
Навряд чи ми коли-небудь за-
будемо моторошне літо 2014 року 
– час, на який припав пік російської 
агресії. То були справді жахливі дні 
– дні майже всезагального розпачу, 
страху, розгубленості. Зненацька 
заскочена зухвалим ворогом, скута 
наказами, конвенціями й домовле-
ностями, знесилена «блискучими 
реформами» Януковича, Азарова й 
Лебєдєва, українська армія досить 
тривалий час не мала змоги відпо-
вісти неприятелеві ударом на удар. 
Один за одним залишалися на по-
талу агресорові міста й містечка, 
села й селища Луганщини та До-
неччини. Хтось пояснював це не-
бажанням провокувати новий ви-
ток московської люті, хтось убачав 
у таких кроках пряму зраду, хтось 
узагалі не міг розібратись у тому, 
що діється. 

Тим часом офіційний Київ, до-
бре усвідомлюючи неможливість 
протистояти ворогові на рівних, 
активно задіяв паралельну потуж-
ну зброю – міжнародні домовлено-

сті. Український дипломатичний 
корпус і справді продемонстрував 
надзвичайно високий професіо-
налізм, зумівши поступово зміни-
ти думку цілої світової спільноти, 
спрямувати її миротворчі зусил-
ля на порятунок України. Проте 
ця робота забрала чимало часу. А 
агресор зовсім не збирався зупи-
нятися, підминаючи під себе деда-
лі нові й нові території…

І в цей час у колах громад-
ських активістів і національно 
свідомих підприємців з’явилась 
ідея: самотужки сформувати й 
озброїти військові загони, які дія-
тимуть активно і швидко – відпо-
відно до обставин, без бюрокра-
тичної тяганини, не чекаючи 
вказівок «згори». У середині квіт-
ня лейтенант запасу ВМС України 
Семен Семенченко (Костянтин 
Гришин) оголосив на сторінках 
«Фейсбуку» про набір бійців до 
свого добровольчого батальйону 
«Донбас». Долаючи бюрократич-
ні й відверто зрадницькі пере-

пони місцевої влади, знаходячи 
підтримку серед впливових па-
тріотів, «донбасівці» поступово 
отримували нормальне забезпе-
чення і ставали потужною вій-
ськовою одиницею… Згодом по-
дібні загони з’явилися й у решті 
східноукраїнських регіонів. «Ай-
дар», «Дніпро», «Азов», «Київ», а 
згодом – бійці «Правого сектора» 
й ОУН… Ці тоді ще окремо дію-
чі підрозділи, іноді геть кепсько 
озброєні й оснащені, явили спів-
вітчизникам справжні дива хоро-
брості й воєнної майстерності. З 
легкою (подекуди – просто з мис-
ливською) зброєю, затискаючи 
в кулаці гранату з вирваною че-
кою, вони нерідко примушували 
тікати набагато чисельніші юрби 
сепаратистів і зупиняли колони 
московських ординців, сіючи жах 
у лавах ворогів та їхніх місцевих 
прибічників. По спливанню ще 
якогось часу держава взялася за 
казенний кошт оснащувати своїх 
добровільних захисників, упоряд-

ковувати ці військові формуван-
ня за армійським зразком. 

І зараз, коли добровольчі під-
розділи офіційно перейшли під 
пряме командування Генераль-
ного штабу України, перетворив-
шись із партизанських загонів на 
регулярні військові частини, ми 
можемо лише вітати цей довгоо-
чікуваний крок. Не сприймаємо й 
ніколи не сприймемо псевдопатрі-
отичних волань про «зраду», «за-
проданство», «зливання». Для нас 
очевидним є всебічно позитивний 
факт: усі захисники України, неза-
лежно від назв і походження їхніх 
частин, згуртовуються в єдину 
потужну силу – з чітким підпоряд-
куванням, високою дисциплінова-
ністю й глибоким усвідомленням 
своєї надважливої місії оборонців 
Батьківщини. Подальші спекуляції 
на подібні теми є, м’яко висловлю-
ючись, недоречними. Бо всі ура-па-
тріотичні домисли переважує одна 
очевидна істина: сила – у єдності. 

Максим Зеленчук

СПОСТЕРЕЖЕННЯ, РОЗДУМИ, ПРОГНОЗИ КОРИСНІ ПОРАДИ

Коли псевдоаналітики інколи намагаються 
прикрити свій песимізм безглуздими 
«розумуваннями», це не викликає нічого, 
крім огиди і сміху. 

Що таке післявоєнний синдром? Що його 
спричиняє, які наслідки він із собою несе  
і як слід із ним боротися? Читайте про це  
у рубриці «Корисні поради».

Мені часто дорікають за 
мій оптимізм…

Стрес від війни: профілактика 
і способи подолання

Стор. 4 ► Стор. 5 ►

Файні 
новини
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ФАЙНІ НОВИНИ»

Речник об’єднаного коман-
дування Збройних Сил НАТО у 
Європі Джей Джансен висміяв 
одну з нещодавніх заяв МЗС РФ. 
Відповідь Джансена на москов-
ську відозву розміщено на його 
сторінці у «Твіттері», передає Ес-
пресо.TV.

«Росія каже, що оборонні нав-
чання НАТО у Румунії «мають 
конфронтаційний характер». 
(Не знаю, чи) ми з ними вико-
ристовуємо однакові карти?», 
– написав представник альянсу, 
супроводивши свій допис ілю-
страцією.

У заяві російського МЗС 
ідеться про протест офіційної 
Москви щодо розгортання сил 
НАТО «поблизу російського кор-
дону». Карта, розміщена Джансе-
ном, демонструє, що відстань від 
Румунії до Росії – близько тисячі 
кілометрів. І спільного кордону 
країни не мають.

Джерело: «Еспресо.ТВ»

Урок 
географії 
для МЗС 
Росії

В НАС КЛЯТВА ЄДИНА  
І ДУМКА ЄДИНА!..

Заслуги 
волонтерок – 
добрих  
фей  
нашої 
армії – 
безцінні

Волонтерка  
Діана Макорова, 
голова Ф.О.Н.Д.у



Шановні читачі! 
Надворі вже весна у са-

мому розквіті. Це час пробу-
дження вже існуючого й на-
родження нового. Разом із 
нею дедалі пишніше розцві-
тає й надія на нашу спільну 
Перемогу. Перемогу, яку ми 
куємо вже зараз – кожен 
у міру своїх сил і здібнос-
тей, розкриваючи у себе та 
ближніх досі небачені яко-
сті. Для мене, наприклад, 
стало приємною несподі-
ванкою нагородження мого 
брата-фронтовика іменним 
годинником. Анатолію, я 
пишаюся тобою! Я відчуваю 
гордість за всіх наших за-
хисників і глибоку вдячність 
до них. Це ж бо вони, ниніш-
ні ангели-хранителі України, 
з чистого аркуша пишуть її 
нову історію – історію віль-
ної, могутньої держави, за-
ново народженої у вирі во-
єнного лихоліття! 

І нам так хочеться, щоб 
наступна весна була мир-
ною. Нехай це буде час по-
будови нової країни, нового 
суспільства, нового щасли-
вого світу, де немає місця 
агресії, люті, шовінізмові. 
Країни цілісної й неподіль-
ної, яка, пройшовши суво-
рий гарт війни, вже ніколи 
не піддасться на фальшиві 
спокуси сепаратизму, радян-
ської ностальгії, російського 
чи «новороського» оманли-
вого «благоденства». Краї-
ною, що квітнутиме у добрі 
й добробуті! Ми віримо у це 
вже зовсім близьке щасливе 
майбутнє. І вас закликаємо 
до того самого. Нам із вами 
ще будувати нову державу. 

Тож бережіть себе! 
Щиро ваш, 
Микола Шваб.

Від засновника

1 
Служба в армії в особливий період відтепер буде 
зараховуватися до загального стажу й стане підставою для 
отримання пільгових пенсій

2 Президент присвоїв Надії Савченко звання «Герой України», а 
патріарх Філарет нагородив медаллю «За мужність».

3 
Відтепер День захисника Вітчизни офіційно відзначається в 
Україні 14 жовтня, на свято Покрови. Цей день оголошено 
неробочим.

4 Рада збільшила до 18 місяців збереження робочого місця за 
воїнами АТО.

