


* С У Р М А Ч  « — Журнал Об’єднання 
бувших Вояків Українців у В. Британії
“ S V R М А С Н " — Quarterly Magazine 
oj the Association o} Ukrainian Former 

Combatants in Créât Britain 
43, Linden Cardens, London, W.2. — UK.

Р е д а г у є  К о л е г і я  
Гол: ред. д-р С. М, Фоєтуи 

Статті підписані прізвищем чи псевдо
німом не завжди відповідають поглядам 

Редакції.
Редакція застерігає собі право ско

рочувати статті й виправляти мову.

З М І С Т

СУРМАЧ Crop.

1. Д-р Святомир М. Фостун; ДОБА ВИЗВОЛЬНИХ ВОЄН І
ПАРТИЗАНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ . . . .  і

2. М. Верес: НЕ ТРЕБА ПЛАКАТИ ........................ ....  . з
3. Сот. І. К. Гв о зд и к : РАКЕТНА І НУКЛЕАРНА ЗБРОЯ . . 4
4. Д-р Левіс Г. Ганн: ПОВСТАННЯ І ПАРТИЗАНСЬКА БО

РОТЬБА   14
5. Полк. А. Л-в: ЗВ’ЯЗОК У ДИВІЗІЇ З Д А  . . . 27
6. Петро Дорошко: ПОКЛИК ВІКІВ 34
7. Пор. Є. Попівський: ВОЯЦЬКИЙ ДУХ ...................................... 34
8. Ігор Шанковський; ВЕРШНИК .................  47
9. Пор. Ф. Кордуба: КРИЗА Б У Н Д Е С В Е Р И ........................  47

10. М. Матчак: ІДЖЕА МАРІНА ...............................  49
11. ВІЙСЬКОВА ХРОНІКА .....................................................  53
12. ОГЛЯД ВІЙСЬКОВОЗНАВЧИХ ВИДАНЬ . . 57
23. ВІЙСЬКОВІ ВИДАННЯ 69
14. СПРОСТУВАННЯ  їв
15. ЗВІТ Ч. 2 з діяльності* Капітули лроп. відзнак І УД . , . 76
16. З ДІЯЛЬНОСТИ ОбВУ  77

» О С А «

1. Томків: ВЕЛИКА ДВІЙКА РОЗІГРАЄ ПАРТІЮ (карикатгра) 89
2. Ірек: КОМБАТАНТУ (фейлетон) ......................................... 90
3. ЩО ПИСАЛА О С А  19 РОКІВ ТОМУ .............................. 93
4. ДРІБНІ ЖАРТИ ............................................................................ 94

Published by: Association of Ukrainian Former Combatants in Great Britain 
40, Linden Gardens, London, W.2, Tel.: BAYswaier 8392.



ОБ’ЄДНАННЯ бувших ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ  У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  •/

РІК 11 ЛИПЕНЬ — ГРУДЕНЬ 1966 Ч/ 3-4 (31-32)

Д-р Святомир М. ФОСТУН
З 'ШЩ

ДОБА ВИЗВОЛЬНИХ ВОЄН І ПАРТИЗАНСЬКОЇ
СТРАТЕГІЇ

Нагромадження запасів нуклеарної зброї у повоєнних часах унеможливлювало 
дотепер будь-який більшого маштабу збройний конфлікт між вільним світом і кому
ністичним бльоком. Так звана »холодна війна« проходила під знаком експансивної 
політики комуністичного бльоку і знаної політики »стримування«, яку вів західній 
світ, а зокрема З ’єдинені Держави Америки. В рамках холодної війни великодер- 
жави обидвох протилежних бльоків постійно залякували одна другу нуклеарною 
зброєю, малюючи жахливі картини атомної війни, яка може принести загибель усьо
му людству. Здавалося б, що в атомній добі всякі війни мусіли б бути виключені 
навіть з овиду. Одначе, як не дивно, але в словнику воєнної доктрини з’явився но
вий мілітарний термін — »обмежена війна«, під якою треба розуміти партизанську 
війну або »внутрішню« чи визвольно-революційну війну.

Нова мілітарна концепція була дуже швидко прийнята у світі, доказом чого стали 
»обмежені« внутрішні війни в Індо-Китаї, Альжірі, Маляях, Конґо, Кубі, Кіпрі, й 
теперішня війна у В’єтнамі. Цю концепцію радо підхопили теж і комуністичні вій
ськові стратеги та партійні кола, бо власне вона якнайкраще відповідала їхнім екс
пансивним плянам, і її широко застосували там, де це можна було зробити.

»Обмежена війна« — це в більшості війна партизанська, як показує приклад те
перішньої війни у В’єтнамі. Знаємо, що партизани явище не нове і в історії людства 
воно не є модерним. Але воєнна доктрина ХХ-го століття бачить партизанів у ціл
ковито іншому світлі, як у минулому. Теперішні партизани або змагаються за за
хоплення влади, або вони є знаряддям чужої аґресії (В’єтконґ).

Виступаючи в такому характері, партизани мусять мати підтримку населення. 
Якщо вони не можуть перемогти противника прямими бойовими діями, вони воюють 
із ним не лише мілітарно, але також і психологічно та пропаґандивно. »Без ясної 
політичної цілі партизанська боротьба засуджена на невдачу, тому її політичні гас
ла завжди мусять іти впарі з прагненнями народу. Земельна реформа, націоналізм, 
убогість, корупція, режим, визиск робітників, ворожа окупація — це проблеми, які 
партизани можуть дуже широко використовувати у своїй пропаґанді. З ’єднавши 
собі такою пропагандою маси, партизани можуть бути певні у своїй перемозі«, — 
говорить Мао Тсе-тунґ у написаній ним праці »Партизанська боротьба« (“Mao Tse- 
tung on Guerilla Warfare”. Translated by Brigadier General S. B. Griffith, New York, 
1961).

Він розглядає такі три важливі чинники партизанської війни — територія, час і 
бажання воювати. Якщо до згаданих чинників іще долучити людський матеріял, 
тоді партизанська боротьба матиме великі можливості перемоги. Воєнна доктрина



Mao Тсе-тунґа не турбується питанням, у який спосіб можна успішно закінчити вій
ну, а, навпаки (всупереч західній воєнній доктрині), розглядає можливості її продов
ження, поділяючи всі воєнні дії на три основні періоди: а) стратегічна оборона,
б) підготовка офензиви й в) офензива. В усіх трьох періодах присвячується дуже 
велику увагу політичній пропаганді. »Коли комуністична армія воює, то вона воює 
не тому, щоб воювати, але щоб агітувати маси, організувати їх і помагати їм захо
пити революційну владу в свої руки. Без таких основних завдань боротьба втрачає 
свій сенс« — каже Мао Тсе-тунґ.

Воєнна доктрина Мао Тсе-тунґа стала майже догмою для комуністичних партиза
нів у Маляях, Індо-Китаї, на Філіппінах, та мала й має великий вплив на револю
ційні азійсько-африканські визвольні рухи. Індонезійський генерал Абдул Гаріс На- 
суціон, колишній учасник індонезійського революційного фронту й один із керів
ників партизанської боротьби проти голляндців у 1945-1949 рр., так само наголо
шує важливу ролю пропаґандивного і психологічного фронтів партизанської бороть
би. Він каже:

»Для перемоги є конечно потрібні сильні — політичний, психологічний, соціяль- 
ний та економічний — фронти. Тому всі верстви народу повинні бути втягнені в рево
люційну боротьбу. Психологічний фронт мас два важливі завдання — послаблю
вати і як тільки можливо знищувати моральну силу ворога, а також зміцнювати 
духову силу власного народу. Політичний — послаблює ворога в політично-дипло
матичній площині та збільшує число його ворогів, а завданням економічного фронту 
е знищення ворожих ресурсів і зміцнення своїх власних. Таким чином, визвольна 
війна охоплює нарід тотально, і в ній беруть участь усі його верстви« (“Funda
mentals of Guerilla Warfare”. Abdul Hans Nasution. London, 1965, 324 pp.).

Добре розпрацьована і зреалізована концепція визвольної боротьби індонезійців 
принесла їм у результаті перемогу та усамостійнення.

Немає сумніву, що ідея, революційна організація і боротьба приєднують людей на 
сторону революційних сил. Особливе значення має ідеологія, яка визначає цілі ви
звольної війни, її програму в засадничих питаннях нового ладу та шлях переведен
ня тих цілей у життя. Основні ідеї мусять бути чіткі й незмінні. Якщо почати їх 
міняти, чи достосовувати до обставин або тактичних міркувань, вони одразу втра
чають свою притягаючу силу, а це відбивається дуже від’ємно на цілості револю
ційної боротьби. Її перемога залежить у першу чергу від динаміки й рушійної сили 
ідеї, від того, як і наскільки ця ідея відповідає духовості народу, його прагненням, 
наскільки вона мобілізує героїчні елементи нації, наскільки захоплює всі верстви 
народу й уміє сконсолідувати їх до тотального спротиву ворогові.

Вищезгадані аспекти були покладені широко в стратегію боротьби Української 
Повстанської Армії з обидвома окупантами. »Ідеї УПА, — казав свого часу шеф 
МВД УССР, — розвалювали підвалини Совєтського Союзу, робили совєтську армію 
непевною, мобілізували інші народи . ..« Концепції УПА й АБН про ставку на на
ціонально-визвольні повстання різних поневолених народів у Совєтському Союзі є 
й далі постійно актуальними, й вони можуть розв’язати політичну кризу сучасного 
світу, який живе у страху від марива нуклеарної війни, бо наша доба — це час на
ціональних революцій і визвольних воєн, що можуть розвалити большевицьку й 
китайську комуністичні імперії.

На жаль, Захід ще й досі ігнорує визвольну концепцію поневолених народів, по
тішаючи себе фальшивою ставкою на т. зв. »мирну коекзистенцію«, »лібералізацію 
і демократизацію комуністичних режимів«, і залякує свого мирного громадянина 
»жовтою небезпекою« зі сходу, проти якої треба пактувати з Москвою. За таке 
пактування Захід може заплатити колись дуже дорого, бо історія доказує, що досі ще 
ніяка держава не вийшла добре у спілкуванні з москалями. Варто про цю аксіому 
не забувати західнім політикам.
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М. ВЕРЕС

НЕ ТРЕБА ПЛАКАТИ.. .

Не треба плакати, мій друже,
Ти — з плем’я тих, що без ридань 
Ідуть невтомно, вічно-дужі,
Крізь бурі днів у ніжну рань.

Він теж іде. Не стримуй чину, 
Не борозди слізьми чола,
Вояк — твій любий, і мужчина, 
На нього ждуть важкі діла.

Бо нам встелились дні гранчасті, 
їх  треба з боєм перейти,
Тож не впивайся власним щастям, 
Про долю краю думай ти,

І хай звеличить біль розлуки 
Сьогодні вам чіткий наказ,. 
Стисни ж, як друг, вояцьку руку 
І поцілуй в останній раз,

А завтра вийди на світанні 
До тих самих росистих мальв, 
Вени вгамують всі зітхання, 
Вони розрадять серця жаль

І перекажуть без омани 
Про те, що чули од вітрів, 
Чому то він тебе — кохану — 
На кріс вояцький замінив.

А ти подивишся на небо,
На взмет заграв, тоді збагнеш, 
Чом надійшла йому потреба 
Піти слідом вояцьких стеж . . .

Лише не плач, не плач, мій друже, 
Ти — з плем’я тих, що без ридань, 
Ідуть невтомно, вічно-дужі 
Крізь бурі днів у ніжну рань.

іИАїїіАиАцЖиЖшЖцЖіІш ггхгглггапс

З НАДХОДЯЧИМИ СВЯТАМИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ВІТАЄМО ЩИРО
СЕРДЕЧНО ІЄРАРХІВ І ДУХОВЕНСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ, УВЕСЬ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ І НА ЧУЖИНІ, ВСІ УКРАЇНСЬКІ  
КОМБАТ АНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, УКРАЇНСЬКУ КОМБАТ АНТСЬКУ РАДУ, УК
РАЇНСЬКИХ ГЕНЕРАЛІВ, СТАРШИН, ПІДСТАРШИН І ВОЯКІВ, ПРОВОДИ І 
ЧЛЕНСТВО УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ УСТАНОВ, ЖІНОЧИХ, МОЛОДЕ
ЧИХ, СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, НАУКОВІ УСТАНОВИ, ОКРУЖНИХ  
З В ’ЯЗКОВИХ, УПРАВИ І ЧЛЕНІВ УСІХ КЛІТИН ОбВУ, ТА ШЛЕМО ВСІМ НАШІ  
ЩИРІ ВОЯЦЬКІ ПОБАЖАННЯ.

Г О Л О В Н А  У П Р А В А  О б В У
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Сотник І. К. ГВОЗДИК

РАКЕТНА Й НУКЛЕАРНА ЗБРОЯ
Світові великодержави вже від дов

шого часу приступили до продукції най
потужнішої ракетно-нуклеарної зброї, 
що має масово-руйнуючу силу. Виготов
лення такої зброї ґрунтується на сліду
ючих стратегічних принципах: 1). Як
найбільша віддаль лету набою або вибу
хового апарату; 2). Точність попадання 
у ворожу ціль; 3). Ефективна можли
вість керування набоєм або апаратом на 
віддалі і 4). Найефективніша вибухова 
сила набою чи апарату.

Над реалізацією вищенаведених ос
новних принципів при конструкції нової 
найнебезпечнішої зброї працювали в ми
нулому і працюють тепер тисячі науков
ців, інженерів і техніків усіх велико- 
держав, безперервно її удосконалюючи.

Одним із родів цієї зброї є ракети, на
повнені вибуховими речовинами. За 
своїм рухом і формою ракети розподі
ляються на дві групи — балістичні й 
саморухомі. Прототипи балістичних ра
кет — міномети — були застосовані вже 
в часі першої світової війни, бо, як відо
мо, міномет будується на принципі 
виштовхування набою по балістичній 
траєкторії.

Під час другої світової війни ракетна 
зброя знайшла далеко ширше примінен- 
ня. На озброєнні німецької армії, на
приклад, були ракетні батерії »небель- 
верфери«, »панцерфавсти«, »панцершт- 
реки« тощо, а в другій фазі цієї війни 
совєтська армія одержала на своє озбро
єння ракетну батерію, яка фігурувала 
під назвою »катюші«. Американська 
армія мала на озброєнні ракетні батерії 
також. Але вся ракетна зброя років дру
гої світової війни була побудована на 
принципі балістичного лету, і тільки ні
мецькі інженери й техніки пішли наба
гато вперед, створивши й застосувавши 
в третій фазі війни саморухомі ракети 
»У-І« та »У-ІІ«.

Обидві ці ракети дали початки наро
дженню сучасної наймодернішої ракет

ної зброї, отже, німці перші почали ви
готовляти зброю масового знищення. То
му власне після капітуляції Німеччини 
як альянтські держави, так і Совєтський 
Союз гарячково шукали за всім, що тор
калося конструкції вищезгаданих ракет 
і осягли в цьому напрямі багато. Амери
канцям удалося захопити в свої руки 
д-ра Вернера фон Бравна, директора 
технічного відділу закладів, які виготов
ляли »У-ІІ«.

Продукція ракетної зброї у Совєтсь- 
кому Союзі оповита величезною таємни
цею, і немає ніяких відомостей про його 
осяги в цій ділянці. Лише в останніх ро
ках, з нагоди різних урочистостей, ра
кети совєтської продукції були прове
зені кілька разів по Червоній площі в 
Москві, а присутні могли їх тільки поба
чити. І це все. Тому наведемо деякі до
сягнення ЗДА в будові ракетної зброї, 
але перед тим зупинимося на тому, що 
являє собою ракета.

Кожна ракета має сиґароподібний кор
пус, довжина та поперечний перекрій 
якого залежать від конструктивних да
них і призначення ракети. Внутрішня 
частина ракети розподіляється на п’ять 
камер, в яких, залежно від конструкції, 
знаходяться слідуючі складники: вибу
хова речовина, електронна апаратура, 
паливні середники, рушійні засоби та 
електронно-механічний відділ для керу
вання ракетою в її полеті. Отже, ракета, 
як цілість, являє собою самокерований 
летунський апарат або, кажучи іншими 
словами, саморухомий набій.

За своїм призначенням ракети ділять
ся на дві категорії: протилетунські, які 
вживаються для знищення стратегічних 
цілей, і тактичні, що використовуються 
у тактичних боях. Форма й розміри обид- 
вох видів знову ж таки залежить від 
призначення, але в основному вони схо
жі. Різниця заключається в силі вибуху, 
тоннажі, далекосяжності лету й конст
рукції системи керування.
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Якщо ми для прикладу візьмемо раке
ту »МТ-61« (»Матадор«), яка призначена 
для обстрілу стратегічних цілей ворога, 
й порівняємо з ракетою »СС-А-17« (»Ар
мійський капрал«), призначеною для по
раження тактичних цілей, то знайдемо 
між ними таку різницю: в першій сило
вим рушієм являється промениста турбі
на й ціла система керування ракетою 
здійснюється за допомогою електронно- 
радарної апаратури, яка за кілька се
кунд розвиває силу поштовху на віддаль

На сторожі далеких канадійських 
просторів стоять грізні далекосяглі 

ракети.

22.500 кілометрів. Завдяки ж витраті 
пального, після перелету приблизно 960 
кілометрів, вага ракети зменшується, 
але зате збільшується рушійна сила 
турбіни, швидкість лету та висота під
йому.

Натомість у ракеті »СС-А-17« система 
керування здійснюється при допомозі 
радару доти, доки ракетний мотор не 
винесе ракету на балістичну траєкторію, 
по якій вона летить далі. Будучи нала- 
дована тяжкою вибуховою речовиною, 
ця ракета вживається для обстрілу воро
жих об’єктів та має засяг дії від ЗО до 
80 кілометрів.

Ракета під назвою »Реґулюс« різнить
ся від двох попередніх насамперед обтіч
ною формою корпусу, який, не посідаю
чи зовсім хвоста, має двоє крил. Стартує 
вона за допомогою двох викидувачів,

приводиться в рух ракетним мотором, 
розвиває швидкість 960 кілометрів на 
годину й має засяг дії від 320 до 640 
кілометрів. Цей рід ракети є на озбро
єнні підводних човнів.

Повітряна оборона наземних військ та 
військово-морської фльоти ЗДА вживає 
ракету »Ніке«. Вона посідає дві пари 
крил, а її рушійне паливо важить дещо 
більше однієї тонни. Променева турбіна 
розвиває швидкість ракети до приблиз
но 240 кілометрів на годину, а радіюс її 
дії дорівнює 18 км. Ракета »Ніке« може 
вистрілюватися як поодиноко, так і саль
вами. На відміну від вищезгаданих ра
кет, вона керується радарними облад
наннями з бази вистрілення, яка скла
дається з двох частин: бази стаціону- 
вання батерії та контрольного пункту, 
що, будучи віддалені, все ж  таки мають 
між собою прямий і безпосередній зв’я
зок.

На контрольному пункті є три радарні 
обладнання, електронно-механічна апа
ратура, обчислювальні пристрої та сило
ве устаткування — ґенератори. Вистріл 
ракети відбувається так: перший радар 
устійнює місце перебування ворожих лі
таків, а другий радар знаходить їх від
даль та висоту лету. Ці дані передаються 
до відділу обчислювальної апаратури, 
яка обраховує докладно все, що необ
хідне для вистрілу. Підраховані показ
ники приймає третій радар, який вистрі
лює ракету й керує її полетом.

Одна батерія ракет »Ніке« займає пло
щу 20-ти гектарів, на якій, крім вистрі- 
лень і контрольного пункту, знаходять
ся також магазини вибухових речовин та 
збірники пального. Одні й другі мусять 
мати надійний захист, бо існує небезпе
ка вибуху в околиці вистрілу ракети. 
Коли ж ракета через технічні ушко
дження або з інших будь-яких причин 
не потрапить в ціль і не вибухне, її 
унешкідливлюють при досягненні землі 
за допомогою спеціяльного електронного 
апарату, вмонтованого в головній частині 
корпусу.

Крім вищеперелічених ракет, є ще 
міжконтинентальні, які несуть на собі 
ядерні або атомні головки та є різних
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зразків. Одним із них являється ракета 
»Атлас«, що має ядерну головку. Її ба
лістична траєкторія — це еліптична лі
нія. При вільному падінні з великої ви
соти на ворожу ціль ракета керується 
зовсім простою апаратурою і може бути 
легко збита ворожою протилетунською 
зброєю. Тому для уникнення якихось 
ушкоджень вона, маючи засяг дії 8.000 
кілометрів, повинна летіти на великій 
висоті зі швидкістю 14.400 кілометрів на 
годину. Тулуб ракети має величину важ
кої вантажної автомашини, а в ньому 
вмонтовані численні прилади й апарати,

Ракета на транспортовику готова до 
вистрілу.

як також електронний »мозок«, що му
сять працювати безперебійно-прецизно 
для того, щоб ракета потрапила в ціль. 
Для ракетного двигуна »Атласу« готу
ється спеціальне пальне, змішане з кон

денсованим гелієм, яке розвиває неймо
вірну силу поштовху.

Останніми часами з’явилися чутки про 
багато сильнішу зброю, але, оскільки 
про неї нічого не пишеться на сторінках 
військових журналів чи інших видань, 
немає змоги подати інформації в цій 
справі. Але можна сказати з певністю, 
що чільне місце поміж усіми сьогодніш
німи засобами війни займає атомна бом
ба, будучи майже рішальним видом 
зброї, і через це викликає більше заці
кавлення військовиків, ніж усі її інші 
види.

Якщо десять років тому військова пре
са говорила про атомну бомбу, яка ма
ла б бути вжита в запіллі ворога, то те
пер цей погляд змінився. Ведуться 
досліди над тактичною атомною бомбою 
та атомною артилерією, а їх випробову
ють навіть на звичайних військових 
маневрах. Тому сьогодні важко сказати, 
що буде в майбутньому й чи всякі роз- 
зброєневі конференції та шалена проти
атомна агітація доведуть до знищення 
атомних бомб. Покищо лишається фак
том, що в наступній війні цей рід зброї 
відіграватиме домінуючу ролю.

Немає ніякого сумніву в тому, що 
ЗДА мають перевагу над Совєтським Со
юзом як у кількості нагромаджених за
пасів атомного потенціялу, так і в його 
потужності. Завдяки цьому, вони так 
швидко не зречуться тієї зброї, з якою 
дуже рахуються большевики. Деякі вій
ськові експерти твердять, що, мовляв, 
немає чого піднімати галасу в нуклеар- 
ному питанні, бо, побоюючись виплат
ного удару такою самою зброєю, жодна 
з воюючих сторін атомної бомби не вжи
ве. Вони базують свої твердження на 
тому факті, що в роках другої світової 
війни ані одна держава не вжила газів, 
хоч усі їх мали.

З такими твердженнями важко пого
дитися, бо атомні бомби аж ніяк не мож
на порівняти до газів. І нищівна сила, і 
способи примінення, і моральний вплив 
цих родів зброї цілковито різні. Кожний 
військовик знає, що в першій фазі пер
шої світової війни німці вжили гази на 
французькому фронті, завдавши розта
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шованим там французьким дивізіям 
утрат, які дорівнювали понад 90% їх за
гального кількісного складу. Одначе на
прикінці війни, тобто в її третій фазі, 
втрати від газових атак вже не переви
щували 1°/о, і тому можна сміло сказати, 
що застосування газів не мало ніякого 
впливу на вислід війни. Натомість, дві 
атомні бомби, скинені американцями на 
японські міста Гірошіму й Нагасакі, при- 
спішили кінець другої світової війни на 
кілька місяців.

Не можна, одначе, думати, що атомна 
бомба виконає все. Крім неї, треба мати 
всі інші роди зброї, як ми це бачили в 
другій світовій війні. Але тому, що атом
на бомба є дуже грізною зброєю, а в май
бутньому її значення збільшуватиметься 
з кожним роком, необхідно, щоб війсь
ковики знали все те, що їм потрібно зна
ти про атомну бомбу, а зокрема про слі
дуючі речі: 1). Загальне діяння атомної 
бомби — сила нищення, властивості 
атомних вибухів, їхній вплив на мате- 
ріяли і вплив на людину; 2). Цілі для 
атомних бомб; 3). Способи транспорту
вання атомних бомб до цілі; 4). Проти
атомна оборона; 5). Вплив атомної бомби 
на тактику і стратегію; 6). Вплив бомби 
на матеріяльну частину і 7). Її вплив на 
організацію війська.

1. ЗАГАЛЬНЕ ДІЯННЯ АТОМНОЇ 
БОМБИ

Не зважаючи на те, що досі атомна 
бомба не належала до середників, які за 
одним разом могли б знищити всю земну 
кулю чи навіть одну державу, все ж та
ки її діяння є величезне. Базуючись на 
тому, що свого часу сказав президент 
ЗДА Труман, подаючи відомості про 
вжиття першої атомної бомби, слід ува
жати, що її експльозійна сила дорівнює 
силі вибуху 20.000 тонн вибухової речо
вини ТНТ. Крім того, до сили самого ви
буху ще треба додати енергію різнорід
ного випромінювання.

Страхітливу руїнницьку силу атомної 
бомби найкраще характеризують наступ
ні дані: в Гірошімі 66.000 осіб було вбито 
і 69.000 поранено й попарено, а в Наґаса-

кі 39.000 вбито та 25.000 поранено. Мен
ший вибуховий ефект у Нагасакі пояс
нюється тим, що це місто розташоване 
між значними горбами, які власне й об
межили засяг експльозії. Знищення, за
подіяні атомною бомбою в Нагасакі, най
краще описала англійська місія у Японії, 
даючи у своєму рапорті порівняння тако
го роду. Якби така бомба вибухла на тій 
самій висоті над англійським містом, то 
вона:

а) зруйнувала б цілковито все в раді- 
юсі 3.000 стіп від центра вибуху,

б) ушкодила б будинки так, що їх не
можливо було б відремонтувати, в раді- 
юсі до 1 милі,

в) ушкодила б будинки так, що вони 
були б непридатні до житла без капі
тальної направи, в радіюсі 1,5 милі.

Коли б така бомба вибухла над Лон
доном, то вона знищила б зовсім 30.000, 
поважно ушкодила б 35.000 і частинно 
ушкодила 50.000-100.000 будинків. Таким 
чином, 400.000 осіб утратили б дах над 
головою, хоч, може, половина цього 
числа віднайшла б його після переведен
ня ремонту.

Англійці підрахували також пересічну 
кількість забитих від вибуху різних 
бомб у місцевостях, де густота населення 
дорівнює одній особі на 1.000 квадрато
вих стіп. Вийшло, що звичайна 500-фун- 
това летунська бомба забила б 6 осіб, 
однотонна — ЗО осіб, а атомна — 75.000 
осіб. Таким чином, у середньої величини 
англійському місті від експльозії атомної 
бомби згинуло б 50.000 осіб, тоді як ви
бух німецької ракетної бомби »У-ІІ« 
спричиняв смерть 75 осіб.

Коли вибухає атомна бомба, створю
ється хвиля такого високого тиску, силу 
якого не можна порівняти з жодним 
іншим, викликаним вибухом звичайної 
бомби. Ця хвиля відрізняється від хвилі 
вибуху ТНТ не тільки своїм тиском і за- 
сягом, але також і довготривалістю. В 
той час коли перша додатня хвиля ви
буху звичайної бомби не триває довше, 
як пару тисячних секунди, то трива
лість хвилі вибуху атомної бомби стано
вить мало не цілу секунду. Всі обсер
ватори експльозій атомних бомб у Нью-
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Мехіко та в Японії стверджують, що 
хвиля тиску більше була подібна до ду
же сильного подуву вітру, а не до гост
рого струсу.

Як уже зазначалося, вибух атомної 
бомби створює надзвичайно сильні ви
промінювання. Більшість із них можна 
означити як промені з різними довжина
ми хвиль — починаючи від теплової хви
лі, яка має дуже велику довжину, і 
закінчуючи на т. зв. променях гама, дов
жина яких є коротша від застосовуваних 
у медицині рентгенівських променів. А 
відомо ж, що ті промені, швидкість 
яких дорівнює швидкості світла, можуть 
убивати людей або викликати сильні 
попечення.

Пошкодження будинків при атомній 
експльозії відбувається подвійним спосо
бом: спочатку подувом, а потім вогнем, 
який виникає внаслідок теплового випро
мінювання. З огляду на те, що тиск 
атомного подуву приблизно дорівнює 
тискові, який постає в одному місці від 
вибуху 20.000 тонн ТНТ, можна при
пускати, що коли б цю кількість ТНТ 
розкидати на більшій поверхні, то вона 
наробила б далеко більше спустошень. 
В дійсності так не є, бо нормальний ви
бух нищить будинки тільки частинно, а 
експльозія атомної бомби, охоплюючи їх 
цілковито, змітає з поверхні землі, неза
лежно від величини цих будинків.

При всіх атомних вибухах після пер
шої додатньої хвилі приходить друга — 
від’ємна, тобто всисна, сила якої є далеко 
менша, але час тривання її багато дов
ший. Внаслідок цього, при нормальному 
вибухові більшість знищень викликаєть
ся дією всисного тиснення, тому що час 
додатнього тиснення дуже короткотри
валий. Коли ж експльодує атомна бомба, 
переважаючу більшість знищень робить 
перша додатня хвиля.

ПОРАЖЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРИ 
ВИБУХОВІ АТОМНОЇ БОМБИ

Під час вибуху атомної бомби пора
ження людей виглядає так:

а) попарення чи попечення від ультра
фіолетових променів або вогню, викли
каного вибухом;

б) пораження радіоактивними промін
нями гама й бета, які з’являються одно
часно з вибухом;

в) пораження від променів, що вини
кають з інших побічних джерел — із 
матеріалів розбиття, які мають радіо-

Була вжита нуклеарна зброя (на 
маневрах) і вояки в охоронному 
одязі провірюють радіоактивно дію.

активні властивості, або з матеріалів, які 
внаслідок вибуху зробилися радіоактив
ними;

г) механічні поранення від уламків, що 
розлітаються на всі боки в моменті ви
буху, та будов, які валяться;
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ґ) пораження від безпосереднього діян
ня тиску під час вибуху.

Відомо, що проміння, проникаючи в 
живі організми, спричиняють те, що 
атоми їхніх клітин набувають нові влас
тивості або втрачають частину своїх 
електронів, через що в організмах насту
пають хемічні зміни, подібні до хеміч- 
ного отруєння. Деякі проміння, особливо 
гама, мають велику здатність проникан
ня. Навіть незначно уразивши шкіру 
або інші органи, вони дістаються до моз
ку, кісток і кровоносних судин, убиваю
чи в них білі тільця.

Проміння, які є головною причиною 
поражень людини, можна усистематизу- 
вати в слідуючому порядку:

а) проміння гама — рід світлових про
менів, подібних до рентгенівських, але 
проникаючих значно глибше в людський 
організм. Найкраща охорона перед ними 
це такі метали, як залізо й оливо;

б) проміння бета, які несуть у собі 
електрони дуже великої швидкости. Во
ни дуже легко поглинаються різними 
матеріялами. Тому навіть звичайний 
одяг у значній мірі може охоронити пе
ред ними;

в) нейтрони — частини атома, що від
діляються від нього при розбитті його 
ядра. їх засяг є менший, як у променів 
гама чи бета, але в полі цього засягу во
ни діють дуже сильно.

Під час атомних вибухів у Японії біль
шість поражень викликали проміння 
бета і нейтрони, а ці пораження насту
пили в моменті вибуху. Деякі з них 
прийшли пізніше, але поражень, спричи
нених спізненою радіоактивністю, не бу
ло. А тим часом експеримент на Бікіні 
підтвердив, що згубна дія смертоносних 
променів після вибуху атомної бомби мо
же тривати кілька годин, днів, тижнів, 
а навіть місяців, спеціяльно тоді, коли 
бомба експльодує на невеликій висоті від 
поверхні землі.

При розщепленні ядер урану або плу
тону кожний з їхніх атомів розбивається 
на два легші й дуже радіоактивні. Не 
зважаючи на те, що вибух розкидає їх 
на широкі простори, вони являють собою 
велику небезпеку в біологічному відно

шенні. В Японії не було поражень від 
продуктів розщеплення, частин вибухо
вого матеріялу або радіоактивности. Це 
тому, що обидві бомби вибухли на вели
кій висоті. Але, коли атомна бомба 
експльодує близько від поверхні землі 
або у воді, тоді радіоактивність може бу
ти дуже великих розмірів, що підтвер
див згаданий вище бікінський експери
мент.

Установлено, що тиск атомного подуву 
є більший від усього, знаного дотепер, 
але факт, що в Японії від нього згинуло 
порівнююче небагато людей, треба зав
дячувати тій висоті, на якій вибухли 
обидві бомби. Вона була обрахована ду
же старанно й саме так, щоб тиск подуву 
охопив якнайбільшу площу нищення, а, 
рівночасно, щоб експльозії не спричини
ли радіоактивности, яка перешкодила б 
американським військовим з’єднанням і 
науковцям вступити на терени, знищені 
бомбами. Але все таки тиск був досить 
сильний для того, щоб зруйнувати всі 
будинки з вийнятком тих, які мали бе
тонові конструкції і могли витримувати 
землетруси.

Вчені підрахували, що для ушкоджен
ня легенів людини потрібне тиснення 
принайменше 220 фунтів на один квадра
товий цаль, а для пораження інших 
органів — ще більший. Натомість, для 
зруйнування будинку вистачить значно 
меншого тиску, бо вирішними чинниками 
є цілість сили, цього тиску, час і поверх
ня, на якій він діє. Механічні ушкоджен
ня в Японії були досить значні, а вели
чезна сила вітру побила людей навіть 
на віддалі однієї милі від центру вибуху.

Що ж торкається випромінювання, то 
його максимальну кількість, яку може 
витримати людина без ушкодження сво
го здоров’я, можна визначити двома 
шляхами: або встановити ту кількість, 
що надходить стало, або одноразову 
знову ж таки максимальну кількість. 
Всякі дані в цій галузі оголошувати за
боронено, але все ж  таки деякі вказівки 
було подано.
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ЯК ПРОХОДИТЬ ХВОРОБА л ю д и н и ,  
УШКОДЖЕНОЇ ДІЄЮ ПРОМІННЯ,

В РІЗНИХ СТУПЕНЯХ

I. СТУПІНЬ ДУЖЕ ГОСТРИЙ. Пер
ший день, по одній-двох годинах — 
млість і блювання; 2-ий-З-тій і 4-тий 
день — немає виразних проявів; 5-тий 
день — розвільнення; 6-ий — блювання; 
7-ий — запалення порожнини рота й 
горла; 8-ий — гарячка; 9-ий — раптове 
обезсилення; 10-ий — смерть (правдопо
дібна до 100%).

II. СЕРЕДНІЙ СТУПІНЬ УШКО
ДЖЕННЯ. Перший день, після однієї- 
двох годин — млість і блювання; 2-гий-
9- тий день — немає виразних проявів;
10- ий — починає випадати волосся; 18-ий
— брак апетиту й загальна слабість; 
20-ий — гарячка; 21-ий — гостре запа
лення порожнини рота й горла; 27-ий — 
блідість; 28-ий — розвільнення і крово
теча з носа; 30-ий — раптове обезсилен
ня; 31-ий день — смерть (правдоподібна 
до 50%).

III. ЛАГІДНИЙ СТУПІНЬ УШКО
ДЖЕННЯ. Від першого до вісімнадцято
го дня — немає виразних проявів; 19-ий 
день — починає випадати волосся; 20-ий
— брак апетиту й погане загальне само
почуття; 22-ий — біль горла, 23-ій — 
блідість; 24-ий-25-ий день — розвільнен
ня; 26-ий — помірковане ослаблення; 
29-ий день — видужання при умові, що 
не появляться якісь ускладнення, викли
кані попереднім поганим станом здоров’я 
або іншими ушкодженнями.

ЦІЛІ ДЛЯ АТОМНИХ БОМБ

Коли зважити той факт, що кожна 
держава, посідаюча нуклеарну зброю, не 
матиме аж надто великого запасу атом
них бомб, можна припустити, що ціль 
для кожної окремої бомби буде визна
чатися найвищими чинниками — прези
дентом або генеральним штабом зброй
них сил, а не головнокомандуючим армії, 
яка оперує на даному відтинку. Найкра
щою ціллю для атомної бомби є велике 
місто чи промисловий осередок. При ви
борі цілей у Японії, правдоподібно, відіг

рали ролю такі чинники: засяг літака, 
який несе бомбу (тепер він не має ніяко
го значення); бажання обсервації бом
бардування, з ціллю установлення його 
максимальної дії (сьогодні, коли бомба 
керується при допомозі радіо, це також 
не має значення); можливість мати ре- 
зервову ціль на випадок, коли б першу 
ціль не можна було осягнути; моральний 
вплив атомного вибуху на ворога: стра
тегічна вартість поверхні, призначеної 
для знищення; конечність знайдення та
кої поверхні, яка є густо забудована, з 
метою нанесення їй якнайбільшого зни
щення від вибухів і пожеж; намагання 
знайти ціль, ще нерушену попередніми 
атаками, щоб пізніше усталити силу 
діяння однієї атомної бомби.

Крім густо забудованих місцевостей, 
для атомної атаки добрими цілями мо
жуть бути великі скупчення війська чи 
морської фльоти, а навіть поодинокий 
великий військовий корабель (літаконо- 
сець, багатотоннажний панцерник тощо), 
бо бікінський експеримент виявив, що 
колений корабель може бути затоплений 
атомною бомбою, якщо вона впаде на 
відповідній від нього віддалі, без різниці, 
де вибухне — у воді, чи в повітрі. Звідси 
виникає, що положення великих панцер
ників, як панів моря, є захитане, а, нато
мість, збільшується значення військових 
суден меншого розміру або швидкохід
них.

При виборі цілі, що має бути атакова
на, треба передовсім прийняти до уваги 
висоту, на якій бомба має вибухнути, бо 
зменшення висоти збільшує знищення, 
але, разом із тим, збільшується радіо
активність терену.

ЗАСОБИ ПЕРЕВОЗУ БОМБИ ДО ЦІЛІ

Майбутнє атомної бомби у великій мірі 
залежатиме від розвитку засобів її тран
спортування до цілі. З тієї кількости 
бомб, які експльодували до цього часу, 
одна була підвішена на сталевій вежі, 
три скинені з літаків, а ще одна зануре
на у воді (проби атомних вибухів у Со- 
вєтському Союзі не відомі). Останній 
спосіб доводить, що атомні бомби можна
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буде перевозити підводними човнами, які 
стануть через це ще грізнішим ворогом 
навіть найбільших морських панцерни
ків.

Одначе, головними засобами перево
зу атомної бомби є літаки або керовані 
ракети далекого засягу. Вже сьогодні 
існують безпілотні літаки, які керують
ся при допомозі радіо з літака-матки чи

Нічні маневри з ужиттям нуклеарної 
зброї.

авіоматки, що забезпечує їм лет у потріб
ному напрямі та приземлення в устале
ному попередньо місці, але можуть бути 
керовані також і зі сталої бази. Вистар- 
тувавши з неї, вони мають здатність 
заатакувати любий пункт на поверхні 
земної кулі. Такі літаки, властиво, були 
першими кроками на шляху розвитку 
керованих ракет, які в майбутньому і

вживатимуться для транспортування 
атомних бомб, бо забезпечуватимуть 
найбільші засяг і швидкість.

ОБОРОНА ПРОТИ АТОМНОЇ БОМБИ

Науковці, які працювали над створен
ням атомної бомби, кажуть одверто, що 
вони не бачать можливостей оборони пе
ред нею, і не знати, чи це питання 
вдасться розв’язати. Деякі журналістич- 
ні повідомлення оцінили експеримент на 
Бікіні фальшиво, бо не брали під увагу 
того факту, що він був проведений з 
уваги на скупчення великої кількости 
військово-морських кораблів. Але не 
треба забувати, що панцерники є конст
рукціями, спеціяльно відпорними на 
струс.

Неможливість оборони перед атомною 
бомбою підкреслюють труднощі проти
повітряної оборони навіть при звичай
ному налеті, доконаному бомбардуваль
никами. В останній війні повітряний на
лет, у якому втрати виносили 25% за
гальної кількости атакуючих літаків, 
розцінювався як непоплатний, а такий, 
під час якого втрачалося 90%, був цілко
вито невдалий. Але при вживанні атом
них бомб вистачить, коли навіть 1% до
сягне цілі, бо й у цьому випадку вороже 
місто буде зруйноване. Картина вигля
датиме ще гірше, якщо взяти під увагу 
те, що оборонці не перехопили ані однієї 
німецької ракетної бомби.

Розпорошеність і сховища — це тільки 
певного роду пасивна охорона. Алеж 
розпорошення міст осягнути не можна, а 
спорудження будинків, які могли б про
тиставитися тискові атомного вибуху, 
хоч і є можливе, потягло б за собою ней
мовірні видатки. Американське Міністер
ство Війни подало ступінь, до якого ці 
два засоби можна вживати. Ясно, що
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насамперед мусять бути забезпечені за
соби сполучення, а проти тиску атомно
го вибуху будови можуть бути забезпе
чені різними способами — зміцненням 
їх, уживанням форми, відпорної на тиск 
вибуху та приміненням динамічних кон
струкцій, які охороняли б ці будинки 
перед ударом або тиском вибуху бомби.

Охорона людей перед наслідками по- 
печення або поранення від атомного ви
буху є досить легка. В Японії було ствер
джено, що навіть звичайний одяг запев- 
нює добру охорону, а в деякій мірі її дає 
також і люба річ, яка знаходиться між 
центром вибуху й людиною. Що ж тор
кається охорони перед іншими промін
нями згубної дії, то й ця проблема може 
бути розв’язана позитивно, коли вжити 
спеціяльні субстанції. Точні інформації 
в цій справі зараз подати важко, бо їх 
надання заборонене, але можна ствер
дити, що грубий шар бетону або якогось 
іншого будівельного матеріялу дає лю
дям охорону перед проміннями на відда
лі півмилі від місця експльозії атомної 
бомби.

ВПЛИВИ АТОМНОЇ БОМБИ НА 
ТАКТИКУ І СТРАТЕГІЮ

Всяке скупчення будинків і фабрик, а 
також концентрації військ чи кораблів 
є дуже небезпечні, бо підлягають легко
му знищенню при атомній атаці. Нале
жить підкреслити, що бойова готовість 
збройних сил має величезне значення. 
Одначе, тому, що всі збройні сили три
мати в стані постійної готовости є не
можливо, то готовими до негайної акції 
в першу чергу мусять бути частини атом
ної контратаки. Незалежно від того, 
ввесь воєнний матеріял повинен знахо
дитися в руках армії ще перед вибухом 
війни, а ця армія мусить бути старанно 
вишколена. Вишкіл зобов’язує передусім

командний склад і формації зв’язку, щоб 
під час атомної атаки вони не заломи
лися.

Слід відмітити, що введення в акцію 
атомної артилерії або тактичних атомних 
бомб матиме величезний вплив на так
тику наземних військ, як свого часу ма
ли такі епохальні винаходи, як винахід 
пороху, скорострільних рушниць, замко
вих гармат, кулеметів, панцерної зброї 
тощо. Тактична атомна зброя застосову
ватиметься у майбутн’й війні для зни
щення живих цілей, тому, щоб уникну
ти великих утрат, великі мілітарні фор
мації треба буде розпорошувати. Коли, 
наприклад, розпорошити в терені диві
зію, то втрати, звичайно, будуть менші, 
але виникнуть труднощі в командуванні 
її окремими відділами. Саме тому деякі 
держави вже від довшого часу прийня
ли поділ своїх збройних сил не на диві
зії, а на бриґади, кожна з яких має у 
своєму складі три курені, допомогові 
з ’єднання і, звичайно, бригадний штаб. 
На випадок потреби, ці бриґади дуже 
легко сполучити в дивізії.

Розпорошеність війська вимагає силь
них і здібних до переслідування резерв, 
завдання яких полягає у отриманні або 
відкиненні назад ворога, що, використо
вуючи приголомшення частин першої 
лінії після вибуху атомної бомби, увір
веться в її становища. Такою резервою 
у першу чергу могли б бути панцерні 
формації.

Реасумуючи все вищесказане, бачимо, 
що застосування тактичної атомної зброї 
потягло за собою конечність заміни диві
зій бриґадами; створило необхідність за
стосувати розпорошеність бойових частин 
у терені; викликало потребу мати сильні 
резерви та поставило перед ними вимогу 
мати якнайбільшу мобільність.

Пункти 1-ший, 3-тій і 4-тий — не нові 
й тому їх легко реалізувати. Натомість,
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пункт 2-гий, тобто розпорошеність бойо
вих частин у терені, натрапляє на великі 
труднощі, бо дуже тяжко узгіднити цю 
розпорошеність із координацією вогню, 
яка являється найважливішим чинником 
оборони.

Під час атомних маневрів у Далярна 
(Швеція) було стверджено, що дія атом
ного стрільна не шкодить незахищеному 
воякові вже тоді, коли він знаходиться 
па в'ддалі 3.000 метрів від місця його ви
буху. Звичайний стрілецький рів цілко-

Будують підземне протиатомне сховище 
в ЗДА.

вито забезпечує стрільця від вибуху 
атомного стрільна на віддалі 800 метрів, 
а підземне сховище охороняє його навіть 
тоді, коли атомне стрільно експльодує 
над самим сховищем. Велике значення 
в обороні перед атомним стрільном та
кож має задимлення, яке ослаблює на 
50% дію теплового проміння, утворюва
ного після вибуху. Це стверджує швай- 
царський офіціоз “Allgemeine Schweize
rische Militär-Zeitschrift, Heft I. Die 
Schweizerische Landesverteidigung in Zai- 
chen der Atombombe”.

ВПЛИВИ АТОМНОЇ БОМБИ НА 
ОРГАНІЗАЦІЮ ВІЙСЬКА

Єдиними військовими органами ЗДА, 
які сьогодні займаються проблемами 
нуклеарної зброї, являються організація 
“Manhattan Project” і летунство. Біль
шість праці й улаштування цієї установи 
виконує цивільна комісія атомної енергії 
(Atomic Energy Commission), а решта 
справ залишається в руках мілітарних 
чинників. Більшість дотеперішнього 
складу “Manhattan Project” — це стар- 
шини-сапери. Треба, одначе, припуска
ти, що в майбутньому постане окремий 
корпус атомної зброї, бо вона вимагає 
створення спеціяльних частин, незалеж
но від тих, одиноким призначенням яких 
є скидання бомб на цілі. Наприклад, мо
жуть бути спеціяльні протирадіоактивні 
формації, до завдань яких належали б 
такі чинності:

а) дослідження збомбардованих обши- 
рів з метою визначення ступеня їх радіо- 
активности;

б) унешкідливлення районів і речей, 
які внаслідок вибуху атомної бомби ста
ли в небезпечній мірі радіоактивні;

в) вишкіл допоміжних відділів у цій 
ділянці.

Потрібні були б також і частини, які 
охороняли б атомні бомби від моменту 
їх виготовлення до часу скинення на во
рожі цілі, а з огляду на те, що з’явля
ються все нові й нові види атомної зброї, 
особливо стрільна, керовані зі сталої ба
зи, виникає потреба створення спеціяль
них частин і для них.

