
Друг, з яким ми переписувались, днями 
написав: «Бач, знадобилась війна, щоб  
я нарешті перейшов на українську». Я рі-
шуче з ним не погодилась, відписавши, 
що він і так би це зробив, можливо це за-
йняло б більше часу.

У критичній ситуації ми ніколи не виро-
стаємо до рівня своїх очікувань, а завжди 
падаємо до рівня нашої підготовки. Війна, 
як суперкритична ситуація не доточує нам 
нічого хорошого, лише оголює суть речей 
і людей.

Невимовна єдність, взаємопідтримка, 
мужність і сміливість якою українці врази-
ли світ і самі себе, не народилась внаслі-
док війни. Це все уже було в нас. Просто  
в мирному житті все це було менш опри-
явнено, що природно.

Так, нам знадобилося б більше часу, щоб 
усвідомити якісь речі про себе. Про те, що 
для нас є цінним, спільним. Але ми все 
одно б прийшли до цього, бо вже були на 
цьому шляху.

Ні, нічого хорошого війна не створює, не 
народжує, а ціна прозрінь спровокова-
них нею занадто висока, щоб її платити  
з власної волі. 

САМЕ ТОМУ ЦИВІЛІЗОВАНІ 
КРАЇНИ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД 
ВІЙНИ ЯК СПОСОБУ ВИРІШУ-
ВАТИ СПОРИ І ПРОБЛЕМИ. 

І ми теж її не обирали, не прагнули, не шу-
кали. І ніколи б не допустили між собою. 
Бо як ніхто знаємо її розцінки. 

Єдина причина, чому українці вступи-
ли в смертельну прю за власну Свободу 
полягає в тому, що альтернативи нам во-
рог не лишив. Його абсурдні і людожер-
ські ультиматуми неможливо задоволь-
нити. Вони тхнуть могильним смородом 

давно минулої і забутої історії. Тож все 
живе сахається від нього. А єдиний спо-
сіб, в який він ще може впливати на світ  
довкола — терор. 

Пробуджені від сну вибухами ворожих ра-
кет, навіть, найбільш легковажні з нас ясно 
усвідомили, що насправді везе своїми тан-
ками в наше життя окупант. Все освітилось 
і зникли будь-які півтони і відтінки.

Всю темряву ворог забрав собі. Нам ли-
шилось Світло. Та таке яскраве і гаряче, 
що під його променями видно всю брех-
ню, ницість, слабкість і нежиттєздатність 
сил зла. Їх брудні і липкі мацаки не мають 
тут на чому закріпитись.

Відтак, єдиним можливим варіантом миру 
для нас є цілковита Перемога. 

Але знову ж, повертаючись до тези з якої  
починався цей допис, ми і так були на шля-
ху до свого світлого майбутнього, поки 
наш ворог загрузав у мареві минулого. 
Поволі, але вікова полуда лжебратерства 
спадала природнім чином.

Війна не зробила нічого хорошого і після 
Перемоги ми докладемо всіх зусиль, щоб 
точно вже «Ніколи знову», щоб ніхто на-
віть подумати не посмів про «можем пов-
торіть». І перед усім це стосуватиметься 
вже нас самих і наших онуків.
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