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ОБ’ЄДНАННЯ бувших ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

РІК 11______________________ СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 1966_______________Ч. 1-2 (29-30)

ВЕЛЕТНІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
В цьому році припадають п’ятдесяті роковини смерти Івана Франка, духового 

велетня української нації, та 40-ліття смерти Головного Отамана, Симона Пет
люри, символа боротьби нашого народу за визволення та усамостійнення. Обидва 
вони перейшли в історію українського народу, як носії великих, шляхетних та 
світлих ідеалів, за які вони змагалися все їхнє життя.

Іван Франко, це всенародній блискучий талант, великий громадянин, ідейний 
провідник української спільноти, який впродовж свого трудолюбного життя бу
див українське громадянство, вказував йому шлях, був каменярем, що вперто 
і наполегливо лупав скелі безідейности, несвідомости, постійно закликав нарід до 
боротьби за поліпшення свого існування, за право жити господарем на своїй землі.

Великий Каменяр вірив, що його слова не падуть на пустий кам’янистий ґрунт, 
але засіваються в серцях молоді, яка шукає нових ідей, нового світла, нових шля
хів. І. Франко накреслює в своїй поемі »Каменярі« мету, напрямні для молодих 
людей. Він порівнює себе і таких, як він, до каменярів, які приковані ланцюгами 
до великої ґранітної скелі, лупають важкими молотами цю скелю. Вони свідомі 
того, що їм не буде ні слави, ні почести, що вони добровільно взяли на себе ці 
кайдани, що вони каменярі на шляху поступу свого народу. Вони знають, що 
розіб’ють скелю, і своєю кров’ю та кістками збудують твердий просторий шлях, 
по якому підуть майбутні українські покоління, як Франко окреслив »з його ду
ха печаттю« у мандрівку століть. І каменярі не випускають молотів із своїх рук, 
вони вмирають при праці, але свідомі, що щастя для майбутніх поколінь і світлий 
шлях прийде по їх смерті.

»Мойсей« — це найкращий твір і перлина творчости Івана Франка. В цьому 
творі поет насвітлив Мойсея-пророка, який сорок років провадив свій нарід до 
обіцяної землі, віддав для народу свій труд, зусилля і дочекався того, що 
нарід, не зрозумівши його ідей, відштовхнув його від себе. Відштовхнув його, бо 
зневірився в доцільність високих і шляхетних ідеалів, не знайшов у собі наснаги 
йти на прю з труднощами життя і послухав підшептів Датана й Авірона, які 
пропаґували вигідне і безтурботне життя. Франко думав про український нарід 
і про себе в цій алегорії, і він радів, що, не зважаючи на конфлікт між Мойсеєм 
і народом, молодь підхоплює ідею Мойсея і змагає до кращого майбутнього.

Франко безмежно любив свій нарід, і думки про його майбутнє ніколи не да
вали поетові спокою. »Твоїм будучим душу я тривожу«. В своїй збірці »Semper 
tiro« він розглядає минуле нашого народу, бачить, що »кров усе ще тече з ран«, 
бачить, що все ще на »черленії щити« брешуть вороги і свої недолюдки, бачить 
як люди зневажливо ставляться до одного з найцінніших скарбів народу, до своєї 
мови. І він накликає нарід своїм полу’яним словом »переродитися і великого 
бажати«.

Франко— це духовий велетень української нації. Він вийшов із неї і для неї 
віддав усе, що мав. А як відійшов у вічність, на українських поколіннях зали
шилася печать його невмирущого духа.

* *
*
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Симон Петлюра — це провідник і виразник української національної револю
ції 1917-20 років. Доля судила йому стати головою українського уряду в часі, 
коли Україною котилася грізна хвиля розбурханої революції, коли гриміли громи 
далеких канонад, коли в неймовірно трудних умовинах творилась українська само
стійна держава. Він стає при кермі державного корабля в часі, коли в Україні 
лунали приманливі та облудні кличі »співжиття на всій землі«, а частина укра
їнської провідної верстви блукала в тумані чужих ідей та не мала ясного, чітко 
визначеного стійкого погляду відносно проблеми українського відродження. В 
бурхливому круговороті революційних подій в Україні нуртували небезпечні те
чії та тенденції спрямувати український нарід на рейки московської соціяльної. 
а не національної революції. І багато українців вагалися, не знаючи куди ступити 
й в чию користь себе заманіфестувати.

Те, що він міг зробити для України в тих тривожних роках боротьби за »бу
ти чи не бути« молодій українській державі, зробило Симона Петлюру великим 
державним діячем, безкомпромісовим борцем за волю України, носієм величної 
ідеї суверенности України. Він глибоко вірив, що Україна стане вільною і неза
лежною державою. Для забезпечення існування української держави необхідні 
власні сили. Тому Головний Отаман прикладав велику увагу організації україн
ського війська. Він рішуче противився тим усім, які з легкої руки розпустили 
та демобілізували українські частини, щоб здійснювати будівництво держави 
мирним і гуманним способом«, забуваючи про те, що Москва приступила до бу
дівництва своєї червоної імперії кров’ю і залізом та не думала про гуманність 
і мир. В оборону Києва під Крути пішла, замість великого війська, горстка мо
лодих, недосвідчених у воєнному ділі юнаків. За помилки свого уряду Україна 
заплатила дуже дорого, бо тисячами розстріляних українських патріотів, а в
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30-их роках мільйонами загинулих із голоду українських селян, знищених у 
підвалах ЧЕКА, ҐПУ і засланнях.

На силу меча покладався в своїй політиці Головний Отаман Симон Петлюра.
»Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло — незалежна ук

раїнська держава — перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові мож
ливість зужити землю родючу не для потреб третього, або другого з половиною 
Інтернаціоналу, а для устаткування й зміцнення власного державного добра і зба
гачення рідного народу. Отже: не забуваймо про меч«.

Для українських військовиків Петлюра залишив у своїй спадщині такі слова: 
»Кожна проблема української політики повинна бути розглядана з погляду війсь
кових інтересів оборони держави . .. Всі зусилля нації повинні бути скеровані на 
закріплення української державности . ..« Так говорив великий державний три
бун, для якого ідея визволення Батьківщини і її державність були єдиним імпе
ративом життя, якому він підпорядкував всю свою діяльність.

Очолені великим іменем Петлюри, українські визвольні змагання стали для 
українських поколінь великим заповітом. Вони натхнули нарід йти далі шляхом 
впертої і безкомпромісової боротьби з ворогами України, а клич Симона Петлю
ри »не забуваймо про меч, учімося його тримати міцніше в руках« став обов’язу- 
ючим у боротьбі УВО, ОУН і УПА і явним доказом того, що українці не забули 
великого заповіту Симона Васильовича Петлюри й чинами засвідчують продов
ження визвольної боротьби, прапор якої він підняв у бурхливі роки національ
ної революції.

Боротьба українського народу вже триває століттями. В суворій дійсності наро
джуються герої, що підносять нородні маси до боротьби в ім’я великих і світлих 
ідеалів. Для них добро нації є найвищим добром, законом і ціллю. Коли вони па
дуть у боротьбі, на їх місце приходять нові месники, і герої, бо нація вічна і нев
мируща .. . .

Постріли на вулицях Парижу вбили Петлюру тільки фізично, бо духово він жи
тиме вічно. Так як житимуть вічно св. п. полк. Євген Коновалець, ген.-хор. Ро
ман Шухевич, Степан Бандера і тисячі, сотні тисяч борців українського револю
ційного руху, які вірні заповітам Петлюри продовжували його Чин. На їхніх жерт
вах і крові виростає молоде українське покоління, яке продовжує боротьбу за виз
волення України.

Україна живе і бореться. Вона наче вулкан, що готується до вибуху, і, приклав
ши вухо до стінок цього вулкану, вже чути потужну силу його ще скованої стихії, 
яка в слушний час струсне основами тиранії і покотить, як пророкував безсмерт
ний Франко, Чорним морем гомін волі.

У той великий історичний час будуть вітати із засвітів українську націю її без
смертні велетні — Іван Франко і Симон Петлюра — та благословлятимуть її на 
шлях нового вільного державного життя. . .

Д-р Святомир М. Фостун

М. МАЛАНЮК

25. ТРАВНЯ 1926 РОКУ
Ще мить тому — весна і цвіт, 
Чужинний май в співучім сонці
. . .  І вже щось чорне криє світ---
І де ж ви, друзі, оборонці?

І очі гасить смертна мла .. .
Сім хижих куль — влучили в тіло: 
Знялись над мертвим тілом крила 
І дійсність легко попливла,

І ось тріпочуть груди й плечі,

Наївний рух крилатих рук, — 
Ні! Свисту куль не заперечить. 
І тіло падає на брук,

Як марний, як минулий вияв, — 
Бо за повіками тремтів 
Співучий степ, пшеничний спів, 
Полтава, прапори і Київ.

— З



ІВАН ФРАНКО ІВАН ФРАНКО
З циклю »Україна«

IV. МОЯ ЛЮБОВ
А любо попити шеломом'ь Дону 

І досі нам сниться,
І досі маниться 
Блакитного того Дону 
Шоломом напиться.

Від роду до роду 
Цю далеку воду 
Ми спивали-споминали,
Як мрію-свободу.

Якби-то нам з Дону 
Та не було грому,
То вже б ми над Бугом, Сяном 
Не дались нікому.

Якби-то над Доном 
Стали ми рядами,
Залізними панцирами 
Сперлися з ордами.

Були би ми »Полю«
Шляхи заступили,
Золотими шоломами 
З Дону воду пили.

Була б нас не рвала 
Степовая птаха,
Якби на Дону стояли 
Чати Мономаха.

Вона так гарна, сяє так 
Святою чистою красою,
І на лиці яріє знак 
Любови, щирости, спокою.

Вона так гарна, а проте 
Так нещаслива, стільки лиха 
Знесла, що квилить лихо те 
В її кожніській пісні стиха.

Ті пізнавши, чи ж я міг 
Не полюбить її сердечно,
Не відректися власних втіх,
Щоб їй віддатись доконечно?

А, полюбивши, чи ж би міг 
Я Божую її подобу 
Згубити з серця, мимо всіх 
Терпінь і горя аж до гробу?

І чи ж перечить ця любов 
Тій другій і святій любові 
До всіх, що ллють свій піт і кров, 
До всіх, котрих гнетуть окови?

Ні, хто не любить всіх братів,
Як сонце Боже всіх зарівно,
Той щиро полюбить не вмів 
Тебе, коханая Вкраїно!

23 червня 1880.
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»Українська воєнна доктрина знає тільки тотальну війну, в якій мусять брати 
участь всі фізичні, духові й матеріяльні сили української нації. Лише в тотальній 
війні може проявитися вповні воєнний геній України, як це було за Хмельницького, 
коли то на бойовому полі українського народу з’явилася ціла плеяда героїв, що 
можуть бути гордістю найвибагливішої і найславнішої нації. Богун, Кричевський, 
Морозенко, Золотаренко, Жданович — були не тільки добрі виконавці плянів 
Хмельницького й великі полководці під його рукою, але й самостійні вожді, які в 
нічому не уступали маршалам Наполеона, а навіть їх перевищували. Одначе, пере
січний українець знає більше про Мурата, як про Богуна. Ці полковники козацького 
війська натискали на Хмельницького, щоб він »кінчав ляхів«, вони здобували для 
України Білорусь, ішли походом на Басарабію і Волохію. А всі ті герої не згинули 
природною смертю, полководці гетьмана Хмельницького гинули, як Святослав на 

полі бою за українську землю. Ці герої поставили справу самостійности України 
на вістрі меча. »Або здобути, або дома не бути« було кличем тієї кривавої і радісної 
епохи. Дома вони не осталися. Ми не знаємо сьогодні, де лежать їхні кості. Але 
зате пам’ять про них лежить глибоко в наших душах«.

Полк. М. Колодзінський — 
»Українська воєнна доктрина«.

|в] і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і  ■ і і і і і і і і і і і і ш і і і і і і і і і і і і і ш і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і и і і і і і і ш і і і і і і і і і і і і і і і і і і ш і і і і і і і і і і і і ш і і і і і і і і ш і і і і і і і і і і а і і ш і ш і і ш і і н і [ в ]
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Степан ВОЛИНЕЦЬ

ПОХОРОН ІВАНА ФРАНКА
Весною 1915/16 року захворів я на 

бронхіт, і мене враз із теж хворим 
стрільцем Осипом Мартинцем відправ
лено на лікування до зорганізованого 
саме тоді приюту для Українських Сі
чових Стрільців, що був приміщений у 
колишній Дяківській Бурсі при вул. 
Петра Скарги. Ми були під дбайливою 
опікою доброго цивільного лікаря д-ра 
Бронислава Овчарського й його помічни
ка, тоді молодого лікаря в ранзі хорун
жого У.С.С., д-ра Володимира Щуровсь- 
кого. Господинею приюту була незабутня 
для нас усіх її тодішніх пупілів, справ
жня сестра-жалібниця п. Ірина Домб- 
чевська.

Одного мрячного зимового дня обле
тіла приют вістка, що туди має приїхати 
на лікування тяжко хворий Іван Франко. 
Ми зраділи цією вісткою, бо це ж не 
абияка честь знаходитися під одним да
хом із обожаним нами вже тоді творцем 
безсмертного »Мойсея«. Я не був наоч
ним свідком, коли Франко прибув до 
приюту, але вже другого дня по його 
прибутті ми познайомились із його бра- 
таничем, високого росту молодим юна
ком, що був приміщений в одній із 
Франком кімнаті, щоб бути готовим 
кожної хвилини прийти йому з допо
могою.

П. Домбчевська щиро зайнялася хво
рим і прохала нас усіх зберігати якнай
більший спокій, щоб не перешкоджати 
важко хворому поетові.

Ми з О. Мартинцем були відпущені з 
приюту, ще в тому часі, як у ньому 
дальше перебував Франко й як реконва- 
лесценти були приділені до збірної ста
ниці У.С.С., що її комендантом був ота
ман У.С.С. д-р Михайло Волошин. Уже 
будучи при збірній станиці, ми довіда
лись, що Франко вернувся назад до своєї 
вілли при вул. Понінського, що його стан 
дуже важкий і кожної хвилини можна 
чекати катастрофи. Ця катастрофа ста
лась, як відомо, в неділю, 28-го травня 
1916 р., в год. 4-ій по полудні.

Сумна вістка про смерть поета блис
кавкою облетіла увесь тодішній україн
ський Львів, покривши його глибокою 
жалобою. Влаштуванням похорону, як 
відомо, зайнявся Головний Виділ Н.Т.Ш., 
прохаючи д-ра Волошина про допомогу 
в різних таких справах, що їх тоді у 
воєннім часі не могли полагодити ци
вільні люди. Д-р Волошин із питомою 
йому енергією спішив з допомогою там, 
де її було треба.

В першу чергу доручив він стрільцям 
Ю. Танчаковському й І. Лисому купити 
гарний, тривалий вінок, що його від 
імени січового братства мало нести двох 
по можності наймолодших із вигляду 
січових стрільців. Згадані стрільці Т. і 
Л. купили такий вінок, що був зробле
ний із срібла у виді дубових листків. 
До вінка були прикріплені дві довгі 
блакитно-жовті ленти, а на самому вінку 
були виґравірувані великі букви У.С.С. 
Цей вінок не був зложений під час по
хоронів на гробовець Франка, а був 
відданий до Музею Н.Т.Ш., де зберігав
ся до 1939 р.

В понеділок, 29 травня, по полудні, 
гурт У.С.С-усів, в якому і я знаходився, 
пішов до дому жалоби при вул. Понінсь
кого, щоб віддати поклін великому По
кійникові. Франко лежав у першій від 
сіней кімнаті, не на високому катафаль- 
ку, як це звичайно буває, а якось низь
ко, зате в повені весняних квітів, між 
якими переважали білого й кремового 
кольорів. Квіти якісь великі, не прига
дую, якого роду. Лице Покійного ма- 
єстатично спокійне. Вибивається випук
ле чоло й сиві-сиві, трішки кручені, вуси. 
Вбрання на ньому чомусь яснопопелясте, 
а не чорне — як мені затямилося. Від
відувачів у тому часі, як ми були, неба
гато, так що можна було довше посто
яти й востаннє надивитися.

У вівторок, ЗО травня, чотар Іванчук, 
помічник коменданта станиці, передає 
різні накази отамана Волошина. Мені 
і стрільцеві Джиґалові (братові семіна
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риста Джиґала, що перед першою вій
ною в інтернаті ім. Пірамовіча виконав 
був атентат на польського шкільного 
інспектора) припала честь нести вінок 
від У.С.С. Для виносу домовини з дому 
жалоби був приділений, між іншими, 
високий ростом і дужий Осип Марти- 
нець. Інших, що виносили домовину, не 
пригадую.

В середу, 31 травня, коло 2-ої год. по 
полудні, ми з Джиґалом, забравши вінок 
із станиці У.С.С. при вул. Зімовича 20, 
трамваєм поїхали на вул. Понінського, 
де вже була зібрана чимала українська 
громада, між якою багато умундирова- 
них У.С.С. Між впорядниками походу 
при домі жалоби теж багато УС.С., але 
є між ними й гімназисти у шкільних 
одностроях і якісь цивільні. Вже в 
останній хвилині перед похороном пере
давалася між Усусусами з уст до уст 
вістка, що з фронту над Стрипою при
їхала спеціяльна делегація фронтового 
стрілецтва під проводом сотника Зенона 
Носковського й тодішнього чотаря Осипа 
Навроцького. Ця вістка показалась 
правдивою й справді названа делегація 
репрезентувала Січове Стрілецтво на 
похороні Франка.

Ті, що несуть вінки, уставляються при 
виході з вулиці Понінського у вул. св. 
Софії, отже досить далеко від дому жа
лоби. Похід з вінками маємо відкрити 
ми обидва з Джиґалом, несучи вінок від 
У.С.С.

Повільно заїжджає чорний караван, 
запряжений у четвірню коней. Почина
ється похоронний обряд. Здалека дохо
дять звуки Панахиди. Біля нас уставля
ється людина із похоронним хрестом із 
Волоської церкви. Після Панахиди бачу 
здалека високого ростом промовця, що з 
відкритою головою у темному пальті 
стає на найвищій плятформі кам’яних 
обрамувань сходів, які ведуть до вілли 
Франка. Це д-р Олександер Колесса, 
професор Львівського університету, 
(обняв був катедру україністики замість 
Франка), буде його прощати на вічний 
спокій на порозі його дому. Змісту про
мови не чую, бо стою задалеко від про
мовця. Промова коротка. Після її за
кінчення стрільці, що винесли домовину 
з дому, вкладають її на караван і на

знак, даний найближчим впорядником, 
похоронний похід рушає з місця. Напе
реді тяжкий, металевий хрест, за ним 
хоровід вінків на чолі із вінком від 
У.С.С., а далі, неначе спокійна, низинна 
річка, довгий похоронний похід за домо
виною невіджалуваного народнього Мой- 
сея.

Похід посувався повагом тим самим 
шляхом, що його кожного дня нестру- 
джений каменяр верстав, спішучи до 
верстатів своєї невсипущої й плідної 
праці в Н.Т.Ш., чи в Українській Видав
ничій Спілці в Ринку, ч. 10., отже вули
цями: св. Софії, Зиблікевича, св. Мико- 
лая, при якій на гірці зліва задумливо 
майорів старий Львівський університет, 
в якому в юних літах, у літах бур і гро
мів, студіював Франко, дальше вул. Ака
демічною, при якій колись Франко меш
кав і де, мабуть, постало його незабутнє 
»Зів’яле листя«, а далі попри готель 
Жоржа, де колись вшанували його гос
тинно в 25-ліття його літературної діяль
носте, з черги Галицькою площею, ли
шаючи вулицю Галицьку, якою живий 
Франко колись прямував до ринку. Тут 
похід повинен був властиво спинитись 
на хвилину, бо вже ніколи Франко не 
піде цією вулицею. Його тепер, безпо
мічного й непорушного, живі везуть да
лі через Бернардинську площу на Пе
карську, яка веде простісінько туди, 
звідкіль вороття уже немає. Чоло похо
ду наблизилося до цвинтарної брами. Ста
рий дідок, який уже стільки небіжчиків 
тут зустрічав, і цим разом спокійно зняв 
із гака шнур і потягнув за нього, щоб 
останнім живим звуком із цього світу, 
звуком цвинтарного дзвону привітати 
нового гостя, не здаючи собі навіть спра
ви із того, що це за рідкий гість.

Після відчитання останнього св. Єван
гелія св. Йоана, похід подається першою 
алеєю наліво, де теж наліво, недалеко 
від входової брами, відкриті щелепи чу
жого гробівця, що на деякий час, заки 
буде споруджений свій власний, неначе 
в комірне, прийме у своє нутро вели
кого Покійника.

Почалися надгробні промови. Із про
мовців тямлю д-ра Старосольського від 
У.С.С. і Федя Федорціва, що прощав поета 
від академічної молоді, але змісту, на
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жаль, не пригадую. Щоб відзначити 
участь Соборної України у похоронах, в 
останній хвилині висунули на промовця 
уродженця Волині, народнього учителя, 
який перебував тоді у Львові. Він був 
неприготований до такої промови й тому 
говорив дуже коротко.

Погода за ввесь час похорону була 
прекрасна. Природа, наче пестощами, 
прощала свого великого сина, що так її 
любив. Похорон скінчився пізно, вже 
при заході сонця, так неначебто сповнив
ся заповіт поета із Мойсея:

»Добігало вже сонце до гір 
Величезне, червоне,
І було мов герой і пливак,
Що знесилений тоне.

Ще довго після замурування гробівця 
громада стояла біля дорогої могили, не

наче прислухуючись до слів, які линули 
з неї востаннє:

»Там я буду лежать і до гір 
Сих моавських глядіти,
Аж  за мною прийдете ви всі,
Як за мамою діти.

»1 пошлю свою тугу до вас.
Хай за поли Вас смиче,
Як той пес, що на лови у степ 
Пана свойого кличе.

»1 я знаю, ви рушите всі,
Наче повінь весною,
Та у славнім поході своїм 
Не питайте за мною!

»Най наперед іде наш похід,
Наче бистрії ріки,
О Ізраїлю, чадо моє,
Будь здоровий на віки!«

Микола ВЕРЕС

НА СМЕРТЬ ВОЖДЯ
Нова весна. . .  І знову кучерявий 
Встеляє луг над Ворсклою килим,
Шумить, красується Полтава 
Вишневим розквітом своїм.

Сніжиться знов. І в споминах крилатих 
Пливуть вони уривками, все ті ж  —  
Блакить небес, травневі шати,
Каштани, сонце і Париж.

І сім п’явок, підісланих неждано,
Печаль сердець і душ тужливий крик,
Як впав завзятий полтавчанин 
На кров’ю зрошений хідник...

То Симон був. . .  І глибшає на лицях 
Стократний жаль за кожною з краплин 
І в дню болючої річниці 
Нам, як ніколи, близький Він.

Його ім’я у шелесті колосся,
В зітханні гір, в сназі налитих ґрон,
Воно у землю заплелося 
Незримих тисячами лон.

Воно дзвенить над степом непокірним, 
Вроста у  грім, у блискавиці бур,
Йому пісні широт безмірних 
Склада Славута —  трубадур.

І сонми лун акордом величавим 
Прядуть із них мелодію про те,
Що не сади довкруг Полтави, —
То слава Симона цвіте.

То в кожнім з нас девізсм бойовитим, тим, 
Весни немов зазореная рань,
Цвітуть псривні заповіти 
Святих Отамана дерзань.

А  з квіту їх народжується гартом 
Весна звитяг, походів, епопей,
Не буде більш п’явок Шварцбарта,
Не зрадить вдруге Кочубей.

І день прийде відплати довгожданий. 
Тиране, знай, затямляться повік 
Тобі Париж, і кулі й рани,
І кров’ю зрошений хідник.

»Боротьба за це нашого народу не припиняється і не припинеться. Нехай вона 
буде довга і вперта, нехай вона бере нові й нові жертви, але УКРАЇНА НЕЗА
ЛЕЖНА, — хоче того чи не хоче Европа, — таки буде«.

Симон Петлюра
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Варнер СТАРК

НІМЕЦЬКИЙ АФРИКАНСЬКИЙ КОРПУС
Завдяки багатьом перемогам, здобутим 

німецьким африканським корпусом, 
хтось міг би подумати, що це була елі
тарна, дбайливо підібрана, добре вишко
лена й випосажена формація, спеціяльно 
призначена для ведення військових 
операцій у пустелі. Власне навпаки, -— 
африканський корпус був зовсім погано 
підготований до мілітарної акції в умо
вах пустелі, хоч пляни вислання великої 
армійської одиниці до Північної Африки 
виникли в німців у половині 1940 року.

Це був час, коли Німеччина панувала 
на континенті. До подолання лишалася 
тільки В. Британія, і головна проблема 
Адольфа Гітлера заклювалася в тому, 
щоб знайти середники, при допомозі 
яких він міг би розбити свого острівного 
опонента. Верховне командування зброй
них сил Німеччини гарячково опрацьо
вувало й розробляло оперативний плян, 
який складався з двох частин. Першою 
частиною мала стати безпосередня війна 
на британській території, поєднана з 
бльокадою Британських островів підвод
ними човнами, масовими повітряними 
налетами й інвазійним десантом. Друга 
частина передбачала викликання війни 
в Британській імперії з метою її ступне
вої руйнації. Найдогіднішим обширом 
реалізації згаданого пляну для Німеч
чини і її союзника Італії був обшир 
Середземного моря.

ДВІ ТВЕРДИШ
В 1940 році британські позиції в ра

йоні Середземного моря концентрували
ся в двох твердинях великої ваги — у 
Ґібральтарі й Суезькому каналі. Упадок 
будь-якої з них означав повну гегемонію 
держав осі в середземноморському ба
сейні, тому німці почали розробляти 
пляни їх здобуття. Але ні плян здобут
тя Ґібральтару (операція Фелікс), ані 
плян здобуття Суезького каналу (опе
рація Зонненблюме) не були зреалізо
вані, бо цьому перешкодила поразка іта
лійських військ у Північній Африці на
прикінці 1940 року.

Ще перед груднем згаданого вище 
року верховне командування німецької 
армії готувалося до висилки військ у 
Північну Африку. Для цієї мети воно 
призначило третю панцерну дивізію, 
розробило експериментальні пляни її 
транспортування та вивчало всі пробле
ми, зв’язані з чинностями німецьких во
яків у тропіках.

В листопаді 1940 року верховне коман
дування збройних сил Німеччини зане
хаяло пляни ведення африканської кам
панії, бо італійські війська доконали 
інвазії Греції, але їхня поразка в нас
тупному місяці змусила німців розпочати 
планування наново.
Х-ий ФЛІҐЕРКОРПС

Першою допомогою, яку надав Гітлер 
пошматованим італійським військово-по
вітряним силам, було вислання на Сіці- 
лію Х-го Фліґеркорпсу. Але армійські 
частини безпосередньо за ним не послі- 
дували. Гітлер не виявляв особливого 
бажання втручатися у сфери впливу 
Муссоліні, а крім того він беріг живу 
силу та її випосаження, не бажаючи ви
силати їх туди, де пахло загладою. По
руч із цим, Гітлер присвячував усю 
свою увагу континентові, тому власне 
африканський театр воєнних дій лишав
ся на задньому пляні.

Побоювання Гітлера поділяло верхов
не командування німецької армії. Воно 
вбачало у висланні військ до Африки 
щось на зразок пригодницької афери й 
було свідоме того, що така висилка по
слабила б пляновану інвазію Совєтсько- 
го Союзу.

Не зважаючи на це, Гітлер чудово ро
зумів ситуацію, яка виникне після того, 
як італійці втратять Північну Африку. 
Тому 7-го лютого 1941 року він дав наказ 
вислати сюди африканський корпус, і 
аванґардні його відділи, відпливши з 
Неаполю, висадилися в Тріполі.

Формація, вислана Гітлером до Пів
нічної Африки, розцінювалася як бльо- 
кувальна сила (Шперрфербанд), тобто 
мала завдання стримати наступ британ

— 8 —



ських панцерних частин і застосуванням 
льокальних протинаступів перешкодити 
їх балянсуванню. Африканський корпус 
мав у своєму складі 5-ту моторизовану 
дивізію і Х-ий летунський корпус, на
раховуючий 350 різнотипових літаків, а 
через місяць часу до них долучилася 
15-та панцерна дивізія.