ЧИТАЙТЕ

І ПОШИРЮЙТЕ

СУРМАЧ!
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Д-р Левіс Г. ГАНН

ПОВСТАННЯ І ПАРТИЗАНСЬКА БОРОТЬБА
Національні заворушення та повстан

ські дії датуються з того самого часу, що 
й війни. У Біблії можна знайти кілька 
детальних описів повстансько-партизан
ських акцій, а один із них оповідає, що 
десь певно у 166-му році перед наро
дженням Христа у сьогоднішній Палес
тині діяв Юда Маккабей, який своєю 
умілістю ведення партизанської війни та 
перетворення її у загальнонаціональний 
зрив не посоромився б і перед Мао Тсе- 
тунґом.

Коли грецько-сирійські війська окупу
вали Палестину й почали уярмлювати 
жидів, здавалося, що для них не буде 
ніякого рятунку, що жидівський нарід 
пропаде і сліду по ньому не залишиться. 
Та серед цих невідрадних обставин з’яв
ляється Юда Маккабей, знаний як »Мо
лот«, і починає так звану малу війну 
проти поневолювачів-окупантів. Спочат
ку він групує біля себе своїх найрідні- 
ших і найближчих, а потім закликає жи
дів до боротьби за здобуття національної, 
релігійної і соціяльної свобід. Таким чи
ном йому вдається зібрати 6.000 парти
занів, об’єднаних сильною вірою. Стосу- 
ючи тактику несподіваних наскоків, вони 
нападають на більші й менші міста, оку
повані ворогом, палять їх та оволодіва
ють найкращими і найвигіднішими об- 
ширами країни. Свої рейди партизани 
роблять тільки вночі й під час них не
щадно нищать ворогів.

Слава про перші подвиги швидко роз
ходиться по Палестині, а сили партиза
нів безперервно ростуть, бо Юда Макка
бей уживає спеціяльних заходів, щоб до 
боротьби приєднати бідне населення. 
Повстання шириться, а повстанці здобу
вають кілька округ із постачальними ба
зами ворога. Вкінці воно перетворюється 
у справжню війну, повстанці здобувають 
перемогу в багатьох великих битвах, і 
Юда переносить осередок воєнних опе

рацій до Єрусалиму. Тут він затруднює 
нових священиків, відновлює респект до 
правопорядку, а вже наприкінці 165-го 
року реставрує Жидівську Святиню — 
гордість релігійно-національного відро
дження жидів.

Проблема Юди Маккабея у багатьох 
випадках подібна до тих проблем, з яки
ми зустрічалися провідники національ
ного визволення пізніших часів. Тодіш
ня Іудея була малою і небагатою краї
ною, а нарід її в основному займався 
хліборобством. Містечка являли собою 
досить великі торговельні пункти, меш
канці яких були дрібними ремісниками. 
З огляду на малі заробітки, більшість їх 
мусіла управляти ріллю, що простягалася 
за мурами. Отже, з мілітарної точки зору, 
жидам бракувало і кількости, і воєнної 
техніки, бо вже тоді сирійці вживали сло
нів, які заступали їм сьогоднішні танки, 
а Юда Маккабей позволити собі на це не 
міг ніяк.

Але жиди набагато перевищували во
рога в моралі та релігійній і соціяльній 
організованості. Маючи непохитну віру, 
вони йшли в бій сміливо й знали, за що 
б’ються. Позитивом для них було й те, 
що вони вели змаг проти ворога на влас
ній землі, тобто цей ворог завжди мав 
дуже довгі комунікаційні лінії для по
стачання своїх військ. Цікаве те, що 
жиди ніколи не визнавали поразок. 
Після поразки у відкритому бою, вони 
відплачували ворогові партизанськими 
акціями й тоді здобували над ним пере
могу. Вкінці їхня боротьба увінчалася 
успіхом, бо при допомозі доброї дипло
матії та добірного військового проводу 
вони добилися своєї незалежности.

Воєнні хроніки всіх часів були запов
нені описами повстанських акц’й, яким 
сучасні історики присвячують мало ваги, 
а головним чином тим, що їх велося 
партизанами. Такий факт може і ви
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правдує істориків у дечому, бо всяка 
відкрита битва дуже легко занотовується 
і насвітлюється, а партизанські дії по
значаються специфічністю та часто по
даються в неправдивому насвітленні. 
Найголовнішим, однак, є те, що саме такі 
малі повстанські й партизанські війни 
являються маркантними воєнними опе
раціями, що характеризують боротьбу 
даного народу проти окупанта-наїзника.

Партизанська тактика застосовувалася 
досить часто і в XX столітті. Так, на
приклад, Т. Е. Лаврентій зорганізував 
арабське національне повстання проти 
турків, які окупували Арабію під час 
першої світової війни. У своїй боротьбі 
проти ворога він вживав у більшості від
діли, що рейдували на верблюдах. Бу
дучи озброєні легкими автоматами та 
вибуховими матеріялами, араби наноси
ли удари по слабших задніх частинах 
ворога, нищили залізничні шляхи, зв’я
зували великі ворожі формації в акціях 
проти партизанських груп і ламали волю 
турків ставити опір борцям за свободу.

Стратегія Т. Е. Лаврентія базувалася 
на тому, що окупанти-турки не зможуть 
мати ефектовного нагляду й контролю 
над великою територією. Він твердив, що 
партизани, не зв’язані сутичками, мають 
змогу вільно порушуватися по країні, 
неначе комарі, й тим успішно поборюва
ти ворога, який є прив’язаний до своїх 
ліній постачання. Власне через це Т. Е. 
Лаврентій зосереджував партизанські 
акції більше на знищення ворожих баз, 
як на ліквідацію самого ворога, бо він 
знав, яку величезну ролю відіграє для 
регулярного війська достава.

Його чисто філософським тверджен
ням був вислів, що винахід волового 
м’яса зробив більшу переміну в світі, як 
винахід пороху. Він також твердив, що, 
коли партизани матимуть добре керів
ництво й коли будуть сприятливі умови, 
вони можуть сміло виграти війну без 
допомоги великої армії із-зовні та мати
муть змогу знищити навіть добре вишко
лену ворожу армію при умові, якщо по
рушуватимуться дуже швидко в терені. 
Ворог не обсадить ніколи з належною 
ефектовністю усі місцевості, бо йому на

це не вистачить військ, а, перебуваючи в 
укріпленнях, домінувати над цілою те
риторією також не буде в силі. Крім то
го, ворогові дуже важко викривати й 
нищити партизанські бази, бо вони зав
жди замасковані й знаходяться у непри
ступних для нього місцях. Так було з 
арабами, які мали свої бази поблизу 
Червоного моря та в пустелі, й тому 
Лаврентій мав успіх.

Партизанам потрібна підтримка насе
лення. Повстання партизанських відділів 
може бути успішним навіть тоді, коли 
тільки 2% населення приступить до ак
тивної боротьби, а 98% симпатизуватиме 
їм пасивно. Одначе партизани мусять 
бути швидкими, витривалими, добре ви
школеними й відповідно розташованими 
в терені, а також, що найголовніше, — 
повинні мати достатню кількість техніч
ного й мілітарного виряду для нищення 
ворожих комунікаційних шляхів і час
тих та несподіваних ударів по ворогові.

Після закінчення першої світової вій
ни в Марокко вибухли заворушення 
проти еспанського уряду, які сягнули 
аж до північних узбереж країни. В 1921 
році марокканці нанесли еспанцям вели
кий удар і змусили їх залишити займо- 
вані ними позиції та відступити до Те- 
туану. Того ж  самого року повстанці ви
ступили і проти французів та загрозили 
самому Фезові. Саме повстання пошири
лося довкруги так швидко, що його вже 
не можна було розцінювати як звичай
не заворушення, викликане місцевими 
суперечками й міжусобицями.

Мохаммед бен Абд-ель-Крім, керівник 
руху, брат якого був копальняним інже
нером, вибився до вершин завдяки 
еспанській адміністрації і відзначався 
добрим знанням військової справи. Його 
вояки проходили традиційний модерний 
вишкіл, чудово володіли скорострільною 
зброєю та знали як обходитися з артиле
рією. Вони самі виробляли ручні Гранати 
з бомб, уживаних авіяцією, а в додатку 
до цього ще й затруднювали велике 
число жидівських фахівців, які виготов
ляли власні бомби, направляли ушко
джену зброю, тощо. Марокканські пов
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станські частини мали також і тих 
вояків, що служили у французькій армії 
і посідали воєнний досвід. Це допомогло 
їм навчитися добре прокладати польові 
телефони, будувати скорострільні гнізда, 
як також маскувати свої позиції.

Що ж торкається французів, то вони 
не могли вживати своїх панцерних возів 
і вести бомбардування з повітря. Воно 
приносило дуже малий успіх, бо фабри
ки, міста й селища були надто розпоро
шені, а марокканці виявили себе добри
ми спеціялістами у пришвидшеній відбу
дові своїх примітивних сіл. Та все ж таки 
найголовнішим було те, що повстанці 
вміли користуватися артилерією і май
стерно маскували гармати від ворога у 
гірських проваллях та печерах.

В наступі на ком. партизан у Півд. 
В’єтнамі.

Як постійну силу, Мохаммед Абд-ель- 
Крім удержував од семи до восьми ти
сяч партизанів, уживаючи їх також і для 
збирання податків. Головна ж частина 
боротьби спочивала на плечах місцевих 
прихильників повстанської боротьби, і 
власне вони турбували французів з усіх- 
усюдів. Не маючи іншого виходу, фран
цузи змобілізували 160-тисячну армію 
під проводом маршала Генрі Петайна, а 
їй на допомогу прийшли й еспанці, які

висадилися на побережжях. В 1926 році 
Мохаммед, повністю оточений франко- 
еспанськими військами, піддався. Його 
повстання було ліквідоване, але за цю 
ліквідацію французи заплатили дуже 
дорогу ціну. Для пізніших лідерів парти
занських дій, таких як Мао Тсе-тунґ, 
марокканське повстання стало прикла
дом і ввійшло в історію боротьби за на
ціональне визволення.

Повстання ірландців проти Англії ма
ло вже інший характер. Перший раз в 
історії людства сталося таке, що світова 
потуга, переможниця першої світової 
війни й посідачка колосального індустрі- 
яльно-мілітарного потенціялу, була на
стільки ослаблена воєнною хуртовиною, 
що не змогла продовжувати боротьби 
проти партизанських частин, які оперу
вали на відокремленому острові, повніс
тю оточеному непереможною на тодіш
ній час у світі військово-морською 
фльотою.

Ірландська війна за незалежність 
містила в собі елементи національної бо
ротьби за визволення, як рівнож і еле
менти внутрішньої війни. Ірландські 
повстанці черпали свої сили в найбіль
шій мірі від ірляндців-католиків із Пів
денної Ірландії, але їм допомагали також 
і протестанти. Цікавим є те, що по сто
роні ірландських революціонерів стало 
дуже багато людей, які мали частинне 
або й повне англійське походження, але 
не треба забувати й того, що було багато 
ірландців, які служили англійцям.

Проте національний дух відіграв свою 
ролю, бо повстанці зверталися з відоз
вами до робітників по містах, до можно
владців у маєтках та до багатьох визнач
них особистостей, — закликаючи кож
ного до повстання за відновлення всього 
того, що для ірландців дороге. Одержу
вали вони також підтримку й від безро
бітних, які, коли б час був нормальний, 
напевно виеміґрували б за океан. Вели
ке безробіття в Ірландії сталося внаслі
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док першої світової війни, і протианглій- 
ське повстання прив’язало до батьків
щини всіх тих, які були без праці. Це 
безробіття й мала заробітна платня 
стали передумовою загального невдово
лення, що поширилося на всю країну. 
Воно й започаткувало завзяту боротьбу 
робітників проти землевласників, од якої 
заможніші селяни спершу сторонилися.

Англійська політика, знана як »уби
вання духа самопанування чемністю« з 
незначними реформами, мала деякий 
успіх, але окупаційна влада англійців 
робила непростимі помилки. В 1916 році 
вона здушила великоднє повстання в 
Дабліні та розстріляла зловлених провід
ників, які для Ірляндії стали героями- 
мучениками. Два роки пізніше англійці, 
на яких натискав західній фронт, запро
понували введення військової служби в 
Ірляндії та обіцяли бездержавним 
ірляндцям, головним чином землевласни
кам, що винагородою за це буде само
стійність країни. Тим самим вони викли
кали великий зудар між симпатиками 
англійців з Улстеру-Північної Ірляндії 
та ірландцями Південної Ірляндії, які бу
ли противниками англійців. Обоюдна 
ненависть наростала так страшенно, що 
1919 року в Південній Ірляндії вибухло 
криваве повстання, провідником якого 
став Майкл Коллінс, колишній поштовий 
писар, а пізніший геній повстанського 
руху.

Як він сам твердив, загальна кількість 
його партизанських сил ніколи не пере
більшувала трьох тисяч, а всі вони були 
знані під назвою »Ірландської Республі
канської Армії«. Ця армія оперувала 
малими відділами, які ділилися на сотні 
(26-100 вояків у кожній). Від чотирьох 
до семи сотень творили курінь, а від 
трьох до шести куренів — бригаду. Най
вища влада була в руках головної квар
тири у Дабліні, але ініціятива ведення 
оперативних дій належала тереновим 
командирам.

ІРА, підтримувана профспілками, а 
також допоміжними жіночими і молоде
чими організаціями, розпочала свою під
ривну діяльність від бойкотів, які згодом 
перейшли у винищування поліції, ци
вільних урядовців, що були на службі в

англійців, та дійсних і запідозрених до
нощиків. Члени ІРА зорганізували пре
красну розвідку, яка продісталася гли
боко і в англійську адміністрацію, і в 
поліцію. Для збільшення своїх фінансів, 
вони кинули заклик до всіх, ударяючи 
на патріотичне почування кожного, а хто 
лишався осторонь, того залякували 
вбивством чи знищенням його майна.

Війна проти англійців по містах велася 
малими групами і приносила поважні 
втрати, бо тут було так, що одні відпла
чували другим (»око за око — зуб за 
зуб«). В терені ж, переважно в горах і 
мочарах, куди важко було продістатися, 
оперували т. зв. »літаючі колони«. Не
сподіваними наскоками вони нищили 
поліційні станиці та гуртівні, жили та
кож у терені, а, потрапивши у вороже 
оточення, змішувалися з цивільним на
селенням і уникали зловлення. Ірлянд- 
ська Республіканська Армія просякнула 
в англійську розвідку так сильно, що 
славний »Замок Дабліну« втратив свою 
вартість у довкіллі. Вкінці англійці, від
чувши тягар змагання, передали ініція- 
тиву в руки ірляндців.

»Прочісують« поле в Півд. В’єтнамі.

Наприкінці треба відмітити, що пов
стання ірляндських патріотів стало при
кладом в історії воєн. Воно дало заохоту 
революціонерам майбутнього покоління в 
Палестині, Альжірі та на Кіпрі й було 
гаряче схвалене багатьма видатними 
особами, в тому числі В. Леніном.

І попередні й останні повстання XIX- 
XX століть у колоніях мали між собою
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багато спільних рис. Араби, ірляндці й 
марокканці були завзятими борцями, 
добре загартованими, та прекрасно знали 
терени своїх дій. Але всі вони мали і свої 
слабості. В арабів і марокканців було ба
гато суперечок внутрішнього характеру, 
що послаблювало їхні змагання. Те ж 
саме відноситься і до ірляндців, які мали 
забагато внутрішніх політиків та політи
канства взагалі.

Під час акцій голландських поселенців 
у Африці, які на початку біжучого сто
ліття вели вперту партизанську війну 
проти англійців, було помічено, що гол
ландські партизанські частини поносили 
певного роду невдачі через поганий про
від, який був поділений і соціально, і по
літично. Тільки незначна частина повс
танських рухів та, з малими вийнятками, 
ірландський мали постійні революційні 
кадри, а інші були нестійкі.

Що ж  торкається Леніна, то він приді
ляв найбільшу увагу організації добре 
вишколених революційних кадрів. »Ро
бітники«, казав Ленін, »не можуть пере
мінитися в успішних революціонерів 
миттю. їм потрібні сталий провід і стар
шинський корпус, для яких боротьба є 
відпочинком, їхнім хлібом«. Ленін твер
див, що нова партійна еліта забезпечить 
маси і проводом, й ідеологією, яка уза- 
лежнюватиметься від потреб даного мо
менту. Коли ж вибрані пройдуть добрий 
вишкіл, тоді вони зможуть накреслюва
ти пляни на майбутнє й оформлювати 
світ по своїй уяві.

Повстанські рухи можна також опре- 
ділити за метою кожного з них. Після 
закінчення другої світової війни стара 
форма національних повстань — »вигна
ти ворога за всяку ціну« — прийняла 
нову форму боротьби, включаючу у свою 
програму також і соціяльну реформу, 
метою якої був поділ влади та власнос
тей. Соціяльні проблеми відігравали по
важну ролю радше в малих війнах-пов- 
станнях, але ніякий партизанський рух 
не мав плянів соціяльної переорганізації. 
Всі попередні рухи піклувалися про свої 
батьківщини, але ніколи не вмішувалися 
у справи проведення в них більших ре
форм.

Президент Степан Круґер із Трансва
алю боровся за інтереси голляндських 
поселенців у Африці, затруднених у 
сільському господарстві, але не хотів 
нищити копалень чи відбирати їх від 
англійських власників. Оподаткувавши 
чужинців, він не бажав поділяти з ними 
влади. А комуністична стратегія вже 
придала дуже велике значення соціяль- 
ним проблемам. Наприклад, Мао Тсе- 
тунґ у Китаї, противно до ірландця 
Майкла Коллінса, не вдоволявся лише 
самою війною за національне визволен
ня. Згідно з марксо-ленінськими принци
пами, на думку Мао Тсе-тунґа, така війна 
— це тільки середник, при допомозі яко
го здобувається і вдержується револю
ційну владу. Кожна національна війна 
закінчується соціяльним переворотом і 
ліквідацією буржуазного та пануючого 
елементу. Революційний уряд колекти
візує продукцію і поширює контроль ко
муністичної партії на всі ділянки життя, 
зцементовуючи національну думку та 
соціяльну структуру згідно з вимогами 
нової течії, яка наділяє партійних теоре
тиків і діячів урядовими постами. Власне 
такий рух мав великий вплив на інте
лектуалів, а його пропаганда відігравала 
домінуючу ролю в мілітарних операціях 
комуністів. Кожна військова частина ма
ла свого окремого політрука і своє про- 
паґандивне тіло. Тому пропаганда в май
бутніх подіях мала більший вплив на 
хід воєнних дій, як партизанські опе
рації.

Комуністичні повстання різнилися від 
інших іще одним чинником. Вони розці
нювалися як поодинокі змагання у за
тяжній боротьбі-війні проти середньої і 
вищих кляс. Це загальносвітова війна з 
довшими чи коротшими замиреннями, 
які комуністи час до часу приймають. 
»Але так скоро, як тільки почуватимемо
ся сильними перемогти капіталізм«, ка
зав Ленін, »ми використаємо цей момент 
без вагання«.

Китайські комуністи дещо скомпліку- 
вали спосіб ведення війни. Звичайно бу
ває так, що комуністи спершу застосо
вують стратегічний відступ, відтак 
переходять у стадію змагання для вдер
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жання рівноваги сил, пізніше готуються 
до протинаступу, а вкінці пробують зму
сити ворога під натиском сили до від
ступу. Китайські комуністи, прийнвши 
марксистську стратегію, приділили най
більшу увагу селянству — найвідсталі
шій частині китайського народу, а 
московські комуністи не полягали так 
на селянство, а більшу увагу присвячу
вали широким масам міського пролета
ріату й у ньому закріплювали свої ідеї. 
Мао Тсе-тунґ настоював на потребі здо
буття й забезпечення баз та підтримці 
мас. На зайнятих комуністами терито
ріях нарід розподілявся на дві групи. До 
першої групи відносилися регулярні 
повстанці, зорганізовані в різних щодо 
величини відділах, а друга група це були 
великі частини самооборони, які посіда
ли в собі багато військового потенціалу. 
Вони мали завдання виловлювати воро
гів, давати політичну підтримку бойови
кам та доставляти резервістів.

Треба відмітити, що для здобуття 
симпатій у народі та для популяризації 
партизанського руху, поведінка партиза
нів му сіл а бути бездоганна: їм не дозво
лялося красти та нав’язувати контакти з 
чужими жінками. Кожний повинен був 
чинити все від нього можливе, щоб на
вертати маси до комунізму.

Сила китайських комуністичних пар
тизанів обумовлювалася їхнім умінням 
діяти поза лініями ворога. Такі дії ста
вали можливими тільки при умові зни
щення противника, бо тоді комуністи 
мали повну свободу рухів. Посуваючись 
у терені, партизанські відділи розстрілю
вали членів проводу противника, земле
власників та багатьох менше надійних 
провідників нижчих кляс. За комуніс
тичними твердженнями, вони винищува
ли всіх своїх противників та підозрілих 
осіб, щоб забезпечити себе від »отруєння 
води«. Жорстокі кримінальні злочини 
відбувалися систематично і ставали до
датковою стратегією комуністичної війни, 
перевищуючи в цьому ірландця Майкла 
Коллінса.

Мао Тсе-тунґ більше схиляється на 
сторону Т. Е. Лаврентія, стверджуючи, 
що »коли є добрі змобілізованість і за
безпечення (не бути м’ясом для ворога

й ціллю для стрілецьких вправ), а також 
необхідний час та відповідна ідеологія 
(змога притягнути кожного до дружньої 
співпраці) — перемога буде завжди за 
повстанцями, тому що вкінці все вирі
шують альґебричні числа, проти яких ні 
прецизія, ані боротьба духа не встоять«.

Т. Е. Лаврентій не доцінював ролі, яку 
відігравали британські регулярні війська 
у протитурецькій війні в Африці. Й коли 
він прорахувався у важливості повстан
ців та їхніх самостійних акціях, то Мао

Американська піхота поборює перешкоду 
в наступі на партизанські становища.

Тсе-тунґ такої помилки не зробив, узяв
ши курс на партизанські бої як  допов
нення до цілого ряду подій, що відбува
лися в той самий час. Спочатку парти
зани створюють та забезпечують бази й 
навертають населення на свою сторону 
(в рекрути можна було приймати навіть 
бандитів при умові їхнього перевихован
ня). Що ж до військових операцій, то 
вони в цій стадії війни не відзначаються 
величиною чи важливістю, з огляду на 
початкову ініціативу ворога у стратегії. 
У другій стадії партизани роблять засід
ки на маленькі ворожі з ’єднання, здобу
вають зброю, підносять бойовий рівень 
своїх частин, поширюють впливи на те
рен і роблять добрі запаси.

Комуністи пішли далі від ірляндців та 
арабів. Мао Тсе-тунґ мав до своєї диспо
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зиції багато більшу територію, на якій 
міг розвернути бойові дії, як Майкл Кол- 
лінс, а також посідав набагато більше 
людської сили від Т. Е. Лаврентія. Він 
учив, що в третій стадії партизани му
сять перетворити значний відсоток своїх 
сил у регулярну армію, яка могла б вести 
відкриту війну з ворогом. Цю армію по
винні підтримувати завжди партизанські 
частини, вишколені для несподіваного 
нападу і зникнення без залишення сліду 
та здібні доставляти регулярним зброй
ним силам правдиві інформації про рухи 
ворожих військ і їх чисельність. Остан
ні стадії війни можуть мати передишку 
у формі переговорів із ворогом, які мати
муть подвійну ціль: виграш на часі й 
закріплення новоздобутих позицій та 
дальший розклад ворога. В кінцевій ста
дії ворог буде знеможений і здеморалі
зований, тому піддасться силам револю
ційних мас. А потім революційне коло 
почне свій оберт поновно, але вже на 
вищому щаблі, коли не буде внутрішньої 
опозиції, тобто виникне можливість го
тувати ефективну допомогу для револю
ційних рухів поза межами країни.

Безпосередньо після другої світової 
війни великі потуги світу поробили 
коштовні приготування як до звичайної, 
так і до нуклеарної війни. Та, крім, по
рівнюючи малої, війни в Кореї, більших 
наземних зударів не було. Воєнними 
операціями зайнялися партизани, яким 
зовнішні потуги давали більшу або мен- 
Фіу допомогу. Такі партизанські війни 
стали новою формою стратегії, заступаю
чи великий і відкритий зудар комуніс
тичного бльоку із західніми великодер- 
жавами. Під деяким оглядом повстансь
ко-партизанські війни зробилися загаль
ними і включили всі кляси суспільства, 
але мілітарні акції залишилися надалі 
поміркованими. І хоч якими популярни
ми були антикомуністичні рухи — жод
ний із них не мав успіху.

Після закінчення другої світової війни 
підземна армія Польщі була ліквідована, 
довголітня антибольшевицька боротьба 
УПА придушена, як рівнож і спонтанні 
повстання у Східній Німеччині та Ма- 
дярщині. Останнім епізодом було безпо
щадне приборкання китайськими кому

ністами спротиву в Тібеті. Знищення 
вищезгаданих повстанських рухів уда
лося при допомозі застосування із сто
рони комуністичних ватажків різних 
комбінаційних заходів, у першу чергу 
масового терору, що не зважав на опінію 
народу й зовнішню інтервенцію. Велику 
ролю відіграла тут і участь добре зор
ганізованої партії, яка мала свої клітини 
в найнедоступніших місцях, а також 
повну підтримку тоталітарного режиму 
даної держави. З цього виходить, що 
всякі зміни в комуністичній партії вини
кають із її середини, а не викликаються 
зовнішніми чинниками.

В повоєнних роках комуністи мали 
більше успіхів у здушенні повстань, як 
у здобутті влади при допомозі сили. В 
таких країнах, як Греція, Маляї та Фі
ліппіни, комуністичні партизани пробу
вали безуспішно встановити революцій
ну диктатуру, а в останніх двох їх було 
розбито комбінованим ударом наземних 
військ та морської фльоти й уведенням 
соціяльних реформ. Проте, з причини 
географічного відокремлення осередків 
повстань, важко було перетворити в дій
сність добробут проектованих реформ. 
Комуністи на Маляях одержували допо
могу і черпали свою силу тільки з час
тини населення — китайської, — тому 
тут вони не могли здобути успіху. Крім 
того, вони наробили собі ворогів своєю 
зухвалою поведінкою — нищенням плян- 
тацій ґуми, паленням плянтаційних бу
динків та автомашин, грабунком харчів 
тощо. Маляйські комуністи ніколи не 
осягнули »третьої стадії« Мао Тсе-тунґ-а, 
тому що англійці нищили їх у дуже 
інтелігентний спосіб, настоюючи на тому, 
щоб ловити комуністів живими. Вони 
навіть давали комуністам винагороди за 
перехід на їхню сторону у формі грошей, 
охорони, а то й хат. Англійці прийшли 
до переконання, що вбиття партизана не 
мало великої важности. Далеко важні
шими справами були психологічні успі
хи серед партизанів і місцевого населен
ня. Тому вони вживали колишніх кому
ністичних партизанів для виголошення 
доповідей по селах.
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Але й англійці робили помилки. Вони 
не зуміли створити й утримати ефектив
них спеціальних частин, мали сумнів 
щодо вживання надзвичайних заходів у 
часі бойової готовости та здержувалися, 
а то й опізнювалися з надсиланням вій
ськової допомоги. Рівнож призначення 
військово-поліційних і цивільних служ
бовців не відповідало ні обставинам, ані 
конечності. Проте англійці мали нагоду 
виправити свої помилки. Вони приверну
ли симпатії народу різними політично- 
економічними реформами, а заколотників 
знищили з допомогою малих, але дуже 
ефектовних частин, які вміли порушу
ватися у пралісах, і яким допомагали 
вертолети. Ключ успіху лежав у летун- 
стві, яке додало військовим операціям 
динамічносте й елястичности і принесло 
потрібну допомогу. Крім того, летунство 
мало великі успіхи в галузі зв’язку та в 
психологічних операціях.

На Філіппінах такі комуністичні пар
тизани, як Гукс або Гикбалагап, розпо
чали повстання проти нестійкого уряду 
й землевласників, але це не принесло 
бажаних успіхів. Уряд ужив проти них 
військові частини та проголосив певного 
роду нові суспільно-земельні реформи, 
започатковані Районом Маґсейсеем. Він 
також організував добрі поліційні відді
ли, переконував полонених комуністич
них партизанів переходити на його сто
рону, вживав першорядно вишколених 
ловецьких псів для слідкування за пар
тизанськими криївками, а для остаточ
ного придушення повстання вжив іще 
більш драстичні заходи.

У Греції комуністичні партизани одер
жували допомогу від таких комуністич
них країн, як Албанія, Югославія та 
Болгарія. Але ці партизани зробили не
простиму помилку, коли, пробуючи вдер
жатись, почали грабувати селян і викра
дати молодих людей. Утративши в між- 
часі лінію постачання з Югославії, пар
тизани були змушені забезпечувати своє 
існування незначними власними ресур
сами, що походили головним чином із 
північних обширів Греції (околиці Віці і 
Ґраммос на юґославсько-албанському 
кордоні). Розташовані тут бази вони му-

сіли постійно охороняти перед наступами 
урядових військ. В 1949 р. партизанів 
було змушено вступити у відкриту бит
ву з реґулярними формаціями, до якої 
вони не мали ні відповідної підготови, 
ані належного вишколу, а в додатку не 
посідали й необхідної зброї. Урядові 
війська справилися з комуністами без 
великого зусилля й битва закінчилася 
повного їх поразкою.

Одначе комуністичні партизани здобу
ли значну перемогу, воюючи проти фран
цузів на терені Індо-Китаю. Для успіш
нішого ведення цієї війни в’єтнамські 
комуністи зменшили оподаткування на 
землю та відсоткові налоги, як  також 
зробили майже рівний розподіл панської 
землі поміж селянами та роздали їм 
плянтації рижу. Так зване »національне 
визволення« вони розпочали лише кіль
кома куренями, але, починаючи від 1950 
р., розгорнули свою боротьбу на ширшу 
скалю, маючи до свого розпорядження 
майже однакові кількістю регулярні та 
партизанські частини. Ціла країна була 
поділена на райони, при чому в одних 
мали владу партизани, а в других — 
французи. Звичайно, не обходилося без 
того, щоб в обширах, контрольованих 
французами, не діяли партизани. Крім 
того, французи зробили велику помилку, 
розпорошуючи свої частини та недооці
нюючи ворога. Найбільша їхня помилка 
полягала в тому, що вони не зуміли ви- 
двигнути ідей, протиставних комуністич
ним. І коли французам було дуже важко 
порушуватися в непроглядних пралісах, 
то партизани виявили себе майстрами 
цієї справи. Війна поширювалася, і вкін
ці в’єтнамці почали завдавати францу
зам поразку за поразкою. У 1954 р. 
офензива в’єтнамських комуністів увін
чалася блискучою перемогою — здобут
тям Дієм Б ’єн Пгу. Правда, комуністи не 
розбили цілковито французької армії, 
але французи були настільки перемучені 
цією дуже кривавою і коштовною вій
ною, яка велася на далекому континенті, 
що в 1954 р. погодилися зі своєю пораз
кою і відступили.

Розглядаючи вищенаведені операції 
різнонаціональних партизанів, можна 
прийти до висновку, що вони не мають
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між собою нічого спільного. Буржуазні 
націоналісти, революційні соціялісти, ду
ховно думаючі селяни й ті, що вірять у 
позагробне життя, — всі вони у свій 
час займалися підривною роботою. Деякі 
революційні рухи покладали надію на 
реалізацію своєї програми в майбутньо
му; інші, як, наприклад, Мав-Мав у Ке
нії, хотіли відновити старе минуле, ко
ристуючись для осягнення своєї мети 
чародійством і вбивствами; ще інші, як 
альжірський »Фронт Національного Виз
волення«, застосовували терор, а були й 
такі, як Ірґун Звай Леумі, що у своїх 
методах виявляли повздержливість.

Рельєф місцевости — багна, джунглі й 
недоступні пасма гір — традиційно були 
прекрасними місцями для партизанських 
операцій, хоч інколи досить успішно 
діяли відділи партизанів і по містах. На
віть Мао Тсе-тунґ погоджується з тим, 
що у країнах із високорозвиненою інду
стрією революціонери повинні спершу 
захопити клясичним способом владу по 
містах, а потім поширити її на цілий 
терен.

Методи здушення повстань бувають 
різні. В Тібеті й Мадярщині комуністи 
осягли це масовим терором. Німці ста
ралися придушувати партизанські рухи 
в Югославії та на землях сьогоднішнього 
СССР залякуванням. Задержуючи тра
диції гуманности, парляментарного деба
тування та розслідження, публікацій у 
пресі, а часами й довгих судових проце
сів, — англійці мали успіхи у здушенні 
повстань, але зустрічалися і з невдача
ми. На Маляях вони впровадили в жит
тя соціяльно-політичні реформи й зав
дяки цьому одержали підтримку місце
вого населення, але на Кіпрі, де вони 
вийшли майже переможцями, їм не вда
лося перетягти на свою сторону розмов
ляючих по-грецькому кіпрійців.

Успіхи повстанських акцій, а головно 
тих, які велися після другої світової 
війни, можна дещо переборщити. Пере
моги в Китаї, Північному В’єтнамі й на 
Кубі балянсуються невдачами на Ма
ляях, Філіппінах, у Кенії та в Анголі, 
де португальські війська мусіли битися 
проти повстанців, що діяли з конґоле- 
зійської території. В Альжірі французи

пішли на уступки задля політично-фі
нансових причин, але альжірцям не вда
лося завдати французькій армії кінцевої 
поразки.

Зваживши це все, історики можуть 
зробити певні висновки. Ясним є одне, — 
що здобуття партизанської перемоги ду
же багато залежить від волі революцій
них частин цю перемогу осягнути, а та
кож від їхнього вміння представити свою 
боротьбу світові в суцільному однофрон- 
товому аспекті, а не в дрібничкових діях. 
У минулому альжірські чи французькі 
провідники не зуміли забезпечити собі 
ефективних союзників серед так званого 
імперіялістичного світу. Такі к о л о н іа л ь 
н і імперії, як Франція й Англія, в XIX 
ст. мали дуже багато критиків їхньої 
політики к о л о н іа л ь н о ї займанщини, але 
ця критика виходила більше з точки 
зору фінансових витрат і розпорошуван
ня збройних сил по всіх-усюдах, а не із 
загальних мотивів етичного порядку.

Слід відмітити, що в минулому століт
ті лише невелика кількість європейців 
розцінювала колоніяльну займанщину 
нижчої раси вищою як зло. Навпаки, 
європейці були переконані, що вони ре
презентують собою поступові сили істо
рії, тому вважали альжірців, зулю, 
матабелі й сомалі народами, які прагнуть 
удержати при житті давній примітивізм. 
І хоч гірські кабилі чи войовники ашан- 
ті, будучи віддалені від цивілізації, мали 
багато ідей, проте в ідейності дорівняти 
європейцям не могли. Під час повстання 
тевтонів у Південній Родезії (1896-1897 
рр.) білі поселенці втратили близько 
10°/о своїх бійців, тобто число, яке є на
багато вище в пропорції до втрат, поне
сених білими колонізаторами в часі 
альжірського повстання чи у війні проти 
Мав-Мав у Кенії в половині XX ст.

Коли ж розглянемо справу Родезії, то 
побачимо, що воля панування над чор
ними збоку білих поселенців лишилася 
незмінною від 1890 р., і вони панують 
там досьогодні. Вони завжди вірили в те, 
що історія буде по їхній стороні й що 
Европа їх підтримуватиме, бо ділом їх
ніх рук було внесення цивілізації у най-
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темніші закутки чорного континенту. І 
справді, європейські священики та місіо
нери, які в підбитій країні творили свого 
роду інтелігенцію, були переповнені та
ким самим бажанням панування, як і 
решта поселенців. Ніхто з них не сим
патизував борцям за свободу й незалеж
ність, ніхто не робив ніяких заходів для 
мирного полагодження справи. Всі євро
пейські симпатії були по стороні коло
нізаторів, і тому вони мали повну мо
ральну підтримку публічної опінії. Але 
тевтони — оборонці африканської землі 
— такої підтримки не мали. їхня бороть
ба зродилася завдяки двом чинникам — 
опорові поневоленню й вірі в кінцеву 
перемогу.

Голляндські колонізатори в Південній 
Африці, так само як ірляндці, але не так, 
одначе, як машони в Родезії, були євро
пейцями, тому ідея їхньої боротьби знай
шла симпатії в цілій Европі. Гуманісти 
в Англії засудили англійські методи зду- 
шення боротьби за волю, як »варварсь
кі«, а такий католицький консерватист, 
як Гіларій Беллок, та гуманіст-радикал 
Джон Аткінсон Гобсон осудили Ранда 
Лорда за всі ті безмежні доходи, які, бу
цімто, війна мала приносити. Розчару
вання війною проти голляндських коло
нізаторів у Південній Африці відіграло 
велику ролю серед англійців вищих 
кляс, які знеохотилися ідеєю імперіяліз- 
му. Одначе, під час ворожнечі, загаль
нонаціональні почування були сильні, й 
вони допомогли осягнути повну перемо
гу над голландцями в Африці.

Повстання Абд-ель-Кріма різнилося 
від ранніх колоніяльних підбоїв у Пів
нічній Африці тим, що повстанці одер
жували значну допомогу від Франції і 
Марокко. Французькі комуністи проголо
сили їхню боротьбу як імперіалістичний 
бандитизм, що служить тільки інтересам 
французьких капіталістів та німецьких 
націоналістів, але піддержували Абд-ель- 
Кріма з інших міркувань. До деякої міри 
марокканцям допомагали й англійці, але 
Абд-ель-Крім не мав підтримки й симпа
тій у відповідних колах. Ріфи, яких він 
очолював, були віддалені від Франції, і 
французи знали про них дуже мало.

Ірландське повстання проти англійців 
після першої світової війни належить до 
зовсім іншої категорії. Наприкінці 1921 
р. ірландські бойовики знаходилися вже 
в стадії викінчення, а терен дій Ірланд
ської Республіканської Армії був дуже 
обмежений, бо в багатьох закутинах 
країни дійшло до льокального замирен
ня. Незвичайно сухе літо вможливило 
англійським змоторизованим частинам 
добру мобільність і вони могли дістава
тися до попередньо недоступних місць. 
Довгий день обмежив час партизанських 
акцій, нестача зброї підкопала мораль й 
ірландське населення почало відчувати 
непосильний тягар змагання. Коли б 
англійці були настоювали, вони могли б 
унерухомити повстанців уже самою сис
тематичною конфіскацією моторизованих 
середників, роверів і коней. Ірландські 
фінанси могли бути підірвані шляхом 
закриття банків і пошти, а дії розпоро
шених груп можна було здушити ареш- 
туванням усіх потенціяльних симпатиків 
та переселенням їх у забезпечені місця.

Оскільки ірляндці не могли добитися 
до своєї мети мілітарним шляхом, вони 
осягли її політичним способом. Ірланд
ська війна велася на велику скалю лише 
у пресі, яка найменшу подію (звичайне 
вбивство когось на вулиці або деінде) 
представляла й насвітлювала зовсім по
милково, трактуючи її як факт того, що 
ціла країна горить, топиться в крові. 
Ірляндці вміли вдержувати такого роду 
зв’язок із пресою; вони навіть зоргані
зували спеціальні, поїздки чужинецьких 
кореспондентів, знані як »залізничні по
дорожі ірландських сценаристів«. Вислі- 
дом їх було те, шо ідея їхньої боротьби 
дуже широко прийнялася на європейсь
кому континенті та в Америці й Англії, 
звідкіля ірляндські емігранти давали 
своїм побратимам як моральну, так і ма
теріальну допомогу.

Велика частина англійських провідних 
кіл не одобрювала війни, а приятелі бо
ротьби за ірляндську незалежність зна
ходилися тільки в середовищі соціаліс
тів, пацифістів, гуманістів, а також у
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колі правих — католиків, як Джілберт 
К. Честертон і Гіларій Беллок, та членів 
»Кола миру« з Ірляндіею.

З ’єдинене Королівство було виснаже
не першою світовою війною, внаслідок 
якої існування Британської імперії, роз
дяглої від Єгипту й Месопотамії до Індії, 
почало підупадати. До цього слід додати, 
що Великобританія удержувала свої 
військові залоги в Совєтському Союзі, 
Німеччині й Константинополі. Як відомо, 
Британська Партія Праці хотіла миру в 
Ірляндії, і пізніше в самій Англії ви
никли робітничі заворушення, що ціл
ковито ослабили змагання. В 1921 р. В. 
Британія здобула перемогу: напівзруй- 
нований Ірландський острів був поділе
ний на дві частини, з яких південна 
усамостійнилася й почала сама кувати 
свою долю.

В Палестині, зараз же після другої св:- 
тової війни, англійці заанґажувалися у 
важкій боротьбі як проти жидів, так і 
п р о т и  арабів. Жидівські підпільники ма
ли тільки пасивну допомогу від жидів
ського цивільного населення, але, однак, 
диспонували прекрасно зорганізованою 
розвідкою та посідали знання у володін
ні найновішою технікою. Самі військові 
дії не вигнали англійців із Палестини, бо 
партизани не зуміли спаралізувати ко
мунікаційно-постачальних ліній. У бо
ротьбі проти жидівських підпільників 
англійці застосовували методу обмежен
ня рухів, ділили міста на дільниці, вжи
вали вишукувачів мін для виявлення 
зброєневих магазинів, користувалися по- 
ліційними псами, але вкінці залишили 
Палестину, вважаючи, що вона не при
носить ніякої фінансової користи. Нако
пичення фінансових видатків, страх пе
ред експльозіями домашнього виробу 
бомб, натиск із боку ЗДА та багато інших 
чинників, які дошкулювали англійцям у 
Палестині, — все це, разом узяте, можна 
було б витримати й удержати цю країну 
під англійським пануванням, коли б її 
удержання було справді конечним для 
мілітарного забезпечення й економічного 
збереження Англії. Одначе, Палестина 
вважалася тільки важливим стратегіч
ним пунктом, і тому англійці залишили 
її територію.

В обширі Суезького каналу єгипетські 
підпільники, керовані самим урядом, та
кож вийшли переможцями у своїх зма- 
ганях проти В. Британії, яка прийшла до 
переконання, що вона, скоріше чи пізні
ше, таки буде змушена піти на уступки. 
Те саме було й на Кіпрі в боротьбі проти 
ЕОКА, керованої генералом Ґрівасом. 
Його тактика в дечому була подібна до 
тактики ірляндця Майкла Коллінса, хоч 
із мілітарної точки зору змаг Ґріваса не 
мав повного успіху. Проти нього були не 
тільки англійці, але й турецькі поселен
ці, заселюючі острів, опозиція яких ба- 
лянсується допомогою ірляндців з око
лиці Улстеру.

В боротьбі з партизанами на кожному 
кроці чаїться смерть.

Війна на Кіпрі закінчилася компро
місом, який дав острову фактичну неза
лежність, але не дозволив йому з ’єдна
тися з Грецією. І кіпрійці, і єгиптяни 
скористали з воєнного виснаження В. 
Британії, надзвичайних публікацій у 
пресі, нехоті Англії до вживання масо
вого терору як протидії та політичної 
допомоги з нутра самої Англії. Алеж під 
час другої світової війни англійці безпо
щадно здушили повстання в Іраку й зов
сім не зважали на мораль. Це сталося 
тому, що повстання і втрата Іраку за
грожували інтересам Англії тим більше, 
що повстанці були по стороні нацистів. 
Одначе, фактом залишиться те, що в
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Ірландії, на Кіпрі та в Єгипті англійці 
програли через брак совісти й розриви 
ворожих бомб.

Партизанські та протипартизанські ру
хи мусять бути так добре організовані, 
щоб успіхам їхньої боротьби не було 
кінця, бо широкі маси населення завжди 
стають по тій стороні, яка перемагає і 
дає надії на краще майбутнє. Для при
кладу можна подати, що мало було зано
товано повстань проти німців у 1940 р., 
в часі їхніх перших блискучих перемог, 
але зовсім протилежне сталося тоді, ко
ли вже не існувало сумніву в тому, що 
німці програли. Повстанський рух в 
Альжірі почався щойно після того, як 
Франція опустила Індо-Китай, а повстан
ня в Мадярщині відбулося після відтяг
нення большевицьких військ з Австрії.

Із наведеного виходить, що не треба 
сподіватися незабарного повстання в 
Східній Европі. Ситуація може змінити
ся тільки тоді, коли комуно-большевиць- 
кий режим послабне зсередини, або втяг
неться у війну з червоним Китаєм.

У протипартизанській боротьбі треба 
вживати всіх зусиль для переконування 
повстанців у тому, що їхня боротьба є 
безнадійна, а провід — самолюбний, під
куплений і поділений, — який є на служ
бі чужим інтересам. Треба вміти пере
конати їх, що залишення повстанських 
лав і здача в полон не є ніяким безчес
тям, не принесе їм тортур і смерти, що 
капітуляція — це правильне поступу
вання. Ведення такої психологічної бо
ротьби для зламання повстанського духу 
є набагато важливішим фактором, як 
здобуття умів цивільного населення.

Стороння допомога має також дуже 
велике значення, бо самі маси ніколи не 
виграють змагу. Такі спонтанні повстан
ня, як у Східній Німеччині або Мадяр
щині, ніколи не матимуть успіху. Пов
станцям потрібні провідні кадри, а на
віть у звичайних акціях якість завжди є 
важливішою від кількости. Військові, 
повстанські та протиповстанські акції 
потребують добре вишколених добірних 
формацій та добрих бійців першої лінії. 
І власне тому, що партизанка зробилася 
високоспеціялізованим воєнним мистецт

вом, воєнні стратеги повинні плянувати 
навіть найменші партизанські операції 
наперед.

Багато можна говорити про створення 
четвертого роду збройної сили, вишко
леної до вживання ядерної зброї та вжи
тої для оборонної служби нарівні з армі
єю, фльотою і летунством. Але найго
ловнішим є те, що повстанські війни, 
завдяки своїй тяглості, здержують ви
бухи більших воєн, головно ядерних, та 
унеможливлюють великим потугам осяг
нення їхньої мети.

Першорядно вишколені повстанці і 
протиповстанці мусять продіставатися в 
ряди ворога, мусять битися, як міські 
ґанґстери, порушуватися дуже швидко й 
діяти двояко — як погромні частини й 
»незнанці« в терені. У багатьох випад
ках протипартизанські частини, а пере
важно ті, які заанґажовані в боротьбі з 
ватажками кочовиків, що вірять у духів 
і чари, мусять заздалегідь бути готовими 
до такого роду пристосування, тобто 
пройти необхідну для цього підготову. 
Як партизани, так і протипартизани по
винні бути вишколені в тому, як жити з 
терену. Тоді вони матимуть перевагу над 
важкими ворожими з’єднаннями, зв’яза
ними адмініст р а ц і й н о-постачальними 
проблемами.