5 Дмитра Яроша призначено радником начальника Генштабу.

6
Мар’їнка, ДАП, Дебальцеве: український боєць Павло 
Чайка став третім в історії повним кавалером ордену «За 
мужність».

7 Гвардієць установив новий рекорд України – віджався від 
підлоги 57 разів за 30 секунд.

8 На базі полку «Дніпро-1» запрацювало конструкторське бюро 
фахівців з БПЛА.

9 Німці їдуть на Прикарпаття з допомогою для бійців АТО.

10 «Кіборга» з діаспори нагородили за жертовність і любов до 
України.

11
Кременчуцький «Автокраз» представив нові військові 
машини – автомобіль з захистом проти мін – і медичний 
всюдихід.

12 На озброєння Нацгвардії надійшов новий важкий броньовик 
«Кривавий пастор» (фоторепортаж додається).

13 США передали нашим прикордонникам 17 броньованих 
«Ford Ranger».

14 У Житомирі випробовують вітчизняні бойові модулі «Шквал».

15 Україна отримала військове спорядження із Чехії.

16 Українські військові показали «чорну пантеру», що наводить 
жах на «ополченців».

17 Українські військові отримали партію нових бронемашин 
«Світязь».

18 Художник створив машину, яка малює музику.

19 Рада остаточно заборонила російські серіали.

20 Створено базу міліціонерів-зрадників.

21 Школярка передала бійцям АТО тонну цукерок.

22 Наймолодша волонтерка з Полтави отримала медаль за 
працю на благо України.

23 Фантастика: у Львові ДАІ не захотіла хабарів. 

Швабова копа

Багато бойовиків на Донбасі 
хочуть скласти зброю і шукають 
спосіб, як вийти з окупованих те-
риторій

Про це повідомляє Еспресо.TV 
з посиланням на прес-службу СБУ.

– У незаконних воєнізованих 
формуваннях багато людей, які 
хотіли б скласти зброю й перей-
ти на територію, контрольовану 
Україною, і шукають спосіб це 
зробити, – розповіли бойовики, 
які втекли від своїх ватажків та 
шукали захисту в українських 
правоохоронців.

– Ватажки бойовиків не пла-
тять зарплатню, а за якісь «бока» 
б’ють і принижують. Люди боять-
ся, що там залишились родини, 
і вони не знають, як перейти в 
українську армію, – сказав інший 
бойовик.

Ці «перебіжчики» здались 
українським військовим на 

блокпосту неподалік міста Золоте 
Луганської області.

У перебігу перевірки опера-
тивники СБУ встановили, що в 
обох утікачів, як і у багатьох ін-
ших бойовиків так званої «армії 
Південного Сходу», – кримінальне 
минуле.

26-річний мешканець Брянки 
двічі відбував покарання за кра-
діжки. 40-річний житель Сверд-
ловська Луганської області від-
сидів одинадцять років за умисне 
вбивство.

Старший із бойовиків зізнав-
ся, що пройшов спеціальну підго-
товку у російських інструкторів у 
Єйську (РФ). Кадрові офіцери ро-
сійської армії вчили поводитись 
зі складною військовою технікою. 
За десять днів він отримав спе-
ціальність оператора-команди-
ра зенітно-ракетного комплексу 
«Стріла-10М». Такі протиповітря-

ні комплекси постачалися теро-
ристам з території Росії.

Він також розповів про факти 
побиття та приниження з боку ва-
тажків незаконних воєнізованих 
формувань. У покарання за якусь 
провину «п’яні солдати та коман-
дири» били його півтори доби, 
потім ще стільки ж тримали у за-
лізній клітці.

– Тим, хто ще не наважився за-
лишити лави бойовиків, СБУ на-
гадує, що згідно зі статтею 258-3 
Кримінального кодексу України, 
«особа, яка добровільно повідо-
мила правоохоронний орган про 
відповідну терористичну діяль-
ність, сприяла її припиненню або 
розкриттю злочинів, якщо в її 
діях немає складу іншого злочи-
ну, звільняється від криміналь-
ної відповідальності», – додали 
в СБУ.

Джерело: «Еспресо.ТВ»

Бойовики «ДНР» хочуть скласти зброю 
і перейти на українську сторону

Вас вітає нова рубрика «Швабова копа» (вона ж – півсотня, вона 
ж – п’ятдесятка)! Тут ми постаралися зібрати докупи п’ятдесят най-
головніших і найпомітніших позитивних новин за останні кілька 
тижнів. Запрошуємо до їх перегляду й бажаємо отримати від того 
бодай невеличке задоволення й душевний відпочинок.

24 У Львові продають Путіна-чупакабру, щоб купити реанімобіль 
для бійців АТО.

25 США на рік продовжили санкції проти Росії та збільшать 
допомогу Україні на $513,5 млн наступного року.

26 Туск домовився з Меркель і Олландом продовжити санкції 
проти Росії до кінця 2015 року.

27 Під посольство Росії в Києві принесли траурний вінок для 
Путіна та встановили «пам’ятну дошку». 

28 Запаси зерна в Україні майже на чверть більші торішніх 
(Держстат).

29 У Мережі набуває популярності надихаюча історія 
переселенця з Донбасу, який розпочав життя з нуля.

30 Група «С.К.А.Й» відіграла благодійні концерти в Канаді та 
зібрала $20 тис. для жертв війни.

31 Запорізькі волонтерки придбали для бійців АТО чеський 
екскаватор.

32
«Неймовірні відчуття і сльози радості». Невідомий бізнесмен 
купив квартиру для сім’ї спецназівця з Кіровограда, який 
дивом вижив на Донбасі.

33 У Києві стартував «Забіг миру», який продовжиться у 14-х 
європейських країнах.

34 Мережу підкорило виконання хіта Metallica на українській 
бандурі.

35 Майстер-клас із прасування пакетиків: у Києві пройшов 
фестиваль паніки та істерики «На дні».

36 З’явився сайт «Зроблено в Україні», який зібрав усіх 
українських виробників.

37 Фільм Слабошпицького «Плем’я» отримав дві нагороди у 
Бельгії та став найкращим на кінофестивалі в Ірландії.

38 Українка перемогла в міжнародному конкурсі «Королева 
краси-2015».

39 Сергій Квіт: до проекту «Літні мовні школи» вже долучилися 
1714 шкіл.

40 Друзів не зраджують: Україна відмовила грузинським 
силовикам в екстрадиції Саакашвілі.

41 Джамала у Львові танцювала «Хайтарму» для біженців зі 
Сходу.

42 Литовські музиканти записали пісню українською.

43 На Львівщині вишили хрестиком портрет Святослава 
Вакарчука.

44 На сольнику в Києві Кікабідзе заспівав «Червону руту» 
грузинською.

45 Побудовано більше половини нового тунелю між Львівщиною 
та Закарпаттям.

46 ХТЗ будуватиме комбайни спільно з фінами.

47 «Крим хоче додому!» – Кримчани в мережі влаштували 
патріотичний флеш-моб

48 Українська ракета вивела на орбіту південнокорейський 
супутник.

49 Біатлоністка Валентина Семеренко стала чемпіонкою світу в 
мас-старті.

50 Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів, обігравши 
росіянку.

В підбірці матеріалу допомогав Сергій Толмачов

2 Файні новини► Файні новини ◄



Нещодавно був відпущений 
додому луганчанин Андрій, поло-
нений українськими військовими 
на території Луганщини.

Прес-служба Міноборони пові-
домляє:

«Під час одного із зіткнень 
його було поранено. Наші військо-
вослужбовці відправили Андрія у 
лікарню, а згодом у Центральний 
військовий шпиталь до Києва, 
адже отримані ушкодження були 
складними. Після поранення лу-
ганчанин залишився без ока. Де-
який час він перебував у комі... У 
столиці медики надали чоловіко-
ві усю необхідну допомогу. Після 
одужання та виписки його відпра-
вили додому».

Начальник Управління цивіль-
но-військового співробітництва 
ЗСУ полковник Олексій Ноздра-
чов зазначив, що відправка Ан-
дрія додому – це жест доброї волі.

– Це не обмін полоненими. 
Після перевірки ми встанови-
ли, що на ньому немає криміна-
лу, руки у нього не в крові. Саме 
тому було прийнято рішення про 
нього, як громадянина України – 
лікування у Києві і повернення 
у родину, додому. Нехай починає 
нове життя та виховує дітей, – 
розповів він.