Слід зазначити, що верховне команду
вання збройних сил Німеччини не про
вело належної підготови для ведення 
мілітарних операцій в умовах пустелі,

Фельдмаршал Ервін Роммель 
леґендарний »лис пустелі«.

тому ні вояки, ані їх випосаження не 
відповідали їм. У додатку до всього, ці 
вояки не пройшли потрібного вишколу 
і в результаті терпіли від спеки й за
хворювань. Вояцькі однострої не були 
пристосовані до пустельних умов. Це 
саме можна сказати і про військові во
зи, яким було дуже важко оперувати в 
пісках, а справу ускладнювало ще й те, 
що їх доводилося утримувати й направ
ляти у цілковито несприятливих умовах. 
Крім того, командувач африканського 
корпусу, генерал-майор Ервін Роммель, 
будучи видатним експертом у веденні

війни піхотними формаціями, тільки в 
останньому часі обняв командування 
панцерними одиницями й не мав досвіду 
в пустельній війні.

Великі труднощі постали й перед 
Х-им летунським корпусом. Попередньо 
він був морським бойовим корпусом 
(Зеєкампфкорпс), тобто мав призначення 
атакувати кораблі у відкритому морі й 
тісно співпрацювати з військово-морсь
кими силами. Крім того, після досить 
довгого стаціонування в Норвегії, кор
пус був перенесений спочатку на Сіці- 
лію, а потім до Африки так швидко, що 
командування не мало змоги належно 
підготувати його до операцій в нових 
умовах.

Таким чином, африканському корпу
сові довелося діяти в обширах із цілко
вито відмінними рельєфними умовами 
від попередніх. Тут була лише одна 
добра дорога та дві залізничні лінії, не 
маючі важливого значення, а наявні 
мапи, завдяки їхній неточності, прак
тично були не до вжитку.

І все ж таки, не зважаючи на це, 
африканський корпус мав деякі позитив
ні прикмети. Його вояки в переважаючій 
більшості були фронтовими ветеранами, 
призвичаєними до ведення мобільної 
війни, а Роммель мав славу великого 
вояка й полководця.

Особовий склад африканського корпу
су рекрутувався з формацій внутріш
ньої оборони, але 3-тя панцерна дивізія 
дала найбільший вклад як в людях, так 
і в матеріалі, бо ще у вересні 1940 року 
дістала призначення на операції в Аф
риці. У зв’язку з цим, більшість вояків 
згаданої дивізії одержала тропічне спо
рядження та пройшла медичний огляд 
з метою установлення, як діятимуть на 
них тропічні умовини. Штаб дивізії про
вів деякі дослідження цих умовин у 
бібліотеці та набув дещо практики у 
швидкому завантажуванні й розванта
жуванні кораблів. Поза тим ніяких 
ґрунтовніших приготувань не було.

БРАК СПЕЦІЯЛЬНОГО ВИШКОЛУ
Як уже зазначалося вище, вояки 

африканського корпусу не пройшли 
спеціяльного вишколу для ведення війни 
в тропічно-пустельних обширах. Коли
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складові частини корпусу одержали на
каз виїжджати до Африки, в Німеччині 
була зима, і командування не мало змо
ги опрацювати будь-яку програму виш
колу. Щойно пізніше воно вибрало 
місцевість Ґрафенвогр у північній Ба
варії як базу, де впродовж літніх міся
ців мав би відбуватися вишкіл відділів 
поповнення й заміни.

Але навіть тоді, коли був би час на 
опрацьовання вишкільної програми, її 
реалізація натрапила б на великі труд
нощі, бо німці не мали практичного до
свіду в провадженні пустельної війни. 
Правда, вони брали участь в африкансь
ких кампаніях упродовж першої світо
вої війни, але вели їх у лісисто-степових 
околицях Південної Африки, кліматичні 
умовини яких були зовсім відмінні від 
пустельних. Силою фактів, командуван
ня мусіло базуватися на ветеранах пер
шої світової війни як на людях, які 
бодай дещо розуміли в цій галузі.

Ще в липні 1940 року генерал-майор 
Гайнріх Кірхайм висловив перед голов
ною квартирою збройних сил Німеччини 
думку, що варто було б вислати до Аф
рики спеціяльну розвідувальну групу, 
яка дослідила б умови в Лівії, Абесінії 
та Італійському Сомалі на випадок, як
що б німецькі війська мали бути вжиті 
в цих країнах для підтримки італійців. 
Головним завданням згаданої групи був 
би підбір військових формацій та необ
хідного для них випосаження, як також 
докладне обстеження кліматичних і те
ренових умовин у цій частині Африки.

В серпні того ж року верховне коман
дування апробувало таку думку, та, 
майже одночасно, це саме зробили й 
італійці. Кірхайм, який мав очолити 
розвідувальну групу, вже підібрав по
трібних для мети людей, але перед 
самим реченцем виїзду розвідників до 
Африки італійці змінили своє попереднє 
схвалення Кірхаймової ідеї, заявивши, 
що вони воліють зачекати й рефлекту
ють на прибуття німців у дещо пізні
шому часі. Виходячи з цього, німці роз
в’язали новостворену групу й вислали 
знову Кірхайма до Франції, де стаціо- 
нував його полк.

СПЕЦІЯЛЬНА ЛІВІЙСЬКА ГРУПА
Пройшло 7 місяців, і верховне коман

дування збройних сил Німеччини дору
чило Кірхаймові поновне формування 
т. зв. спеціяльної лівійської групи (Зон- 
дерштаб Лібієн) і дало їй наказ виїхати 
до Африки. Група виїхала з Берліну 
24-го лютого 1941 року, майже через два 
тижні після того, як аванґардні частини 
німецького африканського корпусу ви
садилися в Тріполі.

Спеціяльна лівійська група складала
ся переважно з експертів панцерної і 
моторизованої війни та знавців піхотної 
і гірської війни. Останні мали зайнятися 
вивченням бойових умовин на терито
ріях Абесінії та Італійського Сомалі. 
Слід зазначити, що чотири члени цієї 
групи, з Кірхаймом включно, були ве
теранами першої світової війни й учасни
ками німецьких кампаній в Африці, хоч 
ніхто з них не брав участи в тих кампа
ніях, які очолював славнозвісний гене
рал-майор Пауль фон Леттов-Форбек.

Кірхайм перебував свого часу в Пів
денно-Західній Африці на протязі де
в’яти років і служив у кінній артилерії, 
піхоті та т. зв. верблюжому корпусі. З 
членів лівійської групи, крім нього, ве
теранами були полковник кінної арти
лерії та два підполковники, також арти
леристи, які брали участь у мілітарних 
операціях в Камеруні й Південно-Захід
ній Африці.

Кірхаймові, одначе, не вдалося вико
ристати своїх людей, тому що Роммель, 
відчуваючи гостру нестачу старшин, 
забрав їх до себе, В червні 1941 року 
Кірхаймові довелося формувати нову 
групу, яка на цей раз одержала назву 
спеціяльної групи для ведення тропічної 
війни (Зондерштаб Тропен). Її завдан
ням було докладне вивчення всіх фаз 
німецьких операцій в Африці та евен
туальне представлення головному ко
мандуванню рекомендаційних зауваг, 
скерованих на покращання ситуації нім
ців у  цих обширах. Кірхайм виконав це 
завдання і подав рапорти, але вони були 
зіґноровані як верховним командуван
ням, так і шефом штабу генералом Віль- 
гельмом Кайтелем.

Італійці мали досвід у веденні пус
тельної війни, але дуже мало допомага
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ли німцям. Одержані рапорти не були 
вистачальними, а в додатку до всього 
прийшли так пізно, що ними не можна 
було користуватися, тому африканський 
корпус мусів сам робити плянування та 
вирішувати справи свого комплектуван
ня й випосаження.

Першою помилкою, яку зробили німці, 
був підбір моторів для возів. Вони виб
рали мотори, які працювали на газоліні, 
бо гадали, що дізельні мотори в умовах 
інтенсивної тропічної спеки »замерза
тимуть«. Таке припущення було помил
ковим. Власне дізельні мотори надава
лися б краще для операцій у пустелі.

Німецьким танкам бракувало відпо
відних повітряних та оливних фільтрів, 
а також підсилених охолоджувальних 
систем, у висліді чого їхні мотори були 
працездатні лише на трасі від 960 до 
1.450 кілометрів, замість нормальних 
2.000-2.400 кілометрів. Це викликало 
потребу частих направ, але на них не 
було часу.

Відділи Люфтваффе також мали свої 
проблеми. Нестерпна спека й пил пе
решкоджали їм у нормальному функціо
нуванні завжди, а спеціяльно тоді, коли 
наступали пісчані бурі (ґгіблі),. Часами 
температура в кабінах літаків доходила 
до 154° Фаренгайта, і, не зважаючи на 
присутність оливних охолоджувачів, ма
ла негативний вплив на працю авіацій
них моторів. Пил і пісок, проникаючи у 
фільтри, виводили їх з дії. Не будучи 
добре випосаженою і вишколеною для 
мілітарних операцій в Африці, Люфт
ваффе проявляла малу активність аж 
до появи спеціяльного типу літаків — 
М^ссершмідт БФ-109-Ф-2) Тропікаль.

ХАРЧУВАННЯ Й ОДЯГ
Можна пристосувати до тропічних 

умовин автомашини, літаки й інше випо
саження, але важко зробити це з персо
налом, який їх обслуговує або направ
ляє. Правда, лікарська комісія може 
встановити чи даний вояк здатний вино
сити тропічну спеку, але після цього все 
залежатиме від харчування й одягу, які 
мають допомогти йому протиставлятися 
невблаганно-суворому й згубному сере
довищу пустелі. Виявилося, що ні хар

чування, ні одяг німців не відповідали 
вимогам.

Виїжджаючи зі своєї країни, німецькі 
вояки одержували залізну порцію — 
запаси їжі на чотири дні та спеціяльний 
триденний приділ. До цієї порції долу- 
чувався транспортний приділ, розрахо
ваний на 14 днів (8 днів подорожі заліз
ницею з Німеччини до Італії та 6 днів 
морського плавання з Неаполю до Трі
полі).

Але, прибувши до Африки, німці по
бачили, що привезені ними харчі до 
споживання не надаються. І хліб, і кар
топля, і масло швидко псувалися, тому 
їх треба було заступати іншими продук
тами тривкішого характеру Італійці про
бували допомогти німцям у цій галузі, 
але, не маючи змоги дати їм конденсо
ване молоко, яйця, шинку й масло, по
силали зернисту каву, сир та олію, ча
сом мармеляду, та й то у недостатній 
кількості.

Це змусило німців брати зі собою ду
же великі запаси харчів, придатних до 
пустельних умовин. Денна пайка ні
мецького вояка була багата на карбо- 
нітрати й олії, але їй бракувало таких 
продуктів, як свіжі овочі, городина та 
свіже м’ясо, а свіжий хліб він одержав 
аж у половині березня 1941 року, коли 
на місці почали працювати пекарні.

Постачання води було організоване 
добре, бо цією справою займалося шість 
спеціяльних компаній, які її добували й 
фільтрували, а сьома цю воду розвозила 
до місць призначення.

Гірше стояла справа з одягом. Німці 
ніяк не могли звикнути до ношення тро
пічного шолома, що не пропускав со- 
няшного проміння й охолоджував голо
ву. Крім того, він не міг захистити 
вояцької голови від куль, шрапнелів, 
уламків стрілен тощо, і невдовзі був 
заступлений сталевим шоломом, забез
печеним спеціяльною бавовняною вклад
кою. Вояцькі куртки й чоботи були дуже 
підігнані й не дозволяли свобідно руха
тися, — отже ввесь тропічний однострій 
німців для війни у тропіках не нада
вався.

Як уже зазначалося попередньо, ге
ографічні мали, якими користувався 
африканський корпус, були неточні й
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невистачальні, що мало своє неґативне 
значення власне в пустелі, де на вели
чезних просторах було дуже мало ме
жових знаків і віх, а між ними проля
гали великі відстані. В тодішніх часах 
Північна Африка мала лише одну добру 
дорогу, яка проходила через Бальбо, та 
дві залізничні колії в Кіренаїці, але й 
вони не були зазначені на більшості 
мап. Це змушувало німців користувати
ся компасами, одометрами, навіть секс
тантами, щоб відшукати потрібний 
напрям, та дуже відбивалося на військо
вих операціях.

МОЖЛИВОСТІ АФРИКАНСЬКОГО 
КОРПУСУ

Не зважаючи на всі вищеперелічені 
недоліки, африканський корпус розпо
чав свою дію блискуче, завдяки високо
якісним військовим одиницям та першо
рядному командуванню. Але незабаром 
почалася німецько-совєтська війна, яка 
поглинула всю увагу німців, африкансь
кий театр воєнних дій зайняв друго
рядне місце, і це мало неґативний вплив 
на дальші операції корпусу, бо йому 
бракувало постачання й заміни бойових 
частин свіжими. Крім того, ані німці, ні

італійці не розробили як слід своїх 
військових плянів, вони не розуміли 
необхідности повного контролю над об- 
ширами Середземного моря, що забезпе
чило б їхні комунікаційні лінії, а в 
додатку до всього, забагато цікавлячись 
Европою, не могли позбутися хибної 
думки, що африканський театр воєнних 
дій має цікавити тільки Африку.

Осяги африканського корпусу були б 
далеко більші, коли б він, як плянува- 
лося спочатку, прибув до Африки в 
1940 році. Правда, верховне команду
вання збройних сил Німеччини усвідом
лювало собі, що італійці потребувати
муть допомоги німців, але на початках 
воно було зайняте іншими справами і 
не звертало уваги на Африку, а коли 
потреба такої допомоги стала пекучою 
проблемою, вислало сюди африканський 
корпус. Розбудувати свої сили в Африці 
німцям перешкодила війна на сході. За
хопившись ідеєю »Драг нах Остен«, нім
ці кинули проти Совєтського Союзу 
максимум свого мілітарного потенціялу, 
і це не дало їм можливости зреалізувати 
їхню початкову мету — розбити Бри
танську імперію.
(Mil. Review. Vol. XLV. July 1965. № 7).

Полк. І. Голоколенко

ТАНКОВІ ПІДРОЗДІЛИ АРМІЇ ЗДА
У зв’язку з перебудовою дивізій сухо

дільної армії, структура танкових під
розділів не позначилася будь-якими 
істотними змінами.

БАТАЛЬЙОН складається із штабу, 
штабової сотні і трьох танкових сотень. 
У ньому є 575 чоловік особистого складу, 
54 середні танки, 2 легкі танки, 2 мостові 
танки, 4 міномети калібру 106.7 мм., ЗО 
панцерних транспортерів і 130 автомашин 
та причіпок.

Крім командира батальйону, до штабу 
належать начальник штабу та слідуючі 
старшини: особистого складу (S1), роз
відки (S2), оперативних справ (S3), ВПС 
(S3), постачання (S4), а також батальйон
ний лікар, старшина-хемік та старшини 
зв’язку й ремонту.

Штабова сотня складається з керів
ництва, чотирьох секцій (штабу, назем

ного спостерігання, танкової та прокла
дання танкових мостів) і шести чіт — 
— важких мінометів, розвідки, зв’язку, 
постачання, медичної та ремонтної.

В секції штабу є помічник старшини 
оперативних справ, два старшини зв’яз
ку та кілька сержантів і стрільців.

Танкова секція має три середні танки, 
призначені для командира батальйону, 
оперативного старшини та старшини 
зв’язку для взаємодії з артилерією. 
Інколи ці танки охороняють командний 
пункт батальйону.

Секція наземного спостерігання веде 
розвідку при допомозі двох середніх 
радіольокаційних станцій А1М/ТРІЗ-21 і 
чотирьох легких АШРРЗ-4.

Розвідувальна чота складається з 
32-ох чоловік. До неї належать: керів
ництво (командир, водій-розвідувач і
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панцерний транспортер М-114): секція 
розвідки (два командири роїв і два їхні 
помічники, чотири водії-розвідувачі, чо
тири спостерігачі й чотири панцерні 
транспортери М-114); танкова секція 
(два легкі танки »М-41«, озброєні гарма
тами калібру 76 мм.); піхотний рій (ро
йовий, два командири груп, два Грана
тометники, три стрільці, два вояки, 
озброєні рушницями АЙ, і водій панцер
ного транспортера).

би до батальйону може бути долучена 
команда виклику тактичної авіяції в 
складі трьох чоловік —  сержанта опе
ративної справи (ВПС) та двох радистів. 
До диспозиції команди надається авто
машина з причіпкою, на якій вмонтовані 
радіостанції для зв’язку з тактичною 
авіяцією.

ТАНКОВА СОТНЯ має керівництво й 
три танкові чоти. До керівництва нале
жать секція управління (командир сотні,

Приготування до виїзду на бойові вправи.

Чота важких мінометів складається з 
4-ох роїв, пункту керування вогнем і 
трьох команд передових спостерігачів. 
Кожний мінометний рій має 5 чоловік 
(командир, навідник, два підношувачі 
амуніції і водій панцерного транспорте
ра). Пункт керівництва вогнем включає 
начальника, двох обчислювачів, апарат
ника й водія панцерного транспортера. 
Передові спостерігачі — три чоловіки 
— всі мають ранґу сержанта.

Медична чота нараховує два старши
ни та 23 сержанти й стрільці, складаю
чись із керівництва і трьох секцій — 
обслуговування медичного пункту, сані
тарної та евакуаційної.

Штатом передбачено, що в разі потре

його заступник, перший сержант і стар
шина зв’язку) та ремонтна секція. В 
секції управління два середні танки та 
дві автомашини. Одним танком користу
ється командир, а другим —  передовий 
артилерійський спостерігач. Якщо не 
передбачається контакту з ворогом, со
тенний користується однією автомаши
ною, а друга віддається в розпоряджен
ня заступника сотенного й першого сер
жанта. Сотня має 90 чоловік особистого 
складу і 17 танків.

ЧОТА складається з п’яти середніх 
танків (»М-60« або »М-48«). Танк типу 
»М-60« впроваджено в озброєння у 1959. 
Він має гармату калібру 105 мм., поєдна
ну зі скорострілом калібру 7.62 мм., та
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протилетунський скоростріл. Бойовий 
комплект: 57 унітарних гарматних по
стрілів і близько 7.000 скорострільних 
набоїв. Початкова швидкість підкаліб- 
рового стрільна з відділюваним піддоном 
дорівнює 1. 475 м/сек. На танку вмонто
вані монокулярний далекомір, інфрачер
воний перископний поиціл, поєднаний із 
звичайним перископним прицілом, та 
інші удосконалені прилади для керуван
ня вогнем. Танк оснащений 12-циліндро- 
вим дізельним двигуном повітряного 
охолодження, який має потужність 750
k. с. Місткість пальних резервуарів —
l. 420 літрів, бойова вага танку — 46,3 
тонни, максимальна швидкість — 48 
км/год., засяг дії — 560 км.

Від вересня 1962 р. почавши, ЗДА 
випускають танки типу »М-60-А-1«, які 
відрізняються від танку »М-60« в основ
ному конструкцією башти, що має видов
жену передню частину. Крім того, в но
вій башті вмонтовано прилад, при допо
мозі якого спостереження може вести і 
набійник.

Танк »М-48« є на озброєнні з 1953 р. 
і має слідуючі бойові характеристики: 
бойова вага — 45 тонн, максимальна 
грубина панцера — 110 мм., максималь
на швидкість — 47 км/год., засяг дії — 
300 км., озброєння — гармата калібру 
90 мм. і два скоростріли (7.62 мм. і 12.7 
мм.). Американці мають намір установи
ти на танках »М-48« гармати калібру 
105 мм. і дізельні двигуни.

Розгляньмо характер дій танкових під
розділів у наступі.

Відомо, що в складі бригади, залежно 
від обставин, може бути 2-5 маневру- 
вальних батальйонів (танкових і мото
піхотних). Як правило, на основі кож
ного з них створюються тимчасові бата
льйонні тактичні групи, т. зв. »таск 
форс«. Для цього мотопіхотні сотні до
лучаються до танкових батальйонів, а 
танкові сотні до мотопіхотних батальйо
нів. Батальйонна тактична група вва
жається збалянсованою, коли в її складі 
є однакова кількість мотопіхотних чіт: 
дві мотопіхотні й дві танкові. Якщо ж 
вона має більше танкових чіт, тоді її 
називають танковою тактичною групою.

Командир батальйону на період бою 
також створює сотенні тактичні групи.

Вони можуть мати слідуючий склад: три 
танкові чоти (штатні) й дві мотопіхотні 
(додані); три танкові чоти й мотопіхотна 
та, нарешті, дві танкові чоти й мотопі
хотна.

Найчастіше (у 80 випадках із 100), як 
відмічається у військовій пресі, танкова 
сотенна група може мати дві танкові 
чоти й одну мотопіхотну.

Згідно з уставом, танкові тактичні 
групи створюються під час маневруваль- 
них операцій, коли бойові дії ведуться 
на відкритому місці, доступному для 
танків. Мотопіхотні тактичні групи при
значені для дій у закритій місцевості, яка 
має велику кількість як природних, так 
і штучних протитанкових перепон, або 
в тих випадках, коли в розпорядженні 
ворога є багато протитанкових серед
ників.

Американці вважають, що найважли
вішою позитивною якістю нової органі
зації дивізії є можливіть перепідпоряд- 
кування танкових і мотопіхотних під
розділів, бо це улегшує організацію тіс
ної взаємодії між піхотою і танками в 
інтересі рішення загального бойового 
завдання. Вони визнають, що без тісної 
взаємодії між цими елементами бойо
вого порядку не можна розраховувати 
на успіх. Тому перед початком бою вони 
рекомендують всестороннє полагодження 
дій не тільки між командирами підроз
ділів, але й між окремими залогами та 
вояками.

Кожна танкова залога і кожний пі
хотинець повинні знати взаємні завдан
ня та можливості озброєння. Вони по
винні вивчити взаємні методи знищення 
цілей, способи зв’язку та добре знати 
пляни вогню і маневру.

Для зв’язку і взаємних цілевказань 
поміж піхотою і танками використову
ються радіо, зорові сигнали (трасуючі 
кулі, димові Гранати та сигнальні ра
кети), особисті контакти й зовнішні теле
фони, встановлені на задніх частинах 
танків.

Тактичним групам звичайно вказують 
об’єкти, якими вони повинні оволодіти. 
Для батальйонної групи, наприклад, кін
цевий об’єкт дається на віддаль при
близно 6-8 км. од переднього краюі обо
рони ворога, для сотенної — 3-4 щм., а
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для потової — 1-1,5 км. Іноді батальйо
нові й сотні визначають проміжні об’єк
ти ( відповідно 3-4 і 1,5-2 км.), особливо 
тоді, коли їх захоплення може мати 
вплив на характер дальших дій.

Звичайно батальйонна тактична гру
па, в залежності від складу, місцевости, 
бойового завдання й характеру дій во
рога, веде наступ на фронті завширшки 
до 3.000 м., сотенна — до 1.200 м. і ч(о- 
това — до 400 м. Перед боєм той ч’и 
інший підрозділ шикується в бойову ла
ву, тобто так, щоб це забезпечувало на
дійне керування підрозділами і пере
вагу над ворогом там, де скупчуються 
основні зусилля. Для батальйону існує 
два основні бойові порядки: КОЛОНА 
(коли тільки одна сотня знаходиться 
спереду, хоч останні можуть наступати 
н0 лише одна за одною, але й побіч) 
і1 ЛІНІЯ (коли не менше двох сотень 
ведуть наступ поруч). Всі інші форми 
шикування (ешельоновані, кутом уперед 
чи назад) — це лише різновидності ко
лони й лінії.

Колонний бойовий порядок застосо
вується при зближенні з ворогом, під 
час нічного наступу й наступу в туманну 
погоду, коли підрозділи долають дефіле 
і густий ліс. Такий порядок уможлив
лює командирові легше керування окре
мими підрозділами й у разі потреби 
забезпечує швидке перешикування ці
лого батальйону.

Лінійна лава дає можливість скупчи- 
ти сильний вогонь лише перед фронтом. 
Керувати при цьому підрозділами знач
но важче. Така форма бойового порядку 
застосовується під час атаки на об’єкти 
або при переході гребенів висот.

Бойовий порядок кутом уперед, як го
вориться в уставі^ забезпечує чудові 
можливості для скупчення вогню пе
ред фронтом і досить добрі — в сто
рону флангів, а також дозволяє на лю
бий маневр з ціллю осягнення виріш
ного успіху.

Сотенна тактична група може мати 
різний бойовий порядок: колонний, лі
нійний, кутом уперед чи назад й усту
пом управо або вліво.. При цьому кожна 
чота в бойовому вишикуванні сотні може 
застосувати любе шикування.

Одержавши бойове завдання, коман
дир тактичної групи розробляє плян ата
ки, включаючий схеми маневрування і 
вогневого забезпечення. Під час бою ба
тальйон в основному користується двома 
видами маневрування: обходом і про
ривом. Коли застосовується обхід, тоді 
створюються два групування сил і се
редників: групування головного й допо
міжного ударів. В напрямку головного 
удару скупчується більшість сил і се
редників, призначених для рвучкого 
виходу на фланг основних сил ворога. 
Підрозділи, діючі в другорядному на
прямі, одержують завдання зв’язати во
рога перед фронтом, увести його в по
милкову уяву відносно напрямку голов
ного удару й не допустити до того, щоб 
ворог перекинув свої сили проти групи 
головного удару.

В пляні вогневого забезпечення бою 
вказуються завдання, вирішувані так
тичною авіяцією, підтримуючою арти
лерією та батальйонними вогневими 
середниками.

Американці надають вельми важли
вого значення безпосередній підтримці 
летунства. Ще до початку бою його уда
ри плянуються завчасу, з визначенням 
окремих об’єктів, та узгіднюються з 
тими завданнями, які вирішують ракет
но-ядерні середники, артилерія і міно
мети. Право виклику тактичного летун
ства надається любому командирові.

Для безпосередньої артилерійської під
тримки до батальйону (тактичної групи) 
додається батерія самохідних гавбиць 
калібру 105 мм. Звичайно вона пересу
вається на віддалі трьох кілометрів од 
авангардних підрозділів. Старшина зв’яз
ку взаємодії з артилерійським дівізіо- 
ном допомагає командирові батальйону 
плянувати артилерійський та міномет
ний вогонь, а в часі наступу забезпечує 
виконування артилерією її бойових зав
дань.

Міномети калібру 106.7 мм. уважають- 
ся важливим вогневим середником ба
тальйону. Вони перевозяться на пан
церних транспортерах і можуть вести 
вогонь безпосередньо з машин. Як ві
домо, мінометна чота має три передові 
спостерегачі, яких долучають до аван
гардних підрозділів. У кожній сотні є
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спеціяльний танк, яким цей передовий 
спостерігач (форвард обзервер) користу
ється. Перебуваючи безпосередньо в. бо
йових лавах військ, передові спостері
гачі розвідують цілі й коректують мі
нометний вогонь.

Чота займає вогневі становища на від
стані 1,5-2 км. від передових підрозділів. 
Пересувається, в залежності від обста
вин, або в повному складі, або парами 
чи навіть поодинокими мінометами, щоб 
не припиняти вогневої підтримки тан
кам і піхоті.

Розвідувальна чота використовується 
в інтересах батальйону. Трапляється так, 
що ціла чота або її частина можуть бу
ти долучені до сотенної тактичної гру
пи, коли вона вирішує завдання відір
вано від основних сил батальйону. Під 
час бою чота веде розвідку спереду бо
йової лави, прикриває фланг або про
міжки між батальйонними підрозділами.

Американці мають два способи пере
ходу до наступу: з ходу і з вихідного 
положення, займованого в безпосеред
ньому контакті з ворогом. Перед насту
пом з ходу підрозділи знаходяться в 
районах скупчення, звідки й просову
ються на становище розвивання для 
атаки.

Перед атакою ведеться ядерна й арти
лерійська підготовка, при чому удари 
наносяться по об’єктах на всю глибину 
оборони.

Після загального сигналу танки й пі
хота переходять до наступу. Танки від
кривають вогонь у першу чергу по тих 
цілях, які перешкоджають блискавич
ному наступові, а передовсім по танках 
ворога. Мотопіхота знищує протитан

кові середники й винищувачів танків.
Під час атаки командир сотні (ч'оти) 

керує вогнем підрозділів, даючи допов
нюючі завдання кожному з них, а навіть 
окремим танкам.