Кожному ясно, що партизанам потріб
на зброя, амуніція, харчі й вода. Правда, 
вони можуть бути загартовані й вишко
лені у прожитку на звичайних харчах, 
але, фактично, їхні фізіологічні потреби 
є такі ж самі, як і в нормальних військо
виків. Азійський повстанець може жити 
на жмені рижу і краплі води так само, 
як в уяві білих поселенців Африки інді
єць здатний існувати, смокчучи ганчірку, 
просочену оливою. Але все це мітоло- 
гічна уява. Повстанці мають змогу одер
жати поживу й одяг в терені операцій, 
але зброю, амуніцію, приладдя зв’язку, 
медикаменти тощо — мусять або здобути 
в бою з ворогом, або одержати з-за кор
дону. Отже, здушення партизанського 
руху полягає у великій мірі на тому, щоб 
не допустити до них постачання. В оку
пованій большевиками Европі держава 
ефективно контролює всі достави й через
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це може утруднити партизанські акції. 
А, наприклад, на Маляях англійці роз
в’язали цю проблему переселенням цілих 
сіл; в додатку до такого кроку вони за
вели сувору систему розподілу харчів, 
навіть змушували населення харчува
тися в спільних кухнях, дбаючи, щоб 
нічого не потрапило в руки партизанів, 
і в такий спосіб виголоднювали їх. Тако
го роду міроприємства є дуже важливі у 
протипартизанській стратегії.

Військові успіхи партизанів мусить 
обов’язково підтримувати акція цивіль
ного населення. Те ж  саме стосується і 
до протипартизанських операцій. Безпо
середньо після того, як частина терену 
зістала очищена від партизанів, цивільна 
адміністрація повинна негайно почати 
свою дію — доставляти харчі населенню, 
давати помешкання, вести пропаґандивну 
акцію та, де потрібно, впроваджувати 
земельні реформи. Виходячи з цього, 
уряд мусить створити добрі адміністра
тивні кадри, які мали б контакти з насе
ленням і могли вживати його для розві
дувальних цілей, щоб спільними силами 
знищити партизанів.

На Маляях англійські урядовці заохо
чували донощиків у таємний спосіб. Зви
чайні люди мали можливість надавати 
поштою інформації про комуністичні 
акції, але перед таким наданням повинні 
були віддерти ріг листа, як посвідчення. 
Після тривоги вони могли одержати на
городу тільки тоді, коли доказали, що 
затримана відрізка листа годиться з вис
ланою та посіданою урядовими чинника
ми. Такі інформації, як і все інше, можна 
завжди купити в народі, коли він бачить, 
що війна не принесе перемоги партиза
нам, а уряд додержить своїх обіцянок і 
виконає їх.

Протипартизанська акція потребує до
сить довгого часу і є дуже коштовною 
для сил, призначених до здушення пов
станського руху. Дуже часто малі парти
занські з ’єднання зв’язують вдесятеро 
або й удвадцятеро більші формації реґу- 
лярних військ. Треба підкреслити, що 
коли при веденні протипартизанських 
акцій впровадиться у дію відповідне 
число реґулярних частин зразу, то їхні 
втрати не будуть значні. А вже політика 
»замало — запізно — якось то буде —

може вистачить« — завжди несе регу
лярним військам велике кровопролиття. 
Французи ніколи не висилали своїх ре
крутів до Індо-Китаю, але наприкінці 
1945 р. вони тратили річно число вояків, 
яке дорівнювало половині випуску із 
школи Сант Цир (французький Вест 
Пойнт). Так само й американська реґу- 
лярна армія ЗО років тому, зараз же 
після домашньої війни, втратила багато 
вояків під час боротьби в Індії.

Революційними війнами захоплюється 
багато цивільних інтелектуалів, які вва
жають їх непереможними рухами. Це не 
зовсім правильна точка зору. Та коли 
взяти все під розгляд, то можна прийти 
до висновку, що малі війни — це зброя 
слабих;. Вони можуть бути успішними 
тільки тоді, коли воля противника зду
шити партизанський рух з будь-яких 
причин підупала, або коли партизанам 
допомагає сильна чужа армія. Царські 
армії і державний апарат не були пере
можені внутрішнім повстанням — їх пе
ремогли неймовірні мілітарні поразки в 
першій світовій війні. Західні альянти 
перемогли німців, але, рівночасно, зовсім 
незаслужено дали частину своєї сили 
для перемоги комуністам. Дві найбільше 
розхвалювані революційні війни — юго
славських партизанів та китайських ко
муністів — були переможними, але ці 
перемоги не були осягнені власними зу
силлями. Маршал Тіто був би ніколи не 
витримав у часі другої світової війни і 
не ввійшов би в Беоґрад, якби не вели
чезна допомога Совєтського Союзу. Дов
железний похід китайських комуністів 
у 1930-их роках був затяжною війною, 
але коли б генерал Чіянґ Кай-шек ужив 
тоді свої добірні війська проти комуніс
тів, замість проти японців, — Мао Тсе- 
тунґ сьогодні перебував би на вигнанні 
в Москві.

Військові стратеги в минулому недо
оцінювали повстанців і робили помилку. 
Небезпека сьогоднішніх днів є в тому, що 
цим повстанцям присвячується забагато 
уваги. Правда ж  є посередині. Револю
ційні війни, ведені повстанськими з’єд
наннями, залишаться й надалі як одна 
із багатьох форм конфліктів поміж 
людьми.

(Military Review — Vol. XLVI. 1966)
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Полк. А. Л-в

ЗВ’ЯЗОК У ДИВІЗІЇ ЗДА
Організації надійного зв’язку в під

розділах і частинах американці прида
ють дуже велике значення, розглядаючи 
його як основний середник керування 
в бою, підтримки безперервної взаємодії 
між окремими елементами бойового по
рядку військ, у тому числі й між мали
ми підрозділами. Досвід виявляє, що 
відсутність стійкого радіозв’язку між пі
хотою і танками, спеціяльно в малих 
підрозділах, приводить часто до пору
шення взаємодії між військами.

За останні роки кількість різноманіт
них радіостанцій у формаціях суходіль
них військ зросла приблизно в 2-3 рази. 
Піхотна дивізія має 3.282 радіостанції, 
механізована — 3.606 і панцерна — 2.896. 
У цьому факті вбачають і деякі недо
ліки. В одному з виступів начальник 
військ зв’язку генерал Ґібс висловив по
боювання, що перенасичення поля бою 
радіоелектронними середниками й різке 
збільшення взаємних перешкод можуть 
привести до порушення керування вій
ськами у вирішних моментах операції.

Зараз в американській армії ведуться 
праці по удосконаленню військової сис
теми зв’язку. При цьому основна увага 
звертається на підвищення надійности 
функціонування тактичних середників 
зв’язку, зменшення їхніх розмірів і ваги, 
конструкцію нових антен тощо. Вже 
прийнята програма заміни короткохви- 
левих радіостанцій з амплітудною мо
дуляцією одно смужними станціями з 
частотною модуляцією.

ЗВ’ЯЗОК У СОТНІ Й ЧОТІ
Американці вважають, що в сучасній 

війні розосередження сотні (чоти) з ме
тою зменшення втрат від ракетно-ядер
ної зброї матиме свої межі. В залеж
ності від обставин, чотовий може зна
ходитися на віддалі 5-8 км. від сотенно
го, а ройовий — на відстані 500-1.600 м.

од чотового. Виходячи з цього, підроз
діли забезпечуються відповідними се
редниками зв’язку.

Піхотна чота організовує радіо — і 
провідний зв’язок. Він має 6 радіостан
цій АПУРІІС-б (по одній станції в кож
ному рою і дві в керівництві — в ко
мандира й чотового сержанта), а також 
радіостанцію АЛ/РІІС-25 для зв’язку з 
командиром сотні.

АІМУРІІС-б — найменша радіостанція, 
примінювана сьогодні в американській 
армії. Вона вступила в експлуатацію 
після другої світової війни. Її тактично- 
технічні характеристики слідуючі: вага 
— 2,8 кг., далекість зв’язку — близько 
2 км., діяпазон частот — 47-55,4 мґц., 
фіксованих часток — 43. На думку го
ловного командування, ця станція вже 
не відповідає сучасним вимогам: вона 
надто важка, конструктивно зроблена 
невдало й має мало фіксованих частот.

Зараз розроблена нова радіостанція. 
Вона складається з приймача АПУРІШ-9, 
вмонтованого у шолом (вага 254 гр.), і 
передавача АІЧ/РІІТ-4 (вага 424 гр.), має 
два робочих канали на 500 м. і 2 км., 
діяпазон частот 30-76 мгц, 200 фіксованих 
частот. Батерії можуть працювати 24 
години на передачу й 40 годин на прий
мання. Цю радіостанцію задумують ви- 
користувувати для зв’язку всередині 
чоти й рою.

Недавно стаціоновані в Европі амери
канські війська, замість перестарілої ра
діостанції АГТ/РІІС-ІО, одержали нову 
АП/РНС-25. Вона має слідуючі тактич
но-технічні характеристики: далекість
зв’язку — 8 км., діяпазон частот — 30- 
75-95 мґц., потужність передавача — 
1,5 вт., фіксованих хвиль — 920, кіль
кість частот початкового настроювання — 
2, вага — 10 кг., розміри — 28 х 28 х 10 см. 
На її основі створені радіостанції АНУ- 
ЛГЕІС-53 (встановлюються на автомаши
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нах, танках і панцерних транспортерах) 
та АКГ/СІІС-125, яку можна вмістити 
на автомашині й використовувати як 
переносну. Всі вони мають однакові так
тично-технічні характеристики, крім да- 
лекости дії. Для АІ\Г/РГІ,С-25 розробле
ний додатковий підсилювач потужности, 
який дозволяє на збільшення далекости 
передачі.

Для організації дротового зв’язку чо- 
та користується безбатерійним телефо
ном СЕ-11/ТА-РРТ. Телефонний апарат 
важить 2 кг. і забезпечує надійний зв’я
зок на віддалі до 8 км. У найближчому 
часі не очікується будь-яких змін у 
середниках дротового зв’язку. Зараз ве
дуться лише досліджувальні праці з 
метою створення облегшеного польового 
кабля.

Бойова чота, яка складається з проти
танкової (два рої по одному стрільну 
»Ентак« у кожному) й мінометної (три 
рої по одному міномету калібру 81 мм. 
у кожному) секцій, у часі бою організо
вує пункт керування вогнем і висилає 
у бойові порядки передових підрозділів 
три спостерігавчі пости. Для організації 
зв’язку між пунктом керування, спосте- 
рігавчим постом й вогневими позиціями 
є вісім радіостанцій АМУРРІС-25: одна в 
керівництва чотою, п’ять у секції 81-мм. 
мінометів і по одній у кожному проти
танковому рою. Радіостанції протитанко
вої секції працюють, як правило, в сітці 
сотенного.

Піхотна сотня, крім радіових сіток 
піхотних чіт і чоти зброї, має ще сітку 
командування. В керівництві сотні на
раховується шість радіостанцій АШРЇІС- 
25 і дві АШУІІС-12. Перші використо
вуються для керівництва підвладними 
підрозділами, а другі — для роботи в 
радіових сітках командира батальйону 
й запілля.

Під час бою у піхотній сотні розгорта
ються командний пункт, пункт керуван
ня вогнем, а в часі оборони, крім того, 
ще й спостерігавчий пункт. На команд
ному пункті можуть працювати три 
радіостанції АМ/РЇІС-25, які підтриму
ють зв’язок із підвладними підрозділа
ми та пунктом керування вогнем, а та
кож дві радіостанції АШУВ.С-12 (одна

з них підтримує зв’язок із командиром 
батальйону, а друга — із запіллям). 
Якщо сотня атакує в пішому порядку, 
то командир і його заступник використо
вують радіостанції АК/РВ.С-25, які мо
жуть тримати зв’язок із радіостанцією 
АЙ/ПЕ.С-12. На пункті керування во
гнем, розгорненому звичайно поблизу 
командного пункту, одночасно працю
ють дві радіостанції АШРВ,С-25 (одна 
утримує зв’язок із передовими спостері
гачами, друга — з командиром сотні).

Сотня може бути підсилена танковою 
чотою та радіольокаторами наземного 
спостереження АШРРС-4 (секція назем
ного спостереження тепер є вилучена із 
штату сотні й передана штабовій чоті 
батальйону) та іншими середниками, 
їхні радіостанції включаються в сітку 
сотенного.

Останнім часом у ЗДА розробляються 
ще й інші радіостанції, які можуть бути 
примінені в сотенній ланці. До них, 
зокрема, належить радіостанція АШРИС- 
62. У звичайних обставинах далекість 
її дії дорівнює 800 км. Вага 11,5 кг., дія- 
пазон частот 2-30 мґц. При передачі до 
мікрофону можна говорити пошепки, 
що зовсім не впливає на нормальність 
функціонування приймаючої передачу 
радіостанції.

У піхотній сотні вживається також і 
дротова сітка зв’язку. На командному 
пункті сотні розташовується комутатор 
БВ-22/РТ (вага 13,8 кг.) на 12 абонентів. 
Для зв’язку з підвладними підрозділами 
використовується телефонний апарат 
ТА-312/РТ, який дозволяє вести розмови 
на віддаль 25-35 км. Пункт керування 
вогнем уживає найменший у суходіль
них військах комутатор БВ-933/РТ (вага 
близько 1 кг.) на шість абонентів.

ЗВ’ЯЗОК У ПІХОТНОМУ БАТАЛЬЙОНІ
Як відомо, в бою на базі батальйону 

створюється батальйонна тактична гру
па, в склад якої входять підвладні під
розділи й саперна чота. Вважають, що, 
в залежності від обставин, батальйон мо
же діяти в районі 4.100-4.800 м. завшир
шки і 2.800 м. у глибину. Для керів
ництва підрозділами створюються чо
тири радіосітки.
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Сіткою командування користаються 
командир батальйону (тактичної групи), 
начальник штабу, старшини:- розвідки 
(32), оперативних справ (33), запілля 
(34) ВПС (БЗ), зв’язку й командири 
підрозділів.

На вправах з польовими підслуховими 
радіоапаратами.

Для зв’язку з підвладними підрозді
лами вживається радіостанція АШУИЗ- 
12. якою надавно почали користуватися 
стаціоновані в Европі війська, взамін 
перестарілої короткохвилевої радіостан
ції АШСІІС-З. Нова радіостанція уста
новляється на чвертьтонній автомашині. 
Вона, так само як і АШРІІС-25, працює 
на діяпазоні частот 30-75-95 мґц, і тому 
може підтримувати зв’язок із радіостан
ціями підрозділів інших родів військ. 
Далечінь дії АІ4Л/ПС-12 в русі 32 км., 
на місці — 48 км. (проти 24 км. радіо
станції АІМУОЇІС-З). Вона має 920 фік
сованих частот і 10 частот із попереднім 
настроюванням (при допомозі звичайного 
натиснення ґудзика). До комплекту стан
ції належать приймач-передавач ІІТ-246 
і допоміжний приймач Ц-442. Передба
чені можливості дистанційного керуван
ня, автоматичної ретрансляції і кому
тації з дротовими лініями зв’язку. Її 
вага — 47 кілограмів.

У сітці командира бригади працює ра
діостанція АН/ОИС-46. Вона монтується 
на автомашині й здатна підтримувати 
зв’язок як на місці, так і в русі. Дале
чінь зв’язку: у телефонному режимі —

до 80 км., у телеграфному і телетайп
ному — до 120 км. Діяпазон частот 
1,5-20 мґц. при амплітудній модуляції. 
Командир батальйону може утримувати 
зв’язок із командиром бриґади і при 
допомозі радіостанції АНУУІІС-12.

В сітці командування працює і радіо
станція передового пункту наведення ле- 
тунства, який звичайно додається до ба
тальйону. Цей пункт має слідуючі ра
діостанції: А т т С - 1 9 ,  АК/УЇІС-24, АИ/ 
СТІС-46 і АШРїІС-25.

Під час бою батальйон розгортає ко
мандний пункт і пункт керування вог
нем, а іноді створюється група коман
дира ( спостережний пункт). На коман
дному пункті знаходяться командир ба
тальйону, начальник штабу, штабові 
старшини, старшини зв’язку доданих і 
підтримуючих підрозділів, а також об
слуговуючий особистий склад, транспорт 
і обладнання, необхідні для забезпечен
ня керування підрозділами. Рекоменда
ції про склад і місце розташування ко
мандного пункту дає старшина оператив
них справ після консультацій із стар
шинами зв’язку й особистого складу.

До групи командира батальйону, яка 
діє звичайно спереду командного пункту, 
можуть належати, крім командира ба
тальйону, старшина розвідки, старшина 
оперативних справ, старшина коорди
нації вогневої підтримки, а також обслу
говуючий особистий склад і відповідний 
транспорт.

До сітки запілля належать начальник 
штабу батальйону (тактичної групи), 
старшина особистого складу, старшина 
запілля, лікар, керівництво штабової 
сотні, ремонтна чота й піхотні сотні. При 
допомозі цієї сітки ведуть розмови по 
питаннях запілля заступники команди
рів піхотних сотень із чотою забезпе
чення штабової сотні, а також із команд
ним пунктом і районом розташування 
запільного транспорту першого ешельо- 
ну. Старшина запілля підтримує зв’я
зок і з транспортом запілля другого еше- 
льону.

Сітка розвідки включає командира чо- 
ти, чотового сержанта, розвідувальну 
секцію, танкову секцію і піхотний рій.
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Радіостанція командира чоти включаєть
ся в сітку командування.

Чотове керівництво має дві радіостан
ції АІМУУНС-12, телефонний апарат і 
два кабельних комплекти СЕ-11. Роз
відувальна секція нараховує чотири ра
діостанції АГ\Г/УІІС-12. Одна з них вмон
товується в автомашину командира сек
ції. Танкова секція має дві радіостанції, 
також умонтовані на автомашинах. Коли 
розвідка ведеться пішою лавою, то для 
зв’язку з розвідувальними органами 
вживаються 8 радіостанцій АіЧ/РІІС-25.

До сітки чоти важких мінометів нале
жать пункт керування вогнем, три пе
редових спостерігачі й чотири міномет
ні рої.

Батальйон має і дротовий зв’язок. 
Основним телефоном уважається ТА- 
312/РТ. Комутатоо БВ-8б-Р розрахований 
на ЗО абонентів (його вага 72 кг.). Теле
фонні лінії прокладаються або пішим 
порядком (швидкість 3 км на го.), або 
безпосередньо з машини (швидкість 5-8 
кілометрів на годину).

Як бачимо, всі батальйонні підрозділи 
мають свої середники зв’язку. Але шта
бова сотня має чоту зв’язку. Які ж  фун
кції вона виконує? Чота складається з 
керівництва (командир, два старші ра- 
діомеханіки, два радіомеханіки й водій), 
секції пункту збору донесень (началь
ник. два старші писарі й два мотоцик
лісти) та секції дротового зв’язку (ко
мандир, три старші команди телефоніс
тів, три старші лінійні телефоністи, 
старший телефоніст комутатора й теле
фоніст комутатора ). Чота займається 
технічним обслуговуванням і ремонтом 
радіових середників батальйону. На пун
кті збору й відправки донесень, який 
організовується в батальйоні, обробля
ється вся інформація, для чого чота ко
ристується спеціяльними шифрованими 
середниками. Крім того, він обслуговує 
Іголовну радіостанцію у батальйонній 
командній сітці. Секція дротового зв’я
зку організовує зв’язок із командиром 
батальйону, штабом, підрозділами шта
бової сотні, піхотними сотнями й дода
ними підрозділами.

Зв’язок із бриґадою і сусідніми шта
бами батальйон підтримує з допомогою 
радіотелетайпної сітки бриґади й диві
зійної порайонної багатоканальної сис
теми зв’язку. Крім того, батальйонні 
радіостанції працюють у таких виїце- 
стоячих радіосітках: у радіотелетайпній 
сітці командування бриґади (станція роз
ташовується на командному пункті ба
тальйону), в радіотелетайпній сітці за
пілля дивізії (старшина запілля баталь
йону включає в цю сітку одну радіо- 
телетайпну станцію середньої потужно- 
сти. Радіостанція розташовується в пер
шому або другому запільному ешельоні), 
в дивізійній сітці передачі вимог на під
тримку летунства (станція старшини 
ВПС знаходиться в районі командного 
пункту) і в дивізійній сітці оповіщення.

ЗВ’ЯЗОК У ПІХОТНІЙ БРИҐАДІ

На час бойових дій бриґада одержує 
від двох до п’яти піхотних і танкових 
батальйонів та інші середники. Зв’язок 
із ними підтримується при допомозі шта
бової сотні. Виходять із того, що по ши
рочині фронту бриґада займатиме мак
симально 12 км., а в глибину — 9 км.

В бриґаді створюються слідуючі раді- 
ові сітки: командування, запілля, роз
відки, радіотелетайпна сітка, а також 
сітка підтримуючого артилерійського 
дивізіону.

Сіть командування бриґади включає 
командира, начальника штабу, старши
ну розвідки, старшину оперативних справ, 
старшину ВПС бриґади, старшину за
пілля, старшину зв’язку, двох представ
ників летунства, двох старшин зв’язку, 
батальйонних командирів, чоту зв’язку 
й інші підрозділи.

Для зв’язку з підвладними підрозді
лами вживаються радістанції АШ\ЧІС-12, 
а з командиром дивізії — АНУОІІ-69.

В сітці розвідки працюють старшини 
розвідки бриґади та батальйонів і роз
відувальний підрозділ, який може бути 
долучений до бриґади зі складу баталь
йону розвідки.
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Радіотелетайпна сітка бриґади призна
чена головним чином для забезпечення 
зв’язку із запіллям. Вона працює на 
букводрукуючому телетайпному режимі 
і включає радіостанції штабу бриґади, 
штабів батальйонів та запілля.

Основною радіотелетайпною станцією 
до останнього часу була середньохвилева 
станція АПУОВ.С-19, працююча в теле
фонному й телеграфному режимах, а зі 
спеціяльною приставкою і в телетайп
ному режимі. Зараз розроблена нова 
радіостанція АИ/СТІС-Юб. Далекість 
зв’язку цієї станції в телефонному ре
жимі 96 км. і в телетайпному 130 км. 
Її вага 50 кг., діяпазон частот 2-30 мґц, 
фіксованих частот 7.000. Вона ввійде в 
експлуатацію в біжучому році.

Сітка артилерійського дивізіону роз
глядається лише з точки зору повноти 
розкриття системи зв’язку в бриґаді, 
поскільки дивізіон являється середником 
підтримки. До цієї сітки належать штаби 
батальйонів, по одному передовому арти
лерійському спостерігачеві на чоту, по 
одному старшині зв’язку від кожного 
батальйону і старшина зв’язку бриґади.

В сітці запілля працюють начальник 
штабу бриґади, старшина запілля, за
пільні підрозділи, бриґадний лікар, шта
бова сотня, старшина технічної служби, 
секція постачання і начальники штабів 
батальйонів.

Бриґада організовує дротовий зв’язок, 
у якому використовуються ті ж  самі 
середники зв’язку, що і в батальйоні. 
Правда, комутатор ЗВ-86ТіГ/ТА-207 (вага 
понад 90 кг.) розрахований на 60 абонен
тів і знаходиться на автомашині.

ЗВ’ЯЗОК У ДИВІЗІЇ

Приймають, що дивізія, в залежності 
від обставин, може діяти в районі 20-30 
км. по ширині фронту й 40 км. у гли
бину, хоч, як відмічається, на європей
ському театрі воєнних дій ці нормативи 
можуть бути відповідно 85 км. і 80-100 
кілометрів.

Дивізія має батальйон зв’яку, який і 
забезпечує дивізійні сітки всіми необхід

ними засобами. Він складається із штабу 
й штабової сотні, сотні забезпечення 
зв’язку командування з передовою чо- 
тою зв’язку.

Як правило, дивізія розгортає передо
вий, основний і запільний командні пунк
ти. Передовий КП в залежності від обста
вин відділяється від основного КП. В 
деяких випадках він може діяти на вер- 
толетах і літаках. На основному команд
ному пункті розташовуються командир 
дивізії, начальник штабу, штабові стар
шини і другий особистий склад із засо
бами зв’язку та транспорту. Передба
чається організація і запасового КП, 
при чому існує декілька способів вирі
шення цієї проблеми. Поперше, відділ 
особистого складу штабу й відділ запіл
ля розташовуються на деякій віддалі 
від основного КП. Очолює цю групу один 
із заступників командира дивізії. По- 
друге, як ЗКП використовується штаб 
боиґали, який знаходиться в резерві, 
або КП дивізійної артилерії.

Запільний КП (центр керування коман
дування запілля) розташовується зви
чайно в такому м’сці, звідки йому зруч
ніше керувати запільними частинами й 
підрозділами.

Дивізія має с л і д у ю ч і  сітки: телефон
ну командира, телефонну штабу дивізії, 
телетайпну оперативно-розв'дчвальн'/, те
летайпну запілля, сітку подачі вимог на 
підтримку летунства та сітку оповіщення. 4

Сітка командира дивізії включає такі 
радіостанції: командира, заступників ко
мандира дивізії, начальника штабу, на
чальників відділів: особистого складу, 
розвідувального, оперативного й запілля, 
командирів бриґад. батальйону розвідки, 
батальйону армійського летунства, на
чальника артилерії, саперного батальйо
ну, старшини оперативного відділу для 
летунства. центру керування вогнем і 
начальника санітарної служби.

В сітці штабу працюють радіостанції: 
командира, заступників командира, на
чальника штабу, начальників відділів: 
особистого складу, розвідувального, опе
ративного й запілля, начальника інфор
маційної служби, начальника відділу 
зв’язку, коменданта штабу, помічника
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начальника розвідувального в і д д і л у ,  
старшин оперативного відділу для ле- 
тунства, центру керування вогнем, на
чальника відділу хемічної і радіологіч
ної зброї та командира штабової сотні.

В обидвох радіових сітках командуван
ня дивізії (командира і штабу), як і в 
бриґаді, вживаються нові радіостанції 
типу А1МУУІЇС-12.

В складі телетайпної оперативно-розві
дувальної сітки працюють радіостанції 
основного, передового й запасного КП 
дивізії, КП дивізійної артилерії, КП бри- 
ґад і розвідувального батальйону. Радіо- 
сітка працює в телетайпному режимі 
(з використанням апаратури лінійного 
шифрування), телеграфічно (з примінен- 
ням коду Морзе) та телефонним спо
собом.

Телетайпна сітка запілля забезпечує 
букводрукуючий радіозв’язок команду
вання запілля дивізії, дивізійної арти
лерії, запільних ешельонів бриґад і за
пільного ешельону розвідувального ба
тальйону.

Застосовується та сама апаратура, що 
й у батальйоні чи бриґаді. Відмічається, 
одначе, що існуюча радіостанція АИ/ 
011046 уже не задовольняє сучасних ви
мог. Зараз випробовується нова станція 
А1М/ОІІС-142. Вона простіша і надійніша 
в праці та вдвічі легша від старої (50 кг. 
проти 120 кг.). Забезпечує зв’язок на 
телефонному режимі до 100 км., на бук- 
водрукуючому до 130 км. Діяпазон час
тот — 2-30 мґц. при амплітудній моду
ляції і 7.000 фіксованих частот. Радіо
станція монтується на автомашині.

Радіосітка подачі вимог на летунську 
підтримку використовується для пере
дачі вимог на нанесення ударів тактич
ною авіяцією, а також для координації 
цих ударів. У цій радіосітці, як правило, 
працюють такі радіостанції: КП дивізії 
(центр керування вогневої підтримки), 
розвідувального батальйону та КП бриґад 
і батальйонів.

Сітка оповіщення призначена для пе
редачі методою оповіщення сиґналів три
воги. Надавчі радіостанції завжди зна
ходяться на основному й запасовому КП, 
а решта органів керування і підрозділи

мають радіоприймачі для приймання 
алярмових сиґналів. Обидві сітки (вик
лику летунства й оповіщення) викорис
товують радіостанції АИ/СТІС-ІІ), які в 
б. р. будуть заступлені АП/СТІС-ІОб. 
Для приймання сиґналів оповіщення 
вживаються радіостанції АІЧ/ОШІ-б, пра
цюючі в діапазоні 1,5-18 мґц. У сітці 
виклику авіяції, крім того, для зв’язку з 
підтримуючою авіяцією, використовують 
радіостанцію АіМУУІІС-24, якою керує 
•старшина наведення летунства. Вона 
працює в телефонному режимі з частот
ною модуляцією в діапазоні 225-400 мґц., 
має 1.750 фіксованих частот, далечінь 
зв’язку 56 км. при висоті полету літаків 
300-350 м. Її вага 38 кг. Вона вмонтована 
на автомашині.

Порайонна система багатоканального 
зв’язку дивізії призначена для забезпе
чення прямих каналів зв’язку КП ди
візії з бойовими частинами й підрозді
лами, а також між частинами і підрозді
лами забезпечення і КП командування 
запілля дивізії.

Основою цієї системи є вузли зв’язку, 
розгорнені на командних пунктах (ос
новному, запасовому, командування за
пілля, командування артилерії, бриґад, 
розвідувального батальйону), а також 
районові вузли зв’язку, творені на від
далі 10-20 км. од переднього краю. Всі 
вузли зв’язку системи сполучаються між 
собою радіорелейними лініями, створю
ючи широкорозгалужену й живучу сис
тему багатоканального зв’язку. Окремі 
вузли зв’язку можуть сполучатися між 
собою і при допомозі кабля, одначе 
основним засобом являються радіорелей
ні станції.

Командний пункт кожної бриґади, як 
правило, має багатоканальні прямі лінії 
зв’язку з основним і запасовим команд
ними пунктами дивізії та з одним із 
районових вузлів зв’язку.

Кожний вузол має комутатори для 
комутації каналів зв’язку і підключення 
сполучних ліній комутаторів любих час
тин і підрозділів, які розташовуються 
поблизу вузла зв’язку.

Для порайонної системи багатоканаль
ною зв’язку дивізії використовується

— 32 —



дивізійна радіорелейна станція типу 
AN/MRC-69, яка забезпечує 24 телефон
ні канали. Вона встановлюється на ве
ликій автомашині й може працювати як 
у кінцевому, так і в проміжному режи
мах. Проте ця станція не задовольняє 
сучасних вимог мобільности, швидкости 
розвороту та надійности й простоти експ
луатації. Тому тепер розробляється нова 
станція AN/TRC-107, яка перевищує AN/ 
MRC-69 по багатьох показниках. На роз
гортання старої станції три досвідчені 
радисти потребують 45 хвилин, а нову 
дві особи розгортають за 15 хвилин.

Другою важливою перевагою нової 
апаратури є наявність нового устатку
вання, яке зебезпечує таємність праці 
одночасно по любих каналах у всьому 
частотному спектрі. Під теперішню по
ру примінення бльоків лінійного шиф
рування, які установлюють між теле
тайпами й апаратурою ущільнення, за
безпечує таємність лише окремих теле
тайпних каналів.

Нове шифрувальне обладнання, зібра
не на транзисторах, має невеликі габа
рити й вагу.

Командування науково-дослідних роз
робок по організації і використанню су
ходільних військ звертає серйозну увагу 
на винайдення цілковито нових перспек
тивних середників зв’язку, які в най
більшій мірі могли б задовольнити орга
нізацію керування в сучасному бою.

Розробка нових засобів зв’язку для 
суходільних військ має слідуючі основні 
напрямки: заміна комутаторів ручної
обслуги автоматичними й напівавтома
тичними комутаторами; створення цент
ральних радіодротових станцій: створен
ня автоматизованої системи тактичного 
зв’язку з негайним виборчим викликом 
любого абонента (система »RADA«).

Необхідність швидкісної комутації 
каналів зв’язку була визнана ще на 
початку другої світової війни, одначе 
розвиток техніки дозволив на створення 
польової автоматичної станції на 100 
абонентів лише в 1952-1957 рр. Ця стан
ція (AN/TCC-6) була збудована на елек
тромеханічних реле. З появою транзис

торів після 1957 р. розроблено цілу 
серію автоматичних електронних кому
таторів (наприклад, станція AN/TCC-12 
на 40 абонентів).

Збільшення мобільности військ, а та
кож розосередження бойових порядків, 
поруч із постійно ростучими потребами 
винайдення швидких, надійних і гнучких 
засобів зв’язку, привели в 1954-1955 рр. 
до ідеї створення центральних радіодро
тових станцій, які дозволили рухомим 
абонентам бойового порядку мати безпо
середній вихід у порайонну систему 
телефонного зв’язку.

В 1957 р. була розроблена система 
типу AN/USC-3, яка складається з 
центральної станції і дванадцяти кінце
вих комплектів для рухомих абонентів.

Центральна станція (AN/MSC-37) при- 
монтовується до автомашини і склада
ється з передавача та приймача на 12 
каналів і телефонних комутаторів на 16 
дротових ліній.

Станція працює в діяпазоні 132-165 
мґц. (180 частотних каналів) та забезпе
чує зв’язок з рухомими абонентами на 
віддаль до 16 км.

В 1964 р. 10 комплектів центральних і 
145 абонентних станцій пройшли війсь
кові іспити.

ВЕСЕЛИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 
Й ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ БА
ЖАЄМО ВСІМ НАШИМ СПІВРОБІТ
НИКАМ, ПЕРЕДПЛАТНИКАМ, КОЛЬ- 
ПОРТЕРАМ, ЧИТАЧАМ І ПРИХИЛЬ
НИКАМ.

Редакційна Колеґія і Адміністрація 
»Сурмача«
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Петро ДОРОШКО

ПОКЛИК ВІКІВ
Поміж садами-деревами 
Шелест шелеснув плавно 
Думами Кобзаревими, 
Голосом Ярославни.

Переливається, котиться, 
Вивітрив тугу-наругу 
Із Запорозької Хортиці,
З плавнів Великого Лугу.

Над ситнягами-плесами 
В небо зметнув заграви 
Зблисками Дніпрогесами 
Сурми гудків заграли.

А  Килиімським, Ординським  
Полем та шляхом-бруком  
Бульба іде з українським  
Юним своїм онуком.

Вітер ярами кочує,
Х вилю  на травах узорить.
— Чуєш? — гукає, — чуєш? . .
— Чую! — Бульба говорить.

— Чую! — злітає буремно 
П оклик віків загравний 
Думою Кобзаревою,
Голосом Ярославни.

Пор. Є. ПОПІВСЬКИЙ

ВОЯЦЬКИЙ ДУХ
Вояцький дух — збірнота всіх вояць

ких чеснот, притаманних справжньому 
воякові. До них належать: мужність, 
відвага аж до відкидання думки про не
безпеку, войовничість, лицарськість, кар
ність і послух командирам, вітчизні, на
ції, державі й урядові, самопожертва, 
віра в свої сили, ініціативність, рішу
чість та витривалість.

Усі’ вищезгадані якості переважно бу
вають вродженими, але багато з них 
виробляє система виховання, що почи
нається з молодих років майбутнього 
вояка, вірніше з його дитинства. Біль
шість цих чеснот творить обличчя на
роду, із середовища якого вилонюється 
сама армія, але, фактично, підготовка во
яцького духа відбувається у трьох стаді
ях — батьками вдома, державою у шко
лі та, нарешті, армією у мирний час.

Власне з неї, перебувши у вояцькому 
оточенні, під бадьорими цілеспрямовани
ми традиціями та під бойовими військо
вими прапорами, має бути переданий у 
резерву цілковито готовий і загартова
ний вояк. Коли всі ці щаблі виховання 
вояка добре наладнані, то він, уже пе
ребуваючи в резерві й будучи час від 
часу покликуваний на повторні вишко
ли, зберігає відповідний вояцький дух. 
Тільки при додержуванні таких умов 
армія, що є по суті озброєним народом, 
може бути дійсно наснажена вояцьким 
духом.

На випадок війни військові формації 
доповнюються у 5-6 разів більшим чис
лом резервістів, а тому вояцький дух 
треба підтримувати в кадрових частинах 
не тільки в мирний час — він мусить 
бути в усіх резервах збройних сил, у
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цілому народі. Власне тому кадрова 
армія за мирних часів є спеціяльною 
школою цього духа, але все ж  таки йо
го підстави знаходяться у школі й ро
дині. А раз так, то можна прийти до 
висновку, що вояцький дух у всьому, в 
усі часи й у всіх народів був, є та буде 
віддзеркаленням морального стану да
ного народу. Все залежить від його вдачі, 
звичаїв, культури, цивілізації — від ук
ладу його минулого й теперішнього 
життя.

Народи значно різняться між собою, 
бо кожний із них має свої власні расові, 
національні чи племінні особливості. 
Тому вояцький дух різних національних 
армій, хоч і будується в загальному на 
одних і тих самих підвалинах, має свої 
особливості, відповідно до особливостей 
народу й доби, в якій він живе.

Деякі стародавні народи мали відпо
відний вояцький дух тільки внаслідок 
інстинкту відчуття особистої самоохоро
ни або почуття особистої жадоби здобу
вання. Вояки їхніх армій були дуже 
хоробрі й войовничі, але не шляхетні 
та не карні. Тому, згідно зі сучасними 
поняттями, їх не можна кваліфікувати 
вояками, а радше треба дивитися на них, 
як на кровожерних і свавільних хижа
ків. Та це цілковито природна річ, бо, 
перебуваючи на низькому культурному 
рівні, люди керувалися лише проявом 
сили, а їхні ватажки були найсильніши- 
ми із сильних.

Але з розвитком суспільства й держав
носте з’явилися любов до батьківщини 
та національна гордість. Вояк став сві
домий того, що він має обов’язок захи
щати свою батьківщину, її нарід і най
вищу владу. Через це в ньому зродилися 
такі чесноти, як самопосвята, карність, 
любов до слави й інші шляхетні ознаки.

Мати спартанця, відправляючи сина 
на війну, говорила: »Повертайся зі щи
том або на щиті«, тобто вимагала, щоб 
вояк-громадянин був готовий жертвува
ти своє життя за вітчизну, або вмерти. 
Подібне явище спостерігалося і в коза
ків, бо вони мали засаду »здобути чи 
вдома не бути«. А, наприклад, римський 
леґіонер-громадянин мав іще більше від
повідних вимог до вояцького духа свого

часу, тому зумів ще в античних віках, 
при тодішніх, порівнюючи з теперішні
ми, обмежених технічних спроможнос
тях, створити імперію від Атлантику до 
Персії та від Британії до пісків Сагари. 
Те ж  саме можна сказати і про македон
ського вояка.

Одначе розкіш і вигідне життя викли
кали падіння громадянських чеснот у 
народі, а разом із цим почали підупада
ти й вояцькі чесноти армії, виставленої 
даним народом. Замість колишніх пере
мог, ця армія поносила поразку за по
разкою, і коли в своєму падінні нарід не 
зупинявся, він гинув разом із мілітарною 
силою, уступаючи місце армії іншого 
народу, морально сильнішого. Так зги
нула слава й честь вояцького духа ста
родавніх греків, македонців і римлян, а 
на початку останньої світової війни те 
саме сталося і з французами, а Франція 
була врятована лише завдяки величез
ним помилкам, зробленим німцями, та 
успіхам її союзників.

Воєнний теоретик та історик наполе
онівської доби генерал Жоміні (швай- 
царського походження) сказав таке: 
»Римляни стали великими завдяки по
єднанню громадянських чеснот із вояць
ким духом, що був просякнув у всі їхні 
звичаї, установи й характер. Коли ж 
вони ці свої чесноти втратили й пере
стали вважати вояцьку службу за честь 
і обов’язок, а дали можливість викону
вати її ґотам та ґаллам (тобто наймитам 
— Є. П.) погибель римської держави 
стала неминучою«.

Армії великих стародавніх народів 
завжди були »чистонародніми« й тому 
вони легко перемагали армії тих країн, 
які зверталися до послуг найманих 
військ, бо вояцький дух найманців ні
коли не міг досягнути висоти духа тієї 
армії, що вийшла з лона народу. При 
всій мужності й хоробрості, найманцям 
бракувало свідомосте інтересів того на-, 
роду, за інтереси якого вони воювали, 
тобто бракувало національних свідомос
те та ідейносте.

Підтвердженням цього буде результат 
боротьби Риму з Картагеною. Картагена, 
багатюща свого часу держава, мала та
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кого мілітарного генія, як полководця 
Ганнібаля. Очоливши велику й багато 
випосажену картагенську армію най
манців, він прорвався з оточення і зни
щив римські леґіони під Каннами, але 
пізніше мусів скапітулювати перед но
вим римським військом, яке складалося 
з високопатріотичних народніх вояків, 
натхненних найбільшою і найшляхетні- 
шою чеснотою — любов’ю до вітчизни.

Подібне явище спостерігалося на по
чатку нашої християнської ери з тим са
мим Римом, коли його громадяни, так 
звані плебеї, замість того, щоб іти до 
свого війська й боронити кордони дер
жави, демонстрували по вулицях сто
лиці, вигукуючи: »Хліба й видовищ!«. 
Кажучи іншими словами, вони не хотіли 
нічого робити, тільки їсти й дивитися в 
Колізеї на бої ґлядіяторів та цькування 
беззахисних невільників-мучеників лю
тими звірами. Провідники держави, не 
маючи сили дати собі раду з цими зде
моралізованими римськими плебеями й 
не можучи втягнути їх до війська, му- 
сіли вербувати до військової служби 
чужинців. А ці останні, набравши згодом 
сил, запровадили свої порядки, вико
ристали байдужість плебеїв та, замість 
захищати Рим, на спілку з іноземною 
інтервенцією повалили Римську імперію.

Те саме повторилося в боротьбі коро
лівських найманців Англії і Франції з 
народніми революціонерами, еспанських 
найманців у боротьбі з нідерландськими 
патріотами-революціонерами, т. званими 
Ґезами, австрійців із вільними стрільцями 
швайцарської нації та англійських най
манців із народніми революціонерами 
Північної Америки. А чи не було чогось 
подібного в Україні за часів гетьмана 
Богдана Хмельницького, коли польські 
найманці потерпіли поразку в битві з 
вільними козаками?

Коли говорити про українське військо 
нашої доби, то його оцінку, подібну до 
тієї, яку дав римській армії генерал Жо- 
міні, спеціяльно в часі Визвольних Зма
гань 1917-1921 рр., дають генерал Всево
лод Петрів у »Споминах« та М. Коло- 
дзінський у праці »Воєнні доктрини«, 
розглядаючи в ній проблеми національ

но-революційної партизанської боротьби 
українських селян.

За февдальної доби вояцький дух зо
середжувався в Західній, Середній, Пів
денній та Північній Европі лише в ли
царському стані. Так було аж до швай
царської визвольної війни XIII ст., а 
потім, у добу реформації, коли разом із 
появою вогнепальної зброї відродилася 
знову масова народня збройна сила, ли
царство не змогло конкурувати з нею. 
І поодинокий кінний лицар був змуше
ний відступати перед масовими мілітар
ними колонами, піхотою та артилерією.

Проте попередня доба середньовічного 
февдального лицарства дуже вирізня
лася і знаменувалася своїм вояцьким 
духом, особливим блиском, красою від
важного подвигу й шляхетности. Але це 
явище не було нормальним, тому що 
вояками рахували тільки одну уприві- 
лейовану верству населення, один стан 
лицарів-февдалів, який презирливо від
носився до решти населення й пильно 
слідкував за тим, щоб у лицарське се
редовище не потрапили вихідці з інших 
суспільних верств. Коли ж  траплялося 
таке, що якийсь високий февдальний 
сюзерен — імператор або король — на
давав лицарську гідність, тобто посвячу
вав мечем у лицарі когось з інших 
верств населення за його особливу від
вагу чи заслуги, то старі станові лицарі 
протестували проти цього й бойкотували 
новопосвяченого лицаря, а часом (і це 
траплялося дуже часто) ображали його, 
зневажали як зайду. Новому лицареві 
не лишалося нічого іншого, як виборю
вати свої Права гідности й честь у но
вих »побратимів« по стану збройним 
шляхом, тобто двобоями.

Треба відмітити, що середньовічні ли
царі цілковито посвячували себе воєн
ній справі не для високої мети захисту 
батьківщини і службі їй, а з інших при
чин. їх  приваблював т. зв. »феод« (зе
мельний маєток, приділений за службу), 
їх штовхала на цей шлях пристрасть до 
вояцько-лицарських пригод, боїв, дво
боїв. Але вони не втілювали в собі ідеї 
самопожертви для вітчизни й нації, хоч
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і культивували такі прикмети, як від
вагу, презирство до смерти, захист при
гноблених, жінок (для них посвячували 
все), дітей та вірність своєму зверхни- 
кові. Існували навіть правила т. зв. ли
царських чеснот, які зобов’язували ли
царів, але не завжди ними дотримува
лися, і часто ці лицарі у своїх замках чи 
поза ними поводилися як звичайні не- 
карні розбишаки.

Зразок ідеального лицаря середньо
вічної Західньої Европи показаний у 
видатному творі цієї доби п. з. »Пісня 
про Ролянда«, де подано головного ге
роя Ролянда, в якому буда втілена така 
чеснота, як вірність своєму зверхникові- 
сюзеренові, що, в свою чергу, креувала 
ЕІдвагу і презирство до смерти.

Однією з негативних рис лицарів була 
їхня нехіть до участи в масовому війсь
ку, тому вони не мали можливости спів- 
діяти із залогами міст і селянськими 
відділами. Власне це й невизнавання 
воєнних хитрощів (засідок, раптового, 
неочікуваного нападу тощо) спричини
лося до того, що лицарі, не зважаючи 
на їхню безстрашну хоробрість, не мог
ли протиставлятися азійсько-африкансь
ким навалам арабів, тюркських народів 
та монголів. На зміну лицарям прийшло 
фахове військо найманців, яке вже спів- 
діяло із залогами населених пунктів та 
селянськими загонами, часом озброєними 
дуже примітивно. Все це було перехо
довою фазою до ще вищої форми зброй
них сил, тобто озброєного народу, ір
регулярної чи регулярної постійної мо
білізованої армії нації. Але елементи 
кращих лицарських гідностей мали в 
різні часи всі народи, хоч вони були 
різних ступенів та в різних верствах 
кожного окремого народу.

В нашій Русі-Україні ніколи не було 
свого лицарського стану власного похо
дження, з такими кастовими обмежен
нями, як за февдалізму в Західній чи 
Середній Европі, або в далекій Японії, 
з її лицарями-самураями. І все ж  таки 
деякі кращі принципи лицарськости мали 
свої прояви. Першим проявом є поведін
ка нашого великого князя Святослава 
Завойовника, який повідомляв своїх во
рогів наперед і відкрито словами: »Іду

на ви!« Стародавній літописець пише 
про Святослава таке: »Це він робив для 
того, щоб вороги мали час приготуватися 
до бою, бо вважав, що буде не по-лицар
ському нападати на когось несподівано 
або потайки«. Слова літописця є дока
зом того, що лицарські засади таки ша
нувалися у стародавній Русі-У країні, бо 
й сам літопис розповідає про них із за
хопленням і любов’ю. Такі прояви по
дивуються часто в наших літописах або 
в інших пам’ятках старовини, як, на
приклад, у »Слові о полку Ігоревім«, де 
ляйтмотивом є вірність обов’язкові.

Так само зразком лицарськости наших 
предків є внук Святослава Завойовника 
Мстислав — великий князь тмутаракан- 
ський, чернігівський та сіверський.

За княжих часів у нас не було фев
далізму, бо, поруч із князями, велику 
ролю відігравали віча міст на чолі зі 
стольним Києвом, від волі яких у знач
ній мірі залежали князі. Існування мо
жливости переходу людини з одного ста
ну У Д Р У Г И Й  було передумовою того, що 
в Русі-Україні не постала власна каста 
февдалів - лицарів. Із тогочасних літо
писів і билин довідуємося, що між бо- 
гатирями-витязями і дружинниками мо
жна було зустріти вихідців з усіх сус
пільних станів, тобто бояр, купців, ре
місників, кметів тощо. В походах і боях 
проти ворога в одній бойовій лаві зна
ходилися і княжі дружинники, й міські 
ополчення, і селянські ватаги. А наші 
князі, збираючись у похід, навіть проси
ли міські громади дати їм допомогу в 
матеріялі, грошах і людях.

