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Вивчаючи причини невдач України в 

інформаційній війні слід звернути увагу на 
таку важливу особливість, як хронічний 
параліч органів інформаційної безпеки, що 
веде за собою відсутність будь-якого опору 
ворожій пропаганді. В багатьох українців 
викликає здивування великий вплив 
московської пропаганди на Донбасі. Виходить 
передумови для початку війни готувались 
заздалегідь, але мудрий "хахол" продовжував 
їсти вареники з кумом, не звертаючи увагу на 
зовнішні загрози державі... 

За 1,5 роки війни ми досі не створили 
власної пропаганди. Але, яка може бути 
власна пропаганда у країни, що за 20 років 
незалежності неспроможна визнати совєцьку 
окупацію? Ще з самого малечку більшість з 
нас переживало когнітивний дисонанс. В 
дитячому садочку нам розповідали про злих 
дядьків, що влаштували Голодомор, і в той же 
час любили згадувати про дружні "братські 
народи", котрим так гарно жилось в СССР з 
ковбасою у хрущовках. А потім, 
деякі вчителі розповідали про московську 
Вітчизняну війну 1812 р. із Наполеоном та 
задавали вчити на пам’ять вірші Кобзаря, 
якого репресувала ця ж "вітчизна". На деяких 
телевізійних каналах нам розповідали про 
злих бандерівців, але ми так любили слухати 
розповіді дідуся про звитяжну боротьбу УПА. 

Нам кажуть, що Україна одна із 
співзасновників ООН, тільки чомусь на 
політичних картах за 1946 р. неможливо 
знайти українську державу. Друкуючи подібні 
тези в шкільних підручниках наше 
міністерство освіти фактично визнає совєцьку 
владу в Україні. Ми досі визнаємо УССР, 
котра втопила в крові українську державність 
під час визвольних змагань 1917-1921 рр. 
Держава продовжує визнавати ідейних 
чекістів, харкаючи в бік могил вояків УНР, 

котрі власним життям намагались зберегти 
перші паростки української державності. 
Тому не дивно, що Україна фактично визнала 
донбаських сепаратистів, бо ми досі не 
навчились називати речі своїми іменами. 
Засудження Голодомору при фактичному 
визнані совєцької влади прихід якої в 
майбутньому призвів до страшного голоду 
виглядає доволі дивним феноменом. 

В свій час країни Балтії визнали період 
1940-1991 рр – совєцькою окупацією, а 
українці вирішили обрати колишнього 
комуніста Кравчука на посаду президента і 
надалі продовжували обирати совєцьке 
минуле. Та що там, навіть після Майдану 
єдине, на що спромоглись наші політики – це 
проголосувати декілька законів про 
декомунізацію. Ми продовжуємо програвати 
у війні за розуми мас, тому що виявились 
неспроможні за 24 років незалежності 
визнати існування власної держави, хоча б 
шляхом визнання її окупації більшовиками. 

Українці залишаються постколоніальним 
суспільством, що не знає власної історії, а 
іноді просто не визнає існування української 
державності. Після проголошення 
незалежності ми отримали тисячі шовіністів, 
котрі всі роки незалежності плювали в бік 
українського стягу, мріючи про прихід 
московських військ. Але й на цьому не 
зупинились! Україна пішла далі і дозволила 
швартуватись московському флоту в 
Севастополі, а потім і весь Крим отримав 
автономію, що в майбутньому призвело до 
втрати півострова. 

Українська державність, яка здобувається на 
уламках СССР, має нарешті постати з попелу. 
Настав час наповнити її ідеологічно 
українським змістом. Настав час визнати 
окупацію і покласти їй край! 

© Ярослав БОЖКО
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«ФОРМА ПРАВЛIННЯ – ГЕТЬМАНАТ»
Варіантів щодо того, якою має бути форма 

правління в Україні на сьогодні вистачає... 
Однозначно визнаємо, що це буде традиційна 
козацька республіканська форма втілена в 
життя через свою історичну назву – 
Гетьманат. Поза демократичною системою 
республіка, вона ж Гетьманат, може бути 
авторитарною, автократичною, тоталітарною. 

Парламентську республіку, яку ми знали до 
тепер в Україні, слід відкинути через наступні 
міркування. Парламент, як правило, 
займається хто знає чим і за прийняті 
рішення відповідальності не несе. Це навіть 
узаконено в нормативних актах про статус 
народних депутатів. Тобто на практиці 
виходить, що купа людей, часто не патріотів і 
не професіоналів, простим підняттям рук 
може продати усі заводи, усю інфраструктуру, 
ввести поліцейські закони, а в результаті 
нікого конкретно притягти до 
відповідальності не можливо за логікою 
депутата: «А я що один голосував? Я взагалі 
не голосував». До того ж можна хоч кілька 
разів на рік розпускати парламенти і збирати 
нові, окрім витрат коштів, які можна було б 
застосувати на фронті чи у соціальних 
програмах це не принесе нічого. Міняються 
свині біля корит. Наша позиція має бути 
однозначною: ми заперечуємо парламентську 
республіку, як неефективну і шкідливу форму 
правління для нашого народу. 

 
Небезпеку несе і змішана, парламентсько-

президентська чи президентсько-
парламентська республіка. Тут має місце 
розподіл владних повноважень залежно від 
того який прийшов до влади президент і які у 
нього є союзники у парламенті. Якщо 
президент слабкий, як наприклад Віктор 
Ющенко, то більшість важелів управління 
процесами у державі буде тримати у руках 
парламент і навпаки. Звідси витікають усі так 

звані "конституційні реформи", які, як ми 
бачимо сьогодні, переслідують на меті не 
розбудову ефективної управлінської моделі, а 
переділ владних повноважень. Наша позиція 
по цій формі має бути такою самою як і по 
парламентській – ми її заперечуємо. Це 
заперечення має бути у всьому: в 
інтерактивних мережах, у повсякденних 
розмовах, навіть у думках. Необхідно чітко 
зрозуміти хибність і неправильність таких 
форм, як ці дві. 

Залишається 3-тя форма із категорії 
демократичних: президентська. Дискусійна, 
як і 2 попередні, але найкраща серед них. Тут 
є сильна влада однієї людини, президента або 
гетьмана, персональна відповідальність, 
централізована вертикаль влади. Часто у 
таких формах відсутня посада прем'єр-
міністра і це абсолютно правильно. 
Гетьманові підкорюється уряд, таким чином 
унеможливлюється конфлікт між урядом та 
головою держави. До того ж Гетьман у цьому 
випадку має не якісь теоретичні і міфічні 
контролюючі функції, а належить до 
виконавчої гілки влади, що є абсолютно 
правильним. Наша позиція щодо 
президентської республіки така – її ми 
схвалюємо, адже це історично правильна 
модель для України. 