Прес-служба військового ві-
домства теж зазначає, що до рядо-
вих «ополченців», які не запляму-
вали себе кривавими злочинами, 
суворих заходів не вживатимуть. 

Джерело: «Еспресо.ТВ»

Сьогодні у Львові приземлив-
ся американський армійський 
транспортний літак, що доправив 
до України першу партію армій-
ської амуніції та підрозділ піхо-
тинців. 

Передбачається, що майже ба-
тальйон американських військо-
вих візьмуть участь у програмі 
навчання та підготовки бійців 
ЗСУ і Нацгвардії протягом най-
ближчих двох місяців.

Також американська армія 
перекидає техніку для майбутніх 
українсько-американських нав-
чань, які мають пройти на Львів-
щині. 

Джерело: http://proua.com.ua

Доброчинність 
від українських 
«карателів»

Перша партія 
допомоги – вже 
у Львові

Лідер «ДНР» Захарченко збунтувався проти 
Кремля і обіцяв розстріляти Кадирова

Українські та польські 
волонтери долучили-
ся до допомоги бійцям 

АТО. 11 квітня у Луцьку вони 
продемонстрували придбані 
автівки та іншу допомогу, кот-
ру відвезуть на Схід.

Ініціатор акції Руслан Теліп-
ський розповів, що автомобіль 
«Форд» передадуть для 17-го 
танкового батальйону в Луган-
ську область, а карету швидкої 
допомоги «Рено» придбали для 
потреб добровольчого баталь-
йону міліції особливого призна-
чення «Кривбас».

Левову частку коштів пожер-
твували жителі Любліна, адже 
вважають українську війну ча-
стково своєю. До збору коштів 
долучилися і лучани, зокрема, 
учасники проекту «Меценати 
для солдата», а також представ-
ники української діаспори з Ні-
меччини та Америки. 

– Всі розуміють важливість 
долі секунди на війні під час 
обстрілу. Машина потрібна, аби 
можна було маневрено виїхати. 
Ці секунди можуть вартувати 
людського життя, – підкреслив 
Руслан Теліпський.

Автівки не нові, але вони 
вкрай важливі для волинських 
бійців, адже щодня в зоні АТО 
знищується дуже багато техніки.

Окрім автомобілів, волонте-
ри привезуть у зону АТО пода-
рунки бійцям від польської жур-
налістки Б’янки Залевської.

Також польські волонтери 
проводять у Кривому Розі нав-
чання з першої медичної допо-
моги за стандартами НАТО.

Керівник люблінського до-
бровольчого батальйону, ін-
структор із надання першої ме-

дичної допомоги за стандартами 
НАТО Даміан Дуда розповів, що 
він та його колеги хочуть поді-
литися своїми знаннями та до-
свідом з українським військови-
ми, які ведуть гібридну війну. 

– Передусім, ми хочемо пе-
редати досвід надання першої 
медичної допомоги під час об-
стрілу, на полі битви, яким чи-
ном пораненого можна забрати 

і самому залишитися живим… 
Ми розуміємо, що не буде віль-
ної Польщі без вільної і мирної 
України. Як би це не звучало, 
але Україна для нас є буфером 
безпеки, – поділився вражен-
нями польський волонтер і за-
уважив, що власне це і мотивує 
його допомагати українським 
бійцям.

Джерело: http://vip.volyn.ua 

Керівництво «ДНР» в особі Олек-
сандра Захарченка обурилося діями 
чеченського спецназу на окупова-
ній території та заходами з боку 
Москви, спрямованими на насиль-
ницьке підпорядкування бойовиків 
центральному керівництву у Крем-
лі. Ватажок донецьких сепаратистів 
у прямому ефірі видав різкий спіч на 
адресу чеченського лідера Рамзана 
Кадирова, обізвавши його нецен-
зурним словом.

Одним із поштовхів до конфлік-
ту стало прибуття на окуповані 
донецькі землі підрозділів спецна-
зу МВС Чеченської республіки для 

ліквідації бойовиків Захарченка, які 
відмовляються підпорядковуватися 
єдиному командуванню у Москві.

Вилаявши Кадирова, Захарчен-
ко пообіцяв, що у випадку вбивства 
когось із його опричників «кадиров-
ськими псами» він засудить лідера 
Чечні до розстрілу.

Зазначимо, що це вже не пер-
ший конфлікт між донецькими бо-
йовиками та чеченським лідером, 
який неодноразово засилав на 
Донбас бійців для ліквідації місце-
вих сепаратистів, які не догодили 
Кремлю. 

Джерело: http://joinfo.ua 

ПОДАРУНОК ФРОНТОВИКАМ 
ВІД ПОЛЬСЬКИХ ВОЛОНТЕРІВ

Канада в найближчі місяці 
направить війська в Україну для 
навчання українських військо-
вослужбовців

Про це повідомляє канад-
ський телеканал CTV, посилаю-
чись на власні джерела, передає 
Еспресо.TV з посиланням на 
РБК-Україна.

Уряд Канади в даний час 
опрацьовує деталі майбутньої 
військової місії, яка може бути 
сконцентрована на проведенні 
спільних тренувань. Як зазнача-
ється, канадські військові не бу-
дуть задіяні в бойових діях.

При цьому канадська влада, 
ймовірно, буде працювати в тісній 
співпраці з американськими союз-
никами, які з 20 квітня почнуть під-
готовку бійців Національної гвардії 
України у Львівській області.

Лідери канадських консерва-
торів хотіли б бачити військову 
місію в Україні вже в найближчі 
тижні, щоб допомогти зміцнен-
ню української влади і підкрес-
лити «протидію позиції Путіна».

Нагадаємо, 20 квітня в Украї-
ну приїхали військові інструкто-
ри зі США.

Джерело: «Еспресо.TV»

Канада відправить 
військову місію в Україну

Фото: www.vip.volyn.ua
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На території сучасної Російської 
Федерації проживають більше ста 
національностей. Хто такі «рус-
ские», що проживають у Росії, я, чес-
но кажучи, погано уявляю. Тому що 
Київська Русь знаходиться на тери-
торії сучасної України.

А у Росії проживають москові-
ти, новгородці, нащадки в’ятичів, 
південні народи Кубані й Дону, які 
ближчі до українців, народи Сибіру, 
які однозначно є самостійним етно-
сом, народи Кавказу, татари, башки-
ри, буряти тощо. Проте всі ж вони 
мають російські паспорти, й може 
саме тому вони – росіяни? Адже є 
«американці» або «канадці»?

Так, у Канаді й США живуть 
люди різних національностей, і за 
паспортами вони – «американці» й 
«канадці». Але для того, щоб вони 
хотіли себе такими вважати, вони 
мають пишатися своєю країною. 
Вони мусять усвідомлювати, що їхні 
уряди провадять політику в інтере-

сах своїх громадян. Вони повинні 
бачити й відчувати, що життя і бла-
гополуччя кожного громадянина – 
безцінне. І за кожного громадянина 
США й Канади їхні уряди готові би-
тися й боротися, захищати й воюва-
ти. За кожного! Інакше вся держав-
на конструкція втрачає сенс. Інакше 
це вже не Нація.

Кожного загиблого американця 
чи канадця ховають із почестями. З 
національним прапором. Родичі от-
римують компенсації за загиблих. І 
так далі - до кожного громадянина 
уряд відноситься з повагою.

В Росії ж уряд посилає своїх 
громадян воювати у чужу країну 
і при тому не визнає цього фак-
ту. Більше того, мертвих своїх 
громадян цей уряд ховає на за-
кинутих полях у безіменних мо-
гилах. Не передбачено жодних 
почестей і компенсацій, ніхто 
не намагається знайти зниклих 
безвісти.

То чи ж будуть оці народи від-
чувати себе єдиною нацією? Чи не 
розбіжаться вони по своїх кутках 
за першої ж нагоди? Думаю, відпо-
відь очевидна.

Що ж стосується України, то у 
нас теж живуть люди різних націо-
нальностей. Але у нас сформувала-
ся і продовжує розвиватися Нація. У 
нас є національна ідея – вирватися 
нарешті з імперських «обіймів», із 
пекла «руського міра», стати нор-
мальною й цивілізованою європей-
ською нацією.