Лицарськість була ознакою і запорізь
ких січовиків та реєстових козаків, які 
пізніше стали городовими, хоч поруч із 
цим уживалися всі види тодішньої так
тики в боротьбі з підступами ворога. При
кладами тодішніх часів можуть стати 
постаті полковника Івана Богуна, Байди- 
Вишневецького, полковників Нечая і Мо
розенка, гетьманів Петра Конашевича- 
Сагайдачного, М. і П. Дорошенків, кошо
вого Костя Гордієнка тощо.
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У Визвольних Змаганнях нашого сто
ліття маємо багато доказів живого во
яцького духа і в УСС-ів, і в арміях УНР 
та УГА, і пізніше в УПА. Лицарський 
герць проходить через усю історію укра
їнського воєнного мистецтва та історію 
українського війська в усіх епохах існу
вання нашої держави, а сама лицарсь
кість стає культом нашої нації, сприяю
чим виявові її кращих синів-героїв.

На зміну лицарству ступнево прихо
дить наймане військо, знане в історії За- 
хідньої і Середньої Европи під різними 
назвами — кондотьєрів, ляндскнехтів, 
швайцарців, шотландців (дві останні 
назви походили від назви країни похо
дження вояків), а в Польщі так званого 
кварцяного чи затяжного. Всі ці наймані 
війська не змогли бути досконалими в 
плеканні тривкого вояцького духу. Вони 
складалися з добрих вояків — мужніх, 
вимуштрованих, загартованих і карних, 
— але вони воювали за особисті інтереси, 
задля заробітку,й тому були безідейни
ми безбатченками, не витримуючи справ
жнього бойового іспиту. Коли їхня сто
рона програвала, а противник обіцяв за 
зраду гроші, вони робилися хиткими. 
Найманці були добрими вояками лише 
в одному випадку, лобто тоді, коли вис
тупали проти таких самих найманців.

Справжній вояцький дух виникнув ли
ше тоді, коли армії перейшли на обов’яз
кову військову службу, тобто поверну
лися до стану, який існував у стародав
ніх часах — стали народніми арміями. 
Всенародність армій та їхня масовість 
почалися ще перед епохою т. зв. Рене
сансу в боротьбі швайцарських вільних 
стрільців проти Австрії Габсбурґів, під 
час нідерляндської та англійської рево
люцій, у роках північноамериканської 
революції проти англійського колоніа
лізму, в козацьких війнах України про
ти Польщі. Але справжня масовість та 
обов’язковість військової служби у від
роджених народніх арміях стають ста
лими тільки під час Великої Французь
кої Революції, коли французи вели 
патріотично-революційні війни проти 
різних європейських коаліцій.

Це вміло використав Наполеон 1-ий у 
своїх війнах, і заведений ним військо

вий порядок зберігся у Франції досьо- 
годні. Його пізніше запозичили прусаки, 
коли Наполеон 1-ий розгромив їх під 
Ієною, а потім обов’язковість військової 
служби поширилася на інші держави 
Европи й цілого світу з вийнятком В. 
Британії, яка ще й досі тримається сис
теми вербовано-найманого війська й за
стосовує мобілізацію тільки в часі вій
ни.

В минулому терміни військової служ
би були дуже довгі, й тому новоприбулі 
рекрути заставали в рядах армії чимале 
число вояків-ветеранів, які передавали 
їм вояцькі традиції та свій досвід. У 
пізніших часах сталося багато змін, тер
міни військової служби значно скороти
лися, і в сьогоднішніх арміях зустріча
ється мало не тільки вояків-ветеранів, 
а навіть і підстаршин. Що ж торкається 
старшин, то по їхньому становищі вони 
не є такими близькими до рекрута, як 
звичайний вояк або підстаршина, тому 
їм дещо важко впливати відповідно на 
виховання, прищеплення й культиву
вання вояцького духа в рекрутів-нова- 
ків. Звідси можна прийти до висновку, 
що для виховання вояцького духа потріб
на попередня праця, ведена ще перед 
тим, як рекрута покличуть до чинної 
військової служби.

Для виховання і зміцнення вояцького 
духа в нашій молоді та для збереження 
його в майбутньому треба конечно вести 
боротьбу з пацифізмом й антимілітариз
мом, а це можна осягти шляхом при
щеплювання юнацтву складових елемен
тів вояцького духу. Розберімо ж  ці еле
менти і способи, якими можна витворити 
вояцький дух загальним та військово- 
спортивним навчанням і вихованням.

Найголовніші складові елементи во
яцького духа — мужність і хоробрість 
— мусять бути прищеплені вихованням 
іще з дитячих років. Для цієї мети існує 
ціла система загально-початкових і се
редніх шкіл, фахових цивільних та спе
ціальних мілітарних закладів, але най
більшою мірою їх необхідно прищеплю
вати в родині, створюючи необхідне для 
цього оточення.
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Репродукція з алеґоричного образа артиста мал. В. Дядинюка під 
назвою »Долото історії«. Представлений тут в постатті різьбаря 
княжої доби геній української нації безустанно виковує національних 
героїв. За ним бачимо велетнів козацької доби, а сам він виковує сл. 
п. Головного Отамана Симона Петлюру. Три лицарі на конях 

символізують національні державні доби: княжу, козацьку і 
Визвольні Змагання.
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У згаданій виховній справі велику ро- 
лю відіграють різнорідні молодечі, 
спортові та парамілітарні організації, 
існуючі сьогодні в кожній країні. В на
ших українських еміґраційних умовах 
для виховання вояцького духа у вели
чезній мірі причиняються СУМ і 
ПЛАСТ, які звертають максимум уваги 
на спорт, формальну муштру та війсь- 
ковізацію. Одначе, цього не вистачає, і 
наші комбатантські організації повинні 
приділити більше уваги тактичним впра
вам із підростаючим юнацтвом, що мож
на осягнути шляхом створення відпо
відних секцій, забезпечених необхідни
ми підручними матеріялами, приладдя
ми і тактичною літературою.

Ми часто ігноруємо виховання войов- 
ничости в молоді, вважаючи, що її ним 
створити не можна, що ця войовничість 
є, так би мовити, виключною властивіс
тю національних духа й характеру, що 
вона залежить від темпераменту даного 
народу. Це, безсумнівно, так, але ми 
знаємо, що й інші елементи вояцького 
духа є власністю того чи іншого народу 
й що від ступеня їх присутности в його 
духовості залежатиме ступінь присут
ности вояцького духа у вояцьких лавах. 
Отже, це не означає, що войовничости 
не треба виховувати й розвивати, і хоч 
вона є найважливішим елементом во
яцького духа, вона завжди залежатиме 
від ступеня розвитку інших елементів, 
цей дух складаючих.

Під войовничістю не можна розуміти 
лише самий запал, порив до ведення 
бою — далеко важливішим є замилуван
ня до вояцької справи й вояцького се
редовища та прагнення належати до 
нього, бо тільки войовничий нарід лю
бить свої збройні сили, вважає за честь 
служити й боронитися під рідним віт
чизняним прапором, бути в рядах свого 
національного війська навіть на протязі 
цілого життя. Тільки такий нарід буде 
гордий зі своїх героїв, нації і батьків
щини. І навпаки — позбавлений усякої 
войовничости нарід не матиме нічого 
спільного з армією та перемогами над 
ворогом і буде чужим невільником до
ти, доки ця войовничість у ньому не

з’явиться. Тоді лише він стане вольовим 
і переможним, тоді лише він зможе бу
дувати і своє власне самостійне життя, 
і свою суверенну державу.

В порівнянні з германськими і слов’ян
ськими народами, народи романські ма
ють у собі більший запал до бою, ба
гато самопевности і сміливости, але, в 
загальному, їхній вояцький дух є слаб
ший, у них менше дисципліни, самопо
жертви, витривалости й презирства до 
смерти. При поразках романські народи 
заломлюються далеко швидше, ніж гер
манські або слов’янські. Тому слід під
креслити, що армії націй, у яких існує 
войовничий дух, є найкращими зразка
ми, бо ця войовничість у них не пере
дається природно-механічним шляхом, а 
є наслідком патріотично-войовничого ви
ховання майбутніх громадян-вояків іще 
з дитинства. Для осягнення цього треба, 
щоб із найранших років дитячі очі ба
чили всюди — вдома, у школі, в громад
ських місцях, — поруч із найрізнородні- 
шими малюнками та образами, картини 
на історичні теми (славетні національні 
події і перемоги над ворогом) та портре
ти видатних людей, полководців, націо
нальних героїв. На полицях домашніх, 
шкільних і громадських бібліотек повин
ні бути історично-патріотичні книжки 
про бойові дії і баталії, про наших від
важних героїв і їхні славні чини. Слід 
уникати книжок та малюнків пацифіс- 
тичного характеру, де є нарікання на 
війни і скигління, захоплення сибаритст
вом і »швейківством«, бо вони розкладо- 
во-деморалізуюче проповідують денаціо
налізацію та демілітаризацію і шкодять 
патріотизмові, державництву та пле
канню вояцького духа.

Крім журналів і книжок чужинець
ких авторів, які з пієтизмом змальову
ють національно-визвольну боротьбу й 
оборону власної батьківщини, дітям ре
комендується давати до читання твори 
українських письменників із патріотич
но-героїчною тематикою — Т. Шевченка, 
І. Котляревського, Л. Українки, І. Фран
ка, А. Чайковського, М. Старицького, О. 
Стороженка, О. Островського, П. Ка- 
щенка, С. Мечника тощо. Треба, щоб 
малята чули від своїх батьків і дідів
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оповідання про пережиті ними бойові 
спостереження чи дії, або розповіді на 
патріотичну, національну чи вояцьку 
тематику. Це зацікавить підростаюче 
покоління, захопить його своїм епосом 
і заохотить до читання відповідної літе
ратури, про яку було згадано вище.

І тут власне виходить на перший плян 
святий обов’язок батьків, учителів і гро
мади, бо які були батьки, вчителі й ото
чення — таким буде створений майбут
ній вояк-громадянин. Генерал Мольтке 
колись сказав, що своїми виховними ме
тодами під час війни 1870 р. німецький 
учитель переміг французького аж на 
полі бою, бо німецькі вояки (його ко
лишні учні) виявилися здібнішими від 
французів.

Дисципліна (послух і карність) є 
основною підвалиною вояцького духа й 
армії узагалі. Як би добре й розумно ця 
дисципліна не була поставлена в армії, 
вона не осягне своєї мети, якщо вояк не 
був до неї призвичаєний із дитинства в 
родині, а потім у школі й громадському 
житті. Збірнота людей, не призвичаєних 
поважати суспільні порядки, державні 
закони, владу й уряд, ніколи не зможе 
перемогти чи бути могутньою армією. 
Тому необхідно, щоб родина, школа і 
громада в цій справі армії допомогли. 
Решта залежатиме від самої армії та її 
командного складу, який повинен засто
сувати таку засаду воєнної науки: »Вве
дення суворої, але справедливої дисцип
ліни, при майже батьківській опіці 
зверхника по відношенні до кожного 
окремого вояка, викличе до нього любов 
підлеглих, і вона допоможе побороти й 
перемогти всі погані пристрасті та 
звички«.

Для прикладу можна взяти Наполе- 
она 1-го, який під час легендарного мар
шу французьких військ із Західньої 
Европи до Богемії безперервно піклу
вався про своїх вояків, що з’єднало йо
му їх безмежні любов і довір’я. Тому 
власне французька армія перемогла да
леко більшу кількісно коаліційну мос
ковсько-австрійську армію, до якої і її 
монархи, і полководці як у марші, так

і безпосередньо перед битвою ставилися 
байдуже. Це було під Австерліцем у 
1805 році.

Так у сиву давнину діяли й наші 
князі Олег, Святослав, Мстислав Уда
лий, Володимир Мономах, його син 
Мстислав-Гарольд, Роман, Данило й Ва
силько, пізніше Байда Вишневецький, 
Богдан Хмельницький, Сагайдачний, Бо- 
гун, а в наші часи Симон Петлюра й Та
рас Чупринка.

Наука воєнного мистецтва каже таке: 
»Вояцький дух є поєднанням довір’я з 
дисципліною, бо ці два чинники є нероз
дільні. Сьогоднішня дисципліна вже не 
є тією, якою вона була в минулих сто
літтях, коли в бою оперували колони й 
командир чи зверхник давав наказ, а 
вояк боявся кия більше, ніж  ворожої 
кулі. Колишня дисципліна базувалася 
тільки на одному жахові покарання, а 
основою дисципліни сучасности є дові
р’я вояка до зверхників, його національ
на свідомість та вояцька звичка«. І це 
правда, бо сьогоднішній вояк, завдяки 
цій свідомості, може оперувати само
стійно.

Безустанна наявність такої свідомости 
зроджує самопожертву. Її рушіями бу
ли є і будуть віра в Бога, любов до 
вітчизни й відданість їй, свідоме вико
нання складеної присяги й глибока нена
висть до ворога-напасника. Коли людина 
безмежно любить свою батьківщину, во
на завжди ненавидітиме кожного, хто 
на неї зазіхає або їй загрожує. Поглиб
лений розвиток вищезгаданих прикмет 
веде до того, що просякнута вояцькими 
чеснотами людина перестає боятися 
смерти й навіть уважає для себе щастям 
і великою честю віддати в жертву свя
щенним ідеалам своє життя. Святе Єван
геліє учить: »Ніхто не мас більшої лю- 
бови, як той, хто власне життя кладе 
за друзів своїх«.

Треба пам’ятати, що прикладом такого 
героїчного чину, аж до самопожертви, 
були княжі воїни. Коли князь Свято
слав звернувся до них із закликом: 
»Тож не зробім сорому землі українсь
кій, поляжмо тут кістьми! Мертвому 
немає сорому, а як будемо втікати —
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вкриємося вічним соромом. Стіймо міц
но! Я йду попереду вас, і коли моя го
лова поляже, промишляйте тоді самі!«,
— його військо відповіло однодушним 
криком: »Де твоя голова, там ми і свої 
зложимо!«

Для українських козаків ХУІ-ХУІІІ 
ст., для вояків УНР та УГА в часі Виз
вольних Змагань ХХ-го ст., як також 
для українських повстанців було гасло- 
заповіт »Здобути, або вдома не бути!«. 
Останнє гасло для борця-революціонера 
УПА викристалізувалося у зазивних 
словах клича »Здобудеш Українську 
Державу, або згинеш у боротьбі за неї!«. 
Цей клич творив собою наказ, форму
вав також і волю, тому кожний вояк 
УПА був кожної хвилини готовий жерт
вувати життя для щастя своєї вітчизни, 
для перемоги великої національної ідеї
— УССД.

Віра в свої сили осягається національ
но-патріотичним і героїчним вихованням, 
правильним навчанням військової спра
ви, а також відповідним розвитком і по
будовою військового організму (органі
зації живої) та нормальним постачанням 
її належними матеріялами.

Довір’я до зверхника є найважливі
шою річчю в тяжких і критичних момен
тах на полі бою, а, крім того, рішаючою 
силою. Наука воєнного мистецтва вчить, 
що невід’ємною частиною духа військо
вої корпорації є пошановання всього, 
виходячого від зверхників. Це досягаєть
ся талантом і здібністю зверхника діяти 
на серце, розум і волю йому підлеглих 
вояків. Певна річ, що коли система під
готовки старшин в армії поставлена 
добре, то довір’я до них з ’явиться, але 
вплив на психіку вояків обумовлюється 
вродженим талантом і здібностями кож
ного окремого старшини.

Олександер Македонський, Ганнібаль, 
Кай Юлій Цезар та інші славетні пол
ководці діяли в цьому відношенні кож
ний по-своєму, але можна ствердити, 
що вони впливали тільки на такі по
чуття вояків, які в той час були для 
них найближчими і найвразливішими, 
бо кожний із них був добрим знавцем

свого народу та його особистих ідеалів. 
Ганнібаль, наприклад, притягав до себе 
найманих вояків обіцянками багатої здо
бичі, а Наполеон давав своїй армії натх
нення до нових подвигів пригадуванням 
попередніх перемог. Під час перебуван
ня французької армії у Єгипті, серед 
важких умовин боротьби, Наполеон при
гадував своїм воякам про величну дав
нину славетних єгипетських пірамід, які 
мали бути свідками героїчних учинків 
французької армії, і закликав її виявити 
гідність під час бою в такому історич
ному місці й не осоромити чести фран
цузьких прапорів.

Особистий приклад зверхника спону
кує вояків до відваги й рішучости в 
найтяжчих обставинах. Так зробив На
полеон 1-ий на мості в Арколе (Італія) 
17-го листопада 1796 року, коли його 
вояки не могли взяти цього мосту, обса
дженого австрійцями. Зваживши обста
вини, Наполеон узяв до однієї руки бо
йовий французький прапор, а в другу 
шаблю й перший стрибнув на міст, а 
тоді за ним пішли і його вояки. Ворог 
розгубився, міст був узятий француза
ми, а австрійське військо повністю роз
громлене.

Так чинили й наші полководці, на
приклад, великий князь Святослав, коли 
бився поруч із своїми вояками проти 
греків під Доростолом і своїм прикладом 
заохочував їх, та багато інших князів 
і воєвод. Про це подають зразки тодіш
нього фолкльору, літописи, »Повчання 
Володимира Мономаха своїм дітям«, 
»Слово о полку Ігоревім« тощо.

За козацьких часів прикладами таких 
бойових ватажків були Байда Вишне- 
вецький, Криштоф Косинський, Севе- 
рин Наливайко, Самійло Кішка, Петро 
Конашевич-Сагайдачний, Кричевський, 
Богун, Нечай, Богдан і Тиміш Хмель
ницькі, Кривоніс, І. Виговський, Гуля- 
ницькі, Дорошенко, Кость Гордієнко, 
Орлик та багато інших. Так було на морі 
в боях проти бусурменів, у битвах Бог
дана Хмельницького, під Конотопом, у 
Батурині — всюди козаки відчували 
живий приклад своїх зверхників, бо в 
ньому е велика сила. Що ж  торкається
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Батурина, то москалі перемогли тільки 
тому, що мали кількісну перевагу, а Ніс 
зрадив.

Таким прикладом для вояків УПА 
був генерал Тарас Чупринка та всі інші 
командири, які брали безпосередню 
участь у всіх акціях, підтверджуючи 
вислід історії воєнного мистецтва, що 
»який старшина — така й армія«.

В минулому особистий приклад полко
водця, його присутність на полі бою і 
виявлена ним відвага дуже впливали на 
вояків, захоплювали їх, поривали до но
вих героїчних подвигів, тому цей полко-

століття в дещо модернізованій формі є 
актуальною для нас сьогодні й буде та
кою для наших нащадків у майбутньо
му.

Сучасне поле бою в багатьох відно
шеннях змінилося й тому полководець 
не завжди буває присутній на ньому 
особисто та не може впливати на під
леглих своїм прикладом. Він керує ни
ми здалека, при допомозі телефону, те
леграфу, радіозв’язку, світляних сигна
лів тощо, і підлеглі його не бачать, але 
сам він може спостерігати їх  через оп
тичні приладдя чи телевізію.

Українська молодь завжди була творцем великих і героїчних чинів . . .

водець завжди був поруч із своїми во
яками. Як задивлялися на це наші пред
ки найкраще віддзеркалюють знамениті 
слова »Повчання Володимира Мономаха 
своїм дітям«: »Коли йдете на війну, то 
не лінуйтесь, не покладайтесь на воєвод, 
не віддавайтесь пиятиці та їжі, не заси
найте і сторожу самі ставте. А поставив
ши її всюди, не скидайте зброї зі себе, 
лягайте спати поруч із вояками і вста
вайте рано, бо не оглянетесь«. Ця пора
да великого українського стратега ХІІ-го

Особливо важливе для доброго ке
рівництва армією та для особистого 
прикладу є те, що полководець не втра
чає особистої рівноваги і присутности 
духа та в керуванні вйськовими опера- 
цями заховує спеціальну витримку. Це 
є дуже корисне в додатку до ґрунтовних 
теоретичних військових знань та набу
того досвіду при вишколі.

Не слід забувати того, що навіть гіп
нотизуючий вплив воєнного генія не в 
силі замінити добре підготованого відпо
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відною системою вояцького духа, бо за
палений геніяльним і впливовим полко
водцем ентузіязм без сталого закріплен
ня вояцького духа на потрібному рівні 
при першій же невдачі може заломати 
силу вояків, а це, в свою чергу, принесе 
катастрофу й неминучу втрату автори
тету зверхника, що часто-густо трап
ляється, коли міцний вояцький дух від
сутній в армії чи навіть в окремій ар
мійській формації.

Віра в своє оточення набувається 
систематичним вихованням та підбором 
помічників, а велику вагу тут має і по
чуття товариськосте, тобто так званої 
»обопільної виручки« у складних обста
винах. Товариськість запановує тоді, ко
ли немає антагонізмів, а це осягається 
справедливістю у проходженні військо
вої служби, відсутністю протекцій та 
будь-яких привілеїв. Рівність і єдність 
повинна існувати поміж усіми родами 
війська, а найвищий зверхник має бути 
справедливим.

Ініціятива залежатиме від того, як 
вояк був вихований удома, в школі та 
в армії. Держави із широкорозвиненим 
громадським життям посідають для 
цього найбільші можливісті, спеціяльно 
ті, в яких існують і діють молодечі та 
парамілітарні організації, що налаго
джують і доповнюють таку важливу 
ділянку, виробляють у воякові ініція- 
тивний характер та винахідливість в 
акціях на полі бою.

Те, як змінилися протягом століть 
розвитку воєнного мистецтва становище 
й роля зверхника в бойових обставинах 
та вимоги до ініціятиви звичайних во
яків і підстаршин, бачимо з такого по
рівняльного прикладу: під Каннами
(Італія) в 216 р. до народження Христа 
на фронті шириною 4 кілометри воюва
ло 136.000 вояків; у 1812 р. на Бородин- 
ському полі на фронті завширшки 6 
кілометрів билося 225.000 вояків, а в 
битві за Берлін наприкінці другої сві

тової війни, на фронті шириною 220 
кілометрів змагалося аж 2.000.000 во
яків.

Бадьорість належить до відмінних рис 
вояцького духа й залежить від мораль
ного стану вояка, але домінуючу ролю 
тут відіграє його фізичний стан. Тільки 
цілковито здоровий фізично вояк ма
тиме здатність зберегти бадьорість духа 
в суворій, а часом і дуже тяжкій вояць
кій дійсності. Власне тому кожна нація, 
намагаючись мати добру армію з бадьо
рим вояцьким духом, всебічно дбає про 
фізичне виховання своїх молодих поко
лінь. Про це ні українська родина й 
школа, ані українські організації не по
винні забувати.

При нормальних обставинах, тобто в 
мирний час, сама армія дбає про фізич
не виховання рекрутів, але коли фізич
но кволий вояк у мирних обставинах 
може витримати військову службу, то 
у фронтовому чи бойовому оточенні він 
заломиться. При цьому треба пам’ятати, 
що, завдяки теперішньому розвиткові 
техніки, під час вишколу вояк мусить 
так багато засвоїти з воєнної техніки, 
стратегії і тактики, що на фізичне вдос
коналення і спорт йому лишається дуже 
мало часу. І коли вищі старшини (в 
похилому віці чи фізично кволі) висо
тою свого вояцького духа можуть під
нести себе і примусити до фізичної ви
тривалосте та чинів, то звичайним во
якам, підстаршинам і молодшим старши
нам, при врахуванні ролі їхніх завдань, 
коли вони є фізично кволі — це зробити 
буде важко.

На загальний стан вояка і його гід
ність впливає постачання армії належ
ними матеріялами — зброєю, харчами, 
одягом, медикаментами. Тому розумна 
влада й добрі полководці завжди дбають 
про відповідне забезпечення своєї армії.

Витривалість — це своєрідна перевір
ка стану вояцького духа. Аджеж відома
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річ, що ніде він не виявляється так 
яскраво й виразно, як тоді, коли воякам 
доводиться переносити всі фізичні й мо
ральні труднощі бойового стану, страж
дати, іноді бути свідками чи й самим 
реалізувати такі образи, явища й події, 
які для вояка можуть здаватися жахом, 
жорстокістю і надмірною суворістю. Але, 
як кажуть, »війна-війною«, і витривалий 
вояк переносить усе це без нарікань та 
навіть не обурюється.

лежить іще від слідуючих чинників:
а) моральної якости народу, тобто його 

національно-державної свідомости, пат
ріотизму та войовничости;

б) державного укладу в житті народу, 
його державних установ і засад, а особ
ливо від системи громадянського вихо
вання молоді та від стану народньої 
освіти. Коли все це поставлене якслід, 
то воно завжди сприятиме розвиткові 
вояцького духа й войовничости, а під
валинами цього мають бути релігія, істо-

1943 рік. Свято І Української Дивізії в Перемишлі. Дефілює відділ
української поліції

Бадьорість і витривалість високо ці
нилися в нашій стародавній воєнній та 
патріотично-державній думці. Наприк
лад, один із древніх літописців, опису
ючи перемогу рідного війська під про
водом великого князя Володимира Мо- 
номаха 4-го квітня 1103 р., подає, що 
половці »і коням іх не беспеха в нохах«, 
а далі каже: »наші же з весельєм на 
конях й пеші пойдоша к ним«. Тому, що 
княжі вої мали перевагу в бадьорості, 
половці були розгромлені цілковито.

Крім відповідної підготовки й доско- 
налости самої армії, її вояцький дух за-

рія, географія та рідна патріотична лі
тература;

в) політичних обставин даного народу, 
тобто від того, чи цей нарід має потребу 
визволитися з-під залежности або па
нування інших народів, боротися за свою 
самобутність і створення власної суверен
ної держави; чи він мас прагнення по
ширити свої кордони або впливи; чи ро
зуміє він потребу самооборони перед іс
нуючою небезпекою ворожого нападу; 
чи має цей нарід у своїх історичних зав
даннях конкурентів зі сторони інших 
народів; чи є в ньому почуття пімсти за
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пережиті насильства й поразки, чи, на
впаки, ними він є придавлений.

Можуть бути ще й інші фактори, тим
часові чи випадкові, дослідження й ви
користання яких є неминучим обов’яз
ком кожного національного проводу, дер
жавної влади, полководця, генерального 
штабу. Вони повинні використовувати 
все можливе й потрібне для того, щоб у 
народі й армії піднести вояцький дух.

Все це допомагає блискучим успіхам і 
перемогам. Виявлення армією таких 
якостей витривалости є особливо цінне 
й корисне тоді, коли ця армія терпить 
невдачі або й цілу низку поразок. Ви
тривалі вояки їх переносять легше, а 
потім стають ядром відновлення нової 
збройної сили.

Належна підготовка армії, народу й 
цілої країни до збройної боротьби заби
рає дуже багато часу, енергії та особли
во матеріяльних засобів. Тому після кар
динальної поразки непомірно важко від
новити збройні сили, враховуючи ще й 
той факт, що ворог не спить, а викорис
товує час на скріплення й розвиток здо
бутих ним успіхів. Може дійти до того, 
що пізніше ворога не тільки не вдасться 
перемогти, а навіть спинити його пере
можний похід.

Урахувавши все вищезгадане, ми му
симо неполегливо готуватися до гряду
чих подій та спеціяльно дбайливо пле
кати вояцький дух серед наших дітей і 
юнацтва, поборювати шкідливі пацифіс- 
тично-антимілітаристичні ідеї та всебіч
но скріплювати войовничість нашої змі
ни. Здоровий і бадьорий вояцький дух 
буде запорукою того, що в збройнім зу- 
дарі з комуно-большевицькою Москвою 
чи будь-яким іншим ворогом нам удасть
ся визволити нашу батьківщину з ярма 
й відновити Українську Самостійну Со
борну Державу.

На заключения варто буде ознайоми
тися з тим, як розглядав миролюбне 
співіснування стародавній стратег світо
вої слави, великий князь Володимир Мо
номах. Ось уривок із його промови до 
інших князів біля Долебського озера пе
ред походом на половців у 1103 р.: »Див
люся я, дружино, що ви лошадей жа
леете, на коїх смерд пашет, а о том не 
помисліте, что когда смерд начнет па
хать, а половчанін, наехав, убьйот его 
стрелой, то он і лошадь заберет потом 
его, а, вьєхав в село, і жену, і детей, 
і всьо его іменіє захватіт. То ви лошадь 
жалеете, а самого смерда вам не жаль«.

Слова нашого далекого предка є акту
альні для нас і сьогодні. Наука для нас 
власне вони, а не безглузді байки лорда 
Расселя та подібних до нього гнилих 
пацифістів, хитромудрих комуністичних 
»миролюбів« і різношерстих провокато
рів та словоблудів.

Так нас учив і сл. п. Головний Отаман 
Симон Петлюра, кажучи, що ніякі »ін- 
тернаціонали« (другі, другі з половиною 
чи треті) України не врятують. Її врятує 
тільки меч, який треба навчитися три
мати міцно в руках, бо власне він при
несе визволення та обумовить перемогу 
над нашим одвічним ворогом — Моск
вою. А Тарас Шевченко закликав нас 
не слухати фальшивих пророків, що не
суть зі собою зло, шкоду й обман. Сьо
годнішнім злим духом часу є антимілі
таризм, пацифізм, т. зв. коекзистенція 
та все те, що має на меті приспати во
йовничість поневолених народів. Іще в 
1917 р. Ленін приспав його різними »ін- 
тернаціоналами«, а це більше не може 
повторитися. Мусимо бути свідомі на
ших історичних завдань і  для здобуття 
священної мети всебічно плекати укра
їнський вояцький дух!
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Ігор ШАНКОВСЬКИЙ

В Е Р Ш Н И К
Він примчить на гарячім  коні, 
одчайдушний, величний такий, 
у шоломі, в залізо  закутий, 
довгочеканий верш ник грізний . . .  
Він примчить, щоб дриж ала земля, 
де на згарищ ах горе голосить, 
де встеляється смуток забутий, 
дзвінко крикнувш и: Досить! ..

. . .  щоб д ри ж ала земля.

В тишині літовій 
він розбудить налякан і віти 
і смерекові килими гір.

І воскреснуть пісні, 
десь на обріях зовом трембіти 
відозветься схвильований бір.

Він помчить із мечем над містами, 
де промчить, там не стане тюрем, 
там ж иття буде знову горіти — 
і невгнуте, тверде, наче мур, 
рідне військо там встане полками.
З чуж ини на святий чорнозем 
щ е повернуть розгублені діти, 
вічні храми, Софія і Юр, 
золотими зрадію ть хрестами . . .

Щ е лиш  мить, в ія  прилине, примчить 
Одчайдушний, величний такий, 
у шоломі, в залізо закутий, 
довгочеканий верш ник грізний . . .

Він примчить, щоб дриж ала земля, 
де на згарищ ах горе голосить, 
де встеляється смуток забутий, 
дзвінко крикнувш и: Д осить!..

. . .  щоб дриж ала земля . . .

Пор. Ф. КОРДУБА

КРИЗА БУНДЕСВЕРИ
Світова преса багато уваги приділила 

кризі Бундесвери, яка в гострій формі 
проявилася під кінець липня ц. р. Ця 
криза грозила усуненням міністра оборо
ни Кай Уве ф. Гасселя та деякими інши
ми комплікаціями. Наразі канцлер Ер- 
гардт не пожертвував свого міністра ні 
опозиції, ані протестуючим генералам. 
Доля міністра буде остаточно вирішена 
під час реформи або найдальше під час 
переформування кабінету міністрів. Тим
часова розв’язка не ліквідувала кризи, бо 
атмосфера в міністерстві оборони, згідно з 
опінією німецької преси, не є злагіднена. 
До міністра оборони сильно підважили 
довір’я два відійшовші на власне бажан
ня генерали — Гайнц Треттер і Вернер 
ЗІаніцкі. Уступлення цих генералів не 
було приємне для міністра, бо вони своїм 
рішенням заманіфестували недовір’я між 
політичним і військовим керівництвом

Німецької Федеративної Республіки. То
му їх уступлення та встановлення на їхні 
пости нових генералів — Ульріха ф. Маі- 
цієра та Штайнгоффа не вказує на це, 
що боротьба командування збройними 
силами із сліпою залежністю від цивіль
ної влади є закінчена. Ця боротьба існує 
і вона приспішить конечні реформи, які 
є необхідні для Бундесвери, щоб запо
бігти т. зв. »splendid isolation«, тобто по
стання положення »держави в державі«.

Причини кризи є глибокі і виправдані. 
Сама криза виявила великі внутрішні су
перечності в державі. НФР все ще даль
ше є державою розполовленої нації. Не 
зважаючи на господарський підйом, дер- 
жавно-правна провізорія, встановлена 
конституцією в 1949 р., провідною ідеєю 
якої є завершити »вільне самовизначен
ня єдности і свободи Німеччини«, пока
залася лябільною. В 1955 р. ця провізорія
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була доповнена збройною силою — Бун- 
десверою, яка сьогодні налічує 450 тис., 
та до 1970 р. мала б зрости до 508 тисяч. 
Річний бюджет на цілі оборони НФР ви
носить коло 18 млрд. нм. Крім війська, 
при Бундесвері працює близько 170 тис. 
цивільних урядовців, які за останній час 
стали вирішальним чинником у зброй
них силах. На основі статті 65-а консти
туції НФР, міністрові оборони підлягає 
усе наказодавство і командування Бун- 
десверою. У випадку »оборони« ці компе
тенції автоматично переходять до компе- 
тенцій канцлера НФР. Під час миру, коли 
міністер оборони є відсутній, хворий або 
перебуває на відпустці, його функції 
автоматично перебирає державний секре
тар міністерства оборони. Це спричини
лося до примату політики (далекосяжних 
повновластей міністра оборони), що поча
ли надуживати урядовці і правні дорад
ники управління.

За такого положення 59-літній ген. 
Гайнц Треттер, головний інспектор Бун
десвери, маючий високі воєнні відзначен
ня з 2-ої світової в'йни, був тільки симво
лом для того, чого не повинно було бути. 
Він був символом для Бундесвери, зай
маючи пост шефа, але без ніяких команд
них і дисциплінарних повновластей. Він 
мав право тільки просити, а не наказу
вати. Одночасно, він був членом буйно 
розпаношеного бюра оборони та керівни
ком одного з 3-ох головних відділів — 
військо, озброєння й управління, працю
ючих при міністерстві оборони. Генерал 
Треттер, як фахівець у військових спра
вах, міг бути дорадником міністра оборо
ни, але він ним фактично не був, бо до 
нього зверталися за порадами та інфор- 
маціями, а, рівночасно, він не мав ніякого 
впливу на рішення. Вирішальними в усіх 
справах оборони були міністер оборони і 
його заступник, державний секретар 
Карль Ґумбель. Дійшло до того, що Ґум- 
бель виступав деколи як начальник Бун
десвери, що викликало незадоволення й 
обурення, яке щораз більше посилю
валося.

Ген. Треттер від січня 1964 р., після 
генералів Гойсінґера і Ферча, був 3-ім 
генеральним інспектором Бундесвери. 
Приступивши до урядування, він вима

гав реорганізації міністерства оборони. 
Головним чином йшлося про те, щоб гене
ральний інспектор мав такі самі права, 
як заступник міністра оборони (держав
ний секретар) у всіх військових справах, 
наказодавстві й у виконуванні влади на
чального командира. Державному секре
тареві проектував ген. Треттер залиши
ти компетенції тільки у справах зброєн- 
ня, управління й утримання. Інспектори 
окремих родів зброї, в тому числі також 
і новий ген. інспектор Ульріх ф. Маіціере, 
який від 1964 р. був інспектором назем
них військ, піддержали вимоги ген. Трет- 
тера. Однак ці вимоги були безуспішні, 
бо бюрократи з політичних мотивів не 
погодилися, щоб військовик користував
ся рівноправними привілеями з держав
ним секретарем, який між старшинським 
корпусом був »військово-чужим«. Дійшло 
до того, що СПД — військовий знавець і 
резервовий старшина Гельмут Шмідт на
звав Ґумбеля »пістряком-шкідником для 
Бундесвери«. Він не допустив до того, 
щоб ген. Треттер мав рівнорядні права з 
»військовим« державним секретарем. 
Ґумбель захотів бути дальше »заступ
ником головнокомандувача«, тобто мі
ністра оборони, погрожуючи своєю ре
зиґнацією. Від того часу взаємини між 
ген. Треттером і Ґумбельом були прямо 
»нелюдські«.

На початку серпня ц. р. до цього всього 
додалася ще афера з винищувачами 
Starfighter. Від 1961 р. із 699 винищува
чів, 64 літаки під час полету зазнали ава
рії, були знищені та згинули 34 летуни. 
Вартість такого винищувача — 6 млн. нм, 
вишкіл одного летуна — кругло 1 млн. 
нм. Отже, летунство НФР на протязі 5-ти 
років зазнало 418 млн. нм втрат, не вра
ховуючи життя 34 летунів. Інспектор ле- 
тунства Бундесвери ген. В. Паніцкі за це 
не міг поносити вини, бо державний се
кретар, відповідальний за зброєння, за
купив у ЗДА 699 винищувачів, із де
яким непридатним для небезпечних по
летів вирядом. Ген. Паніцкі у своєму 
резиґнаційному документі подав причину 
уступлення: »Starfighter-Misere«. Отже й 
на цьому відтинку державний секретар 
є сильно заатакований. Скоріше ген. Па
ніцкі опрацював був відповідний звіт про
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причини серійних аварій цих винищува
чів для ради оборони, але він не мав ні
яких успіхів. Уступивши, ген. Паніцкі 
дав для преси гнівне інтерв’ю, докладно 
узасаднивши свій відхід із займаного 
посту.

Сьогодні прийшов час, щоб збройним 
силам НФР була приділена більша увага. 
Співвідношення між ними й цивільними 
чинниками повинно бути врегульоване 
згідно із завданнями й відповідальністю. 
Тому перед парляментом стоїть проблема 
переведення нових реформ, в яких ма
ли б бути узгляднені слідуючі фактори:

1. Розділення повновластей між зброй
ними силами та цивільним управлінням, 
при чому уряд і парлямент повинні звер
нути особливу увагу на вимоги оборони. 
Головне командування не можна зали
шати поза міністерством оборони, отже 
політична основа не може бути заторк- 
нена й передова роля для політичного 
проводу має бути залишена.

2. Політичний пост заступника міністра 
оборони, який був би рівночасно головно
командувачем, повинен бути обсаджений 
старшиною-політиком. Мабуть на місце 
урядовця державного секретаря буде 
впроваджений парляментар як заступник 
міністра та начальник головнокоманду
вача, бо він здійснював би наказодавство 
і командну владу згідно з волею політи
ків, а не правників, які часто неправиль

но підходять до складних проблем обо
рони. Новоіменований генеральний ін
спектор ген. Маіціере висказав побажан
ня, щоб на майбутнє були поділені ком
петенції між політичним заступником і 
цивільним шефом управління міністер
ства оборони.

3. Старшинський корпус Бундесвери 
не може бути відповідальний за окремі 
частини та їх озброєння так довго, доки 
не матиме впливу на ділянку озброєння 
та управління.

4. Персональна господарка повинна 
бути поділена з військовиками, бо персо
нальна політика є важливим інструмен
том для політики і війська.

Роля Бундесвери в Атлантійському 
Союзі, у зв’язку з виступленням Франції 
з організації НАТО, є складна. Концеп
ція »передової оборони« починає затира
тися. Також »нуклеарна рівноправність« 
мас значення тільки словної виміни. 
Роля і значення вояцтва в НФР досьо- 
годні не є вияснена. Наразі, на злість 
генералам, тріюмфує міністеріяльна бю
рократія. Треба сподіватися, що глибока 
криза Бундесвери примусить політиків 
до глибокої призадуми та переведення 
конечних реформ, допасованих до потреб 
не тільки сучасної, але також і майбут
ньої оборони загроженої країни. Поло
ження Бундесвери є вийняткове, в порів
нянні з іншими арміями західніх держав.

М. МАТЧАК

ІДЖЕА МАРІНА...
Літо. Вакаційна гарячка опановує бри

танців, не поминаючи також і жителів 
Мідланду. Всі мчать кудись у гонитві 
за сонцем, шукають відпочинку, праг
нучи бодай два тижні пожити безжур
ним життям. Тисячі їх займають штур
мом надморські купелеві місця В. Бри
танії, а інші, маючи більш пригодниць
кий дух, рвуться в чужинні краї, в гли

бину європейського материка, до екзо
тичних Рів’єр Франції та Італії. Це ж 
довгоочікувана мандрівка вакаційників по 
компасній вказівці — на південь.

Втискаємося із дружиною до неймо
вірно переповненого потягу Шеффілд- 
Лондон. Свисток і — прощай, Дарбі! 
Зникають на овиді комплекси будинків 
та кремезні споруди велетня »Селянізу«.
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Хоч на два тижні забуду за хемію та її 
ароматичні запахи.

Небо насупилося й ніяк не віщує доб
рої погоди. Вже недалеко від Лондону 
починає накрапати дощик. Пересідаємо 
з потягу на вигідніший автобус, і неза
баром перед нами виринає рухливо-го
мінке лондонське летовище, всіяне ста
левими повітряними птахами. Гудуть мо
тори, пливуть безконечним потоком люд
ські маси. »Ваш пашпорт, будь ласка« 
— і ми вже поза Англією.

Грізно гуркочуть чотири мотори ре
активного велетня, а довкруги — непро
глядна нічна темрява. Тільки »блідоли
ций« товаришить нам із небесних висот. 
Дівчатка обслуги в малинових одностро
ях звиваються довкола з філіжанками 
кави, цигарками, прохолодними напоями. 
Вигода пасажирів — це їхнє мотто.

В перших проміннях сонця наш гігант 
осідає на спрагнен'й дощу італійській 
землі, на летовищі в Ріміні, докладно 
на тому самому місці, де двадцять років 
тому біліло море шатер, під якими де
сять тисяч українських вояків ждало 
своєї дальшої долі. Власне тут протягом 
двох років існувала наша славна респуб
ліка »Сан Таборіно«.

Лявіною напливають спомини. Ввижа
ються шатра штабової сотні, театр, дос- 
ліджувальна станція рільничої школи, 
юнацький курінь, ярмаркова площа, 
шатра полків і навіть »калябуш« із доб- 
рягою-Миколою при брамі. На овиді ма
йорять, як і колись, три башти респуб
ліки Сан Маріно, купаються в проміннях 
гарячого сонця червоні дахи італійських 
селянських будинків, обплетених вино
градними живоплотами. Як і давніше, 
пшениця вже скошена і складена в по
лукіпки.

Капітан літака повідомляє, що мусимо 
зачекати, бо площу вивантажування 
хвилево зайняли військові винищувачі. 
Ех, військо, військо! Чому завжди ти 
мусиш стояти мені в дорозі?

Ще хвилина і з літака висипаються 
туристи. Приємно вдихнути на повні 
легені ранкове італійське повітря, таке 
свіже-свіже. Автобус жене понадморсь- 
кою маґістралею. Переїжджає через Річ-

чіоне — знану »Мекку« наших хорун
жих і підтоптаних віком старшин та Мі- 
рамаре — місце купецьких пригод і га
вань розради всіх »селепків«. Потім слі
дують Ріміні, Візерба та Іджеа Маріна, 
в якій довелося пробути зиму 1946-1947 
року.

Пізнаю одразу віллу, в якій ми квар
тирували. В порівнянні з височезними 
модерними й люксусовими готелями, во
на виглядає досить скромно, якщо не 
вбого. Сьогодні в цій віллі є папська ва- 
каційна оселя для італійських дітей-си- 
ріт.

Мимоволі напливають меланхолійні спо
мини далекого минулого. Було це Року

Шофери »Ц« чоти, 529 ст. сотні з 
гостями з лічниці Цезонатіко на 

прогулянці. Листопад 1946 р.

Божого 1946-го, коли »Сан Таборіном« із 
блискавичною швидкістю пролітали най
різноманітніші вістки. Одна з них спов- 
віщала про організацію шоферської чо
ти й була, на щастя, правдивою.

Майор Яськевич денним наказом іме
нував хор. Б. Маціва комендантом чоти 
»Ц« 529-ої транспортної сотні. Негайно 
почалася облога його шатра. Охочих є 
багато, але вибраних мало. Всі хочуть 
на волю, хоч і уявну — ген поза табір. 
Першість мають юнаки-випускники та
борових шоферських курсів, а за ними 
йдуть старі дивізійні шофери.

Під’їжджають могутні »Доджі« й по 
хвилині півсотні щасливців уже поза 
табором. Проїхавши Ріміні й Візербу, 
вони опиняються в Іджеа Маріна. З од
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нієї сторони дороги вілла, де маємо за
мешкати, а з другої паркувальна площа 
для транспортних машин 529-ої сотні. 
Лунає команда »струнко« й хор. Б. Ма- 
ців звітує майорові Мітманові прибуття 
чоти, а згодом наступає візита в англій
ського коменданта сотні.

Розвантажувати наше »майно« довго 
не приходиться. Бунчужний Я. Дутка, 
розміщуючи шоферів по кімнатах, про
текційно приділює канцелярійному »шта
бові« три гарні кімнати. І праця починає 
кипіти. Підхор. Р. Старосольський із 
шірмайстром стр. І. Григорашем уже пе
реводять на майдані автомашин потрібну 
інспекцію. Голова канцелярії стр. Є. 
Бірчак, розгорнувши папери, виписує 
шоферам щоденні маршрути й завдан
ня. Бунчужний Мирон Матчак знайо
миться з працівниками головної квар
тири транспортної сотні, де йому дове
деться працювати, а стр. С. Мартюк 
пріє над перекладами з англійської мови.

Наша вілла розташована на узбереж
жі моря. Вона не має ні дротяної огоро
жі, ані військової сторожі. Тільки час 
від часу навідується до неї англійський 
зв’язковий вояк, а поза тим — почуття 
повної свободи. І линуть дні за днями, 
а з ними приходять і перші шоферські 
пригоди.

Завданням нашої чоти було обслугову
вання поблизьких таборів воєнно-поло
нених та деякі англійські військові час
тини. З огляду на це, доводилося подо
рожувати й по кількасот кілометрів 
денно. Але кремезні »Доджі« не завжди 
слухалися молоденьких водіїв, і тому 
перші дні позначилися певним числом 
катастроф, на щастя, без поважних нас
лідків. Не диво, що кожний дзвінок 
телефону електризував хорунжого — а, 
може, знову випадок?

Вечорами шоферам давалися теоретич
ні вказівки та відбувався обмін досві
дом. Одного разу розказує стр. Святий 
таке:

— Мчить стрілою моя автомашина по 
гладенькому асфальті. Вібрація коліс 
перетворюється в мелодійну музику, а 
в кабіні тепло-тепленько, і приємно, і 
мрійно. Нараз машину струшує, і мотор 
гасне — телефонний стовп таки витри

мав зудар, але до Больонії доїхати не 
довелося . ..

Минали дні й шофери набиралися 
вправи у керуванні машинами та в еко
номічному веденні своїх »Доджів« (це 
головне), бо залишки пального стали не
оцінимою копальнею золота. Власне то
му, на, так би мовити, комерційній базі, 
італійці швидко заприятелювали із шо
ферами. Все частіше з ’являється в них 
п’янке італійське вино »россо« або »біян- 
ко«, часами пляшка »Капелюха« чи 
»смерть Селепка« з додатком закуски 
прісного »пане«, покритого кружальця
ми салямі.

