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ОБ’ЄДНАННЯ бувших ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

РІК 22 1979 Ч. 3-4 (66-67)

Hop. д-р Святомир М. ФОСТУН

ПЛЕКАЙМО ПОБРАТИМСТВО
В історії українського вояцтва знаходимо дуже багато прикладів дружнього побра

тимства. Знаходимо такі приклади в княжій раті, яка пила шоломами воду з Дону, 
тривожила Царгород, рубалася зі степовими ордами та загороджувала їм шляхи в 
Україну своїми червленими щитами. Ця княжа рать творила славний історичний 
епос древнього українського лицарства, що його так прекрасно оспівала старовинна 
пісня: »Не в вас то господинове, позолочені шеломи, плавали було по крови? Не в 
вас храбрая дружина ревла турами з пустині під каленими шаблями серед поля на 
чужині? В стремена — ж  за Україну, за наругу Половчина . . .  Бо залізні в вас по
пруги під шеломами, від яких земля стряслася . . .  Тут і німці, і венедці, тут греки 
і морави поют славу Святославову« . . .

В лютій січі, княжий воїн, і сам порубаний, рятував важко пораненого побратима, 
щоб цей не попав ворогам у руки, щоб вороги не знущалися над ним, не калічили, 
чи осліплювали, як це залюбки робили ромеї. За друзів своїх княжий воїн ішов 
на смерть, не вагаючись. Це були загартовані степові конкістадори, які не знали, що 
таке відступ перед ворогом. Вони йшли в бій, щоб перемогти, або полягти на полі 
слави.

Такими ж  конкістадорами було й українське козацтво, з його найбільш оригіналь
ним у світі лицарським орденом — Запорізькою Січчю, в якій виростало оте «ко
зацьке панство«, як їх звав Шевченко, що не журилося своєю приватою, але спра
вами отчизни й мало свій кодекс чести, який виховував залізні вояцькі натури, ви
ховував лицарів, що не знали, що таке страх і сміялися смерти у вічі. Запоріжжя 
це була тверда вояцька школа характеру, фізичного гарту й моральної дисципліни. 
Порушення кодексу чести суворо каралося. Цей кодекс чести плекав тип побратим
ства, глибоко> традиційного й безмежно відданого. Побратимство було однією з най
більших чеснот козацтва, а його неписані звичаєві форми були наче закон для коза
ків. У «Марку Проклятім« Стороженка розповідається, що під час шлюбного бенкету 
в палаці князя Яреми, закоханий у молодій княжні запорожець Кобза крізь вікно 
зриває з її сукні шлюбну квітку. Його зловили гайдуки князя, але квітки при ньому 
не знайшли. Тоді замість нього схопили його побратима. Йому грозила кара смерти 
на палю. І Кобза пішов та признався, щоб тільки побратим не згинув, як невинна 
жертва в руках лютого князя-ренеґата.

У тому ж  романі «Марко Проклятий«, каже князь Ярема Вишневецький про ко
заків: «нічого з ними не вдієш. Сотнями вішаю, четвертую, садовлю на палі, а вони 
ще гірш піднімаються . .. Запеклий з біса народ!« . ..



Козацьке побратимство в тих грізних, бурєвійних часах — це було братерство 
особливого роду. Це було єднання одного лицарського духа, єднання людей лицар
ської чести і шляхетної душі. Це було товариство' »сильних і гордих«, що творили 
історію, і власну свободу і свободу своєї отчизни цінували над усе. Побратимство 
отих сильних і гордих степових конкістадорів, в’язали міцні, нерозривні вузли 
братньої дружби, посвяти, відданності, що їх так чуло й зворушливо оспівала укра
їнська художня словесність.

Коли вдарили громи першої світової війни, лицарі червоної калини знову відно
вили культ традиційного вояцького побратимства. Плекали вони його під рев гармат, 
у кривавих боях, в окопах, у запіллю, і понесли його на широкі степи України й 
там закріплювали дух вояцького побратимства з братами наддніпрянцями, виступаю
чи разом у боротьбі за волю і державність української нації. Багата мемуаристика й 
література Визвольних Змагань неодноразово підкреслює лицарське, шляхетне по
братимство в українських арміях.

Після Визвольних Змагань, українське вояцтво не припинило боротьби за визво
лення України. Воно творило підпілля, СВУ, СУМ, УВО, ОУН, гинуло у в’язничних 
казематах, вмирало на шибеницях, у концтаборах, на засланнях, продовжувало бо
ротьбу в рядах Карпатської Січі, ДУН, збройного революційного підпілля і героїчної 
УПА. У тривожних бурєвійних роках другої світової війни українське вояцтво зно
ву піднесло культ побратимства. Скільки прикладів такого вояцького, відданого, вір
ного', часто й героїчного побратимства, знаходимо в літературі того страшного часу, 
в якому грізні вершники Апокаліпси пролітали неодноразово українською землею, 
несучи смерть, пошесті, голод, руїну й воєнні жахіття. Скільки прикладів шляхет
ного побратимства було в рядах УПА, збройного революційного підпілля і в рядах І 
УД У НА?!

Бож усі вони, українські вояки, писали своєю кров’ю і жертвою сторінки історії 
нашої нації у теперішньому неспокійному X X  століттю, сколихненому двома кри
вавими світовими війнами. Збройна боротьба українського вояцтва ставала леґендою, 
і на тій леґенді виростали нові переємники визвольної боротьби. Москва не перемогла 
історичних прагнень української нації до вільного, державного суверенного життя. 
Наша доба — це доба знову героїчної боротьби українського молодого покоління на 
рідних землях. Це доба боротьби молодих нескоримих борців, що люблять Україну 
синівською любов’ю, тривожуться її долею, і мають право сказати про себе словами 
Великого Кобзаря: »ми просто йшли, в нас немає зерна неправди за собою«. Молоді, 
нескоримі борці продовжують плекати побратимство духа й чину. Вони плекають 
побратимство великої ідеї, яка велить їм боротися і перемагати, велить закликати 
народ до боротьби й розпалювати новий вогонь з Холодного Яру.

Як же тоді з побратимством у нас, колишніх вояків? Колишніх лише по уніформі, 
але й далі активних у вояцькій стійці на фронтах усеобіймаючої боротьби за визво
лення нашого народу й України. Роки довгого перебування на чужині, в умовинах 
спокійного й вигідного життя, притупили в нас відчуття потреби плекання вояцького 
побратимства. Проте ця потреба існує, так, як вона існувала вчора, у тривожних во
єнних роках. Бож ми далі в боротьбі. Хоча не в уніформі, хоч і без зброї в руках, 
але наша вояцька служба, наше служіння Україні продовжується далі. Нас зобо
в’язує наша вояцька присяга на вірність нашій отчизні й нашому народові. Враз із 
тим нас зобов’язує теж плекання дружнього' вояцького' побратимства, про яке ми час
то забуваємо серед сучасного злободення. Тому плекаймо, дорогі побратими, цю світ
лу  історичну традицію — вояцьке побратимство. Хай воно існує між нами в нашій 
громадській праці, хай воно міцніє, головно в нашій комбатантській організації — 
ОбВУ, яка й ставить одним із головних своїх завдань — плекання цього ж вояцького 
побратимства. Хай ця славна традиція відгонить від нас, вояків, усякі порізнення, 
чвари, незгоду, єднаючи нас тісно в одну велику вояцьку сім’ю, яка повинна бути 
прикладом для других. Хай вояцьке побратимство робить нас отими »сильними й гор- 
дими«, з того, що доля судила нам бути українськими вояками, а українське вояцтво 
в мирному часі завжди було передовим у всіх ділянках організованого життя спіль-
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ноти — народу. Є воно таким і у нашій організованій громаді у Великій Британії, і 
повинно таким залишитися та залишиться напевно, коли плекатиме історичну, пре
красну традицію вояцького побратимства, так, як його плекали наші славні предки.

В НЕВМИРУЩУ НАМ’ЯТЬ ГЕНЕРАЛА ПОР. 
МИХАЙЛА КРАТА

У середу, 8 серпня 1979 року, в Дет
ройті, ЗСА, відійшов у вічність на 87 році 
життя сл. пам. генерал-поручник Михай
ло Крат.

Він народився 6 серпня 1892 року в Га
дячі, Полтавщина. Його рід виводився з 
козацької старшини Гадяцького полку. 
Його батько був генерал-майором росій
ської Гвардії. Бл. пам. Михайло Крат ви
брав і собі військову професію. Він був у 
кадетських корпусах у Сумах і в Петер
бурзі, а в 1911 році скінчив Павлівську 
офіцерську школу та брав участь у фрон
тових боях. У грудні 1916 року мав уже 
ранґу підполковника, а на початку 1917 
року був підвищений до ранґи полковни
ка. 10 грудня 1917 року бл. пам. ген. Ми
хайло Крат розпочав свою військову 
службу в українській армії. В січні і в 
лютому 1918 року він був помічником на
чальника оперативного відділу штабу 
Київської Військової Округи. В часі Пер
шого Зимового Походу був начальником 
штабу Запорізької Дивізії.

Вийшовши на еміграцію, проживав у 
Польщі. В 1945 році бл. пам. ген. Крат був 
призначений командиром І УД, яка ввій
шла тоді в склад Української Національ
ної Армії під командуванням генерала 
Павла Шандрука. В Белярії, Італія, був 
комендантом табору полонених вояків 
І УД УНА. Після звільнення з полону де
який час проживав у Великій Британії, а 
в 1951 році виїхав до ЗСА.

Сл. пам. генерал-поручник Михайло 
Крат був лицарем Залізного Хреста, ка-
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валіром орденів Симона Петлюри, Георгі
ївських хрестів, Сербської Зорі та інших 
військових і комбатантських відзначень.

Похорон Покійного генерала відбувся в 
понеділок, 13 серпня 1979 року. Похоро
нений на цвинтарі-пам’ятнику в Савт 
Бавнд Бруку.

Вічна Йому пам’ять!
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У  20-РІЧНИЦЮ СМЕРТИ СТЕПАНА БАНДЕРИ

Страх перед війною з СССР та бажання 
уникнути її за всяку ціну — це той фактор, 
що весь час паралізує західню політику 
супроти московсько-больгиевицького імпері- 
ялізму, відбирає їй ініціятиву й рішучість у 
всіх вузлових справах сучасного міжнарод- 
нього укладу. З цієї причини лишаються 
невикористаними різні можливості співдії 
між протибольшевицькою визвольною бо
ротьбою поневолених народів і західніми 
державами в їхніх намаганнях стримати 
дальшу експансію московського імперіяліз- 
му, Співдія зовнішніх протибольшевицьких 
сил і акцій із силами внутрішніми, діючими 
на теренах СССР і його сателітів, при від
повідній напрузі привела б до розгромлення 
большевизму-комунізму, себто — до лікві
дації неволі для одних, а для других — по

стійної загрози. Тому спільна боротьба по
неволених Москвою народів і ще вільних, 
але вже загрожених большевицькою аґре- 
сією держав є однаково необхідною як для 
одних, так і для других. Відхилятися від неї, 
покладаючись на те, що весь її тягар винесе 
другий партнер спільної долі — шкідливо й 
невідповідально не тільки супроти спільної 
справи, але теж і супроти власної долі.

Протибольшевицька революційна боротьба 
є для західніх держав таким самим важли
вим допоміжним чинником і доброю нагодою 
для знищення московсько-совєтського імпе- 
ріялізму, як була б їхня війна з СССР для 
визвольної боротьби поневолених народів. 
Доцільне використання такої нагоди як од
ними, так і другими полягає насамперед у 
тому, що, розгорнувши одночасно боротьбу,
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— розділяємо силу ворога на два фронти, 
внутрішній і зовнішній. Ні одні, ні другі не 
потребують тут керуватися альтруїстичними 
мотивами, вистачає національний еґогзм, як 
рушійна сила, якщо він поєднаний з пра
вильним розумінням ситуації і неухильної 
історичної конечности, що наказує прийняти 
боротьбу з московсько-большевицьким імпе- 
ріялізмом і вести її з повною напругою своїх 
сил аж до остаточної перемоги. Коли в за- 
хідніх народів, а зокрема в їхніх керівних 
політичних колах устійниться правильне 
розуміння положення та диктованих ним 
завдань, тоді прийде теж властиве тракту
вання питання війни і протибольшевицької 
революції.

Підтримуючи визвольну боротьбу понево
лених Москвою народів усіма засобами, за
хідні держави можуть звільнитися від боль- 
шевицької загрози значно меншою ціною,

ніж їм треба буде скласти її тоді, коли сам 
СССР накине їм вибір: війна або капітуля
ція. А підтримка від Заходу може бути 
вповні успішною тільки тоді, коли вона буде 
наслідком твердого рішення довести до пере
моги визвольної справи і до розгромлення 
большевизму-комунізму всіма можливими 
засобами. Риск війни і большевицькі загро
зи не можуть спиняти активної допомоги 
революційній боротьбі поневолених народів. 
Якщо московсько-большевицький імперія- 
лізм ставить перед західніми державами не
ухильну перспективу збройного зудару, то 
краще для Заходу прийняти боротьбу у ви
гіднішій для нього ситуації, коли больше- 
вики заняті ще другим, внутрішнім фрон
том, ніж ждати пасивно, поки Москва сама 
вибере найдогідніші для неї час і обставини, 
щоб розправитися з Заходом.

(З писань с л.пам. Степана Бапдери: Питання атомної в ійни і визвольна  револю ція. »В извольний  Ш лях«. Р ік  
IVIX. кн . 7 (43) 111 за  липень  1957, р ік  V /X I ки . 1 (49) 123 за січень і Кн. 2 (50) 124 за лютий 1958).
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Микола ВЕРЕС

Б Р О Д И

Коли нахмуряться широти,
І в небесах ударить грім, 
Зітхне вояк, згадавши всоте 
Громи на обрії своїм.

Згадає вишкіл, марші, коди, 
Царя звірів на рукавах,
Свою Дивізію і Броди,
І побратима смерть в житах . . .

Минуло все — війна, Ріміні, 
Пригас душі нестерпний біль,
І нині от — в чужій країні 
Вже не вояк він, а »цивіль«.

О, дні вояцькі, давні, де ви? 
Згубились десь поміж доріг,
І лиш в нутрі своєму лева 
Немов реліквію, зберіг,

І пронесе крізь всі негоди 
До дня грядучого, в якім 
Туди, на схід, на рідні Броди, 
Піде у наступі новім

Сам, наче лев — крізь ліс і гори, 
Орлом над морем пролетить 
І в битві з ворогом суворо 
Смерть побратимову пімстить . . .

Лише не спиниться у Бродах 
І не епічне, бо другий раз 
Його чекає вир походу 
Від Бродів ген — аж по Кавказ!
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Генерал-полк. Павло ПІАНДРУК

МОЯ ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕНЕРАЛОМ ВЛАСОВОМ
(Уривок із споминів)

Приблизно в половині січня 1945 р., я 
мав велику приємність зустрітися з гене
ралом німецької кавалерії Е. фон Кест- 
рінґом, колишнім ген. ґвардійської кава
лерії російської царської армії, який те
пер був шефом адміністрації всіх чужи
нецьких леґіонів у складі німецьких 
збройних сил: російського, козацького, 
кавказького, туркестанського, білорусь
кого та других. Ініціятором нашої зустрі
чі був д-р Арльт, який разом з полковни
ком Вольфом був на ній присутній. Фак
тично ця зустріч відбулася в часі обіду 
в якому з генералом брав участь його 
штаб. Найбільш видною особою поруч 
ген. фон Кестрінґа, був його адютант, ка
пітан Ганс ван Гоервард. Генерал гово
рячи по-російському, з’ясував мені корот
ко й виразно перебіг формування його 
леґіонів та їхню участь у воєнній кампа
нії у 1941 і 1942 роках в Україні і на 
Кавказі. Він підкреслив свій великий 
респект до тих добровольців, які по волі 
чи по неволі, були в німецькій армії і бо
ролися проти большевиків за визволення 
своїх країн. У 1942 році, під його коман
дою був майже один мільйон чужинець
ких добровольців. У 1942 році найбільший 
відсоток вояків під його командою, або 
більше як 180.000, становили українці в 
рядах Українського Визвольного Війська 
(УВВ), які носили на рукавах відзнаку — 
золотий тризуб на синьому щиті.

Після обіду генерал відвів мене у сто
рону, а коли ми були самі, осторожно 
звірився мені, що він був членом анти
гітлерівської групи, й з приводу вислов
лювання своїх поглядів, мав багато не
приємностей, зокрема зі сторони Гімлера, 
якого уважав не тільки іґнорантом, але 
цілковитим дураком, коли йшлося про 
військові справи. Генерал Кестрінґ дуже 
хвалив д-ра Арльта і висловив свою віру 
в те, що я матиму успіх в організуванні 
Українського Національного Комітету 
(УНК), на тих засадах, які я чітко й ясно 
представив вищим німецьким військовим 
чинникам, за що здобув респект у ба

гатьох »думаючих« німців. Ген. фон 
Кестрінґ запевнив мене про його особис
ту прихильну настанову до моїх вимог, 
що їх я поставив німцям, але додав що 
його голос тепер, на жаль має тільки тео
ретичне значення.

Під час обіду, генерал попрохав мене 
з’ясувати присутнім мою оцінку поло
ження Німеччини. Це поставило мене в 
дещо невигідне становище, одначе зава
гавшись хвилину-дві, я сказав їм, що на 
мою думку, Німеччина програє війну. 
Саме тому, потрібно негайно прослідити 
всі можливості домогтися гонорового ми
ру зі західніми альянтами щоб уникнути 
небезпеки большевицької окупації Ні
меччини, бо большевики напевно не схо
чуть вивести з неї свої окупаційні вій
ська. Водночас я додав, що Німеччина 
піднесеться з тієї жахливої катастрофи, 
бо німці це працьовита нація. Я наводив 
багато історичних прикладів а особливо 
вказував на консеквенції першої світової 
війни. Я говорив по-російському, а д-р 
Арльт перекладав по-німецькому, поде
куди вставляючи свої власні слова. Гене
рал фон Кестрінґ, знаючи добре росій
ську мову, крадькома посміхався як за
уважував розходження в тому, що я го
ворив, а що перекладав д-р Арльт. Мила 
й свобідна дружня розмова продовжува
лася до пізної ночі. Я мав враження з 
тієї зустрічі, що вона відбулася в атмо
сфері щирости, і мав відчуття, що ця зу
стріч відбулася конспіративно. Я не мав 
більше нагоди зустрічатися зі шляхетним 
генералом Е. фон Кестрінґом, одначе ця 
одна зустріч дала мені нагоду впевнитися 
в щирому відношенні до мене д-ра 
Арльта.