Тому українці, як американці 
й канадці, відчувають себе укра-
їнцями за паспортом, одним на-
родом і однією Нацією.

Мине ще зовсім небагато років, 
і мати український паспорт буде 
так само круто, як, наприклад, із-
раїльський або хорватський.

Тому що ми – чудові. Тому що  ми 
того варті!

Олег Пономар

Чому путінська «імперія» все-таки приречена?

МЕНІ ЧАСТО ДОРІКАЮТЬ ЗА МІЙ 
ОПТИМІЗМ. АЛЕ Я НЕ ЗДАМСЯ!
М ені часто дорікають за 

мій оптимізм. Щодня у 
приват приходять по-

відомлення про те, що я пишу під 
дією важких наркотиків. До кож-
ного мого дописа – коментарі у дусі 
«Все пропало!» або «Автор – ідіот!» 
Я не реагую на подібні випади й 
рідко відповідаю на них. Я знаю: 
доводити щось таким персонажам 
– безглуздо.

 Кілька днів тому я вже писав, 
чому Україна переможе. Проте мало 
хто сприйняв це усерйоз. Я тради-
ційно був звинувачений у «хворо-
бливому» оптимізмі. Тож сьогодні 
хотів би дещо прояснити свою пози-
цію і проаналізувати поточні події. 
Дуже прошу прочитати всі пункти 
до кінця – це дуже важливо!

1. Перемога над РФ
Щоденно ми читаємо просто бо-

жевільну кількість вкидів. Чим тіль-
ки нас не лякали! І ядерною війною, 
і просто війною, і наступом бойови-
ків уже завтра. Проте наскільки я 
обізнаний, іще не збувся жоден та-
кий прогноз. Не забувайте, що війна 
вже йде, і наш супротивник – РФ – не 
вдаватиметься до подробиць про те, 
коли саме розпочне нову стадію ес-
калації конфлікту.

Нас лякають страшною військо-
вою силою РФ… Я не помилився: це 
ті ж сили, які майже шість місяців, 
ціною величезних втрат, брали й 
не змогли взяти кілька квадратних 
кілометрів території Донецького ае-
ропорту?! 

Основні заощадження кремлів-
ського диктатора та його оточення 
лежать у Великобританії, Австрії та 
Швейцарії. Після «Мінська-2» арешт 
усіх цих рахунків у якості покарання 
за продовження агресії виглядає не 
таким уже і примарним.

Сучасні реалії чітко дали зро-
зуміти всьому світові, що рішення 
конфлікту чи вдоволення чиїхось 
потреб воєнним шляхом – щонай-
менше безглузде. Набагато ефек-
тивніше вести дипломатичні й 
інформаційні війни. Так розпався 
СРСР, так було повалено режими 
Хусейна та Мілошевича. Так буде 
знищено й режим Путіна.

Звичайно, ніхто не заперечує, 

що ці диктатори застосовували всі 
види війн, від яких постраждали Ку-
вейт, Хорватія, Косово, а тепер і ми. І 
хоч агресор діє і сам-один, і за допо-
могою агентури, то шансів на успіх у 
нього немає. Адже світ живе вже не 
у 1937 році й навіть не після Другої 
світової. В’єтнам став переломним 
моментом у розумінні війни як спо-
собу досягнення власних цілей. У 
цьому й полягає головна проблема 
Путіна: він не зрозумів сучасних ре-
алій.

 Увесь цивілізований світ об’єд-
нався заради захисту світового 

порядку. Більше ніхто не заплющу-
ватиме очі на Придністров’я чи Аб-
хазію. Так, погано, що світ розбудили 
саме ми. Та якби ми цього не зроби-
ли, то – більше ніж упевнений – вже 
б стали частиною неоімперської РФ.

Запорука успіху у війні з РФ – це 
Мінські угоди, санкції, реформи. Всі 
ці компоненти були б неможливі без 
допомоги Європи та США.

2. Реформи і майбутнє України
Найжахливіше, що у реформи ві-

рить ледь половина населення краї-
ни. Мало хто всерйоз вважає, що нам 
вдасться їх провести. Традиційно 

звинувачують владу у зриві реформ 
і крадіжці кредитних коштів МВФ. 
У таких випадках у мене виникає 
всього одне питання: а ви точно – 
громадянин України?

 Україна де-факто перебуває під 
зовнішнім управлінням, у Кабміні – 
багато іноземців. Кошти МВФ кон-
тролюються також іноземцями. У 
такій ситуації зірвати реформуван-
ня країни, а вже тим більше щось 
украсти з траншів – нереально. Спи-
тайте у словенців і поляків: чи дуже 
багато вони вкрали у 90-х, під час 
проведення реформ?

3. Валютна політика
Після втечі Януковича у країні 

утворився критичний торгівельний 
дисбаланс. Не візьмуся судити про 
масштаби, але мінімальний рівень 
– 15%. Платоспроможність країни – 
вкрай низька.  Казна на 23 лютого 
2014 року – порожня. У таких умо-
вах треба вдаватися до радикальних 
заходів. Олії до вогню підлили росій-
ські та деякі найбільші українські 
банки, що влаштували на міжбанку 
чималу аферу. Цим і пояснюється 
різкий стрибок долара угору. Мине 
не менше року, перш ніж курс ва-
лют повернеться до позначок 2011–
2012 років.

4. Чиновники, прокурори, суд-
ді, МВС…  

 Один із популярних випадів 
«усепропальщиків» – саботаж лю-
страції. Вибачте, а яким чином вона 
стане ефективною, якщо на місцях 
усе ще сидять партійна номенкла-
тура й кадри часів Януковича? Про-
водити місцеві вибори зараз – нера-
ціонально з точки зору величезних 
витрат на їхню організацію. Держ-
бюджет на даний момент не може 
дозволити собі такого.

 Наостанок хотілось би сказати, 
що все у нас вийде. Західні партнери 
дають нам таку можливість. А наше 
завдання – довести справу до логіч-
ного завершення. Для цього потріб-
ні єдність і адекватне сприйняття 
дійсності. Зараз, на жаль, цього 
немає. З точки зору плюралізму ду-
мок – це добре. Проте в умовах війни 
та слабкої економіки – вбивчо. 

 Я писатиму сьогодні про Ко-
ломойського, про пияцтво та по-
рушення дисципліни в армії, про 
цілі та задачі деяких добровольчих 
батальйонів… Із часом усі все зро-
зуміють. І якщо щось із написаного 
мною не сподобається комусь – я за-
кривати пащу все одно не збираюся. 
Коли людина доводить, що вона не 
редиска, знайте, що вона – найпер-
ша редиска на селі.

 А без оптимізму жити не можна. 
Здоровий і адекватний оптимізм – 
це саме те, чого так не вистачає не 
тільки у повсякденному житті, але й 
в армії, у мас-медіа та думках народу.

Богдан Мірошников

►  Cпостереження, роздуми, прогнози  ◄



Наприкінці XX сторіччя 
світ зіткнувся з таєм-
ничим «в’єтнамським 

синдромом». Згодом людство 
дізналося про «афганський», 
«іракський», «чеченський» 
синдроми, але всі ці терміни є 
описом одного-єдиного явища 
– посттравматичного стресо-
вого розладу, який виникає в 
учасників бойових дій. Перши-
ми роботу з виявлення і ліку-
ванню цього явища розпочали 
по завершенню війни у В’єтнамі 
американські психологи. Вони 
ж дізналися про те, що ПТСР 
властивий для ветеранів будь-
яких збройних конфліктів у 
будь який час. Один із найвідо-
міших американських психоло-
гів Френк П’юселік упевнений, 
що ПТСР очікує й на ветеранів 
АТО на сході України. Саме тому 
нашій державі вкрай необхідно 
розпочати роботу зі створення 
системи підтримки демобілізо-
ваних бійців та повернення їх до 
мирного життя. Ставлячи перед 
собою мету розповсюдження ін-
формації про ПТСР, благодійний 
фонд «Мир і порядок» запросив 
Френка провести у Харкові семі-
нар на цю тему.