Підтримуюча артилерія і міномети ве
дуть вогонь переважно по тих цілях, 
які розташовані в глибині й не можуть 
бути обстрілювані танками, а також за
стосовуються для створення димових 
заслон, під прикриттям яких тактичні 
групи здійснюють той чи інший маневр.

Танки й піхота цілий час дуже тісно 
співпрацюють, при чому є три способи 
використання танкових і піхотних під
розділів.

Перший — танки й піхота атакують в 
одному напрямі. При цьому піхота, ді
юча з панцерних транспортерів, не від
ривається від танків, намагаючись яко
мога більше зблизитися до ворога. Вона 
зіскакує з машин щойно тоді, коли во
рог веде сильний протитанковий вогонь, 
коли треба знищити протитанкові пе
решкоди або коли треба допомогти тан
кам в руйнації протитанкових серед

ників, перешкоджаючих просуванню тан
ків і транспортерів.

Другий — танки й піхота атакують 
ворога двома напрямками, які сходяться.

Третій — танки підтримують атакуючу 
піхоту лише вогнем з місця. При цьому 
піхота, використовуючи приховані під
ступи, наближається до об’єкту і під 
прикриттям вогню атакує його фланг.

Оволодівши об’єктами, підрозділи за
кріплюються в них, приводять себе до 
порядку, потім одержують нове завдан
ня і продовжують наступ.

Маневри поза залізною заслоною. Наступ сов. танків і піхоти.
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Полк. А. В.

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
В американській армії тактична під

готовка являється провідним предметом 
військового навчання. На неї відводить
ся понад 30% усього навчального часу, 
не рахуючи періодичних вимаршів під
розділів у рухомі табори та їхньої учас
ти у вишкільних маневрах, які відбуває 
повний склад бригади чи дивізії.

Тактичні зайняття і навчання мають 
за ціль підготувати підрозділи до успіш
ного виконання різних бойових завдань 
в умовах примінення ядерної зброї, а 
також в обставинах, коли застосовують
ся звичайні середники боротьби. Вони 
переводяться як удень, так і вночі, а 
при цьому завжди створюється складне 
оточення, максимально наближене до 
бойового. Характерним явищем є те, що 
до деяких навчань включаються під
розділи інших родів військ та авіяція.

В суходільній армії тактична підго
товка переводиться кількома етапами. 
Початкові навики бойових дій вояки 
одержують у вишкільному центрі, де 
вони перебувають на протязі шістнад
цяти тижнів. Упродовж перших двох 
місяців усі рекрути, незалежно від ха
рактеру їхньої дальшої служби, вишко
люються згідно із загальною програмою. 
Пізніше їх розпреділюють по групах, 
враховуючи фахи, і на протязі ще двох 
місяців із них готують танкістів, арти
леристів, саперів тощо.

На тактичну підготовку вояка відво
диться 35 годин. Дуже велике значення 
надається фізичному гартові вояків, ви
хованню в них наступального духа, 
впевнености в своїй зброї, почуття това
риської взаємодопомоги, довір’я до своїх 
командирів і начальників.

Вишкіл відбувається тільки в польо
вих умовах. Вояків навчають потаємно 
рухатися на полі бою, поборювати різно
рідні перепони й загороди, ефектовно 
застосовувати зброю вдень і в умовах 
обмеженої проглядности, маскувати й 
користати з різних сховків. Інструктори 
змагають до того, щоб кожний вояк умів 
вести спостереження і швидко переда
вати відомості, зберігати захоплені до

кументи ворога, не потрапляти в полон 
і т. д.

На удосконалення дій кожного пооди
нокого вояка в складі піхотного рою 
призначається 21 година. За цей час на 
тактичних зайняттях відпрацьовують 
три теми: рій у наступі, рій в обороні й 
тактичний вишкіл рою з бойовим стрі
лянням. 50% зайнять відбувається вночі. 
Кожний вояк ознайомлюється з бойо
вими порядками рою, вивчає способи 
пересування, засоби зв’язку й сигналі
зації, принципи поєднання вогню і руху 
в наступі тощо.

На тактичних навчаннях з бойовим 
стрілянням завжди ставиться обмежене 
завдання — переконати стрільця, що він 
повинен вести вогонь по району, зайня
тому ворогом, навіть тоді, коли видимих 
цілей немає. Вояк повинен твердо усві
домити собі, що коли ворога тримати 
під безперервним сильним обстрілом, то 
він не має можливости протидіяти 
ефективно своїми середниками.

Під час навчання дій рою в комплексі 
з тактикою опрацьовуються питання 
оборони від зброї масового пораження, 
інженерної, фізичної і санітарної підго
товки. Цей етап вишколу закінчується 
тижневим перебуванням вояка в мобіль
ному таборі.

Типові програми вказують, що в тако
му таборі вояки ввесь час повинні зна
ходитися в оточенні, близькому до бойо
вого. Зокрема приділяється увага розо
середженню особистого складу, маску
ванню від повітряного й наземного спо
стереження, міроприємствам, попереджу
ючим напади партизанів і просочування 
дрібних ворожих груп, а також індиві
дуальній і груповій обороні перед діян
ням ядерної, хемічної та бактеріологічної 
зброї.

З навчального центру вояк потрапляє 
на штатну посаду в лінійну частину, де 
відбуває дальшу практику дії одинцем 
у марші, розвідці і т. п. Тут на сколочу
вання рою по тактиці відводиться 40 
годин. Спочатку на тактичному вишколі 
опрацьовуються дії в бойових порядках,
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проблеми керування, атаки і найпрості
ші маневри на полі бою. Потім перево
дяться тактичні зайняття на теми насту
пу, оборони, розвідки й маршу. В той 
самий час вивчаються порядок дій проти 
партизанів і просочених дрібних відді
лів ворога та способи оборони перед 
зброєю масового пораження. Вояків 
учать користуватися мапою і знайом
лять із панцерним транспортером.

У танкових підрозділах на оформлення 
рою спеціяльного часу не призначаєть
ся. Вважають, що залога буде вишколе
на злагодженим діям на зайняттях 
вогневої підготовки в ході виконання 
вправ курсу стріляння. На протязі 40 
годин вояків знайомлять із способами 
виявлення, позначення й подолання за
мінованих полів і перешкод, роз’ясню
ють порядок провадження маршу (дис
ципліна маршу, дії в районах збірок, 
маскування, боротьба з партизанами й 
дрібними ворожими групами).

Типові програми бойового вишколу 
встановляють слідуючий порядок про
ведення зайнять у складі чоти (сотні): 
загальний тактичний вишкіл, самостій
ні тактичні навчання у всіх видах бою, 
спільний вишкіл з підрозділами інших 
родів військ і двосторонні тактичні нав
чання за комплексною темою.

Самостійний тактичний вишкіл охоп
лює такі теми: чота (сотня) в наступі; 
чота (сотня) в обороні; чота (сотня під 
час відходу. Для чоти виділяється 44 
години, для сотні — ЗО годин. При цьому 
25% усіх навчань із чотою і до 50% 
із сотнею відбуваються вночі або в умо
вах обмеженої проглядности.

На чотових і сотенних навчаннях, разом 
із тактичною підготовкою, ведеться ра- 
діяційна розвідка, організовується індиві
дуальна й колективна оборона перед 
зброєю масового пораження, опрацьо
вуються питання першої допомоги й 
евакуації поранених тощо.

На спільному вишколі звичайно діє 
піхотна або мотопіхотна сотня і танкова 
чота, артилерійська батерія та інші під
розділи спеціяльних військ.

Основну увагу американці звертають 
на сотню, вважаючи, що без добре під
готованої і вишколеної сотні не може 
бути боєздатної військової частини.

На заключному етапі вишколу сотня 
виводиться до двотижневого мобільного 
табору, де перебуває постійно в умовах, 
наближених до бойових.

Для перевірки готовости сотні до ви
конання бойових завдань і викриття 
недоліків, батальйонний або інший 
старший командир (найчастіше курінний) 
переводить з нею двостороннє тактичне 
навчання по комплексній темі безпе
рервно протягом 48 годин.

Під час цього навчання перевіряється 
здатність особистого складу діяти в різ
них видах бою і при складному оточенні, 
в тому з приміненням зброї масового 
нищення, вести боротьбу з партизанами 
й просоченими дрібними ворожими гру
пами, вміння сотенного й чотових вести 
розвідку та надійно керувати підрозді
лами при різких змінах оточення. Крім 
цього, на деяких етапах вишколу може 
переводитися бойове стріляння цілої 
сотні. В такому випадку на поліґоні 
споруджується сповидний опірний 
пункт чоти ворога.

Розгляньмо, як ведеться вишкіл за 
типовою для всіх танкових сотень темою 
»Дії сотні в складі аванґарду, перехід 
до оборони, відхід і наступ«.

Призначаються керівник вишколу, 
його помічники для імітації, питань ви
користання зброї масового нищення (цей 
помічник одночасно є начальником шта
бу), позначення ворога, запілля, техніч
ної частини, зв’язку й озброєння, а та
кож посередники для кожної штатної 
чоти й чіт, приділених та діючих за 
ворога.

Кожний посередник забезпечується 
невеликою автомашиною, що має радіо
станцію. Для зв’язку створюється три 
радіосітки: керівництва, командира сот
ні й підрозділів, діючих за ворога.

На навчання звичайно виводяться 
танкова сотня, одна або дві піхотні чоти, 
посилений відділ (до сотні) для »воро
жих« дій, передовий артилерійський 
спостерігач, група вояків, підготованих 
до дій як військовополонених, підроз
діл матеріяльно-технічного забезпечен
ня, літак з розпізнавальними знаками 
»ворога« (для імітації примінення серед
ників масового нищення), а також
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На тактичних зайняттях. Поборювання перешкод

саперний рій для підриву імітаційних 
середників.

Всі підрозділи забезпечуються сліпи
ми артилерійськими й рушничними на
боями, димовими ґранатами, ракетами 
і т. д.

Керівник опрацьовує плян навчання, 
в якому усталюється задум, загальне й 
поодиноке положення по етапах, а та
кож дії сторін і посередників. До пляну 
долучаються мала з графічним пляном 
навчання, пляни розвідки, праці посе
редників, матеріяльно-технічного забез
печення і загальні вказівки підіграючій 
стороні.

В пляні розвідки показуються дії 
підіграючої сторони, порядок ведення

розвідки та взаємної інформації посе
редників сторін. Плян праці посередни
ків зображує їхні обов’язки й завдання, 
подає форму одягу й розпізнавальні 
знаки, оціночні показники (листи оцінок) 
та порядок рапортів керівникові. Вка
зівки дій підіграючої сторони по окре
мих етапах також оформлюються спеці
альним документом.

Навчання розбивається на чотири 
етапи:

1- й (12 годин) — дії сотні в складі 
аванґарду при виході з глибини до лінії 
правдоподібної зустрічі з ворогом;

2- й (14 годин) — дії сотні в обороні;
3- й (8 годин) — відхід на нові оборон

ні лінії;
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4-й (14 годин) — наступ.
Перед навчанням сотенному подають 

накреслення загального положення, стан 
першого етапу і визначають бойове зав
дання. Для першого етапу може бути 
слідуюче положення: »Танковий ба
тальйон, який знаходиться на віддалі 25 
кілометрів од ворога, має завдання від
бути марш у передовий район його 
скупчення, будучи готовим кожночасно 
перейти на оборону лінії (слідує її наз
ва). Танкова сотня із підсилюючими се
редниками — авангард батальйону«.

На організацію маршу сотні відво
диться 2 години. На протязі цього часу 
посередники перевіряють, як дають 
командири бойові завдання, чи знає 
особистий склад вимоги уставів, бойові 
завдання, маршрут руху, час прохо
дження вихідного пункту, а також го
товість матеріяльної частини.

Під час маршу керівник і посередни
ки, створюючи різні положення діями 
дрібних »ворожих« груп, перевіряють 
уміння особистого складу діяти при на- 
летах авіяції, приміненні ворогом зброї 
масового нищення, здатність сотні в 
марші атакувати з похідної колони. 
Крім того, звертається увага на порядок 
виходу з району скупчення, прохід ви
хідного пункту, організацію охорони в 
марші та зв’язок.

Після прибуття в район скупчення со
тенний організує охорону. Перевіривши 
готовість сотні до відбиття раптового 
нападу й маскування, керівник повідом
ляє сотенного про нове положення, яке 
може бути слідуючим: »Сотня має зав
дання зайняти опірний пункт, будучи 
готового до стримувальних дій. Частини 
Н-ської дивізії, які знаходяться в кон
такті з ворогом, відходитимуть через 
охоронну лінію сотні«.

В період розвідки, віддачі сотенним 
бойового наказу й організації взаємодії 
імітується налет авіяції і бомбардування 
хемічними середниками району скуп
чення з тим, щоб провірити готовість 
особистого складу до дій при хемічному 
нападі ворога під час відсутности со
тенного й чотових.

Сотня виходить в район опірного 
пункту й займає оборонну лінію під по
стійним вогнем »ворога«.

Для того, щоб навчити особистий 
склад, як допитувати полонених і ра
портувати одержані відомості старшому 
командирові, керівник дозволяє кільком 
»ворожим« воякам здатися в полон.

Дальші дії проходять в складній си
туації. Керівник дає можливість »воро
гові« вклинитися в опірний пункт, зму
шуючи цим самим сотенного приймати 
всі міри для відновлення положення, 
евакуації поранених та ушкодженої 
техніки.

На третьому етапі особлива увага 
звертається на організацію відходу сотні 
з однієї оборонної лінії на другу, вміння 
діяти в умовах примінення »ворогом« 
ядерної зброї. З цією метою на другій 
проміжній лінії імітується ядерний ви
бух. Посередники при чотах установлю
ють втрати від вибуху, які складають 
прикладно 15% особистого складу, 10% 
техніки і 10-15% середників зв’язку. 
Втрати опреділюються, виходячи з тих 
конкретних міроприємств захисту, які 
були зроблені підрозділами завчасу й 
у період вибуху.

Одночасно з цим, посередники пере
віряють, як діють командири, щоб лікві
дувати наслідки ядерного нападу й ви
конати поставлене завдання. Етап за
кінчується відводом сотні під покровом 
темряви в район нового збору, де орга
нізовується поповнення боєприпасів, 
пального й відновлення ушкодженої 
техніки.

На початку четвертого етапу керівник 
також повідомляє сотенного про нову 
ситуацію і ставить бойове завдання на 
наступ. Посередники слідкують за тим, 
як командири організовують бій, а з по
чатком наступу дають увідні й опреді- 
люють їхнє вміння керувати підрозді
лами.

Наприкінці навчання робиться пере
вірка щонайменше 50% техніки й озбро
єння, а також оцінюється її справність 
і готовість до дальших дій.

Оцінка за навчання дається за сліду
ючими розділами: готовість матеріяль
ної частини, дії командирів, усієї сотні 
й кожної чоти по етапах навчання, кіль
кість поражених цілей (коли переводи
лося бойове стріляння). Максимально 
сотня може одержати 2.860 точок. Коли
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сотня набрала 95-100% можливої кіль
косте точок — »відмінно«, 85-94,9% — 
»добре«, 70-84,9% — »задовільно« й 

менше 70% — »незадовільно«. Кіль
кість точок, які одержують сотня й 
чоти, виставляють посередники у зав
часу розроблених листах оцінок.

На тактичну підготовку в складі ба
тальйону передбачається 40 годин, із 
них 12 — на дії в наступі, 16 — в обо
роні та 12 годин — на відхід. Баталь
йонні навчання проводяться так само, 
як і сотенні. Правда, в батальйонних

навчаннях обов’язково бере участь так
тична авіяція і розробляються питання 
взаємодії з нею.

Підготовка в складі бригади й дивізії 
ведеться на протязі двох тижнів. Осно
ву її складають польові навчання й ма
неври. Вихід на польові навчання зви
чайно починається з алярмового зриву 
й маршу з району постійної дисльокації. 
В ході навчання командири і штаби 
самостійно вибирають методу і способи 
рішення бойових завдань.

А. Г.

ОЗБРОЄНІ ВЕРТОЛЕТИ
Вертолети володіють великими по

вітряно-транспортними властивостями і, 
що особливо важливе з мілітарної точки 
зору, не потребують спеціяльно урядже
них летовищ. В арміях основних держав 
світу вони застосовуються для тран
спортування військ, бойового споря
дження й інших предметів матеріяльно- 
технічного постачання, висадки десантів 
та евакуації поранених, підтримання 
зв’язку й коректування вогню, ведення 
повітряної і радіяційної розвідок, про
кладання телефонних ліній, висадки 
диверсійних груп, перевезення головних 
частин ракет із ядерними головками, 
виконування функцій ретранслюючих 
станцій тощо.

Останнім часом західня преса все 
частіше підносить питання про необхід
ність примінення вертолетів у бойових 
діях, з метою обстрілу ворожих об’єктів 
і цілей. Є навіть пропозиції ввести до 
складу кожної дивізії спеціяльні під
розділи вертолетів, які могли б безпо
середньо на полі бою взаємодіяти з на
земними підрозділами й частинами.

Західні мілітарні спеціалісти вважа
ють, що озброєні вертолети можуть уда
ряти на комунікаційні шляхи і летови- 
ща, обстрілювати піхоту, танки й інші 
панцерні цілі, а також підтримувати 
вогнем операції своїх військ.

Перші експерименти з озброєними 
вертолетами проводилися у Франції в 
1956 р., коли були встановлені керовані

дротами протитанкові ракети типів 
»33-10« і »33-11«. Після цього американ
ці й англійці випробовували з вертоле
тів протитанкові ракети типів »Кобра«, 
»Віджілент« і »Ентак«. Слід відмітити, 
що ведення вогню ракетами, керованими 
дротами, досить важка справа. Ціль 
увесь час повинна знаходитися на ві- 
зірній лінії, а це обмежує маневрування 
вертолету й робить його вразливим на 
вогневі середники ворога. Власне тому 
тепер посилено розробляються проти
танкові ракети, які наводяться самі.

Пізніше почали використовувати для 
озброєння вертолету поодинокі скоро- 
стріли калібру 7.62 мм. або турельні об
ладнання з двома скорострілами того ж 
калібру. Для збільшення вогневої по
тужносте вертолетів їх оснащували 
скорострілами калібру 12.7 мм., одно- 
цівковими і трицівковими 20-міліметро- 
вими гарматами типу »Вулкан«, а також 
напальмовими бомбами. Але автоматич
ні гармата великого калібру (наприклад, 
ЗО мм.) виявилися непридатними через 
досить велику силу відбою при стрілян
ні й небезпеку пошкодження вертолету. 
Останнім часом широко застосовуються 
реактивні стрільна (НКРС) різних ка
лібрів (од 37 до 127 мм.), як також 
автоматичні ґрднатомети, стріляючі Гра
натами калібру 40 мм.

Військові спеціялісти пропонують ви
користати самонавідні ракети великої 
потужносте, підвищеної далекосте стрі-
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ляння й точности потрапляння в ціль. 
Американці, наприклад, уже перевели 
цілу серію дослідів із приміненням на 
вертолетах радіокерованих ракет »Бул- 
лап« кляси »земля-повітря« для пора
ження наземних і морських цілей, а 
для боротьби з танками — ракет »Ші- 
лелла« й »ТОУ«, оснащених інфрачер
воними та оптичними системами самона
ведення.

»Пірат« (швидкість 200 км/год. і прак
тична стеля 4.300 м.), розроблене ще в 
1958-1959 рр., складається з гармати 
калібру 20 мм. і двох скорострілів ка
лібру 12.7 мм. Уживається для прикрит
тя транспортових вертолетів під час 
висадки військ, знищення малих війсь
кових груп, не маючих зенітного озбро
єння, збирання розвідувальних даних 
тощо.

Американський вертоліт типу »Ірокез«.

У майбутньому плянується приміню- 
вати на вертолетах існуючі типи ракет 
кляси »повітря-повітря«, що значно по
ширить бойові можливості вертолетів та 
дозволить їм вести боротьбу також і з 
повітряними цілями. Перший крок у 
цьому напрямі — це пристосування для 
вертолетів авіяційних ракет типів »Фал- 
кон« та »Сайдвіндер«, а також, можли
во, й малогабаритної зенітної ракети 
»Редай«. Шукання нової зброї для вер
толетів продовжуються.

Розгляньмо озброєння, застосовуване 
сьогодні на вертолетах деяких держав, 
і характер їхніх дій.

ФРАНЦУЗЬКІ ВЕРТОЛЕТИ. Озбро
єння середнього вертолету »Н-34« типу

Вертоліт »Аллует« (крейсерська 
швидкість 170 км/год.) має призначення 
вести розвідку й боротися з танками. 
Озброєний ракетами »ББ-ІІ« або »ББ-12« 
(4-6 ракет). Останньо на ньому почали 
монтувати бічні кронштайни, на яких 
підвішуються контейнери з двома по
єднаними між собою скорострілами ка
лібру 7.5 мм. або нерухомі обладнання 
для вісімнадцяти некерованих реактив
них стріл єн калібру 37 мм. з кожної 
сторони кадовба.

Порівнююче новий вертоліт »Аллует- 
3« з різним озброєнням випробовувався 
в 1964 році. Він сконструйований спе
ціально для транспортування військ і 
вантажів, висадки повітряних десантів,
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безпосередньої вогневої підтримки опе
руючих військових формацій і боротьби 
з танками.

На думку французьких спеціялістів, 
вертолети добре зарекомендували себе 
в боротьбі з танками. Тому тепер завер
шується розробка нового вертолету 
»Аллует-4«, спеціяльно призначеного 
для боротьби з танками ворога, проник
лими в розташування власних військ.

АМЕРИКАНСЬКІ ВЕРТОЛЕТИ. Вер
толіт UH-1B »Ірокез« (швидкість 195 
км/год., засяг дії 340 км.) оснащується 
різними вогневими середниками. Най
більше розповсюдження має варіянт із 
двома скорострілами калібру 7.62 мм. і 
вісьмома НКРС калібру 70 мм., розмі
щеними по обидвох сторонах фюзеля
жу. Вогонь в полеті веде другий летун. 
Модель UH-1B »Ірокез«, призначена для 
підтримки наземних військ, озброєна 
комплектом із двох пускових контейне
рів (по 12 НКРС-ів калібру 70 мм. у 
кожному) або шістьма ракетами типу 
»SS-11«. Вживається також 20-мм. гар
мата »Вулкан«, швидкострільність якої 
дорівнює 2.000 пострілам на хвилину.

На вертолетах ІШ-ІВ і ІШ -Ш  засто
совуються ракети калібру 70 мм. (по ві
сім ракет з кожного боку кадовба), а 
як доповнююче озброєння— паровані 
скоростріли »М-60«, призначені для по
раження живої сили ворога і пристрі
лювання перед запуском ракет. У в’єт
намській війні вживається вертоліт 
»Ірокез«, озброєний 48 ракетами зі скла- 
дуваними стабілізаторами (по 24 ракети 
з кожного боку кадовба). Летуни мають 
спеціяльний пристрій для запуску 
1, 2, 4, 8, 12 і 24 стрілен із темпом стрі
ляння шість стрілен на хвилину.

На зразку вертолета ІШ -ІВ буде 
сконструйований спеціяльний легко 
опанцерений штурмовик з ракетним 
озброєнням для підтримки суходільних 
військ в операціях, де примінення ле- 
тунства виключене.

Вертоліт »Сіу Скаут 47« має невелике 
крило для покращання маневрування, в 
якому розміщуються або додаткові ре
зервуари з пальним, або допоміжне оз
броєння. Стрілець знаходиться спереду 
летуна. На підлозі носової частини ка
біни встановлена турель із двома ско-

Перед відлетом на бойові позиції у В’єтнамі.
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рострілами калібру 7.62 мм. Цей верто
літ у майбутньому повинен стати верто- 
летом-винищувачем для підтримки бо
йових дій суходільних військ, а сьогодні 
використовується для ескорти транспор- 
тових вертолетів із десантом.

Експериментальний вертоліт »Белл« 
ОН-4А споряджений двома обтічними 
ґондолями зі спарованими скорострілами 
калібру 7.62 мм. або такими ж скоро
стрілами з правого боку кадовба й устат
куванням для 40-міліметрового Гранато
мету — з лівого. Далекість стріляння 
такого Гранатомету в полеті 400 м., бо
йовий комплект 120 Гранат.

БРИТАНСЬКІ ВЕРТОЛЕТИ. Експери
ментальні вертолети »Вірлуінд« (макси
мальна швидкість 167 км/год., засяг дії 
500 км.) та »Вессекс« (максимальна 
швидкість 220 км/год., практична стеля 
5.300 м. і засяг дії 550 км.) озброєні про
титанковими стрільнами типів »SS-10« 
і »SS-11«. Одначе британці вважають, 
що озброювати вертолети недоцільно, бо 
це знижує їх вантажну підйомність.

Як повідомляє американська преса, 
тактика застосування озброєних верто
летів розроблена підрозділами збройних 
сил ЗДА, оперуючих у Південному В’єт
намі. їх  використовують для розвіду
вання маршрутів і висадки підрозділів 
у запіллі, прикриття транспортових вер
толетів у полеті, охорони районів ви
садки військ і безпосередньої вогневої 
підтримки бойових дій.

Під час завантажування живої сили 
озброєні вертолети або патрулюють у 
повітрі, або приземлюються, розташову
ючись у периметрі даного обширу для 
відбиття раптового нападу. Коли виса
джується десант, вони знаходяться на 
його флангах і, пролітаючи поблизу во
рога, відкривають по ньому вогонь. До
сягнувши району висадки, озброєні вер
толети виходять уперед і прикривають 
цей район, забезпечуючи командирові 
піхотної формації час на організацію 
атаки, а в часі бою підтримують вогнем 
наступ піхоти.

Використовуючи цей досвід, мілітарні 
експерти західніх держав шукають спо
собів для примінення вертолетів у Евро- 
пі. Розробляється тактика слідування 
повітряних патрулів по маршрутах на 
дуже малій висоті, з використанням ре
льєфу місцевости та затінених сторін 
лісових обширів. Під час висадки де
сантів охорону вертолетів повинні за
безпечити літаки-винищувачі.

У маневрах американці застосовували 
озброєні вертолети для пораження піхо
ти й танків у районах скупчення, орга
нізації несподіваних налетів із засідок 
на колони »ворога« в марші та для при
криття відходу своїх військ. Вони охо
роняли батальйонні колони під час мар
шу з флангів, а також брали участь у 
безпосередній вогневій підтримці піхоти, 
яка атакувала.

Є думки про те, щоб використовувати 
озброєні ракетами вертолети для бороть
би з контратакуючими танками ворога. 
При цьому рекомендується, щоб, вони, 
використовуючи догідний рельєф місце
вости і маскуючись, раптово з’являлися 
над танковою групою, наносили їй удар, 
а потім швидко відходили в розташу
вання своїх військ.

Під теперішню пору в армії ЗДА роз
робляються пляни бойового примінення 
вертолетів у складі спеціяльних повіт
рянодесантних військ. Створена експери
ментальна 11-та штурмова повітряноде
сантна дивізія, на досвіді якої будуть 
перевірені нові методи наступу з вико
ристанням вертолетних підрозділів у 
великих маштабах. Штатний склад пов
ністю укомплектованої дивізії —  1.235 
старшин, 580 підстаршин і 14.139 вояків 
(усього 15.954 чоловіка). Для забезпе
чення дивізії сформована авіотранспор- 
това бригада, яка нараховує в своєму 
складі понад 130 озброєних вертолетів. 
Вишкіл цієї дивізії відбувся в квітні 
м. р., а тепер вирішується справа життє
здатносте цієї формації.

УКРАЇНЦІ, КОЛИШНІ ВОЯКИ!
СТАВАЙТЕ ЧЛЕНАМИ ОбВУ 

НАЙБІЛЬШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
КОМБАТАНТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЕВРОПІ!
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В. ТОМКІВ

В’єтнамська війна та її безвиглядність
Хоч колишні колоніяльні потуги ви

знали по закінченні останньої світової 
війни право на незалежність багатьом 
народам Азії і Африки, включно з та
кими, які цього права навіть не дуже 
голосно домагалися, — то у випадку 
В’єтнаму, ці, наскрізь справедливі, праг
нення були французами безоглядно по
борювані. Хоч сьогодні цей фактор у 
загальному промовчується, саме в ньому 
криється чи не найголовніша причина 
продовжування цієї боротьби, а разом 
з тим і трагедії в’єтнамців.