Вантажна машина загрузла в болоті і 
модерний транспорт не обійдеться без 

волів . . .

Час до часу, вечорами, лагідний ше
піт Адріятику переривав дзвінкий без
журний сміх сеньйорин. А нагод для 
святкувань не бракувало. От, наприклад, 
уродини хорунжого. Бунчужний дбає, 
щоб усього було доволі, щоб усюди бу
ла зразкова чистота, бо прийдуть гості 
— наші медсестри з Цезенатіво, медсест
ра Люба й інші. А там знову день наро
дження котрогось із шоферів або якась 
інша річниця.

І не нудилося в довгі осінні й зимові 
вечори. Коли ж  у пляшці лишалося тіль
ки трошки напою, а ніч іще »була моло
да«, то його доводилося пити краплина
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ми, при чому голосувалося по-демокра- 
тичному, скільки кому приділити кра
пель. І так до пізньої ночі сміхові й 
дотепам не було кінця!

А в неділі або вільні від праці дні 
комендант сотні радо віддавав для про
гулянок два »Доджі«, приділюючи при 
цьому до охорони транспорту одного зі 
своїх вояків. І ми їхали через села й міс
течка, з цікавістю розглядали мальов
ничі італійські краєвиди, часом зупи
нялися на перекуску чи чарку вина.

Однієї неділі ми вирішили скласти ди
пломатичну візиту республіці Сан Ма- 
ріно. І тут наш хор. Б. Маців не допи
сав, ми зблудили, і, замість опинитися 
на вершку гори Тітано, наші автомашини 
загрузли в болоті розмоклої сільської 
дороги. Треба було найняти аж дві пари 
сильних сірих волів, щоб витягти їх на 
сухе. Але успіх рятункової операції 
треба було відсвяткувати. І запарували 
полумиски макаронів, залоскотав приєм
но ніздрі запах п’янкого вина.

Поволі розв’язуються язики, лине по
ривна пісня, а господар гостинниці ста
ло повторяє: »преґо, сіньйоре« . . . Всі 
веселяться вже на добре. Стр. С. Мартюк 
опікується арсеналом нашого хороните
ля, який у той час своєю блаженною 
добродушністю пригадує мені нашого 
военрука Степанова з десятирічки ім. 
І. Франка у Дрогобичі. Пізною ніччю 
добираємося до Іджеа Маріна й маємо 
велике щастя, що нам вистачило паль
ного.

З дня на день погода стає холодніша. 
З моря дме непривітний вітер. Усе час
тіше падає дощ. Починається зима, і 
наш англійський зв’язковий шкіцує на 
шматкові паперу »файер-плейс«. Хлоп
ці роздобувають десь цегли й цементу, 
а через тиждень камін уже красується 
в нашій їдальні. Звідкілясь привозять
ся колоди й починається святочне роз
палювання ватри. Але морський вітер, 
мабуть, не вподобав собі наш замір, і, 
замість насолоджуватися приємним те
плом, дим вигризав нам оч і. . .

Дзвонить телефон. Приносить радіс
ну вістку, що одна автомашина з нашої

чоти має долучитися до загальної коло
ни, яка їде в Альпи за різдвяними ялин
ками для таборів. Подорож розрахована 
на кілька днів. І от автомашини мчать 
через Больнію і Льомбардський низ аж 
до Больдано в південний Тіроль. В Аль
пах усюди біло-біло — все покрите сні
гом. Дивлюся і мимохіть призабуваєть
ся дійсність, а думки линуть у дрімучі 
ліси Карпат, за Борислав та Ураж, де 
такі чудові гірські схили для лещатар- 
ського спорту . . .

Населення Больцано — це в більшості 
австрійці, тому не диво, що після кіль
кох років знову довелося покуштувати 
квашеної капусти та віденських ковба- 
сок-парівок. У пошукуванні за земля
ками ми зайшли до табору цивільних 
утікачів, але українців між ними не ви
явили. Вся місцева влада знаходиться 
в руках червоних італійських партиза
нів, і нам треба бути обережними, щоб 
не напитати собі клопоту.

Минають дні за днями. Надворі тепліє. 
Отець А. Маркевич проводить реколекції 
та Великодню сповідь. На Великоднє 
Богослужения їдемо до головного табору. 
А там уже роїться від різних поголосок 
і паролів. Це ж, мабуть, наш останній 
Великдень на італійській землі. Часто 
повторяються назви таких країн, як ЗДА, 
Канада, Австралія, й аж наприкінці бе
резня приходить достовірна вістка: ви
їжджаємо на нове місце поселення — до 
Великобританії.

Прощай, Іджеа Маріна, яка кілька 
місяців служила нам гостинним припла
вом на твердому вояцькому шляху! Про
щай, голубий Адріятику, лагідність 
хвиль якого так цілюще впливала на 
заспокоєння розбурханих вояцьких душ! 
Прощай, золотисте піскове узбережжя!

Проходимо крізь браму »Сан Таборіно«. 
Всюди димиться, горить. Панує пригноб
лена тиша. Ввижається палаючий Сасів 
і поблизькі йому брідські села . ..

Наш транспорт останній. На летовищі 
в Ріміні тиша . . .

І раптом чую голос:
— Бон джорно, сіньйоре. Це ваш го

тель. Прошу висідати . . .
І знову в Іджеа Маріна . ..
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ВІЙСЬКОВА ХРОН ІКА

З Б Р О Й Н І СИ Л И  Д Е Р Ж А В  В А РШ А В С ЬК О ГО  
П А К Т У

М ілітарні експерти Заходу оцінюють збройні 
сили держ ав-член ів  Варш авського Пакту, як  
слідує.

ПОЛЬЩ А — Загальний  кількісний стан 
збройних сил виносить 250.000 старш ин і во я 
ків. Суходільні війська мають у своєму складі
180.000 вояків, тобто 14 піхотних дивізій та 
одну параш утну. В останньому часі піхотні ди
візії реорганізую ться за совєтським зразком у 
панцерно-моторизовані. В ійськово-повітряні си
ли складаю ться з 1.000 л ітаків різних типів 
та 50-тисячного персоналу, а військово-мор
ська ф льота має 20.000 залоги.

ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНА — Наземні сили —
150.000 (14 піхотних дивізій) та військово-по
вітряні сили — 700 літаків і 30.000 летунського 
персоналу.

СХІДНЯ НІМ ЕЧЧИНА — Сумарна к ількість 
збройних сил 125.000. З того 100.000 — це н а
земні сили, 15.000 і 300 л ітаків військово-по
вітряні сили та 10.000 — залога військово- 
морської фльоти.

МАДЯРЩ ИНА — 120.000 старшин і вояків у 
наземних силах і 10.000 осіб летунського пер
соналу.

РУМУНІЯ — Загальне число збройних сил 
175.000, з чого 150.000 — це армія, 20.000 — ле- 
тунство і 5.000 — військово-морська фльота.

БОЛГАРІЯ — Загальна чисельність збройних 
сил — 150.000. З того 120.000 — це армія, 20.000 
військово-повітряні сили й  10.000 — військо
во-морська фльота.

Ш Т У Ч Н И Й  О С Т РІВ
О скільки Західня Німеччина не мас на Б ал 

тійському морі відповідного ш м атка землі для 
переведення технічних спостережень за  ракет
но-артилерійськими експериментами, західньо- 
німецькі науковці створили тут ш тучний п л а 
ваючий острів, який, властиво, являє собою 
специфічне судно, що може рухатися й оберта
тися на багатоосевій великій плятформі.

Цей ш тучний острів, використовуваний Б ун- 
десверою для виш колу, мас 50 метрів довжини, 
24 метри ш ирини та понад 7 метрів висоти. Йо
го випірна здатність 3.500 тонн. На ньому є 
власна силова станція.

РО ЗВ ІД У В А Л Ь Н И Й  Т А Н К
На озброєння бразільської армії передано 

легкий розвідувальний танк, відомий під наз
вою »Кутя«. Він мас 12 стіп завдовж ки, 6 стіп

завш ирш ки й важ ить, разом із чотириособовою 
залогою, приблизно 6.000 ф унтів. Поруш уваний 
чотирициліндровим газоліновим мотором, танк 
розвиває ш видкість до 50-ти м иль на годину 
по мощених ш ляхах  і ЗО миль н а  годину по 
перетятому терені.

М одифікація цього панцерного воза може 
бути використана для транспортових цілей 
(перевезення військ) або я к  тягач  (легкий 
трактор).

РА Д А РН А  С И С ТЕМ А

У Ф ранції винайдено нову радарну систему 
для виявлення ж ивої сили ворога або його 
озброєння в бойових обставинах. Ц я система 
здатна зльокалізувати  людей в русі на віддалі 
десяти миль і рухомі вози на в іддалі двадця
ти миль. Маючи спеціяльний акустичний при
стрій, вона мож е розрізнити колесний віз від 
гусеничного та присутність однієї людини чи 
групи людей.

А Л Ю М ІН ІЙ О В И Й  А Н ҐА Р

У ЗДА сконструйовано збірно-розбірний ле- 
тунський анґар, який на протязі 72-ох годин 
можуть скласти 6 осіб, навіть не потребуючи 
для цього будь-яких опеціяльних інструментів, 
ані фундаменту.

У змонтованому стані він має 64 стопи дов
жини, 48 стіп ш ирини і 24 стопи висоти та ва 
ж ить близько 10.000 ф унтів. К онструкція ая ґа - 
ру настільки міцна, що він легко може витри
мати гураґан, ш видкість вітру якого дорівнює 
70 миль на годину. Коли цей ан ґар  закінчить 
свою служ бу в одному місці, його швидко 
можна розібрати на секції і перенести їх  по
вітряним ш ляхом в інш е місце призначення.

Військово-морська ф льота ЗДА замовила 26 
таких самовистачальних анґарів для вж итку 
морської піхоти в Південному В’єтнамі.

Н О В І Ш Т У РМ О В О -Д Е С А Н Т Ш  К О Р А Б Л І

На озброєння амфібійних сил В. Британії 
передано 12.000-тонний ш турмово-десантний 
корабель-док, який нази вається  »Фірлес« 
(»Безстрашний«). Х арактерною  особливістю 
цього корабля є те, що, в разі потреби, його 
задня частина підноситься при допомозі вмон
тованої гідравлічної системи й вилоню є із себе 
4 десантні судна по 85 тонн місткости кожне. 
Крім  того, на його покладі є чотири меншого 
розміру судна, як і призначені дл я  транспорту
вання танків, опанцерених возів, амуніції та 
іншого мілітарного спорядж ення.

В дуж е короткому часі »Фірлес« може виса
дити на берег значну к ількість в ійськ  та випо-
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саж ення для них, вклю чно з важ ким. На його 
покладі є також  плятф орм а для вертолетів, а 
сам він здатний виконувати ролю командного 
корабля чи навіть головної квартири військ в 
обширі акції.

Маючи 500 стін довжини, »Фірлес« посідає 
на озброєнні 4 вистрільні ракет типу »земля- 
повітря« (»Сікат«) і може плисти 5.000 миль зі 
ш видкістю 20 вузлів на годину.

Другим штурмово-десантним кораблем подіб
ного типу, який також  буде в складі амфібій- 
них сил В. Британії, є »Інтрепід« (»Сміливий«).

В ІЙ С Ь К О В О -П О В ІТ Р Я Н І СИ Л И  ІЗ Р А ЇЛ Я

На початку біжучого року військово-повітря
ні сили Ізраїля  складалися з 14.000 осіб летун- 
ського персоналу й м айж е 500 літаків. Сюди 
належ али  4 ескадрильї винищ увально-бомбар
дувальних літаків типу »М іраж ІІІ-С«, оперу
ючих при любих клім атичних умовинах, одна 
ескадрилья »Сапер-Мистере«, 3 ескадрильї 
тактично-бомбардувальних літаків »Ваутор«, 2 
транспортові ескадрильї л ітаків  типів »Норат- 
лас« і »Стратокрузер« і певне число літаків 
типу »С-47«.

Всі винищ увачі озброєні стрільнами »Матра« 
(типу »повітря-повітря«), а протилетунська 
оборона, крім  конвенціональних стрілен, має 
батальйон, на озброєнні якого с ракети »Газк« 
(типу »земля-повітря«).

Р А К Е Т Н И Й  В И Ш К ІЛ  У Я П О Н ІЇ

В наземних військах  самооборони Японії 
створено опеціяльну формацію, вояки якої про
ходять інтенсивний виш кіл  у володінні раке
тами типу »Р-30«, японської продукції. Кож на 
така ракета мас 14 стіп довжини й одну стопу 
в діяметрі, поруш ується при допомозі твер
дого пального й несе на собі бойову головку 
великої єкспльозивної сили вагою від 132-ох 
до 154-ох фунтів. Р акети  »Р-30« вміщуються 
по три у спеціяльному вистрільному пристрої, 
вмонтованому на вантаж ній  автомашині, й мо
ж уть бути вистрілю вані поодиноко або по дві 
зразу.

П О Р Т А Т И В Н И Й  Ш П И Т А Л Ь
В розпорядж ення м едично-санітарних частин 

збройних сил ЗДА, оперую чих у Південному 
В’єтнамі, передано портативний хірургічний 
ш питаль, який  при допомозі важ кого  вертоле- 
ту »СН-52 Скайкрейн« може бути перенесений 
у любе потрібне місце для надання пораненим 
воякам  перш ої допомоги на полі бою перед їх  
евакуацією. Він може вмістити 14 осіб і дозво
лити на одночасну операцію чотирьох пацієн
тів.

Такий мобільний ш питаль, збудований з р із
них алю мінійсвих сплавів, м ає 30 стіп дов
жини, 11 стіп ш ирини та 8 стіп висоти й ва
ж ить 4.000 фунтів. У ньому працю є добра вен
тиляційна система, є електричне освітлення, 
гаряча й холодна вода та всі необхідні для 
хірургічного відділу приладдя й медикаменти.

Американський складений міст на 
транспортовику.

Б Р И Т А Н С Ь К О -К А Н А Д С Ь К А  М О РТ И РА

На озброєння британської армії введено но
ву мортиру »Л-1-А-1«, як у  В. Б ритан ія і К а 
нада випродукували спільними силами. Вона 
важ ить 76 фунтів, має калібр 81 міліметр і 
стріляє найновішою амуніцією — 9,5-фунтови- 
ми стрільнами великої єкспльозивної сили та 
фосфорно-димовими стрільнами. Засяг дії мор
тири — 4.100 метрів.

Вона має заступити попередню 3-інчову мор
тиру. яка була набагато важ ч а від неї і мала 
далеко менший засяг дії. К онструкція цієї но
вої мортири дозволяє вистрілю вати набої по 
різних траєкторіях, і не тільки нові, а й старі 
триф унтові та стандартну амуніцію НАТО.

Н О В И Й  ЗА Х ІД Н Ь О Ш М Е Ц Ь К И Й  Т А Н К

З початком осени біжучого року зброєнева 
індустрія Західньої Німеччини випустила пер
ший танк, який  називається »Леопард« і має 
заступити дотеперіш ній танк американської 
продукції типу »М-47«. Його висота дорівнює 
236 сантиметрам. Озброєний гарматою, довж и
на ц івки якої виносить 5 метрів і як а  вистрі
лює набої калібру 105 міліметрів. Ш видкість 
руху »Леопарда« становить 64 кілометри на 
годину по перетятому терені.

Серійний випуск танків цього типу продов
жується. На протязі наступних трьох років 
західньонімецькі виробні збудую ть понад 1.500 
»Леопардів«.
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К А Т Е Р  Б Е РЕ Г О В О Ї О Х О РО Н И  ЗД А

У ЗДА розпочато будову цілої низки ново- 
типних катерів, які, замінивш и устарілі типи, 
нестимуть служ бу охорони американських уз
береж. К ож ний із них матиме 115 метрів дов
ж ини, 2.750 тонн місткости й залогу, складену 
із 187 моряків. Збудований із спеціальних 
сплавів металів катер поруш уватиметься ді- 
зельно-газовою  турбіною, потужність якої ви- 
носитиме 36.000 кінських сил, але вага її буде 
наполовину менша від ваги вж иваної досі ма
ш инерії, маючої потуж ність усього 6.000 кінсь
ких  сил.

Такий модерний катер матиме вертолетну 
плятф орм у та буде випосаж ений багатьма 
складними системами, в тому телевізійною, 
метеорологічною, компутерно-радарною та оке
анографічною.

Перш ий із 38-ми катерів берегової оборони 
»Гамілтон« уж е опущений на воду. Будова 
трьох дальш их закінчується, а реш та ввійде 
в чинну служ бу на протязі десяти років.

»КОМ М АНДО«
Зброєневі фабрики ЗДА розпочали масове 

виробництво нового типу панцерного возу під 
назвою »Коммандо«. Він поруш ується мотором, 
що має потужність 210 кінських сил, розвиває 
ш видкість до 105 кілометрів на годину по зем
лі й може долати водні перепони. Конструкція 
возу дозволяє йому поруш уватися по схилах 
гір під кутом 600, усувати зі свого ш ляху пе
реш коди й бути повністю самовистачальним 
при найскладніш их обставинах рельєф у міс- 
цевости.

»Коммандо« має бойову веж у з умонтованими 
в ній гарматою і кулеметом, може вмістити в 
собі 11 вояків у повному бойовому виряді та є 
дуж е добрим панцерним возом для ведення 
протипартизанських акцій.

П ІД ЗЕ М Н І Ш П И Т А Л І
У західньснімецькому місті Ґуценгавзен 

(Ф ранконія) збудовано підземний ш питаль, 
який  може протиставлятися дії всіх бомб, із 
нуклеарними включно. В часі війни він може 
вмістити 500 пацієнтів і 160 осіб обслуговуючо
го персоналу, як і чутимуться в ньому ц ілко
вито безпечно. Будова ґуценгавзенського ш пи
талю була розпочата в 1962 р. й закінчена на
весні біжучого року. Другий ш питаль подіб
ного типу споруджено в баварському місті 
Ш лірзеє.

ЗБ ІЛ Ь Ш Е Н Н Я  Й  М О Д Е РН ІЗА Ц ІЯ  
В ІЙ С Ь К О В О -М О Р С Ь К О Ї Ф Л Ь О Т И  ЗД А

В біжучому році ам ериканські кораблебуді- 
вельні доки одерж али замовлення на будову 
57-ми військових кораблів різного типу та мо
дернізацію  14-ти існуючих, із пристосуванням 
їх до вимог часу. М іж новозбудованими кораб
лями є 5 ш турмових підводних човнів, пору
ш уваних атомною енергією, 10 ескортних ви
нищ увачів, 13 амфібійних суден, 1 швидкісний 
корабель допоміжного типу, 2 транспортні ко

раблі для перевезення й вивантаж ення танків 
та 12 модерних канонерок.

М одернізації п ідлягав літаконосець »Мідвей«, 
крейсер »Албані« та певне число ф реґат  і ви
нищ увачів. Загальний кошт усіх робіт, викона
них переваж но приватними корабельнями, ви 
ніс 1,9 більйона долярів.

Грізна сов. ракетна зброя т. зв. »катюша« 
випуску 1965 р.

З Б ІЛ Ь Ш Е Н Н Я  Н О Р В Е З Ь К О Ї 
В ІЙ С Ь К О В О -П О В ІТ Р Я Н О Ї Ф Л Ь О Т И

Згідно з підписаною умовою, З ’єдинені Дер
ж ави  Америки почали доставляти Норвегії 
винищ увальні бомбардувальники типу »Ф-5« 
(»Фрідом Файтерс«). Коли ці достави за к ін 
чаться у 1967 р., норвезькі військово-повітряні 
сили зб ільш аться на 64 літаки, тобто матимуть 
три нові ескадрильї винищ увальних бомбарду
вальників по 20 л ітаків у кож ній  і 4 л ітаки  
для заміни.

Т О РП Е Д А  »М А РК-46«
А мериканські військово-морські формації 

для поборювання ворож их підводних човнів 
одерж али н а озброєння нові торпеди типу 
»Марк-46«. Т ака торпеда поруш ується при до
помозі твердого ракетного пального й може 
віднайти та перехопити найновіш і підводні 
човни, з атомними включно. ї ї  вистрілюють 
різними способами — з підводних човнів, із 
покладів суден, призначених для боротьби з 
підводними човнами, з літаків далекого засягу 
дії та із спеціяльно пристосованих до мети 
вертолетів.

В И С Т Е Ж У В А Л Ь Н А  С И С ТЕМ А
К анадсько-британські ф ахівц і .на протязі 

двох останніх років наполегливо працю вали 
над розробленням проекту спеціяльного п ри 
ладу, завданням  якого було б обслідування 
ворож ої території і передавання інформацій 
тактичного порядку з  поля бою. Початково 
цей прилад, який  названо »Дрон« (»Джміль«), 
мав позначення »СЛ-89«, але пізніш е, коли до 
співпраці була запрош ена Н ім ецька Ф едера
тивна Республіка, що має покрити одну третю
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кош тів реал ізац ії проекту, його позначили ін і
ціалам и »АН/УСД-501«.

Згаданий прилад має форму безкрилої р ак е
ти довжиною 2,5 метра, поруш ується реактив
ним мотором і розвиває ш видкість, близьку до 
понадзвукової. Вистрілю ється з мобільного 
пристрою, мож е летіти по довільній, поперед
ньо визначеній, траєкторії і при допомозі вмон
тованих у ньому фотограф ічних камер робити 
докладні знімки ворожого терену, розташ у
вання ворож их військ, м ілітарних об’єктів 
тощо, а потім повернутися на свою базу. В 
цьому моменті мотор перестає працю вати й 
відкривається параш ут, який легко опускає 
ракету на землю.

М ІЛ ІТ А Р Н И Й  В ІЗ  »Т ІЛ К А Р«
Я к подає американська преса, »ТІЛКАР« — 

Т актікал  Інф антрі Ловд К арє’р  Амфібіос Р е- 
мог — сконструював дуж е дешевий у продук
ції військовий віз для транопсртування м ілі
тарного спорядж ення бойовій піхоті, як а  є на 
фронті. Дванадцятиколесний транспортовець 
мож е їхати  з любою ш видкістю по землі, спи
натися на схили гір, переїж дж ати  рови та з 
повним вантаж ем  плисти по воді. Він важ ить 
понад одну тонну і здатний везти на собі спо
рядж ення вагою три четвертих тонни. Його 
м ож на скинути на землю при допомозі пара
ш уту або перевезти в потрібне місце важ ким  
вертолетом типу »УГ-1Б«.

водах В ’єтнаму. К ож ний таки й  човен має 
шестиособову залогу, 50 стіп довж ини й понад 
13 стіп ширини, навантаж ений  важ и ть  45.000 
ф унтів, поруш ується двома дізельними мотора
ми та розвиває ш видкість понад 25 вузлів. Він 
озброєний двома кулеметами кал ібру  0.50 мілі
метрів у передній частині й такого самого к а 
лібру кулеметом та 81-міліметровою мортирою 
в задній частині.

Американський ракетовикидувач 
випуску 1965 р., подібний до сов. 

»катюші«.

Г
!

На вправах військ НАТО вистрілюють 
ракету, уставлену на транспортовику.

Ф ІН С Ь К А  В ІЙ С Ь К О В О -П О В ІТ Р Я Н А  
Ф Л Ь О Т А

Згідно з рапортами неофіційних дж ерел, 
військово-повітряна ф льота Ф інляндії скла
дається з 3.000 осіб летунського персоналу та 
більш е я к  60-ти тактичних літаків, до яких, 
поруч із модерними літаками »МІҐ-21«, нале
ж ать  і старотипні. Але, н е  зваж аю чи на м а
ленькі військово-повітряні сили, Ф інляндія 
посідає ЗО летовищ, призначених для тактич
ного летунства.

Ш В И Д К ІС Н І П А Т Р У Л Ь Н І ч о в н и
Н а замовлення військово-морської ф льоти 

ам ериканські фабрики будують 104 ш видкісні 
патрульні човни, призначені для операцій на

У Д О С К О Н А Л ЕН Н Я  П Р О Т И Т А Н К О В И Х  
С Т РІЛ Е Н

Досі західньонімецька і ф р ан ц у зьк а  армії 
мали на своєму озброєнні протитанкові стріль- 
на типів »Кобра« (вага 21 ф унт, максимальний 
засяг еф ективної дії 5.200 стіп і ш видкість 280 
стіп на секунду) та »Ентак« (вага 26 фунтів, 
максимальний засяг еф ективної дії 6.600 стіп 
і та сама ш видкість лету), я к і вистрілю вав 
один вояк. Наприкінці минулого іроку Західня 
Німеччина і Ф ранція розробили два нові типи 
протитанкових стрілен п ід  назвам и »Мілан« і 
»Гот«, як і в біжучсму році проходять  експе
риментальні випробовування, а з початком 
1967 р. будуть уведені на озброєння обидвох 
армій, тобто заступлять попередні устарілі 
типи.

»Мілан« є короткодистанційне протитанкове 
стрільно, яке вистрілю ється із труби (на зра
зок »базуки«), поруш ується при допомозі твер
дого пального й у полеті керується комбіно
ваною системою. Чотири хвостові стабілізатори 
унапрямлюють його лет. Вага цього стрільна 
13 фунтів, м аксим ально-еф ективний засяг дії 
6.600 стіп і ш видкість 590 стіп на секунду. Мо
ж е вистрілю ватися також  із триніж ок.

К онструкція стрільна »Гот« подібна до кон
струкції »Мілан«-а, але воно має оптичну 
систему керування й далеко більш і від попе
реднього розміри. Вага — 40 ф унтів, м акси
м ально-еф ективний засяг дії — 13.100 стіп і 
ш видкість 920 стіп на секунду. Вистрілюється 
переваж но із триніж ок, але м ож е вистрілю ва
тися і з возів та вертолетів.
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Огляд військо во знавчих видань

В ОБОРОНІ ЧЕСТИ НАЦІЇ
На німецькому книжковому ринку по

явилися слідуючі студії, які детально 
аналізують причини опозиції проти А. 
Гітлера:

1. Dieter Ehlers: Technik und Moral 
einer Verschwörung — Der Aufstand 
vom 20. Juli 1944;

2. Joachim Kramarz: Stauffenberg —
Das Leben eines Offiziers;

3. “Vollmacht des Gewissens”, том І і IL
Використовуючи дозвіл окремих ви

давництв на зредаґування окремої статті, 
базованої на матеріялах вищезгаданих 
студій, у нашій публікації звернемо особ
ливу увагу на найважливіші принципи, 
які викликали спротив проти політики 
А. Гітлера. Часто стрічаємося із твер
дженням, що німецький нарід у цілості 
солідаризувався із політикою і генераль
ними імперіяльними настановами Гітле
ра. В дійсності такі твердження не від
повідають історичній правді. Від самого 
початку приходу Гітлера до влади (в 
1933 р.) проти нього постала опозиція, 
яка за тоталітарних умов провадила ак
тивний або пасивний спротив. Головним 
ядром спротиву був старшинський кор
пус збройних сил із слідуючими цент
рами:

— в генеральному штабі збройних сил, 
ген. Л. Бек і ген. Ф. Гальдер, (обид
ва шефи ген. штабу);

— в обороні (Абвегр-і), адм. В. Канаріс 
і ген. Г. Остер (обидва шефи за
кордонної розвідки й оборони на
чального командування Вермахту 
— ОКВ);

— штаб армійської групи »Середина«
— на східньому фронті, ген. Г. Трешов;
— Загальне військове управління на 

чолі з ген. Ф. Ольбріхтом;
— Штаби західньої армії на чолі з 

ген. К.Г. Штільпнагелем і ген. Е. 
Роммелем.

Між цивільними опозицію творили:
— соціял-демократичні діячі на чолі 

з Ю. Лебером і ген. секретарем

профспілок (відділ транспорту) К. 
Мірендорфом;

— оточення бюрґермайстра Ляйпціґу 
К. Ф. Герделера;

— оточення знавця права війни і на
родів при ОКВ графа адв. Ф. Г. 
Я. Мольтке;

— нелеґальні уповноважені п роф сп і
лок із своїм оточенням — кол. мін. 
Гессії В. Лейштером і христ. проф- 
спілковцем Г. Кайзером;

— в мін. закор. справ оточення держ. 
секретаря Е. Фрг. Ф. Вайцзеккера 
(який був визначним німецьким ди
пломатом) ;

— оточення проф. кол. пруський мін. 
фінансів Йо. Порітца;

— оточення нім. посла в Римі У. Гас- 
селя;

— оточення графа Кл. Штакффен- 
берґа і граф Шенк Ф. Оберст.

Вищезгадані осередки спротиву проти 
Гітлера відограли найважливішу ролю 
у підготовці демократичної змови в то
талітарній державі, завершеної атента- 
том на фюрера 20. 7. 1944 р. Опозиція 
проти Гітлера не могла прибрати широ
ких розмірів, бо в тоталітарній націо- 
нал-соціялістичній системі панувала спе
цифічна мораль, базована на ідеології 
того ж самого націонал-соціялізму. Крім 
вищезгаданих опозиційних осередків на- 
ціонал-соціялістичній диктатурі, між ні
мецьким народом було багато інтеліген
ції, яка пасивно намагалася протиста
витися фюрерові, і за це багато з її кіл 
попало до концентраційних таборів, або 
були знищені.

Ідеологія націонал-соціялізму — це 
феноменальне явище в історії німецько
го народу. Ця ідеологія та випливаюча 
із неї мораль були безбожні. Гітлер, 
творець націонал-соціялістичного руху, 
вимагав від усіх німців твердости, бру
тальної безпощадности й безкомпромі- 
совости у підборі методів боротьби проти 
всіх противників. Його мораль ґрунтува
лася на егоїзмі, сваволі, сліпому послу
хові і відданості фюрерові. Альтруїзм
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такої моралі мав поглибити німецький 
національний егоїзм, рівночасно він був 
безсовісним у відношенні до інших на
родів і рас, оцінюючи за добро тільки 
те, що мало служити інтересам »святої 
батьківщини«. Райхсфюрер Гімлер у ви
голошеній 4. 10. 1943 р. промові на на
радах групового націонал-соціялістично- 
го проводу в Познані, м. ін., сказав: »Не
залежно від того, чи інші народи живуть 
у добробуті, чи гинуть від голоду, це 
може нас інтересувати лише так довго, 
доки ми їх, як невільників, потребуємо 
для нашої культури. Чесними, вірними 
і товариськими ми повинні бути тільки 
до з нами споріднених кровно, більше 
до нікого. Це є наш найсвятіший закон 
на майбутнє. Наша дбайливість і наш 
обов’язок — це наш нарід і наша кров; 
про них ми маємо думати і ними піклу
ватися, для них працювати і боротися. 
Все інше для нас є байдуже.«

На таких моральних засадах мала 
скріплюватися німецька панівна раса, 
перед якою Гітлер поставив ціль опану
вати найперше всю Европу, опісля інші 
континенти та володіти цілим світом. 
Тому Гітлер виходив із такого заложен
ия: »Ми знаємо, що, коли ми виграємо 
цю війну, щойно тоді наш цілий нарід 
буде міг правильно зажити над ущерть 
наповненою мискою світу«. Під таким, 
а не іншим, аспектом провадив Гітлер 
війну за т. зв. »Нову Европу«, в якій 
панівною нацією мав би бути тільки ні
мецький нарід.

На протязі 12-ти років гітлерівська 
пропаганда годувала німецький нарід 
фразеологією, у якій не було дійсних 
християнських вартостей. Заперечува
лося особисту свободу, любов ближнього, 
толерантність, покірливість, людську 
гідність, співчуття, об’єктивність і лю
дяність. На місце цих шляхетних прик
мет застосовано найбільш огидні методи 
боротьби проти своїх, які не погоджува
лися із »мораллю« диктатури та проти 
всіх ненімецьких народів. Вартість мо
рально-політичної скалі ІІІ-го Райху 
опиралася на ірраціонально-динамічних 
компонентах ідеології націонал-соція- 
лізму. Головне місце в динаміці займала 
ненависть до всіх противників націонал-

соціялістичної ідеології, яка була уза
конена Нюрнберзькими законами. Голов
ною силою диктаторського порядку бу
ли партійні СС з’єднання, виховані на 
засадах націонал-соціялістичної моралі. 
Як відомо, майже всі пруські старшини 
і службовики були з переконання хрис
тиянами; пруське вояцтво було найкра
ще дисципліноване, тому Гітлер вірив, 
що з ними могтиме чинити все, що тіль
ки захоче. Змова 20.7. 1944 р. проти 
гітлерівського режиму — це найкращий 
доказ того, що Гітлер дуже помилявся 
у своїх сподіваннях. Усі учасники змови 
проти режиму, голови держави і началь
ного вождя збройних сил ІІІ-го Райху 
були дійсними християнами, тому вони 
пішли за голосом християнської моралі, 
ламаючи присягу, зложену фюрерові, 
щоб боронити честь свого народу. Тільки 
з’єднання СС, які не мали нічого спіль
ного з християнською мораллю до кін
ця існування ІІІ-го Райху, залишилися 
вірними Гітлерові, його ідеям і моралі.

Гітлер усіми силами змагав до »від- 
християнізування« життя німецького на
роду, тому обидві німецькі Церкви були 
позбавлені права забирати голос у спе
цифічних політичних проблемах. Вправ- 
ді, на протязі 1935-1937 рр. Гітлерові 
пощастило закріпити побудову партій- 
но-поліційної держави, але, рівночасно, 
йому не вдалося ліквідувати засад хри
стиянської моралі, на основах якої по
стала й діяла проти нього опозиція. По- 
ліційний апарат під кермою Гімлера, як 
централізований орган диктатури, у сво
їй діяльності опирався на слідуючих 
трьох засадах: 1. »Правом є тільки все 
те, що корисне для народу«! 2. »Право й 
воля фюрера — це одно«! 3. »Адольф 
Гітлер — це Німеччина, Німеччина — це 
Адольф Гітлер«! Тому етап націонал-со- 
ціялізму в історії Німеччини перед 1945 
роком це перехідний, короткотривалий 
період »бестіялізму« (окреслення Ґріль- 
панцера), обумовленого німецьким ра
сизмом із чисто імперіяльною цілеспря
мованістю побудувати континентальну 
імперію в Европі, доповнивши її пізніше 
територіальними надбаннями в Африці. 
Дальшим перспективним пляном Гітлера 
було те, щоб ІІІ-ий Райх став світовою
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потугою, готуючись до повалення супро
тивної потуги — ЗДА. В праці А. Гітле- 
ра »Майн Кампф« находимо підкреслене 
слідуюче речення: Німеччина або буде 
світовою потугою, або нею ніколи не 
буде!« (»Майн Кампф«, вид. Мюнхен 1933, 
стор. 741). Гітлер під гаслом »Нова Ев- 
ропа« не думав про об’єднання Европи 
у вигляді »пан-европейського руху«, він 
стремів до здобуття керівництва цілою 
Европою, щоб можна було протистави
тися загрозі світової гегемонії північно
американського континенту. Гітлер не 
був реалістом, і на це вказує багато його 
фантастичних плянів. Він, між іншим, 
вірив, що Німеччина об’єднається із Ан
глією проти ЗДА.1)

Мотиви й цілі змови проти Гітлера
Від самого початку проти приходу Гіт

лера до влади (1933 р.) постала опозиція- 
змова, яку можна назвати »партією ми
ру«. Змовники, згруповані в кількох гру
пах, докладали всіх зусиль, щоб не допу
стити до вибуху 2-гої світової війни. Ко
ли ж  війна вибухла, вони робили все 
можливе, щоб чимскоріше вона була по- 
кінчена. Ген. Л. Бек, готуючи пасивний 
спротив проти Гітлера, м. ін., висунув слі
дуючі гасла: »Для фюрера проти війни, 
проти бонзократії; покінчити з методами 
че-ка; привернути право у Райху, мир із 
Церквами, свобода думки«. (З промови 
ген. Л. Бека Ферстер, стор. 106). Отже, 
внутрішньополітично ці гасла були поду- 
мані як еволюційна дія чистки, а не як 
революція. Змовники, дійсні патріоти, 
керуючися реальними можливостями III- 
го Райху, були свідомі того, що політика 
Гітлера, зокрема плянована ним імпері- 
яльна війна, принесе для німецького на
роду катастрофальні наслідки. Тому вони 
були свідомі того, що без повалення гіт
лерівського режиму їм не вдасться до
сягнути заплянованих цілей. Сам атен- 
тат 20. 7. 1944 р. являвся актом для при- 
спішення закінчення війни. Воєнна стра
тегія Гітлера для змовників була боже
віллям. Вони не були пацифістами, а,

і) Н. Picker, Hitlers Tischgespräche im Führer
hauptquartier 1941-1942. Verlag A. Hillgruber u. 
M. Vogt, Stuttgart 1965, S. 145.

беручи на увагу міжнародне політичне 
положення, заздалегідь правильно оці
нювали наслідки воєнної стратегії сЬюре- 
ра, яка потягне за собою »вину національ
ної крови« й буде чорною плямою в істо
рії німецького народу. їхня совість керу
валася паралельно реальнополітичними і 
моральними мотивами. Вони в повній сві
домості ламали зложену фюрерові при
сягу, виступаючи проти катастрофаль- 
ної політики Гітлера і проти хибної воєн
ної стратегії цього »геніяльного диле
танта«. Змовники — це фронт дійсних 
фахівців воєнного мистецтва старої шко
ли, тому всі вони знали, що значить бути 
дисциплінованим. Свою дисциплінова
ність усі вони підпорядкували добру свого 
народу, а не Гітлера, який себе вважав 
Німеччиною. »Запалові націонал-соція- 
лістичного вірую« вони протиставили роз
судливе воєннознавство, власні дипло
матичні й адміністраційні здібності. Ре
ально-політичне »проти« змовники за
держали після 1938 р., після конференції 
в Мюнхені, після перемоги на Заході в 
1940 р. аж до розгрому, після антентату 
на Гітлера 20. 7. 1944 р. Керуючись реаль
но-політичними мотивами, в ім’я добра 
народу, вони хотіли скрутити голову 
гібридові й у цій їхній настанові вирі
шальними були тільки етичні засади, 
тому атентат 20. 7. 1944 р. німецькі воєн
ні мемуаристи називають »повстанням 
совісти«. Цей атентат був скерований 
передусім проти методів гітлерівського 
режиму, який нищив усіх інакшедумаю- 
чих, інакшеоцінюючих політичне поло
ження. Рівночасно, цей атентат мав за
кінчити варварство концентраційних та
борів, в’язниць і екзекуцій німецьких 
патріотів та іншонаціональних против
ників гітлерівського режиму й понево
лення їхніх народів. Генеральною на
прямною усіх змовників були демокра
тичні і соціяльно-демократичні мотиви 
спротиву тоталітарній системі. Тому во
ни плянували на місце цієї системи 
впровадити ц е н т р а л ь н  о-федеративну 
конституцію (на зразок теперішньої, дію
чої в Німецькій Федеративній Республі
ці), соціял-демократичну доктрину й 

_ реформовані поняття. Також існували
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пляни відновити конституційну монар
хію із християнською соціяльною про
грамою. Вони були проти націонал-со- 
ціялізму, який поставив собі за ціль 
поширити імперіялізм німецької раси, 
коштом винищування інших націй, на
родів і рас. їм просвічувала національна, 
а не націоналістична ідея, бо тільки на 
ґрунті національної ідеї можна творити 
концепцію державного і правного по
рядку в Европі.

Ген. Л. Бек у своїх промовах звертав 
увагу на те, що націонал-соціялізм не 
має права стосувати імперіяльну полі
тику на європейському континенті, поз- 
бавляючи свободи й права на самостійне 
життя ненімецькі нації. Богом дане 
право кожній нації жити власним само
стійним життям, тому заплянована полі
тика експансії в ім’я здобуття »життє
вого простору« для німецького народу 
ніколи не може бути здійснена.

У своїх передбачуваннях ген. Л. Бек у 
нічому не помилився. Він згинув, як 
один із змовників проти Гітлера, смер
тю, спричиненою режимом. Ген. Л. Бек, 
а разом із ним багато його однодумців 
віддали своє життя на шибеницях, зла
мавши присягу фюрерові, але зате всі 
вони були вірні своїй нації, бо робили 
все, щоб не допустити до катастрофи.

Останні два акорди драми ІІІ-го Райху
У висліді аналізи студій, згаданих 

на початку нашого огляду, доходимо до 
пригноблюючих висновків. Драма націо- 
нал-соціялістичного ІІІ-го Райху, яка 
розігралася на протязі 12-ти років, ду
же багато причинилася до упадку хрис
тиянських моральних і етичних засад у 
міжнаціональному житті. Гітлеризм і 
російський большевизм мають багато 
спільного. Напр., доктрина Леніна-Ста- 
ліна про конфлікти є ідентична з гітле
рівською. Також у гітлеризмі вихідною 
точкою була криза простірного капіта
лізму. Тому що світ уже є поділений і 
загосподарений старими капіталістични
ми потугами, молоді динамічні народи не 
мають іншого виходу, як тільки війною 
завойовувати собі »життєвий простір«. 
Таке завойовування в розумінні Гітлера

було »справедливою війною«. В цьому 
та в інших прикладах є багато подіб
ностей філософії Федера, Розенберґа та 
інших гітлерівських теоретиків і ідеоло
гів із філософією Леніна-Сталіна. Також 
на відтинку культури гітлеризм визнав 
за переможну тільки культуру німець
кого народу, а російський комунізм ува
жає, що передовою культурою між сло
в’янськими народами є виключно росій
ська культура. В обидвох — у гітлериз
мі і російському комунізмі — дуже чіт
кі ідентичні расові настанови, які ма
ли б переважати національні питомен- 
ності інших культурних націй. Гітлеризм 
і російський комунізм придержуються 
однієї засади, що іншонаціональні куль
тури треба знищити, щоб здійснити 
»злиття націй«. Гітлеризм нищив іншо
національні культури, тому спричинив
ся до упадку західньоевропейської циві
лізації, того найшляхетнішого, багато- 
сторічного експерименту в ділянці люд
ської свободи, який записала історія, а 
постала криза зробилася причиною ха
осу в світі. Гітлеризм допровадив до 
дегенерації культури, і це явище після 
закінчення 2-ої світової війни було на
глядне серед німців.

Гітлеризм був безпощадний супроти 
всіх інакшедумаючих, німців і інших 
націй. Він намагався підпорядкувати 
фюрерському принципові все — політи
ку, стратегію, економіку, культуру, со
ціальну проблематику та ін. Фюрер мав 
заступити християнську мораль і етику, 
він мав стати символом добра. Тому гіт
леризм був проти Церкви, яка стояла 
й стоїть на сторожі морально-етичних 
засад. Змовники проти гітлерівського 
режиму в більшості були віруючими 
християнами, тому вони не могли пого
дитися із звироднілим націонал-соція- 
лізмом, який діяв на шкоду німецького 
народу й був загрозою для всіх нені- 
мецьких націй. Патріоти-змовники знех
тували присягу, зложену фюрерові, й 
пішли шляхом рішучого спротиву, ак
тивного й пасивного, бо організували 
»страйк генералів«, саботували вико
нання наказів Гітлера та заздалегідь по
відомляли альянтів про стратегічні пля
ни фюрера. Змовники-патріоти попов
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нювали злочин головної зради супроти 
фюрера в повній свідомості того, що 
чинять це для добра цілого народу й на 
шкоду злочинному націонал-соціялізмо- 
ві. У висліді під кожним оглядом ви
правданої постави змовників-патріотів 
супроти диктатури драма ІІІ-го Райху 
була розіграна першим акордом — атен- 
татом на Гітлера 20. 7. 1944 р., якого до
конав полковник граф Шенк Ф. Штау- 
фенберґ. Чин цього відважного полков
ника світитиме яскравим прикладом для 
майбутніх поколінь, бо він на першому 
пляні поставив добро народу, а не фю
рера, якому склав присягу.

Невдалий атентат був закінчений тра
гічним акордом для змовників-патріотів. 
Результат цього мольового акорду був 
такий, що гітлерівський режим арешту
вав і запроторив до концентраційних 
таборів близько 7.000 німецьких інтелі
гентів, а, крім цього, ліквідував двох 
маршалів, двох генерал-полковників, 
чотирьох генерал-лейтенантів, одинад
цятьох генерал-майорів, одного адмірала, 
35-ох полковників, 11-ох майорів, 6-ох 
капітанів, двох поліційних президентів, 
одного капітана корвети, двох суддів 
генерального штабу, чотирьох прелатів 
і священиків, шістьох адвокатів, п’ятьох 
професорів університетів та 58 осіб 
інших спеціяльностей. Жниво смертних 
присудів, виконаних на шибеницях, було 
жахливе. Воно вправді є виправдане за
конодавством режиму, але ніколи не бу
де одобрене законами моралі й етики, 
які залишаються незмінними. Режим 
відплатився за атентат жорстокою пім-

стою на своїх найкращих синах і донь
ках, і на цьому перший акорд драми 
ІІІ-го Райху був закінчений.

1944-ий рік, у якому прозвучав акорд 
драми, вже закінчував існування ІІІ-го 
Райху. Не зважаючи на гітлерівську 
пропаганду, що т. зв. »вундерваффе« 
допоможе фюрерові осягнути воєнні цілі, 
уже ніхто не вірив у перемогу. На всіх 
фронтах німецьке вояцтво було нездатне 
до дальшої офензивної війни. Стратегія 
Гітлера кожного дня зазнавала все но
вих неуспіхів, що вже в 1938 р. перед
бачав шеф. ген. штабу полк. Л. Бек, 
разом із своїм оточенням. Зірка »фюре
ра великонімецького народу« на очах 
усіх гасла. Наближався другий і остан
ній акорд драми ІІІ-го Райху — приму
сова капітуляція. І не допомогли Гітле- 
рові його останні оборонні заходи, все
народне ополчення для оборони бать
ківщини. Бравурно розпочата в 1939 р. 
друга світова тотальна війна закінчила
ся смертним акордом »геніального диле
танта« — Адольфа Гітлера і націонал- 
соціялізму: примусова капітуляція,
повна катастрофа, відповідальність за 
другу світову війну цілого німецького 
народу, наслідки війни, чорна пляма в 
історії німецького народу, якої мабуть 
вже не зможуть вибілити майбутні по
коління. В цьому останньому акорді 
Гітлер також психічно заломився, бо 
признав, що »німецький нарід не є особ
ливою расою, яка могла все доконати. 
Вищою расою є народи Сходу, тому пе
ред ними майбутність!«

Walter Warlimont: IM HAUPTQUARTIER 
DER DEUTSCHEN WERMACHT 1939-1945 

Grundlagen — Formen — Gestalten 
A thenäum  V erlag — F ra n k fu rt am  M ain — 

Bonn, 1964
Стор. 570, із 3-ма табелями і 6-ма ілю стра
ціями. Ц іна 14.80 нм (в м’як ій  оправі).

