кінець пануванню ґотів у північному 

Причорномор’ї настав з приходом зі сходу 
войовничого народу – гуннів. Саме проти 
цього народу свого часу китайці побудували 
свою Велику стіну. Рушивши на захід, гунни 
пройшли степами через всю Євразію, по 
дорозі змішуючись з іншими народами, і у 
370-х рр. досягли території України. Більш як 
сторічний король Германаріх зробив спробу 
протистояти натискові гуннів, але не зміг і 
мусив накласти на себе руки. Боротьбу проти 
гуннів продовжив наступник Германаріха 
король Вітимір. 

Історик Йордан розповів про напад воїнів 
Вітимира на підвладних гуннам східних 
слов’ян – антів. Близько 375 р. ґотам вдалося 
захопити в полон антського ватажка Божа, 
його синів та 70 старійшин. Усіх їх за наказом 
Вітиміра було розіп’ято. Деякі вчені 
ототожнюють цього Божа з Бусом, згаданим у 
"Слові о полку Ігоревім": «Се бо готскія 
красния діви... поють врем’я 
Бусово...». Боротьба остґотів проти гуннів 
була марною – після загибелі на полі бою 
Вітимира вони мусили підкоритися. 

Під владою гуннів остґоти прожили на 
території України до V ст. Тільки у 454 р. в 
рішучій битві при річці Недао остґоти під 

орудою 3-х королів-братів – Валаміра, 
Теодеміра і Видиміра розбили гуннів, чим 
остаточно підірвали панування цього народу в 
Європі. 

Після цього остґоти, яких вів син Теодеміра 
– Теодоріх Великий, захопили Італію, де 
створили своє нове королівство. Тим часом, 
вестґоти дійшли аж до Іспанії, захопили її й 
заснували там свою державу. З історичної 
арени остґоти зійшли у другій половині VI ст. 
після тривалих воєн із Візантією. Вестґотське 
іспанське королівство знищили у VIII ст. 
араби, проте останній нащадок вестґотьского 
трону – Пелайо – заснував на півночі Іберії. 
Астурійське королівство. А у 718 р. у битві з 
арабами під Ковадонґою саме цей останній 
вестґот розпочав відому Реконкісту – 
християнське відвоювання Іберії. 

А що ж сталося із ґотами, які залишилися на 
території України? – Очевидно, їхні нащадки 
змішалися з іншими племенами, які 
оселялися на цих землях, у тому числі – й зі 
слов’янами. 

 
На території Криму ґоти витримали тиск 

гуннів і залишили за собою невеличку 
територію між Судаком і Балаклавою. Аж до 
XVIII ст. ця земля називалася Ґотією. 
Кримські ґоти визнавали над собою 
зверхність Візантії, потім хазар, печенігів, 
половців, татар. У ХІІ–XV ст. вони мали 
досить самостійне князівство Феодоро, згодом 
знищене турками. Останнього ґотського 
князя на ім’я Ісайко турки у 1475 р. захопили в 
полон. Але ґоти ще довго зберігали свою мову 
і національну ідентичність – останній 
словник їхньої мови було складено німецьким 
бароном фон Бусбеком в 1564 р. У 1778 р. 
кримські ґоти, які на той час уже розмовляли 
кримськотатарською мовою, але залишалися 
православними і молилися грецькою, були 
переселені Катериною ІІ на береги Азовського 
моря, де заснували разом із греками-
понтійцями Маріуполь і 24 села на 
Північному узбережжі Азовського моря. 
Тепер нащадків тих  перших переселенців 
називають "маріупольськими греками". 

© Максим СТЕПАНОВ
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«МОГУТНIЙ ДУХ ВIЧНОГО ВОIНА» 
Ця стаття присвячена Лаурі Алану 

Тьорні, солдату 3-х армій, справжньому 
офіцеру та професіоналу вічної героїчної 
справи, який все своє життя боровся проти 
"червоної чуми". В складі фінської армії, 
німецької чи армії США, завжди його 
непримиримим ворогом був “привид 
комунізму”, що гуляв в той час не лише 
Європою... 