Передусім треба ствердити, що серед 
західнього суспільства мало хто усві
домлює вагу історії цього нещасливого 
народу. Вона сягає в сиву давнину і є 
найкращим свідоцтвом його прагнень. 
Це історія, яка хоч і повна леґенд, знає 
багато прикладів неперевершеного геро
їзму, патріотичного патосу і незрівняної 
посвяти в безвиглядній та тим не менше 
впертій і послідовній визвольній бороть
бі. Безвиглядній, бо це була боротьба, 
що велася цілими століттями проти 
завжди в багато разів сильніших, за
хланних на багатства В’єтнаму, ворогів.

Насамперед вона велася проти китай
ців, які панували над цими просторами 
ще від ІІІ-го століття перед Хр. Щойно 
від XV ст. китайці стали ступнево втра
чати свій контроль. На жаль, в’єтнамці 
не довго натішилися свободою. Невдовзі, 
над вичерпаним віковою боротьбою на
родом, місце поневолювачів зайняли 
французи, а простір, скуповуваний ни
ми, став відомий, як французький Індо
китай.

Під час останньої світової війни, фран
цузькі колоніяльні чинники колябору- 
вали з японцями, які в Індо-Китаю роз
будовували свої випадні бази для даль
шого підбою Азії. Проти японців сфор
мувалися групи спротиву, з метою 
викинення з країни і японців, і фран
цузів та осягнення незалежности. Це 
був патріотично-визвольний рух, який 
включав у собі всі існуючі суспільні і 
політичні групи й майже нічим не від

різнявся від подібних попередніх рухів. 
Проте, дуже скоро, на перше місце 
з-поміж усіх цих груп вийшла »В’єт- 
Мінг« — група, керована комуністом 
Го Ші Мін-ом. Виросла вона у поважну 
силу в досить цікавий спосіб: Го Ші Мін 
співпрацював з альянтською головною 
квартирою на Далекому Сході, яка на 
той час перебувала в південному Китаї. 
Користаючи з великої матеріяльної до
помоги від тодішнього китайського уря
ду під проводом Чіянґ Кай-шека, у не- 
виясненій і досі ситуації згоди а, мож
ливо, що й заохоти з боку таємної війсь
кової служби ЗДА, — Го Ші Мін сфор
мував тимчасовий »демократичний« уряд 
для В’єтнаму. В міжчасі В’єт-Мінг под- 
порядкувала собі всі інші групи спро
тиву в країні і, таким чином, Го Ші Мін 
був приготований перебрати владу в 
свої руки негайно після японської капі
туляції.

Між проголошеною Го Ші мін-ом 
»В’єтнамською Народньою Демократич
ною Республікою« в 1945 р. і француза
ми, які старалися відновити свою коло- 
ніяльну владу, розпочалася довга і за
тяжна війна. Та вона не велася ніколи 
за устійненими чи принайменше відоми
ми досі методами. »Ворог«, —  хоч на 
той час, ще дуже нечисленні партизан
ські загони, — появлявся несподівано й 
бравурними, просто одчайдушними на
падами розгромлював менші, а то й 
більші відділи французького війська, 
після чого зникав безслідно. Партизани 
були всюди, отже там, де їх ніхто не 
сподівався, і ніде, коли за ними шукали.

Такі методи були для французької 
армії несподіванкою. Французам було 
трудно уявити собі, що примітивно 
озброєні селяни, без військового вишко
лу і без належного виряду могли ста
вити такий успішний спротив і то реґу- 
лярній армії. За сім років такої без- 
виглядної і безнастанної боротьби, ця 
модерна озброєна понад чвертьмільйо- 
нова армія тільки самими вбитими втра
тила аж 96,000 вояків. Чи ж диво, що
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військові командири тратили нерви? Та 
коли за доконані напади вони мстилися 
над мирним населенням, то це привело 
до далекойдучих наслідків. Більшість 
в’єтнамського селянства, яке нормально 
було завжди неприхильне до наїзника- 
чужинця, змінило своє наставления на 
вороже. Таким чином, через бруталь
ність французького вояцтва в допитах 
і вимогах інформацій щодо рухів пар
тизанів, яких воно не могло, або не хо
тіло дати, — співпраця селянства з 
В’єт-Мінгом радше затіснювалася. Дій
шло до того, що в ефекті головна ко
манда французької армії була змушена 
концентрувати війська в головніших 
містах та в спеціяльно укріплених му
рами і кільчастими дротами пунктах 
опору.

Війна з невловимим ворогом продов
жувалася, але велетенські кошти і втра
ти в людях не мали ніякого відношення 
до ймовірних тактичних успіхів. Ко
ли ж у Китаї прийшло до перемоги ко
муністів (в 1949 р.), ситуація стала ще 
більш безвиглядною. Все таки, фран
цузькі старшини, хоч безрадні супроти 
примінюваних В’єт-Мінгом методів бо
ротьби, твердили, що »коли б повстанці 
вийшли бодай раз до відкритого бою, то 
їм відхотілося б воювати з нами раз і 
назавжди«. Цю фразу повторювано все 
ще гордовитим вояцтвом на всі лади, аж 
доки власне не прийшло до такого бою 
під Дієн Бієн-фу. Досьогодні важко по
вірити в те, що сталося: першорядно 
озброєна, вишколена і вивінувана мо
дерною технікою французька експеди
ційна армія була переможена босоноги
ми селянами, озброєними переважно — 
аж смішно згадати. . .  бамбусовими 
киями.

н= =н *

Здається, що мало хто співчував руїні 
французького престижу. Навіть амери
канці, хоч і спільники французів в 
А'тлантійському та інших пактах, вва
жали, що, поперше, французи кепські 
вояки і не воювали так, як треба, а, 
подруге, вони були імперіялісти й проти 
них велася справедлива визвольна вій
на, байдуже, що цю війну очолював 
старий комуніст — Го Ші Мін.

Після Дієн Бієн-фу, в 1954 р., відбу
лася в Женеві мирова Конференція, в 
якій брали участь представники 14-ох 
держав (включно з СССР, червоним Ки
таєм і Північним В’єтнамом). Диплома
там західніх держав вдалося досягти 
постанов створення трьох самостійних 
держав з колишнього Індо-Китаю: Ля- 
осу і Камбоджі, які мали стати невт- 
ральними, та В’єтнаму, який поділено на 
Північний, зі столицею Ганой, та Пів
денний, із столицею Сайґон. Таким чи
ном, майже одна четверта всієї території 
колишнього французького Індо-Китаю 
була віддана під контроль комуністів. 
Але навіть і цей стан мав бути тимча
совий, доки в цілій країні не відбудуть
ся вільні вибори під контролем спеці
яльно до того покликаної міжнародньої 
комісії.

Цікавим був факт, що представники 
комуністичних країн (як і всі інші учас
ники Конференції) зобов’язалися »не 
вмішуватися у внутрішні справи ново
посталих країн, не доставляти туди 
зброї чи військового виряду і не поси
лати туди своїх військ«. Вони були 
певні, що комуністи досягнуть »|вибор
ної« перемоги без зайвих труднощів, бо 
вже тоді користувалися достатніми 
людськими силами і засобами терору. 
Можливо, що це була причина, чому 
представник ЗДА Джон Фостер Далес 
відмовився таке »зобов’язання« підпи
сати.

До компетенції Міжнародньої Конт
рольної Комісії, до якої ввійшли пред
ставники Канади, Індії і Польщі, нале
жало наглядати за здійсненням постанов 
Конференції та про свої спостереження 
звітувати її двом предсідникам — СССР 
і Великобританії.

Між членами цієї Комісії майже ніко
ли не було однозгідности: польська
репрезентація твердила одне, а канад
ська й індійська, отже більшість, — що 
інше, зокрема про грубі порушення дого
вору Китаєм і Північним В’єтнамом, які 
мілітарно всіляко допомагали комуніс
там у Ляосі, Камбоджі та в Південному 
В’єтнамі. Коли втікачі з-під комуністич
ного режиму, в кількості близько одного 
мільйона осіб, переважно християни, 
подалися на південь, то комуністи по
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винні були б залишати Південний В’єт
нам і скеровуватися на північ, до спе- 
ціяльно для них створеної женевським 
договором комуністичної держави. Але 
цього не сталося. Завдяки постійно зрос
таючій допомозі з півночі, комуністи 
переорганізувалися у »Фронт Всенарод- 
нього Визволення«, т. зв. В’єт-Конґ. Те-

існуючих обставинах, передбачити. Як 
і в кожній іншій, керованій комуніста
ми державі, 99% виборців у північній 
половині В ’єтнаму віддали б свої »го
лоси« на керовану Го Ші Міном кому
ністичну партію. Якщо взяти під увагу, 
що й у Південному В’єтнамі комуністи 
користають із симпатій і підтримки ши-

Нічна патруля мотомеханізованої американської частини у В’тнамі.

рором, пропагандою й агітацією, В’єт- 
Конґ невдовзі підпорядкував собі понад 
три чверти всього простору й контролю
вав більшу половину людности Півден
ного В’єтнаму.

Однозгідність Комісії була тільки в 
одному ствердженні, а саме, що прем’єр 
сайґонського уряду (та довголітній пре
зидент держави) Нго Дінг-Дієм відмо
вився від проведення вільних виборів 
на території всього В’єтнаму. Ця відмо
ва сильно скріпила становище і престиж 
Го Ші Міна, як »виразника прагнень 
народу і соборности В’єтнаму«. Проте, 
цій відмові не треба дивуватися, бо 
вислі# виборів можна було відразу, в

роких кіл людности, головно селянства, 
яке їм завдячує ліквідацію французької 
колоніяльної системи, то така ситуація 
не давала жадних виглядів на виборчу 
перемогу. Тому безсумнівна антикому
ністична постава Дієма була для ЗДА 
не абиякою заохотою прийти йому з 
допомогою. Зокрема після Кореї, полі
тика ЗДА велася по лінії здержання 
агресивного наступу комунізму й вдер
жання існуючого »статус кво«.

У зв’язку з тим, у Сайґоні і в інших 
більших містах Південного В’єтнаму 
з’явилося кілька тисяч американських 
військових старшин. Як вишкільники і 
дорадники, вони зайнялися вишколом й
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організацією армії, яку було випосажено 
легкою і важкою зброєю, всіляким тех
нічним вирядом, танками та, навіть, 
літаками.

В інших, більш нормальних обстави
нах, ці заходи можна було б подивляти: 
на протязі кількох років постала молода 
армія, вишколена в уживанні модерної 
зброї, великою мірою моторизована, з 
власним командуванням. Та як невдовзі 
виявилося, ці заходи були змарнованням 
часу і колосальних коштів. Бо хоч ця 
близько чотиристатисячна армія могла 
становити поважне забороло у випадку 
зовнішньої, конвенційної агресії з пів
ночі, то у випадку внутрішньої бороть
би, зокрема тих її форм, якими послуго
вувався В’єт-Конґ, —  ця армія була 
безсильна. В своїй настанові допровади
ти до соборности В’єтнаму в одній дер
жаві, комуністичні загони В’єт-Конґу 
ліквідували кожного, хто був на переш
коді цьому. Насамперед вони вбивали 
різних провінційних урядовців, адмі
ністраторів, свіжо вишколених військо
вих старшин. Поодинокі явища такого 
терору стали невдовзі масовими. В до
датку, партизани всілякими способами 
змушували селянство до непослуху ре
жимові і таким чином досягли, мабуть, 
згори заплянованої мети: урядові кола 
стратили нерви. Справжні виконавці 
безслідно зникали, а урядові війська 
мстилися на невинному населенні. За
стосовування збірної відповідальности, 
терор поліції, непотизм уряду та, що 
найгірше, політична короткозорість в 
трактуванні буддистської більшости 
людности, — все це зручно використо
вувала пропаганда В’єт-Конґу. Урядові 
перевороти в Сайґоні були водою на їх 
млин. В’єт-Конґ загрозливо зростав у 
своїх впливах і на силі. Він опановував 
чимраз більші простори, підпорядкову
ючи собі більшість селянства і поповню
ючи ним свої ряди. Офіційний уряд 
контролював насправді міста, де стаціо- 
нували більші військові з’єднання, але 
шляхи комунікації між ними було чим
раз трудніше вдержувати. Дійшло до 
того, що єдиним надійним способом 
постачання і зв’язку стали тільки літаки 
і вертолети.

* * *
Нема сумніву, що Південний В’єтнам 

вже давно став би комуністичним, ко
ли б не всебічна мілітарна допомога 
ЗДА. З кількох тисяч старшин, які ори
гінально прибули на прохання савой
ського уряду, в характері вишкільного 
та дорадчого персоналу для новостворе- 
ної в’єтнамської армії, військові сили 
ЗДА у В’єтнамі зросли незабаром до 
кількадесяти тисяч. Рдзом із модерно

Обсервація ворога.

озброєною в’єтнамською армією, це тво
рить майже півмільйонову збройну силу, 
а такій силі, яка чисельно кількакратно 
переважає сили В’єт-Конґу, не повин
но б бути трудно здушити партизанів. 
Та це виявилося неможливістю, попер
те , тому, що в парі зі зростом амери
канських воєнних сил зростали пара
лельно і сили В’єт-Конґу. Подруге, коли 
левина частина урядових і американсь
ких військ присуджена на неоператив
ність, зі завданнями охороняти міста, 
бази постачання, важливіші об’єкти, 
мости тощо, то партизанські відділи
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В’ет-Конґу таких завдань не мають. Во
ни оперують по всій країні і навіть коло 
самої столиці щораз то більшими силами 
і не вагаються атакувати навіть сильно 
охоронювані американські летовища, 
воєнні бази, військові квартири, готелі, 
і т. п. В додатку, поборювання В’єт- 
Конґу завжди робиться навально, з 
розмахом, з поспіхом, в ім’я зовнішнього 
ефекту, радше для заспокоєння амери
канської публічної опінії, перекреслю
ючи всякі надії на тривалий успіх. Ра
ди цієї опінії до »втрат В’єт-Конґу« 
нерідко зараховуються селянські жінки 
і діти, вбиті летунськими бомбами, яких 
годі вважати справжніми винуватцями 
партизанського терору.

Війна у В’єтнамі оригінальна тим, що 
це виїмково »брудна« війна. Обидві сто
рони примінюють скрайне брутальні ме
тоди боротьби. Ці, що попадають живи
ми в партизанські руки, зазнають не
людських знущань перед смертю. Пар
тизани, розпоряджаючи різною автома
тичною зброєю, Гранатометами або на
віть 65 мм. гавбицями, не відмовляються 
від користування примітивними вида
ми боротьби. Дуже часто це просто ви
шукані форми пастки і людолапок.

Не менш брутальними виявилися й 
американці. У В’єтнамі випробовувано 
найрізнорідніші види модерної зброї, 
вогневі бомби, хемікалії, а навіть гази. 
»Прочищувано терен« то зн. зрівнювано 
зі землею управні поля, оселі, щоби та
ким чином мати відкрите поле вогню«. 
І, мабуть, ніхто не заперечить, що від 
усіх цих »заходів« і »протизаходів« 
найбільше терпить мирне населення, яке 
вже майже чверть століття перебуває в 
умовах воєнного стану.

Від певного часу (з половини минулого 
року) наступила зміна. Президент ЗДА 
Линдон Б. Джонсон прийшов до виснов
ку, що коли партизани В’єт-Конґу на 
терені Південного В’єтнаму оперують 
безкарно й залишаються невловимими, 
— то бази їх постачання, табори вишко- 
лів і всілякі мілітарні інсталяції для 
їх підтримки в Північному В’єтнамі за
лишаються ненарушеними. Ці бази, а 
також і різні споруди військового зна
чення летунство ЗДА майже щоденно

бомбардує, з надією, що лідери Північ
ного В’єтнаму вкінці »нарозумляться«, 
що дальше ведення такої війни є без- 
виглядне.

Та коли комуністам мало хто диву
ється, то акція такої гуманітарної кра
їни, як ЗДА, викликала зростаюче 
невдоволення.

Власне, що з огляду на публічну опі- 
нію, припинено бомбардування Північ
ного В’єтнаму через кілька тижнів під 
час і після Різдвяних Свят. ЗДА (а та
кож і інші чинники) робили незвичайні 
заходи, щоб довести до перемир’я. Були 
обіцянки велетенської економічної допо
моги з боку ЗДА, щоб відбудувати все, 
що було зруйноване війною в обидвох 
половинах В’єтнаму.

Проте Го Ші Мін, президент Північно
го В’єтнаму, відмовився вести перегово
ри. Він сказав, що »в’єтнамські патріоти 
так довго не складуть зброї, доки не 
щезне останній імперіяліст із в’єтнам
ської землі«.

* * *

Хоч дехто намагається це робити, В ’єт
нам годі порівнювати до інших конф
ліктів чи війн у минулому. Коли, напр., 
у війні в Кореї або в конфлікті за Кубу 
— порівняльно, все було зрозуміле і 
ясне, то В’єтнам виявився несподівано 
трудною і заплутаною проблемою. І тре
ба сказати, що керівні чинники ЗДА ма
буть ще й досі не усвідомлюють пов
ністю її розмірів, ваги і значення.

Наведемо декілька фактів для під
твердження вищезгаданого:

1) Почавши з жовтня 1954 р. і аж до 
кінця 1960 р., високопоставлені речники 
ЗДА, в заміну за американську допомо
гу, радили сайґонському урядові зайня
тися »деякими реформами в нутрі кра
їни«. Проте залишенців В’єт-Мінгу амба- 
садор ЗДА радив »не зачіпати«. »Вони 
щезнуть так скоро, як виявиться присут
ність американських військовиків« . . .

2) 3 цього часу американська команда 
у В’єтнамі запевняла, що при збільшеній 
кількості військових сил ЗДА, літаків, 
вертолетів, плаваючих по воді бронема
шин і т. п. — буде можливість перебрати 
ініціятиву, і війна проти В’єт-Конґу бу
де швидко виграна. А тимчасом, у від-
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повідь на кожну більшу посилку військ 
ЗДА, — на південь від 17-ої паралелі 
проникало кілька нових батальйонів з 
Північного В’єтнаму і ситуація . . .  зали
шалася незмінно.

3) Дуже дивною була поведінка де
яких кіл ЗДА, коли за невдачі в побо
рюванні партизанки велику вину зва
лювано на режим Дієма.

4) Після того майже кожний із голов
нокомандуючих »дорадчими« військами 
ЗДА у В’єтнамі твердив, що »досягнено 
великих успіхів«, а в жовтні 1963 р. на
віть секретар оборони ЗДА, МекНамара, 
запевняв, що »найголовніше завдання 
військових сил ЗДА у В’єтнамі невдовзі 
буде завершене і найдалі до кінця 1965 
року почнеться їх евакуація«. А, фактич
но, — це вже 1966 рік, й видатки ЗДА 
на кошти в’єтнамської війни досягли 
астрономічної суми: понад 20 мільйонів 
долярів денно! Виявляється, що навіть 
це є рішуче замало й тому, щоби вдер
жати рівновагу, до В’єтнаму буде ске
рована одна третя всіх сухопутніх вій
ськових сил ЗДА.

Виникає питання:
Чи ЗДА є в стані виграти цю війну?
Відповідь не легка в існуючих усклад

неннях. В додатку, трудно знайти навіть 
приблизну дефініцію слова »перемога«. 
А ще трудніше устійнити, що в ЗДА 
вважалося б перемогою.

Якщо йдеться про в’єтнамців, то їх ціль- 
лю є ніщо інше, як соборність В’єтнаму, а 
останньо не прагнуть ні більше ні менше 
як соборного і ні від кого незалежного 
В’єтнаму й викинення з країни всіх ко
муністів. Зате американці постійно твер
дили, що вони не стремлять до ліквіда
ції режиму Го Ші Міна в Північному 
В’єтнамі, а, навпаки, підчас т. зв. мир
ної кампанії, в січні ц. р. вони не окри
вали своєї готовости засісти до перего
ворів із кимнебудь, в цілі перемир’я у 
В’єтнамі.

Іншими словами, ціллю ЗДА є прине
волити комуністів до респектування не
залежносте Південного В’єтнаму та, ра
зом з тим, доказати, що концепція ко
муністів т. зв. »революційних« чи »виз
вольних війн«, а насправді зназовні під

тримуваних спроб поширення своїх впли
вів — є облудою і ані для Ганой, ані для 
його дорадників — Пекіну чи Москви 
— корисною не буде.

Вашінґтон твердить, що коли б доз
волити партизанам В’єт-Конґу опанувати 
Південний В’єтнам то це стало б не 
абиякою заохотою до подібних спроб ко
муністів в інших країнах світу. І в 
цьому, треба признати, він має слуш
ність. Йдеться не тільки про престиж. 
Американці не сміють і не можуть по
ступитися. Це була б не тільки втрата 
впливів у Ляосі, Камбоджі, Тайлянді, 
Бірмі, на Маляях. Вся Південно-Схід- 
ня Азія опинилася б під загрозою без
посередньої комуністичної агресії.

А, проте, треба сумніватися, чи така 
настанова ЗДА заслуговує на подив. Во
на не розрахована на тривалий успіх. 
ЗДА намагаються вдержати »статус кво«, 
отже розділений на дві половині В’єт
нам. Така ситуація буде джерелом не
спокою.

Здавалося б, що досвід у Кореї зали
шив певну науку. Комуністи тут також 
пробували опанувати південну частину 
країни. Це їм не вдалося. Та вони пів
ніч таки вдержали і нічим не »заплати
ли« за доконану ними агресію. В резуль
таті Південна Корея через 12 років піс
ля Панмунджом почувається й досі за- 
гроженою, і ЗДА є змушені вдержувати 
там постійно кількадесят тисяч війська. 
Отже військова перемога насправді змар
нувалася.

Подібна розв’язка у В’єтнамі була б 
таки справжньою »перемогою«. На жаль, 
ситуація дуже далека від такої. Вона 
навіть не залежить від сили чи впертосте 
комуністів. Чимало залежить від пуб
лічної опінії в ЗДА. Бо навіть після 
якоїсь компромісової розв’язки, — вдер
жання ладу і порядку буде коштувати 
астрономічну суму американського гро
мадянина. Ч погодиться він нести такий 
тягар?

А тим часом безвиглядна війна, в якій 
найсильніша потуга західнього світу так 
глибоко заанґажована, триває, її справ
жні суфлери і дорадники займають ви
чікуюче становище.
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В ІЙ С Ь К О В А  Х Р О Н ІК А
П ЕРШ А П О ВІТРЯН О-М ОБІЛ ЬН А 

ДИВІЗІЯ З Д А
Перша повітряно-мобільна кавалерійська 

дивізія ЗДА, яка вже від довшого часу бере 
участь у в’єтнамській війні, складається із 
15.787 старшин і вояків, 434 літальних апа
ратів (переважно вертолетів) та 1.600 різно
рідних возів. У  ній заступлені майже всі роди 
військ: є формації летунські й парашутні,
піхотні й інженерно-технічні, артилерійські 
(гавбичні, польової артилерії, протилетунсь- 
кої і протитанкової), ракетні, зв’язку, поста
чання та допоміжні. Останні включають такі 
відділи: адміністративний, транспортний, ре
монтний, хемічний, метеорологічний і резер
вний.

Майже ввесь персонал дивізії озброєний 
автоматичними рушницями типу »M-16« та 
добре вишколений у веденні всіх повітряно- 
мобільних операцій і маневрувань, які, в разі 
потреби, робить блискавично. Будучи в акції, 
дивізія витрачає денно 600 тонн пального 
оливи, мастил і різних допоміжних середників.

В ІЙ СЬК О В О -М О РСЬК А Ф ЛЬОТА 
СХІДН ЬОЇ НІМЕЧЧИНИ

Як подають західньонімецькі джерела, вій
ськово-морська фльота Східньої Німеччини 
складається з 18.000 персоналу та трьох сот 
різнотипних кораблів, куди входять 4 совєт- 
ської продукції фреґати, 22 великі виловлю
вані мін, 50 малих виловлювачів мін, 40 тор
педних човнів та значна кількість охоронних, 
десантних і допоміжних суден.

РОЗМ ІЩ ЕННЯ БРИ ТА Н СЬК И Х  ВІЙСЬК
Збройні сили В . Британії, які в усіх трьох 

родах зброї нараховують близько 400.000 стар
шин і вояків, розподіляються так: на тери
торії Британських островів стаціонує 241.000; 
в Західній Німеччині, з Берліном включно —  
62.000; в районі Середземного моря —  23.000; 
на схід від Суезького каналу —  58.000 і в 
інших місцях земної кулі —  9.000.

Британські формації, перебуваючі на сході 
від Суезького каналу, є підсилені відділами 
ґурків загальною численністю 14.000 вояків.

ДО СЛІДЖ У ВАЛЬНИЙ ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН
Минулої осени, поблизу Багамських остро

вів, командування військово-морських сил 
ЗДА провело успішні випробування першого 
досліджувального підводного човна »Алвін«.

Маючи дуже маленький розмір (усього 7 мет
рів довжини), він занурився на глибину 
1.800 метрів, пробув під водою на протязі 
двадцяти хвилин, а його різноманітні при
лади й апарати працювали ввесь час цілко
вито нормально.

Оскільки »Алвін« має більшу глибину за
нурення від усіх уживаних досі батискафів 
та кращі можливості маневрування, це дассть 
змогу науковцям докладніше обстежити під
водне життя та провести чесленні експери
менти й виміри.

На польових вправах військ НАТО.

ПАНЦЕРНІ ВОЗИ ДЛЯ ГОЛЛЯНДІЇ
Під теперішню пору американські фірми 

виготовляють велику кількість різнотипних 
панцерних возів, замовлених голландським 
урядом для збройних сил країни. Замовлення 
включають командні та розвідувальні вози, 
опанцерені транспортовці для війська, легкі 
танки та транспортовці для мортир.

ХЕМ ІЧНЕ РЕАКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ
Для підвищення можливостей дивізійної 

артилерії у веденні вогню хемічними серед
никами до кожного американського дивізіону 
105-міліметрових гавбиць долучується батерія, 
яка складається із трьох хемічних реактив
них вистрілень »М-91«. Всього дивізія має 
9 таких обладнань.

Повністю заряджена вистрільня має 45 хе
мічних ракет калібру 115 міліметрів. Одно
часно вона може вистрілювати одну або де
в’ять ракет. Обслуга такої вистрільні нара
ховує шість осіб.
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Це одна з наймодерніших 175 мм. 
гармат, які має західньонімецька армія. 
Довжина цівки — 12 метрів. Умонтована 
ця величезна гармата на незвичайно 

міцному гусеничному підвіззі, що 
порушується сильним мотором.

РАКЕТН И Й  КРЕЙСЕР
Крейсер »Вітторіо Венето« місткости 9.000 

тонн, будова якого закінчується, буде шостим 
кораблем військово-морської фльоти Італії, 
озброєним ракетами.

АМ ЕРИ К А Н СЬК А А РМ ІЯ
Генерал Гаролд К . Джонсон, шеф штабу 

збройних сил ЗДА, в недавній промові під
креслив, що вони є дуже добре вишколені, 
чудово озброєні та відзначаються великою 
боєздатністю. При цьому він зазначив, що 
майже половина американської армії (44%) 
перебуває за межами ЗДА, стаціонуючи в 
101-му місці земної кулі.

в і й с ь к о в о - м о р с ь к і  п л а н и  е с п а н і ї
Сьогоднішня військово-морська фльота Ес

панії складається з 27-ми винищувачів, 20-ти 
фреґат, 9-ти підводних човнів, 25-ти вилов- 
лювачів мін і великого числа десантних та 
допоміжних суден. Уважаючи такий стан 
своєї фльоти недостатнім для охорони узбе
реж і комунікаційних шляхів до заморських 
країн, Еспанія плянує на протязі наступних 
десяти років розбудувати цю фльоту та по
вністю її модернізувати.

Ці пляни включають будову двох середньої 
величини літаконосців, двох легких крейсерів, 
восьми винищувачів, сорока фреґат, восьми 
підводних човнів, шестидесяти виловлювачів 
мін, ста транспортово-десантних кораблів, 
двадцяти семи літаків для поборювання під
водних човнів і п’ятидесяти вертолетів спе- 
ціяльного призначення.

Ядро еспанських військово-морських сил 
становитимуть дві бойові групи, кожна з яких 
матиме у своєму складі один літаконосець, 
один легкий крейсер і чотири винищувачі. 
Для ведення десантних операцій до кожної 
із згаданих груп буде долучений транспорто- 
вий корабель, здатний узяти на поклад цілий 
полк із важкою зброоєю та десантними чов
нами.
Для охорони морських торговельних шляхів 

Еспанії буде створено 6 ескортових одиниць, 
кожна з яких матиме у складі два великі 
конвойні кораблі, дві легкі фреґати та певне 
число літаків для поборювання підводних 
човнів.