Полковник Вольф прийшов до мене на 
зустріч 27 січня і сказав: »Генерале, чи 
не хотіли б ви зустрітися з ген. Власо- 
вом? Можливо, що дійдете до якогось по
розуміння, і ми зможемо поступити впе
ред у справах «Українського Національ
ного Комітету«. Я відповів: «Якщо ген. 
Власов настоюватиме на тому, щоб УНК
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був частиною Комітету Об’єднаних На
родів Росії, тоді я не маю про що з ним 
говорити. Згідно з попередньою розмо
вою, того самого дня я зустрівся з полк. 
А. Мельником, який одобрив мій крок і 
одверто додав: «Генерале, ви е вояк без 
достатнього знання політичної і діялек- 
тичної практики, Власов може вас ви
користати».

Генерал-полк. Павло Шандрук.

На другий день я бачився зі Степаном 
Бандерою, який заступав відмінний по
гляд, і радив мені говорити з ген. Влаео- 
вом та старатися вговорити його, щоб він 
не вмішувався до українських справ. 
Бандера сказав: »Ми не лякаємось, що 
він нас обдурить, ми маємо обов’язок го
ворити навіть з нашими ворогами, щоб 
довідатися що вони хочуть«. Це припало 
мені до серця, і діставши згоду прези
дента Лівицького, я відчував, що спов
няю бажання більшості. Викликавши до 
себе полк. Вольфа, я сказав йому, що по
годжуюся на зустріч з ген. Власовом.

З ген. Власовом я мав зустріч ЗО січня 
в прекрасній вілії у Дабендорфі біля Бер
ліна. Військова процедура була строго 
дотримана. До просторої кімнати ввійшли 
— одночасно з одної сторони я з д-ром 
Арльтом, а з другої сторони — ген. Вла
сов з Креґером. Після взаємного запізнан- 
ня німці залишили нас у двох.

Ген. Власов зробив на мене добре вра- 
жіння. Високий ростом, у простій вояць
кій уніформі, без відзнак, мав чистий і 
тихий голос. За кілька хвилин німецький 
старшина приніс пляшку коняку. Мимо 
того, що я не п’ю, але з чемності мусів 
випити одну чарку, а в між часі, ген. Вла
сов постійно випивав. Відтак ми присту
пили до обговорення справи спільних ін
тересів. Я говорив дуже мало, а тим са
мим хотів дати нагоду ген. Власову ви
явити ініціятиву. Вкінці він поставив мені 
пряме питання. «Чому я проти того, щоб 
Український Національний Комітет тво
рив складову частину Комітету Об’єдна
них Народів Росії, як самостійна одини
ця». Він думав про це зовсім практично, 
бо в КОНР уже був український відділ 
який мав 'би увійти до УНК. Ген. Власов 
накреслив оптимістичну картину влади, 
яку матиме Комітет Об’єднаних Народів 
Росії та Український Національний Комі
тет як його складова частина. Він під
креслив кілька разів, що я буду його пер
шим заступником не тільки в мілітарних 
справах, але і в політичних.

Я йому відповів, що в реалізації його 
пляну »возз’єднання«, є одна »мала« пе
решкода, а саме, український народ це не 
російський народ, а червона Москва під
ступом завоювала Україну, подібно, як це 
зробила царська Москва 260 років тому. 
Ген. Власов поспішно мені перервав, ка
жучи, що він дуже добре знає історію 
українсько-російських відносин, але це 
вже належить до минулого. «Тепер ми 
мусимо йти разом, — говорив Власов, — 
бо в роз’єднанні і ворогуванні, ми тільки 
витрачатимемо свої сили, що їх нам по
трібно в боротьбі проти большевизму та, 
що всі інші національні репрезентації за
ступають мою лінію«. Я відразу побачив 
його підступ і відповів, що на жаль, Ук
раїна змушена боротися не тільки проти 
большевиків, але в загальному, проти 
московського імперіялізму, і таку бо
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ротьбу Україна буде продовжувати в 
майбутньому. Ген. Власов кинув у мою 
сторону з-поза окулярів гострий примру
жений погляд, і змінив тему нашої роз
мови на »персональні користі« для мене. 
Ясно, що я здобув над ним перевагу й 
повторив йому те, що раніше сказав нім
цям, що він і я підемо окремими шляха
ми. Але в інтересах боротьби проти на
шого спільного ворога, ми можемо ко
ординувати наші мілітарні операції.

Ген. Власов розхвилювався і заявив, 
що я  псую цілу справу в обличчі німець
ких труднощів та за мій крок я можу по
терпіти консеквенції. Він сказав: «Я ба
чу, що ви є політиком«. Після того запа
нувала довша мовчанка, бо я не відчував 
потреби йому відповідати. Коли ген. Вла
сов запитав мене як я уявляю собі розви
ток мілітарних подій, я знову побачив 
його намагання підступно мене підійти. Я 
відповів йому, що він має Комітет і штаб, 
тоді коли я їх не маю і напевно знає 
ситуацію краще за мене. Моя відповідь 
його спровокувала, бо він забагато випив 
і почав з ентузіязмом говорити, що за 
два-три місяці він матиме до диспозиції 
шість дивізій та маршуватиме в Україну. 
Мимо того, що продовж нашої зустрічі я 
намагався себе контролювати, але на такі 
його слова, я зірвався з крісла із запитом: 
«Чому в Україну?« Власов відповів: «То
му, що в Україні є кращі матеріяльні ре
сурси, а народ ворожо наставлений до 
большевиків«. Я йому відповів, що укра
їнська нація була ворожо наставлена 
проти всіх москалів без винятку. Ген. 
Власов схвильовано закричав: »Я поб’ю 
всіх ваших людей«. Моя відповідь була 
спокійна й тиха: «Можливо що ви поб’єте 
нас усіх, це намагалися зробити Денікін і

Юрій БУРЯКІВЕЦЬ

Вранґель«. На тому Власов заспокоївся і 
сказав: «Якщо ви не хочете йти зі мною 
— не мусите. Ми не будемо сперечатись, 
бо все ж таки ми мали приємну розмову«. 
Проте я не думав, що наша розмова була 
йому цілковито приємною, але не сказав 
нічого, бо відчував, що це був доказ його 
діялектики.

Ген. Власов закінчив нашу розмову та
кими словами: «Добре, що ви згідні що
найменше координувати нашу акцію про
ти большевиків«. Тоді я ще раз підкрес
лив, що так далеко, як простягається на
ша співдія, думати про марш почерез Ук
раїну, було б політичною і мілітарною 
помилкою. Я пригадав йому, що мілітар
на історія записала всі інвазійні марші 
на Москву почерез т. зв. Смоленські во
рота, і навіть як вони всі не були успіш
ними, то це було спричинене помилками 
напасників, а такої помилки напевно ге
нерал не повторить!

Наша розмова тривала дві з половиною 
годин. Тоді ген. Власов подзвонив і до 
кімнати ввійшли і д-р Арльт і полк. Кре- 
ґер. Я пустився на хитрощі, й не дав Вла- 
сову прийти до слова, бо побоювався що 
він насвітлить фальшиво нашу розмову, 
а відтак пічнеться аргументування. Тому 
я перший поінформував німців про наші 
переговори. Скінчивши, я встав і вийшов 
з кімнати залишивщши ген. Власова і 
полк. Креґера. Ген. Власов ні одним сло
вом не заперечив моєї версії наших пере
говорів, але додав: «Що за впертість!« 
Коли ми вийшли з кімнати, д-р Арльт з 
іронічною усмішкою сказав, що ми ви
грали, але ця перемога це тільки «воєн
ний танець«.

Це востаннє я бачив ген. Власова.

З У С Т Р І Ч
Не сьогодні-завтра буде свято, 
Встане слава до Дніпрових хат, 
Ти нарвеш безсмертників і м’яти, 
Гайдамаків вийдеш зустрічать, 
Ти про брата в сотника спитаєш, 
Забринить вояцький сумно сміх, 
Скільки друзів у живих немає, 
Не згадати у думках про всіх.

Пронесуться з танками обози, 
Заголосить у долині ліс.
Ти могилку свіжу при дорозі 
Вгледівши, схвилюєшся до сліз.
На шоломі зелень не пов’яне,
Де вояцька запеклася кров.
Кажуть, тут спочинув брат коханий, 
Що з боїв додому не прийшов . . .
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По-p. Осип Я. БОДНАР

Наслідки політики детанту
У заходах забезпечення співіснування 

між Америкою і державами Західньої 
Европи та СССР і його сателітами, де- 
тант, або розрядка напруження, мала б 
бути тією чародійною паличкою, що за її 
помахом, повинно б зникнути мариво ка
таклізму термоядерної війни між СССР, 
ЗСА і державами вільного Заходу. Але, 
чи насправді розрядка напруження, що 
ним позначилася фаза «холодної війни« 
між Совєтським Союзом і ЗСА та захід- 
німи демократіями після другої світової 
війни, виправдує сподівання декотрих за- 
хідніх політиків, зокрема американських, 
щодо забезпечення миру у світі й припи
нення експансивної політики московсько
го імперіалізму? На нашу думку, розряд
ка не розв’язує цього основного питання. 
Якщо розрядка не дає ґарантій елімінації 
збройного конфлікту в майбутньому, а 
тільки означає, що між СССР і держава
ми Варшавського Пакту з одного боку, а 
ЗСА та державами Атлантійського Пакту 
(НАТО) з другого боку, не ведеться «га
ряча війна«, то користі з політики детан
ту для вільного світу, зокрема держав 
Західньої Европи, якщо ніякі, то дуже 
мінімальні.

Але незважаючи на те, декотрі політи
ки вільного Заходу, без глибшої аналізи 
наслідків політики розрядки, пов’язують 
з нею перебільшений оптимізм щодо миру 
у світі й мирного співіснування капіта
лістичної системи вільного світу з кому
ністичною системою. Незважаючи на всі 
показники, що розрядка не міняє засад- 
ничих основ політики Совєтського Союзу 
відносно капіталістичного світу, і не див
лячись на те, що впливи СССР вийшли 
далеко поза узгіднену сферу впливів, а 
зокрема вони поширилися на декотрі кра
їни т. зв. «третього світу«, доволі багато 
західніх політиків, не можуть, чи не хо
чуть, зрозуміти, що розрядка, це кон
цесії демократичного світу в користь то
талітарного СССР в економічній, полі
тичній і мілітарних площинах.

Але якщо йдеться про концесії СССР у 
користь західніх партнерів у політиці 
детанту, то такі концесії виявляються в 
деякій »еволюції« зовнішньої політики 
Совєтського Союзу. Одначе не треба за
бувати, що гнучкість зовнішньої політи
ки СССР не міняє її засадничої мети в 
тому, що вона має завершитися «перемо
гою соціялізму над капіталізмом*. Дефі
ніція розрядки прецизно з’ясована крем
лівськими вождями, що розрядка не при
пиняє ідеологічної і політичної боротьби 
СССР проти капіталістичного світу, але 
навпаки, ця боротьба посилюється в за
кликах до зміцнення »соціялістичної чуй
носте. Незважаючи на »кращі« відно
сини між капіталістичними і комуністич
ними державами, не зменшується між ка
піталізмом і соціалізмом  засаднича во
рожнеча.

Одначе кошмарне мариво можливості 
термоядерної війни, не дозволяє політи
кам ЗСА і вільних держав Західньої Ев
ропи, бачити розрядку в правдивому світ
лі фактів, що розрядка напружености не 
забезпечує світ перед аґресією СССР, і не 
виключає конвенційного, чи термоядер
ного, збройного зудару двох собі проти
лежних систем комунізму і капіталізму. 
Розрядка не тільки підтримує відсталий 
від західнього світу СССР економічно, 
але технологічно підсилює теж збройний 
арсенал Варшавського Пакту. У висліді 
політики розрядки, значно поправилась 
стратегічна позиція Совєтського Союзу, і 
поправився стан боєздатности мілітарних 
сил Варшавського Пакту до конвенційної 
війни. Якщо не в цілому, то таки до ве
ликої міри, розрядка спричинилася до 
зменшення стратегічних військових з’єд
нань ЗСА, і конвенційно збройних сил 
держав НАТО. Період розрядки позна
чився тим, що мілітарний потенціял 
СССР, досягнув рівноваги, а то й пере
вищив, колись значно переважаючу мілі
тарну силу Америки. Водночас, розрядка 
позначилася певною детеріорацією сил
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HATO.
Детантська політика легалізувала боль- 

шевицьку окупацію країн ехідньої Евро- 
пи, і дала большевикам »моральне« зобо
в’язання вільного Заходу і ЗСА, не вмі
шуватись у внутрішні справи комуніс
тичних режимів. З розрядкою напружен
ня, Совєтський Союз має більшу свободу 
і можливості, поширювати комуністичні 
ідеї і впливи у вільному світі.

Одначе в опінїї американських політи
ків не є так зле, як видається критикам 
розрядки. Свого часу, міністер оборони

Табеля ч. 1

ЗСА, Джералд Бровн заявив, що »ані Со- 
вєтський Союз, ні Америка, не мають мі
літарної переваги сил«. І такий стан, — 
сказав Джералд Бровн — »ми маємо на
мір вдержувати«. Все ж  таки, це не опра
вдує того факту, що оборонний потенціял 
збройних сил ЗСА і західніх демократій, 
за минулих десять років, утратив пере
важаючу еупремацію над збройними си
лами СССР і Варшавського Пакту. Що
правда, наведені табелі зіставлення в цій 
статті, покривають балянс військ і їхньо
го конвенційного та нуклеарного озбро-

Порівняння нуклеарних ЗСА і СССР

ЗСА 1968 1976
Міжконтинентальні нуклеарні ракети (ІСБМ) 1.054 1.054
Морсько-наводні нуклеарні ракети (СЛБМ) 656 656
Далекосяжні бомбовики 6.000 миль і більше 545 387
Разом: .............................................................. 2.255 2.097

СССР 1968 1976
Міжконтинентальні нуклеарні ракети 858 1.527
Морсько-наводні нуклеарні ракети 121 845
Далекосяжні бомбовики 155 135
Разом: .............................................................. 1.134 2.507

Табеля ч. 2
Диспропорція мілітарних сил і озброєння в Европі 

Сухопутні війська (в числах трьох танкових бриґад до дивізії)
Совєтські Совєтські

Варш ав- війська і В арш ав- війська і
Роди зброї НАТО ський  Пакт зброя у НАТО ський  Пакт зброя у

Варш авсь- Варш авсь-
ком у Пакті ком у Пакті

1968-69 1976-77
13 2/з 33 Vs 19 2/з 17 37 22

Механізована летунська
піхота ............................... 33 2/з 60 ЗО 2/з 53 63 28

Разом: 47 Vs 93 Vs 50 Vs 70 100 50
Танки ............................... 6.400 15.800 7.100 11.000 26.000 13.750
Тактичне летунство
легкі бомбовики . . . . 50 650 600 185 275 250
Ш турмовики.................. 2.040 2.630 1.860 1.700 1.625 1.050
Винищувачі .................. 1.000 4.360 3.000 650 2.750 1.150
Літаки для розвідки . . 660 490 360 425 650 450

Разом: 3.750 8.130 5.820 2.960 5.300 2.900
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Табеля ч. З

Різниці в структурі мілітарних сил і озброєння між 1968-69 і 1976-77

НАТО Варшавський
Пакт

Советсь кі 
сили

Танкові частини 
Механізована піхота

більше
більше

3 Vs 
19 Vs

4 “/з більше 
°/з менше

2 Vs
2 2/з

Разом: більше 22 Vs 7 “/з менше Vs
Танки середньої ваги більше 5.600 10.700 більше 6.500
Легкі бомбовики менше 135 375 менше 350
Штурмовики менше 340 1.005 менше 810
Літаки для розвідки менше 235 160 більше 990

Разом: менше 790 2.830 менше 2.920

Табеля ч. 4
Перевага сил Варшавського Пакту над НАТО

НАТО Варшавський
1968-69 Пакт 1976-77

Сухопутні війська (танкові дивізії) більше 19 Vs 20 більше
Механізована летунська піхота, більше 26 Vs 10 ”

Разом більше............................................ 46 ЗО ”
Танки середньої ваги, більше...................... 9.400 15.500 ”
Легкі бомбовики, більше............................... 600 90 ”
Штурмовики, більш е................................... 590 75 менше
Винищувачі, б іл ь ш е ................................... 3.360 2.100 більше
Літаки для розвідки, менше...................... 170 225 ”

Разом: б іл ь ш е ....................................... 4.380 2.340 ”

Табеля ч. 5
Порівняння мілітарних сил в Европі

НАТО 1968-69 1976-77
Держави Атлантійського П акту...................... 875.000 1.175.000
Держави Варшавського П ак ту ......................
Совєтські в ій с ь к а ............................................

990.000
530.000

1.305.000
775.000

Табеля ч. 6

Загальне число збройних сил (включно з парамілітарними 
формаціями СССР)

І 1968-69 І 1976-77 \
З С А ......................................................................І 3.500.000 І 2.086.700 |
СССР .................................................................. І 3.470.000 1 4,000.000 |
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ення від 1968-9, і 1976-77 років, однак 
можна сумніватись у тому, що за минулі 
два роки, стан мілітарного потенціалу 
ЗСА і НАТО, підпав поважним змінам 
у пропорційності до мілітарних сил СССР 
і держав Варшавського пакту.