Деякі читачі можуть заперечити стосовно 
того, що такі собі гетьмани-президенти як 
Брюховецький чи Порошенко у цьому 
випадку можуть набрати колосальну вагу і 
робити все що схоче. Насправді ні, народ має 
право на повстання проти несправедливої і 
окупаційної влади! Приклад бандита 
Януковича це довів на практиці. Будь-який 
президент-ренегат, що прагне стати реальним 
гетьманом Української Держави, ризикує 
пройти той же шлях, тільки кривавіший, 
якщо буде грабувати та дурити свій народ. 

Перейдемо до недемократичних форм 
республіки і, почнемо з тоталітаризму. 
Тоталітаризм дуже суперечливе явище і 
потребує свого осмислення. Питання полягає 
у тому хто і з якою метою запроваджує 
тоталітарну форму управління в державі. 
Якщо це комуністи із їх примарними гаслами 
світової революції, то все скінчається тим, 
чим воно і скінчилося. Тоталітаризм як 
форма правління феноменальний у тому, що 
дає ефект на короткому етапі існування 
держави і суспільства. Але стає неефективним 
і розвалюється або впадає у стагнацію, якщо 
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існує доволі тривалий час. Вихід звідси із 
цього зачарованого кола може бути лише 
один: тоталітаризм має чи може бути 
присутнім лише декілька років і лише як засіб 
до мети. Коли організм хворий, лікарі вводять 
подвійну дозу препарату, аби допомогти йому 
боротися. Після цього у такій дозі немає 
потреби. 

Переведемо приклад у політичну і суспільну 
площину. Якщо ми хочемо здолати всі 
негативні економічні та соціальні явища, то 
шоковою терапією може бути тоталітарна 
форма правління в Україні - мілітарна хунта 
лише на 5 років. Таким чином можна буде 
подолати або звести до мінімуму корупцію, 
наркоманію, духовну деградацію, завершити 
війну, провести частину реформ, люстрації. 

Наше ставлення до тоталітаризму має бути 
виваженим і обережним, на відміну від 
демократичних форм. Якщо ми хочемо 
допомогти нашій нації, нашому суспільству і 
державі, то застосувати тоталітарні методи 
можна. Але якщо ми не хочемо казарми, 
одного типу одягу для всіх, постійного 
дефіциту, знеособлення особистості, 
відмирання творчого 
елементу і міжнародної 
ізоляції Батьківщини – з 
тоталітаризмом потрібно 
не загравати. Як засіб – 
ми його вітаємо, як мету 
– відкидаємо. 

Авторитаризм – явище 
менш суперечливе, ніж 
тоталітаризм, але все є 
таки. При авторитарному 
режимові можуть бути 
права і свободи, але 
значний сегмент 
контролюється державою. Не заборонено 
займатися творчістю, спортом, громадською 
діяльністю і політикою, але якщо це йде на 
користь суспільству, нації та державі. Тобто 
логічно, що громадські організації, які 
займаються спортом, чи фестивалі, які 
займаються творчістю – будуть підтримані 
державою наскільки це є можливим. Але 
музичні гурти, що пропагують деструктивні 
цінності, організації, що захищають 
дегенеративне будуть придушені і не 
матимуть змоги спокійно вести 
антинаціональну й анти расову пропаганду у 
формі антифашизму, захисту прав 
представників ЛГБТ-спільноти, 
дияволопоклонства, підтримки циган, 
туберкульозних рецидивістів, тощо. Основна 
формула авторитаризму, як навіть зазначають 
ліві і центристські дослідники: «Займайся 

чим хочеш із дозволеного переліку, але не лізь 
у політику!». 

В цілому це правда. Єдине, що нам 
лишається – запобігти тотальній уніфікації 
сфер суспільного та сімейного життя. Наше 
ставлення до авторитаризму: ми підтримуємо 
його, але для нас важливо, хто його очолює. 
На повну потужність має запрацювати 
принцип: «Чим більше у тебе влади, тим 
більше у тебе повноважень». Влада має бути 
чіткою і прозорою. За прийняті рішення ти 
несеш персональну відповідальність. 

Автократія. Може бути присутньою як у 
тоталітаризмі, так і авторитаризмі. 
Відрізняється від них тим, що управління 
здійснюється не однією особою, а групою 
людей. Наприклад із числа військових чи 
партії, або групи олігархії. Форма ця теж є 
небезпечною тим, що тут усе залежить від 
того, хто в цю групу входить. Якщо туди 
входитимуть десяток олігархів, які ввели 
комендантську годину і поліцейський терор, 
то ця форма є антинаціональною і потребує 
знищення. Якщо ж туди входять крайні 
націоналісти, то зрозуміло, що все буде 

робитися лише для 
блага народу, а не для 
власного збагачення. 
Типовою автократією 
був СССР у 1980-х рр., 
Україна часів 

Януковича, 
диктатура "чорних 

полковників" у Греції. 
Автократію вирізняє 
ще одна важлива риса. 
Як правило керує ціла 
група тому, що у її 
середовищі немає 

яскраво вираженого вождя чи лідера. Тому 
виокремлення конкретної персони і не 
відбувається як правило. Наше ставлення до 
автократії: ми не проти, але все залежить від 
того, хто входить у групу керівників держави і 
які переслідує цілі. 

Тому при відповіді на питання якою має 
бути форма правління в Україні ми маємо 
відповісти: сильна персоніфікована влада і 
централізована вертикаль. Якщо для цього 
нам потрібно буде застосовувати різні форми 
– ми це зробимо, аби лиш наша держава і 
нація вижили і утвердились. Але все ж таки, 
для збереження існуючої Української 
Держави та її майбутнього процвітання ми 
маємо збудувати новий Гетьманат, інакше нас 
знищать вороги як з Заходу, так і зі Сходу! 

© Друг РАХОВА 
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«ЗБРОЯ НА СИНIВ БАТЬКА БРЕХНI»
Хто знає історію Европи, мусить зрозуміти, 

як радикально змінилося відношення 
провідних еліт Окциденту до Росії. Гасла 
французької революції — "свобода, рівність і 
братерство" (гасла теперішньої демократії) — 
здеґенерувались, стали маскою хаосу... 

"Свобода" — обернулась в свободу ширити 
розпусту і зраду, а навіть в свободу 
розкладати християнську Церкву, бо "богами" 
сучасності! стали гріш, шлунок і секс. 
"Рівність" — обернулася в пропаганду проти 
всього, що вивищувалося над масою, 
закоханою в "добробуті" і матеріяльнім 
"щастю", настроєної проти великих ідей і 
чинів, проти героїзму. А "братерство" 
обернулося в пропаганду "дружби" з СССР, 
або в ООН "об'єднаної Европи". 