Лаурі Тьорні народився 28 травня у 1919 р. у 
місті Вііпурі (нині Виборг). З самого 
дитинства захоплювався спортом та, як і 
кожен фінський хлопчина, полюванням. У 
1938 р. вступив до лав Фінської армії у 
Єгерський піхотний полк в Ківінніємі. В армії 
він доволі швидко просувався по військовій 
службі. Брав участь у Зимовій війні 1939-1940 
рр., в кінці якої отримав офіцерське звання. 
За героїчні дії під час війни був нагороджений 
"Бронзовою медаллю Свободи" та "Срібною 
медаллю Свободи" за участь при знищенні 
совєцької дивізії при Ламетті. Після 
закінчення Зимової війни Тьорні у 1941 р., як і 
тисячі інших фінів проходили військову 
підготовку у Німеччині у лавах добровольчих 
батальйонах Ваффен-СС. У 1941 р., коли 
почалася війна між СССР та Німеччиною, 
Тьорні, як й інші молоді фінські парубки, 
розцінював її як нагоду для поквитання із 
СССР за події Зимової війни. Протягом 1941-
1944 рр. він успішно воює проти совєтів, 
очолюючи особливу групу спецпризначення, 
яка неофіційно носила його ім’я. Успіхи 
підпільних операцій за лінією фронту були 
настільки приголомшливими, що за його 
голову була призначена нагорода у розмірі 3 
млн. фінських марок. За ці ж успіхи він був 
нагороджений найвищою військовою 
нагородою – "Хрестом Маннергейма". 

У 1944 р. Фінляндія капітулювала. Тьорні 
знову повертається до Німеччини, аби мати 
змогу боротися проти СССР. Він вступає до 
лав СС зі збереженням військового звання 
капітан. Перебуваючи на німецькій службі, 
він був нагороджений однією з найвищих 
нагород Третього Райху – "Залізним хрестом". 
Наприкінці війни він здався союзним 
військам та перебував у таборі для 
військовополонених. Не бажаючи підпасти 
під судовий розгляд, завдяки здобутим 
навичкам диверсанта та розвідника, він 

успішно втікає з табору на батьківщину. 
Ставлення до СС-івців було значно 
жорсткіше, ніж до інших військових 
формувань Третього Райху, і цей суд мав усі 
шанси стати для нього стати останнім. Проте 
доля зіграла з ним злий жарт, і вже, 
перебуваючи у Фінляндії, він був 
заарештований зі звинуваченням у зраді та 
колабораціонізмі. Тьорні був засуджений на 6 
років, проте, відбувши лише частину строку, 
він знову успішно втікає із в’язниці та 
перебирається до Швеції. 

Лаурі розумів, що рідна Скандинавія не 
надто вдале сховище. Він вербується 
матросом на торговельний флот і під час 
плавання у Мексиканському заливі вистрибує 
із корабля, вплав добирається до 
Американського узбережжя, та змінює ім’я на 
американський аналог, і стає Ларрі 
Торном. Кілька років поживши спокійним 
життям, він у 1954 р. записується в Армію 
США, де потрапив на службу до військ 
спеціально призначення "зелені берети". 
Протягом 1958-1962 рр. він проходив службу у 
Федеративній Республіці Німеччина. 

Перебуваючи на службі, він показував одні з 
найкращих показників у військовій справі. За 
кілька років до повномасштабного втручання 
США у в’єтнамську війну в 1963 р., тепер вже 
Торн був залучений до спецоперацій з 
диверсійно-розвідувальної діяльності у 
Південному В’єтнамі. За півроку бойових дій у 
дельті Меконгу отримав кілька поранень та 
був нагороджений "Бронзовою зіркою". На 
початку 1965 р. він отримав поранення. 
Відлежавшись в госпіталі, "вічний солдат" 
повертається непривітну Азію, де в складі 
спецпідрозділу MACV-SOG, виконує таємні 
розвідувальні операції на "стежці Хо Ши 
Міна" в Лаосі та Камбоджі. Під час першої 
такої операції 18 жовтня 1965 р. гелікоптер, на 
якому знаходився капітан Ларрі Торн, зник за 
40 км на південний захід від міста Дананг. Як 
було встановлено, катастрофа відбулася 
внаслідок сильної грози. Капітану Ларрі 
Торну було посмертно присвоєно звання 
майора, а рештки були знайдені аж у 1999 р., і 
поховані на Арлінгтонському національному 
кладовищі у США в червні 2003 р. 