У висліді політики розрядки, між 1968 
і 1977 роками, мілітарна перевага Амери
ки і держав західніх демократій, значно 
послабла. Число нуклеарних ракет ЗСА 
не змінилось, але далеколетні літаки 
зменшились на 158. Совєтські міжконти
нентальні нуклеарні ракети збільшилися 
на 727 одиниць. А морськонаводні ракети, 
збільшилися на 775. Щоправда, далеко
летні бомбовики совєтського летунства, 
зменшилися на 15 машин. Але . . .  в 1968 
році, перевага нуклеарних ракет стано
вила 1.175, то у 1976 році, совєтський ар
сенал нуклеарної зброї, перевищив аме- 
рики на 410 стрілен.

Щоправда, збільшилося число військ 
західніх демократій, але СССР і держави 
Варшавського Пакту, не осталися позаду. 
Мимо того, що тактичне летунство змен
шилося по обидвох сторонах, проте вій
ська Варшавського Пакту, мають пере
вагу панцерної зброї числом 15.500 тан
ків над військами НАТО. Совєтське ле
тунство, переважає повітряні сили захід
ніх демократій на 2.340 машин. Незважа
ючи на те, що вже десять років велися 
переговори про обмеження ракетної си
стеми зброї, проте небезпека совєтської 
аґресії в Европі не зменшилась. Договір 
про обмеження стратегічної зброї між 
ЗСА і СССР у 1972 році, не позначився 
значною редукцією збройного потенціалу 
СССР.

Не без підстав, європейські стратеги 
оборони держав НАТО, побоюються, що 
другий договір про обмеження нуклеар- 
но-стратегічної зброї, САЛТ-2, може дати 
большевикам можливість передачі ракет
ної технології до рук сателітів СССР. Ми
мо того, що американський уряд стара
ється, щоб основний тягар фінансування 
оборонних заходів держав НАТО, покри
вали вони самі, європейські політики по
боюються, що ЗСА будуть спротивлятися 
всякій ініціятиві в заходах до продукції 
незалежної, європейської ракетної систе
ми в противагу совєтської, СС20, та їх
ньої нової, тактичної ракетної зброї.

Беручи до уваги, що сказав міністер 
оборони ЗСА і президент Картер, що 
Америка має намір задержувати рівно
вагу мілітарних сил, виглядає, що з но
вого договору про обмеження нуклеарно- 
стратегічної зброї, СССР матиме значно 
більші користі, чим західні демократичні 
держави. На нашу думку, САЛТ-2, не 
зменшить у нічому небезпеку Західньої 
Европи у випадку війни. Оце наслідки по
літики розрядки, що зміцнила аґресивний 
потенціал СССР.

Наслідки термоядерної війни не тільки 
турбують політиків і військовиків демо
кратичного світу. Тих наслідків лякають
ся також кремлівські верховоди. Західня 
технологія, що у висліді детанту, по до
гідній ціні доступна 'большевикам, є на 
далеко вищому рівні як совєтська техно
логія. Банкрутуюче колгоспне сільське 
господарство СССР, змушує совєтських 
бюрократів купувати зерно в капіталіс
тів. Моральний рівень совєтського вояка, 
не дорівнює стандартові моральної боє- 
здатности американського вояка і вояків 
держав НАТО. Сателіти Совєтського Со
юзу, не надто надійні. Внутрі Совєтського 
Союзу, щораз більше виринають респуб
ліканські проблеми, зокрема в Україні, 
де процес антирежимного спрямування 
зростає на силах. Цей процес помітний 
також серед інших поневолених народів. 
Особливо в балтійських країнах, Литві, 
Латвії та Естонії. Большевики мусять ра
хуватися з тим фактом, що у випадку 
збройного конфлікту між СССР і захід- 
німи демократичними державами, проб
лема поневолених народів, може мати по
важний вплив на оперативну справність 
мілітарної машини Совєтського Союзу. 
Враховуючи спроможність вільного світу 
протиставитися совєтській аґресії мілі
тарними силами, ненадійність сателітів 
СССР; антирежимне становище понево
лених народів Совєтського Союзу, він не 
може виграти конвенційної, чи термо
ядерної війни.

Саме тому, большевики стараються ви
тягнути з політики розрядки якнайбіль
ші концесії від держав вільного світу в 
економічній, політичній, технологічній, та 
мілітарно-стратегічній площинах. Безу
мовно, що демократичний світ має свої 
економічні й соціальні проблеми, але най
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більшою його проблемою, є зростання сил 
агресивного мілітаризму СССР, і зростаю
че проникання комуністичної гнилі у 
сферу впливів вільного світу. На нашу 
думку, вже найвищий час для американ
ських і західньоевропейських політиків, 
перестати жити ілюзіями розрядки, час 
поробити логічні висновки з політики

розрядки.
Не рівновага сил мілітарного потенціа

лу може бути Гарантією усунення мож
ливості термоядерної війни, але тією Га
рантією може бути тільки перевага мілі
тарних сил вільного світу над силами ім
періалістичного СССР.

Лор. Фелікс КОРДУБА

ВОЄННО-ДОКТРИНАЛЬНА Й СТРАТЕГІЧНА ЗМІНЛИВІСТЬ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

Після другої світової війни слово «док
трина» в ЗСА було докладно визначене в 
політичному й військовому розумінні в 
американській фаховій літературі. Май
же кожний виступ визначного американ
ського політика чи військовика та зокре
ма формульовані ним тези чи погляди 
визначувано доктриною. Так постала сво
єрідна політична й військова доктрина 
Даллеса, окрема доктрина през. Айзен- 
говера, доктрина през. Кеннеді, през. 
Ніксона. Також «політика балянсування 
на грані війни« є для себе окремою док
триною1.

Подібна історія є зі стратегією, якої за- 
сяг багатоогортаючий, починаючи від 
кожної окремої концепції до цілої систе
ми поглядів і вміння вести політику й 
воєнні дії. В одному супровіднику для 
американських старшин, поняттям «дер
жавна стратегія« визначується мистецтво 
керування зусиллям народу для осягнен
ня державних цілей; а воєнна стратегія 
— це штука застосування збройних сил 
державою для осягнення цілей намічнеих 
державною політикою, будь-то при допо
мозі зброї або залякуванням її вжитку
вання. Автор кількох праць про воєнну 
доктрину Раймонд Л. Ґартгоф2, в одній зі 
своїх книг вказує що: «стратегія має до 
діла з політичними цілеспрямуваннями, а 
доктрина — з засобами їх реалізації» 
тобто мілітарними. Такого самого погля
ду є також інші американські військові 
діячі, наприклад, колишній командуючий

і теоретик сухопутніх сил ген. Віллард 
Ґ. Виман3.

На підставі вищесказаного бачимо не- 
однозгідність щодо визначення понять 
«доктрина», «стратегія», тобто термінами 
що ними користуються американські по
літики, теоретики і військовики високих 
ранґ. Насправді під поняттям воєнної 
доктрини треба розуміти ідеї, погляди, 
напрямні, визначуючі концепції війни, 
яку заплянувала держава, способи її ве
дення та напрямок приготувань країни і 
її збройних сил до такої війни. Отже 
йдеться про теорії, які є офіційно прий
няті та служать за основу для організації 
і будови збройних сил, розвитку зброєне- 
вої промисловости та взагалі всесторон- 
ньої підготови до війни. Ці теорії уво
диться у реґляменти, які є підставою ви
школу збройних сил і для викладів у 
військо — у вишкільних школах і ака
деміях. Теоретичною підбудовою, підси
ленням військових теорій, обоснуванням 
конечності воєнних підготувань та кон
кретного напрямку військової політики є 
політичні ідеї і соціологічні теорії. Між 
іншим, це є теорії і погляди на саму істоту 
війни, її причини і ролю в історії суспіль
ства. Самозрозуміло, в цій статті не мож
ливо аналізувати ідеологічну підбудову 
воєнної доктрини ЗСА, бо саме тільки 
зреферування всіх політичних, філософ
ських і соціологічних ідей, пов’язаних 
тільки з одною теорією — напр., винятко
вості ЗСА і її ролі у формуванні нової

. ____ • д  Д -

— 13 —



міжнародньої констеляції в світі — ви
магало б обширнішого насвітлення окре
мих ідей. Водночас не можна розглядати 
формування американської воєнної док
трини окремо від політики, бо вирішаль
ний вплив на розвиток тієї доктрини ма
ють погляди, вимоги й політичні внапрям- 
лювання існуючих і діючих у державі су
спільних груп. Такі вимоги й напрямні 
можуть творити навіть систему, яку мо
жна назвати політичною доктриною.

Звичайно, що сам розвиток американ
ської зовнішньої й внутрішньої політики 
був узалежнений від ряду міжнародніх і 
внутрішніх факторів. На розвиток впли
вала також специфіка і розвиток госпо
дарки ЗСА; немалий вплив мали також 
діючі політичні партії — демократична й 
республіканська, не поминаючи також 
громадськості. На формування воєнної 
доктрини мала вплив також специфіка 
самої військової системи, зокрема велика 
самодіяльність окремих родів збройних 
сил, які часто між собою конкурували, 
щодо їхнього значення у війні і військо
вих фінансових приділів; вони мали влас
них теоретиків і власні воєнні теорії. От
же формування було можливе тільки на 
базі компромісів між найвищими полко
водцями окремих родів зброї. Не можна 
поминути також впливу на формування 
воєнної доктрини ЗСА змінливого укладу 
сил у міжнародній політичній констеля
ції, зокрема нестримного зростання совєт- 
ського воєнного потенціялу. Також не 
можна поминути мовчанкою впливу на 
формування змін у воєнній техніці, що, 
зокрема в атомній добі є фактором вели
кої ваги, бо часто встановлює уклад сил 
не тільки воєнних потенціялів, але також 
прямо змушує до змінних політичних і 
стратегічних цілеспрямувань.

Усі вищезгадані елементи заслуговують 
на увагу, коли робиться спробу періоди
зації формування воєнної доктрини ЗСА. 
Самозрозуміло, це заторкує тільки після
воєнний період. Один із визначних аме
риканських теоретиків — Генрі А. Кіс- 
сінджер, брав до уваги відношення ну- 
клеарно-стратегічних сил між ЗСА та 
СССР. Він розподілював повоєнну вій
ськову історію ЗСА і розвиток воєнної 
доктрини на наступні чотири періоди4:

1. Період монополю ЗСА в атомній

зброї і монополю на засоби переношуван
ня ядерного заряду до цілі (1945-49).

2. Період 1949-1953 під час якого ЗСА 
втратили монополь, але далі зберегли аб
солютну перевагу в засобах до перено
шування.

3. Період 1954-1956 під час якого СССР 
розвинув власні засоби до переношуван
ня, але ЗСА все ще далі передували на 
цьому секторі, маючи більше стратегіч
них бомбовиків і розбудувавши воєнні 
бази довкола СССР.

4. Період майже збалянсування в ну- 
клеарній зброї із тенденцією СССР під 
деяким оглядом випередити ЗСА.

Колишній міністер повітряних сил ЗСА, 
Томас К. Фінлеттер, у своїй першій моно
графії про американську воєнну доктри
ну, яку він написав у 1954 році5, м. ін. 
передбачав, що історія військовости ЗСА 
і воєнної доктрини буде формуватись у 
трьох періодах:

Перший період 10-11 років буде поваж
ною перевагою ЗСА на відтинку нукле- 
арного бомбардування противника. До 
1949 р. ЗСА вдержували атомний моно
поль, маючи пізніше велику перевагу в 
кількості нуклеарних бомб і засобів їх 
прреношування до цілі.

Другий період мав розпочатися при
близно в 1956 р., великими зброєневими 
зусиллями і розбудовою воєнних баз, що 
допоможе ЗСА вдержати стратегічну 
перевагу.

З початком 60 років мав початися тре
тій період — балістичних міжконтинен
тальних ракет, у якому жодна з проти
ставних сторін вже не буде забезпечена 
перед небезпекою нападу противника.

Згаданий автор у своїй третій книжці, 
написаній 6 років пізніше признався, що 
його передбачування були занадто опти
містичні, бо швидкий розвиток воєнної 
техніки СССР перекреслив його обчис
лення і приспішив прихід другого й тре
тього періоду . . .°. На інші фактори Фін
леттер не звертав уваги, а найважливіше 
було те, що швидкий розвиток воєнної 
техніки СССР і його динамічна політика 
радикально вплинула на зміну укладу 
сил у світі, викликуючи погіршення стра
тегічного положення ЗСА та диктуючи 
конечність ревізії американської воєнної 
доктрини.
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Інший автор монографії про розвиток 
американської воєнної доктрини, Макс- 
вел Д. Тейлор, яку він присвятив переду
сім боротьбі внутрі воєнного апарату, ді
лить формування цієї доктрини в ЗСА на 
три періоди7:

1. Період перед »Ню Люк«;
2. Роки 1945-1952, в якому то періоді 

була актуальною доктрина »Ню Люк«;
3. Період 1953-1956, під час якого була 

вирішальною доктрина «масової відпла
тив, і

4. Коли »Ню Люк« 1957 і дальші роки, 
вже »постарівся«. Четвертий період автор 
характеризує рівновагою, бо супротивни
ки можуть -себе взаємно знищити.

На окрему увагу заслуговує факт, що 
деякі американські історики вже в 1953- 
1954 рр. з приводу балянсу стратегічних 
сил, який саме наближався, в »Ню Люк« 
почали зарисовувати новий політично- 
військовий напрямок п. н. »стримування« 
комунізму новими методами. Ці історики 
стверджували прискорене погіршування 
політичного й стратегічного положення 
для ЗСА в роках 1957-1958, що спричи
нило кризу воєнної доктрини й приму
сило до ревізії військової політики. На 
підставі розгортання міжнароднього по
ложення і зовнішньої політики ЗСА, що 
її головними виявами були змінні фази 
воєнної доктрини на базі якої розвива
лося також стратегічне положення Аме
рики, різні пропозиції періодизації, на
креслювані теоретиками, істориками й 
полководцями, можна цілий процес фор
мування воєнної доктрини ЗСА звести до 
наступних періодів:

1. Період 1945-1947, аж до проголошен
ня доктрини «стримування», був періодом 
застою у розвитку американської воєнної 
мислі та рівночасно вступних приготу
вань до активізації зовнішньо і військової 
політики й «холодної війни«.

2. Роки 1947-1952 — період доктрини 
«стримування» комунізму, якої конкрет
ними проявами було започаткування ор
ганізації системи оборонних бльоків і бо
йових баз та війна в Кореї. У тому часі 
провалилася теорія зрівноваження зброй
них сил і особливу увагу приділено док
трині значення нуклеарно-повітряній то
тальній війні.

3. Період 1953-1956 — роки доктрини 
»визволювання« і політики балянсування 
на «крайності війни«; період панування 
»Ню Люк« та доктрини «змасованої від
платив; роки кінцевого тріюмфу доктри
ни нуклеарно-повітряної тотальної війни.

4. Роки 1957-1960 позначені кризою, 
викликаною погіршенням стратегічного 
положення ЗСА в 1957 р.

5. 1951 рік започаткував узгіднення у 
воєнній доктрині деяких інших воєн, 
включаючи конвенціональні. В цьому 
періоді посилено всестороннє озброєння і 
військове будівництво та започатковано 
перехід до стратегії «еластичної реакції«. 
Ця «еластична реакція« мала бути свого 
роду військовим відповідником усесто
ронньої політичної офензиви з метою 
привернути послаблений престиж ЗСА в 
світі.

6. Роки 1961-1968 позначені «страте
гією миру« през. Кеннеді. В цьому періо
ді несподівано збільшився нуклеарний 
потенціал СССР. Війна у В’єтнамі заго
стрилася, що змусило американців засто
сувати нову концепцію проти супротив
ника.

10 червня 1963 р. през. Кеннеді виго
лосив промову в американському універ
ситеті, проголошуючи «стратегію миру«, 
якої головна мета — злагіднити міжна
родне напруження та запобігти можли
вим міжнароднім конфліктам і війнам. Це 
був експеримент през. Кеннеді виклика
ний психологічним загостренням між ЗСА 
і СССР. Почуття страху перед атомною 
війною, загрозливою конфронтацією між 
двома надпотугами були головною причи
ною відважного кроку през. Кеннеді, 
який від »ґранд стратеджі« рішився на 
»апізмент«, тобто готовості на уступки, 
щоб уможливити обостороннє наближен
ня, ліквідацію «холодної війни«. Після 
багатьох обосторонніх договорів, 5. 8. 1963 
року ЗСА і СССР підписали договір час
тинного обмеження випробувань нукле- 
арної зброї. Встановлено «безпосередній 
телефоне т. 'зв. «гарячу лінію« для вими- 
нення конфронтації. Передбачено дальші 
консультації в справі редукції зброєнь, 
виміни постами-обсерваторами з метою 
запобігливості несподіваного нападу, по
ширення договору заборони підземних

— 15



нуклеарних випробувань, ^безпосередніх 
летунських летів Нью-Йорк—Москва, 
відкриття американського консулату в 
Ленінґраді і совєтського в Чікаґо. Далі 
«стратегія миру« през. Кеннеді передба
чала також знесення обмежень у торгівлі 
між Сходом і Заходом, багатосторонню 
виміну й співпрацю на різних ділянках. 
Одним словом — започатковано новий 
період у відносинах між ЗСА і СССР. Цей 
період не приніс надійних успіхів, бо 
СССР на відтинку нуклеарного озброєння 
в дечому навіть випередив ЗСА. Ініціати
ва през. Кеннеді започаткувала нову 
доктрину, яку продовжував през. Ніксон. 
Його теорії велику увагу присвятили ба
гато визначних соціологів, політиків і 
військовиків8.

