


3

Слово від автора

Колись давно, коли ще не було ні танків, ні 
«Градів», ні ядерної зброї, великий Нікколо Макіавеллі ска-
зав, що «війна — це наслідок того, що правителі не бажають 
визнавати реальність».

Минули століття, і ось правителі Росії підтвердили істин-
ність цих слів. 

Москва не забажала миритися з реальністю, в якій є місце 
незалежній, демократичній Україні, що бачить себе частиною 
Європи, а не васалом Російської Федерації. Не захотіла вона 
й визнати право нашої країни самостійно творити свою долю 
та рух напрямку. Не змогла усвідомити, що у ХХІ столітті не 
можна діяти у гірших традиціях real politik, коли усе визначає 
сама лишень військова сила, шантаж та підступна, цинічна 
брехня.

Коли стало зрозуміло, що Росія не зупиниться, а буде й далі 
наступати на Україну, я усвідомив, що традиційними методами 
війни та дипломатії нам ніколи не здолати ворога. Саме тоді 
і виникла ідея написати роман, який зобразив би альтернативу 
усьому тому, що вже було задіяно і Заходом, і Україною в їхній 
боротьбі проти російського агресора. 

Ідею «Ворога, або Гніву Божого» було запозичено мною 
з досвіду роботи ізраїльських спецслужб, коли після загибелі 
спортсменів під час Мюнхенської олімпіади 1972 року тодішній 
прем’єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр ухвалила рішення вчи-
нити фізичну ліквідацію усіх причетних до того страшного 
терористичного акту. 



Майже 20 років ізраїльтяни вишукували своїх ворогів 
і досягли поставленої мети. І саме такою своєю поведінкою 
Ізраїль завжди змушував інших рахуватися з його позицією 
та визнавати його право на життя. 

«Ворог, або Гнів Божий» — це альтернативний роман, іс-
торія ліквідаційної групи українців, котрі не забажали ми-
ритися з тим порядком денним, що диктує зла воля Кремля. 
Усі персонажі твору є авторською вигадкою, образом того, як 
могло би статися, якби така група діяла у реальності. Справж-
нім у романі є тільки ворог, несправедлива війна, епоха, в якій 
усім нам судилося жити. 

Я залишаюся переконаним прихильником комплексної 
стратегії тиску на РФ, де економічні, інформаційні, диплома-
тичні та суто військові методи доповнювалися б атмосферою 
страху та апатії серед ватажків та прихильників терористичних 
угруповань, що ведуть війну проти України. Агресор розуміє 
виключно позицію сили. Політика ж умиротворення ніколи 
не дасть жаданого результату, а тільки розпалюватиме амбіції 
та апетити нових імператорів ХХІ століття. 

Аби не допустити знищення України, не дозволити Росії 
змінити мапу Європи, ми маємо усвідомити просту річ — ок-
рім нас самих нам ніхто не допоможе у тій повноті всієї міри, 
якої нам би хотілося. І коли вже говорити про роль простого, 
звичайного українця в протистоянні агресору — вона видаєть-
ся мені визначальною.

Саме таким простим українцям, які не шукали особистої 
вигоди, не думали про шалені статки, а йшли на війну, аби 
боронити свою батьківщину, і присвячується твір — спроба 
у вирі несправедливих подій зрозуміти можливості та загрози, 
що два роки тому постали перед Україною. 
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Розділ 1 
ПОЛКОВНИК

* * *
— Хто ж ми, люди-и-и??? — голосив одноно-

гий ветеран АТО, простягаючи руки до хмарного неба.
Біля нього вже почала збиратися юрба, і я побачив, що пат-

руль крокує в його сторону, проявляючи увагу до бідолашного 
українця, якому відтяли його ліву кінцівку у госпіталі, або її 
відірвало ще там — чи десь під Дебальцевим, чи під Донець-
ком, а може, й десь на підступах до Луганська й Антрацита. 
Та війна мала багато адрес, як і жертв, що вже який рік своїм 
збентежено-несамовито-сумним поглядом дивляться з не-
бес на мільйон разів проклятих, проте все ще живих творців 
Донбаського пекла. 

На його шиї я побачив табличку з проханням допомогти 
захиснику батьківщини й пластикову баночку, в яку зворуш-
ливі кияни та гості столиці час від часу кидали гроші. 

— Не чіпай мене! Руки ге-е-еть!!! — голос ветерана летів 
крізь юрбу, і на хвильку мені стало видно, як один з патруль-
них намагається взяти бідолашного під руку та вивезти його 
з площі у напрямку, відомому всім тим, хто хоча б раз за життя 
мав справу з українською поліцією. 