Все це, всі ці 3 пишні гасла — "свобода, 
рівність і братерство" або ж в 
ориґіналі "liberté, égalité, fraternité" — 
були лише масками таємних мафій (часто 
культурою і походженням чужих Европі), щоб 
опанувати окремі нації в якімсь "світовім 
уряді" одного чи другого "вибраного народу", 
де і уряд, і армія, і поліція належали б не 
"братеризованим" націям, а ворожій їм мафії. 
А крім того — в політиці велася лінія 
"коекзистенції" з слугами "отця брехні" — 
диявола, з СССР, і не лише в політиці, ай в 
культурі і в церковній сфері. 

Все це мало фатальний вплив на нашу 
еміграцію та її різні "об'єднання", які 
висували прекрасні гасла свободи України, 
рівності і братерства — гасла, які були 
брехливою маскою того, що крилося за ними. 
У цих збаламучених "патріотів" все це було і 
"так" і "ні" (щодо ідеї), та "боротьба" і 
"дружба" (щодо питання — як?). І мішанина в 
"об'єднанім" гурті і правих і лівих, і білих і 
червоних, християн з ворогами Христа (це до 
питання хто має вибороти вільну 
Україну). Одні з таких "патріотів" виступають 
проти націоналізму, другі поручають ідею 
москвофільства Мухиної і мирні розмови 
тегеранські. Є і такі, що рекомендують або 
ідею ялтинської рузвелтівської "демократії", а 
інші просто стоять за об'єднання людей 
різних думок, але промовчують — під якою ж 
об'єднуючою ідеєю. 

Хаос і мішанина. Хаос у всіх трьох основних 
питаннях: за що — за одну, свою Правду, чи за 
дві різні? Як іти на ворога нашої Правди, чи з 
багнетом, чи з букетом? І — хто має вести 
націю до її великої мети? Ті Шевченкові 

"брати", які хочуть "катів катувати", чи ті, що 
хочуть "катам помагати"? Врешті ставляється 
перед нами питання: Чи іти проти 
московських і промосковських антихристів як 
ішли наші предки лицарства козацького, з 
хрестом і мечем, а чи іти з московськими та 
іншими ворогами християнства, як це 
суґерують двоєдушні слуги брехні? Яким 
шляхом іти? 

І ось відповідь на всі ці пекучі питання — 
знаходимо в словах Христа. Тих, що 
виступали проти Його Правди, Його закону, 
Він не визнавав, бо казав про нього "ваш 
закон". А їх називав "синами диявола", "отця 
брехні" (Івана VІІІ). Не вільно бути 
"двоєдушним" визнавцем двох протилежних 
ідей і сил — казав Він. "Ніхто не може 
служити двом панам, бо або для одного 
будете старатися, а про другого не дбати, 
не можете служити Богові і мамоні" (Матвія 
VІ). Це є відповідь пропагаторам "двоєдушія" і 
"двоємислія" в ідеї, за яку ніби вони боряться 
тим, що заходяться ліпити одне християнство 
з різнородними агентами московської 
"церкви"... 

 
Також тим, що ідею свободи нації, так як її 

розумів Шевченко і Леся Українка, хочуть 
мішати із "свободою" Віри Вовк чи Мухіної. 
Так роблять і ті, що прагнуть націоналізм 
помішати разом з "націонал-комунізмом" 
совєтофільським. З науки Христа випливає 
відповідь на те, як має Україна старатися 
здобути свою свободу, під прапором одної 
своєї великої Правди. "Статечні" політики, 
для яких так звана "тактика" стоїть над ідеєю, 
закидають націоналізмові його 
"ненависництво" і брак почуття любови до 
своїх "ближніх". 

Як говорив про це питання Христос? Він 
казав так: "Люби ближнього свого"... Але в 
притчі про милосердя самарянця, де повз 
зраненої й обрабованої жертви розбійників 
перейшли байдужо священник і левіт, а 
змилосердився і поміг тій жертві лише 
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самарянець, — в тій притчі Христос каже, що з 
усіх 3-х лише самарянець був ближнім жертві 
розбійників (Луки X). Не є і тепер нашими 
ближніми, яких треба би любити, ті, які не 
тільки байдужо проходять повз міліони 
замучених московськими розбійниками, але з 
останніми ще й сідають за їдальний стіл і 
навіть приймають від них дарунки, з 
вкраденого розбійниками із закатованих... 

З таким "ближніми" Христос розмовляв 
інакше. З такими уникав "мирних розмов". Ні 
з Пилатом, ні з Іродом, ні з Синедріоном 
(Івана XIX, Луки XXII—XXIII)! Картав своїх 
противників як "кодло диявола", або "синів 
отця брехні", безстрашно картав фарисейство, 
з храму одного вигнав "міняйлів і продавців". 
І казав, що "дім молитви не може бути 
вертепом розбійників" (Марка XI). Так як в 
питанні що (за яку ідею), вчив Христос, що не 
можна служити водночас Богові і мамоні, або 
казати і так і ні, бо плутання одного з другим 
є „від Лукавого", так і в питанні як (боротися 
за Правду) твердив Він, що мало лише 
визнати Правду, тим не вб'єте зла. Натомість 
твердив: "Скоріться Богові і протиставтеся 
дияволові і тоді втече від вас". Оздоровіть 
ваші "двоєдушні серця", станьте новими 
людьми, як тлумачив науку Христа Його 
апостол Яків. 

Відповідь на третє 
питання, хто, яка порода 
людей дасть перемогу над 
силами "отця брехні", є в 
тих словах Христа: зроблять 
це не двоєдушні люди. Не ті, 
що "чужим богам пожерли 
жертви, омерзились", не 
"економісти" з їх богами 
"грошем, шлунком і 
сексом", не софісти, що 
брехню прикривають 
пишними гаслами, не 
калькулятори і "мудрі 
тактики", що катів свого 
народу, або їхніх друзів 
звуть братами. "Брати мої — 
казав Христос — це ті, що 
слухають Слово Боже і 
сповняють його" (Луки VII); які велику 
Правду, яку прийняли, ставляють над 
добробут, родину і життя (Марка І і ХІУ). 
Духово споріднені. З таких нових людей має 
створитися сила на Україні, від якої "втече 
диявол". А IX розділ Марка каже 
символічними словами Христа, з кого 
складатися має те "об'єднання": 3 людей 
духово споріднених, непохитної ідеї, одної і 
твердої віри і волі. 