7. Черговий період американської полі
тики обоснований доктриною «Реалістік 
детеренс« (реальне відстрашування), яку 
през. Ніксон проголосив у звіті для Кон- 
ґресу ЗСА 25. 2. 1971 р. Ця доктрина є 
філософією стратегічної концепції ЗСА, 
її основна мета — посилене партнерство 
з СССР9. ЗСА рішилися поділити відпо
відальність за безпеку Заходу між союз
никами НАТО. Отже ЗСА вже не хотіли 
бути поліцаєм світу, але водночас наріж
ним каменем оборонного альянсу їх стра
тегії залишається НАТО. Стратегія реаль
ного відстрашування є віддзеркалена в 
5-річній програмі оборони ЗСА. Між ін
шим, у тій програмі сказано, що для ре
ального відстрашування супротивника 
основою є сильні воєнні засоби. Для світу 
було б зле, коли б воєнна потужність ЗСА 
була односторонньо послаблена; тільки з 
позиції сили є можливі переговори з су
противником. Найважливіша мета «ре
ального відстрашування« не тільки пере
борювати кризи, але зокрема не допусти
ти до війни. Самозрозуміло, стратегія 
відстрашування не є ґарантією миру, бо 
її можна стосувати тільки в можливих 
рамках. Такою стратегією неможливо об
межити дальшого розвитку, вдосконалю
вання і побільшування воєнного арсена
лу супротивника. Отже між договором, 
щодо обмеження озброєння та дійсністю 
завжди буде існувати можливість далі 
розвивати власну політичну стратегію і 
техніку озброєння.

Так-то на протязі 20 років американ

ська воєнна доктрина й стратегічна кон
цепція достосувалася до змінного полі
тичного клімату. Підсумовуючи цей 20- 
річний період, доходимо до наступних 
висновків:

Роки 1953-1960 (каденція през. Айзен- 
говера) пройшли під натиском конфрон
тації на форумі «холодної війни«. В цьо
му періоді, згідно з доктриною Радфорда 
була втримувана колективна безпека на 
засаді «тотального знищування*. Ця док
трина в той час була правильна, бо ЗСА 
мали абсолютну перевагу в нуклеарному 
потенціалі, напр., — бомбардувальне ле- 
тунство, »-Поляріс«, атомні субмарини, 
водночас інтенсивно вдосконалювано »Мі- 
нітсмен« і міжконтинентальні ракетні си
стеми. Конвенціональні збройні сили бу
ли зміцнені тактичною нуклеарною збро
єю, виконуючи функцію немов наїженого 
дроту. Загальна кількість збройних сил 
до 1960 р. — 3.6 млн. була зредукована до 
2.5 млн.

Роки 1961-1968 (каденція през. Кеннеді) 
— збільшено нуклеарний арсенал і між
континентальних ракет. Конвенціональні 
збройні сили ще більше підсилено так
тичною нуклеарною зброєю. Загальну 
кількість збройних сил збільшено з 2.5 
млн. до 3.5 млн. Період після смерти през. 
Кеннеді на відтинку зброєння не посла
бився, а навпаки інтенсивно продовжу
ється донині, розвиваючи окремі системи 
протиракетної оборони і міжконтинен
тальних ракет. Конвенціональні збройні 
сили постепенно редуковано: 3.5 млн. у 
1969 р. до 2.7 млн. у 1971 р., та до 2.5 млн. 
у 1972 р. В 1973 р. скасовано обов’язкову 
військову повинність у ЗСА. Водночас 
Вашінґтон застосував інтенсивно діялек- 
тику мирної коекзистенцїї, надіючись на 
мирну співпрацю з СССР.

У відносинах між ЗСА і СССР пере
мінною точкою їх дальшого розвитку був 
1961 рік. У тому році дійшло до заключ
ного домовлення між Зоріном і Мак- 
Клоєм, щоб започаткувати тривалі пере
говори з метою обмеження озброєнь обох 
потуг. 11 років пізніше в травні 1972 р. ці 
домовлення частково дали вислід у т. зв. 
договорі САЛТ-1, тобто обмеження в стра
тегічному ракетному озброєнні обох су- 
перпотуг. На підставі основного домов
лення рішено змагати до деякого відпру-
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ження між ЗСА і СССР.
Кубинська криза у 1962 році, яку дехто 

з американських політиків трактує немов 
«подорожній випадок«, насправді не була 
останньою на шляху до повного відпру- 
ження між обома надпотугами світу, вона 
повторилася в жовтні 1973 р. у зв’язку з 
арабсько-ізраільською війною на Близь
кому Сході. Як відомо, през. ЗСА Ніксон 
поставив у винятковий стан поготівля 
збройні сили в цілому світі. Була це від
повідь на готовість СССР вислати власні 
десантні з’єднання на допомогу арабським 
військам. Так-то стратегія ЗСА скерова
на на шлях відпруження і обмеження 
зброєнь, нагло переставилася на інший 
шлях — рішучої оборони власних інте
ресів у невралгічному районі Близького 
Сходу. Самозрозуміло, СССР не виявив 
настільки відваги щоб заризикувати, бо 
йому грозила війна. Перед перевагою 
збройного потенціалу ЗСА большевики 
завернули на намічений шлях у 1961 р., 
тобто — продовжування тривалих пере
говорів з метою обмеження зброєнь, спів
праці з ЗСА та іншими державами Захо
ду, особливо зі Західньою Европою. Треба 
мати на увазі, що в 1963 році, СССР хоч 
і відмовився від атомних випробувань в 
атмосфері, на землі і на воді, проте запо
чаткував фактично новий етап на від
тинку власного зброєння. Практично, цей 
новий етап не задержав, ані не зменшив 
нуклеарного потенціялу СССР, а навпа
ки в рр. 1969-1973 його нуклеарний арсе
нал швидко зріс, майже збалянсувавшись 
із американським потенціялом.

През. Ніксон дійшов до висновку, зо
крема до логічної послідовності з 1969 ро
ку, тому свою політику скерував із кон
фронтації на шлях дальших тривалих 
переговорів з СССР. Під час перших від
відин през. Ніксоном СССР у травні 1972 
р. був виданий комунікат із переведеного 
діялогу ЗСА-СССР щодо САЛТ-1, тобто 
з конференції по обмеженню стратегіч
них озброєнь, під час якої обговорено 
можливість скорочення стану збройних 
сил, технічної співпраці і поширення тор
гівлі. Новий напрямок американської по
літики супроти СССР та взагалі держав 
Варшавського пакту вплинув також на 
зміну дотогочасної політики європей
ських союзників НАТО, в тому особливо 
Західньої Німеччини.

Договорення у справі САЛТ-1 не дали 
позитивних успіхів, бо в СССР не було 
здійснене обмеження близько- й далеко
сяжного тактичного і стратегічного атом
ного ракетного озброєння. Незважаючи 
на те, що був підписаний обосторонній 
договір САЛТ-1 (26. 5. 1972 р.) в Москві, 
який забороняв наземні, надземні і під
водні атомні випробування, а тільки ви
ключалося вже згадану заборону атом
них випробувань під землею. Також цей 
договір установляв кількісне число 
близько- і далекозасяжних ракет з атом
ними голівками, однак технологічний 
дальший розвиток цієї зброї не був за
боронений.

У висліді дійшло до того, що обі супер- 
потуги — ЗСА і СССР розвинули й удо
сконалили системи ракет ще дальшого 
засягу, з головками в яких вбудовано на
віть по-декілька, докладно цілеспрямова
них атомних менших ракет-набоїв. Роз
ривна й нищівна сила таких ракет само
зрозуміло, набагато збільшилась у по
рівнянні із САЛТ-1. Тому виринула ко
нечність, щоб також цей новий атомний 
арсенал обмежити щодо кількості, і щоб 
його збалансувати. З тією метою запо
чатковано переговори 21. 11. 1972 р., про 
т. зв. САЛТ-2. Також друга поїздка през. 
Ніксона до СССР 28. 6. 1974 р. була го
ловною метою договоритися відносно 
САЛТ-2. Неменш важливою є проблема 
«багатостороннього зрівноваження обме
ження зброєнь« (БУОЗ).

Паралельно з курсом політики відпру
ження і співпраці з СССР, у стратегічній 
політиці ЗСА в 1973-1978 роках зайшли 
зміни. Ця змінність викликана постійно 
зростаючим воєнно-стратегічним потенці
ялом СССР і досягнення навіть переваги 
в балянсі нуклеарно-зброєневих арсена
лів Схід-Захід, та заанґажуванням Куби 
в Африці, як також зростанням совєт- 
ського морського потенціялу на всіх оке
анах і морях нашої плянети.
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Капітан Родней C. A3 AM A

ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБЛИЧЧЯ СТАРШИН СОВЄТСЬКОЇ АРМІЇ
Свого часу, генерал американської ар

мії Джордж С. Паттон (молодший) сказав: 
»Ціле своє життя я читав і студіював ме
муари німецьких генералів і політичних 
провідників. Я читав праці німецьких 
філософів та слухав музики німецьких 
композиторів; докладно перестудіював 
деталі боїв німецьких військ. Але їх ко
мандири відносно моїх тактичних потяг- 
нень, не мають навіть найменшого по
няття. Саме тому, в догідному мені часі, я 
їх безпощадно розторощу«.

Генерал Паттон був свідомий великої 
ваги студіювання тактики ворога і його 
чільних політиків, їхні характери і на
прям їх думок, бо це необхідне до роз
криття плянів та інтенцій противника. 
Головне командування військ гітлерів
ської Німеччини вважало генерала Пат- 
тона одним з найкращих командирів аль- 
янтських військ у другій світовій війні. 
Студіюючи його риси характеру і його 
ментальний потенціял як військовика, 
воно пішло в тому так далеко, що зроби
ло його біографічний нарис.

Не виключаючи можливости збройного 
зудару з Совєтським Союзом, ми мати
мемо до діла з командирами його зброй
них сил, а тому ми повинні дещо про них 
знати. Відносно того, я поставив перед 
собою завдання дати нарис картини про
цесу формування ментальности совєтсь- 
кого старшини в його індивідуальній та 
збірній площинах, і як його ментальність 
віддзеркалюватиме його поведінку в бо
йових операціях. Не входитиму в глиби
ну складних питань, лише тільки загаль
но розглядатиму шляхи формування мен
тальности совєтського командира та її

впливи на потенційність його боєздат- 
ности.

У совєтській армії присвячується ве
лику вагу до бойової підготовки. Маршал 
А. А. Гречко говорив свого часу, що «най
головнішим критерієм вояцької боєздат
носте, це його вишкіл в аґресивному дусі. 
Посилення його активносте і постійне на
магання накинення своєї волі противни
кові; здобути ініціятиву та успішно вико
нати своє завдання». А генерал-майор С. 
Іліїн сказав, що «незважаючи на нищів
ну силу модерної зброї, фізичний і духо
вий потенціял совєтського вояка, це де- 
цидуючий чинник висліду війни. Від 
нього вимагається контролі своїх емоцій 
на полі бою. У передбаченні масового 
знищення в майбутній війні, психологіч
но підготовляється совєтського вояка. В 
такому вишколі гартується його дух і 
психічна настанова до війни. Від нього 
вимагається повної контролі розуму і хо
лодного розсудку та бойової готовості в 
будь-яких обставинах. Виховуванням 
психологічних вартостей совєтського во
яка, робиться його здібним контролювати 
свої думки і почування, сентименти і на
міри, його волю та індивідуальний ха
рактер. Психологічно-мілітарний вишкіл 
совєтської армії, вважається невід’ємною 
частиною військових наук«.

У великій мірі, мораль совєтського во
яка базується на його політичній свідо
мості і розумінню ролі його призначення 
та посвяті для справи за яку він бореться, 
або має боротися. Виховуванням тих вар
тостей, позначається цілий час його ви
школу. В совєтській армії вважається, 
що вояк, який не має таких вартостей, не
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є здібний надійно внапрямлювати свою 
поведінку на полі бою. Советська система 
весь час вишколює свого вояка в такій, 
а не іншій формі. Його вишколюється 
так, щоб він мав усі якості ментальних і 
фізичних вартостей.

У формуванні вояцької психіки полі
тичні і військові чинники Совєтського 
Союзу застосовують принцип Павлова: 
вишкіл одними і тими самими методами 
весь час. Це випливає з наукового об
ґрунтування Леніна який вірив, що без 
вищої освіти є неможливо створити мо
дерну армію. Він повзяв науковий підхід 
до поправи організації армії та її дисцип
ліни. Совєтські правлячі чинники вва
жають, що інтелектуальне знання і за
стосування психології є необхідними для 
зміцнення військової дисципліни та ін- 
доктринації.

Вишколюючи совєтського вояка, ін
структор мусить брати до уваги психоло
гічний і ментальний стан напруги вивчен
ня військового модерного виряду, потре
бу часу на дисципліну, і осягнення бойо
вої готовости. Командир совєтської армії 
мусить знати методи переконання та вмі
ти їх сполучити з піклуванням і вимога
ми до своїх підвладних, якщо вони мають 
досягнути рівня свого знання. Елітарні 
частини совєтської армії доказують, що 
інтелектуальний підхід до вироблення 
дисципліни є ефективний. Крім того, со- 
вєтський командир мусить покладатися 
на опінію суспільства і на неї впливати 
та бути здібним аналізувати моральну 
настанову своїх підвладних. Совєтські 
командири мусять бути стійкими і здіб
ними до оцінки позитивів і неґативів сво
їх підкомандних. Бож припускається, що 
успіхів досягається тоді, коли вживаєть
ся наукових основ до скріплення дисцип
ліни. Якщо командир дозволяє дискусію, 
або відкликається до вищих інституцій 
влади, тоді трапляються порушення ре- 
ґуляміну.

Психологічний вишкіл совєтської армії 
має ширшу площину як формування пси
хіки вояка. Він також включає селекцію 
і випробування її командного складу, і 
становить невід’ємну частину його освіти 
і вишколу. Три напрямні психологічного 
вишколу формують сильну волю совєт- 
ських вояків яка є необхідною у боротьбі:

рішучість, відвагу і стійкість. Психоло
гічна заправа вояка породжує в ньому 
інтелектуальні здібності самоконтролі, 
стабільність емоцій, повздержливість і 
холоднокровність. Психологічна заправа 
породжує соціопсихологічні якості та 
гармонійність дії які вважаються необхід
ними складниками бойової ефективності. 
Психологічний вишкіл бере до уваги вій
ськову спеціяльність і ділянки праці та 
обов’язків вояка котрі тісно пов’язуються 
з політичною освітою і моральним вихо
ванням. Фактично, політична освіта по
значає цілу систему вояцького вишколу. 
Командири совєтської армії вважають, що 
ідеали, світогляд і етичні принципи та 
праця, це база вояцької психіки.

Почерез формування високополітичних 
і моральних вартостей в реальних обста
винах військового вишколу, виробляють
ся сильна воля і віра в ефективність зброї 
совєтського вояка. Хемічно-воєнна пло
щина вишколу включає науку деконтамі- 
нації терену, медичну поміч, хеміорозвід- 
ку, конструкцію і забезпечення позицій, 
виряду і терену. Крім плекання і гарту
вання психологічних якостей совєтського 
вояка, ведуться також постійні намаган
ня приготовити його до психологічно- 
колективного функціонування для спіль
них цілей. Кандидатів на старшин ви
пробовується в їхніх спроможностях роз
в’язування проблем і стабільности їх 
емоцій.

Психологічна підготовка стариган про
водиться в трьох стадіях. У першій: се
лекція кадетів і визначення їх психоло
гічних основних рис характеру. Під час 
вишколу інструктор уважно обсервує ка
дета і виготовляє список його наявних 
психологічно-старшинських вартостей. У 
тому списку індивідуальних здібностей, 
позначується також його досягнення в 
ділянках політичної ідеології, переко
нань і чести. Друга стадія старшинського 
вишколу, — це наука мілітарної психо
логії і загальна підготовка в аґресивності 
до війни і методи модерного ведення бо
йових операцій, у вірі сили зброї, та силь
ній волі здолати всі перешкоди. У цій 
стадії навчання, інструктори підсумо
вують психологічні якості кадета у зв’яз
ку з його психологічним вишколом. А в 
третій стадії, підсумовується всі вартості
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його психологічних кваліфікацій як май
бутнього старшини. Виготовляється пер
сональний індекс і реєструється в ньому 
його персональні навики й організатор
ські здібності та рекомендації відносно 
його вміння застосувати їх до своїх під- 
командних.

Змагання за старшинський ступінь по
значаються соціополітикою і доктринер
ством комуністичної ідеології, компети- 
цією рівня моральної відповідальности, 
чести і дисципліни для загальної справи. 
Совєтський старшина вірить, що такі 
змагання збільшують бойову ефектив
ність і сприяють самоіндоктринації. У 
змаганнях на засадах рівноправности, 
оголошується правильник компетицій, а 
вислід і нагороди подається до загального 
відома. Недоліки кандидатів нотуються, 
і, публічно виправляються. Головний 
критерій змагань, це рівень боєготовости 
що включає персональний рівень інте
лекту і ріст духа, відношення до обов’яз
ків, соціальна активність та моральна 
зрілість. Здібність виконати призначене 
завдання, це найважливіший фактор ви
значення індивідуальної спроможноети і 
здібностей у змаганнях старшин.

Психологічний вишкіл совєтської армії 
є співвідвічальністю її командирів і ко
муністичної партії та комсомолу. Генерал 
армії Епішев, сказав, що «політична і 
моральна освіта, фізична і бойова запра
ва, є співзалежними від себе у вироблен
ні високого почуття очайдушности і бо
йової резолютності тих вояків, котрі від
значаються сильною волею«.

Молодих старшин стажем військової 
служби від двох до п’яти років у танко
вій частині питали: »Які вартості стар
шини совєтської армії визначують його 
престиж?«. У відповідях на те питання 
вони були однозгідні в тому, що високим 
престижом утішаються старшини, котрі 
у своїх відділах перевели високоякісний 
бойовий вишкіл і політичну науку, й до
сягай добре знання своїх ділянок профе
сії військовика, мають бажання само
освіти, та стоять на вершку компетентно- 
стей в мистецтві воєнних наук. Психоло
гічні студії вартостей командира які 
впливають на бойову поведінку вояків, 
віддзеркалюються в тих частинах де є 
сильні ідеологічні переконання і політич

на зрілість загально-технічного знання і 
мілітарно-технічного бойового виряду; 
ініціятива і власнопідметність, справ
ність і дисципліна, сильна воля, органі
заторські здібності й прецизність, відвага 
і турбота за інших, тактовність і т. п.