Кож ний, хто займається студіями військово- 
знавства, повинен придбати собі вищ езгадану 
працю ген. артилерії В альтера Варлімонта, 
який від початку 2-ої світової війни до осени 
1944 р. був заступником ш еф а керівного штабу 
Вермахту. Ц іла праця всесторонньо описує 
діяльність і атмосферу генерального штабу 
Вермахту під час приготування до війни та в 
2-ій світовій війні. Вона е поділена на сліду
ючих 7 розділів: 1. Основні дані про організа

цію Вермахту. 2. Д іяльність ген. ш табу в пе
ріоді розбудови збройних сил, вересень 1939 
— травень 1940 р. 3. Ген. ш таб під час перева
ж аю чих воєнних успіхів, травень 1940 до по
чатку грудня 1941 р. 4. Ген. ш таб в часі пере
мін у воєнному положенні, грудень 1941 — 
листопад 1942 р. 5. Ген. ш таб під час поразки, 
листопад 1942 до літа 1944 ір. 6. Ген. штаб під 
час кінцевої ф ази  війни, літом 1944 до травня 
1945 р. Студію доповнюють 3 важ л и в і воєнні 
документи, хроніка подій, список використа
них автором дж ерел — документів і л ітерату
ри, персональний список та автобіограф ія ав
тора.

У цілій праці зображ ена постать А. Гітлера, 
я к  неф ахівця, який  своїми наказам и  спричи
няв напруж ення і прогули в праці ген. штабу.
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Проти наказодавства і стратегії А. Гітлера був 
ф аховий колектив старш ин ген. штабу, який 
своєю повздерж ливістю  і всесторонньо обґрун
тованими аргументами не був спроможний 
спрямувати фю рера на правильний ш лях воєн
них дій. В книзі дослідник д іяльносте ген. 
штабу Вермахту знайде багато різних прикла
дів »стратегії« Гітлера, я к а  заваж и ла на повній 
програній Німеччини. На стор. 166-ій автор 
називає доручення Гітлера »злочинними н ака
зами«. Т аких »злочинних наказів« у студії 
Варлімонта багато. Вони удокументовані ори
гінальними наказам и фю рера для головноко
мандуючих різними воєнними театрами. Н а- 
правду, коли спокійно аналізувати  багато »зло
чинних наказів« Гітлера та їх  конфронтувати 
з плянуванням  ген. штабу, можна дійти до 
застраш аю чих висновків. Гітлер, уваж аю чи 
себе понадлюдиною, не хотів визнавати глибо
ко передуманих стратегічних плянувань ген. 
штабу. Він керувався фю рерським принципом, 
не беручи на увагу порад досвідчених німець
к и х  полководців. Н априклад, до _ напрямних 
директив »Барбаросса ч. 22« ген. Йодль опра
цював проект »особливих доручень« на тери
торіях, опанованих СССР. В цих »особливих 
дорученнях«, м. ін., говориться, що »незабар
ний похід буде чимсь більшим, я к  тільки зм а
ганням зброєю, бо він допровадить до боротьби 
двох світоглядів. Щоб війну закінчити, не буде 
вистачальним опанувати далекопростірні тере
ни та знищ ити ворож і збройні сили. Ц іла тери
торія мусить бути перетворена в держ ави  з 
власними урядами, з якими треба буде заклю 
чите мир«.

Гітлер не послухав порад ген. Йодля, бо він 
був певний того, що до осени 1941 р. німецькі 
збройні сили досягнуть у переможному поході 
Урал, тому зайвим є йти на уступки народам, 
як і вірили, що відзискаю ть свою незалеж ність. 
Ген. Варлімонт у багатьох м ісцях своєї студії 
твердить, що Гітлер не був політиком із ре
альним плянуванням на майбутнє, ані не був 
стратегом. Уся стратегія і політика Гітлера бу
ла побудована на »расизмі«, з упертою наста
новою винищити всі слов’янські народи. Гітлер 
мріяв про »життєвий простір« у Східній Евро- 
пі, не беручи на увагу пересторог ш еф а ген. 
штабу ген.-полк. Лю двіка Б ека.

Ген. Варлімонт у своїй, під кож ним оглядом 
документарно обґрунтованій праці, подає по
декуди деталі із »стратегії« Гітлера, розкрива
ючи перед дослідниками 2-ої світової війни 
всі карти. Він чітко представив кож не нам а
гання колективу ген. штабу, як е  постійно було 
паралізоване Гітлером. Головною силою Гітле
ра, я к а  змуш увала опозицію до безоглядного 
послуху й підпорядкування, були формації 
СС-ів, СА і Ґеш тапо. Терор у диктаторській 
владі Гітлера взяв верх над розсудком досвід
чених полководців і стратегів. З а  непідпоряд- 
кування Гітлер нищ ив навіть найкращ их стар
шин із цього колективу, щоб тільки  вд ерж а
тися при  владі фюрера.

Атмосфера, серед якої приходилося працю 
вати колективові ген. штабу, в ідзначалася по
стійним напруж енням, бо ніколи не м ож на бу

ло знайти відповідної бази д л я  обостороннього 
порозуміння. Н апруж ення м іж  Гітлером і ф а 
ховим колективом стратегів ген. штабу з  к о ж 
ним місяцем під час війни поглиблювалося, 
аж  вкінці дійш ло до кінцевого його заверш ення 
актом 20 липня 1944 р. Вислід цього акту був 
ж ахливий. Гітлер із атентату вийш ов неуш ко- 
джений, зате ген. штаб заплатив за цей від
важ ний крок проти фю рера великими ж ерт
вами.

Неможливо є детально застановлятися і пе
реповідати дуж е багато ц ікави х  епізодів із 
діяльности головної квартири Вермахту в ко
роткій рецензії. Тому ми згадали  тільки най
більш суттєве, що заваж ило на капітуляції Н і
меччини в травні 1945 р. В студії ген. В арлі
монта дослідники 2-ої світової війни мають 
зібраний документарний м атеріял  не тільки в 
справах плянування, стратегії і тактики, але 
також  дані щодо воєнного потенціалу Німеч
чини, її союзних держ ав та всіх  противників. 
У праці е також  багато документів, як і свід
чать про політичний рівень Гітлера, який був 
тільки диктатором, а не політиком із ш иро
ким кругозором мислення на майбутнє. Гітлер 
своєю політикою і стратегією накоїв дуж е ба
гато зла не тільки  для німецького, але також  
і для інш их народів Европи. Тому українці ні
коли не забудуть його т. зв. »Генеральплян 
Ост«, яким було устійнено висилку 65°/о укра
їнців на Сибір та перетворення України в ко
лонію Німеччини.

П раця ген. В альтера Варлімонта призначена 
передусім для тих, як і ц ікавляться  і студію
ють воєнне мистецтво. Вона е багатим джерелом 
знань із ділянки м ілітарної справи та стра
тегії ІІІ-го  Р айху в 2-ій світовій війні.

Georg W. Feuchter: DER LUFTKRIEG 
A thenäum  Verlag, F ra n k fu r t am M ain-Bonn, 
1964
Стор. 403. Ц іна у м’якій  оправі — 28 нм.

Рецензована нами праця майора Ґеорґа В. 
Ф оухтера це вж е 3-тє доповнене видання, яке 
вийшо у світ в 1954 р. П ерш е видання цієї 
праці появилося в 1954 р., а друге — в 1962 р. 
Всі її видання були здійснені великими н акла
дами й вони скоро були розпродані, що свід
чить про актуальність і вартість книж ки.

Автор Ґеорґ В. Ф оухтер у 1-ій світовій війні 
був летуном-винищ увачем, а в 2-ій світовій 
війні служ ив у летунстві вж е в ранзі майора. 
П ісля війни ж ив поза Німеччиною і помер в 
1962 р. Ф оухтер належ ить до визначних ф а 
хівців повітряної війни та е загальновідомий 
із багатьох статтей, друкованих у різномовних 
військових ж урналах . Писав на військово- 
технічні і повітряно-воєнно-історичні теми з 
двох світових війн.

В 1921 р. появилося перш е основне видання 
праці Джюліо Доугет-а (Giulio Douhet) “II  
Dominio dell’A ria” (»Панування в повітрі«), в 
як ій  італійський генерал опрацю вав доктрину 
повітряної війни. К оли в 1909 р. летун Блеріот 
перший раз перелетів А нглійський канал  на
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літакові, який  був винайдений у 1903 р., в тих 
часах іще не було ані одного військового ле- 
тунського відділу, а тодішній майор Доугет 
писав: »Не менш важ ливим  від панування на 
морі буде панування також  і в п о в іт р і. . .  Ц и
вілізовані народи будуть зброїтися і готува
тися до нової війни, і подібно, як  це було з 
наземним військом і військово-морськими си
лами, також  буде гонка зброень у повітрі. Але 
повітряне зброення буде розвиватися повільно 
з  господарських причин... Не може бути сум
нівів у тому, що повітряні сили автоматично й 
неминуче розвиватимуться до нестримних ви
сочин . . .  Б уде неуступчиве суперництво за 
опанування повітря . . .  А еронавтика обов’язко 
во причиниться до повітряної війни в найш ир- 
ш их р о зм ір ах . . .  Крім  розв’язки  технічних 
проблем, повітряна війна буде обіймати багато 
інш их проблем: підготовки, організації, вж и т
тя і т. п. повітряних сил, що примусить до по
стання третьої галузі наук  — доктрини і стра
тегії повітряної в ій н и . . .  Військо і воєнна 
ф льота розцінюватимуть летунство не я к  до
поміжний засіб війни, якого буде вж иватися 
тільки деколи, але радш е дивитимуться на 
нього як  на третього брата, молодшого, але не 
менш важного у великій родині воюючих . ..«

Вищ езгадані засади ген. Доугета — це основ
на думка праці Ф онхтера, як а  у трьох голов
них частинах подає дослівно все, що відно
ситься до безперебійного удосконалю вання 
воєнного летунства, його організації, випоса- 
ж ення, озброєння, його спроможностей у веден
ні повітряної війни і т. д. Вправді, в цій праці 
немає ані словечка згадки про ген. Доугета, 
однак її зміст є опрацьований на основних з а 
садах доктрини повітряної війни італійського 
генерала, батька воєнного летунства.

В 1-ій частині автор у 7-ох підрозділах по
дає найваж ливіш і дані про розвій  летунства 
до та п ід  час 1-ої світової війни. Крім цього, 
у трьох окремих, додаткових підрозділах — 
табелях (стор. 61-63) поданий розвій бомбови- 
ків  і винищ увачів із одним летуном. В 1918 р. 
найбільш а ш видкість лету тяж кого бомбовика 
виносила 125 км/год., а в 1939 р. -— 380-440 
км/год. Висота лету в 1918 р. — 4000-5000, в 
1939 р. — 6000-8000 м. О бтяження бомбами: в 
1918 р. — 400-600 кг, в 1939 р. — 1000-1200 кг. 
Радіюс дій: 1918 р. — коло 800 км, в 1939 р. 
до 3600 км. На інших сторінках праці автор 
подає розвій  тяж кого бомбардувального, се- 
редньотяж кого і ловецького-винищ увального 
летунства вж е в роках 2-ої світової війни та 
після її закінчення.

Під час 2-ої світової війни винищ увачі до- 
сягли швидкости лету до 1000 км/год., а тяж к і 
бомбовики — 820 км/год., при радіюсі дій 16.000 
км. Т акож  дуж е ш видко зростала вага бомб. 
На весну 1942 р. найбільш а бомба важ ила — 
900 кг, літом того ж  року вага зросла до 1800 
кг, а осінню — 3600 кг. Н айтяж ча бомба, яку 
скинули англійці на віядукт біля Б ілеф ельду  
14. 3. 1943 р., важ и ла — 5440 кг.

Автор описує повітряну війну, як  виріш аль
ний ф актор  2-ої світової війни подекуди навіть 
докладно, подаючи к ількість бомбардувальних

літаків  та вагу скинених бомб. Н априклад, 
перш а англійська бомбова атака н а Лібек бу
ла переведена в ніч із 28-го на 29-те березня 
1942 р., в як ій  брало участь майж е 300 бомбо- 
виків, і було скинено — 500 тонн бомб. Далі з 
цієї праці довідуємося, що перш а атака 
»1000-бомбовиків« англійського летунства була 
переведена на К ельн вночі з 30-го на 31-ше 
травня 1942 р., а в ній брало участь 1130 бом- 
бовиків, як і скинули близько 1500 тонн бомб. 
На протязі 1942 р. англійці провели на Н імеч
чину 1000 бомбардувальних налетів, в тому 
числі було 17 тяж ких, а під час кожного з них 
скинуто 500 тонн бомб.

Коли беремо на увагу багато-багато різних 
даних із бомбових налетів на Н імеччину, та 
відплатні налети на Англію, перед нашими 
очима виринає ж ахливий балянс повітряної 
війни, під час якої тільки в Німеччині зги
нуло 525.000 цивільного населення. В 1943 р. 
англійське летунство доконало слідуючі нале
ти на Німеччину:

ЗО налетів із бомбовим ванта
ж ем  — 500-1000 тонн
16 ” ” ” 1000-1500 ”
9 ” ” ” 1500-2000 ”
З ” ” ” понад 2000 тонн.

Перед інвазією  альянти посилили повітряні 
атаки  на Німеччину, з ціллю знищ ити воєнну 
індустрію, заводи синтетичного пального й во
єнні об’єкти та для дем оралізування населення. 
В якій  інтенсивності відбувалося щ ораз біль
ш е посилювання повітряних атак, служ ить нам 
слідуюча табеля:

січень 1944 24.300 налетів або перелетів
лютий 1944 . . 33.600 ” ”
березень 1944 . 42.000 ” ”
квітень 1944 . 51.300
травень 1944 . 87.400
Цими налетами знищено дуж е багато най

кращ их льокомотив та взагалі сильно пош ко
дж ено залізничний транспорт у Німеччині.

З праці ген. Ф оухтера довідуємося, у як и х  
темпах розвивалася летунська промисловість 
і її продукція різних типів воєнних літаків  Н і
меччини й альянтів. Рівночасно, щ ораз більш е 
удосконалювано бойове летунство, так  що 
бомбовики вж е п ід кінець війни розгортали 
ш видкість більш е 800 км/год., а винищ увачі 
— 1050 км/год.

Про все, що подав у своїй студії ген. Ф оух- 
тер, у короткій рецензійній статті є неможливо 
згадати. М атеріял студії з повітряного воєнно- 
знавства є поданий всесторонньо, бо заторк- 
нена також  стратегія і доктрина повітряної 
війни. Тому цю студію варто придбати, особли
во тим, як і ц ікавляться розвитком повітряної 
війни, яка в сучасності прибрала щ е більш  
удосконалених форм. П раця ген. Ф оухтера є 
призначення передусім для старш ин-військо- 
виків. Вона є однією із підручних книг воєн- 
ного летунства й повітряної війни._____________
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E r ic h  v .  M a n s te in :  V E R L O R E N E  S IE G E  
8. A u f la g e  A th e n ä u m  1964, B o n n  
Стор. 664, 24 карт . Ц ін а  в п о л о т н я н ій  
о п р а в і  24 нм .

В 1964 р. вж е 8-им накладом появилися спо
гади польового марш ала Еріха фон Л евінскі 
М анш тайна п. н. »Втрачені перемоги«. В ж е 
сам наголовок грубої, петітом надрукованої 
книги зображ ує її зміст. Опогади М анш тайна 
— це дуж е цінний вклад  до історіограф ії 2-ої 
світової війни. Також  не менше значення цієї 
книги і для історіографії війн на Україні. Але 
перед приступленням до обговорення книги, 
найперш е зосередимо наш у увагу на її авторі.

Еріх ф . Левінскі ген. ф. М анштайн народив
ся 24. 11. 1887 р. в Берліні. Під час 1-ої світо
вої війни спочатку був адъютантом 2-го Гвар
дійського полку, з  яким  відбув кам панії у 
Бельгії, Східній П русії і Польщі. Від травня 
1915 р. ординарець-старш ина, опісля старш ина 
ген. штабу армійського командування, підпо
рядкований ген. ф. Галлвітцу і ген. ф. Белову. 
Літом 1915 р. брав участь у кампанії в п івн іч
ній Польщі, осінню і весною 1915/1916 в поході 
в Сербії, а потім у битві під Вердун і в 1917 р. 
під Айсне. Осінню 1917 р., як  1-ий старш ина 
ген. ш табу 4-ої кавалерійської дивізії, брав 
участь у боях у К урляндії; від травня 1918 р. 
1-ий старш ина ген. ш табу 213-ої піхотної ди
візії та учасник боїв на Заході аж  до зак ін 
чення війни. В 1919 р. був приділений як  стар
ш ина ген. штабу до начального командування 
охорони південних кордонів у Бресляві. В 
лютому 1934 р. був іменований ш ефом ш табу 
Воєнної округи З-Берлін, а в липні 1935 р. 
призначений шефом 1-го ген. штабу (опера
тивного відділу), збройних сил Райхсвери. В 
ж овтні 1936 р. підвищ ений до ранґи ген.-майо- 
ра і начального квартирмайстра 1-го ген. ш та
бу та став першим помічником ген.-полк Л. 
Б ека. В лютому 1938 р. обняв командування 
18-ою дивізією  в Ліґнітц, опісля, як  ш еф  ген. 
штабу армії, окупував Судети. Під час прого
лош ення мобілізації в 1939 р. на становищі 
ш еф а ген. штабу армійської групи »Південь«, 
яка була під командуванням ген. пол. марш ала 
Ф. Рундш тедта, брав участь у поході проти 
Польщі. Від ж овтня 1939 р. на тому ж  самому 
пості з Рундш тедт-ом в армійській групі »A« 
перебував на західньому фронті. Опісля попав 
у к онф лікт із Гітлером з причини непогоджен
ня з офензивним пляном та був із займаного 
посту відкликаний. Йому призначено пост ко
мандира одного піхотного корпусу, яким ко
мандував на західньому фронті, беручи участь 
у підготовці до інвазії проти Англії. В березні
1941 р. призначений командуючим 56-го пан
церного корпусу, з яким відбув рейд від Д іна- 
бурґу до Ільменського озера. Від серпня 1941 
р. командуючий 11-ою армією, як а  здобула 
Крим і Севатопіль та знищ ила біля К ерчі ве
ликі совєтські сили. В серпні 1942 р. одерж ав 
наказ здобути Ленінград і під час рейду зни
щив над озером Ладога сов. армії. В листопаді
1942 р. і ц ілий м айж е 1943 р. бере участь у 
кам панії на східньому фронті, початково ста
раючись допомогти 6-ій армії пробитися з-під

Сталінграду. щоб рятувати південне крило 
німецького фронту, опісля здобуває перемоги 
під Харковом (березень 1943), і за це одержує 
найвищ і воєнні відзначення. Л ітом  1943 р. бере 
участь в останній німецькій оф ензиві на схід
ньому ф ронті: операція »Цітаделлє«, опісля у 
відвороті за Дніпро та в оборонних боях аж  до 
польського кордону. Під к ін ец ь  березня 1944 р., 
з причини розходж ень із Гітлером відносно пе
реведених операцій на східньому фронті, був 
відкликаний з посту командуючого армійської 
групи. П ісля 2-ої світової в ійни М анштайн був 
засудж ений на 12 років ув’язн ен н я  британсь
ким трибуналом; з його процесу є видана 
к н и ж ка: R. Т. Paget. “M anstein, his campaigns 
and his tr ia l”. Collins, London, 1951.

Спогади м арш ала ф . М анш тайна »Втрачені 
перемоги« — це не тільки хронологічно-доку
ментарне представлення усіх воєнних опера
цій цього визначного німецького полководця, 
починаючи від походу проти П ольщ і та к інча
ючи на оборонних боях під час відвороту ні
мецьких збройних сил із східнього фронту. Ця 
книга є рівночасно глибокою аналізою  причин, 
як і заваж или  на воєнній стратегії у кампанії 
проти СССР. Також  у спогадах є багато п ри 
свячено місця політиці і »стратегії« Гітлера, 
який  під час готування пляну нападу на П оль
щ у »Білий«, не рахувався з тим, що війна про
ти Польщ і може бути причиною багатофрон- 
тової війни проти німецьких збройних сил. Н і
мецький генеральний ш таб у своїх к ал ьк у л я
ціях уваж ав, що безпосереднє сусідство з 
Польщею, країною, як а  відділяє Німеччину від 
СССР, є корисне. Ці к ал ьк у л яц ії були обосно- 
вувані тим, що СССР під оглядом воєнного по- 
тенціялу скріпився, й може бути загрозою для 
Німеччини. Ш таб також  брав на увагу й те, 
що Гарантами незалеж ности П ольщ і є Англія 
і Ф ранція, тому ці країни неминуче на випа
док війни не будуть невтральними. Всі приго
тування до кампанії проти П ольщ і були пере
ведені в Нойгаммері. П лян нападу на Польщу 
»Білий« устійнював початок кам панії на день 
26. 8. 1939, -год. 4,30. Однак з уваги на те, що 
щ е не були остаточно закінчен і дипломатичні 
переговори із СССР, початок кам панії визна
чено на 1. 9. 1939, год. 4,45.

На стор. 24-66 спогадів полководець М ан
штайн подає все, що відносилося до кампанії 
проти П ольщ і, не поминаючи ф акту, що до 
участи в наступі були приділені 42 активні ди
візії, а для оборони на Заході залиш ені тіль
ки 11 активних піхотних і 35 дивізій, як і зна
ходилися у стадії організації. Отже, кампанія 
проти Польщ і була розпочата з великим ризи
ком для Німеччини, бо коли б А нглія і Ф ран
ція негайно приступили були до війни, її ви- 
слід вж е на самому початку був би інший. 
П ісля окупації П ольщ і начальн е командуван
ня нім. збройних сил (ОКВ) нам агалося стосу- 
вати супроти Заходу деф ензивну війну, про
ти чого був Гітлер. З цієї причини дійшло до 
конф лікту м іж  Гітлером і ген.-пол. маршалом 
Вальтером ф . Браухічом. (Стор. 67-90).

Із  спогадів марш. М анш тайна »Втрачені п е
ремоги« та інших авторів відомим є, що на-
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пальне командування було ріш уче проти вій
ни. М іж іншим, ш еф  ген. штабу німецьких 
збройних сил ген.-полк. Людвік Б ек  у своєму 
звіті-оцінці військового й воєнно-політичного 
полож ення з дня 16. 7. 1938 р. перестерігав, 
що війна з переважаю чим потенціялом світової 
коаліції допровадить Німеччину до катастро
фи. Дослівно ген.-полк. Б ек  сказав: “Es ist ein 
M angel an Grösse und E rkenntn is der Aufgabe, 
w enn ein Soldat in höchster S tellung in solchen 
Zeiten seine P flichten und A ufgaben n u r in dem 
begrenzten Rahm en seiner m ilitärischen A u fträ 
ge sieht, ohne sich der höchsten V erantw ortung 
vor dem gesam rten Volk bew usst zu w erden”.

З а  правильні прогнози ген.-полк. Б ек  був 
знятий із свого посту та опісля, у зв ’язку  з 
атентатом на Гітлера 20. 7. 1944 р., його л ік в і
довано, як  одного з головних змовників проти 
фюрера.

Н ачальне командування збройних сил перед 
офензивою проти Заходу й пізніш е попадало 
в конф лікт з Гітлером, який змуш ував до ви
конання його »стратегічних« плянів. Вислід 
цих конф ліктів був такий, що Гітлер позбавив 
влади начальне командування збройними си
лами.

О фензива проти Заходу була переведена 
згідно з »Похідним дорученням жовтий« з дня 
29. 10. 1939 р. Також  операційний плян проти 
Заходу був предметом непорозуміння м іж  Гіт
лером і ОКВ. Гітлер дав своє доручення кам 
панії проти Заходу 9. 10. 1939 р. і воно було 
змінене ОКВ, з узглядненням стратегічного по
ложення. Обидва доручення у спогадах в ори
гіналі на стор. 620-623 і 623-625. Ц іла кампанія 
у Бельгії, Голландії, Данії і Ф ранції у спога
дах е висвітлена в подробицях, що вм ож лив
лює вивчити оперативне мистецтво німецьких 
полководців-учасників цілої нелегкої до пере
ведення операції.

Н айбільш е місця присвячено у спогадах бо
ротьбі проти СССР. Цій кам панії присвячуєть
ся аж  448 стор. Найперш е марш. М анштайн 
перевів глибоку аналізу операційного пляну 
проти СССР »Барбаросса«, в якому було багато 
неправильних залож ень і поглядів на воєнний 
потенціял СССР. Також  у спогадах інших ні
м ецьких полководців 2-ої світової війни багато 
говориться про розходж ення між  Гітлером і 
ОКВ з причини »стратегічного« маніяцтва ф ю 
рера, при допомозі якого він хотів здобути 
перемогу над альянтами. Різними операціями 
проти червоної армії марш. М анштайн доказує, 
що за катастроф альний вислід війни проти 
СССР відповідальний тільки  Гітлер і його не- 
ф аховий спосіб керування бойовими діями, що 
було проти всіх засад, випливаю чих із знання 
і досвіду воєнного мистецтва. Він старається 
очистити Вермахт і генералітет від закиду, не
мов би, через свою традиційність і задалеко 
додерж ану льояльність супроти ф альш иво 
інтерпретованих засад, вони спричинили к а
тастроф у Німеччини. Вину за початок і к а 
тастроф альний вислід 2-ої світової війни поно
сить тільки Гітлер, який  потрапив силою на
кинути свою облудну політику Вермахтові та 
поставив стратегічні завдання, яких  не можна

було здійснити. Гітлер перебрав керівництво 
операціями з рук ф ахових  полководців, ви я
вивш и повну індоленцію, коли закінчилася 
ф ізична перевага над противниками його 
збройних сил. Його воєнне наказодавство, як  
це прикладами у споминах подає м арш ал М ан
штайн, було радш е ф антазією  м аніяка, при 
рівночасному нівеченні всяких здорових від- 
рухів його генералів ш ляхом особистих інге- 
ренцій. Для Гітлера не були переконливими 
ніякі логічні концепції ані інтервенції ф ахо 
вих людей генералітету. Він сліпо вірив у пра
вильність власних політичних настанов і був 
певний успіху своїх стратегічних доручень.

Коли йдеться про оперативний плян  »Барба
росса«, він був причиною великих розходжень 
м іж  Гітлером і ОКВ. Гітлер, випливаю чими 
директивами з цього пляну, вірив, що йому 
вдасться досягнути переможного к інця кам па
нії проти СССР воєнними діями північного і 
південного крил німецьких армій. Він не у з
гляднював дійсного віднош ення сил і глибини 
оперативного простору, для обсади якого ні
мецькі сили були невистачальні. ОКВ ураху
вав те, що центральною точкою с Москва, дов
круги якої противник згрупував маси власних 
сил, щоб не допустити до її втрати  із слідую
чих мотивів: 1. В імперії СССР М осква, у про
тиставленні до часів кам панії Н аполеона з 1812 
р., була дійсним політичним центром. Втрата 
цього центру разом із районами, положеними 
на схід від Москви, спричинила б дуж е великі 
втрати для воєнного технічного потенціялу.
2. Крім того, що найваж ніш е, М осква була 
центральною вузловою станцією для європей
ського СССР, тому значення цієї столиці під 
стратегічним оглядом було перш орядне. П ісля 
втрати Москви совєтська оборона практично 
була б роздерта на дві частини, у зв ’язку  з 
чим совєтське воєнне командування вж е не 
було б у спромозі перевести об’єднання загаль
ної .протикампанії. Тому ОКВ головний натиск 
ставив у кампанії на проломання центрального 
фронту. Ці дві. у своїх залож ен и ях  відмінні, 
стратегічні концепції викликали багато непо
розумінь між  Гітлером і ОКВ та в кінцевому 
ф іналі допровадили до неуспіху операційний 
плян »Барбаросса«. Гітлер погодився на роз
поділ німецьких сил на дві т. зв. »Гересгрупи«, 
на північ і на південь від багнистої П рип’яті. 
Вислід був такий, що Гітлерові не вдалося 
досягнути намічених пляном »Барбаросса« по
літичних цілей, а, рівночасно, стратегічна кон
цепція ОКВ була втрачена. Гітлер легковаж но 
трактував збройний потенціял СССР, тому він 
вірив в те, що основні маси червоної армії є 
згруповані на західній частині Совєтського 
Союзу та що ці маси можна буде відважними 
операціями власних армій, в тому особливо 
при допомозі панцерних клинів, у короткому 
часі знищити, внемож ливлю ю чи відворот і 
групування боєздатних совєтських дивізій  у 
глибині території противника. М арш ал М ан
ш тайн заміри Гітлера називає тактичною  »ре- 
цептою«, якої в ніякому випадку не можна 
уподібнювати до »операційного лляну« ОКВ. 
В цьому ллян і ОКВ мав на у вазі не тільки
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віднош ення сил, але передусім  глибину опера
тивного театру, рівночасно передбачаючи зни
щ ення сил противника п ід  час двох кампаній, а 
не однієї, як  це передбачав плян »Барбаросса«. 
На чому ж  були базовані стратегічні цілі опе
ративного пляну Гітлера? На політичних і во
єнно-господарських м іркуваннях. Гітлер вірив, 
що здобуття Ленінграду, колиски большевизму, 
допровадить до морального заломання компар
тію, політичне й воєнне керівництво, що цим 
здобуттям він осягне безпосереднє получения 
із Ф інляндією та опанує східню частину При
балтики, а, опанувавш и багаті на сировину 
стратегічного значення райони України, в тому 
числі особливо Донецький кам ’яновугільний 
басейн та опісля наф тові родовища К авказу, 
позбавить СССР найваж ливіш ої воєнно-госпо
дарської бази, що й буде виріш альним у кам 
панії.

Під час започаткування кампанії проти 
СССР ш ирина фронту виносила 775 км та внас
лідок розгортання дій досягла в 1941-42 рр. 
1.680 км (простір м іж  Ростовом і Ленінградом 
говорить сам за себе). В 1942-43 ш ирина ф рон
ту пош ирилася до 300 км (всі поміри повітря
ним шляхом). На підставі окремих операцій, 
марш ал М анштайн зображ ує ступневе вичер
пування німецьких оф ензивних груп та армій, 
як і діяли до серпня 1941 р. самостійно, кож на 
на одному з трьох ударних напрямків. З по
слабленням їх  Гітлер був примушений пере- 
кидувати сили з одних напрямків на другі. 
Т аке сталося з групою армій середнього від
тинку, сили якої були перекинуті на крила, 
головно на південь до битви п ід Києвом, а 
опісля приспішено завернені на середній на
прямок. У праці м арш ала М анш тайна п л а с ти ч 
н и м  опособом представлені перемоги першої 
офензиви, яку  з успіхом переведено.

К оли ж  червона арм ія на східньому фронті 
приступила до протинаступу, в якому німецькі 
армії почали поносити більш і втрати, Гітлер 
усі неуспіхи приписав своїм командуючим ге
нералам і це ще більш е поглибило протиріччя 
між  ОКВ і фюрером. На протязі двох місяців 
(грудня 1941-го і січня 1942 рр.) Гітлер усунув 
із командних постів м арш ала фон Браухіча, 
м арш ала фон Рундш тедта і генерала Лееб, а 
опісля — аж  35 армійських, корпусних і диві
зійних генералів. М арш ал ф он Райхенав по
мер із причини нервового вичерпання, а заслу
ж ений із першої світової війни ген.-полк. Удет 
поповнив у листопаді 1941 р. самогубство. Крім 
цього, на особливу увагу заслуговує політика 
Гітлера, стосована супроти У країни та інших 
неросійських народів, я к а  також  багато спри
чинилася до повного неуспіху німецької кам 
панії проти СССР.

Багатої на різні оперативні справи студії- 
споминів марш. М анш тайна прямо неможливо 
короткою статтею »рецензувати, тому ми обме
ж илися тільки до найваж ливіш их і основних 
проблем, як і заваж и ли  на висліді кампанії Гіт
лера проти СССР. Спогади марш. М анштайна 
— це дуж е багате дж ерело відомостей про во
єнне мистецтво з другої світової війни на Схо
ді Европи, тому ця книга є документальною

історіографією для дослідників кам панії Гітле
ра проти СССР. Спогади-студія марш. М ан
ш тайна призначені для ф ах івц ів  воєнного 
мистецтва й істориків. Цю дуж е вартісну кни
гу поручаемо й заохочуємо до простудіювання 
її

СТУДІЇ ПРО ПРИЧИНИ АТЕНТАТУ 
НА ГІТЛЕРА

Німецька воєнна мемуаристика багато уваги 
присвятила в різних виданнях стратегії А. Гіт
лера, його політиці та взагал і фюрерському 
принципові. Б агато місця відводиться аналізі 
змови проти А. Гітлера, яка постала з прихо
дом фю рера до влади в 1933 р. та закінчилася 
немов би останнім акордом, атентатом 20. 7. 1944 
року. Ми зупинимося на слідую чих студіях 
про причини атентату на А. Гітлера:

1. D ieter Ehlers: T e c h n ik  u n d  M o r a l  e in e r  V e r 
s c h w ö r u n g  — 20  J u l i  1944. A thenäum  Verlag, 
F rankfurt/M .-B onn, 1964.
Стор. 250, Ц іна 9.80 н.м.

2. Joachim  K ram arz: S ta u f e n b e r g  — 15 N o v e m 
b e r  1907 — 20 J u l i  1944. D a s  L e b e n  e in e s  
O ff iz ie r s .  B ernard  und G raefe Verlag für 
W ehrwesen. F rankfurt/M ., 1965.
Стор. 243. Ц іна 24.80 н.м.

3. V o l lm a c h t  d e s  G e w is s e n s  — P r o b le m e  d e s  
m il i tä r is c h e n  W id e r s ta n d e s  g e g e n  H it le r .  
B a n d  I. A lfred M etzner V erlag, F rankfurt/M ., 
1960. Стор. 599. Ц іна 22.00 н.м.

4. V o l lm a c h t  d e s  G e w is s e n s  — D e r  m i l i tä r is c h e  
W id e r s ta n d  g e g e n  H i t l e r  im  K r ie g e .  B a n d  II. 
A lfred M etzner Verlag. F rankfurt/M ., 1965. 
Стор. 539. Ц іна 19.80 н.м.

Згадані праці всесторонньо аналізую ть при
чини постання змови проти А. Гітлера й на
ціонал-соціалізму, вони є удокументовані істо
ричної вартости документами, тому для дослід
ників політики і стратегії ф ю рера мають вели
ку вартість. Студії всесторонньо розкривають 
дійсність і вартість націонал-соціялізму, його 
мораль, теорію расизму, ім періяльні ц ілі і т. д. 
Цим студіям, як і повинні набути та їх  докладно 
переглянути українськ і політичні діячі, при
святимо дещо уваги.
А В Т О Р  П Е Р Ш О Ї С Т У Д І Ї  Д 1 Т Е Р  Е Г Л Е Р С , 
історик (1924) »Техніка й м ораль змови — 
повстання 20-го липня 1944 р.« аналізує мотиви, 
якими керувалися старш ини ген. штабу, 
профопілковці, дипломати, теологи та інш і ко
ла німецької інтелігенції ( при  організуванні 
змови проти А. Гітлера. На зм іст студії скла
даю ться слідуючі статті:

1. Н аціонал-соціялістична мораль, 2. Мотиви 
й цілі змовників. 3. П олітична етика висліду. 
4. Методи пасивного спротиву. 5. Самогубство, 
еміграція і дезертирство. 6. К олективний та 
індивідуальний відхід. Проблема залиш итися 
при владі-керівництві. 7. Саботаж і, зрада воєн
них таємниць, закордонні саботаж і; саботажі 
зі сторони поліції. 8. О рганізований генераль
ний страйк; проблема присяги; політичне во
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яцтво; спонтанний страйк; льокальні страйкові 
заворуш ення 20.7. 1944 р. 9. Методи активного 
спротиву. 10. Л еґальне листування; »Замітки в 
актах« про повстання; нелегальні меморанду
ми. 11. Словна пропаганда. 12. Конспіративна 
діяльність; 13. А тентат; арешт Гітлера, морд 
Гітлера; мораль атентату і його техніка. 14. 
П ублічне повстання: легальність головної зра
ди; закордонне забезпечення державного пе
ревороту та проблема Сходу-Заходу; термін; 
домашня війна; відголос народу; військовий 
путч.

К нига доповнена документами, листою ж ертв 
повстання, списком використаних дж ерел і 
особовим реєстром. Вона читається пригноблю
юче, бо подавані автором ф акти  націонал-со- 
ціялістичної моралі, політики і стратегії пов
ністю дискримінують цей рух, що поставив 
був собі завдання побудувати »Нову Европу«, 
в як ій  панівною нацією мали бути німці, а 
інші народи підлягали винищенню.

Д Р У Г А  С Т У Д ІЯ  А В Т О Р А  Й О А Х І М А  К Р А М А -  
Ж А  »Ш тауфенберґ«, радника студій у Б ер л і
ні, на підставі історичних документів х ар ак 
теризує ш ляхетну постать виконавця атентату 
на А. Гітлера 20. 7. 1944 р., полк, граф а П Ітау- 
фенберґа К ляуса. Б іограф ічні дані Ш тауф ен- 
берґа записані у  слідуючих статтях студії: 
1. Молодечі літа 1907-1940. 2. Рух із Стефаном 
Ґеорґом — письменником-поетом. 3. Перший 
військовий виш кіл. 4. П рихід до влади Гітлера.
5. Воєнна академ ія. 6. Перш ий воєнний похід.
7. З в ’язок із повстанським духом — 1940-1943.
8. У генеральному ш табі. 9. Р ік  1942 — східні 
добровільці — ш лях  ріш ення — А ф рика 1943- 
1944. 10. Зобов’язання — особи спротиву — 
плян »Валькюре«. 11. П лян атентату, конспіра- 
ційні методи, Ш тауф енберґ і д-р  Ґерделер, 
пляни закордонної політики, інвазія. 12. П ляни 
атентату 20. 7. 1944 р.

В додатку до книги є реф ерат »Думки до 
оборони проти ворож их спадунів на території 
вітчизни«; лист до ген.-пол. м арш ала Ф рідріха 
Паулюса. В окремих додатках поданий список 
використаних дж ерел, список допитуваних 
осіб, список недрукованих дж ерел; реєстри 
місцевих назв, осіб і льозунґів. К нига має 10 
ілюстрацій із ж и ття полковника Ш тауфенбер- 
ґа.

Студія своїм змістом віддзеркалю є дійсність 
націонал-соціялістичного режиму, серед якого 
форм увався політичний світогляд і військове 
ф ахове знання граф а Ш тауфенберґа. Т акож  
у студії дуж е багато місця присвятив автор 
справі організації змови проти Гітлера та ролі 
в ній полк. Ш тауфенберга, який ріш ився доб
ровільно виконати атентат. В ідваж ний полк, 
граф  К ляус Ш тауфенберґ згинув геройською 
смертю не від кулі, але на шибениці. Постать 
цього полковника записана в анналах історії 
німецького народу з  2-ої світової війни, як  
героя, який  пож ертвував своє ж иття, щоб 
рятувати честь цього народу, щоб визволити 
його від націонал-соціялістичної тиранії. П ри
клад  геройства полк. Ш тауф енберґа доказує, 
що героями є також  і ті, як і злам али присягу

фю рерові і піш ли за голосом сумління, щоб 
привернути в країн і християнську мораль і 
етику.

Т Р Е Т Я  С Т У Д І Я  » П О В Н О В Л А С Т Ь  С У М Л І Н 
Н Я «  — це збірка статтей різних авторів, у 
яки х  розкривається цілу диктаторську систе
му гітлеризму та виправдується правно і мо
рально спротив проти фюрера. В перш ій стат
ті є записаний діялог к ількох генералів і ви 
сок и х  держ авних м уж ів у справі правного 
полож ення у держ аві терору, інтерпретація 
поняття »головна зрада«, право спротиву й 
значення присяги (чи присягу м ож на злам ати 
й у як и х  випадках).

У другій статті три автори аналізую ть по
зицію військовиків супроти Г ітлера та узасад- 
нюють право спротиву. Далі насвітлене зн а
чення присяги згідно з католицькою  м ораль
ною теологією, як а  допускає злам ання присяги, 
злож еної голові держави, коли він  діє на не- 
користь народу. Т акож  всесторонньо проана
лізовано під оглядом євангелистсько-лю теран- 
ської теології право на спротив фю рерові.

У третій статті Гельмут К раусн ік  подає пе
редісторію військового спротиву Гітлерові, 
узгляднюючи Райхсверу, В аймарську держ аву 
і націонал-соціялізм  1919-1933 рр. Д альш е той 
ж е .сам автор докладно подає взаємовіднош ен
ня м іж  Вермахтом і націонал-соціялізмом  у 
1934-1939 рр.

Четверта стаття Курта Зендтнера присвяче
на ситуації із осени 1939 р., групам Гальдера, 
Б ека, римським мировим розмовам, реакція ген
штабу, місії д-ра М юллера, проблемам ген ,-  
майора Г. Остера, операції »Зеелєве« і закор
донній розвідній службі.

Окрема стаття колишнього президента Н і
мецької Ф едеративної Республіки проф. Т. 
Гойса присвячена атентатові 20. 7. 1944 р.

Ґеорґ Стадтмюллер у своїй статті присвятив 
увагу літературі до історії військового руху 
спротиву 1933-1945. Книгу закінчую ть список 
осіб, описок поруш ених справ і список авторів.

Т акож  і ця велика книга не щ адить націо
нал-соціалізму, який  спричинився до катастро
ф и  німецького народу та приніс багато шкоди 
культурі й моралі цього ж  народу. К нига ду
ж е вартісна своїм змістом і аналізою  цілої 
безбожницької системи гітлеризму.

Четверта книга — це також  зб ірка статтей 
к ількох авторів п. н. »Повновласть совісти«, 
т. II. Автор Р. Боґач, ф аховий старш ина та 
дослідник воєннознавчих і в ійськових студій, 
у своїй статті розглядає військові проблеми 
після капітуляції Франції. М іж іншим, подає 
політичну концепцію Гітлера супроти Англії, 
військово-чголітичне полож ення п ісля кампанії 
проти Заходу, інформує про різн і воєнні п л я 
ни Гітлера та всі інш і справи, з в ’язан і з вій
ною на Середземному морі.

У другій статті Г. Углік інформує про опера
тивний плян Гітлера проти СССР, різні ком
плікації, випливаю чі з цих плянів, стратегію 
фю рера у протисовєтській кам панії і ін.

Г. Ґрам ль у своїй статті зображ ує військове 
полож ення Німеччини від літа 1940 до весни
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1943 рр., окреслює ситуацію від кап ітуляц ії 
Ф ранції до початку походу проти СССР та 
описує початок кам панії проти СССР до зи 
мової кризи 1941-42 р. і від зимової кризи  до 
спроби атентату середньої групи армій.

Г. К рауснік та Г. Ґрам ль у своїй статті ви 
світлюють поставу альянтів до змови проти 
Гітлера; докладно подають характеристику н і
мецької опозиції, та взагалі аналізую ть поло
ж ення Німеччини після вибуху війни. Також  
критично ставиться до психологічної війни З а 
ходу, страху Заходу з причини німецько-со- 
вєтського пакту ненападу та порушують багато 
інш их проблем, загально незнаних, як і мали 
вплив на перебіг кам панії проти СССР і стра
тегію Гітлера.

Книгу доповнює особовий реєстр, список із 
короткою біографією авторів і речевий показ
ник.

Ця книга, подібно я к  і три попередні, є час
тиною комплекту студій націонал-соціялізму, 
політики і стратегії А. Гітлера, тому її вартість 
для дослідників довоєнного і воєнного періодів 
історії ІІІ-го  Райху велика. Також  і цю студію 
поручаємо українським  політичним діячам  для 
студій і відповідних висновків у реальній виз
вольній політиці й боротьбі українського н а 
роду.

ДЛЯ НАУКИ І ЗАСТАНОВИ
Нещодавно на нашому еміграційному к н и ж 

ковому ринку появилася дуж е ц ікава й цінна 
праця кол. сотника УГА, Осипа Станіміра, п. 
н. »Моя участь у Визвольних Зм аганнях 1917- 
1920 рр.«, присвячена автором »старшинам,
підстарш инам і стрільцям ІІ-го куреня У І-ої 
самбірської бриґади та всім грядучим борцям 
за українську  державність«. Н евелика розмі
ром к н и ж ка (192 стор.) — це черговий дуж е 
вартісний вклад до історіограф ії наш их В из
вольних Змагань.

Сотник О. Станімір н е є істориком, він, як  
бувш ий безпосередній учасник змагань на два 
фронти, разом із своїми товариш ами по зброї, 
творив історію, тому його щоденні спомини 
написані без покликування на документи. 
Він безсторонньо ілюструє ф акти, доверш ені 
українськими політичними проводами й ко
мандуваннями наш их двох армій — УГА й 
Армії УНР. Керую чись передусім сумлінням 
і совістю дійсного українського патріота, автор 
у своїх споминах не відбігає від правди, він 
старається представити її такою, якою була 
дійсність, бо якраз ця дійсність, а не геополі- 
тичне полож ення У країни заваж и ла на про
граш і та втраченні дуж е сприятливих обста
вин для відзискання держ авної самостійности 
України.

Це він робить свідомо, щоб залиш ити май
бутнім поколінням українського народу п е 
р е с т о р о г у ,  як  не належ ить поступати й 
діяти в готуванні боротьби й у боротьбі з 
усіми ворогами української державности. 
Автор, вояк  з академічною освітою, на 7-ій

стор. споминів пише: » . . . м а й м о  сміливість
признатися до своїх промахів і їх  у майбут
ньому направити та їх  вистерігатися«.

Я краз цієї відваги українським  політичним 
діячам  на еміграції бракує, бо, коли йдеться 
про висвітлення правди причин  запропащ ення 
сприятливих можливостей відновлення наш ої 
державности, часто стрічаємося з відповідями, 
як і розминаються з історичною правдою  та 
суперечать здоровому розсудкові. П ісля прог- 
рання наш их Визвольних Зм агань  усю вину 
приписувано двом українським  урядам, бо є 
абсолютно недопустимим, щоб у боротьбі за 
визволення народу діяло аж  д ва  політичні про
води, м іж  якими не могло бути координації 
дій. Недопустимим явищ ем було також  існу
вання двох українських армій, м іж  якими, оці
нюючи вж е з перспективи, дійсною армією 
була У країнська Галицька А рмія (УГА). В на
шій рецензійній статті звернемо увагу не так 
на зміст спогадів, як  на деякі кардинальн і по- 
імилки у продовж уванні наш и х  В извольних 
Змагань, як і сотн. О. Станімір у своїх споми
нах пригадує і перед ними перестерігає.

Постання кож ної поневоленої держ ави  до 
самостійного існування узалеж ню ється від 
внутріш ніх і зовніш ніх ф акторів . П ерш і з них 
— це національна й політично-держ авна зр і
лість даного народу до самостійного держ ав
ного ж иття: консолідація народу, його воля, 
здібності до об’єднаних дій. Усі ц і ф актори 
залеж ать  від політичних ідей, суспільної 
структури, господарського потенціялу й к у ль 
турних традицій. їх  кож ний нарід здобуває і 
закріплю є еволюційними 'Процесами, як і постій
но відбуваються в ньому, тому знання цих 
процесів — ц е  конечність для оцінки вартости 
народу під час конкретної політичної ситуації.

Ф актори другої категорії випливаю ть із м іж - 
народньої коньюнктури, тобто зац ікавлення 
вж е існуючих держ ав у тому, «хцоб даний нарід 
мав свою власну, від нікого н езал еж н у  держ а
ву.