Повернення додому
Унікальний досвід американ-

ського фахівця харків’яни нама-
галися використати найбільш 
ефективно, тому триденний візит 
психолога на Слобожанщину вия-
вився насиченим – Френк П’юсе-
лік устиг дати прес-конференцію 
для ЗМІ, зустрітися зі студентами 
та викладачами Харківського на-
ціонального університету імені 
Каразіна та виступити на семінарі 
перед аудиторією з психологів, во-
лонтерів, держслужбовців, роди-
чів демобілізованих бійців – перед 
тими, хто безпосередньо контак-
туватиме з ветераном АТО. Тому 
що саме від оточення демобілізо-
ваного солдата або офіцера зале-
жить те, як швидко та ефективно 
він зможе подолати ПТСР.

П’юселік, як військовий медик, 
свого часу теж пройшов війну: 
більше року він рятував амери-
канських солдатів у в’єтнамських 
джунглях – спочатку у складі бойо-
вого підрозділу, а згодом – на поса-
ді керівника станції з сортування 
поранених. «На війні, – каже Френк, 
кожен солдат повинен дотримува-

тись правил виживання, бо інакше 
він загине. Ці правила дуже прості і 
поділяють світ на чіткі категорії за-
грози, безпеки, шансів та можливо-
стей. З часом, ці правила, ефектив-
ність яких доведена в боях, стають 
частиною особистості.» 

Повернувшись додому, вете-
ран потрапляє у ситуації, коли ці 
правила не діють, або гірше – при-
зводять до трагічних наслідків. 
Ветеран починає відчувати увесь 
світ навколо себе як чуже, як за-
грозу, він не в змозі повернутись 
до минулих стосунків с друзями, 
колегами, родичами. Іноді демо-
білізований солдат більше за все 
хоче повернутись на війну, де на-
багато більше шансів загинути, 
але й життя там зрозуміле, звичне. 
«Я марив поверненням у В’єтнам, я 
жалкував, що мене там не вбили, 
я відчував, що більше не належу 
цьому суспільству, що моє місце – 
там, за океаном, із моїми хлопця-
ми, бо тільки вони мене зрозумі-
ють», – розповів Френк.

«Щоб повернути солдата до-
дому, військовому командуванню 
знадобилось три дні, – каже Френк 
і додає: – «А на те, аби повернути 
додому свою голову, мені знадо-
билось 12 років». Здобувши осві-
ту психолога, Френк присвятив 
багато часу вивченню ПТСР і його 
симптомів та розробці програм ре-
абілітації.

Трансформація 
досвіду

Френк П’юселік наголошує, що 
реабілітація демобілізованих бій-
ців та їх адаптування до мирного 
життя вимагають особливої уваги. 
«Важливо пам’ятати, що ПТСР – це 
не хвороба, а ветерани – це не хво-
рі люди. Тут не може бути й мови 
про «вилікування», «повернення», 
про те, щоб зробити з ветерана 
того хлопця, який колись пішов 
на війну. Того хлопця більше нема, 
він помер і ніколи не повернеть-
ся. Робота з ветераном є консуль-
тацією з метою трансформувати 
досвід та почуття солдата в дещо 
інше, у стан, який я називаю «лю-
дина мудрості». Всі, хто повернув-
ся з війни, – вже щасливчики, бо 
вижили. Вони – сильні, хоробрі, 
досвідчені чоловіки. Треба допо-
могти їм трансформувати свою 
силу, хоробрість, досвід для мир-
ного життя», – вважає американ-
ський психолог.

Під час семінару Френк П’ю-
селік розповів слухачам про пра-
вила, яких слід дотримуватись 
під час спілкування з ветераном, 
про участь сім’ї у роботі над ПТСР, 
про жахи та сподівання солдат, що 
повернулися. Зокрема, про що му-
сять пам’ятати психологи, ведучи 
бесіди з такими бійцями: «Ніколи 
не питайте про погане. Запросіть 
його розповісти про все добре, що 
було на війні, про комічні момен-
ти, про красу, про дружбу. Такого 
на війні багато, і таким легше ді-
литися. І може тоді ветеран поч-
не вам довіряти й сам наважить-
ся розповісти про погане – про 
смерть, біль, жах. Не переривайте 
його, подякуйте».

Підтримка ветеранів 
– обов’язок 
суспільства

У США солдати, що поверта-
ються з «гарячих точок», обов’яз-
ково декілька тижнів проводять 
на військовій базі, спілкуючись із 
психологами – зі свіжими вражен-
нями легше працювати. Тільки 
після таких консультацій ветеран 
повертається до сім’ї. Але й там він 
не залишається без підстраховки 
з боку держави. У кожному містеч-
ку Америки, розповідає Френк, 
створені центри підтримки ве-
теранів. Бойові товариші завжди 
напоготові, завжди підтримають 
його, порадять консультанта, гру-
пову терапію. «Підтримка вете-
ранів – це обов’язок суспільства, 
держави», – вважає психолог.

В Україні у американського 
спеціаліста вже є однодумці – за 
підтримки Міністерства охорони 
здоров’я Френк Пьюселік провів 
у Києві тренінг для психологів. 
Разом із народною депутаткою, 
радницею Президента України 
Ольгою Богомолець вони розро-
бляють подальшу програму тре-
нінгів, підготовки фахівців із 
ПТСР: «Попереду у нас – велика 
робота, на роки. Але розпочинати 
її треба негайно»… 

Тож Україна вже зараз, залу-
чаючи до роботи широко відомих 
іноземних фахівців, готується 
прий няти в обійми своїх утомле-
них війною захисників, огорнути 
їх усебічним піклуванням і при-
звичаїти до призабутого ними 
мирного життя. Аби тільки вони 
скоріше поверталися додому!

Денис Куклін

НАСТАНОВИ 
ФРЕНКА 
П’ЮСЕЛІКА: 
ПСИХОЛОГІЧНА 
ДОПОМОГА 
ВЕТЕРАНАМ АТО

Благодійний фонд  
«Мир і порядок»

Пріорітетний напрям діяль-
ності — допомога армійським 
підрозділам і шпиталям у Хар-
ківській області та зоні АТО. Іс-
нують окремі програми роботи 
з переселенцями з Донбасу, що 
прибули на Харківщину — зокре-
ма, інформаційну допомогу надає 
кол-центр фонду, а багатодітні 
сім’ї отримують гуманітарну до-
помогу. Окрема подяка цій органі-
зації за сприяння у виданні нашої 
газети.

Веб-сайт: mir-poryadok.org.
ua, Facebook:  facebook.com/peace.
and.order.in.Kharkiv, ВКонтак-
те: vk.com/mir_i_poryadok, тел.:   
0 800 507 911 (безкоштовний, з 8 
до 20 год.).

За МИР И ПОРЯДОК в Харькове 

Ф.О.Н.Д. Діани Макарової.
Основний напрям діяльності 

– поставки обмундирування та екі-
піровки, продуктів харчування та 
медикаментів, засобів захисту та 
тактичного спорядження (безпосе-
редньо на передову, командирам 
частин і солдатам). Телефон: +38(066) 
291-31-93.

Благодійний фонд «Крила 
Фенікса».

Надає допомогу в оснащенні 
української армії засобами індиві-
дуального нелетального захисту 
(бронежилети, каски), лікуванням 
поранених бійців, ремонтом буді-
вель військових частин, придбан-
ням індивідуальних аптечок.  Адреса: 
04073, м. Київ, пр. Московський, 21, 
Склад 1. Телефон: +38 (044) 364-50-60. 
E-mail: wingsphoenix2014@gmail.com

ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ – ФРОНТУ
ФН починає публікувати контакти організацій, що допомагають армії
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Навіть і не згадаю, у яко-
му саме віці я вперше 
почув на автовокзалі цю 

чарівну фразу: «Будь ласка, один 
квиток до Щастя!» Я повторював 
її декілька разів, намагаючись 
уявити те саме Щастя, куди ді-
статися можна було за півгодини 
та дріб’язок готівкою. І такі кра-
євиди виникали в моєму уявлен-
ні, що виникало бажання відхи-
литись від маршруту та замість 
запланованої поїздки до бабусі 
в Шахтарськ сісти в автобус й ді-
статися отого омріяного міста з 
такою чарівною назвою.