Як американський старшина, я пробую 
зробити нарис вишколу совєтської армії, 
який не розминається з багатьома яко
стями її командного складу. Але на наше 
щастя, не всі командири совєтської армії 
є такими Наполеонами, якими вони себе 
вважають. Я стараюся накреслити за
гальний портрет ментального стану со- 
вєтського командира. Незважаючи на те, 
що цей портрет не є універсальною кар
тиною обличчя старшинського корпусу, 
проте він є добрим віддзеркаленням його 
психології.

Правлячі кола Совєтського Союзу ви
магають від своїх вояків чуйності і від
повідальности за доручення та пункту
ального виконування директив і прика- 
зів. Від командира вимагається бути та
кож вимогливим до своїх підкомандних, 
щоб було можна навчити їх справності. 
Психологічна атмосфера у відділі впли
ває на його справність, і влегшує вироб
лення почуття відповідальности серед 
його вояків. Совєтський старшина є ви
могливий і авторитетний, але він підчи- 
няється послушно своїм зверхникам. Бож 
усі директиви і прикази мусять бути 
строго виконані прецизно, пунктуально і 
контрольно в добі модерної зброї масово
го знищування. Найменше порушення 
директив або приказів, може мати фа
тальні наслідки й скінчитися катастро
фою. Саме тому совєтський командир ві
рить у потребу строгого додержування 
реґулямінів, інструкційних обіжників, 
приказів і директив які покращують 
справність і підносять рівень ДИСЦИПЛІНИ.

Послаблення закріплювання реґулямі
нів, чи порушення директив і приказів 
котрі покращують справність і підносять 
дисципліну, може довести до серйозних 
випадків її ламання. Недостатнє знання 
реґуляміну, або невміле його застосуван
ня може довести до зневіри, слабого знан
ня терену та невідповідної розробки бо
йового порядку. Студіювання реґулямі
нів уважається базою покращання так
тичних поглядів командирів, бо це основа
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принципів до підготови організованості і 
гармонійної оперативності зброї. Совєт- 
ський командир орієнтується на боротьбу. 
Саме тому, ціллю його щоденної мілітар
ної підготовки, це бойова готовість.

Совєтського командира навчається, що 
збройний конфлікт може початися будь- 
коли, і до війни треба бути в постійній 
готовості. Командири стараються дати 
своїм воякам реалістичну картину і ха
рактер майбутньої війни. Маневри совєт- 
ських військ, мають чіткі познаки акту
альних бойових операцій і психічно під
готовляють вояка до війни. Навіть фізич
ні вправи атлетів і змагунів не вважаєть
ся як епортову активність,але їх розгля
дається крізь призму бойової готовости.

Командири бажають, щоб їхні підкоманд- 
ні для відпочинку ангажувалися у фі
зичних всправах. Спортові вправи фіз
культури, масові змагання військових 
секцій мали б розвинути фізику совєт
ського вояка, і його сильну волю до бо
ротьби.

Політичний і психологічний вишкіл дає 
совєтській армії себепевного сильної волі 
командира, ментально сильного, стійкого 
та фізично загартованого'. Себепевність і 
самополягання уважається основою ба
гатьох цінностей, що дають як кінцевий 
продукт, доброго вояка. Командний склад 
совєтської армії уважає, що себепевність

випливає із розуміння ролі та обов’язків 
і переконання в їхній правильності. Тому- 
то присвячується увагу змаганням у ви
школі вояків. їх старшини є здібні до 
оцінок. Компетентний старшина совєт- 
ських збройних сил, це еліта совєтського 
суспільства, і, такою елітою вони самі 
себе вважають. Від старшин вимагається 
вигладженої соціальної поведінки вищо
го культурного рівня. їх дружини повин
ні б ангажуватися в соц іа л ьн и х  функ
ціях, а в соціокультурній поведінці, від 
них вимагається повної перфектности.

Старшини втішаються привілеями і ви
годами, яких не мають решта совєтсько
го суспільства. Головні чинники влади 
вважають, що кожний старшина має бути

взірцевим прикладом для своїх підко- 
мандних. Вояк реагуватиме на фізичний 
вигляд свого командира, на його голос, 
еляборантність слова, майстерність і стій
кість. Гідна постава до старших від нього 
ранґою, буде віддзеркалюватися в його 
підкомандних. Бо незважаючи чи це буде 
старшина нижчої або вищої ранґи, совєт- 
ський вояк усіх своїх зверхників уважає 
владою.

Старшина має не тільки служити гід
ним прикладом воєнного мистецтва, але 
також своєю гідною поведінкою у щоден
ному житті. Підкомандні засвоюватимуть 
собі прикмети командира та вважатимуть

Символіка дружби молодих старшин Варшавського Пакту.
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честю служити під його командою. В со- 
вєтській армії говориться: що »вояк на
стільки добрий як його командир«.

Совєтські старшини є освічені й інте- 
ліґентні. Більше як 41 відсотків з них 
мають вищу військову освіту або спеціа
лізовану. 80 відсотків командирів полків 
мають високу військову школу. Від стар
шин сподіваються мілітарних спеціаліс
тів, учителів, виховників і передовиків 
комунізму. Більш як 100 академій і ви
щих військових шкіл розпоряджаються 
модерними силами інтелектуально-фахо
вих і досвідчених учителів. Старшину 
навчають холодного розсудку і само
контролі. Він є здисциплінований, і ві
рить у свій виряд та зброю. На нього 
кладеться натиск привикати кінчати роз
почате діло, а його воля загартована в 
сумлінному виконуванні своїх обов’язків 
і колективному почутті. Він мусить діяти 
згідно реґуляміну, але дуже рідко за 
власною ініціятивою. Старшина мусить 
брати до уваги опінію свого відділу, і 
сприймати його успіхи або невдачі як 
свої власні. Має бути майстерним і напо
легливим, резолютним і компетентним, 
холоднокровно аналізувати критичні мо
менти і найти вихід з будь-якого поло
ження. Це безпосередньо, полягає на гарті 
його духа і волі, компетентності і себе- 
контролі.

Серед командного складу совєтської 
армії, є наявною політична орієнтація. 
Приблизно 90 відсотків старшин, це чле
ни комуністичної партії або комсомолу. 
І, завдяки інтенсивній політичній заправі 
під час вишколу, вони мають сильні ідео
логічні переконання й інтелектуальний 
світогляд. Старшинський склад армії — 
релятивно молодий. Багато молодих стар
шин займають вищі пости, а більше як 
65 відсотків командирів полків, це люди 
нижче ЗО років життя.

Совєтські старшини є часом погані в 
пов’язуванні ініціятиви з приказами. їх  
навчається не ділити приказів на важли
ві та не зовсім важливі, але від них ви
магається строгого їх виконання в кож
ному аспекті. Прикази не є предметом до 
дискусії, бо правильник реґуляміну ясно 
вказує, що »приказ зверхника є правом 
над підкомандним. Приказ має бути ви
конаний акуратно і на час. Це примушує

заляканого совєтського старшину кон
центрувати свої зусилля на малому і чіт
ко визначеному відтинку його відвічаль- 
ності. У висліді недовір’я комуністичної 
системи та її контролі, його індивідуальна 
ініціятива здушується у виконуванні 
приказів зверхника в сліпому і автома
тичному послуху. Старшині совєтської 
армії не залишається місця на гнучкість, 
бо від нього вимагають .стислого і повного 
виконання приказу. Йому важко міняти 
пляни і накази тому, що його навчається 
застановлятися над інструкціями і при
казами дуже уважно, бо кожний крок 
неплянованої ініціятиви, чи переступлен- 
ня їх повновластей, може довести до ка- 
тастрофальних наслідків у зударі з во
рогом.

Мабуть, тому, що москалі виводяться 
від азійців, вони мають нахил до недба
лосте в обслуговуванні механічних нако- 
лесних і гусеничних возів. Це також 
причина того факту, що накреслювання 
плянів продукції зброї, автомашин чи 
танків, робиться на підставах їх надій
носте і витривалосте, та можливостей їх 
продукції дешевим коштом.

Проблема совєтської армії також у то
му, що багато молодих старшин і недо
свідчених командирів займають важливі 
командні пости. Нещодавно генерал арти
лерії Мільченко підкреслив ту проблему 
в такому наведенні: що в теперішньому 
часі, ефективна контроля є дуже важли
вою. Бо «багато молодих і недосвідчених 
старшин, є нездібні розрізнити того що є 
важливим в інструкціях їх зверхників 
відносно розположення війська під їх
ньою командою в такому порядку, щоб 
вони могли мати контролю над викону
ванням приказів їх підкомандними, — 
займають важливі командні пости«.

Штабові старшини не все знають, що 
пишеться у великій навалі реґулямінів і 
директив, що напливають від різних ви
щих командних центрів, і замість пере
силати їх негайно підкомандним, недо
свідчені командири виготовляють свої 
власні інструкції.

Генерал-майор танкових частин А. Жи- 
рянов, критикував свого часу командирів, 
особливо молодих, за брак оригінально
сте. Багатьом старшинам видається, що 
застосувавши інструкції згідно реґуля-
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міну, вони виконали свій обов’язок. Але 
вони не передбачають того, що саме знан
ня реґуляміну не може бути вистачаль- 
ним для досягнення успіху. Щоб це до
сягнути, треба те знання застосувати в 
оригінальній формі, щоб можна було 
збагнути і оцінити та передбачити вислід 
бою.

Є також докази що старшини не вико
ристовують як слід своїх підстаршин. Ті 
старшини нарікають на велике переван
таження їхньої праці, бо їх підстаршини 
не виконують належно своїх обов’язків.

Генерал-полковник Амбріян, головний 
командир бойового вишколу сухопутних 
військ, гостро критикував старшинський 
корпус за їхню вишкільну програму. Він 
оскаржив совєтських старшин за брак 
реалізму, тактичний вишкіл, і ведення 
безглуздих занять для показів, та за ви
готовлення невідповідних плянів забез
печення вояків перед модерною нищів
ною зброєю противника. А генерал-майор 
Б. Абрамцов, командир технічних частин, 
гостро критикував несприємливу психо
логічну настанову молодих старшин за 
недоліки плянування бойових орієнтацій 
і контролі підкомандних.

Головне командування совєтської армії 
присвячує велику вагу до психологічного 
вишколу, і підходить до тієї справи з на
укової точки погляду. Зі -становища свого 
походження і вишколу, совєтський стар
шина є авторитетний і послушний своїм 
зверхникам. Зорієнтований на боротьбу, 
фізично загартований і -себепевний та 
сильної волі; прикладний для своїх під
командних. Переважно він інтеліґентний 
і має високу освіту. Як еліта суспільства, 
він політично зорієнтований, компетент
ний і здисциплінований, і релятивно мо
лодий. Старшина совєтської армії — це 
продукт її культури, вишколу і доктри
ни. Він буде потенційним противником у 
боротьбі, виконає свої прикази і завдан
ня. Але, своєю неуважністю, не щадитиме 
людського життя. При піддержці своїх, 
він буде нещадний. Одначе ізольований 
від своїх, йому може забракувати бойової 
рішеності. Совєтський старшина буде 
відважний, але осторожний відносно так
тичного рішення. Він буде ставити ви
моги своїм підкомандним, але водночас 
буде також старатися виконати свої зав
дання з вірою у правильність свого пере
конання.

Василь ПАЧОВСЬКИЙ

ОГНІ МЕСТИ

І
і

І дітям нашим тугу принесуть. 
Клонюсь могилам мучених е крові, 
Клонюсь мерцям, де б’ють серця живі, 
Клонюсь їх тіням, що між люди йдуть

і
І
і

і
іі

І виростуть у ній наші сини,
І вдарять помстою з могил вони, 
І зацвіте в тернях пролита кров, 
Де потоптали нашу хоругов.

І
І
і

1
І

І шестикрильми вилетить їх дух,
І втягне весь народ в великий круг, 
І крильми вдарять у великий дзвін, 
І вилетять орли з кривавих стін!

1
іІ

| |  За кров, за рани, за печаль, за сум,
Ш За біль земель, роздертих нам на глум, 
* За стоптану хоругву їх батькам —
Ці Прийде година плати ворогам! іі
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Василь ЯШАН

ПОЛКОВНИК МИХАЙЛО КОЛОДЗІНСЬКИЙ
(Закінчення)

Одночасно повели мадяри наступ на 
молоду українську державу. Чехи лише 
подекуди ставили їм легкий спротив. Во
ни стягали свою пограничну сторожу та 
жандармські станиці й відступали, заби
раючи зі собою своє майно. Вони відхо
дили не лише на захід, але також і на 
Тячево, а звідтіль на румунську терито
рію. Можливо, що чехи уклали з мадя
рами якесь порозуміння, а тому не хотіли 
дати зброю січовикам, а навіть вели з ни
ми бої.

Після того злощасного бою з чехами, 
треба було зайнятись раненими, похоро
нити вбитих та сяк-так упорядкувати 
знищені приміщення в боях, наладнати 
зв’язок. Але найважливішим завданням 
було роздобути зброю, щоб можна висла
ти підкріплення на мадярський фронт.

15 березня військові чеські частини 
були в повному відступі, а мадярські ком
біновані з’єднання почали наступ на Сев- 
люш уже біля другої години вранці. Чехи 
боронили місто при помочі панцерних авт 
і танків лише доки не вивезли майна 
приблизно до 10 год. дня.

Опущені чехами позиції намагалися 
зайняти січовики. Трагедія була в тому, 
що чехи до останньої хвилини не хотіли 
зрозуміти, що січовики обороняють кор
дони своєї батьківщини, що вони намага
ються зробити те, до чого було зобов’я
зане чеське військо. І замість дати зброю 
українцям, вони на кожному кроці їх по
борювали. В такій ситуації рішився Ко- 
лодзінський на єдиний можливий вихід 
— дав приказ відбирати від чехів зброю 
силою, хоч був свідомий, що через те по
паде в конфлікт не лише з чехами, а й зі 
своїм урядом.

Загально вранці того дня було поло
ження в Хусті сяк-так опановане. Праця 
проходила швидко і спокійно. Січовики 
забирали від чехів зброю більшими то 
меншими групами. Чеська команда жалу

валась перед урядом Карпатської Украї
ни, а уряд давав строгі накази і доручен
ня лишити чехів у спокою, дижурний 
старшина вислуховував те все і обіцяв 
справу прослідити, а потрібна робота 
йшла далі.

Того дня Карпатська Січ перестала бу
ти організацією української молоді. Вона 
стала армією Карпатської України. Мі- 
ністер військових справ Степан Клочу- 
рак, призначив полковника армії УНР 
Сергія Єфремова, начальним комендан
том нової збройної сили. До його штабу 
покликали всіх старшин попереднього 
січового штабу, а крім них декілька стар
ших військовиків-фахівців. Шефом шта
бу призначив полк. Єфремів Михайла 
Гузара-Колодзінського. Проголошено мо
білізацію. Почали масово зголошуватися 
мобілізовані і добровольці. їх  озброювали, 
формували відділи і зараз же відсилали 
на фронт проти мадярів.

Того ж  15 березня о год. 3.00 пополудні 
зібрався в будинку української держав
ної гімназії сойм Карпатської України. 
Незважаючи на ультиматум мадярів, щоб 
до 8.00 години ввечері того дня передати 
їм країну, сойм відбув поважно свої на
ради. Він ухвалив основний закон, що по
стає незалежна держава Карпатська Ук
раїна. Першим її президентом обрано о. 
Августина Волошина, що дотепер був 
прем’єром. Сойм закінчив свої наради 
біля 7.00 год. ввечері відспіванням дер
жавного славня »Ще не вмерла Україна«.

Створено новий уряд, але фактична 
влада перейшла до штабу армії. На пере
даний по радіо мобілізаційний наказ го- 
лосилась масово українська молодь. Сі
човики відбирали від чехів зброю, а ті 
відгрожувалися, але зброю здавали. Нею 
поспішно озброювано нові частини і за
раз же висилано на фронт.

Дехто з українців виїздив із Хусту, 
між ними і деякі старшини з новоімено-
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ваного штабу так що остали майже самі 
давні січові старшини з Колодзінським на 
чолі. Уряд Карпатської України підвищив 
його до ступеня полковника і найменував 
начальним командантом збройних сил 
держави, бо С. Єфремів виїхав.

Увечері відбулась у приватному меш
канні президента о. Волошина важлива 
нарада. Мадяри вже були яких 3 кіло
метри від Хусту. Січовики привели ма
дярського парляментаря, який передав на 
руки президента той самий ультиматум: 
передати до години 8.00 владу мадярам. 
Німецький консул дораджував піддатись 
без проливу крови.

На нараді 'було всього кількох учасни
ків, а між ними Колодзінський. Всі їм 
ясно, що боротьба безвиглядна і вона на
певно закінчиться перемогою мадярів. 
Але тут йшлося про щось більшого, що 
має вартість вічну, — про добре україн
ське ім’я, про українську честь. Тому ви
рішено не здаватися добровільно, лише 
далі боронитись. Уряд мав виїхати до 
Бичкова.

Тим часом мадярський наступ посилив
ся. Наступала стотисячна мадярська ар
мія, добре і модерно озброєна в панцерні 
авта, танки й літаки. Тій навалі ставили 
опір малі, аж надто малі, і слабо озброєю 
групи січовиків. Четар Остап Волинський 
у своєму спомині »В обличчі мадярськогс 
наступу» оцінював сили, що ними розпо- 
ряджала Головна Команда збройних сил 
на 1,100 крісів і понад 50 ручних кулеме
тів. Якщо б прийняти, що його обчислен
ня неточні, то все таки ця сила була дужг 
мала. І коли ця горстка ставила опір : 
кривавилася в лютих боях, то треба це 
вписати на рахунок високих духових 
вартостей січовиків; їхній великий патріо
тизм, безмежна любов до рідної землі і 
свого народу та рішуча воля боронити 
батьківщину аж до смерти.

Спроба уряду дійти до якогось порозу
міння з мадярами не мала успіху. Д-р 
Юлій Брашайко і д-р Долинай переїхали 
були нашу бойову лінію в надії повести 
переговори з командою мадярської армії, 
але їх мадяри не пустили і вони верну
лися з нічим.