За інших обставин, скоріш за все, я промовчав би. З ро-
ками моє гіперболізоване почуття людської справедливості 
почало притуплятися. Хоч як бажав я залишатися людяним, 
а життєвий досвід таврував на моїй совісті свої страшні 
клейма, що рубцювалися широкими, грубими шрамами, які 
вже не можливо було прибрати ані за допомоги пластичної 
хірургії, ані улесливими словами цілої армії психоаналіти-
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ків. Я був одним із тих, кого містер Хемінгуей після тієї Пер-
шої війни назвав «утраченим поколінням», і нам залишалася 
тільки гірка пам’ять та неквапний рух уперед, без прогре-
су, ілюзій, жаданих надій. Ми кричали про «сильну руку», 
яка б навела порядок у нашому спільному домі, але цинізм 
усієї правди полягав лишень в тому, що поки така ж «сильна 
рука» гримала своїми «Градами» та «Ураганами» на східних 
кордонах України, жоден з наших доморощених політиканів 
так і не спромігся стиснути свій кволий кулачок. Ми були 
приречені і чекали смерті тирана, наче жаданої манни з не-
бес. Але що далі рухали по життю, то краще усвідомлювали, 
що той кремлівський перевертень приготувався до вічного 
царства.

— Куди ж ви мене тягнете, йолопи?! Відпустіть негайно! 
Я... — короткий удар у ділянку селезінки, вправно прове-
дений патрульним, обірвав голос відчаю ветерана. І тут він 
заплакав.

Він не верещав в істериці, як це бува робили його ж 
фронтові побратими. Він не заходився в риданнях, дуже 
схожих на ті, що бездушна машина війни виривала з грудей 
їхніх жінок, матерів, коханих та малолітніх дітей. Він просто 
стиснув зуби, а з його правого, понівеченого катарактою 
ока, тонким струмком болю та образи котилася солона, гірка 
чоловіча сльоза. Я не мав бажання встановлювати класову 
справедливість, але поборотися за справедливість людську 
було, апріорі, моєю прерогативою. Тим паче, що я вже давно 
не грав на тому полі. 

Розштовхуючи поборників безкоштовного дійства, я набли-
зився до патрульних. Їх було троє. Один з них повернувся до 
мене і витріщився якимись аж занадто випуклими оченятами. 
Його ліва щока грала нервовим тиком, і я не міг зрозуміти, чи 
то було вроджене сіпання, чи вже набуте за життя. 

— Чого вам, громадянине? — жбурнув він своїми непри-
вітними словами, наче жменею насіння. 

— Не чого, а кого, — так само з гонором і відразою від-
повів йому я.
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— Ви крик свій в сраку собі засуньте! Чи, може, хочете 
йому компанію скласти? — інший поліціянт, що стояв поруч 
з ветераном, почав наближатися до мене. 

— Звісно ж, що буду йому компанією, — відповів я. — Але, 
пробачте хлопці, вас ми з собою не візьмемо.

Шакалина, ница посмішка вкрила вуста патрульних. В їх-
ніх очах майоріло величезне бажання зіграти зі мною в якусь 
з їхніх улюблених ігор, результатом яких могли стати побої, 
знущання та психічний розлад. 

Того дня я мав намір зіпсувати їм настрій і зробив це 
з особливим задоволенням. 

Я був садистом у відносинах з міліціянтами, а пізніше 
поліціянтами, напевно, ще з далеких років, що так весело 
котилися з життєвого пагорбу за часів діда Кучми. Згадка про 
ті тепер вже навіки втрачені миті завжди гріє моє холодне 
нутро щастям і спокоєм, який ніколи й нізащо не повернути 
моєму кволому мозку. 

— Геть звідси! — гаркнув патрульний.
Котяча посмішка, рух вперед, і ось я вже тикну моє по-

свідчення йому в обличчя. Далі приходять ті декілька де-
сятків секунд, без яких я давно не являю свого спілкування 
з правоохоронними органами. Я відслідковую момент зміни 
фізіономії патрульного, його подив, розуміння можливості 
й серйозності наслідків, миттєве небажання покоритися долі 
та волі старшого за званням, який, до того ж, представляє не 
якусь там поліцію, а саме Відомство. Звичайно, що не завжди 
на моєму шляху траплялися люди з розумом в голові. Помі-
чало моє око й інакших, крикливих, войовничих, хитрих та 
жорстоких. Деякі намагалися мене навіть бити, за що були 
покарані як фізично, так і морально. Розумні ж знали, що 
жарти з Відомством несли в собі небезпеку, як і сама ця уста-
нова, що плела таємну й ефективну мережу на теренах України 
в останні роки війни. 

Бува мені закидають, що я звичайнісінький нахаба, виско-
чень, та й сам належу до тих самих правоохоронних органів. 
Але на це я звик відповідати, що моє життя належить виключ-