Відносно питання — як не допустити гниття 
того об'єднання, не зломити його силу? 
Відповідь ясна. Каже Христос: "Як спокушає 
тебе рука, відсічи її, ліпше тобі скаліченому 
увійти в життя, ніж з двома руками йти у 
вогонь невгасимий", який від одного члена 
тіла заразить ввесь організм... Не одна кляса, 
нація, організація — політична чи церковна — 
зогнила, не дбаючи про цю засаду, єднаючи 
чисте із брудним, здорове з гнилим, людей, 
яких Богом був Дух, з людьми, яких богами 
були матерія, гріш, шлунок і секс; людей з 
твердою, героїчною волею, єднаючи з 
душевними плебеями. 

Темним силам, які прагнуть заволодіти 
світом, передусім Европою й Америкою, а 
головно Україною, залежить передусім на 
каліченню волі оборони у націй, далі їх 
патріотизму, націоналізму; нарешті 
прищепивши їм, за виразом Христа 
"плотський", розум, легкий до обдурення і 
повне непорозуміння першенства сили 
духової, яка запалює серця, просвітлює розум 
пафосом героїки, дає йому страшну 
переможну силу над матерією. 

Тому тепер ті темні сили стали слугами отця 
брехні, диявола... І тому визволити від них 
Україну мусимо ми, скорившись Христу, і 

всією силою протиставитися 
силам диявола, демаскуючи 
його синів. Так, як вчив 
Христос, як робив наш Київ, 
наше християнство Святого 
Володимира і 
Мазепи. "Тактики" глузують з 
"нероб", які воюють Словом і 
вірять в його велику силу. Але в 
Україні вже встають ті, що цею 
зброєю, Словом, б'ють брехню 
слуг московського диявола, 
мобілізуючи націю до боротьби 
під знаком Хреста і Меча. 
Мечем Його Слова — зривати 
фальшиві маски модерних 
большевицьких, комуністичних, 
соціялістичних, нераз 
совєтофільсько-демократичних 

фарисеїв, лжехристиян і 
"двоєдушних патріотів" — ось мета 
націоналістичного руху в Україні. 

А на питання за що, як і хто це повинен 
робити, знайдете відповідь у тих, хто записав і 
лишив вікам потомним слова Христа. Хто вже 
пішов за ними в героїчнім минулім київської 
князівської і козацької України і їх ідейних 
нащадків в нові часи, особливо в останні 
роки... 

© Дмитро ДОНЦОВ
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«КОЗАЦЬКI  ЗАПОВIДI» 
Козацтво – це, по-перше, братерство людей, 

об’єднане особливим станом душі та 
свідомості, моральності та моралі, а по-друге, 
соціальна верства народу, яка має свою 
культуру, історію та пам'ять. Славне минуле 
Козацтва, справи та заповіді предків дають 
нам право з гордістю сказати: «Слава Тобі, 
Господи, що ми козаки!». В козацтві спільне 
завжди було вище від особистого. Козаки 
завжди служили рідній землі – Святій 
Україні, своєму Народові та своїй Державі! 
Понад усе в Козацтві були КОЗАЦЬКА ВОЛЯ 
та НАРОДОПРАВСТВО. 

1. ЧЕСТЬ ТА ДОБРЕ ІМ’Я ДЛЯ КОЗАКА 
ДОРОЖЧЕ ЖИТТЯ. Бережи честь з молоду. 
Достойність зберігати в будь-який обставини. 
Май волю визнати свої помилки. Якщо треба, 
побори себе сам. Поважаючи інших, не 
принижуй себе. Не заздри іншим та не 
тримай зла в серці своєму. Нікого не навчай 
звисока, подивись для початку на себе. Бажай 
добра іншим, але без лесті. Май широку душу. 
Удари долі зустрічай стійко. Вчинивши 
ганебну справу, май силу волі приймати 
крайнє рішення. 

2. КОЗАКІ ВСІ РІВНІ В ПРАВАХ, 
ПАМ’ЯТАЙ: «НЕМА НІ КНЯЗЯ, НІ 
РАБА, А УСПІХ БОЖИЙ!» Козаки рівні як 
в правах, так і в відповідальності за свої 
справи, незалежно від суспільного стану, 
освіти чи минулих заслуг. Рішення, прийняті 
на Раді – закон для всіх. Козаку ніхто не має 
права забрати його слова, окрім командира в 
строю. Любий козак може бути обраний на 
любу посаду. Для збереження єдності 
Козацтва козак не повинен бути в політичних 
партіях. 

3. ПО ТОБІ СУДЯТЬ ПРО ВСЕ 
КОЗАЦТВО ТА НАРОД ТВІЙ. Не допускай 
паршивих справ та утримуй від них інших. 
Будь чесним та правдивим, не бійся 
постраждати за Правду. Нехай не зваджують 
тебе ні користь, ні хабарництво. Уникай 
нецензурних слів. Пам’ятай: паршиві слова 
ще в ХІІІ ст. придумали вороги нашого 
народу для приниження наших Матерів та 
Віри. Будь прикладом в своєму житті, захисти 
ображеного, допоможи потребуючому, 
нагодуй голодного, не дай впасти слабому 
духом та тілом. Не піддавайся згубним 
пристрастям. Не захоплюйся спиртним, 
тютюном не на користь тобі, ні оточуючим. 

4. СЛУЖИ ВІРНО СВОЄМУ НАРОДУ, А 
НЕ ЗЛОДІЯМ. Козацтво своєю головною 

ціллю бачить служіння народу та Батьківщині 
задля їхнього благополуччя, а не своїй користі 
та славі. Козак за це готовий пролити кров 
свою, та не учинити собі сорому та подібного 
йому! 

5. ТРИМАЙ СЛОВО, СЛОВО КОЗАКА 
ДОРОГЕ. Козак! Пам’ятай, що кожне твоє 
слово – це слово твого народу, слово 
Козацтва. Сказавши слово – не впіймаєш. 
Говори, та не промовляйся, бо просто сказане 
не просто слухають. Стійкість честі в слові. 

6. ШАНУЙ СТАРІЙШИН, ПОВАЖАЙ 
СТАРІСТЬ. Пам’ятай! Без згоди старійшин ні 
одне важливе рішення Отамана не може бути 
виконано. Влада старійшин – не від сили, а 
від авторитета та мудрості. Прислухайся до 
слів бувалих і уникнеш багато помилок. 
Кожного старішого вважай своїм Батьком, а 
стару козачку – Матір’ю. 