Коли дещо глибше застановитися над вищ е
згаданими факторами та їх  дош укуватися у 
праці сотн. О. Станіміра, прийдемо до виснов
ку, що в часі наш их держ авн и ц ьки х  зм агань 
нам їх  у більшості бракувало. На зем лях З а -  
хідньої України національна й політично-дер
ж авн а зрілість нашого народу заверш увала 
своє повне дозрівання, зате на зем лях Схід- 
ньої України під цим оглядом наш  нарід був 
далеко позаду. Деякі нові історики твердять, 
що Визвольні Зм агання прийш ли заскоро, й у 
цьому є багато правди. Б удівничі української 
державности цього періоду не були в достатній 
мірі підготовані до подій, як і їх  прямо заско
чили. Також  під оглядом консолідації політич
ної дії не було й не могло бути однозгідности, 
бо два українські уряди керували  змаганнями 
не по-фаховому, майж е повністю непідготова- 
но. Крім цього, уряд УНР за яв и в  П ілсудському 
про свою незацікавленість долею  земель З а -  
хідньої України,, що мало вплив н а  ріш ення 
амбасадорів під час мирової конф еренції у 
П ариж і.
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В роках Визвольних Зм агань українському 
народові бракувало одного об’єднаного політич
ного проводу, однієї центральної влади й одно
го гойну дій. Збройні сили під час змагань 
підлягали двом урядам, і їм бракувало основної 
стратегічної підготовки, сконкретизованих кон
цепцій та воєнної доктрини. Все це було з а 
недбане від перш их днів держ авного будів
ництва. П ілсудський (самоук воєнного мисте
цтва) вж е під час революційної підготовки 
звернув особливу увагу на військовий фактор, 
тому в другій половині 1908 р. приступив до 
організаційно-військової дії. Він був рішучим 
противником усяких псевдоармійських ф ікцій  
і через це докладав усіх зусиль, щоб військові 
польські кадри організувати згідно із засадами 
воєнної стратегії. В нас ж е, крім Леґіону Січо
вих Стрільців, не було конкретних заходів 
організації війська, яке мусило б оборонити й 
закріпити акти проголошення української дер- 
жавности. Н а землях Західньої У країни не 
було старш ин-українців генеральної булави, бо 
наш і батьки ставилися чомусь до військово- 
знавства з упередж енням. Знов ж е ж  на При
дніпрянській У країні було багато старш ин із 
закінченими воєнними академіями, але уряд 
УНР їх не потрапив використати для органі
зації української національної армії. Великі 
маси українського вояцтва від самого початку 
не було кому організаційно оформити, а чільні 
керівні пости по військовій лінії були обса
дж ені тільки такими людьми, як і гальмували 
ініціативні спроби інших, скеровані на ство
рення армії. Здемобілізоване з колиш ньої цар
ської армії українське вояцтво підпало під 
вплив больш евицької пропаганди, або прямо 
відходило додому. П ізніш е з вояцьких мас були 
сформовані дивізії, але перед комуно-больш е- 
вицькою навалою  вони встояти не змогли.

В 1917 р. дійшло в Росії до ж овтневої рево
люції. Російські армії розпалися не через по
несения якихось виріш альних поразок на по
л ях  битв, але тільки тому, що були морально 
розкладені знутра засобами моральної деструк
ції, яка  від того часу ввійш ла в склад арсеналу 
розкладової боротьби у психологічній війні. 
Цьому розкладові не потрапив протиставитися 
уряд УНР, тому його армія не відповідала по
требам тогочасної оборонної війни. Про все це 
сотн. С. Станімір згадує у своїй праці, подаю
чи подекуди навіть деталі з тих воєнних спро
можностей. Також  багато уваги присвячує він 
протипольській кампанії УГА, воєнним діям 
УГА в Східній Україні, трію мфам та упадкові.

К н и ж ка сстн. О. Станіміра не тільки при
гадує наш і помилки минулого, вона повчає і 
примушує читача до застанови й  відповідей 
на слідуючі питання:

1) Чи наслідки будівничих держ авного відро
дж ення України 1917-1920 рр. все щ е й далі не 
поповнюють ті самі політичні помилки?

2) Чи ми, навчені досвідом двох світових 
війн, потрапили скореґувати багато неправиль
ностей минулого?

3) Я ка є наш а визвольна стратегія та як і 
наш і визвольні концепції?

Всі вищ епоставлені питання вимагаю ть кон
кретної відповіді від політичних діячів укра
їнської еміграції! Але, замість прогресу, в нас 
зауваж ується регрес, повторю вання щ е біль
ш их помилок. Тому може ц я  скромна книж еч
ка сотн. О. Станіміра буде пош товхом до гли 
бокої застанови та скерування наш их змагань 
за здобуття наміченого ідеалу об’єднаними зу 
силлями на зовніш ньому і внутріш ньому від
тинках боротьби.

О г л я д  в ій с ь к о в о з н а в ч и х  в и д а н ь  з л а д и в  
п о р . Ф . К о р д у б а .  М ю н х е н ,  Н ім е ч ч и н а .
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С П Р О С Т У В А Н Н Я
У »Вістях Комбатанта« появилася стаття про 

К ап італу  пропам’ятних відзнак 1-ої УД УНА, в 
як ій  сказано, що недіяльність Президії К ап і
тули в Лондоні змусила інш их членів на влас
ну руку перевести референдум, перевибрати 
Президію і перенести осідок К апітули до К а 
нади. Р івнож  закидається Президії, що вона 
зам кнулася в »Гетто«. Що, властиво, автор 
статті розуміє під словом »Гетто«?

На ці закиди П резидія Капітули заявляє 
слідуюче:

1. П резидія діяла на підставі правильника, 
в якому є точно очеркнена діяльність К ап і
тули.

2. П резидія мала зв’язки  із бувшими диві- 
зійниками в цілому вільному світі.

3. П резидія уділю вала інформацій усім тим 
особам, як і зверталися до Капітули, дуж е часто 
не в справах відзнак.

4. Президія К апітули була заскочена ство
ренням К апітули в Чікаґо, однак по нараді 
потрактовано її як  К апітулу місцеву для видачі 
комбатантської відзнаки на американському 
континенті.

5. Члени мають право перевести зміну, однак 
це мусить бути зроблене через існуючу Пре
зидію, яка зі своєї сторони, на баж ання членів, 
мусить перевести референдум.

6. Покищо не одержано листів від членів 
Капітули, в яких  вони вим агали б перевести 
референдум, тому П резидія надальш е зали ш а
ється без змін особового складу із осідком в 
Лондоні.

За Президію К апітули:
Сот. М . Д л я б о г а  Сот. М . Б іл и й - К а р п и н е ц ь  

(голова) (секретар)

З В І Т  Ч.  2
З ДІЯЛЬНОСТИ КАПІТУЛИ ПРОПАМ’ЯТНИХ ВІДЗНАК 

1-ОЇ УД УНА ТА БИТВИ ПІД БРОДАМИ

К апітула була основана у часі, коли щ е не 
було Братства 1-ої УД УНА, однак на перш их 
Основуючих Зборах Б ратства, члени одобрили 
існування Капітули.

К апітула існує на підставі правильника, з а 
твердженого дня 18-го вересня 1951 р. п. гене
ралом П. Ш андруком, як  бувшим командува
чем УНА:

В склад Капітули входять слідуючі особи, 
бувші члени 1-ої УД: п. М. Длябога, А. Тим- 
кевич, Д. Порохняк, С. Силенко, Р. Долинський 
(помер), Г. Сосідко, М. Б ілий-К арпинець, В. 
Яворський, Р. Барицький, Я. Гаврих, отець

канцлер М. Левенець, Б. П ідгайний, В. Коссак, 
В. Керод і О. Городиський.

Екзекутивою Капітули є її П резидія, яка 
складається з трьох членів: голови — М. Д ля- 
боги, заступника гол. — Р. Б арицького і секре
таря — М. Білого-Карпинця.

Осідок Капітули є Лондон (Англія) тому, що 
тут є найбільш е її членів і тому, що в ОбВУ 
було найбільш е зорганізованих бувш их членів 
1-ої УД УНА.

Завдання Капітули було видати дві відзнаки 
— 1-шої УД та битви під Бродами, що вона і 
зробила.
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Свою діяльність П резидія почала без пенні 
в касі, а щоб видати відзнаки треба було мати 
на початок близько 200 ф., й ці гроші мусилося 
позичити в різних організаціях, як  СУБ, ОбВУ 
та інші.

Відзнаки були видані в Німеччині, тому що 
там ціна видачі була найдеш евш а. Всі справи, 
як і були зв ’язані з видачею відзнак у Німеч
чині, полагодж ував л. сот. В. Коссак. Цілість 
праці з видачею відзнак була виконувана го
ловою Капітули.

Відзнак 1-ої УД УНА видано . . . .  2.000 
” битви під Бродами ” . 500

І УД УНА БРОДИ
1. Продано членам 1-ої УД 1608 284
2. Видано родинам пропавш их 34 58
3. Видано даром інвалідам 6 2
4. Видано приватним збирачам 6 7
5. П ропали в часі пересилки 18 8
6. Нерозчислених в продажу 

П. П. Силенко 9, п. І. Ш остак
ЗО 39
П. І. Ш остак 20, п. В. Коссак 10 ЗО

1711 388 ^
Залиш илося до розподажу 
І УД УНА 289

” ” ” Броди 112
Крім цього залиш илося щ е досить багато 

стяж ок до відзнак Броди, як і можна додатково 
набути.
З а  цілий час вплинуло до 
каси ф унтів 1111.18.06
З чого позичка 264.13.06
Відсотки 62.09.09
З а  відзнаки 784.15.03 1111.18.06

В и д а т к и
1. Зворот позички . . . 264.13.06
2. К анцелярійні видатки 25.14.09
3. Пошта й висилка відзнак 115.06.05
4. В ідзнаки 387.12.04 793.07.00

ф. 318.06.06

Гроші ці є ульоковані в »Новій Фортуні«
При цій нагоді я  дозволю собі злож ити щиру 

подяку всім тим, Вп. Панам, як і допомогли мені 
розповсюдити відзнаки поміж бувш их членів 
дивізії. Рівночасно мушу із прикрістю  ствер
дити сумний ф акт, а саме, що Братство на те- 
рені ЗДА заснувало другу К ап ітулу  для видачі 
»Медалі«, не порозумівш ися з у ж е  існуючою 
Капітулою. Уважаю , що воно вийш ло якось не 
так, я к  повинно б бути, бо ми є всі бувші 
члени 1-ої УД УНА. Мені здається, що ці па
нове, як і були в дивізії найкоротш е, сьогодні 
мають найбільш е до сказання, і то неправди. 
Пишуть про події, яких  вони не бачили на 
власні очі, ані не чули із першого дж ерела. 
Вони забувають, що ж ивуть щ е очевидці, які 
були в дивізії від самого початку й до кінця 
та брали участь у всіх боях дивізії. Дезерти
рами вони не були і в корпусі власної ш кіри не 
захищ али.
Лондон, 22-го лютого 1966 р.

М . Д л я б о га  
(голова Капітули)

Повище зіставлення провірено і знайдено 
згідним з касовою книгою, веденою п. сот. 
Длябогсю.

Лондон, 25. 10. 1966. хор. Я. Гаврих 
сот. М. Б ілий-К арпинець

З ДІЯЛЬНОСТИ ОбВУ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОбВУ
Х У І-ті Річні Звичайні Загальн і Збори ОбВУ 

відбулися в суботу, 14-го травня б. р., в залі 
дому Лестерського Відділу СУБ. Ними керу
вала обрана на внесок п. М. М узики Президія 
в складі пп.: К . Роснецького — голова, сот. І. 
Гвоздика — заступник голови та М. Вереса — 
секретар.

Голова Зборів відчитав порядок нарад, який 
був затвердж ений одноголосно, а п ісля цього 
запросив до Почесної П резидії слідуючих пп.: 
д -ра С. М. Фостуна (СУБ), О. Довбуша (КУ 
СУМ), проф . В. Ш аяна (УПОК), інж . Т. І. К уд- 
лика (УКРада), І. Р авлю ка (»Нова Фортуна« і 
»Фреґата«) та Дж, Р. Б ровна (АУТ-во). Всі во
ни склали Зборам усні привіти, а п. К. Рос- 
нецький вітав збори в імені СУУВ.

Писемні привіти, як і зачитав секретар 
Зборів, надіслали: проф . Роберт Лісовський 
(голова СУБ), Дирекція УВС, інж . Р. Б. Руден- 
ський (УХР — В. Британія), У країнське Про

мислово-Торговельне Підприємство »Подолія«, 
п. В. Борецький (КоДУС), К лю б Старшин 
Українців, АУТ-во, Ф ронт Симона Петлюри, 
К райова Управа Союзу У країнських Ветеранів 
у Великій Британії, Л еґія У країнських Пов
станців у В. Британії, полк. ГІН В.. М алець, 
полк. Р. В. Кокрда, ген.-май. Р ічард Гілтон, 
Всеч. о. Андрій Гринах, П ровід П ЛА СТ-у у В. 
Британії, о. д-р  А. М ихальський, Головна 
Управа О У Ж  у В. Британії, У країнська Ком- 
батантська Рада У В. Б ританії та  маестро П. 
Дністровий.

З черги Збори обрали слідуючі комісії: Вери- 
ф ікаційну — пп. Б. Головатий, О. Дем’янчук, Я. 
Ф атериґа (внесок -п. В. Андрусишина), Ф інансо- 
во-П лянову — пп. інж . Т. І. К удлик, М. Гайва, 
М. З ахарч ук  (внесок п. О. Дем’янчука), Резо- 
люційну — пп. д-р С. М. Фостун, дир. І. Р ав- 
люк, В. Нагайло (внесок п. Я. Ф атериґи) та К о
місію для перевірки протоколу з попередніх
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Загальних Зборів — пп. В. Яцьків, М. М узика,
І. Візньович (внесок п. В. Андрусишина, п ід
триманий п. Я. Фатериґою). Скрутаторами 
обрано ггп. М. М узику та Я. Фатериґу.

Докладні звіти про діяльність Централі 
ОбВУ за минулі два роки подали пп. сотн. М. 
Б ілий-К арпинець та д -р  С. М. Фостун, охоплю
ючи в них усі ділянки праці, вказую чи на 
існуючі неґативи, підкреслюючи позитиви й 
здобуті ссяги та накреслю ю чи завдання на 
майбутнє, а ф інансовий звіт представив Збо
рам  п. М. Гайва.

Суд Чести мав приємність подати до відома 
Світлим Зборам ОбВУ, що на протязі минулої 
каденції він не мав до полагодж ення абсолют
но н іяких справ, а це свідчить про високий 
моральний стан нашої вояцької установи та є 
гідним до наслідування.

Звіт Контрольної Комісії прочитав сотн. І. 
Гвоздик, констатую чи в ньому, що ГУ вив’я за 
лася з усіх своїх обов’язк ів  задовільно та да
ючи пропозицію на уділення їй абсолюторії, що 
було зроблене одноголосно.

Безпосередньо після цього сотн. І. Гвоздик 
виступив перед Зборами з чудово опрацьованою 
і глибокозмістовною програмовою доповіддю, 
яку, що треба спеціально підкреслити, він не 
читав, а говорив з пам ’яті й це в щ е більшій 
мірі заваж ило на її загальній  вартості. Ця до
повідь подавала огляд револю ційно-визвольної 
боротьби українського народу за держ авність і 
ф орм улю вала ті багатогранні завдання, як і 
стоять сьогодні перед українськими вояками 
в запеклій  та  безкомпромісовій боротьбі У к
раїни з її одвічним ворогом Москвою.

Звіт Комісії по перевірці протоколу з попе
редніх Загальних Зборів подав п. М. М узика й 
на її внесок Збори цей протокол затвердили 
одноголосно.

В дискусії над звітами, поруш уючи різнорід
ні питання і проблеми, взяли  участь пп. П. 
Семак, І. Ф едчиняк, В. Андрусишин, П. Г л о т 
ко, І. В ізньович, П. Прокопів, М. М узика, М. 
Гайва та інж . Т. І. К удлик.

П ісля відповідей дискутантам  сотн. М. Б іло- 
го-К арпинця п. Я. Ф атериґа прочитав звіт Ве- 
риф ікаційної Комісії, стверджуючий, що на 
зал і нарад є 41 делегат із 57-ма голосами, з а 
ступаючий 1.710 членів ОбВУ, та 18 гостей, 
вклю чно з членами ГУ ОбВУ та рядовими чл е
нами.

На внесок п. В. Андрусишина, підтриманий 
п. М. Музикою, Збори вибрали головою Цент
ралі ОбВУ сотн. М. Б ілого-К арпинця, а на вне
сок п. М. Захарчука, підтриманий п. В. Андру- 
сишином, Головну У праву в такому складі: 
д -р  С. М. Фостун, сотн. І. К. Гвоздик, інж . Т. 
І. К удлик, інж . П. М аслій та пп. П. К іщ ук, М. 
М узика, М. Гайва, В. Нагайло, В. Томків, Я. 
Ф атериґа, М. П оврозник й О. Дем’янчук — чл е
ни та пп. Б. К аш евка і В. К індрат — заступ
ники.

До Контрольної Комісії (внесок п. М. Музики) 
ввійш ли слідуючі пп.: пор. М. Вереміенко — 
голова, інж . В. О леськів та п. М. Захарчук  — 
члени й пп. І. С кальський та В. Андрусишин 
— заступники.

Суд Чести (внесок п. В. К індрата) обрано в 
такому складі: м ґр  П. Цимбалістий — голова, 
дир. І. Р авлю к і К. Роснецький — члени - та 
М. Б арабаш  і В. М артинюк — заступники.

Сотник М. В ілий-К арпинець урочисто вру
чив нагороди: на перш ий рік  Відділові ОбВУ 
в Стокпорті, а на другий — Відділові ОбВУ в 
Мідлетоні.

О скільки д-р  С. М. Фостун вніс пропозицію, 
щоб Відділи відбували свої Збори один раз 
на два роки, над нею в и в ’язал ася  ж вава диску
сія, в як ій  забирали голос слідуючі п п .: М. 
Вереміенко, П. К іщ ук, С. Риш кович, В. Андру
сишин, П. Ґлош ко, І. В ізньович, М. М узика, 
Ю. Собків, інж . Т. І. К удлик, П. Семак, В. 
Нагайло, М. Гайва та Н. Ільницький. Думки 
дискутантів були поділені, але в результаті 
дискусій вирішено відбувати Збори, як  і досі, 
щороку.

На препозицію д-ра С. М. Ф остуна Збори 
висловили п. сотн. М. Длябозі щ иру подяку за 
його довголітню -працю на провідних постах в 
Об’єднанні бувших Вояків У країнців у Вел. 
Британії.
-я Звіт Ф інансево-П лянової Комісії представив 
інж. Т. І. Кудлик, подавш и проект бюджету, 
який  Збори затвердили одноголосно. Нова 
дискусія виникла навколо питання піднести 
членську вкладку  чи залиш ити її на поперед
ньому рівні, а в ній узяли участь пп.: І. Дутка, 
І. Космірак, Я. Ф атериґа та В. Нагайло. Вкінці 
вирішено висоти членської вкладки  не підно
сити.

Резолю ції Х У І-их  Звичайних Річних Загал ь 
них Зборів ОбВУ, текст яких  був друкований 
у попередньому числі »У країнської Думки«, 
прочитав д-р  С. М. Фостун, а Збори прийняли 
їх  бурхливими оплесками.

Після подяки -предсідника Зборів членам Ді
лової і Почесної П резидій та всім делегатам і 
побаж ання всебічних успіхів новообраній Уп
раві, Збори ОбВУ закінчилися відопіванням 
національного гимну.

М . В е р е с

Р Е З О Л Ю Ц І Ї
Х У І - и х  Р І Ч Н И Х  З А Г А Л Ь Н И Х  З Б О Р І В  

О Б ’Є Д Н А Н Н Я  Б У В Ш И Х  В О Я К І В  У К Р А Ї Н Ц І В  
У  В Е Л И К І Й  Б Р И Т А Н І Ї

І.
1. Загальн і Збори Об’єднання бувш их Вояків 

У країнців у В еликій Б ритан ії в ітаю ть героїч
ний український  нарід на Р ідних Землях, усіх 
братів і сестер, які, будучи розкинені по ш и
роких просторах совєтської комуністичної 
імперії, ведуть завзяту  боротьбу з ворогом, 
змагають до визволення української нації та 
обстоюють її право ж ити вільним, суверенним 
і самостійним держ авницьким  ж иттям .

2. Загальн і Збори ОбВУ вітаю ть зі синівсь
кою відданістю Ієрархів У країнських Церков 
і баж аю ть їм кріпкого здоров’я  та багатьох 
успіхів у їхній  праці і служ інні Богові й Б ать 
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ківщ ині. Збори вітають також  Всечесніше Ду
ховенство У країнських Церков та висловлю
ють йому подяку за моральну підтримку і спів
працю.

3. Загальн і Збори вітають і підтримують по
станову Ради Союзу У країнців у Великій Б ри 
танії про проголошення біжучого року Ф ран- 
ківським  Роком для вш анування пам’яті вели
кого українського письменника, поета, політич
ного й суспільно-громадського діяча та без- 
компромісового борця за світлі ідеали україн 
ської нації — Івана Ф ранка, закликаю чи 
членів Об’єднання бувш их Вояків У країнців і 
все українське громадянство активно вклю чи
тися у святкування Ф ранківського Року.

4. Загальн і Збори схвалюють постанову Го
ловної Управи ОбВУ про вш анування пам’яті 
Головного Отамана Симона Петлюри в 40-річчя 
його смерти, яке припадає на біжучий рік. 
Учасники Х У І-их Загальних Зборів клонять 
у пош ані свої голови перед величчю провід
ника й виразника ідеї української національ
ної революції 1917-1920 рр., який залиш ив для 
українського вояцтва заповітні слова: »Не за 
буваймо про меч!«.

5. Загальн і Збори ОбВУ стверджують, що 
відновлення держ авносте України Актом 30-го 
червня 1941 року було історичною подією в 
ж итті українського народу, як а  започаткувала 
героїчний змаг за  його визволення в часі дру
гої світової війни і п ісля неї. У 25-ті роковини 
цієї знаменної події Загальн і Збори Об’єднання 
бувш их Вояків У країнців у Великій Британії 
палко вітають Голову Тимчасового П равління 
пана Ярослава Отецька та бажаю ть йому міц
ного здоров’я, багато сил і витривалости в його 
важ ливій  і корисній політичній праці для 
добра української визвольної боротьби. Учас
ники Загальних Зборів ОбВУ вітають усіх ж и 
вучих Ч ленів Тимчасового П равління і схи
ляю ть свої голови в глибокій пош ані перед 
пам’яттю про всіх членів і членок ОУН, які, 
захищ аю чи Акт 30-го червня, віддали своє 
ж иття в боротьбі з німецьким і большевицьким 
тоталітаризмами.

6. Загальн і Збори вітають Ц ентралі СУБ-у й 
СУМ-у, Управи О У Ж  СУУВ, УПОК, ПЛАСТУ, 
УВС, УХР, У країнської Комбатантської Ради на 
цьому терені, українські суспільно-громадські 
й наукові установи та інституції, молодечі, ж і
ночі, студентські, українські комбатантські ор
ганізації та українських генералів, старшин, 
підстарш ин і вояків у вільному світі.

7. Загальн і Збори ОбВУ висловлюють щиру 
вдячність Ї ї Величності Королевій Єлисаветі 
ІІ-гій , британському урядові й усьому британ
ському громадянству за гостинність, яку вони 
виявили по відношенні до колиш ніх українсь
ких  вояків, прож иваю чих у З ’єдиненому К о
ролівстві.

II.
1. Загальн і Збори ОбВУ стверджують, що, 

завдяки  наполегливій праці Головної Управи 
та О круж них З в ’язкових, організаційна д іяль
ність Об’єднання бувших Вояків У країнців у

В еликій Британії значно скріпилася впродовж 
минулої каденції, зокрема в д ілянці створення 
нових клітин і приєднання нових членів та 
реактивізац ії відсталих.

2. Загальн і Збори доручають Головній Уп
раві працю вати по лінії ознайомлю вання на
шого членства з модерним військовознавством, 
видавати популярні м атеріяли з р ізних д іля
нок військовознавства, поміщ увати статті із 
сучасної військовознавчої тематики в »Сур
мачі«, а також , у міру можливостей, улаш то
вувати в клітинах доповіді на вищ езгадану те
матику.

3. Загальн і Збори рекомендують своєму ак ти 
вові поглиблювати та поширювати серед у к р а
їнського громадянства знання історії україн 
ського війська на протязі цілої історії України 
з узглядненням  ідейности цього війська та йо
го вкладу у творення, оборону чи становлення 
УССД.

4. Загальн і Збори, стверджую чи потребу 
праці ОбВУ між  українською  доростаючою 
молоддю, рекомендують Головній Управі зро
бити в цій ділянці потрібні заходи, щоб у чер
говій каденції активізувати д іяльність ОбВУ 
на відтинку української молоді.

5. Загальн і Збори ОбВУ наголош ують потре
бу відбування частіш их членських сходин у 
клітинах для обговорення із членам и не лише 
біж учих ділових справ, але й загальноукраїн 
ських проблем і питань, із акцентаціею  завдань 
українського вояцтва в наш ій загальн ій  д іял ь 
ності.

6. Загальн і Збери схвалюють постанову Го
ловної Управи про те, щоб виданням А льм а
наху ОбВУ започаткувати систематичну видав
ничу діяльність, у рам ках якої м ож на було б 
на протязі кож ної каденції видати одну працю.

7. Загальн і Збори доручають Головній Управі 
дал і допомагати українським  хворим та інва
лідам я к  на терені Великої Британії, так  і в 
інш их держ авах  та в Україні, й закликаю ть 
Відділи ОбВУ вклю читися активно в допомо- 
гову акцію на місцях.

8. Загальн і Збори рекомендують Головній 
Управі практикувати в черговій каденції відбу
вання О круж них Конференцій, як і є дуж е ко
рисні й потрібні в організаційній діяльності 
ОбВУ.

9. Загальн і Збори висловлюють побажання, 
щоб у майбутньому Головна У права втрим ува
ла й пош ирю вала зовнішні зв ’язк и  та їх  усе
бічно розбудовувала.

III.
1. Загальн і Збори констатують, що, не зв а 

ж аю чи на намагання втримати і продовж увати 
коекзистенцію  між вільним і комуністичним 
бльоками. м іжнародня політична ситуація з а 
лиш ається напруженою далі, а м ілітарно-полі
тична розгра між  великими світовими поту
гами в А зії цю ситуацію щ ораз більш е 
ускладнює.

2. Загальн і Збори стверджують, що глибокі 
процеси сильного всеобіймаючого спротиву во
рогові, як  з кожним днем сильніш е виявляю ть
ся на Рідних Землях, є виразником інтенсивної
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визвольної боротьби української нації, займ а
ючої аванґардне становище в боротьбі понево
лених народів за національно-визвольну ідею 
і знищ ення комунізму.

3. Загальн і Збори гостро протестують проти 
варварських дій злочинної Москви, скерованих 
на знищ ення культурних надбань українсько
го народу, а  саме спалення українських бібліо
тек, переслідування інтелектуальних прац ів
ників (поетів, письменників, літературних кри 
тиків, митців) та масових ареш тів і вивозів 
українців з рідних земель. Загальні Збори ви 
магають, щоб Комісія Оборони П рав Людини 
при ООН провірила всі вищ енаведені ф акти  
й у зяла переслідуваних у свою оборону.

4. Загальн і Збори відмічають потребу зби
рання -матеріалів і документів, як і відносять
ся до визвольної боротьби української нації, 
і з цією метою закликаю ть українське грома
дянство підтримати працю Музею Визвольної 
Боротьби і-м. С. Бандери в Ноттінґгамі, а вод
ночас висловлюють побаж ання, щоб при Б іб
ліотеці й М узеї ім. Т. Ш евченка в Лондоні 
організувати окремий відділ, присвячений 
визвольній боротьбі української нації.

5. Загальн і Збори визнаю ть потребу існуван
ня опеціяльної комісії, як а  зайнялася б спра
вою охорони пам’ятників української історії і 
культури й тому апелюють до відповідних ук -

У 22-гу РІЧНИЦЮ БОЮ ПІД БРОДАМИ
Дня 31-го липня б. р. о. д-р  Т. Тисак відпра

вив за впавш их у боях п ід Бродами П анахиду, 
після закінчення якої в домівці СУ Б-у зібра
лася численна олдгамська громада, щоб віддати 
поклін тим друзям, як і впали на полі бою.

Святкове зібрання відкрив п. Худзій, з ’ясо
вуючи коротко значення Бродів в історії н а
ш их збройних змагань, і попросив усіх при
сутніх вш анувати пам’ять упавш их під Б рода
ми та на інш их побойовищах героїв однохви- 
линною мовчанкою.

Р еф ерат -про оцінку і значення подій під 
Бродами зачитав голова місцевого Відділу 
ОбВУ, п. Т. Окунь. Як учасник боїв, він поді
лився з присутніми спогадами про ті дні, коли 
дивізія опинилася під Бродами в »чотирикут
нику смерти«, оточена з усіх боків багато чис
леннішим ворогом, який  диспонував не тільки 
великими з ’єднаннями танків, але й летунст- 
вом, якого не було по протилежному боці.

Про фрагменти боїв під Бродами розказав 
вояк І-ш ої дивізії, п. Фульмес, заверш ую чи їх 
такими словами: »Закінчуючи спогади вояка- 
фронтовика, винесені з-п ід  Бродів, ми сьогодні, 
у 22-гі роковини цієї події, з чуж ої, але гос
тинної британської землі, линемо думками 
своїми на поля боїв, на яки х  упало декілька 
тисяч наш их друзів, щоб їх  тіням злож ити -наш 
вояцький салют«.

Пісню »Подай, дівчино, ручку на -прощання« 
заспівали наймолодші юначки під керівницт
вом старш их юначок — М. Загірної та Т. 
Ф радрик, а вірш  »Ніхто не знав« зарецитувала 
п-нна С. Райтер, учениця місцевої середньої 
школи. Наприкінці цього свята злож ено ж иві 
квіти на символічній могилі. П р и с ут н ій

раїнських чинників подбати з а  реалізацію  цієї 
проблеми, а все українське вояцтво закл и к а
ють до її всебічної -підтримки.

6. Загальн і Збори підкреслю ю ть, що ОбВУ, 
я к  організація колиш ніх українських  вояків, 
як і зі зброєю в руках  боролися за  Б атьківщ и 
ну, стоїть на позиціях безкомпромісової бороть
би з комуно-больш евицькою М осквою та допо
магає і допомагатиме всіми доступними й  м ож 
ливими засобами і діями українськом у револю
ційно-визвольному змагові.

7. Загальн і Збори апелю ю ть до членства 
ОбВУ й усього українського громадянства бути 
дуж е чуйними на всіляк і спроби ворога ін 
ф ільтрац ії в середовище українсько ї еміграції 
з метою її розкладу й давати  ріш учу відсіч 
навіть найменшим проявам  ворож ої диверсії, 
скерованої на послаблення стійкости українсь
кої еміграційної спільноти.

8. Загальн і Збори стверджую ть, що члени 
Об’єднання бувших Вояків У країнців у Вели
кій  Британії, працюючи в р ізних д ілянках 
українського організованого ж иття, гідно ви
конують свій обов’язок  служ іння нації і Б ать- 
к івщ ині-У країні та чинять усе, що можуть, 
щоб -приспішити світлий день її визволення з 
кайданів одвічного ворога — Москви!
Лестер, 14-го травня 1966 року.

СВЯТО ГЕРОЇВ У ВОЛВЕРГАМПТОНІ
Заходами місцевого В ідділу ОбВУ в -місяці 

червні відбулася святочна академ ія  в честь 
поляглих Героїв за українську  держ аву в 
40-ліття смерти Симона Петлюри, Голови У к
раїнської Д ерж ави і Головного Отамана укра
їнських військ.

Святочну академію коротким, але змістовним 
вступним словом відкрив голова -місцевого 
Відділу ОбВУ п. С. Савчук та  закли кав  п ри 
сутніх однохвилинною мовчанкою  вш анувати 
пам’ять воїнів, борців відомих і невідомих, що 
в рядах українських військових формацій, у 
лавах  УВО, ОУН, УПА, в тюрмах, на засланні, 
на рідній і на чуж ій землі впали  в боротьбі за 
У країнську Державу.

Глибокозмістовну доповідь, присвячену Ге
роям, а особливо Голові У країнської Держ ави 
Симснові Петлюрі з нагоди 40-ліття його смер
ти виголосив запрошений гість — голова К р а
йової Управи СУМ-у у В. Б ри тан ії Я. Деремен- 
да. Цю доповідь присутні вислухали  з великою 
увагою, наче б усі хотіли збагнути велич утра
ченої постаті з рук аґента-вбивника, висланого 
Москвою. В мистецькій частині академ ії брав 
участь хор імени Лисенка з Ноттінґгаму під 
керівництвом довголітнього й досвідченого ди- 
риґента п. О. Пицка, а на зм іну чоловічий і 
мішаний хори в переплітуванні з деклам аці
ями, виконаними місцевими сумівцями, проспі
вали по-мистецькому сім пісень, за  що н але
ж иться диригентові й усім хористам, а особли
во шановним паням щ ира і сердечна подяка.

Такої думки були всі присутні на залі під час 
виступу хору. Працьовитість диригента п. О.
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П ицка та дисциплінованість і жертовність хо
ристів, а особливо лан ь  із мішаного хору може 
служ ити гарним і взірцевим прикладом для 
всіх тих, як і ухиляю ться від участи в суспіль
но-громадській і культурно-освітній праці не 
тільки  я к  виконавці, а навіть я к  учасники та
кої чи іншої імпрези. Бо українська організо
вана громада у Волвергамтітоні хоч і зачисля
ється до дуж е активних та високо національно 
свідомих громад, то з «прикрістю треба ствер
дити, що цим разом своєю присутністю не до
писала, а також  не дописала й наш а молодь, 
організована в молодечих організаціях, та 
особливо молодь СУМ-у. Хочеться вірити, що 
на майбутнє це не повториться.

Святочну академію, яка пройш ла з гарним 
успіхом хоч і при малій к ількості присутніх, 
закінчено національним гимном.

П р и с ут н ій

ОКРУГА МІДЛАНД ВІДЗНАЧАЄ 
40-КАЛІТТЯ СМЕРТИ С. ПЕТЛЮРИ
»В українську держ авність ми віруємо, укра

їнську держ авність ісповідуємо, в її невмиру- 
чості ми переконані« — це незабутні слова сл. 
пам’яті Головного Отамана Симона Петлюри, 
що зробилися національним »вірую« всього 
українського народу.

Для українського народу ці слова стали 
змістом ж иття і праці для здійснення наш их 
національних ідеалів. Це »кредо« засвідчили 
масовою участю українці округи Мідланду, що 
зібралися в неділю, дня 4-го серпня б. р., в залі 
»Ко-оператів Голл« у Лестері на окруж ну ак а
демію для відзначення 40-каріччя з дня смер
ти великого українського держ авника — Си
мона Петлюри.

Простору залю, сцена якої була по-мистець- 
кому удекорована портретом С. Петлюри, на
ціональними прапорами, лавровими вінками, 
ж ивими квітами й написами, — вщ ерть випов
нили молодь та старше громадянство.

Академію відкрив п. К іщ ук — голова Ок
ружного Комітету. Коротким словом він при
вітав усіх присутніх, а особливо гостей із Лон
дону — голову Головної Управи ОбВУ, сотника 
М. К арпинця та секретаря Головної Управи 
СУБ — Д-ра С. М. Фостуна, й першого з них 
попросив до слова.

Сотник Карпинець у короткій промові з ’ясу
вав суть святкування і значіння Головного 
Отамана на тлі історії Визвольних Змагань 
українського народу.

З  черги делегати О круж них Представництв 
СУБ, ОбВУ, ОУЖ , СУМ і П ласту виступили 
з привітами від своїх установ і організацій та 
злож или квіти на символічній могилі, при якій  
стояла почесна стійка з прапорами ОбВУ, СУМ 
і Пласту.

Головну доповідь в українській  мові про 
ж и ття  й діяльність С. Петлюри виголосив д-р 
С. М. Фостун, а короткий інформаційний реф е
рат в англійській мові прочитала пластунка 
панна X. К іщ ук з Лестеру.

З  декламаціями виступали від СУМ — панна

С. Антонів з Волвергамптону, від  Пласту — 
панна Голубович із Сток-он-Трент.

Вокальні точки заповнили відомий соліст 
тенор п. В. Луців та чоловічі хори з Ноттінґ- 
гаму, Дарбі й Лестеру під керівництвами пп. 
П ицка і М ельниченка.

Пан В. Луців виконав низку народніх та 
історичних пісень при акомпаньяменті форте- 
піяну й бандури, за що нагороджено його 
бурхливими оплесками.

Інструментально-вокальні точки заповнила 
відома у середній Англії оркестра Юного СУМ 
із Ноттінґгаму під керівництвом п. Скаліша.

Слід відмітити мистецьку підготову програ
ми академії, за як у  відповідав п. Роснецький, 
я к  теж  декорацію сцени, приготовану п-ом 
Острожинським.

О круж на академія для відмічення 40-річчя 
смерти Отамана С. Петлюри в Лестері була 
черговою маніфестацією  українц ів  середньої 
Англії, осуджуючою тих крем лівських злочин
ців, як і на протязі останніх сорока років в 
підступно-брутальний спосіб убиваю ть борців 
за українську держ авницьку ідею.

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В КОВЕНТРІ 
ВШАНУВАЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ

Кожного року в день Зелених Свят україн 
ська громада в Ковентрі вш ановує пам’ять 
поляглих українських героїв, що склали своє 
ж иття в боротьбі за українську націю та її 
державність. Цьогорічні свята зійш лись із со
рокаріччям геройської смерти Головного Ота
мана Симона Петлюри, що згинув від пострі
лів московсько-больш евицького аґента Ш варц- 
барта на вулиці П ариж у в 1926 році. Двадцять 
років пізніш е, з руки того самого ворога, під
ступно згинув від вибуху дорученої бомби пе- 
реємник Симона Петлюри полк. Євген Конова- 
лець, а після них в інш их роках згинули ген. 
Тарас Чупринка, Степан Б андера й тисячі в і
домих і невідомих героїв, дух котрих кличе 
нас до щ е більш их змагань і боротьби за ідеа
ли української нації та остаточної перемоги 
над ворогом.

Вшановуючи пам’ять поляглих героїв, укра
їнська громада в Ковентрі зібралась у  гро
мадській залі, щоб віддати гідну пош ану їхнім 
тіням і склонити голови перед ними і їх  д іл а
ми, якими вони започаткували в  новітній добі 
історії української нації та передали нам у своїх 
заповітах вказаний безкомпромісовий ш лях 
боротьби з ворогом, котрий доведе українську 
націю до здійснення своїх національних 
ідеалів.

Програма свята складалась із добре підгото
ваних двох частин: святочної академ ії і орга
нізованого походу до пам’ятника Невідомого 
В ояка та складення вінка.

Підготовкою зайнялась У права місцевого 
Відділу ОбВУ, а академію відкрив голова Від
ділу п. М. Б -аш , програму якої виповняв місце
вий хор »Верховина« під керівництвом дири
гента п. М. Костюка, який  проспівав к ілька
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пісень м іж  ін. »Коли ви вмирали« і »Слава 
героям«.

Реф ерат, присвячений пам’яті героїв, виго
лосив п. А. Тисячний, а вірш  зарецитував 
юнак Володимир Максимів. Підкінець академії 
п. П. Дюк прочитав винесені на святі резолю
ції, як і зістали одноголосно прийняті. А каде
мію закінчено відспіванням національного 
гимну.

Д ля походу припала чи не найкращ а погода. 
Вільне від хмар небо пригадало нам голубе 
українське небо і тим більш е впливало на свя
точний настрій учасників походу, який точно 
о 4-тій годині по полудні сформувався у по
хідну колону. На чолі похідної колони йш ли 
два старш і сумівці й сумівка в одностроях, 
відтак представники церковних і суспільно- 
громадських установ та організована сумівська 
молодь в одностроях, а згодом старше грома
дянство. Похідній колоні приглядались ж ителі 
міста Ковентрі, як а  пригадувала їм, що укра
їнці, теперіш ні їх  співж ителі, високо цінять 
свої традиції і вміють ш анувати пам’ять своїх 
національних героїв.

При пам’ятнику Невідомого Вояка місцевий 
душ пастир української католицької церкви о. 
д-р В. Дзьоба відправив П анахиду за душі по- 
ляглих українських героїв і виголосив коротку 
промову до присутніх. В англійській мові ко 
ротку промову виголосив п. П. Дюк.

В цілості, свято відбулося вдало. Учасники, 
віддавш и пошану пам’яті тих. що впали в бо
ротьбі за кращ у долю української нації, духово 
себе обновили й продовж уватимуть діла впав
ш их героїв аж  до остаточної перемоги наш их 
ідеалів.

На ж аль, серед української громади в К о
вентрі знаходяться щ е особи, як і н е  можуть 
позбутися комплексу меншевартости, такої х а 
рактерної для рабів. Англійці не соромляться 
рік-річно відмічувати пам’ять вояків, погиб
ш их на ф ронтах п ід  час двох світових війн.

У цих урочистостях, як і відбуваю ться в Лон
доні п ід  »Сенотаф«-ом на вулиці Б айт Голл, 
беруть участь усі члени королівської родини, 
вклю чно з королевою і князем  Филипом. То 
чому ж  ми соромимося відзначити пам’ять н а
ш их героїв та зам аніф естувати  перед чуж ин
цями наш у пошану для них. Віримо, що зеле- 
носвяточні традиції, як і ми плекаємо у своїй 
зорганізованій громаді, вплинуть позитивно на 
виховання нашого юного покоління, яке вро
дилося н а вільній англійській  землі та якому 
є чуж ий комплекс меншевартости.

Про наш і святкування та відмічення пам’яті 
Головного Отамана місцева газета »Ковентрі 
Івнінґ Телеграф« написала гарну статтю, в 
як ій  підкреслено, що українц і вміють ш ану
вати своїх національних героїв.

С. С к а л е ц ь к и й

Р Е З О Л Ю Ц І Ї
Ми, українці міста Ковентрі, зібрані сьогод

ні (неділя, 29-го травня б. р.) у приміщенні 
українського громадського дому в 40-ву р іч
ницю замордовання московським агентом у 
П ариж і голови уряду У країнської Народньої 
Республіки, Симона Петлюри, звертаємося із 
домаганням до Підкомітету Прав Людини 
при ООН засудити московські злочини вбивств 
українських національних провідників, доко
наних на особах Симона Петлюри, Є. Коно- 
вальця, Степана Бандери та інших.

Ми прилучуємося до численних українських 
організацій із протестом проти насильного 
ліквідування Москвою української мови в У к
раїні і заступлення її московською, проти ни
щ ення пам’яток української культури (пален
ня бібліотек і архівів), проти засудж ення мос
ковськими судами українських  літераторів 
Івана Світличного, Івана Дзюби та інших, які

5а . п . МИКОЛА ГУЦУЛЯК,
народжений 18. 10. 1914 р. в Дорі, повіт Надвірна.

Покійний був вояком І УД УНА довголітнім членом 
СУБ і ОбВУ.

Похоронного обряду довершив о. д-р  В. Дзьоба на цвин
тарі Holbrook в Ковентрі у дні 12. 8. ц. р.

Вічна Йому пам ’ять!

Управа Відділу ОбВУ в Ковентрі

Ділимося сумною 'ВІСТКОЮ  з  колиш німи українськими 
зояками та всім громадянством, що 8-го серпня 1966 року 
після довгої і тяж к о ї хвороби помер
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мали відвагу виступити в обороні українського 
слова.

Протестуємо проти насильного вивозу укра
їнської молоді на казахстанські пустелі, а на 
їх місце насадж ування московських комуністів.

Остерігаємо українців поза межами України 
сущих перед підступною агентурною роботою 
т. зв. »культурних зв ’язків«.

Закликаєм о народи вільного світу підтрима
ти Україну в боротьбі за визволення її з-під 
московської кормиги.

У 40-КАРІЧЧЯ ТРАГІЧНОЇ СМЕРТИ 
ГОЛ. ОТАМАНА С. ПЕТЛЮРИ

В неділю, 5-го червня б. р., заходами О круж 
ного Комітету, що постав був з ініціятиви 
ОбВУ, з окруж них управ ОбВУ, СУМ та Легіону 
ім. С. Петлюри в Олдгамі, відбулася академія, 
присвячена пам’яті Гол. От. С. Петлюри.

Ш ироковідомий хор »Гомін« під керівництвом 
Я. Б абуняка відкрив цю академію співом »Отче 
наш« (церковно-слов’янською мовою).

Доповідь, присвячену пам’яті Головного Ота
мана С. Петлюри, виголосив сотн. М. К арпи- 
нець, що прибув із Лондону.

У своїх точках хор »Гомін« виступив із таки 
ми піснями: »Ви ж ертвою  в бою«, »Серед степу«, 
»Вилітали орли«, »Червона калина« та »Слава 
героям«.

Крім хору »Гомін«, публіка мала нагоду по
чути щ е жіночий хор ОУЖ  (октет) без кер ів
ництва диригента та ю нацький хор СУМ під 
керівництвом пана Даш ка. Перший з них ви
ступив з піснями — »Степами, ланами« та »Ми 
йдем, ідем«, а другий з  піснями — »Заквітчали 
дівчатонька« та »Збудись, Україно, повстань«.

Сумівка Ольга Андрусишин заграла на ф ор- 
тепіяні мелодії: »Ви жертвою в бою« та »Ми 
гайдамаки«.

К рім  вокальних точок, були декламації в ір
шів, як і рецитували п. Коломиєць (»Великому 
з найбільш их — Симонові Петлюрі«), п. М. К ру- 
ба (»Сім пострілів«) та п. І. В’яж евич (»26-го 
травня«).

К інцеве слово виголосив п. Андрусишин. З а 
повідачем був п. С кальські'й . З аля  була майж е 
заповнена, однак, було щ е настільки місць, що 
могли б приміститися ці, як і зігнорували це 
свято. А чейж е це свято було святом цілої 
округи.

Присутні розходилися додому із глибоко за - 
палими в душ у словами Гол. Отамана: »Учіться 
міцніше тримати меча«.

Д. М - к

ВІДДІЛ ОбВУ У МІДДЛЕТОНІ
Відділ ОбВУ у Мідлетоні — один із наймен

ш их в Ланкаш ірському граф стві за кількістю  
членства, — але натомість є одним із найактив
ніш их у своїй діяльності на терені Британії. 
Доказом цього є переходова чаш а, якої удо
стоївся Відділ на останніх Загальних Зборах 
в Лестері за найкращ у працю.

Головою Відділу є десятник М. Лихолат, 
який своєю щоденною наполегливою працею 
зумів, відносно в досить короткому часі, зорга
нізувати із обайдужілого, пасивного, майж е не 
існуючого Відділу невеличку групу свідомих 
національної оправи бувших українських 
військовиків, що зуміли опертися свавіллю  
пасивности і вивели свій Відділ на належ ну 
висоту.

18. 6. ц. р. Відділ улаш тував забаву під 
гаслом »Вибір королеви краси«. Забава була 
прекрасна, ба, навіть цьому сприяла капризна 
й капосна англійська погода. Б у в  напрочуд 
соняш ний день.