Не судилося… Минали роки, 
пішла в небуття країна, де все це від-
бувалось, і я вже став забувати про 
дитячі мрії. Та й саме слово набуло 
зовсім інших ознак для мене, лю-
дини доволі дорослої та виваженої. 
І я вже не згадував те містечко, що 
на березі Сіверського Донця на пів-
ніч від Луганська. Навіть забув про 
нього, бо вже давно поїхав з Донба-
су. Та ось влітку воно знов з’явилось 
в моєму житті. Але вже не в якості 
нездійсненної дитячої мрії, а в спа-
лахах кулеметних черг та гарматної 
стрілянини. І почув я цю назву знов 
в телефонній розмові зі своїм до-
брим приятелем та земляком Сергі-
єм Вознюком, якого військова доля 
закинула саме туди, в передмістя 
Луганська. 

Це якийсь оксюморон: людина 
цілком мирної професії, будівель-
ник, воює з російським військом за 
Щастя… Та ще й на схилах Веселої 
Гори, що на протилежному березі 
Донця. Більш безглуздої та жахли-
вої картини навіть уявити не можна. 
Щастя, що потопає в диму.

Мені поталанило зустрітися з 
моїм приятелем під час його корот-
кострокової відпустки у нас, в селі 

Кобижча, на ґанку його великої та 
чималої хати. Були розмови «про 
все». Відверті. Без натяків та «езо-
пової мови». Розмова двох дорослих 
чоловіків про Щастя… І в котрий 
раз я собі зауважив, що людина, яка 
пройшла крізь пекло війни, менш за 
все розповідає про себе. Здебільше 
– про бойових побратимів або про 
якісь кумедні несподіванки та «бу-
вальщини». 

Такі неквапливі розмови для 
мене – Клондайк інформації та 
вражень. А якщо зважити на неод-
нозначне ставлення українського 
суспільства до домовленостей у 
Мінську, то думка бійця АТО стає 
дуже вагомою. Бо сидячи на м’якому 
дивані перед яскравим монітором, 
ми не уявляємо й сотої частини того, 
що насправді відбувається в степу 
під Луганськом чи Дебальцевим. 

І ніякі кадри з екрану не розка-
жуть нам про жах війни з другою за 
потужністю армією світу, яку веде 
Україна. 

В розповіді Сергія вистачає вся-
кого й різного. Тут і мужність това-
ришів, і розсудливість командира 
його роти, завдячуючи якому вони 
вийшли з оточення. І ницість дезер-
тирів, що колись прийшли до війсь-
ка за контрактом, сподіваючись на 
тишу та спокій в країні. Він з люттю 
згадує «бариг», що на Харківському 
вокзалі перепродають квитки сол-
датам, й водночас щиро вдячний во-
лонтерам з організації «Армія SOS». 
Розказує, що з останнього бою вий-
шов у драних штанях та з АКМом – 
усе інше згоріло або перетворилось 
на лахміття. Й саме волонтери стали 
на поміч. Та й про своїх односельців 
теж згадує, каже, що без їхньої допо-
моги було б дуже важко.

Все, що почув від нього, під-
тверджує мою думку про те, що 

ця «Мінська угода» – явище не 
дуже приємне, але вкрай необ-
хідне. Бо АТО розпочиналась як 
боротьба з озброєними банду-
групованнями й була вельми 
ефективною, доки 24-го серпня 
Росія не ввела на нашу територію 
декілька дивізій регулярного та 
добре озброєного війська. Аби 
протистояти такому супротивни-
ку потрібен певний час на пере-
групування та оснащення новою 
зброєю. Потрібні інші керманичі 
військовими операціями, техні-
ка не тільки для бою, але й для 
ефективної розвідки.

Тому нам, мешканцям тилу, за-
мість того, аби волати «Фсьо пропа-
ло, нас зливають!» треба зрозуміти 
просту річ: перемога будь-якою 
ціною – це шлях до нових й часто 
безглуздих жертв в тих умовах, що 
склалися на початок вересня. А от 
чи зможемо ми скористатися пау-
зою? Це риторичне питання маємо 
вирішувати ми всі, разом. 

Військова частина, в складі якої 
перебуває Сергій, зараз відведена в 
тил на переоснащення та відпочи-
нок. Як довго триватиме ця «пауза»? 
Ніхто не знає достеменно. Бо війна 
– триває. Але попри всі сумніви я 
чомусь вірю, що прийде день, коли 
ми знов зустрінемось з моїм прияте-
лем в оточенні його родини на за-
тишному ґанку і він мені розповість 
про Перемогу. Щасти тобі, друже, на 
фронтових дорогах! Тобі й твоєму 
«ЗІЛу-131», твоїм бойовим побрати-
мам! Повертайтесь живими, бо ми 
на вас дуже чекаємо!..

P.S. А може ще здійсниться моя 
дитяча мрія? І біля каси автовокзалу 
у звільненому Луганську я скажу ту 
омріяну магічну фразу: «Один кви-
ток до Щастя, будь ласка!»

Ігор Іваровський

Доброго здоров’ячка, друзі-па-
тріоти! З вами на зв’язку Одеса! 
Сказати, що наше місто – веселе й 
колоритне, – це нічого не сказати. 
Тож аби ви могли хоч подумки уя-
вити його неповторність, пропо-
ную вам невеличку замальовку з 
найвідомішого тутешнього база-
ру – Привозу.

Днями довелося мені добря-
че помотатися цим незвичайним 
ринком у пошуках дешевенького 
м’ясця – дуже вже любить його 
моя собака Буся. Як довго шукала 
потрібний товар, не розказувати-
му. Бо не це головне. Найосновні-
ше – це оригінальна атмосфера, 
що її більше ніде не відчуєш – жит-
тєствердна, бадьора, патріотична. 
Вона – в усьому: у всезагальній 
діловій метушні, у людській по-
ведінці, а надто – у розмовах моїх 
земляків. Ось послухайте-но!

– Свіжі таргани, міші, кріси! 
– з яскравим пересипським ак-
центом гукає на вході продавець 
«Дихлофосу» та інших протипа-
разитних труїлок. – Налітай!..

– Пуйлу пошли тієї отрути – як 
побільше! – підсміюється якийсь 
дотепник.

– А він хіба сам собі не купить? 
При таких-ото капіталах?!..

– Почому ваше м’ясо? – чути з 
м’ясного корпусу.

– Моє, слава Богу, поки шо 
не продається! А так, шоб узяти: 
м’яке місце – по шістдесят, а те, на 
чому воно було (тобто кістки) – по 
десять.

– Ці кістки нехай Пуйло у пеклі 
гризе – маслаки йому в зад!..

З молочного ряду долинає:
– Сметанка свіженька, сепара-

торна!
– Яка-яка?!!
– Сепараторна, голубчику! Ну, 

шо ти ото на мене витріщився, як 
правосек на москаля?! Повторюю 
для обдарованих: не сепаратист-
ська, а сепараторна!

– Все-таки я краще вершечків 
візьму...

До рибного корпусу я цього 
разу не дісталася: збагнула, що 
треба тікати якнайшвидше, доки 
від сміху не порвало. Хай уже на-
ступного разу звідти почну – там 
таки теж є що послухати!..

Якщо ж комусь нашого одесь-
кого гумору незрозуміло, то про-
шу пардону, проте нічим допо-
могти не можу! Не перекладеш і 
не розтлумачиш тутешній говір 
- його відчути треба.

Такий-от він, одеський При-
воз, – яскравий і патріотичний! 
Ну, як із такими земляками та не 
перемогти?! Та ми голіруч окопи 
ритимемо, зі сміхами й жарта-
ми, а окупанта до нашого міста й 
близько не підпустимо! Це вже я 
вам із повною впевненістю й сер-
йозністю кажу – як одеситка у п’я-
тому поколінні!..

А Путін – таки х… Х… Хай йому 
грець! І нехай навіть не мріє під-
корити Одесу! Не кажучи вже про 
всю Україну! 

Олена Суханова

Учора приїхав у гості кум із 
Вінниці. І розповів одну цікаву й 
веселу історію, що її, здається, впо-
ру записувати до золотого фонду 
анекдотів і гуморесок.

Дід-вінничанин вирішив запро-
сити у гості російських родичів – 
ювілей відсвяткувати. Як не дивно, 
родичі приїхали…

Вже на вокзалі вони почали 
поводитися дивно: чомусь гово-
рили тільки пошепки. На питан-
ня «Чому?» відповіли, що бояться 
спілкуватися російською – бо пра-
восеки почують і тоді вже точно 
буде непереливки. Довелося ку-

мові самому переходити на «гучне 
мовлення», аби всім довколишнім 
«правосекам» було чутно. Напевно, 
вони чули. Проте чомусь не хапали 
російськомовних і не тягли до ка-
мери тортур… Коротше, пронесло!..