7. ТРИМАЙСЯ ВІРИ ПРЕДКІВ, РОБИ 
ВСЕ ПО ЗВИЧАЯМ СВОГО 
НАРОДУ. Якщо сумніви торкнулися твоєї 
душі і ти не знаєш, як діяти, дій по звичаю 
свого народу та Вірі предків. Пам’ятай! 
Козацький звичай завжди скріпляв сім’ю та 
все Козацтво. 

8. САМ ЗАГИНЬ, А ТОВАРИША 
ВИРУЧИ. Так було завжди у козаків. 
Взаємодопомога – основа козацького 
братерства. Як ти глянеш в очі матері 
товариша, якого міг спасти, а не спас?! 

9. ЛЮБИ ТРУД. НЕ БУДЬ 
БЕЗДІЛЬНИК. Кожний козак має робити 
все, щоб його сім’я та він жили в достатку, але 
не тягни руку з криком "Дай!" Живи своєю 
працею. Презирай лінощі. Кожна справа має 
"горіти" в твоїх руках. 

10. БЕРЕЖИ СВОЮ СІМ’Ю, СЛУЖИ ЇЙ 
ПРИКЛАДОМ. Сім’я – святиня шлюбу. 
Ніхто не має права вмішуватися у сім’ю без її 
прохання. Сім’я – основа козацького 
товариства. Голова сім’ї – Батько, з нього 
питають за все. Батько! Добийся в сім’ї 
авторитету та взаємопорозуміння. Виховуй 
своїх дітей чесними, сміливими, добрими, 
чутливими, безкомпромісними в боротьбі зі 
злом, відданими Батьківщині. Виховай їх 
козаками. Козак має оберігати жінку, 
захищати її честь та гідність. Поважай своїх 
батьків. 

КОЗАКОМ ПОТРІБНО НАРОДИТИСЬ! 
КОЗАКОМ ПОТРІБНО СТАТИ! КОЗАКОМ 
ПОТРІБНО БУТИ! 

© Друг АРIЙ 
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«ПРОЩАННЯ З ХХ-м СТОЛIТТЯМ» 
ХХ-те століття минуло. Власне кажучи, воно 

розпочалося у 1914 р., з Першої Світової 
війни; з падінням у 1989 р. Берлінської стіни 
воно підійшло до свого завершення. Що 
можна сказати про це коротке століття? Що 
воно було століттям розчарованого натхнення 
та розбитих мрій? Ніколи ще в історії жодне 
століття не мобілізовувало так як це. Ніколи 
ще не бачили стільки політичного завзяття, 
стільки возвеличення дії і боротьби, стільки 
фанатизму та рішучої волі творити новий світ 
в ім’я ілюзорних переконань... 

Підняті руки і стиснуті кулаки визначили та 
опанували першу половину цього століття, 
час ентузіазму та пристрастей – з крахом, 
руїнами та концтаборами у підсумку. Бога 
замінили світські 
абсолютні цінності, 
великі сутності, 
заради яких можна 
було жертвувати 
життям: партія, клас, 
раса, революція. Але 
світський Абсолют є 
суперечністю в собі. 
Все, що люди 
поставили на місце 
Бога, зазнало краху – 
Бог, зрештою, не стає 
від того більш вартим 
віри. У другій половині століття на зміну 
пристрастям прийшли інтереси. Виник світ 
розчарувань, брехні та сумнівів. Століття 
завершується дивним поєднанням байдужості 
та істерії. Втрачено справді багато часу. 

Кінець ХХ-го ст. означає набагато більше, 
ніж просто кінець століття: На початку 
третього тисячоліття завершується цілий 
цикл. Тому киньмо короткий погляд на 
історію. Історія "Ancien Regimes", 
абсолютизму є передусім історією підйому та 
розвитку буржуазії. Вона перемагає у 
Французькій революції 1789 р., звалюючи 
дворянство в ім’я народу, а насправді дає 
народові нового пана. У ХІХ-му ст. 
переможний лібералізм, зростаюче значення 
сцієнтизму та індустріалізації, а також 
відчуження праці викликали законну 
реакцію: народження робітничого руху. 

Однак соціалізм незабаром скотився до 
марксизму, який заперечує ліберальний 
світогляд, але черпає з того ж джерела, що й 
він; марксизм винаходить нову форму 
деспотизму, яка поєднує одне з одним 

диктаторську політику і економічну 
одержимість. Впровадження у Росії комунізму 
у 1917 р. викликає зворотну реакцію: 
фашизми намагаються подолати тогочасні 
розбіжності, що є вартим схвалення; але вони 
також і роблять помилки, занадто часто йдуть 
на компроміс з буржуазними цінностями і 
скочуються до ірредентичного націоналізму, 
мілітаризму, етатизму та расизму. Зрештою 
фашизми зазнають поразки внаслідок 
спільних дій ліберальних демократій та 
сталінізму. Комуністична система гине сама 
по собі. Ми повертаємося до вихідної точки, 
до початку: ліберальна буржуазія все ще 
існує, а народ відчужений більше ніж будь-
коли. 

Цей цикл, що добігає 
кінця, є циклом 
модерну. А криза 
модерну є у першу 
чергу кризою її основ: 
віри у прогрес; певності 
того, що економіка – це 
доля; переконання, що 
людина, залишена сама 
на себе та звільнена від 
усякої приналежності, 
неодмінно була б 
щасливішою та 
кращою. Сьогодні ж 

майбутнє наганяє страх, економіка проявляє 
себе як тиранічна влада, а "звільнений" 
окремий індивідуум залишається самотнім у 
позбавленому змісту світі, вразливим, без 
точки опори, розчарованим. 

Трьома стовпами ідеології модерну були 
ліберальна демократія, капіталістичний 
ринок та державна нація. І вони також 
перебувають у кризі. Поширення 
капіталістичного ринку приводить до 
постійно зростаючого перекосу між 
державами, у той час як у промислових 
країнах постійно збільшується кількість 
відторгнених; воно привело також до 
глобалізації економіки, щодо якої державні 
нації стають все більш безсилими. У той же 
час широка інтернаціоналізація торгового 
обміну та фінансових трансферів робить 
систему вразливішою та дозволяє припускати 
можливі глобальні функціональні збої. 

Недовіра до традиційних політичних партій, 
криза народного представництва, пасивність 
громадян свідчать про вихолощення 
ліберальних форм демократії. Відродження 
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колективних ідентичностей показує, що 
держави, які у майбутньому не 
погоджуватимуться ні з федералізмом, ні з 
принципом культурної самостійності, 
приречені на безконечні конфлікти. 