Н евеличка танцю вальна заля  в будинку СУБ 
була вщ ерть переповнена. Н а за л і уміщено 
гарно устаткований столик, за яким  засіло 
жюрі. Оркестра заграла »дамський вальс« і 
десятки пар закруж ляли  в ритмі гармонійного 
вальсу, а претендентки до конкурсу на коро
леву краси одна за одною, наче в калейдоско
пі, запрош ували партнерів до танцю.

Всі технічні зміни за столом ж ю рі відбува
лися при мінімальних перервах, енергійно, 
швидко й точно — дійсно по-вояцькому.

Ж ю рі присудило перше місце п ан н і Степанії 
М атвійцьо, яка тим самим стала королевою 
краси. П анна Матвійцьо. 18 років, напередодні 
закінчення гімназії. Н авчає перш у клясу  в 
Ш колі У країнознавства в М ідлетоні, належ ить 
до молодечої організації СУМ, бере активну 
участь у громадському житті. Її мрією є по
бачити свою рідну Україну, яку вона ніколи 
не виділа, але про красу якої знає із пере
казу  своїх батьків, учителів та преси. Баж аєм о 
панні С. Матвійцьо якнайкращ их успіхів дійти 
до ф іналу  конкурсу й бути обраною короле
вою краси на X II З ’їзді ОбВУ, та здійснення 
її мрій побачити свою вільну Н езалеж ну Со
борну Держ аву. Щасти, Боже!

Позитивним явищ ем на забаві була числен
на присутність, як  вояків, так  і українського 
громадянства з довколиш ніх Відділів. З  Роч- 
дейлю, напр., прибуло досить багацько членів 
Відділу на чолі із зв ’язковим, п. Музикою. 
Присутність на залі репортерів та  кореспон
дентів, як і обширно писали про цю забаву в 
місцевій пресі, свідчить, що англійські місцеві 
чинники ц ікавляться українським и справами, 
починають проявляти більш е й більш е зрозу
міння. У вічі кинулася теж  взірцева органі
зація цієї забави. Десятник М. Л ихолат довів, 
що серед різнобарвного загалу він почуває себе 
так само впевнено, як  колись давно на ф рон
товій лінії.

Сотн. І. К .  Г в о з д и к

ВШАНУВАННЯ 40-КАРІЧЧЯ СМЕРТИ 
СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ЛІНКОЛНІ
В неділю, 12-го червня б. р., з ініціятиви 

Округи СбВУ (Лінколншір) та місцевого Від
ділу СУБ улаш товано окруж ну академію, при
свячену пам’яті Головного Отамана Симона 
Петлюри.

А кадемія відбулася у приміщ енні католиць
кої залі. Ми досі не диспонуєм власним будин-
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колі з тієї причини, що важ ко підш укати від
повідний об’єкт.

Академію започатковано відспіванням »Не 
пора, не пора«, після чого слідували дальш і 
точки програми, якою керував інж. П. Маслій.

Р еф ерат в українській  мові відчитав голова 
місцевого Відділу СУ Б , а в англійській мові п. 
М. Саварин. Обидва реф ерати  дали повну х а 
рактеристику Головного Отамана та підкресли
ли його заслуги на історичній арені України.

У мистецькій частині, я к  рецитатори, брали 
участь лп. М. Кузич та М. Ш вець.

Приємною несподіванкою була поява на 
сцені лінколнського чоловічого хору під ору
дою п. Фітеля, який під час двох виступів 
відспівав чотири пісні.

Я к при кож ній подібній оказії в минулому, 
так  і тепер, зналіенито пописався драматичний 
гурток з Лінколну, керований п. Рекрутяком, 
який поставив коротку п ’єсу »Командир К ре- 
'мінь«, бо триваючу лиш е півгодини, темою 
якої є боротьба УПА.

Програму академії збагатили виступи наш о
го сумівського юнацтва, якого мандолінова ор- 
кестра запродукувала декілька мелодій стрі
лецьких пісень, а ю нацький хор заспівав піс
ню »Гей, степами, чорними ярами«. Вдалий був 
виступ дуету юначок.

У першій частині програми академії присут
ні в залі мали приємність почути сольову 
пісню, виконану п-ом Маслієм, при акомпа- 
ньяменті сумівської мандолінової оркестри.

Н априкінці появилася на сцені духова ор
кестре Ю СУМ із Сканторпу під керівництвом 
інж. М аслія, відігравш и похоронний ліарш, 
який під час похорону в П ариж і супроводжав 
Головного Отамана на вічний спочинок. При 
тій  нагоді інж. Маслій заапелю вав до присут
ніх, щоб долучилися думками до цієї похорон
ної колони, яка йш ла за домовиною, зм іряю 
чою на паризьке кладовищ е Монтпарнас.

В заклю чній точці зв ’язковий ОбВУ, п. Ф а- 
терига, висловив подяку всім виконавцям 
окремих точок за труд та присутнім за участь 
в академії. Бувш і вояки своєю участю в ак а
демії — як  підкреслив п. Ф атерига — заде- 
монстрували дальш у готовість вклю читись в 
ряди борців за волю й самостійність України, 
якщ о тільки зайде потреба.

Я . Ф -г а

ВІДМІЧЕННЯ 40-РІЧЧЯ СМЕРТИ 
С. ПЕТЛЮРИ В БОЛТОНІ

Болтонська громада заходами ОбВУ та 
спільними силами громадських установ 29-го 
травня б. р. урочисто відзначила 40-річчя 
смерти Отамана Симона Петлюри і всіх відо
мих і невідомих героїв, як і віддали своє моло
де буйне ж иття за волю України.

Перед відбуттям академії в церкві св. П атрі- 
ка в присутності численно зібраних вірних 
Всеч. о. М. Ратуш инський відправив в намі- 
ренні поляглих героїв П анахиду, а о год. 6-ій 
по полудні в залі »Ді Інґліш  М артер’с Скул«, 
удекорованій святково портретами Петлюри

та портретами видатних україн ськи х  діячів, 
замаєних національним, революційним, україн 
ських комбатантів та сумівським прапорами і 
золотистими написами — відбулася академія.

Святочну академію відкрив голова ОбВУ п. 
І. Гнида вступним словом, щ о торкалося тра
гічної події, як а  сталась на вулиці Расін у 
П ариж і у 1926 році.

Реф ерат про Головного О тамана прочитав п. 
Б. Дєдів. а реф ерат під заг. »У день героїв« 
— п. В. Лучка.

У мистецькій частині, старанно приготованій, 
виступали жіночий та ю носумівський хори під 
керівництвом п-на Г. Болю баш а, виконуючи 
дев’ять пісень.

Деклямували юні сумівці: М. Букавин, І. 
Лучка, Оксана Бура, І. Щ ур, М. Л евик і М. 
Дволіт.

На закінчення п. Гнида подякував усім при
сутнім (яких, до речі, було мало внаслідок 
байдужости та гарної погоди) і виконавцям за 
їхній  труд у підготові окремих точок програ
ми.

Т. Г -гв

СВЯТО ГЕРОЇВ У ДАРБІ
Як колись на Батьківщ ині, особливо на за- 

хідньо-українських землях, у дні Зелених 
Свят вш ановували пам’ять героїв, що склали 
своє ж иття за кращ е майбутнє українського 
народу, так  і тут, на чуж ині, заходами Відді
лу ОбВУ в м. Дарбі, при допомозі братніх 
місцевих організацій, було влаш товано на пер
ший день Зелених Свят, 29-го травня, акаде
мію, присвячену 40-річчю смерти Головното 
Отамана Симона Петлюри та впавш им україн
ським героям. А кадемія відбулася в зал і укра
їнського будинку.

Академію відкрив вступним словом заступ
ник голови Відділу ОбВУ, п. М атчак, а п. Я. 
Деременда, голова КУ СУМ, я к  член українсь
кої громади в Дарбі, зробив доповідь про ідей
ну й безкомпромісову боротьбу з ворогами 
України наш их національних провідників — 
світлої пам. С. Петлюри, Є. К оновальця, С. 
Бандєри та Т. Чупринки-ІП ухевича.

Реф ерат в англійській мові прочитав п. В. 
Лебідь.

Деклямації, присвячені цьому святу, викона
ла сумівка п. Ф едорович (»Троє імен«) та п. 
Сяків (»Не бідні ми«).

Ж іночий хор під управою п -н а М ельниченка 
відспівав пісню »Ой, у полі могила«, а чолові
чий хор під керівництвом того ж  п -н а  М ельни
ченка відспівав 4 стрілецькі пісні: »Могила«, 
»Ой, сів пугач«, »Сй, упав стрілець«, та »Над 
цвинтарем«.

На прохання У прави В ідділу П анахиду по 
впавш их українських героях відправив 29-го 
травня в українській  католицькій  церкві о. 
д-р М ихальський, а 5-го ч ервн я  в українській  
автокєф альній-православній  ц еркві о. Моро- 
зюк.

П р и с ут н ій
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Ірена Рачкович — королева краси 
Манчестерського Відділу ОбВУ 

в 1965 р.

Зеня Середницька — королева краси 
Манчестерського Відділу ОбВУ 

в 1966 р.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОбВУ В БЕРІ

Не зваж аю чи на досить низький кількісний 
стан членства, наш  Відділ намагається дорів
няти більшим Відділам якщ о не п ід м атеріаль
ним оглядом, то бодай своєю діяльністю.

В важ аю  за недоцільне подавати звіти засі
дань Управ чи говорити про господарську ді
лянку або працю Суспільної Опіки, а хочу 
зупинитися докладніш е на культ-освітніх  чин
ностях.

В січні ц. р. Управа Відділу власними силами 
відзначила Січневі Роковини у приявноеті ба
гатолюдної авдиторії, серед якої були посадник 
міста Бері з дружиною, к ілька членів муніци
пальної ради та цілий ряд інш их визначних

англійців. У мистецькій частині програми свя
та взяли участь репрезентативний хор »Гомін« 
під високомистецькою дириґентурою п. Я. Б а -  
буняка та танцю вальний ансамбль »Орлик« під 
керівництвом маестра П. Дністровика. І  хор, 
і балет своїми високомистецькими виступами 
дуж е захопили публіку й зачарували  україн 
ським мистецтвом запрош ених гостей-англій- 
ців, про що вони після закінчення концерту 
неодноразово підкреслю вали.

В ж е стало традицією, що У права Відділу 
ОбВУ рік-річно влаш товує спільне свячене, 
чудову великодню трапезу. З а  неї не раз « а  
зборах Управу лають, мовляв, чому вона не
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робить її на самий Великдень, а через к ілька 
тиж нів після свят. Відповідь на це коротка — 
ми, бувші вояки, служ или півтора року при 
війську, потім відсиділи три роки в полоні, 
тож тепер хочемо танцювати. У згаданій тра
пезі взяло участь 150 осіб, як і опісля танцю
вали до півночі.

На початку травня (8. 5.) в Б ері відбулася 
О круж на К онф еренція ОбВУ з участю 22-ох 
делеґатів, на якій  було вибрано Окружний 
Комітет для вш анування 40-річчя з дня тра
гічної смерти великого сина У країни Головного 
Отамана Симона Петлюри. А кадемія відбулася 
в Олдгамі, й Управа організувала спільний

виїзд бувших вояків до цього міста, щоб за 
свідчити наш у комбатантську вірність ідеалам 
С. Петлюри та щоб одвічний московський во
рог знав, що ці вояки зберігають свої традиції, 
що в них ж и ве бадьорий вояцький дух.

Відзначено також  Свято Святого Покрову — 
Свято УПА. Його програма складалася із 
вступного слова й доповіді, в яки х  наголошу
валася лицарськість наш их далеких предків 
-—■ к н яж и х  друж инників і козаків, — а в п із
ніших часах  Армії УНР та героїчної УПА. 
Виступив також  місцевий ж іночий хор, вико
навш и чотири пісні, а юнацтво СУМ виголо
сило деклам ації до теми свята. П ісля його за-

Фраґмент із свята Січневих Роковин у Бері. Репрезентативний 
хор »Гомін« із Манчестеру закінчив концертову частину, і Голова 
Відділу ОбВУ в Бері п. М. Гайдукевич вручає посадникові міста в 

подарунку книгу — Рашен опрешен ін Юкрейн.

кінчення відбулася забава, на як ій  вибрано 
королевою краси панну Ірену Гавришко, а 
княж нам и п-нн. Ірену Турту й Дарку Ярош.

Управа Відділу ОбВУ була промотором ор
ганізованої участи українського громадянства 
м. Бері в Х И -м у Крайовому Вояцькому З ’їзді 
у Галіфаксі.

Кожного року в листопаді м іська управа 
влаштовує свято героїв і вж е сьомий рік  із

черги запрош ує наш у клітину ОбВУ до участи. 
Тож  Управа Відділу інтенсивно готується до 
цього свята, а Відділ піде в поході зі своїм 
власним прапором, який  гордо маятиме між 
різнорідними прапорами англійських організа
цій. Злож ений бувшими українським и вояками 
вінок із червоних маків пиш атиметься біля 
стіп Сенотафу, а місцева англійська преса зв і
туватиме про наш у організовану участь у святі.

В. Г о р к у л я к
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Микола ВЕРЕС

ДВАНАДЦЯТИЙ КРАЙОВИЙ ВОЯЦЬКИЙ З’ЇЗД
(РЕПОРТАЖ)

Я к і попереднього року, цьогорічний К р а
йовий Вояцький З ’їзд, уж е дванадцятий за 
чергою, відбувся на початку ж овтня, точніше 
в суботу, 8. 10. 1966 р., при чому місцем його 
перебігу на цей раз було гомінке йоркш ірське 
місто Галіфакс.

З ’їзд попередили Молебні в наміренні укра
їнського вояцтва, відправлені в обидвох місце
вих українських церквах — Веч. с. І. Водо- 
лазьким  (УАПЦ) та Преп. о. А. Кузьмою 
(УКЦ), а о 4-ій год. по полудні зі сцени просто
рої галіф акської залі »Нью Вікторія Голл« 
попливли могутні акорди українського гимну, 
виконаного репрезентативним чоловічим хором 
із М анчестеру »Гомоном« п ід дириґентурою п. 
Я . Бабуняка, й голови Головної Управи ОбВУ, 
сотник М. Б ілий-К арпинець, офіційно відкрив 
З ’їзд, промовляючи обидвома мовами.

Слідувала доповідь інж . Т. І. К удлика, з а 
ступника голови Ц ентралі ОбВУ, л. н. »Лиш 
боротись — значить жити«, в якій  прелеґент, ба
зуючись на історичних подіях і датах, подав 
присутнім яскравий образ вікової тяглости у к 
раїнських держ авницько-військових традицій 
та накреслив ті кардинальні завдання, як і сто
ять перед нашими вояками у всенаціональному 
революційно-визвольному змагу за виборення 
У країнської Самостійної Соборної Держави. 
Доповідь ілю струвалася строфами з поезій Т. 
Ш евченка, І. Ф ранка, Л. Українки, В. Щ урата, 
стрічками творів Уляни Кравченко, висловами 
св. Євангелиста Івана, к н язя  Ігоря й гетьмана 
Івана М азепи та цитатами із праць видатного 
німецького військового теоретика, К арла фон 
К лявзевіца, була цікаво опрацьована й добре 
виголошена, тому багатолюдна авдиторія ви
слухала її з великими зацікавленням  й увагою, 
нагородивши доповідача рясними оплесками.

Усні привіти З ’їздові передали слідуючі осо
би: д-р  С. М. Фостун — від Ц ентралі СУБ, п. 
Я. Деременда — від КУ СУМ, та п -і М. Цебрій 
— від ГУ ОУЖ .

Писемні привіти, зачитані д-ром С. М. Фос- 
туном, надіслали такі організації, установи й 
поодинокі особи: Провід 3 4  ОУН, ген. М. К а-

пустянський, Ц К  АБН, проф. Р. Лісовський, 
голова СУБ, У країнська Інформаційна Служба, 
У К Рада у Великобританії, К райова Управа 
Б ратства кол. Вояків 1-ої УД УНА в Німеччи
ні, Союз У країнських Ветеранів у Німеччині, 
У країнська Громада в Туреччині, У країнська 
Видавнича Спілка в Лондоні, Спілка У країн
ських Учителів і Виховників у В. Британії, 
П ласт ■— К.В.С.М. у В. Британії, Головна Рада 
Українського Християнського Руху, Управа 
Крайового Об’єднання УХР у В. Британії, 
Ф ронт Симона Петлюри, Тимчасова О рганіза
ційна У права Союзу У країнських Ветеранів у 
В. Британії, Товариство Сприяння УНРаді, 
рєд. Борис Вітошинський із П ариж у, полк. В. 
М алєць, проф. Володимир Ш аян, пор. Є. По
півський, п. В. Ґсцький із Лондону, Едвард 
Гіт, лідер Британської Консервативної Партії, 
В. Ванстон, голова АУТ-ва у В. Британії, майор 
Сардар Сардж іт Сінґ, секретар Об’єднання Ін 
дійських Робітників, майор Джон Ф окс, почес
ний член ОбВУ, Росс, ш еф  поліції м. Рочдей- 
лю, та Лонґлін, голова Відділу А У Т-ва в Тод- 
мордені.

На Вояцькому З ’їзді були присутні кореспон
денти йоркш ірських газет, а писемні привіти 
наспіли від редакцій слідуючих часописів і 
ж урналів: »Дейлі Мейл«, »Ді Піпл«, »Ді Ґар - 
дієн«, »Дейлі Мірор«, »Ньюс оф ді Ворлд«, »Га
л іф акс К ур’єр«, »Вумен«, »Вумен’с Ріалм«, »Ву- 
мен’с Овн«, »Ді В іклі Ньюс«, »Вумен’с Віклі«, 
»Вест Райдінґ Ньюс Сервіс« та від »Ґранада 
Телевіж н Лтд« і БіБіСі.

Резолю ції Х ІІ-го Крайового Вояцького З ’їз 
ду, відчитані д-ром С. М. Фостуном і прийняті 
бурею оплесків, уж е були друковані в одному 
з попередніх чисел »Української Думки«.

М истецька частина програми З ’їзд у  відзнача
лася дуж е великим числом учасників і такою 
ж  великою різноманітністю та вклю чала в собі 
всі ж анри українського народньсго мистецтва.

М анчестерський чоловічий хор »Гомін« під 
дириґентурою п. Я. Б абуняка відспівав »Ставок 
заснув« — муз. Д. К отка (сольозаспів п. І. 
Туєшин), »Коломийку« — муз. А. Гнатишина,
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»Ой, на горі та ж енці жнуть« — муз. О. К о- 
шиця та народню пісню »Розпрягайте, хлопці, 
коні«.

У виконанні чоловічого хору »Діброви« з 
Брадф орду під дириґентурою п. Я. Гаврилю ка 
заля почула дві пісні: »Ой, нема« — муз. М. 
Лисенка та »Засвистали козаченьки« (обидві 
при фортепіяновому супроводі юнака Я. Ш ут
ки).

Хор Юного СУМ із Галіф аксу під дириґенту
рою п. М. Кондрата виступив із маршем »За
сяло сонце золоте« — муз. І. Недільського.

З балетних ансамблів користувався величез
ним успіхом репрезентативний ансамбль КУ 
СУМ »Крилаті« із Брадф орду під керівницт
вом відомого балетмайстра-хореографа Остапа 
Б уряка, який продукував на сцені »В’язанку  
українських народніх танків«, а з другою »в’я 
занкою« виступила танцю вальна група Юного 
СУМ з Галіф аксу під керівництвом п. 3. К о
цюби.

Інші точки програми вклю чали виступи ор
кестри Ю ного СУМ із Гаддерсфілду під кер ів
ництвом юнака Сидора (»Ку-ку« й »Через міс
точок«) та дует двох сумівок — панни М. Вол- 
чанської з Олдгаму й панни І. Гавриш ко з Бері 
(»В чуж инонці загибаю«).

Слід відзначити окремо клясичний танок 
»Поема«, — муз. Фібіча, інтерпретований із 
майстерністю і Грацією балетмайстром О. Б у 
ряком та його партнеркою Каролею Джонсон 
під фортепіяновий супровід юнака Я. Ш утки.

Кульмінаційною точкою мистецької частини 
програми була поява на сцені паризького квар 
тету — учнів М узично-Драматичної Студії ма- 
єстра М. Скали-Старицького — Одарки Андрі- 
їшин. У ляни Чайківської, Данила Ганяка й 
В асиля Б ідника, — як і при майстерному аком- 
паньяменті піяніста Ж орж а Вернера з П ари
ж у  відтворили оперу »Запорожець за Дунаєм« 
— муз. С. Гулака-Артемовського.

І полинули чарівні, повні безмежної Любо
ви, мелодії арій і пісень Оксани й Андрія, їхніх 
чудових дуетів, сентиментальних арій Одарки, 
гумористично-сварливих дуетів Одарки й К а 
рася та вкінці переливчасто-хвилюючі, то су
мовиті, то бризкаючі веселкою радости, акорди 
заклю чного квартету. М ожна лише пош коду
вати, що, з огляду на обмежений час, виконав
ці мусіли скоротити свій трію мфальний виступ. 
Я, особисто, був цілковито протилежної думки: 
до Оксани, Одарки. Андрія і К арася треба бу
ло долучити султана, імама, Селім-Агу, Гасана 
(того чорномазого, зі ш кіри якого, за словами 
К арася, шиють чоботи), ну й, звичайно, добрі 
оркестру та хор, і тоді була б повноцінна опера.

Концерт закінчився заключним словом го
лови Ц ентралі ОбВУ, сотн. М. Б ілого-К арпин- 
ця, та сповненим щ иро-друж німи висловами й

захопленням виступом посадника м. Галіф ак- 
ау. З таким самим захопленням  українські 
вояки вручили Одарці А ндріїш ин і У ляні Ч ай- 
к івській  розкіш ні китиці ж и в и х  квітів, як  вияв 
безмежної вдячности своїх сердець за участь у 
мистецькій частині програми Вояцького З ’їзду. 
Ш угнули довкіллям зазивні слова Франкового 
»Не пора« й завіса закрилася.

Дальш ий перебіг З ’їзду в ж е  мав стандарт
ний характер. П ісля короткої перерви, в тій 
самій залі розпочалася танцю вальна забава, 
на якій  грали оркестри з Олдгаму й Г ал іф ак
су й під час якої ще раз виступили з дуетом 
два »паризькі соловейки« — У ляна й Одарка, 
— відбулася розгра льотерії т а  вибір королеви 
краси ОбВУ на В. Британію. До конкурсу стало 
20 кандидаток-сумівок, як  слідує: К атерина 
Бойко (Ноттінґгам, 17'/2р.), Н іна Ч орнуха (Глос
тер, 18 р.), Стефанія М атійцьо (Мідлетон, 18'/г 
р.), Богданна Грабець (Болтон, 17 р.), Віра Лас- 
товецька (Аштон, 17 р.), Ґ ен я  Собків (Лій, 16 
р.), Зеня Середницька (Манчестер, 18 р.), Анна 
В сзьна (Блекберн, 16 р.), А нна Чепіль (Брэд
форд, 17 р.), М арія Задвірна (Олдгам, 16 р.), 
М арія Гамуляк (Волвергамптон, 16 р.), Анна 
Лісова (Мансфілд, 16 р.), О льга Мирон (Сток- 
порт, 16 р.), Анна Кецик (Рочдейл, 17 р.), Леся 
Бойчук (Ковентрі, 18 р.), М арія Тепчук (Галі- 
факс, 16 р.), М арія Кисіль (Лідс, 16 р.), Ірка 
Гавриш ко (Бері, 17 р.), М арія Гарун (Лестер, 
17 р.), і Ліда Келемко (Дарбі, 17 р.).

Дев’ятиособове жю рі в складі п. Я. Деремен- 
ди — голова, пань А. Остап’юк, Л. М арків, О. 
П аращ ак, Е. Лісон, О. К іщ ук та панів П. Дніс- 
тровика, М. Захарчука і В. Лесю ка визначило 
місця в слідуючому порядку: І — М арія Кисіль 
(Лідс), II — Леся Бойчук (Ковентрі) і I II  Ліда 
Келемко (Дарбі). Нововибрану королеву краси 
коронувала минулорічна — панна Л іда Лещи- 
шин із Брадфорду.

Дванадцятий Крайовий В ояцький  З ’їзд під
готовляв спеціяльний О рганізаційний Комітет, 
складений із чотирьох член ів  ГУ ОбВУ — 
сотника І. К. Гвоздика, який  був господарем 
З ’їзду, й пп. П. К іщ ука, М. М узики й М. Гайви, 
що керував мистецькою частиною програми й 
забавою, у тісній співпраці з місцевими Упра
вами Відділу ОбВУ й Гуртка О У Ж  та іншими 
братніми організаціями м. Г аліф аксу. Всі вони 
приклали багато праці, але вона не піш ла на
марно — З ’їзд мав дуж е успіш ний перебіг і 
став спонтанною маніфестацією  незламности 
вояцьких традицій.

До позитивів слід зарахувати  й той відрад
ний ф акт, що і в мистецькій частині програми 
З ’їзду й у ньому цілому взя ла  участь молодь, 
та енергійна молодь, як ій  українськ і вояки 
мусять передати і свій дух, і вояцькі традиції.
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Вилітає
і жалить 
коли
і кого хоче

РІК 7. ЛИПЕНЬ — ГРУДЕНЬ 1966 Ч. 14 (15)

ВЕЛИКА ДВІЙКА РОЗІГРАЄ ПАРТІЮ ...

Розіграємо нашу партію товаришу Косиґін так, щоб ніхто з нас її 
не виграв і не програв, і покажемо дулю ось цьому нікчемі. . .
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КОМБАТАНТИ
(ФЕЙЛЕТОН)

Якось недавно в редакції »Свободи« 
редактор Іван Кедрин поставив мені та
ке формальне запитання:

— Слухайте, ко л е ї о, чому ви не запи
шетесь до Об’єднання бувш их Вояків- 
Українців? . . Поскільки мені відомо, ви 
були колись польським вояком і брали 
участь в другій світовій війні, тож маєте 
підставу уважати себе комбатантом.

Я змовчав, нічого не відповів пану ре
дакторові, хоч і він тоді шарпнув дуже 
наболілу струну в моїй душі, або, інши
ми словами, заторкнув таку сторінку 
моєї біїрафії, яку я  бажав би раз і на
завжди перекреслити!

Бо з мене, вибачайте на слові, був та
кий вояк, я к . . .  (тут приходить порів
няння з фолькльору). Відважного вояка 
Швейка можна б ще назвати героєм, по
рівнюючи його до мене. То й не диво, що 
польська великодержава трісла, мов ми
ляча банька, коли її обороняли такі ли 
царі, як  нижчепідписаний.

Щоправда, мій добрий друг, Микола 
Понеділок, доблесний бувший боєць 
Красної Армії, твердить, що з нього був 
ще гірший оферма від мене (гл. його 
оповідання »Армія«!) А  в доказ того на
водить такі факти, що він перебігав три 
рази до німців і раз до американців! Та 
й ще хвалиться, що за всю »вітчизняну« 
війну він усього раз випалив із »вінтов- 
ки« та й то Пану Богу у вікно.

Ну, я  нікуди не перебігав і не »вицо- 
фувався« по тій простій причині, що до 
фронтової лінії взагалі не дійшов. То 
значить, поки дійшов, »ойчизна« дуба 
дала. Все ж таки, якби не було, один з 
половиною рочків прослужив у  55-ому 
Познанському полку піхоти в Лєшні, 
який то полк (так стояло написано в пол
ковій історії). . .  »виграв понад сто битв 
і сутичок, а не програв жадної«, — поки 
цілком не розлетівся.

Службу у цій славній формації я  почав 
у такий спосіб: під час першого раніш
нього звіту, коли наша друга сотня 
тяжких кулеметів витяглась на подвір’ї 
наструнко, до мене підійшов шеф Урба-

няк, змірив мене критичним поглядом 
від голови до п ’ят і раптом заверещав:

— Рекрут Керніцкі! Де ви носите 
Паньство Польське?!

Що ж виявилось? ..  Що я, збираючись 
похапцем до звіту, засунув на голову 
свою т. зв. фуражерку задом допереду, 
то ж і державний герб — »оржелок« з 
металевої бляш ки був у  мене назаді. . .

В першому опалі я подумав собі, що за 
такий страшний протидержавний злочин  
мене на місці розстріляють! Та ні — сла
ва Богу! Шеф Урбаняк ще раз грізно 
подивився на мене і спитав, яка моя про
фесія »в цивілю«.

— Журналіст, пане шефе! — відрапор
товую.

— А, дзєннікарж, пся к  рев! Ну, то 
дістанете службу по своїй професії.

Дав мені мітлу, відерко й бойовий на
каз — помити »убікації« в цілому баталь
йоні . . .

Це був один із замітніших моїх подви
гів за всю військову кар’єру. Ну, з таки
ми заслугами, звичайна річ, немає чого 
пхатися між комбатантів . . . Хіба, що по
стала б тут, на еміґрацїг, ще одна органі
зація — »Об’єднання бувш их оферм«. В 
такому товаристві я  навіть кандидував би 
на пост головного коменданта!

А, покищо, — »не піду, братчики, я з 
вами!«

Не буду я комбатантом!
І к  ер.

ПРАВДИВЕ ВИЗНАННЯ
Відомий французький поет Шарль 

Бодлер завжди був у боргах. Одного дня 
кравець, якому поет довго не сплачував 
великого боргу, накинувся на нього:

— Хоча б скажіть мені, коли ви за
платите гроші, щоб я міг спати спокійно!

Б'одлер подивився із сумом на свого 
кредитора:

— Любий мій, якщо я вам скажу це, 
ви зовсім втратите сон!
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ХРИСТОС СІ РАЖДЖЄЙИ!

Чесні Ридахторцю! Ну, знайити би ми 
був хтос тантого Різдва повів, жи ми ше 
будим сьвигкувати й тоте Різдво в лєґру, 
—- то присєйбо бувби му заїхав в морду, 
а то хто зна, ци ше до другого Різдва нас 
з лєґру віпусьце. Шо правда то ни гріх, 
— али тамті сьвита були такой файні, а 
єк єм єкос сі пиришварцував до трієтру, 
то ми сі здавало цалком, жим dec в дома, 
так то файні вісьпівували наші дівчєта з 
Ріньчіньчіні, гей тоті жейвуренки, або 
чижики, ци шпаки. Приставєли »Грицо« 
тай »Запурошцє за Дунайом« бігме, так 
ми сі того сподобало, жи навит тоті рузь- 
ні сьпіви, гульки та танці ми сі снили. 
Ото раз файні було! Ни знати, ци й того 
року шос таке буди? — Відав ньи, бо 
дівчєт шос до нас ни приводе, а то бувало 
тамтого року зара таки пополудни шоднє 
вістоювали силепки а єк сі зєвив самухід 
с кубітами то їдин з другим так сі на них  
відивив, єк тиле на нові ворота.

Чувєм, жи того року ни буди куті, відав 
пшеница ни зародила, ци шо. Б и  так була 
наша ґосподарска школа капку помєрку- 
вала і замісьць того капарного гороху жи 
то сі вігнав оісабі по коліна, була засієла 
пшиницу, би ниньки всі ми були мали 
бодай по лошці куті, а то дурно хлопці 
землю рицькали. Воно єкос бис куті ни 
віглєдуйи на Різдво, — борти на Благо- 
віщінє. Бо ніби, шото за Різдво, єк всюда 
сухо, а сьнігу ані завидати. О, то бувало 
в нас файні, аш сі душа радуйи. Де тіцько 
сі подивиш  — біло, б іло . . . Досьвіта 
єкйим ішов до церкви на восиночни, то 
аж гискри скакали є під ніг, •—■ так мороз 
скрипів. Ото було Різдво! Ни знати, ци 
ше дочикайим того, би знов єк колис 
сьвиткувати дома? — Ех, нима то такой, 
єк дома!. .

На тотім кінчєю і зичу виселих сьвит, 
файног забави, щісливого Нового Року і
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всього, шо си самі зичити. Дай Божи, би 
ми приш лі Різьдзьвєні Сьвита вже сьвит- 
кували  в дома зі свойов цалов фамілйов. 
Сі вам кланєю  — Ваш

Ф и д ь Ю ш к а

Н А К А З ,

виданий з нагоди святочного спалення ш атра 
в ш оферській Е-чогі.

Н аказується всім таборовикам не палити 
своїх ш атер і не робити нічого такого, що 
таке спалення могло б спричинити, бо звер 
тається увагу, що надворі доволі щ е зимно.

1. В зв ’язку  з тим наказується курити па-
піроси й  тютюн тільки тоді, коли їх  немає, 
а в печах  палити ропою із сильною домішкою 
води. В тому напрямі відбуваються вж е здав
на експерименти, що допровадили вж е до 
блискучих успіхів: ропу вдалося в цілості
змінити у воду.

2. Коли в ш атрі знайдеться все таки якась 
запальна людина й пожарові нічого не стане 
вж е на перешкоді, всі повинні бігти до робіт
ничої сотні по лопати й дж аґани, в якнай
скорішому темпі принести з-над моря піску 
й гарно зарівняти  місце катастрофи, щоб і 
найменшого сліду не стало.

3. Акцією повинен керувати службовий 
підстаршина, від якого не вимагається за
кінчення пож еж них курсів.

4. Таборова П ож еж на Сторожа зобов’язана 
також  ставитися на місце пожежі!

5. Остерігається, що кожного, хто нама
гається запалити своє, або чуж е шатро, щоб 
загріти свої змерзлі кості, каратиметься в і
дібранням можливости перебування в таборі.

Майже нечіткий підпис

Шофер: — Ей, Голя- к . . .  Заберіть свого 
носа, бо не можна проїхати!

Бі.

1947-ий РІК

Старий, згорблений 1946-ий Рік опус
кає тріюмфальну браму нашого табору. 
Він тепер нікому непотрібен дідок і знай
де опіку хіба між українськими погреб- 
никами в Америці.

При відході хор. 3. Яць змилосердився 
над стариком і подарував йому свою тра
диційну палицю, а пор. М. Ельник па- 
м’яткову полотняну торбу, в якій кілька 
літ переховував свої археологічні здо
бутки. До неї старичок вложив всілякі 
документи: обіцянки, можливості, про
тести, петиції, меморіяли, еміграційні візи 
та різні передбачені й непередбачені 
евентуалії. ..

Ось одна така із студентськими спра
вами. На верху напис: »Студентські мрії«, 
а в середині графічне зображення кіль- 
кости студентів нашого табору в пооди
ноких місяцях. Читаємо:

»Від січня 1946 до квітня — 460 сту
дентів, від квітня до вересня — 200, від 
вересня до листопада 18, від листопада 
до кінця грудня — 9 членів Виділу«.

Друга сторінка представляє рух сту
дентів та осередки їхніх студій. На пер
шому місці Больонія, в проекті 400 сту
дентів, Рим, в проекті 300, Міляно — в 
проекті 200, дальше ідуть (в проекті) Па
риж, Вінніпег, Торонто й інші. Найбільше 
студентів вписалося на Таборовий Уні
верситет.

Друга течка — це справи еміграційні. 
Тут довідуємося, що до Канади від’їздить 
дев’ять тисяч таборовиків, до Північної 
Америки — вісім, до Парагваю дві, до 
Арґентіни — три тисячі. Досі виїхало:

До Німеччини 500, до Італії 100, до 
Франції 10, до інших країн 100.

Дальше ідуть теки: із шкільними спра
вами, протестами, меморіялами, побажан
нями й ґратуляціями, а вкінці евентуалії. 
Тут читаємо:

»Можливе військо, правдоподібний ви
їзд, певне звільнення, евентуальне си- 
дження ще один рік в таборі« . . .
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*
Посинілий від холоду таборових від

важно витягає останнього засмаленого 
кекса й з гордістю говорить до свойого 
сусіда:

— Ге, ге! . . Це вже не те, що тамтого 
року . . . Тепер в нас НОВИЙ 1947 РІК!!!

В ТАБОРІ ГОВОРЯТЬ, ЩО . . .
Після останнього Концерту Команда 

Табору сподівається дальших д а л е к о -  
й д у ч и х  полегш. П. Комендант сам 
на власні вуха чув, як полк. Д. Ольман 
сказав три рази: — о к е й! Сподіємося 
вкоротці вичерпуючого комунікату в 
цій справі й дальших з в і л ь н е н ь  до 
Канади й Америки . . .

* * *

Іменування пор. Я. Римовича, з а с л у 
ж е н о г о  довгомісячного інтенданта, й 
судді Л. Евицького на таборових к а н - 
т и н я р і в  (не від — кантувати!) ру 
чать, що ш а ф а  буде добре й с п р а 
в е д л и в о  грати. ..

* * *

Бувший голова Студ. Громади, пор. 
Маслій, написав із дороги, що свій вчи
нок по с к і н ч е н н і  студій якось по
старається направити. . .

АГЕНЦІЯ »ВІД ВУХА ДО ВУХА« 
ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО:

. . .  д о  т абору  в Р іч іо н е ,  зам іст ь с в . М и к о л и  
п р и л е т іл и  б у з ь к и .  З  того п р и в о д у  ворож ат ь  
с к о р у  в е с н у  й  г а р н і  ж н и в а .

. . .  п а ш и м  ст а р ш и н а м  у  І н т е р н а ц іо н а л ь н о м у  
т аборі п р и в і з  с в . М и к о л а  п о з в о л е н н я  на в і д 
криття п а р л я м е н т у . Н е  р іш е н а  т іл ь к и  с п р а в а  
к а н д и д а т у р и  п р е м ’єр -м ін іс т р а .

. . .  з о г л я д у  н а  б л и з ь к и й  в и їз д  д о  К а н а д и ,  
с в . М и к о л а  п р и н іс  н а ш о м у  х о р о в і  н е  в и м р ія н і  
ш а р а в а р и  й  в и ш и в а н і  с о р о ч к и , а л е  д о б р е  с к р о є 
н і  ф р а к и  й  л и с к у ч і  ц и л ін д р и .

. . .  о р к ест р а , к о л и  с в . М и к о л а  д а в а в  їй  з в і л ь 
н е н н я  з  т абору, в ід п о в іл а  ч е м н о , щ о  їй  щ е  н е  
сп іш и т ься .

. . .  в н а с л ід о к  о ст а н н іх  п р о г р а н и х  з м а г а н ь  н а 
ш и х  к о п у н ів ,  с в . М и к о л а  п о д а р у в а в  н а ш ій  о д и -  
н а д ц я т ц і а н г л ій с ь к и й  с а м о у ч о к  к о п а н о г о  м ’я ч а .

. . .  зам іст ь д о в г о ж д а н о ї  к о з и ,  с в .  М и к о л а  
п р и в і з  с іл ь с ь к о - г о с п о д а р с ь к ій  ш к о л і . . .  о с л а .  
К аж ут ь, щ о  о с е л  б у в  д у ж е  в д о в о л е н и й  і з  н о 
в о го  т оварист ва.

. . .  8 ч а с і  п ри сут н ост и  с в . М и к о л и  в  т орго
в е л ь н ій  ш к о л і  пон ят н і у ч н і  в с п іл и  ви т о р гува т и  
у  н ь о г о  б іл ьш іст ь  п о д а р у н к ів ,  п р и з н а ч е н и х  д л я  
т абору. С в . М и к о л а  з а я в и в  д и р е к т о р о в і,  щ о  
й о г о  у ч е ч и к а м  б іл ь ш  н ія к а  ш к о л а  н е  пот рібна .

. . .  в р е в ір і  п о м и л к о в о  д а л и  с в . М и к о л і,  з а 
мість в и н а , н а п и т и ся  й о д и н и . С вя т и й  з а в в а ж и в  
щ е  н а  ч а с  ц ю  п о м и л к у ,  у с м і х н у в с я  в в іч л и в о  й  
с к а з а в :  » Д я к у ю  з а  п ік л у в а н н я ,  а л е  я  н а  щ аст я  
р е вм а т и зм у  щ е  н е  м аю «.

НАША СПРАВА НА ДОБРІМ ДОРОЗІ*,

Англійці почали з нами дуже рахуватися . . .

— 93 —



МАТИ ОДЕРЖАЛА ДВІЙКУ
Дівчинці треба було розв’язати кілька 

задач, які навіть її матері здалися важ
кими. Наступного дня дівчинка в школі 
одержала двійку.

Мати була дуже засмучена.
— Нічого, мамо! — втішала її дівчин

ка. — Ти ж не одна: інші матері також 
одержали двійки!

ТРАПИЛА КОСА НА КАМІНЬ
Дружина хотіла хутра. Чоловік хоч 

не мав грошей, все ж  таки купив. Таке 
не дороге, з фарбованих баранів.

Якось подружжя вийшло на прохід. 
Була зима, дружина, очевидно, у хутрі. 
Коли йшли вулицею, напроти них на
дійшла молода жінка в чудовому хутрі 
з першорядних мінок.

— Бачиш, — каже дружина до чоло
віка, — про таке хутро я мріяла . . .

Чоловік поглянув на молоду жінку, а 
потім на свою дружину й сказав:

— Бачиш, а я мріяв про таку жінку . . .

СОВЄТСЬКІ ГАРАЗДИ
— Ти коли їдеш на відпустку?
— Не знаю. Чекаю, коли сусіди звер

нуть чемодан!

ЧЕМНІСТЬ НАШОЇ МОЛОДІ

— Он є вільна ручка, бабусю!

МУДРОЩІ »оси «
Давніші лицарі не боялися нічого, а 

сьогоднішні лицарі не шанують нічого.
Є зле не мати відваги піти на зустріч 

із дівчиною, але є багато гірше піти на 
зустріч і не мати відваги.

За правдиве діло жди в’язниці сміло.
Як влізеш між ворони, то вони 

повтікають.
Дурнота має ту перевагу над мудрістю, 

що є необмежена.
Переконати можна тільки розумного.
Коли твій ворог простягне руку до 

згоди, то добре бережись, бо можеш 
простягнути ноги.

Велика правда ніколи не стане вели
кою, коли її проповідують малі люди.

Все добре, що можна про когось ска
зати, люди ховають до некрологу.

Один п’є зі щастя, інший з горя, але 
як добрий напій, то всім смакує.

З увічливости люди всміхаються в 
очі, а сміються поза очі.

У РЯ Д О В А  Т А Й Н А
— Що де є урядова тайна?
— Це така тайна, що про неї всі знають, 

лиш е уряд н е  знає.
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МАЄ БІЛЬШИЙ НІС
— Не розумію, чому де Ґоль зв’язу

ється з червоним Китаєм?
— А тому, що має більший ніс ніж ти, 

то й занюхав скоріше, що вариться в 
політичній кухн і. . .

З ВОЄННИХ НАСТРОЇВ
— Моріц, що ти на те, що президент 

З Д А, мабуть, покличе до військової 
служби резервістів.

— Ну, нехай кличе.
— А ти не боїшся?
— Я? Нічогісінько! Як була перша 

світова війна, то мій дід утік з Росії до 
Польщі, як вибухла друга світова війна, 
то мій тато втік з Польщі до Америки, 
ну, а тепер на мене черга . . .

МУСИТЬ БУТИ СУМНИЙ
Два приятелі зустрілися на вокзалі.
— Чому ти такий сумний?
— Моя дружина їде на місяць до ро

дичів.
— І це тебе так засмучує?
— Ні, якщо в мене не буде такого 

вигляду, вона ні за що не поїде.

НЕВГАМОВНИЙ ДІД
— Пане директоре, прошу дати мені 

відпустку через надзвичайну обставину.
— Яку?
— Мушу їхати на похорон моєї бабусі.
— Це у вас уже третя бабуся помирає?
— Що вдієш: мій дід часто женився.

Дипломатам і в пеклі не вгодиш. Усе 
протестують . . .

КОЛИ ДУМАЄ:
Коли думає ваша- дочка виходити 

заміж?
Думає вдень і вночі.

ЗА МЕНЕ ДУМАЮ ТЬ...
Службовець питає колеґу:-
— Ти вже вирішив, коли й куди по

їдеш у відпустку?
— О, це питання ніколи не було для 

мене проблемою: коли мені їхати у від
пустку — завжди вирішує за мене шеф, 
а куди — дружина . . .

СЕРЕД РИБАЛОК
Подорожній питає риболова:
— Знову нічого?
— Нічого. Цього року навіть найбільші 

брехуни нічого не впіймали!

— Ти колись говорила, що я є твоїм 
цілим світом, а тепер вимагаєш розводу?!

— А хіба ти не бачиш, що світ тепер 
поділився!
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ВЕСЕЛА ПОСМІШКАЩО НОВОГО НА КУБІ?
Українець, що перебував у складі со- 

вєтських військ на Кубі, повернувся до
дому. Дружина питає:

— Що нового на Кубі?
— Новин багато, — відповів чоловік, 

— а найваливіша та, що Кастро посту
пає з населенням у той спосіб, що тепер 
на Кубі уважають Батісту за святого.

Щ И Р І С Т Ь
В одній школі в Польщі учитель за

питав ученика:
— Чому любимо Совєтський Союз?
— Тому, бо він звільнив нас від ні

мецького ярма, — відповів ученик.
— А чому не любимо Америки?
— Тому, що вона того не зробила!

БАТЬКИ І ДІТИ
— Коли моєму синові минуло вісім

надцять років, я дозволив йому курити.
— А що він на це сказав?
— »Спасибі, тату, але я вже два роки 

тому кинув курити«.

НИНІ ЖИТТЯ БЕЗ ВИГОД
Кравець зробив одяг одному купцеві, 

але грошей за роботу не дістав. Ходив 
кілька разів за грішми та безуспішно. 
Опісля ще й дізнався, що його клієнт 
збанкрутував. Все ж  таки пішов ще раз 
й каже:

— Пане добродію, заплатіть врешті за 
зроблений одяг. Я вже змучений ходити 
до вас на сьомий поверх, по сходах, за 
тими грішми!

— То що ви хочете, — відповів ку
пець, — щоб я для вашої вигоди пере
провадився на партер?

Директор театру викликав до себе од
ного з артистів:

— Це нечуване! Під час учорашньої 
вистави ви, вмираючи, сміялися!

— Пане директоре, при тій платні, яку 
я одержую, смерть можна зустрічати 
лише з посмішкою.

ПЛУТАНИНА
— Тату, — звертається малюк до бать

ка, — наш учитель щось дуже плутає.
— Чому ти так гадаєш?
— Вчора він говорив нам, що два і два 

— чотири, а сьогодні, що три і один — 
чотири.

Н А  Н О В О Р ІЧ Н І Т ЕМ И

— Ви далі тримаєтеся старого стилю?
І то старого! Перед Новим роком оо. Василі- 

яни перестерігали на проповідях вірних, щоб 
не йшли на новорічні забави !і не танцювали, 
бо таким грішникам церква відмовить христи
янських похоронів.

— Ну, і що?
— Думаю, що в нашій М етрополії залиш ить

ся багато непохоронених. . .

ГОВОРИТЬ ДО МУДРОГО . . .
-— Чому то ти, Петре, так  залю бки балакаєш  

сам зі собою?
— Бо, бачиш, поперше, я  люблю говорити 

до когось мудрого, а, подруге, люблю як  і до 
мене хтось мудрий говорить.

ЗА М А Л Е  Л И С Т Я

В К аліф орнії туристка питає ф ермера:
— Скаж іть, яке це дерево?
— Ф ігове.
— Н еможлива р іч .
— Так, пані, запевняю  вас, що ф ігове.
— Але ж  його листя зам але н а . . .  на рай

ський стрій .
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