До центру міста йти спочатку 
відмовлялися: мало що там на 
думці у тутешніх бандерівців? 
Тим більше, у крамницях наших 
купувати нема чого – це їм по те-
левізору так сказали. Довелося 
зводити «на екскурсію» до про-
довольчого магазину, де гості 
отримали чергову порцію шоку. 
Виявляється, у їхній щасливій ро-

сійській глибинці таких продук-
тів і не побачиш.

Далі – ще цікавіше. Прийшов-
ши до ресторану відзначати дідів 
ювілей, вирішили зробити іменин-
никові приємне й замовити газма-
новську пісню «Панове офіцери» 
(бо дід у нас – військовий-відстав-
ник). Довго не наважувались: а що 
як тутешні хунтівці розлютяться 
й пики наб’ють і їм, і дідові? Вреш-
ті-решт озвучили своє прохання 
комусь із гостей, і той замовив цю 
пісню. Як не дивно, у залі ніхто не 
настороживсь і не розсердився на 
ворожий хіт. 

І святкові посиденьки тривали 
далі – мов ніде нічого. Це вже зов-
сім вивело гостей із рівноваги. Ну, 
як же так?! Такого бути не може! 
Щось тут не так!..

– А Вічний вогонь у вас тут го-
рить? А могилу Невідомого солда-
та, мабуть, із землею зрівняли? Та 
ну, не брешіть! Їдьмо, подивімося!

Побачивши, що все якраз на-
впаки, приїжджі патріоти зовсім 
утратили дар мови. І в головах у них 
щось не зросталося. Поїхали додому, 
геть спантеличені. А ми й досі дума-
ємо з усмішками: як їм жити з цим? 

Данило Гамзад

Гостювання у «фашистській» Вінниці

Патріотичний  
шарм Привозу
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Новітня історія України 
перекрила з головою 
подвиг декабрист-

ських дружин…
Ця війна подарувала мені чи-

мало думок і переживань, страху 
й радості, горя й захоплення. Я 
вдячна Богові за це послане нам 
усім випробування. Схиляюся 
перед нашими воїнами – справж-
німи чоловіками, які мовчки, без 
пафосу, взяли до рук зброю й ви-
ступили проти однієї з найсиль-
ніших армій світу. Дивуюся їхній 
мужності, самовідданості, спокій-
ному усвідомленню розхожого 
принципу: «Хто, якщо не я?». Вони 
саме так і мислять. І саме тому 
вони зараз там, на передовій. 

Проте сьогодні хотілось би 
зупинити увагу не на них, а на во-
лонтерах. Точніше – на жінках, що 
займаються волонтерською робо-
тою (і нехай пробачать мені їхні 
колеги-чоловіки).

Колись за радянських часів 
нам навіювали думку, що верши-
ною жіночої звитяги був подвиг 
декабристських дружин. Вони 
попрямували за своїми чоловіка-
ми, відмовившись від побутового 
комфорту, багатства, становища 
у суспільстві, дворянських титу-
лів. Це виглядало прекрасно – са-
мовіддано й безкінечно мужньо. 
І сперечатися з цим даремно. 
Проте новітня історія України, 
як уже було сказано, перекрила з 
головою подвиг цих витончених 
аристократок. Вона явила світові 
тендітних дівчат і жінок, які про-
сто взяли й потягли на своїх ніж-
них плечах важезну справу забез-
печення армії. І перше, що мене 
вразило на початку війни, – що 
нікому з волонтерок не спало на 
думку сидіти вдома, чекати біля 
моря погоди й постійно нити: «А 
що ж робить держава?! Чому ні-
чим не допомагає?!»

Це ж бо наші (!) жінки! Вони 
розуміють, що доки державна 
бюрократична машина з її чере-
пашими темпами візьметься за 
розв’язання нагальних армій-
ських проблем, ворог може дійти 
до Києва. І ці тендітні вінці Божо-
го творіння просто почали роби-
ти те, що як нам тоді здавалося, 
зробити неможливо: своїми ніж-
ними ручками поступово кувати 
майбутню Перемогу. Без скарг, без 
зривів, без істерик, із жартами, 
сльозами й молитвами, ховаючи 

загиблих «своїх хлопчиків» і від-
правляючи на фронт нових «своїх 
хлопчиків». Вони варять і печуть, 
шиють і плетуть, збирають гроші, 
купують те, що їм замовлять – і ще 
й пакуночок кави зверху. 

А задачі, які вони розв’язують, 
здаються взагалі нерозв’язними. 
Ну, як може дівчинка-киянка ви-
рішити проблему обшивки вій-
ськової техніки металевими ли-
стами? Як може мила, безкінечно 
жіночна полтавчанка впоратись 
із закупівлею якихось незбагнен-
них коліматорних прицілів чи те-
пловізорів? Звідки зовні наївній 
городяночці з Дніпропетровська, 
Вінниці чи Запоріжжя знати, як 
робити сухі заготовки для похід-
ного борщу? Навіщо юній дизай-
нерці з Тернополя вникати у вла-
стивості сучасних швидкодіючих 

кровоспинних засобів? Звідки бе-
реться мужність у чарівливої хар-
ків’яночки, аби стрибнути в авто-
бус на водійське місце й повезти 
все зібране добро на фронт – під 
обстріли й бомбардування? Звід-
ки взялися ці земні феї-українки, 
які ні секунди не роздумуючи, 
прийняли на себе тягар війни?.. 
Звідси, з-поміж нас!

Вони не піаряться, не заро-
бляють на волонтерстві грошей, 
не засновують благодійних фо-
ндів і громадських рухів. Вони 
працюють! Працюють безкінечно 
багато! Не шкодуючи часу й сил, 
обділяючи увагою свої родини, 
витрачаючи останні гроші на те, 
що необхідно бійцям саме зараз 
(бо завтра будуть уже інші запи-
ти). Вони по сто разів просять 
пробачення за те, що їм знову по-
трібні гроші, ліки, одяг, продукти. 
Вони ридають від щастя, зустріча-
ючи своїх бородатих, пропахлих 
порохом «орлят» із фронту, і від 
горя – коли «орлята» назавжди 
згортають крила…

Не знаю, чи зможемо ми ко-
ли-небудь гідно оцінити їхній по-
двиг. Не знаю, чи розуміють вони 
самі, що на їхніх плечиках зараз 
тримається вся наша країна, заму-
чена цією чортовою війною. 

Коли все скінчиться, ми вша-
нуємо тих, хто воював і дійшов до 
Перемоги. 

Але чи не ще більшу шану му-
ситимемо віддати цим трудівни-
цям, їхнім спрацьованим рукам, 
зболілим серцям, величезним 
чистим душам. Їм – нарівні з на-
шими воїнами – ми зобов’язані 
власними життями. І хотілось 
би, щоб їхній тихий, по-жіночо-
му м’який і малопомітний по-
двиг не залишився неоціненим. 
Зараз на різних інтернет-ресур-
сах складаються списки найкра-
щих волонтерів – і це правильно. 
Тільки я щоразу вношу до них 
іще кілька нових імен. І думаю, 
що так може зробити будь-який 
мій співгромадянин, який хоч 
раз перетинався з жінками-во-
лонтерками.

Тож, коли прийде Перемога, я 
хочу, аби поруч із бійцями на свят-
ковому параді крокували їхні ан-
гели-хранителі – волонтерки. Ці 
диво-жінки, котрі, як з’ясувалося, 
вміють тримати на своїх слабень-
ких плечах Землю. 

Галина Грановська

1 Міністр закордонних 
справ РФ Сергій Лав-
ров, не розібравшись 

або не бажаючи розбиратись у 
ситуації з призначенням Дми-
тра Яроша на нову посаду, дав 
хибний коментар до неї: «Зараз 
Дмитро Ярош став радником, 
як я розумію, Верховного Го-
ловнокомандувача, тобто Пе-
тра Олексійовича Порошенка. 
Це людина, яка ще 1 березня 
2014 року заявляла, що росі-
янин ніколи не говоритиме 
українською, не шануватиме 
греко-католицьку церкву, не 
славитиме Степана Бандеру. 
Говорив він це і про Крим, тому 
росіян у Криму бути не повинно. 
По-перше, це – месседж, посла-
ний кримчанам та іншим росій-
ськомовним жителям України 
до того, як почалась історія так 
званого «сепаратизму». По-дру-
ге, він зараз даватиме поради 
Президентові України». Комен-

тар Сергія Вікторовича залиша-
ємо без коментарів (даруйте за 
тавтологію): аж занадто смішно.