Якщо цикл модерну завершується, тоді у 
новому столітті повинно виникнути щось 
нове. Передусім, ХХІ-е ст. буде століттям 
нематеріальних течій: течії в царині 
комунікацій, фінансів та технології, які 
переносяться з одного кінця світу в інший за 
"нуль часу". Воно буде також століттям 
занепаду Америки та зростаючого значення 
"нових" держав: Китаю, Індії, Ірану та Єгипту. 
Загнана в кут, Європа знову буде змушена 
зустрітися віч-на-віч зі своєю долею. 
Відбуватимуться війни небачених досі форм. 
Не вдасться уникнути великої міжнародної 
конфронтації, яка поставить під сумнів 
"універсальність" західних цінностей. 

Вже зараз є фактом інтернаціоналізація цієї 
проблематики. 
Спогади про 
минуле століття 
можуть живити 
мабуть лише марні 
сподівання; 
йдеться не про те, 
щоб знати, як 
запобігти 
настанню нового 
світового порядку, 
а як створити цей 
порядок і який з 
конкуруючих 
проектів нового 
світового порядку 
переможе. 
Потрібно знати, чи 
буде успішною 
переорганізація та 
узгодження живих 
спільнот або чи прес уніфікуючої глобалізації 
назавжди розчавить різноманіття культур та 
народів. З одного боку, економіка, фінанси та 
технології. З іншого - політичні та релігійні, 
культурні та соціальні сили опору. З – на 
даний момент – чотирма суттєвими 
питаннями. 

Як відновити соціальні зв’язки, якщо 
відомо, що економічне їх знищує, а 
політичного не вистачає, щоб їх створити? 
Яким є вихід з так званої "цивілізації праці", 
якщо робота більше не є єдиним носієм 
соціальної інтеграції? Яким чином 
організувати базову демократію, яка була б 
побудована на участі усіх у громадському 

житті, тобто на відновленні громадянства? І 
врешті-решт: у який світ ведуть нас 
комп’ютерні симуляції, "віртуальні 
реальності", які формуватимуть щоденні 
рамки нашого завтрашнього життя? 
Сьогоднішнє суспільство розчиняється. 
Оскільки воно не народжує нічого нового, 
воно використовує всю свою історію. Воно 
натикається на свої власні межі. Звичайно в 
такому випадку говорять про декаданс. Але 
краще говорити про ліквідацію. І про нігілізм 
– при цьому потрібно зауважити, що нігілізм 
означає не тільки хаос, що він є як розкладом, 
так і багатообіцяючим шансом, як розпадом, 
так і провісником нового сполучення. 
Нігілізм, каже Ернст Юнгер, це тим моментом 
наприкінці циклу, коли новий порядок вже 
суттєво утвердився, а цінності, притаманні 
цьому порядку, ще не є видимими. 

Якраз Ернст Юнґер є символом цього 
століття, людиною, що пережила ціле 

століття, яке 
відзначилося вартою 
уваги трагічною 
послідовністю: солдат, 
робітник, повстанець та 
анархіст. Потрібно 
прислухатися до його 
голосу, який віщує 
наступному століттю 
вирішальну битву між 
богами та титанами. У 
трактаті "Про біль", що 
з’явився у 1934 р. в 
збірнику "Листя й 
каміння", Юнґер писав, 
що ми перебуваємо у 
становищі подорожніх, 
що довго йшли 
замерзлим озером, 
поверхня якого тепер 
тріскає через зміну 

температур. Поверхнева частина суспільних 
ідей починає дробитися, тоді як крізь щілини 
та тріщини темно виблискує глибина 
споконвіку наявних елементів. У "Гордієвому 
вузлі" (1953 р.) він так само писав, "що 
боротьба між старими та новими світами 
по різні боки гордієвого вузла, між владою 
землі (Erdmacht) та вільним світлом завжди 
залишатиметься без переможця. Ця 
боротьба врешті-решт відбуватиметься не 
між іконами та ідолами, не між країнами, 
народами, расами та континентами, а у 
незмірному людини, у її 
найпотаємнішому"... 

© Ален ДЕ БЕНУА
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«РЕФОРМИ ЧИ РЕАКЦIЯ?» 
Реформи є важливим етапом в соціально-

політичному розвитку будь-якої держави. 
Їхнє обговорення займає чи не найперше 
місце в обсягах тем в інформаційному 
просторі України. Про них не говорять хіба 
що німі. Першочерговим завдання реформ 
вважається викоренення негативних явищ в 
сфері політичних відносин, які народились за 
попередніх умов й розквітли. 

Реформи ставлять за мету досягнення 
нового стану суспільства, в якому системні 
перепони позитивному розвитку, які існували 
в попередньому стані, в 
новому стані існувати не 
зможуть. По суті 
реформи мають 
антисистемний 
характер. Проте, в 
українському політикумі 
ще за радянських часів, 
сформувалась думка , 
що випуск нової форми 
є важливою реформою 
Збройних Сил України. 
Немов змінивши 
вишеньку на торті ми 
отримаємо якісь 
особливі якості, не 
змінюючи інгредієнти. 

Це характерно перш за 
все для країн, що не 
мають активної 
політичної еліти і 
певних традиційних 
правил ведення 
політики, які можна 
простежити на Заході. 
Наприклад, в країнах 
західної демократії можна побачити 
своєрідний поділ політичних еліт на правих і 
лівих, як наслідок відбувається 
структурованість суспільства. Вищий клас 
здебільшого підтримує консерваторів, в свою 
чергу середній і нижчі – лібералів та 
соціалістів. 

Подібні риси ведення політики можемо 
побачити в США і Великої Британії. Традиції 
ведення політики дали змогу сформувати 
політичні еліти, які змогли очолити 
проведення реформ у дуже важкі для цих 
країн часи. Але простежити наявність 
політичних еліт в Україні практично 
неможливо. Багатовікова відсутність 
державності, позаідеологічність українських 

партій і відсутність поділу суспільства – одні з 
небагатьох хвороб вітчизняної політики. 

Особливістю соціального розвитку 
українського суспільства є те, що вагоме місце 
серед вищого класу займають несистемні 
елементи структури, які швидко розбагатіли, 
стали таким класом на основі нелегітимних 
засобів здебільшого у сфері торгівлі та 
посередницьких операцій. До таких елементів 
в Україні належать кримінальні, мафіозні 
структури, корумповані управлінці, які 
зловживають своїм службовим становищем, 

використовуючи 
суспільне майно для 
власного збагачення і, 
як показує практика, 
ведуть найбільший 
спротив будь-яким 
спробам реформування. 
Тому наявність 
політичних еліт, що 
спроможні очолити 
реформи в Україні 
практично відсутня. 