Що ж торкається охорони узбереж, то це 
завдання виконуватимуть 16 легких фреґат, 
8 підводних човнів, 20 берегових виловлю
вачів мін і 30 вертолетів, а у  випадку війни 
до них долучаться 80 допоміжних виловлю
вачів мін —  пристосованих для цієї мети 
рибальських катерів.

П ІН Ґ-П О Н Ґ
Ще в 1964 році американська фірма »Лок- 

гід« провела випробування тактичної ракети 
»Пінґ-Понґ«, яка вистрілюється із спеціяль- 
ного трубоподібного пристрою. Перший дви



гун, працюючий на твердому паливі, достав
ляє її в район цілі. При допомозі дистанційних 
приладів керування автоматично фотографу
ється місцевість і включається другий дви
гун, який повертає ракету до місця старту по 
тій самій траєкторії.

Двигуни розміщені у протилежних кінцях 
ракети, яка при полеті як до цілі, так і в 
своротному напрямі стабілізується одним ков
аним хрестовидним стабілізатором.

На думку спеціалістів, розвідувальна раке
та »Пінґ-Понґ«, дякуючи невеликій вазі й 
їлалим розмірам, а також можливості багато
разового використовування й дешевій про
дукції, може сміливо конкурувати з іншими 
безпілотними засобами тактичної розвідки. 
Вона призначена для заміни безпілотного роз
відувального літака »СД-5«, хоч, як відмі
чають, ця заміна викликана в основному еко
номічними міркуваннями, бо тактичні харак
теристики ракети і згаданого літака різні. 
^Зокрема, »Пінґ-Понґ« має значно менший ра- 
діюс дії. Тепер для цієї ракети у форті Бель- 
вер (Вірджінія) розробляється пускове об
ладнання.

ОЗБРОЄННЯ Ю ГОСЛ АВСЬКОЇ АРМ ІЇ
Військова парада, яка мала місце в Беоґраді 

з нагоди 20-річчя від часу закінчення війни 
в Европі, виявила, що переважаюча біль
шість озброєння югославської армії є совєт- 
£ького походження. Сюди відносяться середні 
ройові танки »T-54«, розвідувальні танки 
»PT-76«, протилетунські ракети »M-2«, про
титанкові керовані стрільна «ҐАЗ-69-А«, про- 
♦гилетунські гармати »СУ-57«, вміщені на пан
церних возах, та самокеровані гармати »АСУ- 
67«, умонтовані на танках і призначені для 
парашутних військ.

До озброєння американської продукції від
носяться розвідувальні панцерні вози »M -3- 
A-1«, самокеровані гармати »M-36«, 150-мілі- 
метрові та 155-міліметрові гавбиці і гармати 
калібру 155 міліметрів.

Що ж торкається озброєння власного ви
готовлення, то тут епеціяльну цікавість пред
ставляють нові протитанкові безвідбійні гар
мати, протилетунські трицівкові гармати та 
опанцерені вози-транспортовці.

МОДЕРНЕ ОЗБРОЄННЯ 
ДЛЯ САТЕЛІТН И Х АРМ ІЙ

Західньоевропейські спостерігачі доносять, 
що Совєтський Союз у минулому році роз
почав інтенсивну доставу модерного озброєн
ня для армій держав східнього бльоку. До

їхньої диспозиції передано артилерійські 
стрільна »ФРОҐ-2,3 і 4« із засягом дії 17-28 і 
понад ЗО миль, тактичні ракети типу »земля- 
земля« ,із засягом дії 100 і 115 миль, багато- 
гніздові ракетні вистрільні та протилетунські 
стрільна типу »Ґілд«, які мають засяг дії 
19 миль.

Наймодерніші »катюші«, що їх має 
східньонімецька ком. армія

Більшість артилерійських стрілен установ
ляється на танкоподібних возах, що забезпе
чує їм добру мобільність та швидке транс
портування. Що ж торкається піхотних фор
мацій, то вони мають тепер на озброєнні про
титанкові модерні стрільна »Снаппер«. Кожне 
таке стрільно важить 44 фунти, має макси
мальний засяг дії 6.500 стіп і вмонтовується 
на танках-амфібіях.

ЛЕГКА АРТИЛЕРІЯ В ЕВРОП І
На озброєнні європейських армій є велика 

кількість різнотипних легких гармат, які пе
ревозяться при допомозі військових возів. 
Ось деякі з них, разом із найголовнішими по
казниками:

ЧЕСЬКА 100-міліметрова гармата »М-53«. 
Вага 3,5 тонни. Засяг дії 20 кілометрів. Із 
відстані 1.000 метрів здатна пробити 15-санти- 
метровий панцер.

БРИТАНСЬКА 88-міліметрова гармата, стрі
ляюча 25-фунтовими стрільнами. Мажить 2
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тонни і має засяг дії 12 кілометрів.
ІТАЛІЙСЬКА 105-міліметрова гавбиця »М - 

56«, яка вживається переважно в поєднанні 
з летунськими формаціями. Важить одну 
тонну й має засяг дії 10 кілометрів.

СОВЄТСЬКА 85-міл'іметрова гармата »М-44«. 
Важить 1,5 тонни, має засяг дії 15 кілометрів 
і здатна пробити 10-сантиметровий панцер.

СОВЄТСЬКА 100-міліметрова гармата »М -55«. 
Важить 2,5 тонни, має засяг дії 20 кілометрів 
і пробійну здатність 25-сантиметрового пан
цера.

ШВЕДСЬКА 105-міліметрова гавбиця. Ва
жить 2,7 тонни й має засяг дії 15 кілометрів. 
Вона встановлена на чотирьох підставках, що 
уможливлює стріляння під любим кутом без 
зміни положення цих підставок.

ЮГОСЛАВСЬКА 76-міліметрова гавбиця. 
Вживається переважно для підтримки гірських 
стрільців. Важить 0,7 тонни й має засяг дії 
8 кілометрів.

СО ВЄТСЬК А ДОПОМ ОГА ЄГИПТОВІ
Як подають західньонімецькі джерела, в 

рамках мілітарної допомоги Совєтський Со
юз передав на користування єгипетським 
збройним силам у першій половині м. р. 
1.500 танків, 700 опанцерених возів для 
транспортування піхоти, 1.500 гармат, 4 ес
кортові кораблі, 10 підводних човнів, 6 ви
нищувачів підводних човнів, 25 патрульних 
суден, 200 винищувачів (з 30-ма типу »МІҐ-21« 
включно), 120 бомбардувальників, 80 вишкіль- 
них літаків та 40 вертолетів.

СИЛОВІ СТАНЦІЇ
З весною б. р. в користування збройним 

силам ЗДА будуть передані спеціяльні си
лові станції, які обслуговуватимуть мобільні 
ракети типу »Найк Геркулес«. Така станція 
складатиметься з двох дізельних Генераторів 
потужністю в 200 кіловатів кожний, одного 
потужністю в 60 кіловатів, ще одного Гене
ратора, подібного до тих, які є на мотоцик
летах, системи каблів, умикаючого пристрою 
та контрольного прикриття. Вона буде вмі
щена на військовій причіпці »ХМ -674«.

Кожна така причіпка матиме 42 стопи дов
жини, 10 стіп ширини й 11 стіп висоти. Без 
пального вона важитиме 55.000 фунтів. Досі 
замовлено 13 подібного роду силових станцій.

СОВЄТСЬКІ КОМ АНДОСИ
Останнім часом ударна сила восьмидесяти 

совєтських та східньоевропейських дивізій, 
розташованих на захід від Уралу, набагато 
збільшилася, завдяки введенню нового озбро

єння та створенню спеціального корпусу мор
ської піхоти. Він є елітарною військовою оди
ницею, складається виключно із совєтських 
вояків і, як самовиетачальний, може оперу
вати індивідуально, не потребуючи допомоги 
армій сателітних держав. Цей корпус, креа- 
ція якого вказує на нові напрямні в совєтеькій 
стратегії 4 тактиці, нараховує близько 200.000 
вояків.

К А Т А П У Л Ь Т А  X X  СТО Л ІТТЯ
На озброєнні американської армії є спе

ціальний пристрій, який являє собою модерну 
катапульту. Він призначений для користу
вання штурмових відділів, форсуючих водяні 
перешкоди або оперуючих у пралісах, і діє з 
машин та десантних човнів. Обслуговувана 
двома вояками катапульта здатна викинути 
двохсотлітрову бочку з напальмом чи бензи- 
ною на віддаль 213 метрів.

ЗБІЛЬШ ЕННЯ Ф РАН Ц У ЗЬК О Ї 
ВІЙ СЬК О В О -М О РСЬК О Ї ФЛЬОТИ

Останнім часом військово-морська фльота 
Франції одержала велику кількість нових бо
йових кораблів: вертолетоносець, три фреґати, 
сім підводних човнів, два транспортово-поста- 
чальні судна, два рятівничо-обстежувальні ко
раблі, один танкер і один штурмово-десантний 
корабель. Крім того, чотири винищувачі були 
модернізовані й озброєні керованими раке
тами .

Таким чином, сьогоднішня французька вій
ськово-морська фльота включає три літако- 
носці (два з них модерні), вертолетоносець, 
два важкі крейсери для поборювання воро
жих літаків, 18 модерних винищувачів, 31 
фрегату, 22 підводні човни й значну кількість 
допоміжних кораблів.

■Перший французький підводний човен, по
рушуваний атомною енергією і озброєний 16-ма 
ракетами з нуклеарними бойовими головками, 
буде готовий до дії щойно в половині 1969 р.

РЕА К ТИ ВІЗАЦ ІЯ  
ВІЙ СЬК О ВИ Х К О РА Б Л ІВ  З Д А

У  зв’язку з мілітарними операціями у Пів
денно-Східній Азії, ЗДА значно збільшили 
кількісний стан своєї тихоокеанської фльоти, 
доповнивши її кількома десятками реактиві- 
зованих кораблів. Сюди скеровано кілька 
танкерів та транспортовців, 17 великих де
сантних кораблів, пристосованих для виван
таження танків, 16 десантних суден різного 
призначення, пором для транспортування лі
таків, корабель-шпиталь та цілий ряд кораб
лів з охоронними функціями.
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Огляд військо вознавчих видань
Alexander Werth: RUSSLAND IM KRIEG 1941-1945

Переклад з англійського Дітер Кіля.
743 crop., формату 16x23 см. 

з 21 картою, ціна 24.50 нм.
Недавно появилася на німецькому книж

ковому ринку дуже цінна праця Александра 
Верта »Росія у  війні 1941-1945«, видана в 
німецькій мові видавництвом Дремер Кнаур 
у Мюнхені. Автор. Александер Верт, наро
джений у Петербурзі, студіював в Англії і 
від 1929 р. був постійним кореспондентом 
головних британських газет найперше у 
Франції, а опісля, в 1941-1948 рр., звітодавцем 
»Сандей Тайме« і БіБіСі в Москві. В 1949 р. 
Верт повернув до Парижу, а в 1957 р. був 
гостинним професором новітньої історії у 
ЗДА. Черговий раз відвідав СССР в 1959- 
1960 роках.

Праця Верта »Росія у війні 1941-1945« за
слуговує на особливу увагу з-поміж усіх, до
тепер виданих на цю тему, праць тому, що 
автор був безпосереднім очевидцем воєнних дій 
в СССР. Він їх найбільше вірно віддзеркалює 
у своїй праці, даючи багато спростувань до 
ссвєтських повідомлень. Крім цього, праця 
с написана на підставі конфронтації захід- 
ньс-альянтських документів із совєтськими, 
тому вона має чисто науковий характер. У  
праці багато коментарів автора та вияснень 
із різних бойових фаз. Книжка розподілена 
на слідуючих 8 частин: 1-ша частина —
Увертюра до війни; 2-га —  Від німецького 
нападу до битви за Москву; 3-тя —  Трагедія 
Ленінграду; 4 -та —  Чорне літо 1942 р .; 5-та 
—  Сталінград; 6-та —  1943 рік —  рік важких 
перемог —  польський вузол; 7-ма —  Росія і 
Східня Европа; 8-ма —  Перемога та винекнення 
холодної війни.

Крім цього, праця в додатку має: календа- 
ріюм усіх боїв і політичних дій від початку 
й до закінчення 2-ої світової війни, описок усіх 
використаних документів, різних праць, жур
налів і газет, друкованих у західніх, російсь
кій і польській мовах; реєстр назв (осіб, країн, 
місцевостей, армій, командувань і т. д.), який 
уможливлює швидку орієнтацію у грубезній 
книзі. У  6-ій частині є окремий розділ, при
свячений Україні, п. з. »Німці в Україні«, а 
в 7-ій частині —  розділ про Україну п. з. 
»Український мікрокосмос«. З українських 
прізвищ автор згадує із прихильним настав- 
ленням пок. полк. А . Мельника, підкреслю
ючи його рішучість у питанні української дер
жавносте. Також у праці є згадка про »Ук
раїнську Армію«, як останній німецький екс
перимент на відтинку східньої політики, який 
був невдалий і без значення. Є також згадка 
про створення німцями напередодні капіту
ляції кількох національних комітетів, з не
російських народів, в тому числі також укра
їнського, та ствердження, що всі вони не 
мали ніякого значення.

Прямо не можливо переповісти зміст цієї 
дуже цікавої і багатої на різні події та факти

(підтверджені відповідними документами) кни
жки. На особливу увагу заслуговує насвіт
лення таких проблем, як визволення України, 
депортації з України, німецька окупаційна 
політика в Україні, »великоукраїнські« пляни 
Гітлера 1938-39 рр., український націоналізм, 
плян Розенберґа відносно України, українсь
ка допоміжна поліція і партизанка тощо. 
Усі події в Україні описує автор вірно, роз
криваючи, зглядно аналізуючи з найбіль
шою докладністю. імперіяльно-колоніяльні 
пляни Москви і Берліну відносно України. 
Також до пляну Розенберґа —  федерації 
України з Німеччиною —  ставиться автор 
критично, вважаючи здійснення такого пля
ну за переходовий етап для леґальної екс
плуатації усіх дібр цієї багатої країни Ні
меччиною, при рівночасному германізуванні 
і винищуванні українського народу. Головним 
пунктом у пляні Розенберґа були осередні 
і східні землі України, бо західноукраїнські 
землі (Східня Галичина) мали ввійти, як 
складова частина, до ІІІ-го Райху. Автор 
на стор. 514 праці стверджує, що »кожне 
село і місто в Україні« під окупацією німців 
має свою найчорнішу історію. З України 
найбільше депортовано до Німеччини мо
лодих людей на примусові роботи. З депор
тованими окупанти поводилися багато гірше, 
як з худобою.

Не щадить автор також червоної армії і 
компартії, які під час відвороту на схід все 
в Україні нищили, стссуючи жахливий терор 
супроти населення та змушуючи його до 
евакуації на схід. Він наочно бачив багато 
великих спільних гробів із помордованими. 
Також багато пише автор про совєтських 
полонених, яких німці виголоджували, а їхні 
трупи закопували в масових гробах, напр. 
у Бабиному Ярі. В цих масових могилах є 
поховані полонені червоноармійці разом із 
жінками і дітьми. Ці могили були наукою 
для совєтських солдатів, що собою представ
ляє націонал-соціялізм Німеччини, який був 
опертий на теорії расизму і жахливому са
дизмі.

На стор. 518 автор пише, що 1-го березня 
1944 р. на Волині кулями вояків УП А був 
поранений совєтський ген. Н. Ф . Ватутін, 
який пізніше помер від цих ран у Києві. 
На місце Ватутіна, обняв командування 1-им 
Українським фронтом марш. Г. К . Ж уков. 
Автор згадує про український партизанський 
пух і багато про нього розписується на стор. 
529 і 669 своєї праці.

Дуже докладно подає автор у праці перебіг 
німецької офензиви проти СССР, та дефензив- 
них заходів німецьких армій під час офензи
ви червоної армії. Перебуваючи переважно 
при штабах совєтських армій, автор мав 
дуже багато цікавих спостережень, які подав 
у книжці. Згадує про малий »Сталінград« під 
Корсунем, в кітлі біля якого згинуло 55.000 
німецьких старшин, підстаршин і вояків. Ця
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битва, як також і інші в Україні деморалі- 
зуюче впливали на німецьке вояцтво.

Багато цікавих даних подає автор про бит
ву під Сталінградом. По совєтській стороні 
брало участь 1.050.000 вояків проти такої ж  
кількости німців. Крім цього, в битві брало 
уділ 900 совєтських панцерів проти 700 ні
мецьких, 13.000 совєтських гармат проти
10.000 німецьких і понад 1.100 совєтських 
літаків проти 1.200 німецьких. Офензива 
проти Сталінграду почалася 19. 11. 1942 р .,
0 год. 0.30 ранком, і була проведена згідно 
з »Плином Статури«, а закінчена 2 .2 .  1943 р. 
Ліквідовано 22 німецькі дивізії; до совєтсь- 
кої неволі попало 24 німецькі генерали, в 
тому один маршал, разом із 2.500 старшин
1 140.000 вояків. Більше 200.000 німецьких 
вояків полягло. Автор описує жахливий стан 
німецької оборони вимерзла або згинула від 
що їсти. На одного вояка припадало 50 гр. 
хліба, а для старшин (теоретично) 150 гр. 
при — 35-40 ступнях морозу. Більшість ні
мецької оборони вимерла або згинула від 
голоду. Опис битви за опанування Сталін
граду —  це жахливий вид пекла на землі.

На закінчення, треба признати авторові 
об’єктивність насвітлення усіх політичних 
проблем та перебігу всієї воєнної кампанії в 
СССР в 1941-1945 рр. Такої об’ективности не 
мают*- подібні праці совстські. Книжка А . 
Вєрта є дуже цінним вкладом в історію воєн 
на Сході Европи. тому вона повинна знайти 
своє місце в бібліотеках наших істориків, пуб
ліцистів і журналістів. Книжка А . Верта 
читається легко, бо в ній. крім сухого істо
ричного матеріалу, с багато спостережень са
мого автора, який упродовж цілої воєнної 
кампанії на Сході був близько совєтських 
військових штабів та докладно ознайомився 
з перебігом усіх операцій.

А . И . Евраменко, маршал Сов. Союза
»B начале войны« Видавництво »Наука«, 

Москва 1964, стор. 512, тираж 15.500 прим.
»B начале войны« —  це воєнно-історична 

студія ІІ-ої світової війни, з розділом, у яко
му висвітлено причини воєнних невдач СССР 
у першому році війни 3 Німеччиною. Сту
дія багато ілюстрована з креслюнками опе
рацій. Автор студії, маршал А . І . Єременко, 
випусник Воєнної Академії ім. Фрунзе. В 
1939 р.. на чолі 6-го кавалерійського козаць
кого корпусу. Єременко брав участь в оку
пації Польщі, тому він на стор. 16-59 своєї 
праці згадує про »визволення« на протязі 
12-15-ти днів Західньої України і Західньої 
Білорусі —  території, площа якої дорівнює 
196 тис. кв. км. Це »визволення« згідно з 
совєтськшо історіографією ІІ-ої світової вій
ни, він оцінює як »велике воєнно-політичне« 
потягнення, бо Західня Україна і Західня 
Б'лорусія об’єдналися з Україною і Біло
руською ССР. Таке об’єднання він вважає 
за »велику перемогу в користь внутрішньої 
політики« Ссвєтського Союзу. Об’єднання »ма
ло передусім велике стратегічне значення«, 
і в цьому не можна не признати маршалові 
слушности. Однак, коли йдеться про »виз

волення«. маршал стисло придержується дог
ми Леніна, заступаючи цим терміном дійсне 
поневолення згаданих двох народів на тери
торіях Західньої Білорусі і Західньої України.

У  студії автор виправдує прилучення 3-ох 
держав Прибалтики до СССР тим. що цим 
способом не допущено Німеччину до окупації 
цих країн та забезпечено Советський Союз 
у цьому районі. В ім’я історичної правди, 
договорами СССР із трьома державами При
балтики —  Естонією, Литвою і Латвією —  з 
жовтня 1939 р. ліквідовано незалежність цих 
країн. На початку ІІ-ої світової війни при
мусив Советський Союз мілітарними і дипло
матичними погрозами Естонію, Латвію і Литву 
1-го. 5-го і 10-го жовтня 1939 р. до підпи
сання умов взаємної допомоги, після яких, 
хоч і мав право користатися портовими уря
дженнями та мілітарними базами, але, з дру
гого боку, зобов’язався шанувати суверенність, 
економічний лад 1 суспільну структуру дого
вірних сторін. Тодішній міністер зовнішніх 
справ Молотов заявив 31-го жовтня 1939 р. 
перед Найвищим Советом, що його держава 
буде дотримувати сумлінно ці умови та що 
говорения про совєтизацію Балтики похо
дить від ворогів та антисовєтських прово
каторів« .

16-го червня 1940 р. советський уряд заявив, 
що умова між Естонією і Латвією з 1923 р. є 
мілітарним союзом і творить небезпеку для 
СССР. Тодішнє населення цих двох балтій
ських Республік нараховувало 2.734.000 осіб, 
а СССР —  170 млн. Советський уряд зажадав 
уступлення естонського уряду та окупації 
країни червоною армією. Старі умови було 
виповіджено. комуністичні партії були допу
щені в балтійських республіках, а ціла преса 
піддана советському контролеві. В усіх трьох 
країнах було передано владу совєтським ко
місарам. а саме: Жданову в Естонії. Вишин- 
ському в Латвії і Деканозову у Литві. Між 
14-15. 7. 1940 р. відбулися »вибори«, підгото
вані комуністичними кадрами, на яких мож
на було вибирати тільки кандидатів Робіт
ничого союзу, програма якого не передбачала 
в жодній з цих трьох держав зліквідування 
держави. Ці три нововибрані національні збо
ри відбулися всюди 2 1 .7 ., вперше і востаннє 
разом. Вони вирішили, що їх країни є со
ціалістичними республіками, і прохали прий
няти їх до складу СССР. Найвищий Совет 
прийняв Литву. Латвію і Естонію 3-го, 5-го, 
і 6-го серпня 1940 в. до Союзу і доконав тим 
самим анексію незалежних перед тим бал
тійських держав. Про це маршал Єременко 
у своїй студії не згадує ані одним словом, 
отже в цьому випадку та в багатьох інших 
місцях праця не є згідна з історичною правг 
дою.

Після закінчення війни з Польшею Гітлев 
перекинув німецькі армії до Франції, а СССР 
зараз же почав концентрацію своїх сил уз
довж демокраційнгї лінії з Генеральною Гу
бернією. зосереджуючи найбільші сили над 
Балтикою і над Прутом. Гітлер сподівався со- 
вєтської атаки на Балкани, тому приспішив 
війну проти СССР.
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Маршал Єременко подає докладно причини, 
які заважили на поразці червоної армії в 
першому році війни проти Німеччини. Со- 
вєтська воєнна історіографія за ці неуспіхи 
й поразку в першому році війни робить від
повідальними Сталіна і маршала Ж укова. 
Також автор студії докладно аналізує при
чини поразки та висвітлює нараду в Кремлі 
13. 1. 1941 р. членів Політбюро ЦК і уряду, 
разом із генералітетом, наркомом оборони, на
чальником ген. штабу К . А . Мерецковим, 
заступником наркома оборони, командирами 
воєнних округів тощо. На згаданій нараді, 
коли з приводу доповідей ген. Я. Н. Федо- 
ренка, який звернув особливу увагу на роз
будову панцерних військ і авіяції, виникли 
суперечки, Сталін виступив із промовою, на
магаючись заспокоїти диспутантів. Він, між 
іншим, ствердив, що збройні сили СССР роз
виваються »гармонійно«, між родами військ 
спостерігається опреділення пропорції, в да
ному часі »ці пропорції доходять до бажа
ного рівня«. Такий гармонійний розвиток 
збройних сил в розумінні підтримки всіх ро
дів військ був неправильний, бо роля пан
церних військ і авіяції значно зросла в ма
невровій війні, тому при їх слабому розвит
кові не можна було добитися в такій війні 
перемоги. Це стверджує маршал Єременко 
та підкреслює, що такої ж настанови було 
багато генералів червоної армії. Сталін го
ворив про маневрову війну на два фронти —  
проти Німеччини і Японії, —  але про збага
чення сил панцерних військ не подбав. Він 
заздалегідь звернув увагу на розподіл кадрів 
червоної армії для оборони на двох фронтах, 
але забув про найважливіше —  стратегічне 
рішення, на підставі якого можна було роз
робити плян війни, а командувачі воєнними 
округами могли одержати вчас відповідні до
ручення. З цього ствердження маршала Єре
менка виходить, що Сталін, змушений до 
оборони перед німецькою атакою, не мав стра
тегічного рішення, отже не могло бути також 
і пляну війни. Після відкликання ген. К . А . 
Мерецкова, головою ген. штабу червоної ар
мії став марш. Г. К . Жуков, про якого автор 
студії висловлюється повздержливо.

Неможливо переповісти зміст цілої праці, 
бо він дуже багатий в операціях на відтинку 
Східньої Прусії на півночі і в болотах При
п’яти на півдні. На цьому відтинку оперу
вала група німецьких армій »Центр« у складі 
4-ої і 9-ої польових армій та 3-ої і 2-ої тан
кових груп. Цю групу армій очолював по
льовий маршал Федор Ф . Бок, а його про
тивником був маршал С. К . Тимошенко. 
Групу армій »Центр« очолювали слідуючі ні
мецькі полководці: 4-ту армію —  польовий 
маршал Гюнтер фон Клюґе; 9-ту армію гене
рал-полковник Адольф Штравс; 3-тю танкову 
армію —  генерал-полковник Герман Гот і 
2-гу танкову армію —  генерал-полковник 
Гайнц Ґудеріян.

Проти цих армій стояли совєтські армії т . зв . 
Західнього фронту під командуванням: 3-тя 
армія (праве крило, проти 9-ої німецької) —  
генерал-лейтенанта В. І. Кузнецова; 4-та

армія —  генерал-майора А . А . Коробкова 
(на лівому крилі, проти неї оперувала 2-га 
німецька танкова армія), а центр Західнього 
фронту творила 10-та армія під командуванням 
генерал-майора К . Д. Голубова (проти неї 
4-та німецька армія).

Маршал Єременко докладно подає перебіг 
бойових дщ протиставних армій, що покри
вається із донесеннями німецьких полковод
ців оперативного відтинку »Центр«, але рів
ночасно не має даних про втрати червоної 
армії Західнього фронту, які були дуже ве
ликі. Група німецьких армій »Центр« мала 
завдання, згідно з директивами »Барбаросса« 
ч. 21, походом з району Варшави (і на пів
ніч від неї; на Білорусію пробиватися в нап
рямку Москви. До Смоленська (580 км.) ні
мецькі армії дійшли за 29 днів (пересічна 
денна 23 км .). Після зайняття Смоленська 
вони дійшли під Москву (340 км.) на віддаль 
40 км. від неї за 100 днів (пересічна денна 
З км .). Тому під час »блискавичних« опе
рацій німецьких армій до Смоленська червона 
армія зазнала дуже великих втрат, які мар
шал Єременко повинен був подати, бо, не 
зважаючи на їх кількість, опір совєтів на 
відтинку Смоленськ-Москва був дуже силь
ний що підтверджує пересічна денна походу 
З км. Гітлерові головним чином йшлося про 
те, щоб »блискавичними« операціями танко
вих та моторизованих дивізій чим скорше зни
щити маси совєгських військ. Однак фактор 
часу й простору не дав можливости здійснити 
пляну. Стратегічною остаточною ціллю Гіт- 
лера було дійти до Волги-Архангельська, але 
вже посередні цілі, такі як Донецька загли
бина, Москва і Ленінград, мали бути опановані 
у висліді знищення совєських армій і окупо
вані »в рамах погоні«, здійснюваної під час 
переможного походу німців на західні обши- 
ри СССР. Проти атак німецьких армій чер
вона армія протиставилася на всіх відтинках, 
не зважаючи на те, що німецькі полководці 
по-майстерному керували операціями, стосу- 
ючи тактику Шліффена. Ударна сила німець
ких армій »Центр«, оперуючих на окремих 
відтинках, щораз більше вичерпувалася, бо 
опір червоної армії був підсилюваний все 
новими силами, які надходили з глибин со- 
вєтської території.