В пожежах і крові минув той пам’ят
ний день — середа, 15 березня 1939 року. 
Водночас того самого дня на другому за-

хідньому кордоні загибаючої Чехо-Сло- 
вацької республіки зайняли німецькі вій
ська без одного пострілу Чехію і Моравію.

У четвер, вранці 16 березня 1939 р., по
ложення вияснилось настільки, що мож
на було поробити суттєві висновки та 
конкретні постанови. Неможливо було 
оборонити столицю Хуст. Залишався єди
ний вихід, — відворот. Головна команда 
і штаб працювали безупинно. Січовики 
і далі відбирали чехам зброю. Формува
лися нові відділи, які негайно і поночі й 
в четвер вранці, відходили як підкріплен
ня до частин на фронті, які як могли, так 
стримували ворога.

Чеське військо відступало вже і в місті 
не було ні одного чеського вояка. Полк. 
Колодзінський наказав спалити архів 
Головної Команди. Наказав також вивез
ти в безпечніші місця ранених і підгото
вити потрібну кількість підвід для ева
куації.

Зв’язок з фронтом був телефонічний, 
або за посередництвом зв’язкових, які по
слуговувалися роверами або мотоцикля- 
ми. Авт було дуже мало.

Біля 10.00 год. вранці почалась у місті 
стрілянина. Місцеві мадяри — »ґардисти« 
витягнули передану їм чехами зброю і 
почали свою акцію в запіллю українсько
го фронту. Приблизно в тій самій порі 
напали »ґардисти« на січову залогу в Тя- 
чеві і зайняли місцевість. Те саме вдалося 
їм у Солотвині, Рахові і в Ясіню. З Рахо- 
ва пішли »ґардисти« на Кваси і Бичків 
і коло 4.00 год. пополудні обсадили і ті 
місцевості.

Головний штаб був поінформований 
про ситуацію на фронті, але не знав до
кладно, що діялося в запіллі. Зокрема не 
знав нічого про упадок Бичкова, куди 
саме мав відбуватися заплянований від
ворот.

Ще в полуднє в телефонічній розмові з 
командантом відтинку »Іршава« пор. Сво
бодою інформував його полк. Гузар, що 
уряд виїхав з Хусту в напрямку Бичкова; 
він наказав Свободі тримати за всяку 
ціну фронт, а дещо пізніше наказав його 
групі перебиватися на Словаччину.

Біля години 1.00 пополудні мадяри пі
дійшли під самий Хуст. На фронті поси
лювалася стрілянина, а »ґардисти« по
жвавлювали свою акцію в місті. Полк.
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Колодзінський наказав загальний від
ступ. Чоло колони творив обоз з деяким 
військовим майном і раненими на возах, 
а замикав її рій січовиків з трьома стар
шинами штабу. Між ними був Колодзін
ський. Загальний відворот охороняв від
діл аспіранта Гуцула, який зводив з ма
дярами бої аж до сумерку. Ще довше, бо 
аж до 6.00 год. ввечері, трималася залога 
в казармах. Перед 5.00 год. пополудні 
дзвони хустських церков сповістили, що 
мадяри зайняли місто.

Відділ, що з ним відступав полк. Коло
дзінський пішов шляхом Хуст—Данило-

Полк. Колодзінський робив враження 
хворої людини. Нервова напруга і безпе- 
реривна праця кількох днів і ночей під
ряд та безвиглядність положення вичер
пали його до краю. Він не тільки не міг 
іти пішки, але навіть на коні тримався з 
великим трудом. Очевидно до якоїнебудь 
акції був уже нездібний. На собі мав ци
вільний одяг. Уніформи Карпатської Січі 
не носив ніколи. Мабуть, і не мав її.

Не легка 'була дорога з Нересниці до 
Апші. Приходилося відбувати її гористим 
тереном, вузькими гірськими стежками, 
в додатку без їжі і без відпочинку, в без-

С І Ч Н І
Один із пропаґандивних плякатів Карпатської Січі в 1939 році.

во—Шандрово—Теребля або може Хуст— 
Крайниково—Теребля. Головні частини 
січовиків відступали шляхом Хуст—Со- 
кирниця— Салбош—Буштино—Теребля. 
Годі було відступати на Тячів, бо вияви
лося, що та місцевість уже була в мадяр
ських руках. Тому дальший шлях відсту
пу проходив горами з Тереблі на Нерес- 
ницю. Вночі з 16 на 17 березня полупи
лися в Нересниці відступаючі відділи і 
попрямували на Горішню Апшу.

перевній тривозі. Битого шляху, що про
вадив долиною Тиси не можна було три
матись, бо його опанували вже »ґарди- 
сти« та й кожної хвилини можна було 
стрінутися там з наступаючою регуляр
ною мадярською армією.

До Горішньої Апші добилася колона 
десь о 11.00 годині вночі 17 березня і там 
дозволено їй відпочивати одну годину.

В придорожній хаті відбули старшини 
нараду над ситуацією. Більшістю голосів
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постановили відступати на Бичків, з тим, 
що в крайньому випадку колона перейде 
кордон Румунії.

Полк. Колодзінський був до того сту
пеня перевтомлений, що рішився переду
сім хоч трохи відпочати, а щойно тоді 
шукати виходу. Він мав при собі німець
кий пашпорт, так званий »фремдепас« і 
був переконаний, що мадяри пошанують 
той документ і дадуть йому можливість 
зв’язатися з німецьким консулем, а може 
вдасться йому помогти ще і товаришам. 
Отже на місці лишилась невелика група 
січовиків з другом Колодзінського Зено- 
ном Коссаком-Тарнавським, пор. Тацин- 
цем, січовиком Дужим і кількома місце
вими січовиками, разом 10-11 осіб.

А ціла колона, приблизно 400 січовиків, 
пустилася у дальшу дорогу на Бичків і 
18 березня о годині 3.00 над ранком пе
рейшла вбрід Тису біля Бичкова і на ру
мунському боці зложила зброю.

Полк. В. Филонович, описуючи цей від
ступ, каже, що після відходу з Хусту 
Колодзінського він як найстарший ран- 
ґою, на бажання старшин перебрав ко
манду над рештками армії і вийшов з 
ними з Хусту. По дорозі стрінувся з Ко- 
лодзінським, який був хворий і від себе 
просив Филоновича перебрати команду 
над всіма відступаючими частинами січо
виків. Филонович виконував команду до 
трагічного кінця.

Але вже о 10.00 годині вранці 18 бе
резня румуни передали весь відділ січо
виків разом з цивільними втікачами — 
всі 273 особи — мадярам, перевівши їх 
назад через кордон мостом на Тисі до 
Бичкова.

Полонених мадяри примістили в місце
вій школі. До них долучили також укра
їнців арештованих в околиці. Від них до
відалися полонені про події, що відбува
лися в околиці, а в тому і про долю групи 
січовиків, яка лишилась була в Горішній 
Апші. Невесела та доля.

Вранці 18 березня вибрався пор. Таци- 
нець з двома місцевими січовиками до 
Волового шукати пристановища між сво
їми людьми. Полк. Колодзінський пустив
ся з рештою товаришів у противному на
прямку, йдучи до найближчої залізничої 
станції. По дорозі з Горішньої до Серед
ньої Апші в лісі натрапили вони на ма

дярську стежу, яка завела їх до Солотви- 
ни. Там їх переслухували. При тому паш
порт Колодзінського подерли, а опісля 
всіх їх розстріляли: ані один чоловік з 
тієї групи не вийшов живим. Усі згинули, 
бо того самого дня або наступного, 19 бе
резня 1939 року, в копальні солі над Ти
сою біля Солотвини.

Так жив, працював, боровся і згинув 
один з найкращих синів, що їх видала 
Городенщина. Згинув в обороні права на 
вільне життя всім нам дорогої Срібної 
Землі цей молодий герой, гарячий укра
їнський патріот, палкий націоналіст, ви
значний знавець військового діла полков
ник Михайло Гузар-Колодзінський, який 
ціле своє життя присвятив боротьбі за 
волю свого народу.

Михайло Колодзінський, член Україн
ської Військової Організації (УВО), член 
Екзекутиви Організації Українських На
ціоналістів (ОУН), шеф штабу збройних 
сил Карпатської України користувався 
часто псевдами: Гузар, Кум, Бурун.

Цю працю про нього написано на під
ставі особистого знайомства з ним, на 
підставі його листів до односельців Васи
ля Маріянського і Василя Ємчука, які пе
ребувають у Канаді, на підставі спогадів 
і свідчень його співпрацівників, знайомих 
і приятелів, які вдалось зібрати.

Поза своєю організаційною роботою в 
підпіллі проявив Колодзінський неабияку 
публіцистичну і наукову діяльність у 
численних статтях і в інших публікаціях. 
У них часто критикував опортунізм і 
угодовство, а в статті «Побілені гроби« 
(«Новий Час« з 1932 р.) він розвивав дум
ку, що нас побивали вороги не своєю си
лою, а лише нашою незгодою.

Найближчою його серцю була військо
ва справа. Він пильно студіював усякі 
підручники і зібрав поважну бібліотеку 
з військової ділянки. Студіював основно 
твори Клявзевіца і працював видатно у 
Військовому Штабі ОУН (ВІШТА) разом 
з ген. Віктором Курмановичем, полк. Ро
маном Сушком і полк. Володимиром 
Колосовським.

Під псевдонімом »Бурун« написав мо
нографію з часів Хмельниччини «Пол
ковник Іван Богун«. Ця праця була дру
кована в газеті «Новий Шлях« (чч. 10-19 
з 1939 р.), а потім появилася окремою
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книжкою у видавництві »Пробоєм« у 
Празі. Багато уваги присвячував Коло- 
дзінський партизанській війні і співпра
цював при складенні українського під
ручника про той рід війни. В справі того 
підручника звернулася була амбасада 
Абісінії (Етіопії) з Лондону до полк. Ко- 
лосовського, який проживав тоді в Ам
стердамі. На її просьбу переклали цей 
підручник на французьку мову, а з неї 
переклали собі його абісинці на свою 
мову і користувалися ним у боротьбі про
ти італійського наїзника. Колодзінський 
написав працю «Партизанська війна«. Во
на збереглася в рукописі (около 115 сто
рінок ручного письма). Деякими розроб
леними в тій праці системами, наприклад: 
«Оборона окружених ворогом відділів» 
користувалась пізніше УПА.

До важливіших праць Колодзінського 
треба зачислити «Українську Воєнну 
Доктрину», в трьох частинах. Перша 
історично-політична частина появилася 
друком накладом Т-ва Кол. Вояків УПА 
в Торонті 1957 р. Другу частину, присвя
чену студіям над кордонами України з 
точки погляду воєнної географії, опрацю
вав Колодзінський спільно з полк. Т. 
Омельченком. Третя частина займалася 
стратегією нашої визвольної війни. Доля 
другої і третьої частини незнана.

Під час перебування в таборі усташів в 
Італії зродилася в Колодзінського ідея 
створення балканського оперативного 
корпусу, який поміг би Україні здобути 
волю. Інж. Михайло Селешко, приятель 
Колодзінського, переписав на машинці 
цю працю, перебуваючи в Швайцарії. Її 
зложено в поштовій скринці в місті Лю- 
ґано. Була то секретна скринка для зв’яз
ку з хорватами. Після вбивства югосла- 
вянського короля і міністра Варту, швай- 
царська поліція помагала французькій 
шукати за виконавцями атентату. Вона 
викрила цю скритку і забрала зложену 
там пошту, а з нею і працю Колодзін
ського.

В часі перебування на Сицилії написав 
Колодзінський поважну працю — «Бо
ротьба італійців за незалежність і собор
ність». Рукопис цієї праці, написаної на 
підставі джерельних матеріялів, начи- 
слює близько 500 сторінок густого, руч
ного письма і є в Канаді.

Колодзінський написав статтю про сво
го славного земляка, сина о. Івана Пісе- 
цького, пароха Корнева, — незабутнього 
бойовика ОУН Гриця Пісецького, що 
впав у бою з польською поліцією ЗО лип
ня 1930 р. при нападі на поштовий амбу- 
ляне під Бібркою. Ця праця була друко
вана в тижневику «Новий Шлях». Була 
теж теж праця Колодзінського, підписа
на псевдом »Бурун« «Воєнне значення і 
стратегічне положення Закарпаття». В 
цій праці доводив Колодзінський, яку не- 
оцінену вартість має Карпатська Украї
на для оборони системи української 
держави.

Ця праця появилась у тому ж 1938 р. у 
німецькій мові в книзі «Karpathen Ukrai
ne» («Карпатська Україна»), Вона мале 
прихильну оцінку німецьких військових 
кол. А висловленими в ній арґументами 
і висновками користувалися українські 
дискутанти в полеміці з мадярськими ім- 
періялістами. В 1938 р. вийшов у Парижі 
воєнно-науковий журнал «За Збройну 
Україну«, і в ньому надрукована праця 
Колодзінського: «Залізнична комунікація 
в СССР«.

Оце в загальному науковий і журналіс- 
тичний дорібок Колодзінського, не вра
ховуючи сюди численних рефератів і 
статтей, публікованих у легальних і не
легальних українських періодиках.

Праці Колодзінського, а передусім його 
«Воєнна Доктрина», мають широкий роз
мах і перейняті глибоким патріотизмом і 
динамізмом. При тому не щадить він гост
рої критики деяким українським провід
никам і полководцям. У своєму патріо
тичному запалі посувався він може де
коли задалеко, але вічно активний моло
дий чоловік мав і право помилятися.

М. Колодзінський одушевлявся твора
ми поета Леоніда Мосендза, який учите
лював у Карпатській Україні і з яким він 
заприязнився. З того часу датується зна
йомство його з письменником Уласом 
Самчуком.

В листі з 7 лютого 1936 р. згадує Коло
дзінський свого «доброго приятеля« Сте
пана Бандеру у зв’язку з варшавським 
процесом, що в ньому засуджено Бандеру 
на кару смерти.

До особистих приятелів Колодзінського 
треба зарахувати людей, які працювали
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в проводі ОУН, а між ними Сеник-Гри- 
бівський і пізніший голова УНРади Осип 
Бойдуник, який в 1932 р. сидів разом з 
ним у львівській тюрмі Бриґітки.

Надзвичайно високо цінив Колодзін- 
ського голова проводу ОУН полк. Євген 
Коновалець, який щиро намагався при
містити його десь у військовій академії, 
щоб він міг там завершити свої військові 
студії і віддати військовому визвольному 
українському рухові фахові прислуги. В 
цій справі були переговори з німцями, 
італійцями, а навіть з англійцями. На 
жаль, без успіху.

У своїх листах згадує теж Колодзін- 
ський проф. Євгена Онацького, що в ньо
го він при нагоді перебування в Римі, 
якийсь час проживав. Онацький користу
вався серед італійців великою повагою. 
Вони покликали його в 1936 р. до Орієн

тального Інституту в Неаполі викладати 
українську мову. Його дім і його самого 
вважали італійці за неофіційну україн
ську амбасаду. Мав Колодзінський чис
ленних приятелів між німцями, особливо 
військовими, а також між італійцями і 
зокрема між хорватами.

Колодзінський — людина скромна й 
незвичайно солідна. В поведінці був зав
ищи чемний і ввічливий, хоч ненадто мов
ний. Радше слухав що інші говорять. Ви
значався сильною волею і великою ви
тривалістю. Коли брався за якусь справу, 
доводив її солідно до кінця. Був спокій
ної, зрівноваженої вдачі. В дискусіях не 
гарячився, хіба в дискусіях на військові 
теми. Був педантно обов’язковий і зав
жди дотримував обіцянок. Таким був сл. 
пам. полк. Михайло Колодзінський — 
борець за волю України.
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Богдан БОРА

Я
Я вояк. У шинелі й без неї.
У руках то баґнет, то перо.
Якщо жити — то сонцем ідеї, 
Мов налите любов’ю ядро.

Якщо жити — то мужньо і гордо 
Перейти всі шляхи до кінця, 
Прозвучати найвищим акордом, 
Сколихнути всі груди й серця.

Якщо жити — то тільки горіти, 
Роздувати огонь, де пригас,
І на згарищах сіяти квіти
Для нащадків, що прийдуть по нас.

Я поет. У шинелі й без неї.
У руках то баґнет, то перо.
Якщо вмерти — то тільки в траншеї 
За вітчизну, красу і добро.
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Сотн. Євген ПОПІВСЬКИЙ

КОНОТОПСЬКА ПЕРЕМОГА
Укладення Гадяцького договору з Поль

щею 16 вересня 1658 року було причиною 
козацько-московської війни, !бож Москва за
тривожилась, що гетьман Іван Виговський 
хоче зовсім відірвати Україну від Росії. 16 
грудня 1658 року, відбувся бій між військом 
Виговського що було під командою наказ
ного гетьмана Скоробогатвка з москалями. 
Цілу зиму велися обмежені воєнні дії, а на 
весні 10 квітня князь Трубецький виступив 
у напрямку Конотопу, де був вірний Вигов-

ському полк. Григорій Гуляницький з Ні
жинським, Прилуцьким і Чернігівським пол
ками, разом біля 5.000 козаків. У князя Тру- 
бецького було приблизно сто тисяч війська.

Коло міста Срібного Прилуцький полков
ник Петро Дорошенко перейняв їх, але його 
було відбито, а м. Срібне моокалі-чсіннотчики 
князя Пожарського знищили та все населен
ня вирізали. Це було 12 квітня.

Далі Трубецький рушив на село Липни 
З км. від Конотопу, і таким чином, 19 квітня
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Водночас, козаки із засідки Степана Гуля- 
ницького відкрили мушкетний та гарматній 
вогонь ,а потім пішли в рукопашну атаку, 
вживаючи списів і шабель. Московські воє
води пробували боронити запліля, своє чоло 
і праве крило, та ґрунт розмокав далі. Коні, 
гармати і вози грязли, не поверталися, а 
навпаки перекидались, так що оборона їм 
не вдалася.