Цікавими є перші 
спроби реформування 
тоталітарної системи 
управління СССР, що 
характерні для періоду 
"хрущовської відлиги". 
Проголошення реформ 
стало особливою подією 
в країні, де за період 
правління Сталіна було 
практично деформовано 
соціальний поділ 
суспільства, а деякі 
соціальні класи 

перестали існувати (серед таких класів були 
куркулі, що мали значне поширення серед 
сільського населення українців) або втратили 
більшість своїх соціальних прав. 

Крім більш-менш успішних процесів 
дестаналізації слід згадати про спроби 
економічних реформ, які не дали позитивного 
результату, а з часом призвели до глибокої 
кризи командно-адміністративної системи 
господарювання. Саме за часів Хрущова були 
перші спроби децентралізації у формі 
створення раднаргоспів. Проте, як показав 
час, нові територіальні органи управління не 
зменшили тиск всесоюзного керівництва, а 
перетворились в знаряддя тиску в руках 
місцевих чиновників. Реформа фактично не 

https://vk.com/ukrainianjournal?w=wall-50657147_11270
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зачіпало основа командо-адміністративної 
системи, що перебувала в системному 
кризисі, який був викликаний прогнилою 
бюрократичною машиною, що не мала змоги 
ефективно керувати економікою. 

Як зазначають дослідники, зокрема Сергій 
Данилов та Владімір Нікітін, «В їх основі 
лежав волюнтаризм першої особи країни. За 
своїми цілями вони були утопічними і не 
враховували справжнього стану економіки. 
За обраними напрямками досягнення цілей 
економічна політика була суперечлива. 
Методи проведення реформ були чисто 
командно-адміністративними, 
антидемократичними. Думка мас 
фактично не бралася до уваги». 

 
Важливою проблемою в українській 

політиці є багатовікова відсутність 
державності, що заперечує формування 
традиційних форм ведення політики, а також 
не сприяло створенню політичної еліти в 
зв’язку з відсутністю отримання політичного 
досліду управління державними органами. 
Більшість українців, що приймали участь в 
політичному житті інших країн були 
фактично інтегровані в культуру зверхніх 
народів, або повністю заперечували своє 
походження. Як наслідок, українська держава 
отримала кризу кадрів, яка не була 
оперативно подолана за 20 років 
незалежності, бо першим президентом 
України став не представник нової 
інтелігенції, а комуністичний партійний 
чиновник Леонід Кравчук. 

Слід також відзначити той факт, що навіть в 
буремні роки української революції 1917-1921 
рр. українські політичні еліти як такі 
виявились неспроможні взяти владу в свої 
руки і утримати її від зазіхань більшовиків. 
Проте, слід згадати особу Павло 
Скоропадського, котрий проявив певну 
політичну волю, але як ми знаємо він не був 
твердим прибічником української культури. 

Тому перша спроба проголошення 
державності була невдалою. Спроби реформ 
соціалістами не були підкріплені політичною 
волею і тому вони були радше 
декларативним, а не системним 
реформуванням, що мало вирішити 
соціально-політичні проблеми. Реформи 
українського уряду в цьому аспекті мало, чим 
відрізняються, а в деяких рисах, навіть 
співпадають із спробами реформ Української 
Центральної Ради. 

 
Реформування так оперативно буксується 

місцевими елітами, бо впровадження, навіть 
тих мінімальних законів Верховною Радою, не 
підкріплюється політичною волею керівників 
нашої держав, що в більшості випадків 
супроводжується договорами з місцевими 
князьками із-за страху втратити особисті 
статки. При низькій якості українського 
суспільства, що характеризується низькою 
активністю народних мас, а іноді повною 
байдужістю до майбутнього країни – ми 
отримуємо деморалізуючу суміш, яка грає на 
руку популістам різної якості і призводить до 
їх успіхів на виборах. Як наслідок країна 
отримує парламент популістів, що 
неспроможний приймати важливі для країни 
закони. 

Особливою проблемою є певна 
половинчастість українських реформ. 
Побачити реальні спроби антисистемного 
реформування практично неможливо, більше 
того ми побачимо спроби зміни зовнішнього 
вигляду не зачіпаючи внутрішню гнилість. 
Прикладів тому дуже багато. Починаючи з 
поліції, і закінчуючи випуском нової форми 
для ЗСУ. Все це супроводжується відсутністю 
політичної волі керівників нашої держави, 
або повним небажанням реформуватись, бо 
вони самі є гвинтиком системи. Не можна 
голосувати за Президента олігарха, і 
сподіватись, що він буде проводити процес 
деолігархізації української влади, або 
приймати гречку від партії ще одного 
олігарха сподіваючись на його чесність. 

Аполітичність, а іноді жахлива байдужість 
українського населення за відсутності 
політичної еліти – є чи не визначальною 
причиною не вдалості українських реформ. 

© Ярослав ПРИХОДЬКО 
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«"САРМАТ" У ДОНЕЦЬКИХ СТЕПАХ» 
Кінець серпня 2015 року. На дворі була 

страшна літня спека. Мій друг Сіґурд, 
командир підрозділу "Сармат" у складі 
ППСМОП "Дніпро-1" нарешті зважив на мої 
прохання і витяг мене до своїх бойових 
побратимів в зону АТО, поблизу Донецького 
аеропорту. 

Рівно 8 днів пробув я на базі підрозділу 
" Сармат " на північних околицях окупованого 
Донецька, чув розриви мін та далекі 
перестрілки. Але все це стає таким далеким, 
коли бачиш навколишню красу донецького 
степу з його штучними горами – териконами! 

Дорога від Січеслава до місця призначення 
була довга, адже донецький напрямок 
обліпили блок-постами для конролю та 
безпеки українців, тому замість 2-х годин на 
дорогу було витрачено 6. Але воно було того 
варте! 

Краса нашого східного степу та щогодинні 
каравани військової техніки зі сходу на захід і 
навпаки, повертали нас у минуле, коли князі 
київські з дружиною ходили сюди бити 
хазарів, половців, печенігів та орду... З того 
часу пройшло майже тисячу років, а ми й досі 
воюємо з ордою в 
донецьких степах, який і 
досі животворить. 

Попри так зване 
"перемир'я", бойові дії 
не стихають, але це не 
зупиняє природу... 
Вовки, лиси, фазани, 
орли, зайці, сови та 
миші – ось лише 
невеликий перелік 
звірів, що мешкає у степу поблизу 
розбомбленого Донецького аеропорту... Війна  
повернула степу його природну насиченість – 
звірі плодяться і розмножуються, а свої нори 
роблять поблизу знищених москаліми 
українських хат у Первомайському та 
Невельському. А найголовніше, що українські 
захисники на передовій, мирно співіснують з 
відродженою фауною донецького степу, яка 
щодня набирає міць. Наші вояки, які 
тримають Східний  фронт , захищають не 
тільки Україну, її громадян та владу, але й ту 
красу природи, якою нашу землю наділив 
всевишній. 