Студія маршала Єременка —  це солідний 
підручник для вивчення воєнного оператив
ного мистецтва з ІІ-ої світової війни. Сили 
Гітлера під якісним оглядом переважали 
СССР, але вони були невистачальні для опа
нування у швидкому часі великих просторів. 
Під час битв, які чергувалися одна за одною, 
вони розпорошувалися на ексцентричних шля
хах трикутника, на просторі, який щораз 
більше зростав в наслідок оперативного ма
невру. (Збезсилившись у цьому поході та в
боях, вони вже не були здібні знищити ---
перед зимою —  сил противника, підсилюваних 
з глибини краю.

Праця маршала Єременка чітко аналізує 
успіхи й неуспіхи червоної армії Західнього 
фронту, вказуючи на поповнені помилки в 
оперативному воєнному мистецтві та в під
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готовці до війни. Досвід маршала Єременка 
в оперативному воєнному мистецтві прохо
дить, немов червоною ниткою, по сторінках 
дійсно вартісної студії, в якій є багато браків 
та насвітлень, що не відповідають історичній 
правді. Для поглиблення студій оперативно
го воєнного мистецтва в тотальній війні, пра
ця маршала Єременка буде служити за на
уковий підручник для стратегів і тактиків. 
Тому його студію повинен перестудіювати кож
ний старшина, який хоче доповнити свої 
військові знання. Маршал А . І. Єременко 
був заступником маршала Тимошенка, як го
ловнокомандувача арміями Західнього фронту, 
тому його особа є авторитетною в усіх спра
вах війни цього відтинку.

Erich F. Pruck. DER ROTE SOLDAT —  Sovjetishe 
Wehrpolitik Günter Olzog Verlag, München

На німецькому книжковому ринку появи
лася перед кількома роками дуже вартісна 
книжка полк. Е. Ф. Прука »Червоний сол
дат«. Для кожного дослідника воєнних про
блем СССР згадана праця може служити за 
лексикон, який допоможе основно пізнати все, 
що входить у засяг совєтської політики обо
рони й експансії. Ще більше значення цієї 
книжки для тих українців, особливо старшин, 
які поглиблюють свої студії з дисципліни 
совєтського воєннознавства. Автор студії, 
полк. Е. Ф. Прук, відомий аналітик совєт- 
ських воєнних проблем, вже здобув собі ім’я 
визначного фахівця у всіх питаннях, які за- 
торкують доктрину і стратегію СССР та Вар
шавського бльоку. Статті цього визначного 
аналітика на різні советські військові проб
леми друкуються на різних мовах у військових 
фахових журналах, тому його можна вважа
ти за одного з найбільш компетентних реч
ників на Заході з цієї ділянки.

Студія Е. Ф . Прука »Червоний солдат« 
(331 стор.) це не тільки історичний показник 
розвитку збройних сил СССР, від жовтневої 
революції 1917 р. починаючи та кічаючи на 
сьогоднішньому оборонному потенціалі цієї го
ловної потуги в міжнародньому комуністич
ному русі. Студія розподілена на 16 розділів, 
з окремими списками: використаних джерел, 
скороченнями совєтських термінів, календа- 
ріюмом народніх комісарів і міністрів обо
рони, осіб, згаданих у праці, та реєстром по
рушених у книзі проблем. Для орієнтації 
подаємо тематику всіх 16-ти розділів: 1. Со- 
вєтські збройні сили (загальна їх організація),
2. Солдат нового типу, 3. Історія війни з 
ідеологічного погляду, 4. Об’єднане команду
вання, 5, Політичний вишкіл та система кон
тролю. 6. Завдання культурників, 7. Правні 
питання совєтських збройних сил, 8. Військо
во-соціологічні проблеми, 9. Вишкіл старшин, 
10. Збройні сили як фактор сили, 11. Пара- 
мілітарні організації, 12. Варшавський пакт, 
13. Господарка і наука збройних сил, 14. Со- 
вєтська полярна стратегія, 15. Холодна війна 
й її фронти, 16. Ведення війни вчора і сьо
годні.

У  рецензійній короткій статті неможливо 
обговорити всіх окремих розділів згаданої 
праці, тому ми обмежимося до загальної оцін

ки студії, звертаючи увагу тільки на деякі, 
порушені в книжці, проблеми.

В. І. Ленін повністю доцінював загрозу для 
російської великопростірної держави, тому він 
рішився її боронити перед розчленуванням 
на окремі національні держави класовою ар
мією »нового типу«, тобто армією, організо
ваною з робітників і селян, запевнюючи цим 
клясам, які під царським режимом були упо
сліджені, найкращі умови розвитку. Тому під 
час жовтневої революції 1917 р ., у почат
ковій стадії диктатури пролетаріяту. черво
на армія була клясовою армією робітників і 
селян. Отже, принципи організації червоної 
армії вже від самих початків були подикто
вані об’єктивними тогочасними умовами і по
ложенням. Ці принципи не зродилися авто
матично, й не самі собою. Вони виникли 
щойно після основного пізнання положення 
імперії та стали закономірним висновком 
В. І. Леніна. Сам большевизм уважав себе 
за єдиний, неподільний за національними 
ознаками, зцентралізований рух у межах ці
лої імперії. Щоб використати міський проле- 
таріят неросійських народів, Ленін рішився 
проголосити гасло »самовизначення«, і воно 
до деякої міри було застосоване й у національ
ній політиці в червоній армії, на що вказує 
постанова »Народного Комиссариата по делам 
Национальностей« від 17. 11. 1917 р.

Большевики, готуючись до революції, ве
лику увагу присвятили боротьбі за армію, 
організовуючи спеціальний апарат Воєнної 
організації при ЦК РСДРЩб). Ядром цього 
апарату були старі большевики —  Є. Н. 
Богдатьев, К . Орлов, М. А . Сулімова та 
група студентської молоді і молодих стар
шин. На чолі Воєнної організації партія по
ставила двох большевиків —  В . І. Невского, 
прсф. Харківського університету, і Н. І. 
Подвойского, головного організатора червоної 
Гвардії, яка була збройною силою пролетарі
яту в часі березень 1917 —  квітень 1918 р. 
Зародком червоної Гвардії була робітнича мі
ліція при Радах депутатів, яка почала твори
тися вже під час лютневої революції 1917 р. 
22 березня 1917 р. Бюро ЦК РСДРП проголо
сило загальне озброєння народу, і, зокрема, 
негайне створення робітничої Гвардії по всій 
імперії. . .  Загони червоної Гвардії були ство
рені також на підприємствах України, в Києві, 
Харкові, Одесі, Миколаєві, Луганську і Кате
ринославі .

■Коли царська армія опинилася у повному 
розпаді, і її намагалися ще використовувати 
антибольшевицькі російські політики, в тому 
особливо Керенський, большевицький провід 
виніс рішення демобілізувати стару армію і 
на її місце негайно організувати нову армію 
за добровільним принципом, за зразком чер
воної Гвардії. Ядром цієї нової армії були 
лотиські стрілецькі полки й матроси Балтій
ської фльоти. Декрет, на підставі якого при- 
ступлено до організації нової »Червоної Ро
бітничо-Селянської Армії« на добровільній 
базі, підписав В. І. Ленін 28. 1. 1918 р ., а 
днем оснування цієї нової армії визначено 
23.2. 1918 р., тобто день, у якому був проголо
шений декрет. Ця нова армія до 1. 12 1918 р.
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зросла до 350.000, в тому числі 22.500 коман
дирів; до січня 1919 р. її стан збільшився до
800.000 з 35.000 командирів, а один рік піз
ніше вже досягнув 5.3 млн.

Після устабілізування зовнішнього і внут
рішнього положення СССР, РККА в 1927 р. 
була зменшена до найменшого кількісного 
стану у своїй історії —  586.000. перейдено до 
міліційної системи та армію організовано з 
29-ти піхотних (із повним станом) і 42-ох те
риторіальних (зв’язок) дивізій. Після смерти 
Леніна в 1924 р. переведено чергову реформу 
червоної армії, перейдено на кадрову систе
му та впроваджено в ній органи державної 
безпеки, які за короткий час приступили до 
чистки. До найбільших розмірів дійшла чи
стка в 1936-1938 рр., під час якої червона 
армія втратила 20.000 старшин, тому була 
нездібною до нормальних чинностей. Коли 
Ворошилов побачив загрозливий стан черво
ної армії під кінець 1938 р ., він авансував
10.000 кандидатів на старшин старшинами та 
влучив їх до активної служби в армії. Стан 
червоної армії до 1937 р. побільшився до
1.433.000. а з вибухом німецько-советської 
війни (22. 6. 1941р.) зріс до 4.2 млн. Під час 
капітуляції Німеччини в травні 1945 р. СССР 
мав під зброєю 11,4 млн. вояків. Опісля ця 
масова армія була ступнево демобілізована до
2.814.000.

Після 1948 р ., коли холодна війна між
альянтами почала щораз більше загострюва
тися, стан червоної армії почав знову зроста
ти. Від 1947 р. перейменовано червону ар
мію на советські збройні сили (армія, летун- 
Ство та воєнно-морські сили), і вони під кі
нець 1947 р. нараховували вже 5.763.000. Від 
лисстопада 1955 р. стан збройних -сил СССР 
почав зменшуватися і на 31. 12. 1961 р. до
сягнув 2.423.000.

Коли йдеться про сучасний стан збройних 
сил СССР, він є слідуючий: армія —  2 млн., 
летунство —  730 тис., воєнно-морські сили —  
470 тис., стратегічні ракетні війська —  200 тис., 
резерви —  20 млн. До цього належало б 
ще додати збройні сили сателітних держав 
(в дужках резерви): Польща —  380 тис. (2,6 
млн.), Болгарія —  195 тис. (750 тис.), Румунія 
—  260 тис. (1,65 млн.), Чехо-Словаччина —  290 
тис. (1 млн.), Східня Німеччина —  209 Тис. 
(460 тис), Угорщина —  140 тис. (750 тис.).

Студія полк. Прука з найбільшою доклад
ністю розглядає дослівно всі проблеми, зв’я
зані з організацією, вишколом і озброєнням 
советських збройних сил. Також багато місця 
в праці присвячено совєтській промисловості, 
яка на перше місце у своєму плануванні 
ставить збросневу промисловість.

Багато уваги присвячено в праці т. зв. 
»полярній стратегії«, тобто східньому флангові 
Північного моря.

У  розділі »Холодна війна і її фронти« особ
ливу увагу звернув автор на слідуючі фронти 
боротьби: національностей, культурний, госпо
дарський та ідеологічний. Також дуже багато 
місця у праці присвячено теорії і практиці 
ведення війни у сучасній атомній добі.

Не поминув автор також парамілітарних 
советських організацій: ДОСААФ, повітряно-

атомно-медичної охорони, робітничої і народ- 
ньої міліцій тощо.

Студія полк. Прука повністю заслуговує на 
те, щоб вона була підручною книжкою для 
кожного, хто тільки займається проблемами 
совєтознавства. Особливе її значення для 
кожного старшини резерви, військових жур
налістів, політиків, для яких збройні сили 
СССР повинні бути добре знані, щоб вони 
себе й на майбутнє не обдурювали надіями 
або безсилістю передової потуги в комуніс
тичному світовому рухові —  СССР.

STRATEGIE UND ABRÜSTUNGSPOLITIK
DER SOVJETUNION. Frankfurt —  Berlin, 1964.
У  Німецькій Федеральній Республіці вже 

від кількох років працює окремий Інститут 
при Німецькому Т-ві для закордонної політи
ки в Бонн, який під гаслом »Обмеження збро- 
ень і безпеки« займається студіями політики 
роззброєння і безпеки. Заходами цього Інсти
туту вже вийшли слідуючі студії:

1. Probleme der internationalen Abrüstung, 1964.
2. Eine Strategie für Europa, 1963.
3. -Strategie und Abrüstungspolitik der Sovjetunion, 

1964.
4. Fünf Jahre Verhandlungen über die Einstellung 

der Kernwaffenversuche.
Усі вищезгадані студії займаються дуже 

складною до розв’язання проблемою обмежен
ня зброєнь та рівночасного вдержання безпеки 
в -світі. У  нашій рецензійній статті ми присвя
тимо дещо більше уваги студії: “Strategie und 
Abrüstungspolitik der Sowjetunion”, з передмовою 
Курта Гастейґер-а. Студія вийшла коштами 
в-ва Альфред Метцнер, Франкфурт-Берлін в 
1964 року і являється п’ятим томом видань 
вищезгаданого Інституту. Згадана праця обій
має 346 стор. друку 8° і коштує 30 нм. Зміст 
книги впорядкований у 5-ох розділах з окре
мим бібліографічним списком. Вступна стаття 
студії »Війна і роззброєння у совєтському роз
гляді« інформує читача про основні визначен
ня роззброєння, про технічний проґрес та 
ідеологічний безупинний змаг, про війну і 
роззброєння в совєтській доктрині, про спе
цифічність совєтської стратегії про рівновагу 
й воєнну теорію, про допасування до ракетної 
доби, про совєтський образ війни, про роззбро
єння, рівновагу і закордонно-політичну ціле
спрямованість. про елементи совєтської полі
тики роззброєння. Дальше слідують 5 голов
них розділів книги: 1. —  »Модерна зброєнева 
техніка і закордонна політика«; 2. —  »Совєт- 
ська воєнна доктрина«; 3. —  »Гонка зброєнь 
і стабілізація озброєння«; 4. —  »Проблеми
роззброєння« і 5. —  »Перспективи для роз
зброєного світу«.

Проблема роззброєння у совєтському розу
мінні —  це головна тема студії, тому вона 
опирається на поглядах і твердженнях виз
начних керівників СССР, відповідно коменту
ючи зглядно розшифровуючи головні цілі со
вєтської роззброєневої політики. Між іншим, 
у праці є стаття Н. С. Хрущова п. з. »Війна 
в сучасній світовій політиці«. Колись Ленін 
голосив тези про »неминучість війни«, »пова
лення капіталізму силою«, про »перемогу про
летаріату«, про »комуністичну світову дер
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жаву« та вкінці про »роззброєння«. Хрущов 
довершив основний переворот у тезах Леніна, 
впровадивши на місце »неминучости війни« 
тезу —  уникання війни, на місце »повалення 
капіталізму силою« ввів мирну коекзистенцію, 
на місце »перемоги пролетаріату« поставив 
роззброєння, як засіб класової боротьби, на 
місце »комуністичної світової держави« впро
вадив боротьбу з капіталізмом невійськовими 
засобами й методами та на місце »роззброєн
ня« запевнив перемогу комунізму. В сучас
ному історичному процесі Хрущов був свідо
мий того, що нова світова війна принесла б 
самознищення для СССР, тому її треба обми
нути та рівночасно далі вести боротьбу проти 
капіталізму, зокрема на ідеологічному від
тинку. Сталін був прихильником стратегії 
зміцненого фронту, стосуючи дипломатичну 
офензиву та рівночасно прикриваючи її ма
сою конвенційних збройних сил. Ця стратегія 
викликала зміцнення західньої оборони, щоб 
не допустити до розширення совєтської геміс
фери впливів. Таким чином, проти атакую
чого совєтського фронту був організований 
оборонний фронт Заходу. СССР робив різні спро
би, щоб проломити західній оборонний фронт 
(бльокада Берліну, Корея). Після смерти Ста
ліна, коли устабілізувалося совєтське партій
не керівництво, Хрущов прийшов до переко
нання, що цієї нерухомо-статичної стратегії 
Заходу не вдасться проломити лобовою ата
кою збройних сил, бо це могло б бути почат
ком кінця СССР. Тому для дальших дій він 
застосував т. зв. »змінний вітер«, який, згідно 
з калькуляцією Хрущова, мав би вплинути 
на змінний біг історії в користь комунізму. 
Цим »змінним вітром« у політиці Москви є 
коекзистенція, завдання якої є чітко визна
чені в Московській Деклярації компартій з 
грудня 1960 р .:

»Співіснування держав з різним суспільним 
устроєм являється формою клясового змаган
ня між соціалізмом і капіталізмом. В умовах 
мирного співіснування створюються сприятли
ві можливості для розгортання клясового зма
гання у капіталістичних країнах, зміцнення 
національно-визвольних рухів колоніальних 
і залежних країн ... Мирне співіснування із 
різними суспільними устроями не означає при
мирення соціалістичної ідеології з буржуаз
ною. Навпаки, воно має на меті зміцнити 
змагання робітничої класи, всіх комуністич
них партій за перемогу соціялістичних ідей«. 
(»Коммунист« ч. 17, листопад 1960 р .).

На базі коекзистенції совєтська дипломатія 
застосувала політику роззброєння. Хрущов 
виступив на загальній Асамблеї ООН у верес
ні 1959 р. з пропозицією повного роззброєння 
Сходу й Заходу. Він пропонував »радикальне 
роззброєння«, тобто повне знищення усіх 
воєнних засобів у цілому світі. На протязі 
4-ох років повинні бути розпущені всі кон
венційні збройні сили, зложена на злам час
тина воєнно-морських і повітряних сил, 
зліквідовані всі генеральні штаби і воєнні 
міністерства, ліквідовані всі воєнні бази, за
криті всі науково-дослідні воєнні установи, 
знищена вся атомна, воднева і ракетна зброя 
та припинена її дальша продукція. На між-

нарсдній контроль Хрущев погоджувався, але 
після того, як буде здійснене повне й загальне 
роззброєння. Хрущов, стосуючи політику роз
зброєння, взорувався на пропозиції загального 
й повного роззброєння Літвінова, яку він вніс 
до Ліґи Націй 30.11. 1927 р. Хрущов побу
дував свою пропозицію роззброєння на ін
струкціях Леніна, які зобов’язують кожну 
»соціалістичну державу«:

»Роззброєння (і при тому загальне й повне) 
може бути переведене ТІЛЬКИ у ВИСЛ'ІДІ 
перемоги соціалістичної революції в цілому 
світі.. .«

»Гасло роззброєння було використане 
буржуазними пацифістами та підхопле
не II Інтернаціоналом для ошукання робочих 
мас, вимагаючих миру. . .«

(В .С .Е ., І, вид., том. 48, стор. 158).
Отже, теорія Леніна, відмовляючи можли

вості оживотворення роззброєння до часу пов
ного здійснення соціалістичної революції в 
усьому світі цілу проблему роззброєння звела 
до завдання викривання »буржуазних паци
фістів«. На протязі 40 років існування СССР 
совєтська пропаганда проповідувала загальне 
роззброєння, не згадуючи ані словом про Га
рантії контролю.

Вищезгадана праця докладно аналізує про
позиції роззброєння совєтських керівників і 
доходить до висновку, що Москва стремить до 
того, щоб Захід роззброївся, щоб його легше 
можна було примусити до капітуляції в ко
ристь комунізму. Рівночасно з пропагуванням 
загального роззброєння, СССР витрачає 25- 
30°/о на зброєневі цілі з брутто державних 
прибутків (1961 р.), тоді як ЗДА витрачали 
10,3°/о, Канада —  5,3%, Англія —  7,2%, Фран
ція —  7,7%, Італія ■— 3,9%, Західня Німеччина 
—  5,3%.

Колишній головний редактор совєтського 
журналу »Воєнная мысль« Н . А . Таленскі, у 
стаТгі »Військова стратегія і закордонна по
літика« доказує, що вони сьогодні стоять у 
ще більшій пов’язаності і співдії, як це було 
колись. Також інші совєтські військові діячі: 
А . А . Галкін, В. Петчокін, Г. І. Покровскі, 
Н. Ч. Ломов, Р. Маліновскі, В . Д. Соколовс- 
кі, А . М . Йовлев, П. Курочкін, В . Сорін, П. 
Ф. Шахов, А . Н. Шевченко, І . Єрмашов та 
інші у своїх статтях розглядають проблеми, 
зв’язані із совєтського воєнною доктриною, 
допасуванням її до атомної доби, вишколом, 
озброєнням і психологічною підготовкою до 
атомної війни. Багато місця присвячено мо
дерним засобам війни і воєнній стратегії ма
сових збройних сил атомної доби. Не поми- 
нено також важливих проблем, зв’язаних з 
конвенційними збройними силами, »абсолют
ною зброєю« і протиракетною обороною. В 
студії багато уваги присвячено небезпеці гонки 
зброєнь та різним родам воєн. Заторкнено 
також проблеми, пов’язані із контролем збро
єнь, технікою роззброєння, зменшенням та 
скасуванням конвенційного озброєння, впро
вадженням міжнародній поліційних сил для 
збереження правопорядку і т . д. Стаття кож
ного автора є насичена цитатами західніх 
стратегів і політиків для підкріплення со
вєтських воєнно-доктринальних заложень.
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Між новочасною модерною зброєю на пер
ше місце, звичайно, ставляться міжконтинен
тальні балістичні ракети, в продукції яких 
СССР стоїть на першому місці в світі. Між
континентальні балістичні ракети —  це »абсо
лютна зброя« сучасности. бо нею вже можна 
досягнути кожну ціль на нашій плянеті. Цих 
ракет під час лету не потрібно ані танкувати, 
ані охороняти ескадрильями винищувачів. 
Ця зброя є поважною загрозою для ЗДА, бо 
протиракетна оборона, наразі, поза теоре
тично-дослідними експериментами, виявилася 
ще нездатною до успішного поборювання ра
кет, вистрілюваних зокрема з баз, близько 
розположених територій противника. Різні 
роди нуклеарної зброї і різних зразків ра
кети —- це найгрізніша зброя для обидвох 
світових суперпотуг-супротивників —  ЗДА і 
СССР, тому головним чином вона примушує 
до коекзистенції Сходу й Заходу. Таленскі, 
дефінюючи різні роди воєн, стверджує, що 
війна між ЗДА і СССР викликала б широко- 
закроєні змагання, 'бо до неї були б притяг
нені союзники обидвох партнерів. З наслід
ків такої війни совєтська стратегія вже здає 
собі справу, тому вона війни не хоче. Рівно
часно, совєтська воєнна стратегія, у комбінації 
з мировою політичною настановою, не може 
погодитися з концепцією превенційної війни. 
Така війна була б абсурдом, бо комбінації 
політичних цілеспрямувань з дефензивним 
стримуванням у стратегії не дасться погодити. 
Історія не записала таких феноменів. Воєн
на стратегія ніколи не була й не може бути 
пасивним засобом політики, навпаки, вона й 
надалі залишиться активною допомогою полі
тики, тому мусить мати деякий вплив на її 
формування.

Совєтські військові діячі дотримуються 
думки, що американська політика »з позиції 
сили« спричинила гонку зброєнь. Вони волі
ли б. щоб ЗДА не зброїлися, що вможливи
ло б ще більше поширити імперіяльний заеяг 
володіння СССР у світі, т . зв. »мирними 
засобами«, до яких зараховуються передусім 
субверсивні дії, при допомозі яких Москва 
вже намагалася замінити західні державні 
системи комуністичною.

Ціла студія це книга багатьох надзвичайно 
складних проблем сучасности, тому вона може 
бути джерелом різних поглядів і концепцій 
на сучасну міжнародню політику, воєнну 
стратегію і доктрини Сходу та Заходу. Книга 
призначена для спеціалістів. які слідкують 
за розвитком суперництва між Сходом і За
ходом. які цікавляться військовими пробле
мами, зокрема стратегією і воєнною доктриною. 
З уваги на те, що, за англійськими даними, 
нуклеарний потенціял світу дорівнює 60 млрд. 
тонн тринітротолюолю. тобто 20 тонн нищівної 
маси припадає на одного мужчину, жінку й 
дитину, проблема роззброєння і побудови 
світового миру, це одна з найважливіших та 
рівночасно дуже складних проблем сучас
ности. 'Під цим аспектом згадана студія має 
дуже велику вартість, тому її поручаемо всім 
зацікавленим цією проблемою українцям.

ВАРШ АВСЬК Е П ОВСТАННЯ 1944 р . І 
УКРА ЇН Ц І
Hans von Krannhals: Der Warschauer Aufstand
1944 Auflage Bernard & Graefe, Frankfurt am Main.

В 1964 p. появилася дуже цікава студія 
під вищезатитулованою назвою у видавництві 
для военнознавства у Франкфурті, яка обій
має 447 стор., з креслюнками Варшави. Ціна 
студії (оправа в полотні) 38 нм. З уваги на 
те, що польська еміграційна преса дуже часто 
обвинувачує українців у масовій участі по
борювання варшавського повстання 1944 р ., в 
нашій рецензійній статті вищезгаданої праці 
звернемо особливу увагу на історичну правду, 
щоб остаточно доказати полякам неправди
вість їхнього твердження та обвинувачень. 
Головне вістря обвинувачень скеровують по
ляки пррги Дивізії »Галичина« (14-ої СС Ди
візії »Галичина«), яка у їхній уяві брала 
участь у поборюванні варшавського повстан
ня 1944 р. Ганс Ф. Краннгальс, відомий 
німецький історик, який ніколи не симпати
зував із націонал-соціалізмом, написав свою 
книжку на підставі документів і різних дже
рел (польських та іншомовних), тому його 
праця відзначається повного об’єктивністю, 
вода вповні заслуговує на трактування її як 
історичного твору. Праця Г. Ф. Краннгальса 
це дуже вартісна студія, у якій представле
ний хронологічний розвиток польського пов
станського руху, яким кермувала передусім 
Армія Крайова (А К ). В студії автор не поми
нув також інших повстанських груп, напр., 
Армії Людовей, Народових Сіл Збройних, 
Служби ЗвицєнСтву Польскі та ін. Цілість 
студії складається зі слідуючих 14 розділів: 
1. Польський опір від 1939 р .; 2. Польський 
опір і СССР; 3. Акція »буря«; 4. Положення 
під німцями; 5. Варшава 1944 р .; 6. Пробу
дження повстання; 7. Німецькі сили і про- 
тизаходи у Варшаві та довкола неї; 8. Пе
ребіг боїв до половини вересня 1944; 9. Совєт- 
ський наступ на Прагу; 10. Варшавське пов
стання і світова політика; 11. Закінчення і 
балянс; 12. Німецьке поборювання повстання;
13. Доля Варшави після 10-го жовтня 1944;
14. Список використаних документів. Крім 
цього, студія має список використаних дже
рел (12 стор.) і список осіб, місцевостей та 
скорочень. У  книжці є 9 креслюнків із боїв 
у Варшаві.

Автор студії, Г. Ф. Краннгальс, на стор. 
334-336 подає в оригіналі розпорядження 
Гайнріха Гіммлера »Про трактування чужих 
народів Сходу«. В цьому документі потракто- 
вано поляків, українців, білорусів, гуралів, 
лемків і кашубів нарівні з жидами, а це 
значить, що всі перелічені народи були при
значені на знищення. Отже, вже цей доку
мент унагляднює, що українці в ніякому ви
падку не були лротеґованою німцями нацією, 
навпаки, вони, разом з іншими слов’янськими 
народами, належали до другорядного Гарні
туру народів, непанівних у Новій Европі. 
Від хвилини підписання пакту Ріббентроп- 
Молотов і окупації східніх земель колишньої 
Польщі (Західньої України), політика Москви 
супроти польського народу була скерована на 
шлях екстермінації ідейних елементів, подіб
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но як і проти українців. Москва заздалегідь 
стреміла до повного підпорядкування Польщі, 
до встановлення маріонеткового уряду, який 
був би залежний від неї. Першим виявом 
такої політики Москви супроти поляків були 
масові депортації польської інтелігенції до 
ОССІР під час 1-ої і 2-ої окупацій (1939 і 1944 
рр.). Між депортованими було багато стар
шин колишньої польської армії, з яких біль
ше 10 тис. ліквідували большевики в Катині. 
Ліквідація такої великої кількости старшин 
це наглядний доказ злочинного винищування 
Москвою усіх польських елементів, які репре
зентували незалежницьку ідею Польщі. Іден
тично подібну політику винищування стосу- 
вала Москва також проти українц'в, Під час 
2-ої світової війни націонал-соціялізм і кому
нізм були не тільки домовлені у стремлінні 
знищення польської держави, але. що більше, 
вони послуговувалися тими самими методами 
у винищуванні польського національного по- 
тенціялу. Ця злочинна політика в книжці Г. 
Ф. Краннгальса є дуже чітко висвітлена. Не 
зважаючи на нищівну цілеспрямованість по
літики Москви супроти польського народу, 
польська провідна верства рішилася піти 
шляхом Дмовського, орієнтуючись на Росію. 
Ця оріентаційно-політична концепція була 
трагічною у своїх наслідках і власне вона 
спричинила вибух варшавського повстання 
1944 о. проти німецького окупанта.