Остаточно їх морально добило, коли вже 
безпорадні, в такому стані почули гук тисяч 
кінських копит, татарські страшні крики: 
»Аллах, Аллах!«. Це на них налетіли татари 
зліва. Тоді настала серед москалів цілковита 
паніка, ніхто нікого вже не слухав. Одні 
москалі збивалися в купи та пробували бо
ронитися ще до останку, але безнадійно. 
Другі просили помилування у ворога, а тре
ті кидалися врозтіч та пробували пробитися, 
продістатися через болото та поміж воро
гами за річку до своїх головних сил. Як 
перші, так другі і треті, згинули в болоті і 
річці потопившись або від куль козаків, 
стріл татар чи холодної зброї переможців. 
Ніодин москаль не повернувся з війська По- 
жарського до головних сил Трубецького. 
Майже всі вони знайшли смерть на полі бою 
та лише небагато дісталось до неволі. Бо ко
заки і татари неохоче в цьому бою брали 
полонених, хіба значних старшин, за яких 
можна було взяти добрий викуп, або мати 
доброго »язика«. Причиною цього була не
нависть і помста за кривди Україні та на
пади москалів з Дону на татарські посілості.

Козаки зловили московських воєвод і при
вели до гетьмана. Князь Львів, другий воє
вода після князя Пожарського в цьому кор
пусі був важко ранений, і через два тижні 
помер у полоні. Князь Пожарський постав
лений перед гетьманом Виговським почав 
йому докоряти за зраду «великому госу- 
дар’ю, цар’ю московському», та що з вини 
Виговського згинули чимало москалів По
жарського, тоді Виговський відіслав йото в 
полон до хана. Там зарозумілий москаль по-
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вівся брутально й хан звелів йому відтяти 
голову.

Гетьманові Виговському цілком удалося 
здійснення свого пляну, і Москва лишилася 
зовсім без пробоєвого передового корпусу 
добірної кінноти.

Трубецький хотів спочатку допомогти По- 
жарському, але його піхота не могла про
дістатися так само через розлив ріки Со- 
сновки та розм’яклий ґрунт, щоб допомогти 
своїй кінноті, а гармати на великій віддалі 
теж не могли пошкодити татарам і козакам. 
Зорієнтувавшись у ситуації, Григорій Гуля- 
ницький зробив вилазку з Конотопу і вда
рив на Трубецького ззаду. Трубецький по
пав між два вогні відразу, бо козаки Вигов
ського і татари знайшли спосіб перейти, об
минути болото й річку та заатакувати Тру
бецького з переду.

Москалі не витримали подвійного натиску 
і стали тікати на північ, а за ними гнались 
союзні війська Виговського. До московського 
кордону біля Путивля, дійшли безладні за
лишки московської армії. Козаки і татари не 
давали їм передишки цілу дорогу від Коно
топу, зводячи з ними бої. Насправді обля
гали їх цілу дорогу. Московським воєводам 
удалося вивести свої залишки з України 
тільки завдяки міцному, заслонному вогню 
своєї артилерії, що була в них сильна та 
завжди велика. Крім того їм трохи допо
могло вживання скованих возів, як охорону 
від кінних атак козаків і татар.

Коли історики порівнюють бій під Коно 
топом з славетним боєм під Каннами в 21Р 
році до народження Христа та з боямг 
Хмельницького під Жовтими Водами, Кор
сунем і Батогом, то цей відступ з Конотопу 
до Путивля можна хіба порівняти з відсту
пом Наполеона з Москви у 1812 році. Щодо 
поразок і втрат, то після конотопської по
разки, Москва мала пізніше такі поразки 
лише під Нарвою від Карла XII та під 
Австерліц від Наполеона.
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Микола ЩЕРБАК
ЛИСТОПАД

А в світлий ранок війська лави 
Мов стрепенули княжий Львів, 
І прапор рідної держави 
Блакитно-соняшно зацвів .. .

Диміла, наче ватра, осінь,
Земля рясніла. Ніби сад .. .
Той стяг

В серцях
Цвіте і досі,

І з шумом віє листопад!

В ту ніч, коли поникле віття 
Схиляв додолу тихий сад, 
Війнув у вічі лихоліттю, 
Неначе буря, листопад.



Пор. Едвард СНІГУР-РАФАЛЬСЬКИЙ

У СТАЛІНГРАДСЬКІЙ ОФЕНЗИВІ

З останнім поцілунком моєї дружини і ма
ленького сина, під звуки маршової пісні »Вір 
машіренв1, всідаю до поїзду на станції міста 
Дрездену. Під синіння паровозу і вимаху
вання хусточками дівчат з Арбайтс Фронту2 
та окликами: »Ауф відерзейн камераден«3, 
рушаємо в далеку дорогу.

Наш поліційний відділ під моєю командою, 
складається з тринадцяти українців і одного 
»німця« Збишка Германа з полоси Вартеґау. 
Братство розміщується в чотирьох нам при
значених вагонах, але у вагоні куди входи
мо, — я, Влодко Бойчук і Збишко Герман 
(нерозлучна трійка), вже сидять трьох СС-ів. 
Один унтерштурмфюрер і двох унтершарф- 
фюрерів4 котрі повертаються з відпустки на 
східній фронт. Один з унтершарфюрерів ро
бить мені місце біля вікна вагону. Поруч 
мене примощується Влодко, а Збишек сіда' 
напроти мене.

Наші співпасажири німці, з цікавістю 
приглядаються нашим новим уніформам 
але нічого не говорять. Влодко добуває з 
кишені свою нерозлучну гармонійку і почи
нає грати »Як з Бережан до кадри«. Збишек 
послухавши хвилину-дві тужливої мелоді' 
каже йому по польському, »Ану брате, за
співай, те що граєш«. Влодко відкладає гар
монійку і починає співати тарним тенором 
»Там краялось серденько і з горя і з печал-і« 
Німці плещуть у долоні й викрикають »3еу 
ґут камерад«5. Герман протестує кажучи, — 
»Та я тебе колего нічого не розумію«. Нг 
його протест польською мовою, Бойчук від
повідає: »Чому ж не навчився української 
мови?«. СС-си здивовано переглядаються 
між собою, а Збишек починає співати поль
ську військову пісню »0 муй розмаринє«с.

Веселий настрій моїх товаришів чомусь не 
впливає на мене. Мимоволі поринаю у неве
селі думки. В моїй уяві виринає картина не
щодавно! розлуки з товаришкою мого вій
ною розбитого життя, якого розірвану нитку 
я старався пов’язати знову на чужині. Мені 
увижаються заплакані очі коханої дружи
ни, що ними вона супроводила ешелон тих, 
що їхали в напрямку свого вояцького неві
домого завтра.

Мою глибоку задуму перериває веселий 
Влодко, штовхаючи мене ліктем. Показую
чи на Збишка — він каже: »Дивися, ново-

спечений німець читає »Вохляндіше бео- 
бахтер«7 як автохтон. Але по-українському 
то нічого не розуміє«.

Поїзд монотонно вистукує по рейках і 
швидко, майже не зупиняючись, мчиться 
просторами Саксонії. П’ятого травня 1942 р., 
ми вже в Бресляві. Півгодинна зупинка на 
станції і суворий приказ не висідати з ва
гонів. Вечеряємо, і, далі в дорогу. Збишек 
задумано глядить крізь вікно, і гейби самий 
до себе проказує: »Збліжайон сє ойчисте 
строни нєщенсьлівей зємі«8.

У той момент вияву польського патріо
тизму вартеґауського »німця« Германа, пе
ред моїми очима виринула панорами рідного 
села і батьківська хата. Згадалась знову 
сумна картина розлуки з дружиною, а про
буджені чисто людські почуття, стиснули 
мені горло кліщами, і витиснули з очей га
рячі, небажані сльози. »Ти чого розмазався? « 
— поспитав мене Влодко. Доволі засоромле
ний, виправдуюся порошинкою в оці, і з до
садою йому відповідаю: »Та йди к чорту«. 
Бойчук не надумуючись, відповідає — »Ми 
туди їдемо, чрго передчасно туди мене по
силаєш?».

У міжчасі наш поїзд задержується поза 
станцією малого містечка, і паровоз набирає 
води з архаїчної помпи. До мене звертається 
вже згаданий унтерштурмфюрер — »Про- 
бачте, чи ви маєте -сірники?«. Подаю йому 
свої сірники. Він прикурює цигарку і пита
ється мене, хто ми такі та куди їдемо. Від
повідаю, що ми, українці, а цей камерад9 що 
сидить проти мене, це німець який володіє 
польською мовою, яку ми розуміємо. Від
носно того куди ми їдемо, ви як старшина, 
повинні б краще знати як мене про це пи
тати — відповідаю йому. Дещо збентежений 
унтерштурмфюрер вибачається, і сідає на 
своє місце.

Наша »украї-нська« поліційна чота їхала 
до 26 полку Вінінґ дивізії в Модліні, Поль
ща. Туди ми прибули 12 травня. Після на
шого прибуття до полку, сказав мені служ
бовий старшина зголоситися до полкового 
командира штандартенфюрера10 Отто Рай- 
нера. Виконую доручення, і голошуся з фор
мальним звітом до командира полку. Після 
службових формальностей, чемний, але ді
ловий командир сказав мені сісти й заявив:
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»Я знаю хто ви, українці. Одначе тут ви не 
тільки поліцаї, але заразом фронтові вояки. 
У стислому розумінні того слова, ви не СС- 
си. Ви не підлягаєте класифікації вашої 
групи крови. Маєте право носити ваші по- 
ліційні уніформи, відзнаки, і ваші поліційні 
ступені в часі вихідного. Але на рукавах но
ситимете обвідку з написом «Віхінґ Диві
зіоне. Достосування ваших поліційних сту
пенів до військових, ніяк не означає вашої 
деградації. Ваша чота, як окрема одиниця, 
приділена до третього батальйону нашої ди
візії. Там дістанете вишкільну уніформу і 
будете приділені до четвертої сотні важких 
кулеметів (СМҐ). Це все! Ідіть та відпочи
вайте, бо перед вами важкий етап вашого 
перевишколу«.

На кінець його службових інформацій, 
прошу дозволу поставити одне питання. 
»Можна« — каже командир полку. Питаюся, 
чи тут є католицькі священики. Він здиво
вано поглянув на мене і відповів, що СС-си 
не потребують жодних, а не тільки, що ка
толицьких священиків. Але, якщо »ви так 
дуже хочете молитися, то можете ходити на 
Богослуження до місцевих польських косте
лів. Одначе групою не менше десяти чоловік 
і при зброї«, — закінчив нашу розмову пол
ковник Райнер.

Командиром третього батальйону був 
штурмбанфюрер11 Ришард Рохлєр. Сотенним 
командиром, був Зиґмунд Цімерман ступе
нем гауптштурмфюрера12. Це був понурий 
тип, і доволі невдоволений з того, що до 
його сотні СМҐ приділили цілу чоту полі
цаїв, та ще й ненімців. Він свого невдово
лення перед нами не скривав таки зразу 
після нашого прибуття до сотні. Однак не
зважаючи на його, мабуть, вроджену похму
ру вдачу, він був дуже справедливий до 
своїх підлеглих.

13 травня я зголосив прибуття нашої чоти 
на місце призначення до четвертої сотні 
СМҐ, де наш сотенний »привітав« нас таки
ми словами: «Добре, що ви прибули. Я вам 
покажу, як з поліцаїв робиться вояків«.

Того самого дня нам видали з магазину 
нові суконні і маскувальні польові уніформи 
з відзнаками СС, та повний виряд. Зі збро- 
ївні мені видали пістоль, а мої вояки одер
жали багнети як прибічну зброю. Наша т. зв. 
оперативна зброя, були штурмові кріси. Нам 
приділили місце в казармах на передмісті 
Модліна в трьох кімнатах колишньої серед
ньої школи.

Заки почався наш перевишкіл з поліцаїв 
на вояків, до нас прибув іще одіта понурий 
тип. Він не носив старшинських відзнак 
крім партійної п’ятки на рукаві уніформи 
ЗД. Представився мені як Ганс Дрезднер, і

заявив, що крім наших щоденних занять, 
вивчання кулемета та іншої автоматичної 
зброї, ми сповнятимемо додаткові обов’язки. 
Відносно тих обов’язків, він переводитиме 
з нами гутірки. На мій запит що це за обо
в’язки, відповів: «Скоро довідаєтеся».

Першу гутірку Дрезднер визначив на 3.00 
годину того самого дня. На тій гутірці ми 
довідалися те, чого нам не сказав командир 
полку Райнер. Дрезднер повідомив нас, що 
крім наших звичайних занять, ми, як полі
цаї, маємо мати нагляд і контролю станиць 
«Гранатової поліції«13. Ми довідалися від 
нього чого від нас вимагається як від полі- 
цаїв-вояків на окупованому терені. Але на 
закінчення гутірки він нас »потішив« таки
ми словами: »Не журіться, більшість з вас 
це колишні польські старшини і підстарши- 
ни. Ваш перевишкіл не триватиме довго. 
Після перевишколу, — поїдете на східній 
фронт«.

Нашими інструкторами по навчанню авто
матичної зброї, були унтерштурмфюрери 
Кройцен-Завадовскі і Генрик ІНтендер. Ті 
обидва старшини були доволі товариськими. 
Кройцен-Завадовскі добре говорив польсь
кою мовою. Наше навчання проходило 
справно. Було теж досить часу для виходу 
в місто, але не для розривки, а в службових 
справах нашої специфічної служби, яка не 
була важкою, але авторитетною. Саме тому, 
нам залишалося доволі часу на дозвілля, на
віть під час виконування наших обов’язків.

Приблизно два кілометри від наших ка
зарм, знаходився прекрасний католицький 
костьол. Першої неділі після нашого прибут
тя до Модліна, ми дістали дозвіл піти на 
Богослужбу. З цього дозволу скористали 
двадцять чоловік з нашої першої чоти 
включно з Бойчуком і Германом. Коли ми 
прийшли до костьола, перелякані цивільні 
громадяни відступалися від нас мов від про
кажених. Одначе це не зупиняло їх спогля
дати в нашу сторону відкрито з ненавистю. 
Під час Богослужби Влодко почувався нія
ково, а Збишек плакав. Після Богослужби, 
до нас підійшов середнього віку священик, 
і польською мовою, поздоровив нас «Слава 
Ісусу Христу«, і спитав: »Хто тут панове 
є вашим командиром», і, не чекаючи відпо
віді, мене питає: «Чому ви прийшли озброє
ні до Божого дому?«. Чемно йому відпові
даю, що не на акцію, але помолитися, бо ми 
християни, а того факту не міняє наша уні
форма і зброя.

Священик каже: «Живемо в жорстоких і 
непевних часах«, і робить над нами Знак 
св. хреста проказуючи: «Благословення Хри- 
ста нещасливі діти«. Виходимо з костьола і 
готуємося до відмаршу до казарми, але —
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немає Германа! Повертаємось з Бойчуком до 
костьола, але і тут ні сліду за Збитком. Ко
лишній ПІДХОРУНЖИЙ ПерШОГО ПОЛКУ ЦІВО- 
лєжерів польської армії Збіґнєв Гармацкі — 
здезертирував.

Повертаємося без Германа до казарми і 
зголошую його відсутність хорунжому Крой- 
цен-Завадовскому який каже мені: »Ти бра
те в клопоті«, і негайно йде з тією вісткою 
до командира сотні. Десь за десять хвилин 
дістаю приказ негайно зголоситися до сот
ника Цімермана який дав мені гостру дога
ну, і назвавши мене неуважним »швайн- 
гундом«14, грозив військовим судом, і пи
тався, чи я маю щось сказати на моє оправ
дання як чотовий. Відповідаю що так, і ка
жу: що дезертиром є німець а не українець. 
Розлючений командир закричав на мене, що 
це не злагіднює справи, бо це вояк моєї чоти, 
і заразом додав: »Він такий німець, як ви 
татарин«.

Але мимо того, що на мене накричав мій 
сотенний, і погрожував воєнним судом, епі
зод дерезтирства Германа з моєї чоти, на 
тому закінчився. За дезертиром Збитком, 
вибрався в пошуки відділ ЗД, але повернув
ся без Германа.

На марґінесі: Я зі Збитком, — капітаном 
польського підпілля, зустрівся в 1944 році 
в доволі для мене скрутній ситуації. Завдя
ки нашому старому знайомству і приятель
ства, я завдячую йому те, що остався в 
живих.

У другій половині червня, закінчився наш 
перевишкіл і наше перебування в Модліні. 
На зміну нам прибули частини дивізії »Ґрос 
Дойчлянд«15, а ми переїхали до Кракова. З 
Модліна першим транспортом виїхала наша 
сотня важких кулеметів. Перша і друга сот
ні нашого полку, мали виїхати до Кракова 
в перших днях липня.

У нашій сотні поширилася вістка, що наш 
26 полк дивізії »Вікінґ« вкоротці буде від
правлений на східній фронт, і будемо при
ділені до шостої армії під командою генерала 
фон Павлюса. 6 липня, краківська (до того 
часу тільки поголоска), стала дійсністю. Ви
їжджаємо до Львова. Командиром нашого 
транспорту є наш курінний Рохлєр, а його 
адьютантом наш знайомий Дрезднер з ЗД, 
тепер уже з відзнаками оберштурмфюрера.

До Львова ми приїхали в надвечір’я того 
самого дня. Занесло пахощами липового цві
ту який змішувався із запахом вугільного 
диму паровоза і гарячою оливою, та арома
том рідної землі. Бойчук на своїй гармонійці 
починає грати мелодію старого польського 
танґа, »І зацвіли знову ясьміни«, і вдивля
ється в проміння заходячого за обрій сонця 
від якого червоніє небо на заході, а до мене

підходить наш нещодавний інструктор 
Штендер, і каже: »Стоятимемо тут одну го
дину, можете пройтися«.

Вискакуємо з Бойчуком з вагона і пря
муємо до виходу на вулицю. Нам заступає 
дорогу польовий жандарм і питається наї
жений, куди?! Відповідаю, що пройтися. За
боронено — гаркнув з-під шолома. Нема 
ради — повертаємося на станцію. Бойчук со
ковито клине: »А щоб тебе с .. .ий сину ка
тюша громом спалила!«. Я розсміявся, бо 
такого прокльону ніколи не чув, і питаюся 
Влодка де він навчився такого прокльону.