Розуміючи, що кожна подальша спроба 
поневолити українців збройним шляхом для 
москалів стає неможливою, окупанти будуть 
не тільки зомбувати мирне населення, а й 

плюндрувати своїми "Градами" нашу землю, 
наш донецький   степ . Але Україну так просто 
не здолати! Нехай ми не живемо у часи Русі 
чи козаччини, нехай нашу чергову визвольну 
війну очолюють не Аскольди чи Виговські, 
проте ми знаємо свою справу і будемо робити 
її правильно. Адже сьогодні на Донбасі 
вирішується доля наступних поколінь 
українців, яким ми маємо подарувати життя 
на мирній українській землі і показати, що 
наша національно-визвольна боротьба не є 
марною, а споконвічною метою української 
нації. 

Перша наша зупинка у місті шахтарів 
Красноармійську. Командир "Сармату" 
вирішив завітати до своїх полкових друзів на 
місцевій базі "Дніпра-1". Тут ми побачили 
справжне життя бійців східного фронту – 
заряджені бойові панцерники, мужні 
дніпряни у військово-комуфляжних 
одностроях, казармене життя залоги 
міста. Проте, затримуватись на базі "Дніпра-1" 
ми надовго не стали, вирушили в дорогу. І от, 
вже надвечір опинились у польовому штабі, 
за трійку кілометрів від самісінької передової. 

Штаб підрозділу 
"Сармат" знаходився у 
великому будинку, який 
надав для постою наших 
військових місцевий 
патріот України, бо сам 
він виїхав з сім’єю за 
межі Донбасу. Після 
першої тихої ночі 
командир Сіґурд повіз 
нас оглядати бойову 

позицію "Сармату" на передовій: "Дозор". 
Перебуваючи в траншеях у найпершій лінії 

фронтових окопів, у бінокль я побачив 
вдалечині укріплені споруди ворога і 
поодинокі постаті самих московських 
окупантів. Серце заколотило від напруження 
– ні, не від страху, навпаки, від чогось 
іншого... Скоріше за все від того, що я відчув 
подих завзяття і ненависті від того, що 
українську землю та українські війська 
нахабно "зливає" зовсім не українська влада. 

Бійці "Сармату" як і вояки 93-ї бригади, 
зокрема підрозділ "Карпатська Січ", готові ще 
вчора іти у бій та відвойовувати українську 
землю: український Донецьк, Іловайськ, 
Сніжне, Луганськ, Ізварене. Очі у бійців в 
окопах на передовій сповненні відваги і 
переконання, що перемога буде наша і то – 
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дуже скоро, в них чітко читається: «Ні кроку 
назад, ні кроку на місці, а тільки вперед, за 
Україну!». 

Донецький степ у цю пору року схожий на 
розпечену пательню – жодного вітерця чи 
дощової хмари, лише сонце, яке випалює 
соковиту зелену траву та чорний твердий 
асфальт, яким погодинно їздить різноманітна 
військова техніка. В післяобідню пору дня ми 
з бійцями підрозділу "Сармат" вийшли на 
бойове чергування на позицію "Дозор". Так 
зване "Мінське перемир’я" ніби 
підтримувалось але московські окупанти все 
ж іноді давали про себе знати – гатили з САУ 
та БМ-21 "Град" по Авдіївці, Опитному та 
Пісках. Звісно, що наші військові не могли 
відповісти на провокацію терористів, оскільки 
за ними уважно слідкує недолуге ОБСЄ та 
керівництво штабу АТЦ. 

Проходячи повз розбомблені москалями 
українські хати у Первомайському та 
Невельскому хотілося не просто дати  відсіч 
окупантам, а загнати ворога, як каже 
командир Сіґурд, за Можайськ і там його 
роздушити! Серце калатало від людського 
горя та трагедії, але, в той же час, відчувалась 
повна справедливість щодо мешканців 
Донбасу: ті, хто звав минулого року путінську 
збройну ватагу для захисту "русскіх" і 
"русскогаварящіх" отримав своє. Ну, а тепер, 
українські визволителі, 
іже "каратєлі" мають 
своєї власною кровію, а 
іноді і своїм життям 
повертати Україні її землі 
та героїчну воїнську 
славу. Мужність, 
хоробрість, відвага 
сучасного українського 
війська стоїть поряд із 
такими ганебними якостями як манкуртство, 
ренегатство, продажність та корупція влади. 
Рядові військові, як в ЗСУ, так і в 
добровольчих батальйонах МВС іноді 
змушені закривати очі на непрофесійність та 
байдужість свого керівництва, що 
наживається на війні. 

Тому, сьогодні українському війську 
загалом, а владі зокрема, судячи з ситуації в 
зоні проведення АТО, слід сприймати реальну 
картину, і не перебувати в оманливих ілюзіях, 
адже, щоб успішно поборювати зовнішню 
напасть і підривну роботу відцентрових сил 
суспільного організму України з середини, 
згідно із тезами Дмитра Донцова, кожен член 
провідної касти, у нашому випадку українське 
військо, має вміти не піддаватися жодним 
шкідливим впливам, які б підточували, 
ослабили чи знищили його основну чесноту – 
мужність, що тримає у силі та дисципліні 
українське вояцтво. 

Коли почало сутеніти, наш патруль 
повернувся з позицію "Дозор" на базу 
підрозділу "Сармат".  Кожен боєць, який 
перебуває у донецьких степах розуміє, що 
лише після нашої остаточної перемоги тут на 
Донбасі, зможемо повернути Крим, а у 
недалекому майбутньому і Кубань. Сарматівці 
як і їх побратими з полку "Дніпро-1" та 
"Карпатської Січі" вправно застосовують старі 
ще совєцкі автомати, кулемети, гранати та 
снайперські гвинтівки проти ворога на 
передовій. 

Однак, нині "перемир’я" і українська зброя 
мовчить. Тихо у всіх навколишніх селах: від 
Водяного і Первомайського, до Карлівки і 
Яснобродівки. Проте, щодня бійці підрозділу 

"Сармат" виходять на 
бойове чергування з 
надією упіймати 
ворожого шпіона чи 
диверсанта,  але підступна 
тиша та жаб’ячий оркестр 
у найближчих водоймах 
голосять, що не сьогодні, 
можливо завтра. 

Пройшов тиждень 
хиткого перемир’я, час вертатись додому, в 
рідний Січеслав. Але підрозділ "Сармат" 
попри все не залишає своїх позицій, а 
продовжує нести  вахту на захисті Україну і 
мирного небо над нашими містами... 

© Ревуч СIЧОВИЙ 

 