2 Низка російських ЗМІ 
останнім часом активно 
розповсюджувала псев-

доновину про нібито спорожні-
лий Київ. Аби серйозно спросту-
вати повідомлення про порожню 
столицю та про українців, що 
нібито в масовому порядку по-
кидають Батьківщину, достатньо 
переглянути статистичні дані. 
За минулий рік кількість жите-
лів України, що покинули її межі, 
була меншою, ніж число тих, хто 
переїхав сюди (відповідно – 520 
і 542,5 тисячі). Відтак спостеріга-
ємо приріст населення, а не його 
скорочення. Ситуація у столиці 
аналогічна загальноукраїнській: 
приріст населення тут становить 
14,5 тисяч осіб.

Кількість автівок на столичних 
вулицях і справді дещо зменшила-
ся: число заторів на дорогах у час 

пік скоротилося на п’ять відсотків, 
а увечері – на сім.

Швидше за все це викликано 
подорожчанням бензину, але аж 
ніяк не масовими втечами киян за 
кордон. 

3 3 квітня на сайті LifeNews 
з’явилася ще й така «но-
вина»: «Мітингувальники 

закидали гноєм посольство США у 
Києві. У матеріалі повідомляється 
про майже дві з половиною тисячі 
українців, незгодних із призначен-
ням іноземців до Уряду України, а 
також із втручанням американців 
в управління державою. Новина 
була проілюстрована відеозйом-
кою, проте без інтерв’ю з учасни-
ками протесту. На цей «мітинг» 
блискавично відреагували видан-
ня НТВ та «Взгляд», поширивши 
абсурдні до сміху повідомлення: 
як-от розмову з гостею української 
столиці, що зовсім випадково ста-
ла учасницею цього «дійства», спо-
кусившись на премію у п’ятдесят 
гривень. Далі подаємо її розповідь: 
«Вишикували нас по п’ять чоло-
вік. Ніхто нічого не знав, чому ми 
зібралися – зовсім нічого. Проте 

людей було багато… Потім про-
звучало, що це пенсіонери вийш-
ли на мітинг проти Яценюка… Ми 
стали розпитувати людей, нащо 
вони зібралися. Одні казали, що – 
на Гуморину, інші – до посольства 
США, аби щось подивитися. З нами 
стояв хлопець, учень 11-го класу, 
який часто ходить на подібні за-
ходи й заробляє таким чином. Він 
сам не розумів, куди й навіщо при-
йшов…» Таким чином організато-
ри рейкової зйомки заманили під 
стіни американського посольства 
близько двох тисяч людей. 

Українські журналісти зверну-
лися по коментарі до працівни-
ків Посольства. Один із співро-
бітників розказав, що називати 
це мітингом – просто смішно. Бо 
ніхто нічого не вимагав. Учас-
ники цього флешмобу просто 
снували у масках туди-сюди й 
белькотіли щось беззмістовне. 
Зате російські глядачі дістали 
яскраву й переконливу (для них!) 
картину народного гніву, спря-
мованого проти «заокеанського 
агресора».

Джерело: www.stopfake.org

Стоп-фейк

ПОДВИГ НАШИХ 
СПІВВІТЧИЗНИЦЬ

Волонтерка Дана Ярова з фонду «Врятуємо життя разом»

Волонтерка Наталя Вінник – разом із бойовими товаришами
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АНЕКДОТИ 

ФАЙНІ ФОТОЖАБИ

 ***
Із обов’язками заступни-
ка декана Микола Валуєв 
упорався, проте словоспо-
лучення «філологічний фа-
культет» і досі не може ви-
мовити з першого разу.
 ***
Точно за Фрейдом – комен-
тар Пєскова щодо нагоро-
дження Кадирова: «Це про-
сто співпадіння! У нього є й 
інші заслуги!»
 ***
– Яка різниця між росій-
ською весною і весною 
справжньою?
– Приблизно така ж сама, як 
між «російською рулеткою» 
і рулеткою звичайною.
 ***
Судячи із складу запроше-
них до Москви на Дев’яте 
травня, у Другій світовій 
одержали перемогу РФ, 
КНДР, Зімбабве й Буркі-
на-Фасо.
 ***
До кримських ватників по-
ступово доходить: якщо з 
демократичних двотисяч-
них спробувати перебра-
тись у радянські сімдесяті, 
то неодмінно застрягнеш у 
бандитських дев’яностих.
 ***
Обама – геть нікудишній 
Президент. Бо ніколи Росія 
не жила так кепсько, як за 
його правління.
 ***
Путін дав російським олі-
гархам два місяці, аби вони 
відзвітували про свої та-
ємні рахунки в офшорах. 
Олігархи знизали плечима, 
подумали й вирішили: «Все 
одно він більше двох міся-
ців не протягне!»
 ***
Донецький «ополченець»: 
«Мене важко знайти, легко 
загубити й неможливо зро-
зуміти!»
 ***
У Росії більше не вживають 
приказку «Перший млинець 
грудкою». Тепер кажуть: 
«Перший млинець лопатою».
 ***
Вирішили поставити в Киє-
ві пам’ятник Бандері. Зібра-
лись всі і вирішують яким 
буде пам’ятник. Перший 
українець каже:
– Нехай він буде на коні!
– Добре.
Другий:
– Нехай в руці в нього буде 
булава!
– Добре.
Третій:
– А в іншій руці нехай буде 
мотузка, а на кінці хай ви-
сить москаль!
– Добре!
– І щодня новий!
 ***
Коли українцям живеться 
погано, вони звинувачують 
у цьому свій уряд і зміню-
ють його. Коли росіянам 
живеться кепсько, вони ви-
нуватять у цьому Європу, 
Америку, Ізраїль, світових 
магнатів, геїв…

ПОВЕРТАЙСЯ, СОЛДАТЕ!

З молитвою про тебе засинаю,
Думки про тебе вдень і уночі,
Я навіть твого імені не знаю,
Хоча імен у тебе – тисячі.

Ти вистояв сьогодні у двобої,
Хоч гільзами засіяна земля…
В твоєму серці – найсильніша зброя,
Вона на перемогу окриля.

Тільки ти повертайся, солдате,
Мій по духу і прагненню брате!
Зупинивши війни чорний дим,
Повертайся додому живим!

Нехай тебе, солдате, надихає
Небесна Сотня сміло йти у бій.
Гаряче серце куля не здолає
І не злякає «Граду» буревій.

Ти – у думках мільйонів українців,
Ти не один – з тобою земляки!
Повік не пануватимуть чужинці,
На цій землі, що з Божої руки!

Алла Бінцаровська
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НА ЧИСТУ ВОДУ!

Як би ж усіх гадів – на чисту воду!
Провести голих, мов під рентгеном!
Забути ранги, заслуги, вроду –
Усіх рядочком, хто з рабським геном!

Хай би збагнули, що всі ми рівні,
Хай би впізнали у ближньому брата – 
Пропали б сльози, болячки, злидні,
Згоріла б скверна в ясному багатті.

Не був би жоден порожнім глеком,
Закарбувавши честь на скрижалі,
Лиш добрі вісті несли б лелеки,
Дітей у Бога звірі б не крали.

Сини не гнили б тепер в окопах,
Не били б «Смерчі» в Донбас на-
бати,
Не знали б рідні, що ми – «укропи»,
Що гріють душу в обіймах брата...

Виводьмо гадів на чисту воду!
Самі терпляче відстоїмо вахту,
Хоча потвори ще верховодять
Й собі останню копають шахту.

Та завтра вітер розвіє хмари,
Гаряче сонце осушить роси,
А з ними щезнуть кремлівські 
чвари,
Мир – Україні! Геть, малороси!

Роман Лесюк

ВОЄННА 
ПОЕЗІЯ

ЧЕКАЮ ТЕБЕ 
З ПЕРЕМОГОЮ, ГЕРОЮ!

Фото Анни Сенік
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