Не будемо застановлятися в подробицях над 
розвитком польського повстанського руху під 
окупацією ІІІ-го Райху, бо на це немає місця 
у короткій статті. Вночі з 26-го на 27-ме ве
ресня 1939 р. ген. Роммель на старшинській 
відправі в підземеллях ПКО у Варшаві до
ручив ген. Карашевіч-Токаржевському не
гайно приступити до організування збройного 
руху  для боротьби з окупантами. Генерал 
Карашевіч-Токаржевський одержав письмове 
доручення з підписом ген. Рсммеля та печат
кою, і цей документ став Формальною підста
вою початків консшпаційної роботи поляків. 
29.9. 1939 р. ген. Токаржевський приступив 
до організування руху з тринадцятьма, йому 
довіреними людьми, і першим зав’язком орга
нізованої конспірації була »Служба Звицєнст- 
ву Польскі«. Від перших днів творення т. зв. 
»Звйонзку Валькі Збройней« (ЗВЗ). згідно з 
постановою польського уряду у Франції з 
8.11. 1939 р .. найбільшу увагу зосереджено
на опертя конспіоаційного руху в Польщі на 
суспільно-політичній базі. Рівночасно покли
кання до діяльности ЗВЗ польським урядом 
на еміграції свідчить про те, що ця емігра
ційна польська влада прив’язувала до зорга
нізованої в краю збройної сили велику увагу. 
Інструкція ч. 2, видана ген. Соснковським. 
устійнювала поділ краю на команду німецької 
окупації у Варшаві і команду совєтської оку
пації у Вільні. Такою суспільно-політичною 
базою була »Рада Оброни Народовей« (РОН). 
яку творили представники 3-ох головних пар
тій V Польщі: ППС. СЛ і СН. 15.8. 1944 р. 
ця .РОН видала заклик до польського наподу. 
який був надрукований вже під час варшав
ського повстання у '»Деннику Устав«. Ця 
відозва вказувала на устроєві переміни в

Польщі, які мали бути переведені в дусі 
правдивої демократії. Також Крайова Рада 
Міністрів підготовила розпорядження у справі 
виборів самоуправних і територіяльних орга
нів, які мали бути переведені зараз після 
звільнення Польщі від окупації.

У  підготовці до повстання 29.7 . 1944 р. радіо 
АК  відобрало авдицію 3 Москви в польській 
мові, в якій взивалося поляків до повстання. 
Заклик був підписаний Молотовим і Е. Осуб- 
кою-Моравським. Близькість червоних військ, 
та загальне військове положення були пов’я
зані з цим закликом, тому він вплинув на 
командування АК  розпочати повстання. Ко
мандування АК  визначило день вибуху 
повстання на 1.8. 1944 р. У  Варшаві присту
пило до повстання 32 тис. повстанців АК, 
та вже під час його тривання кількісний стан 
АК  змінявся з причини втрат і напливу но
вих добровільців. Найбільший стан А К  під 
час повстання доходив до 40 тис. повстанців. 
Крім цього, у Варшаві під час повстання 
знаходилися ще повстанські частини, які не 
були підпорядковані командуванню АК, а 
саме: НСЗ —- 740 повстанців; формації ко
муністичні або комунізуючі —  т. зв. »Корпус 
Безпеки« —  620 осіб, '»Армія Людова« —  270 
ес'б і »Польська Армія Людова« —  120 осіб.

Отже, основною силою у переведенні повс
тання була АК. а не. як звичайно твердить 
совєтська історіографія, »Армія Людова«. 
Варшавське повстання вибухло тільки з при
чини обітниць, що червона армія в скорому 
часі займе Варшаву. Проти 40-тисячної АК  
1.8. 1944 р. було 13 тис. німецької залоги у 
Варшаві, поо що згадує ав'тор книжки на 
стор. 120-128. До 4 .8. 1944 р. були спровадже
ні підкріплення в кількості 86 старшин та 
6.535 підстапшин і вояків. До 20.8.1944 р. 
німецька оборона досягла 21.300 чоловік. 
Ганс фон Краннгальс докладно перечислює 
усі німецькі частини, які брали участь у 
ліквідуванні варшавського повстання і їх до
кладно класифікує на стор. 120-128. але в 
цьому списку немає записаної 14-ої СС Диві
зії »Галичина«, ані її хоч би найменшої час
тини. У  списку є група Камінського »РОНА« 
—  1.700 вояків, азербайджанська група з 5 
старшин і 677 підстаршин та вояків. Група 
Камінського відзначалася особливим банди
тизмом у поборюванні варшавського повстан
ня і була організована з асуспільного елемен
ту, серед якого переважали москалі. Поль
ська громадськість Варшави чомусь уважала 
цю групу за українську, тому приписувала
злочини українцям, не маючи на це ніяких 
підстав, що стверджує автор книжки на стор. 
318. Дійсно українськими були тільки дві 
сотні під командуванням полк. П. Дяченка 
(вже помер у ЗДА) в німецьких поліційних 
уніформах (стор. 318). В актах 9-ої Армії,
яка поборювала повстання, згадується про 
російські, азербайджанські, туркменські, схід- 
■ньомусулманські. козацькі, волготатарські і 
литовські відділи, що брали участь у при
душенні варшавського повстання. Немає ніде 
згадки про те. щоб 14-'та СС Дивізія »Галичи
на« була причасною до цих боїв. Коли
йдеться про СС-формації, в рамках корпусу
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оберґруппенфюрера Бах-Зелевского Еріха 
брали участь: російський СС полк Камінсь- 
кого, 3-ій козацький поліційний полк і схід- 
ньомусулманський СС полк. (Ст. 319). Отже, 
14-а СС Дивізія »Галичина«, яка була не по- 
ліційною, а армійською частиною, участи в 
поборенні варшавського повстання не брала, 
що унагляднює Г. Ф . Краннгальс у своїй 
праці »'Варшавське повстання 1944 р.«

Автор у згаданій праці згадує про україн
ців на стор.: 12, 52, 70, 72, 127, 135, 149, 265, 
267, 305, 311, 318, 321 і 334. На crop. 52 є 
згадка про 14-у СС Дивізію »Галичина«, у 
зв’язку із заміром губернатора Франка орга
нізувати подібну СС дивізію з поляків. Проти 
цього заміру рішуче виступили Гітлер і Гімм- 
лер, тому не дійшло до її організації. На 
стор. 70-ій автор стверджує, що АК  на Во
лині мала проти себе не тільки німців і мос
калів, але також і »український незалеж- 
ницький рух«. На стор. 265 автор згадує про 
одну сотню, т. зв. »Гівіс«, яка входила в 
склад »Зіхергайтсполіцай« у Варшаві. Автор 
припускає, що ця частина була вживана для 
вартування. На стор. 267 він стверджує, що 
йому не вдалося устійнити участи в поборю
ванні варшавського повстання частин україн
ських і Власова. На стор. 305 автор ствер
джує, що польські повстанці розстрілювали 
всіх у німецьких уніформах, в тому числі та
кож українців. На стор. 311 автор твердить, 
що під час екзекуцій цивільного населення 
Варшави 5.8. 1944 р. участь брало в СС уні
формах »менше німців, більше »українщв«, 
які були дійсними екзекуторами. Але слово 
»українці« він поставив у знаках наведення, 
що підтверджує його сумнів щодо більшссти 
українських екзекуторів.

На стор. 318, згадує автор про полк. Дячен- 
ка і його дві пол-іційні сотні, які брали участь 
у ліквідації повстання. На стор. 321 він пише, 
що із »Зіхергайтс поліцай« у Варшаві, Люблі
ні й Познані була створена спеціяльна ко
манда для розстрілів під командуванням 
гауптштурмфюрера ПІпількера. яка перево
дила розстріли в переважаючій кількості ук
раїнцями. Інші місця, в яких автор згадав 
українців, є малого значення. Отже, участь 
українців у поборюванні варшавського пов
стання була не такою великою, як це часто 
насвітлюе польська преса. Ця участь деякої 
кількости українців ніколи не була одобрювана 
українськими політичними діячами, навпаки, 
вона завжди найгостріше осуджувалася.

Боротьба між українським і польським на
родами закінчилася з хвилиною ліквідації 
польської держави, уряд якої провадив су

проти українців політику нищення всього, 
що українське. Тому початків взаємоненависти 
Треба дошукуватися у політиці колишнього 
польського уряду, в пацифікації, у масових 
арештах і засланнях українців до концтабору 
Береза Картузька. Коли йдеться про поліцій- 
ні відділи з українців при »Зіхергайтсполі
цай«, то вони були організовані в переважа
ючій більшості з асуспільного елементу, який 
допускався навіть бандитських злочинів су
проти безборонного населення. Використову
вання цих українських асуспільних, а то на
віть злочинних, елементів німцями для вини
щування польського безборонного населення 
в ніякому випадку не може бути приводом до 
того, щоб осуджувати ввесь український нарід 
у подібних злочинах. Націонал-соціялізм ни
щив польську інтеліґенцію. він не щадив 
також і української. Польський нарід запла
тив кількасоттисячними жертвами, а чи укра
їнський нарід не зазнав подібних жертв від 
націонал-соціялізму?! Обидва вони вийшли 
з другої світової війни з дуже великими 
втратами. Німці й москалі не щадили ані 
польського, ані українського народів, а в до
датку обидва народи під час жахливої тра
гедії гострили проти себе ножі та себе вини
щували.

Книжка Г. Ф. Краннгальса »Варшавське 
повстання 1944« —• це історія трагедії польсь
кого народу, який втратив свою державність, 
не резиґнуючи з дальшої боротьби за при
вернення втраченого, заплатив морем крови. 
Книжка, яку повинен прочитати кожний по
літик і науковець, українець і поляк, щоб 
навчитися та пізнати джерела історичної тра
гедії обидвох народів, які мусять знайти 
спільну мову, щоб й у майбутньому не повто
рилися жахливі у своїх наслідках події. Ми 
переконані в тому, що друга світова війна 
була генеральним іспитом національно-куль
турної зрілости обидвох сусідуючих з собою 
народів. Тему вважаємо, що цей іспит по
винен стати пересторогою для уникнення 
повторень жахливого минулого. Треба вийти 
на шлях взаємонароднього співжиття, до 
якого українці й поляки повинні стреміти 
всіми силами. А  щоб до такого співжиття 
дійшло. —  будьмо справедливі супроти себе, 
не обвинувачуймо себе взаємно в тому, чого 
не було. Це відноситься зокрема до обвину
вачень, що 14-а СС Дивізія »Галичина« була 
спів.учасною у поборюванні варшавського 
повстання 1944 р. Будьмо дійсно культурними 
джентлменами і приязними сусідами!
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З ДІЯЛЬНО С ТИ ОбВУ

ОКРУЖ НА КОНФЕРЕНЦІЯ ОбВУ В РОЧДЕЙЛІ 
(Округа Ланкашір)

■На Окружній Конференції ОбВУ, яка від
булася 27-го листопада 1955 року в Рочдейлі, 
були заступлені слідуючі відділи: Стокпорт,
Болтон, Мідлетон, Бері, Олдгам, Блекберн та 
Рочдейл; не прибули представники з Лію, 
Манчестеру, Аштону й Ґлоссопу.

Окружну Конференцію відкрив Окружний 
Зв’язковий п. М. Музика, привітавши при
сутніх на залі та представивши їм Генераль
ного Секретаря ОбВУ д-ра С. М . Фостуна. 
Опісля він поінформував учасників нарад про 
працю, проведену в Окрузі, зазначуючи, що 
вона не була легкою, але й не пішла надарем
но. її наслідки можна бачити хоча б у тому, 
що численні Відділи набули свої власні пра
пори та устабілізували канцелярійне прилад
дя. У  звітовому році приєднано багато нових 
членів та зактивізовано тих, які з різних при
чин відстали від організації, і вони тепер із 
повним зрозумінням ставляться до організа
ційної діяльности ОбВУ.

Після цього Конференція заслухала звіти 
з діяльности окремих Відділів ОбВУ. Про 
працю Відділу в Бері звітував п. Гайдукевич, 
з Болтону п. Плесновий, з Блекберну п. Фе- 
дак з Олдгаму п. Прокопів, з Мідлетону п. 
Лихолат, з Рочдейлю п. Максимів та зі Сток
порту п. Гайда.

Представлені звіти говорили про пожвав
лення праці у всіх клітинах та про здобуті 
осяги, а також свідчили про те, що вояцький 
дух членів ОбВУ живе.

В дальшому п . М . Музика попросив до 
слова представника Централі ОбВУ д-ра С. 
М . Фостуна, який, передавши присутнім при
віт від ГУ ОбВУ та побажавши Окружній 
Конференції успішних нарад, виступив із до
повіддю. В ній він охарактеризував актив
ність української еміграції на Заході та вка
зав на всі її позитиви й негативи. Зупинив
шись окремо на діяльності ОбВУ, д-р С. М. 
Фостун підкреслив, що ця організація може

сміливо дивитися у грядучі дні. УКРада у 
В. Британії веде свою працю нормально. 
Що ж торкається Европейської УКРади, то 
її досі ще не вдалося створити, але до цього 
дійде в майбутньому. Крім того, прелеґент 
порушив багато найрізноманітніших справ і 
проблем організаційного характеру та видав
ничий відтинок. Він сказав, що »Альманах« 
уже віддано до друку, та поінформував при
сутніх про те, що сотник І. Гвоздик опрацю
вав кілька рефератів, які будуть незадовго 
вислані в терен. Доповідач звернув спеціяль- 
но велику увагу на нашу молодь, вказуючи, 
що її треба інформувати про українську 
військову історію та прищіплювати їй укра
їнські військові традиції. Він апелював до 
представників заступлених на Конференції 
Відділів, щоб вони в обов’язковому порядку 
інформували як Централю ОбВУ, так і Ок
ружного Зв’язкового про свою діяльність та 
запляновані на майбутнє імпрези. Після їх 
відбуття треба посилати до преси дописи та 
нотатки, що є дуже побажаним.

У  дискусії над звітами, яка порушувала 
різні питання комбатантського життя й ді
яльности, взяли участь слідуючі п п .: Татарин 
(Олдгам), Федак (Блекберн), Терещук (Сток- 
порт), Бабій (Мідлетон) та Плесковий (Бол
тон).

Секретарем Окружної Конференції був п. 
Прокопів і дуже добре вив’язався зі свого 
обов’язку, за що на цьому місці складаю 
йому подяку. Дякую рівнож Управі Відділу 
ОбВУ в Рочдейлі за її працю в підготовці 
Конференції та приготування смачної пере
куски. А  вкінці складаю найщирішу подяку 
представникові Централі ОбВУ д-ру С. М . 
Фостунові за виголошення доповіді й подані 
ним інформації і вказівки та дякую усім 
присутнім за участь у Конференції.

Було б добре, якби такі конференції влаш
товувалися частіше. Вони приносять багато
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користи як для комбатантської організації, 
так і для цілої української спільноти на еміг
рації, вони ще більше гуртують нас і дають 
стимул до дальшої цраці, вони пригадують 
нам, що ми, бувші українські вояки, мусимо

бути кожної хвилини готові на поклик нашої 
поневоленої, але нескореної Батьківщини- 
Україии.

Окружний Зв’язковий 
М . М у з и к а

СВЯТО ПОКРОВУ В КОВЕНТРІ
Дня 20-го листопада м. р. відбулося в Ко

вентрі свято св. Покрову, влаштоване Відді
лом ОбВУ зі співучастю Відділу СУБ та 
Осередку СУМ з дуже багатою і різноманіт
ною програмою. На це свято завітали гості із 
Лондону та терену: д-р С. М . Фостун, жіно
чий хор з Лестеру і полк. П. Петренко з 
РаГбі.

Програма свята складалась з двох частин: 
офіційної і концертової. Першу частину від
крив голова Відділу ОбВУ в Ковентрі п. І. 
Дутка коротким вступним словом, привітавши 
Всч. о. д-ра В. Дзьобу, гостей з терену і всіх 
присутніх на святі.

В наступній точці офіційної програми від
бувся виступ жіночого хору під керівництвом 
п-ні Нетреби, який виконав пісню »Пречиста 
Діва Мати«.

З черги о. д-р  В. Дзьоба у своїй короткій 
доповіді розказав про св. Покров, висвітлю
ючи цей культ в двох аспектах: релігійному 
й національному.

Широко опрацьований реферат про свято 
Покрову зачитав голова Відділу СУБ п. Де- 
мус. Прелеґент вивів культ св. Покрову під 
кутом історичного розвитку, представивши 
Діву Марію, як опікунку українських військ, 
починаючи із сивої княжої доби, переходячи 
через пізнє середньовіччя, овіяне козацькою 
романтикою, і затримуючись уже на найсві
жіших Визвольних Змаганнях, що вела їх 
славна Українська Повстанська Армія.

Під кінець першої частини програми хор 
»Верховина« під керівництвом п-на Костюка 
виконав пісню релігійного змісту »Через поле 
широкеє«.

Другу частину програми започаткував своїм 
словом д-р С. М . Фостун, виступаючи, як 
представник Головної Управи ОбВУ у Лондоні.

П олк.-інж . П. Петренко в імені організації 
СУБ та Братства Карпатської Січі привітав 
усіх присутніх на залі, а зокрема побратимів- 
військовиків, та висловвив свою радість, що 
українське військо в минулому і в майбутньо
му знайшлося і знаходитиметься під опікою 
св. Покрову Діви Марії. Підкреслив теж 
факт, що може однією із причин програння 
Визвольних Змагань в рр. 1917-1921 була від
сутність релігійного духа в Українській Армії, 
внаслідок того, що в українському уряді знач
на кількість членів була соціалістичних пе
реконань. яка забула про Бога й українську 
приказку: »Без Бога ні до порога«.

Після виступу полк.-інж . Петренка почався 
концерт, у якому взяли участь жіночий хор 
(»Заплакали карі очі«, »Дивлюсь я на небо«, 
»Така її доля«), хор »Верховина« (»Україна« 
(маршова), »Карпатські січовики« при форте- 
піяновому акомпаньяменті пані Ватраль), пані 
К . Шостак та п. Я . Прокопів (дует при фор- 
тепіяновому акомпаньяменті сина п-на Я. 
Прокопова, який має не абиякі музичні здіб
ності), п. Я. Прокопів (сольо при акомпань
яменті сина), сумівка О. Степчук (деклямація 
»Іржавець«), сумівець М . Космірак (українсь
кі мелодії, виконані на акордеоні).

Свято закінчено релігійною піснею »О спо- 
магай нас, Діво Маріє«.

По концерті п. І. Дутка подякував усім 
учасникам і виконавцям концерту, як теж 
гостям із терену за вшанування свята своєю 
присутністю.

Треба підкреслити, що до: свята св. По
крову виконавці програми солідно підгото
вились та свобідно, без »треми«, тримали себе 
під час виступів на сцені.

Дипл. інж. П . Петренко

ПОСВЯЧЕННЯ ПРАПОРА ОбВУ В ЛЕСТЕРІ
В неділю, дня 7-го листопада м. р ., о год. 

4-тій по пол., в залі дому Відділу СУБ в 
Лестері відбулося посвячення прапора Лестер- 
ського Відділу ОбВУ, яке вшанував своєю 
присутністю голова Централі ОбВУ сотн. М. 
Карпинець.

Посвячення прапопа довершив Всч. о. рад
ник В . Паславський. коротка доповідь якого 
зворушила не одне вояцьке загартоване сер
це. Шановний прелеґент згадав про те, що, 
як бувший старшина Української Галицької 
Армії, почуває себе, в цій вояцькій сім’ї, як 
у себе вдома. Свою доповідь о. радник за
кінчив підбадьорливим зверненням: »Якщо
нам, старшому військовому поколінню, не су
дилося здобути й закріпити свою державну 
незалежність, то робім усе від нас залежне 
тепер, аби молоде й підростаюче покоління

цієї великої мети успішно досягло на славу 
Всевишнього«.

Під час посвячення прапора кумами були: 
пп. П. Кіщук, О. Боднар, Б . Острожинський 
і М . Омелянчук.

Після короткої перерви почався вояцький 
обід, інавґурацію якого заініціював п. Кіщук, 
виголошуючи коротке слово.

Зачитано теж письмові привіти від запро
шених гостей, які з поважних причин не 
могли прибути на це свято посвячення.

Впродовж обіду ряд представників україн
ських організацій та установ виголосили усні 
привіти, які вичислимо у хронологічному по
рядку поіменно, подаючи у сконденсованій 
формі зміст деяких важливіших привітів: п. 
М. Лучка зложив привіт від Управи Відділу 
СУБ у Лестері, пані Гуцул —  від місцевого
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Осередку О У Ж . п. М . Щупляк —  в імені 
Осередку СУМ у Лестері, д-р Я. Мицько —  
від КВОМУ, п. М . Николишин —  в імені 
місцевої Школи Українознавства та о. Г. 
Гусак привітав зібраних із становища свя
щеника УА'ПЦ.

Д-р І. Калюжна, учасниця Українських 
Визвольних Змагань в рр. 1917-1920, приві
тала присутніх комбатантів з посвяченням 
військового прапора їхнього Відділу, підкрес
люючи тяглість історично-військових традицій 
впродовж віків: славних княжих, козацько- 
гетьманських, коли високо розцінювалося 
значення козацьких вольностей і коли гордо 
повівав малиновий козацький прапор, як на 
полях боїв, так і під час мирних часів, яких 
було дуже мало в історії нашої минувшини. 
Так збережено історично-військову тяглість 
аж до наших часів. І нині ми можемо із по
чуттям певної і тривкої пошани сказати, що 
українське вояцтво чесно, гордо і здисциплі- 
новано виконувало свої обов’язки під своїми 
військовими прапорами, леліючи в серці надію 
на кращу майбутність свого народу. Наші 
січовйки по-лицарському зложили своє мо
лодече життя під Маківкою, Лисонею, Кру- 
тами. Базаром, у 1-ім і 2-гім Зимових Походах, 
у Визвольних Змаганнях 1917-1920 рр., під 
Хустом, під Бродами і в лавах безсмертної 
Української Повстанської Армії у лісах Во
лині і зворах зелених Карпат. Честь і слава 
військовикам, які боролися за незалежність 
своєї прадідівської землі, честь і слава всім 
синам і дочкам українського народу, які по
клали чи наражували своє життя на певну 
смерть в обороні свого покривдженого народу!

-Сотн. М . Карпинець намагався реасумувати 
все те. про що його попередники говорили. 
Він дуже радів тим. що на залі бачив три 
українські покоління: цю ґенерацію, яка бо
ролася збройно у 1-шій світовій війні та під 
час Визвольних Змагань в рр. 1917-1921, дру
гу зміну —  вояків 1-шої Дивізії УН А й УТІА, 
та третю, найновішу зміну, яку символізувала 
на святі панна Христина Кіщук. що саме си
діла, як гість, за почесним столом поруч сотн. 
Карпинця. До третьої зміни Шановний пре- 
леґент зачислив і тих школярів із Шкіл 
Українознавства, вихованням яких у націо
нальному дусі займається СУМ чи Пласт.

Переходячи з черги до значення прапора 
для всіх без вийнятку часів, а особливо древ
ніх. Шановний прелеґент зазначив, що цей 
бойовий прапор був. є і буде завжди облич
чям, честю й гордістю окремих військових 
з’єднань і для наглядности подав приклад, як 
саме цінили свій бойовий прапор римські ле
гіони. Якщо в якомусь нерівному бою рим
ські когорти заломлювалися й готувалися до 
відвороту, тоді Їхні начальники давали своїм 
прапороносцям наказ: »Киньте прапор під
ноги ворога«. Як тільки римські вояки бачи
ли, що їхній прапор у небезпеці, негайно ки
дались у бій і перемагали.

На закінчення сотн. М . Карпинець сказав: 
»Нашим гарячим бажанням було і є —  сто
яти вірно й непохитно під національно-дер
жавницьким прапором у службі своїй Бать
ківщині« .

Важливіші фраґменти цих урочистостей 
сфільмував п. Федчиняк, який ad hoc прибув 
із Лондону.

Найбільше труду й часу для влаштування 
цього свята вложили голова Відділу ОбВУ п. 
Кіщук, члени Управи Відділу ОбВУ, а зокре
ма п. П. Ґошко, яким належиться гаряча 
подяка.

Після вичерпання програми, п. Кіщук щиро 
й сердечно подякував усім гостям, промовцям, 
учасникам, а головно співакам, які не лише 
на початку свята, але теж і під час трапези, 
звеселяли учасників поривними мелодіями 
українських військових пісень.

В ДІЯЛЬНОСТІ ОбВУ В ДАРБІ
Вже від декількох років існує в Дарбі 

Відділ ОбВУ, діяльність якого ввесь час 
позначалася більшою чи меншою активністю. 
Останніми місяцями, завдяки енергійності 
голови п. В . Гладуна, ця діяльність значно 
пожвавилася і дає познаки, що в майбутньо
му вона піднесеться до ще вищого рівня.

Відділ нараховує 42 члени, які точно впла- 
чуготь свої членські вкладки та активно до
помагають у влаштовуванні різнорідних 
імпрез. Крім участи в чинностях Відділу 
ОбВУ, вони також працюють в інших сус
пільно-громадських організаціях —  Відділі 
СУБ, Осередку СУМ, Пласті, товариському 
клюбі »Левада« тощо.

Управа Відділу, відгукнувшись на заклик 
Головної Управи, жертвувала на фонд »Аль- 
манаха« 25 фунтів стерлінгів. Переведено 
збірку на допомогу другові Лущанцеві з ви- 
слідом 8 фунтів стерлінгів.

Члени Відділу взяли масову участь у Кра
йовому З’їзді ОбВУ в Рочдейлі. У  звітовому 
році, в часі Зелених Свят, було влаштовано 
академію в честь Героїв, на якій змістовну й 
багату історичними датами доповідь виголо
сив п. А . Гавірко.

28-го вересня відбулася традиційна забава 
ОбВУ, з метою вибору королеви 'краси Відді
лу. Присутні на забаві знаменито провели 
час. Під звуки ноттігпТамської оркестри під 
керівництвом п. М. Скаліша кружляли у 
вирах вальсів, танґо чи коломийки танцю
вальні пари. Влаштована для розваги льо- 
терія дала скромний дохід. Великою попу
лярністю тішився смачний буфет, потрави 
якого були приготовані панями з місцевого 
Гуртка О УЖ . Королевою краси обрано панну 
Ліду Ференцкевич, а княжнами —  паннів 
Ліду Келенко та Марусю Федоришин.

17-го жовтня відмічено вдало академією 
»Свято Покрову —- Свято У П А «. Особливо 
добрим до теми був реферат, виголошений п. 
Я. Деремендою. в якому насвітлювався 
яскраво культ Пречистої Діви Марії серед 
українського вояцтва всіх діб —  княжої, ко
зацької і новітньої.

Для розваги самих членів ОбВУ влаштовано 
28-го листопада товариську зустріч-вечерниці, 
які звеличив свою присутністю голова Центра
лі ОбВУ сотник М. Білий-Карпинець. Із 
притаманним воякам гумором програмою вечо
ра керував п. А . Гавірко. За тостом у честь 
українського вояцтва слідувала музика з ук-
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раїнсь'ких платівок, чергувалися спомини й 
жарти з часів війни та полону, линули мар
шові й стрілецькі пісні.

Вояки завжди відзначаються добрим апети
том, тож полумиски й тарілки зі стравами, так 
гарно, смачно і дбайливо приготованими панями 
з місцевого Гуртка ОУЖ  під проводом пані 
Лебідь, порожніли миттю.

В другій частині вечора милозвучно при
гравала дарбівська оркестра українського 
доросту.

Треба підкреслити, що до успіху всіх ви
щезгаданих імпрез у  великій мірі причинилися 
участь хору при Відділі СУБ під диреґенту- 
рою п. В . Мельниченка, жіночого хору Гурт
ка ОУЖ  та Відділу Пласту під керівництвом 
п. М. Поповича й пані Кельман, як також 
поодиноких декляматорів, рецитаторів і де
кораторів .

А  як буде в майбутньому?
Голова Відділу зазначає, що все залежа

тиме від ініціативної моторности Управи та 
активности членів.

ЗНАМЕННА ПОДІЯ У  СТОКПОРТІ

-Стокпортський Відділ ОбВУ пережив не
давно знаменну подію —  посвятив свій влас
ний прапор, придбаний силами Управи Від
ділу. Акту посвячення доконав о. д-р Теодор 
Тисак в приміщенні українського дому, де 
зійшлися бувші українські вояки та велика 
кількість місцевого громадянства.