© Дмитро ТАРИТIН

https://www.youtube.com/watch?v=DCUuOm7yzs4
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«ВIЛЬНI ДУМКИ» 
Прохолодна зала, оточена знадвору 

спекотним літом, що намагається увірватися 
крізь вікна і здолати кондиціонер. 

Чергова нарада, дуже схожа на засідання 
партгоспактиву кінця ХХ ст. З півсотні людей 
зручно розсілися, готуючись слухати 
наступного оратора. Це був економіст зі 
столиці. Молодий, стрункий, стильно 
вдягнений чоловік з гарно поставленим 
голосом, сухою діловою мовою зачитав тему і 
почав свій виступ: «Підвищення науково-
економічної обґрунтованості планів і 
прогнозів. Це досягається здійсненням 
докладного ретроспективного аналізу 
господарської діяльності регіону...». Він 
говорив про область і про країну. Про місце 
області в масштабах країни. Я намагався 
слухати. Певний час окремі вислови ще 
досягали моєї свідомості: «з метою 
розкриття найважливіших тенденцій і 
проблем у розвитку...», «державне 
управління є складовою політичного 
управління…». 

Лектор говорив, а я все далі і далі був від 
теми. Підпер рукою голову, щось писав 
підсвідомо своє, наче у відповідь на почуті 
основні тези: «Економічна програма нашої 
держави – вічна криза!». Це зручно. Можна 
не підвищувати зарплати і пенсії. Можна 
закривати школи. Можна продавати за 
безцінь державні підприємства та ресурси. 
Вічна криза – то манна небесна для влади. 
Головне, утримувати силовий апарат, щоби 
хто, бува, не зневірився у кризі. 

Така кількість бюджетників потрібна не для 
ефективного управління в державі та 
нормального її існування. Вона потрібна для 
збереження влади, тобто проведення виборів 
на користь існуючої влади. Будь-який крок у 

просуваннях реформ зумовлюватиме десятки, 
як не сотні тисяч звільнених держслужбовців. 
А тоді недосяжна мета у повище написаному 
пункті. Все рідше можна зустріти фахівців на 
чиновних посадах в господарстві, керівників 
комунальних підприємств, державних, та й 
інших форм власності. З кожним роком все 
більше й більше відставників, як правило, з 
органів. А кожен управлінець діє за 
виробленими рефлексами та навичками. От і 
“маємо те, що маємо”, замість планування та 
розвитку галузі... 

Влада любить "інфраструктурні проекти". 
Назва красива. І не весь народ розуміє. В 
житті – це західний кредит, витрачений на 
комунальне господарство. В результаті заміну 
труб не перевірити, а лічильники ті, хто 
видають, самі ж і ревізують. Одним словом, 
при вимозі повернути кредит, звучить фраза: 
«Захід вимає підвищити тарифи на 
комунальні потреби і послуги...». 

Насправді, основний ворог держави в 
Україні не Росія і не США. Ворог – власна 
розумна молодь. Вона весь час намагається 
змінити сутність взаємовідносин державного 
апарату і громадян, закладену ще Російською 
імперією. Тому частині молоді доводиться 
їхати з країни, а частині – пристосовуватись. 
Війну виграти можна не кількістю вбитих 
людей і знищеної техніки. Війну можна 
виграти арештом рахунків і майна. Зупинкою 
ввезення харчів... 

«Які будуть запитання до доповідача?» – 
металево гримнув голос модератора. Дехто 
запитував, дехто збирав речі. А я читав запис 
у своєму зошиті, не дуже розуміючи звідки все 
взялося... 

© Юрко ФОМЕНКО

 