На цю урочистість прибув представник 
Централі ОбВУ та Окружний Зв’язковий на 
Округу Ланкашір п. М . Музика, а також 
завітали голови сусідніх Відділів ОбВУ; п. 
Андрусишин з Манчестеру, п. Загайкевич з 
Бері, п. Гнида з Болтону і п. Прокопів з 
Олдгаму.

Передаючи посвячений прапор представни
кові Централі, о. д-р Т . Тисак в короткій, 
але високопатріотичного змісту, промові вка
зав на значення цього прапора для україн
ського вояцтва в кожній історичній добі, по
чинаючи від княжих часів і через козаччину 
та Визвольні Змагання 1917-1921 рр. аж до 
новітніх часів, до безприкладно-героїчних 
чинів УП А . При цьому він підкреслив, що і 
княжий дружинник, і чубатий запорожець, і 
вояк Армії УНР, і упівець —  всі вони гордо 
несли бойовий український прапор, завзято 
змагалися з ворогами й умирали за волю і 
незалежність Батьківщини-У країни, але во
яцької чести не сплямили ніколи.

Приймаючи прапор від представника Цент
ралі ОбВУ, голова місцевого Відділу п . По- 
лютин висловив свою віру в те, що члени 
цього Відділу високо цінитимуть прапор, який 
став девізом боротьби українського вояка за 
здобуття Української Самостійної Соборної 
Держави.

Опісля з короткими привітами й побажан
нями виступили голови вищезгаданих сусід
ніх Відділів ОбВУ та голова місцевого Від
ділу ЛеГ-іону ім. Симона Петлюри, п. М. 
Дяченко. висловлюючи переконання в тому, 
що прийде той день, коли прапор Стокпорт- 
свкого Відділу ОбВУ займає побіч прапорів 
інших Відділів у Золотоверхому Києві.

Цей пам’ятний і величавий день набагато 
уприємнила та збагатила болтонська оркестра, 
яка виконанням стрілецьких пісень пригадала 
бувшим українським воякам колишні рейди 
І УД УНР.

На закінчення урочистости, голова місцево
го Відділу ОбВУ п. Полютин подякував усім

присутнім за участь, а окрему подяку склав 
о. д-ру Т. Тисакові за посвячення прапора. 

Йдучи додому, я думав тільки про одно:
Чи сповняться ті слова,
Що ми тут гадали,
Щоб ці наші прапори 
В Києві маяли?.. Присутній

*
Ділимось сумною вісткою з усім член- 

Етвом ОбВУ та українським громадянством, 
що після довгої та важкої недуги відій
шов у вічність, на 74-му році життя, дня 
21.1. 1966 р. в Болтоні 
сл. пам. сотник МИКОЛА Г О Р О Б Ц І В ,  
учасник Визвольних Змагань, громадський 
і політичний діяч на Рідних Землях, а на 
еміграції, —  прикладний член, щирий па
тріот України, про яку мріяв до кінця 
свого життя.

Похоронного обряду довершили дня 25. 
1. 1966 р. о. прот. А . Мирошниченко,
парох УАПЦ в Болтоні, при співучасті о. 
Ґудзова. Від Української Католицької 
Церкви взяли участь Всв. о. радник М. 
Рат.ушинський і о. рад. Я. Гаврилюк та 
велике число громадян, які шанували 
Покійного за життя.

В доказ великої пошани, видніли чис
ленні вінці від Союзу Гетьманців-Дер- 
жавників, Спілки Українських Учителів і 
Виховників, Відділів СУБ, ОбВУ. СУМ, 
ОУЖ . Батьківського Комітету та багато 
від Рідних і Знайомих. Прощальне слово 
на цвинтарі- виголосив о. прот. А . Ми
рошниченко. Прощали Покійного проф. 
д-р І. Марченко від С .Г .Д ., Централі 
СУБ-у та СУУВ, п. В. Лучка, як голова 
СУБ-у від Болтонської громади, п. Пит- 
ровський від парафії УАПЦ —  Болтон.

Покійний залишив прибиту горем Дру
жину.

Спи спокійно. Дорогий Друже, Мужу та 
Приятелю!

Нехай чужа земля буде Тобі легкою, а 
пам’ять про Тебе вічною!

Управа ОбВУ в Болтоні
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Вилітає
і жалить 
коли
і кого хоче

РІК 7. СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 1966 Ч. 13 (14)

БОГ ВІЙНИ ПОМЧАВ ДО В’ЄТНАМУ.
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(Місько... Макальондра має балак... до Ферайни)
Сервус ферайна!!!,. Гей, Ридахтір!... 

фалюй до друкарні, лапай зецера за 
фрак, хвитай за гальму від машини... 
їдним словом-дай на затверджене цілому 
пооґресу ведлі друку Сурмача-Оси... А 
як сі загальтуют, то дай їм мій ґрипсік 
до клясичного друку... І най ті сьвєнти 
Антоні має в свої мусові опіці, як ми 
ше раз так пізно напишиш жи сі сьві- 
жій нумер гаратає і я маю до Ферайни 
в нім грубший балак тримати!... Слухай, 
Ридахтір, той ґрипс жись вислав на мій 
новий штилюнок 10.1. 66 р. прифалював 
на пітнадцітого, а той, жи пішов на 
старий то діставим аж 20-того січня... 
і незнаю кудито їх дідько так довго 
таскав?!! Али, тайой, добри жи таки 
дорачкували до мого нового панцерльо- 
ху, ніби хавіри й можи ше низапізно 
ведлі балаку. Хтівим був зразу бальо- 
ном сі до шрайбані брати, али страж- 
давим за справу вшцу-лежавим в бам- 
бетлю і виливавим остатні кроплі поту 
за ідею й іно зара шафа грає ведлі ба
лаку ....

Кажу вам мої кохасі, жи мавим ста- 
лінґрад-лєнінґрад і другі Броди!!! в 
лепеті мавим шум, в носі смрад рімінь- 
скої кукурудзи а в мацьку волочаєвскиє 
дні.... А крутко й вензлувато, то від 
ґрипи й замулені органів плюс плуців 
мало ми радзецкого калібру шляк не 
трафив!.. Йо, тепер си можете придста- 
вити яким сі чув.... Казав ми квак, ніби 
дохтір, жи мавим щасті жи до Пласту 
й Суму не належу, а то бувбим давно 
кіту відвалив (ніби, жи іно порядних 
дідько бере, а таку холеру, як я то хіба 
срібнов кульов треба кропили на сафа- 
тову долину). Али зара я окей-докей й 
берусі до обшторцовані нашого ґлавно- 
го ридахтіра, дохтіра, секретажа ґлавної 
Управи ОбВУ, комбацяжа від Комба- 
тантскої Ради, видавцу кавалків науко
вих і не, татуня фамули-їдним словом 
борця за ідею-Сьвітого Мира Фостунця- 
ІПвиденького: Дохтір... шото мас бути 
той зврот риторични — »не надто довга« 
довгий-довге . .. ведлі балаку? . . .  Шось 
наш дохтір мармоліка грає, фея стру- 
ж е . . . Ферайна, й як то Ваш Місьо має

сі до Вас, і то раз на руский місяць, ко
ротко вивнентшити, з Вами, селепії, ба
лак відставити?!! Га?... Вважай, Ридах- 
торцю, бо сі ферайна може на тебе обру- 
шити, як то сі була пару разів на Яся 
1-го в Ріміні обрушила за то жи ціла 
мамуня Оса сі, ведлі хіри на спацері, в 
калабуші опинила... Йо... Десітьтисіч ва- 
лєчних з каміннями вреньку зробили 
штабові тактичне оточинє і видали уль- 
тіматум: Або Оса з калабушу, або бом- 
бардація!!! І було: Оса з калабушу!... 
Потім мусілисьмо підюрґану ферейну 
інформувати, жи штаб бувби зафраєр 
дітав по кашкеті, бо нас засадили до паки 
соняшники, а не наш штаб... Алисьмосі 
тоди були вставили... Йой!.. Я видівим 
три Феді Юшки, півтора Фю-Фю і шти- 
ри Ґо-Ґи... їден з тих Ґо-Ґів мисі був з 
ціфербляту неподобав (здаєсі другий, 
або третій).,. Ех, як му не цяхну в мазак: 
і помиливимсі, бом вдарив першого, того 
жи ми сі подобав . . . том сі замахнув 
другий раз і . . . натім сі скінчило, бо 
відкривим Гали в редакційнім бараці в 
обємця Ем-Ефа й Сагіба жи якусь зара
зу ми до лівої правиці прикладали й 
головами трясли.. . Тиждень носивим 
кулак завішений якось фецов на шиї 
і ївим хробаки з горохом лівим копи . . .  
том .. ,Йо . . .  Али шо за файна ґуля 
виросла була на бляшаних дверах кала
бушу! . . Так ми підпадає, жи якбим був 
за першим замахом першого Ґо-Ґа в 
клапач трафив, то хіба разом з дверми 
аж до шатра капітана Дляборта з Ку- 
оеня Молоді атомова сила би мі понесла!!.

Так майсі, Ридахтір на ахтунГ, бо ті 
ше може хто ведлі обтинані балаку чин
но зневажити, на голову СУБ-у вибере 
й шо тоди? . . будиш сі мусів з всіма об
жирати .. . май то наувазі, бом ти не 
ворог і такої трагедії Ті нежичу . ..

Ну, фраєри, що сі діє вефте й вефте 
то знаєте з мого балаку в Вістях жи 
виходять в фатерлянді, а як яка фуяра 
незнає, то най си купит дивізійні Вісті, 
то буде знати бодай кілько вони куш- 
тую т... .  Бисьте знали жи далі буду в 
них тримати до Вас балак, би Вам омкно 
небуло й бисьти мали надчим поважно
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задуматисі ведлі бриндзі консолідації, 
політичної еволюції і ренькочинної ре
волюції і подібних наукових кавалків.

Зара ситуація політична під псом . . .  
Президент Америки забрав на місяць 
всі літадла з Вєтнаму, бо му сі на його 
фармі саранча розмножила й треба бу
ло дідіті з тих літаків на ню сипати. 
Правда, витовкли саранчу, али за той 
час ветмінґи сі в Ветнамі бальоном роз
множили й тепер їх хоць мітлою, як 
караконів гаратай!. . Бідні гіндуси не- 
мают щастя з президентами. . .  й до нині 
ніхто незнає чи той остатний вмер з 
радости, жи Косиґін го погодив з Па
кистаном, чи зі злости . . .  факт є, жи хто 
їде в страну на курацію, або поєднане 
той виїжджає звідтам навзнак, пятами 
допереду. І жиби натім сі обійшло гін- 
дусам . . .  а то не . . .  вибралиси кубіту 
за шефа!!. А як то файно мати бабу за 
шефа, то куждин з Вас жи є жонатий 
сам добре знає, а з кавалерів то про то 
знає дуже добре Ваш вудз начельни 
Місько Шкарпинець-Біленький і тому 
сі не колтунит, недурно то ходив ґосьць 
на універок і є меценасом з цивіля.. . 
видно жи студіював бабску проблему... 
його й Вам, шо ше сінґел файно жичу!!! 
От дайминато припустім возьмім »париз- 
ких соловейків«, Гайву-Гайвуся гербу 
Фризура й Кіщука фон Кісцуку-Кісцу- 
ку .. . Якби їден і другий був кавалером, 
то не тіцько »ґалянтно« передалиби бу
кети квятушків тим кобіцим соловейкам 
на закінчені Вашого вального зльоту в 
Рочдейлі, а би си ше вєнцей »Галантно« 
ті соловейки погладили, в дьюбок цьом- 
нули й на грубшу рандку ведлі серцо- 
вого відроджені умовили . . .  йо . . .  Али 
як ту такий гікель відставити, як сі їм 
в руки й зуби їх бабскі шефи з мал- 
женьского кобєрца цирклюют, і так сі 
романтичні усьміхают, жи мороз іде по
під тарняку?!.. Йо, вірю мому Микольцю 
Вересові, жи »В цьому моменті овація 
досягає свого апогею, заля ша л і є ,  за
свідчуючи б у р я н и м  виявом той 
факт . . . « . . .Та як можна дзюням за
мість хоць фялків, як юж не білу лілію, 
в презенті, на амбоні якісь буряни в 
ручку мацьопку пхати?! . .  Жиби хоць 
якийсь кактус, а то якась хопта!!. Добре 
жи публіка іно шаліла, а не ґанц зва
рювала . . .  а то каретка би ї ше мусіла

до Манчестеру на кульпарків везти й 
звідки би було взяти тільки санітарок? 
Правда, був на салі пан комісаж від 
поліції, то бувби зара по поліційні паки 
на кулках зателефонував.. . Али то 
штемп би ошалілих в »блек Марія« до 
чубків везти .. . Як си думав, жисьмосі 
всі, з могили, в Сан Таборіно вивітрили 
від всяких смрадів велих, а то вилази 
— жи не .. . бо мій Микольцьо шрайбує, 
жи салі були »пропахлі димами брід- 
ських пожеж та загартовані в боях під 
Фелбахам колишні українські вояки« .. . 
Ну й як сі дивувати жи саля шаліла й 
засьвідчила жи ї в носі крутит буряними 
виявами?!! А пригадуєте си з чого варили 
нашу вермахтзупу? .. Али жи та арома 
ше до нині сі не вивітрила? .. Ну й змі- 
шаласі з пахнючими димами пожеж і з 
випарами гарту під Фельбахом . .. (Йой, 
пригадуєте катюші під Ґляйхенберґом і 
Ґрацом? . . . такисьмо там випускали пару 
підчас гартовані, жи як си пригадую то 
ше й тепер в носі крутит. . .  і сі ґанц 
того не встидаю, не іно їден парував тим 
гартом, а всі, шо лиш були під катю
шами включно з Вашим Міськом .. За- 
питайтисі їго, він Вам скаже якисьти 
самі то непережили . ..)

Виходи, жисьте так там на З'їзді »ша
ліли«, бурянували ведлі гарту, жи навіть 
пісьні »паризьких соловейків« за беріх- 
том мого Микольця »Н е с а м о в и т и м  
успіхом користувалися« . . . Слухайте, 
фраєри, злапте мого Микольця Вереса, 
дайте му коца. . .  А тоди дайте му в 
презент словар значінь українських 
слів Ви, »суворі, зосереджені, повні мо
лодечої наснаги й сили« . . . Гей, колеги 
ланьцухові, прочитайте си шераз бе- 
ріхт про Зїзд в Українській Думці, а 
зобачите жи не ківаю ані не буяю Вас...

Тиж мі моцні поплявдував і полехтав 
піднебінє балак зацного професора Ша- 
яна, аж ми сі від него передвоєнний Лем- 
берГ привидів! . . від того балаку . . . вид
но жи поета й піїта . .. іно на мій селе- 
пківский ферштанд, то не йшли ми пха
ти голову під євангелію за славу й не за 
неї підем під маґель як буде треба. . . 
Славу хай шукают ті жи люблят бути 
славними . . .  А ми, ми ті, шо то »йшли 
битисі за зупу« .. . ми »фашисти« . . .  
варяти. . .  ті, шо »заплювали нам очі 
перед демократами«, ми йшли, бо хто
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другий мав йти за нас?!!. Може ті шо 
чекали на теку міністра в вільній на
шій хаті?!.. Ті гандлярі зеленими, вони 
хтіли слави » доброго корита.. . Ми, 
хтіли те шо наше, шо нам Бог, а дідько 
й друга зараза відібрали. .. йо, зато 
ми йшли, а славу лишилисьмо тим фе
ям, жи до могили непішли — бо то »слу
жено за зупу« до лісу тиж не — бо там 
кулі, тій еліті лишилисьмо славу й як сі 
нев ше не вдавили, то їй то бальоном від 
сер душка жичу . . .  А ту »славу, що пе
ред нами«, жи ї ніби, як балікає зацна 
особа наукова, маєм самі здобути, а не 
лишити для майбутних поколінь, то на 
мою каляпітру можимси ґанц подару
вати . . . Гей, Ферайна, я, Ваш Місько, як 
пофалюю на майбутнє мордопранє ґльо-

бальне то іно тоди, як ми буде кляр, жи 
шось з того для нас прийде, жи як шляк 
мі трафи, то хоць напорозі Пшемисьля, 
як вже не Кійова, або Лємбрику, али 
здихати за »бийсі зара, а потім будем 
розбирати шо ти сі належи« . . .  то такі 
вал, більший за ратуш!!! Али професор 
сі видно був фест підюрґав ведлі герой
ства, гісторії і гісторичної літератури, а 
з того вилази, жисьте фест бойово на 
З'їзді сі презентували .. . Ну, кінец мого 
ґрипсу, хоць вавим ше купу до балаку 
ведлі рузної біди, али отім потім, на 
другий разрзрзрз Так Сервусік і Бий 
яго знаю! . . Ваш кулеґа ланьцуховий, 
ґренадир ґранади 31-го полку, львівский 
батяр Місько Макольондра.

Прогресист на відвідинах в Україні 
— Невже ж ти, Дмитре, не пізнаєш наших сусідів?!

(Л. М.)
ДОБРЕ П РАЦ Ю Ю ТЬ

Після останньої шпигунської афери в 
А нглії.. .

—  А  ія вам кажу, що в нас е найкраще в 
світі організована, з блискучим успіхом пра
цююча контррозвідка!

—  Ви думаєте —  англійська?
—  Ні, совєтська...

ЩО ТАК Е ЕСПЕРАНТО ?
—  Тату, що таке есперанто?
—  Це світова міжнародна мова, синку.
—  А  де ж  нею балакають?
—  Ніде.
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НАШІ ДІТИ
Батько: —  У  твоєму віці Вашінґтон був 

найкращим учнем у клясі.
Син: —■ Це правда, батьку, але у вашому 

віці Вашінґтон був уже президентом Америки.

ТІТКА З КРІСОМ
Тітка, дещо постаріла, але не зартачує на

дії вийти заміж. Коли ж  одного разу прийш
ла у гості до сестри, малий Мирон почав її 
оглядати з усіх сторін. Тітка, запримітивши 
це, питає:

—  Миросю, чому так приглядаєшся? Чи мо
же чогось шукаєш?

і—  Так тіточко. Скажи мені, де ти сховала 
кріс?

—  Але ж  Миросю, я не маю ніякого кріса!?
—  Як же ж  ні? Адже татко завжди каже, 

що ти ходиш полювати на чоловіка.

МОЖЕ ВРЯТУЄ
У  кіно висвітлюють сцену, в якій мають 

розстрілювати невинно засудженого. Його ма
ти. довідавшись про те, в останньому моменті 
добуває докази його невинности і біжить на 
місце сграчення. Тут фільм вривається. . .

Хтось із публіки відзивається з полегшен
ням:

—  Ах, як то добре, що фільм урвався. 
Може за той час мати добіжить і врятує сина.

СПОГАДИ
Чи пригадується вам соняшний ли

пень, коли наша цивільбанда з паперо
вими левиками у вилогах вибивала 
парадний марш вулицями древнього 
города?

Всі ми були добровільцями, хоч із 
різних мотивів: один хотів легким кош
том позбутися небажаної нареченої, дру
гий — задерикуватої жінки, але біль
шість була захоплена фата морґаною 
сріблястих погонів, а то й генеральсь
ких зірок. Та пам’ятайте, селепки, що 
мета у всіх нас була спільна — йти у 
бій за Неньку-Рідненьку! . .

А потім — вишкіл. Ну й напсували ж 
ми німакам крови! Ройовий кричить 
»нах лінкс!«, а ми вправо, шпіс дереть
ся, аж зі шкіри вискакує, а доброволець 
знай своє товче: »іх ферштеген ніхтс«, 
ніби нічого й не сталося.

»Гін леґєн, ауф, марш, марш!« — лю
титься чотовий, а дивізійних думає: 
»Пожди, ти швидше змучишся від кри
ку, як я від падання!« І виконує коман
ду згідно з кантичкою поволі —  »так- 
тенвайзе«.

У  ШКОЛІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У  клясі сидять учениці і ученики і ведуть 

розмову по-англійському, не зважаючи на 
присутність учителя.

Раптом паде українське слово:
—  Ти свиня!
Учитель, глибоко зітхнувши, каже вра

дувано:
—  Богу дякувати, хоч одне українське 

слово!..

ПОМІРКОВАНЕ Ж ИТТЯ
У  залізничному вагоні один пасажир вик

ладає подорожнім засади поміркованого життя.
—  Подивіться на мене, мої панове. Від 

•двадцятого року життя у мене все йшло, як 
у годиннику: жадних ласощів, тверде ліжко, 
жадного алькоголю, чи влітку чи взимку в 
5-тій годині вставати й у 9-ій спати, прості 
страви, щоденна праця, година проходу...

—  Цікаво, а за що ви сиділи так довго в 
тюрмі? —  запитав сдин з присутніх.

НА СОВЄТСЬКИХ ВЕЧЕРНИЦЯХ
Ще як жив Сталін, одна комсомолка пішла 

на вечерниці. Там її оточили молоді мужчини 
і так їй дошкулили своїми настирливими за
лицяннями, що дівчина врешті сказала:

—  Всі мужчини є підлі. . .
Але, схаменувшись, вона показала на порт

рет »батька народів« і поспішно додала:
—  ...к р ім  Йосипа Виссаріоновича.

СЕАЕПКА
Ми приймали з гумором усе. Про це 

можуть посвідчити і Гайделяґер, і Ной- 
гаммер, і Лявенсбурґ, і Радольфдель і 
інші місця вишколу. Але вояками ми 
таки стали — правдивими ґренадирами.

Наші батьки з Бойової Управи аж 
відмолодли, побачивши нас на дефіляді, 
і треба було їх силою стримувати, щоб 
не витягли парадну плятформу й не 
долучилися до сотень.

А Броди! Це справді бойова частина 
нашої слави. Перший бій ми виграли 
цілковито, бо дівчат за першим махом 
відбили від камізельників. Уніформи й 
погони виправдали свій чар, і всі Марусі, 
Ганусі, Галинки й Орисі з Одеська, 
Підгірців, Красного й Підлисся швидко 
потрапили в наш полон.

Одначе з »Банькою« справа була тро
хи труднішою. Кулі літали, мов мухи; 
стрільна тріскали, гейби достиглі гарбу
зи; бомби падали, наче переспілі груші; 
піхота наступала, мов сарана, — а ми 
таки не здавалися. »Банька« репетує 
»Ур-ра!« і наступає, а наші кулеметни
ки кладуть його покосами на ланах, на
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че траву. Тоді він побачив, що лобовою 
атакою не дасть ради, взявся на хит
рість та й оточив нас. А це вже не 
жарти — стріляти одразу в дві проти
лежні сторони. Рада в раду в дивізій
ному штабі, і тактичним пробоєм ми 
обдурили »доблесних воїнів«. З люті, 
що нам удалося висмикнутися з їхнього 
кільця, »наймудріший вождь — ясне 
сонечко« обгриз цілком свої грузинські 
вуси.

А ми, на злість йому, другу дивізію 
створили. Правда, до неї треба було 
шукати добровольців, які заблукали в 
кукурудзі. О, Бучаччина славна з роз
логих кукурудзяних піль! Вийдеш у по
ле й не зоглянешся як заблукаєш у 
кукурудзі. Хоч когось на поміч клич.

А чи пригадуєте собі, друзі-ґренадири, 
тата Вільднера, як він із »клюком« у 
руці вів переможно 600 хлопців до бою 
за Березніцу, Нову Баню, Банську Бист
рицю — ген-ген аж у Високі Татри. 
Пливла потоком слівовічка, квакали 
качки, а часом і ґеґнула гуска із сотен
ного тросу, що ненароком відбилася від 
своєї зграї. . .

А решта дивізійної братії довкруги 
Жіліни заправлялася до майбутніх боїв. 
Співжиття з цивільним населенням 
укладалося напрочуд гармонійно. Ми 
вкладали в нього багато нашої праці й 
енерґії, тож не диво, що на Словаччині 
приріст населення в цей час був понад- 
сподіваний. Ах, слєчні-слєчні! . . Ваші 
щирість і сердечність важко забути .. .

Гули гармати під Фельдбахом, пищали 
сопранками »катюші« під Ґляйхенбер- 
ґом, але »Ваньці« вдруге штука не вда
лася — він нас не оточив. Ми втримали 
замок, відбили шмат території, тобто 
визволили австрійців . . . Мріяли гнати
ся за »Ванькою« аж під Урал, але, на 
досаду нам, наші »фербіндете« взяли та 
й скапітулювали.

Нові наші союзники (»альянти«), оці
нивши гідно подвиги дивізійників, ви
слали їх на відпочинок на береги Адрі- 
ятику, бо міжнародня ситуація тоді була 
ще згурджена, мов кисле молоко.

Заложили ми там свою »Січ« і назва
ли її »Сан таборіном«. Добре отаману
вав у ній генерал Крат і любив своїх 
завзятих козаків за їхню винахідли
вість: одразу відчинили супермаркет і

пустили в хід кузню 38-микаратового 
золота під моттом »англійські сорочки 
за італійський тютюн«. Залунали в етері 
звуки радіовисильні, яка починала свої 
авдиції словами: »Тут грає українська 
шафа . . .« Підземки інженерам будувати 
не довелося, бо Микола на брамі не 
дуже придивлявся до »пасів«. Почав 
працю і таборовий університет, з метою 
надавання дипломів за проворність 
селепків.

Наввипередки почали залицятися до 
нас і світові політичні потуги. Італійці 
з червоними прапорами влаштовували 
під табором доброзичливі маніфестації. 
Сам »премудрий вождь« слав послів за 
послами, щоб вертатися »на родіну, до 
раю«, але ми на кожний його заклик 
відповідали монолітно: »Бий, я його
знаю!«

Треба сказати, що »Сан таборіно« ли
шило в Італії свої познаки: державна 
скарбниця збагатилася кількома тонна
ми українського золота, а італійські ро
дини кількома »бамбіно«.

Я пригадав Вам, мої друзі-селепки й 
оберселепки, лише декілька фрагментів 
із нашої славної минувшини. Будьте 
горді за неї. Піднесіть чарки »Капелю
ха« чи »Смерти Селепка«, а, якщо їх 
немає, то »української« або смирнівки 
та випийте »за друзі своя« і за мене, 
Вашого друга за старою залізною ран- 
ґою, який нових паперових на еміграції 
не визнає,

о б е р ґ р е н а д и р а  
1-ої Дивізії УНА,
1-го полку,
1-го куреня,
1-ої сотні,
1-ої чоти,
1-го рою,
1-го стрільця »М.Ґ.« 

селепка П а в л а

Я К А  КОРИ СТЬ З М О Т О Р И З А Ц ІЇ?
В американському місті Дітройті одна з 

автомобілевих фабрик розіслала запитні ли
стки з питанням, які користі принесла людству 
моторизація? На одному з повернених листків 
було напинано: »3 моторизацією нашої кра
їни припинилися крадежі коней«.

К ОРИ СН А ІН Ф О РМ А Ц ІЯ
В одній пивній в Тексасі на стіні є така 

об’ява: Просимо в часі бійки не вживати
крісел і лавок, бо для тієї цілі на подвір’ї є 
»ту-бай-фори«.
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Кооператива 
»НОВА ФОРТУНА«

ДАЄ ВИСОКІ ДИВІДЕНДИ. 
ВСТУПАЮЧИ В ЧЛЕНИ 

КООПЕРАТИВИ 
ДОПОМОЖЕШ СОБІ 
І УКРАЇНСЬКОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ 

ВСІ В ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВИ 
» Н О В А  Ф О Р Т У Н А «

ВІД РЕДАКЦІЇ І АДМІНІСТРАЦІЇ »СУРМАЧА«
Всіх ВШПанів Передплатників, Кольпортерів і Читачів нашого 

журналу просимо вибачення, що впродовж минулого року ми не 
змогли видати »Сурмач«, і були примушені зробити однорічну пе
рерву в його видаванні, Сталося це з уваги на конечну потребу 
заощадження фінансових засобів для видання нашого давно запля- 
нованого альманаху з нагоди 15-ліття існування та діяльности Об’єд
нання бувших Вояків Українців у Великій Британії.

У зв’язку з підвишкою коштів друку та збільшеними видатками 
підготовки журналу до друку, ми також примушені збільшити ціну 
нашого журналу на одного шилінга, і тепер поодиноке число »Сур
мача« буде коштувати чотири шилінги,. Всі передплатники, які впла- 
тили свою передплату наперед не доплачуватимуть нічого в зв’язку 
з цією підвишкою ціни.

Редакція і Адміністрація »Сурмача«