Час скоро минає. Лунає свисток і лунає 
команда всідати до вагонів. Поїзд прямує на 
лінію Станиславів, Монастириська, Бучач, 
Чортків і Гусятин. Є між нами двох мона- 
стирчан і один з Станіславова. Вони радіють, 
що переїжджатимуть родинними містами. 
Йду до Штендера поспитати, чи він знає де 
зупинимось. Він каже, що в Станиславові до 
нашого транспорту дочіплятимуть вагони з 
СС-ми та ще один паровоз. Так, що безу
мовно, там буде довша зупинка.

До Станиславова ми прибули вранці 7 лип
ня. Тут на нас чекала мила несподіванка. 
Оберштурмфюрер Дрезднер заявив, — що 
ви, українці, можете свобідно ходити по 
місті, бо тут стоятимемо два дні. Він додав, 
що нам вірить, що з нас українців, ніхто не 
»пропаде«, так як »пропав« Герман у Модліні. 
Я йому подякував і пригадав, що Герман ні
мець. Він зробив кислу міну і відповів, що 
Герман був моїм другом.

Це було в суботу перед обідом. Після обі
ду, ми наділи наші поліційні уніформи, і 
запросили Кройцен-Завадовського піти з на
ми до міста. Він з охотою погодився, однак 
заявив, що він не командує нами, бо це наш 
день. Наш Стефко зі Станіславова дозволя
ючись відвідати свою родину, запропонував 
мені з Бойчуком, піти до нього в гостину з 
Кройцен-Завадовським. Ми радо погодилися. 
Я передав команду чоти десятникові Ме- 
режкові, й визначив нашу збірку на п’яту 
годину на Гетьманських Валах, бо Стани
славів, це було мені місто не чуже. Тому, 
що ми мали бути не пізніше як на сьому го
дину при нашому ешелоні, ми гостювалися 
в родини Стефка недовго. Але ми там дові
далися, що в неділю на другий день, відбу
деться посвячення спільної могили жертв, 
що їх помордували большевики при відступі 
в червні 1941 року.

Пропоную Кройцен-Завадовському піти з 
нами до церкви, і взяти з нами участь у по
ході на цвинтар де знаходилась спільна мо
гила жертв большевицького терору. Він по
годився, якщо дістанемо дозвіл нашого со
тенного. Він каже, що моє прохання він
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йому зголосить. Клопоту з одержанням до
зволу ми не мали, і на другий день ми пішли 
до церкви недалеко міської ратуші. Подібно, 
як у Модліні, до церкви ми прийшли озброє
ні. Але ніхто на нас не дивився ворожо. Як 
ми почали разом з вірними співати, плакали 
люди, цивільні й вояки.

Після Служби Божої, священик нас по
благословив, і сказав, що буде дуже радий 
якщо ми підемо в поході на цвинтар при ву
лиці Сапєжинській де відбудеться посвячен
ня могили і зложення вінків; Ми звичайно, 
тільки на таке запрошення і чекали, і радо 
погодилися.

На широкій площі між церквою і поль
ським костелом, ми стали на чоло походу з 
Кройцен-Завадовським. За нами Бойчук і 
Стефко несли синьо-жовтий і німецький пра
пори. За ними йшла ціла »українська« чота, 
а за нею відділ української поліції зі своєю 
орхестрою. Відтак священик у супроводі 
хреста і хоругов, а за ним дівчата в народ- 
ніх строях несли шість вінків. На одному 
вінку був напис: »Від німецьких і україн 
ських вояків«. Довга колона походу виру 
шила вздовж попри Гетьманські Вали ні 
Сапєжинську вулицю. Колона йшла під зву
ки пісні »Ви жертвою впали в нерівнім бою«. 
що її грала оркестра української поліції.

Після посвячення могили, Кройцен-Зава- 
довскі зложив наш вінок. Відтак склали 
вінки на спільній могилі комендант україн
ської поліції, ветерани УГА і УСС та пред
ставники різних установ, яких уже не при
гадую собі. Сумна церемонія зложення він
ків на спільній могилі жертв большевицько- 
го терору в Станиславові, відбувалася під 
тихі звуки оркестри »Коли ви вмирали«. 
Після зложення вінків, були короткі про
мови священика, ветеранів Визвольних Зма

гань, коменданта української поліції, і по- 
німецькому промова Кройцен-Завадовського, 
котру я перекладав на українську мову. Він 
глибоко зворушений, говорив дуже коротко. 
Між іншим, він сказав: »Оце тут з вами 
стоять ті, ваші сини, брати, що йдуть з нами 
підстити смерть помордованих українців. 
Моліться за них, і за наших усіх вояків, 
щоб розгромили катів вашого народу, і по
вернулися з війни живими і здоровими«.

Старенький ■ священик, на закінчення сум
ної церемонії, зі сльозами на очах благо
словив нас і бажав нам вояцької витрива
лосте та над нами, опіки Божої.

О п’ятій годині пополудні ми повернулися 
до нашого транспорту під враженнями пере
житого постою у Станиславові в нашій до
розі на східній фронт. Того самого вечора 
ми виїхали зі Станиславова в дальшу доро
гу, і наш ешелон зупинився аж у Гусятині 
на дві години постою. Вояків з дивізії »То- 
тенкопф«, яких долучено до нашого транс
порту в Станиславові, ми побачили аж у 
Дунаївцях, за Збручем на короткому постою.

ПРИМІТКИ;

1. В ір маш ірен — Ми марш уємо. Нім. військ, пісня.
2. Арбайтс Фронт — Робітничий фронт. Зобов’язані 

в часі війни до р ізної праці м уж чини і ж інки.
3. А уф  відерзейн  камераден! — До побачення друзі.
4. Унтерш турмфю рер — хорунж ий військ СС, унтер- 

ш арфю рери — десятники військ СС.
5. Зер  ґут камерад — Д у ж е добре, д р уж е.
6. О муй розмарине — польська популярна військо

ва’ пісня.
7. В охляндіш е беобахтер — нім. часопис друкований  

реґіональною  мовою полоси Вохлянд у  Саксонії біля  
Дрездену.

8. Збліж айон се ойчисте строни нещ енсьлівей зем і — 
Н аближаю ться сторони нещ асливої батьківської зем лі.

9. К амерад — нім. друг.
10. Ш тандартенфюрер — полковник військ СС.
11. Ш турмбанфюрер — майор військ СС.
12. Гауптш турмфюрер — сотник військ СС.

(Далі буде)

Д. М. Г.

Чи ще одна загроза людству?

Цьогорічний Світовий Конгрес Психіятрів 
відбувався в Польщі. В ньому були заступ
лені майже всі передові країни Західньої 
Европи, репрезентуючись найкращими знав
цями, цієї, так наразі маловідомої ділянки 
науки. В пресових звідомленнях подано, які 
досяги вже зроблено по цій ділянці, а сама 
конференція проходила у вимінах дослідів 
та досягнень поодинокими державами.

Найчисленніше був заступлений на кон
ференції СССР та його сателіти. Легковір

ність Заходу, про щиру й дружню виміну 
досягнень, як завжди, використала Москва. 
В загальних дискусіях, большевики довіда
лись від західніх знавців доволі багато, не 
даючи нічого від себе.

Досягнення в ділянці науки психіки, по
винні б служити людству в медичних цілях. 
Але, дуже часто, досягнення в науці психіки 
використовується на його шкоду. Вже від 
самих початків студій та досліджень пси
хіки, деякі країни, а передусім Совєтський
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Союз, почав застосовувати психічні методи 
у своїй брудній роботі, а головно розвідці, 
контррозвідці та шпигунстві.

Психічне шпигунство, це оминати всякі 
комплікації, і, найти якнайкоротший шлях 
до наміченої цілі. В доброму застосуванні 
психіки, можна вирішувати політичні, еко
номічні чи воєнні намічення у свою користь. 
У ділянці застосовування психіки, жодна 
держава, покищо, не зробила такого »посту- 
пу« як СССР. У цьому напрямку ведеться 
інтенсивну працю, видається в СССР великі 
суми грошей, водночас, большевики застав
ляють сателітів Совєтського Союзу працю
вати в цій ділянці.

На Заході відомо, що в СССР існують під 
військовою іконтролею дослідні центри пси
хіки, парапсихіки, гіпнози та телепатії у 
Моокві, Ленінграді, Хабаровську, Іркутську, 
Саратові, Омську, Херсоні та Владивостоці. 
Крім названих центрів, існує також ряд та
ємних дослідних лабораторій під наглядом і 
контролею органів КҐБ.

Серед сателітів СССР, передову ролю в 
цьому веде болгарська таємна служба, котра 
розпоряджає найкращими телепатичними 
експертами. В Болгарії досліди та вивчення 
психіки проводять спеціальні наукові інсти
тути, як, наприклад, інститут суґестології в 
Софії, та інститут парапсихології в Патрічі. 
В Польщі, інтенсивну працю в цій ділянці, 
проводить лабораторія ім. »Стефана Оссо- 
вєцкого«. В Чехо-Словаччині, наполегливо 
ведуть досліди таємні дослідні лабораторії 
біля Праги.

Західні держави до недавна, не присвячу
вали цій ділянці достаточної уваги. Щойно в 
минулих двадцяти роках, особливо після 
вбивства президента Дж. Ф. Кеннеді поча
лось певне заінтересування щодо застосову
вання психічних метод большевиками, хоча 
вже на Заході були докази вбивства д-ра 
Л. Р. Ребета і Степана Бандери аґентом 
Москви Б. Сташинським, який у своїх зі
знаннях перед судом ствердив, що крім атен- 
татного вишколу, він також переходив про

цес психологічної обробки. У висліді такого 
вишколу, Сташинський зізнавав, що в дея
ких випадках, він узагалі не знав, що робив.

Найбільш переконливі факти психічної за
грози большевиками вільному світові, подав 
чеський втікач на Захід д-р Мілян Ризль, 
котрий був заанґажований у цій ділянці в 
Чехо-Словаччині. Він накреслив доволі ши
року картину, як далеко большевики засто
совують методи психіки, починаючи від пе
ревиховання інакшедумаючих телепатією, 
аж до застосування парапсихіки військовою 
розвідкою, контррозвідкою та органами КҐБ.

Секція розвідки КҐБ широко використо
вує методи «контролі поведінки«, що цілко
вито міняє характер людини. Це у великій 
мірі, дає їм спроможність контролювати 
своїх аґентів, і, використовувати зрадників 
інтересів і безпеки західнього світу.

Медичні досліди психіки в західніх дер
жавах проходять повільно. Найбільш поси
лені праці в дослідах всіх галузей психіки, 
ведуться в Ізраїлі. До цього жидів заставляє 
життєва конечність малої держави, що сто
їть в обличчі постійної загрози. В основному 
виглядало б, що це маловажна ділянка, про
те, це є дуже поважний чинник у боротьбі, 
бо не все її допоміжним чинником є знати 
силу ворога та його спроможності, але, го
ловним критерієм оборони державної неза
лежносте, найти найпростіший шлях до ні
веляції плянів ворога, і витворення такої 
ситуації, щоб він не був спроможний вико
ристати всіх своїх аґресивних можливостей 
у свою користь.

Розвідки західніх держав стверджують, 
що методи психіки були вже використову
вані в модерних війнах і конфліктах ми
нулих двадцять років. Без сумніву, ці ме
тоди дали позитивні висліди тим, що їх за
стосовували.

Над дослідами психіки доволі успішно, 
працюють також у Південній Африці, а з 
арабських країн, тільки Єгипет ангажується 
в дослідах психіки.

ПОБРАТИМИ!
ПРИЄДНУЙМО НОВИХ ЧЛЕНІВ

НАШІЙ КОМБАТАНТСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
— ОбВУ!
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різними шляхами. Але спогад про них живе, 
бож це був час молодости. Найкращий час, 
що його на жаль, прийшлося переживати не 
на волі й не на своїй рідній землі.

Щоб іще більше згадати цей час, я ви
рішив відвідати Горблінґ. Для відвідин я 
вибрав звичайно гарний літній час і вибрав
ся туди влітку цього року.

*
Була гарна літня днина. На полях коло

силася золота пшениця, ячмінь і овес. Тут 
і там розкинулися поля з цукровим буря
ком. Сонце золотило своїм промінням усе 
довкілля. Здавалося, що це наче в нашій 
рідній Україні. Дороги майже ті самі, тільки 
поправлені. При летовищах і в селах такі ж 
самі написи й таблиці. В селах ті ж самі 
церковці й більш змодернізовані вже пивні. 
Церковці часто запущені й потребують від
нови. Мабі^ть, бракує потрібних фінансових 
засобів для реставрації Божих храмів. Але 
на віднову пивних такі засоби знаходяться. 
Сумно .. .  Згадалась мені військова пісня, що 
її вчили мене на вишколі. »Айн Геллер унд 
айн Батцен«. В одній стрічці співалось: »Во 
фрігер станден Кірхен, штет гойте Бруве- 
рай«. .

В дорозі з Лінколну до Сліфорду напис 
показує на Веллінґор. Там також був табір. 
Перебували там м. ін. Ярослав Деременда, 
Ярослав Фатерина та другі. Летовище Кран- 
вел . . .  Спогади . . .  спогади . . .

Концерти, змагання, зустрічі, прийняття...
Село Лезінґгам. Дорога не веде у село, а 

його обминає. Це вже щось нового. Саме 
село всередині малощо змінилося. Таке во
но, як було тридцять років тому. Церковця, 
базарна площа, кінотеатр, невеличка заліз
нична станція і базар для худоби. Повертаю 
машину в напрямку Трікінґгаму на Горб
лінґ—Біллінґборо. Знані мені тут усі закру
ти, дороги, поля, мости й доми. Закарбува
лось чітко все в пам’яті. Тридцять років 
тому, вели нас тими дорогами під конвоєм 
та ще й підганяли: »коман«, »коман«. Зараз 
я їду тими дорогами новим своїм автом, а 
коло мене сидять дочка і зять. Правда, як 
усе змінилось. Тридцять років тому ніхто 
з нас, таборовиків не мав ніякого майна. 
Але була в нас сильна віра, рішеність і на
станова, що слава не пропала. Чим ближче 
до табору, тим більш починаю хвилюватися. 
Сиджу за рулем, мов на шпильках. Ціка
вість .. .  цікавість. Нікого з прохожих не 
впізнаю. Доїжджаю до роздоріжжя, і напис 
вказує, що Горблінґ за дві милі. їдемо. Всі 
стежки, живоплоти, загороди стають зна
йомі. Такі, як вони були. Звичайно, поста
рішали.

Ось і Горблінґ. Церковця, пошта, що її 
мали п-во Гарріси, пивна. Все, так, як і було. 
Але Гаррісових дочок не видно. Проїхавши 
попри цвинтар я попрямував на місце та
бору. Мало не сплакнув. З табору ані сліду. 
На його місці стоять помешкання для пен
сіонерів. Ходжу хідниками, гублюся в струк
турі нових будинків. Нічого не знайшов 
навіть найменшого знаку по таборі. Ходжу 
по хідниках, а в середині плачу. Шукаю 
старого ясеня, що під ним колись робив 
світлину. Й його вже немає. Зрізали. Ста
ренькі емерити спостерігши мене цікавлять
ся . . .  Одна старенька бабуся навіть відчи
нила двері. Підійшов я, представився. Вона 
зраділа: так, так, перше були тут італійці, 
німці, а потім українці. Вони були найкращі. 
Ми їх пам’ятаємо .. .  Добрі були робітники... 
Старенька раділа такою зустріччю. Зараз же 
потелефонувала директорці п-ні Веслей. Ця 
запросила нас до вітальні. При чаю розгово
рилися. Вона говорила, що тут часто при
їжджають італійці, німці й українці. При
їжджають з дітьми, дружинами і розка
зують їм про минуле, тут пережите.

Довкола будинків, дещо здаля від них 
пасовиська. Є ще та сама ферма, але старого 
Люїса вже немає в живих.

Давно помер. Нема в живих і п. Гарріса, 
Ґресвела і багатьох знайомих. Помер і свя
щеник. У церковці зберігається ще й досі 
образ Матері Божої з нашої таборової кап
лички. Про це розповіла мені п-ні Джанет, 
старша дочка поштаря.

Так. Усюди зміни. На спортивній площі 
тепер новозбудована модерна школа. Зви
чайно, що ані вчителі ані учні не знають, 
що тут тридцять років тому наша футбольна 
дружина »Юкреїнієн Юнайтед« відбувала 
свій тренаж і футбольні змагання. Так, так. 
Розчарований я попрощався з директоркою, 
зробив декілька світлин, забрав адресу і по
дався далі селом. Дочці й зятеві розповідав 
про різні фраґменти з давніх часів. По до
розі пройшли ми попри колишнє футбольне 
грище в Біллінґборо. Тепер це спортивний 
стадіон. Зустрівся несподівано з п. Ґудей- 
кером. Живе в тому самому місці, що й ко
лись, продає годинники та інші речі. Спершу 
мене ніяк не впізнав, але коли я пригадав 
йому себе, сердега аж заплакав, обнявши 
мене з радощів. Усе пам’ятає. Він був тоді 
аґентом праці й прицілював нас, таборовиків 
фармерам на працю. Добре пам’ятає п. Ми- 
рона Матчака. Розповів мені, що в Біллінґ
боро залишилися деякі українці й живуть 
з родинами. Наприклад, Володимир Федо
ришин з Ходорова. Має свою крамницю і 
фризієрню.

Пішов я його відвідати. Ніяк не впізнав. 
Коли ж я сказав, хто я, він неймовірно зра-



В. Федоришин держить у руках альбом чоловічого хору і балету
з табору в Горблінґу.

дів. Тридцять років розлуки. Ми ж були 
наче рідні брати в таборі. Пішли ми з крам
ниці додому. Його дружина також мене не 
впізнала. В них двох синів. Живе сім’я не
погано. Свій дім, авто, крамниця і мале
сеньке підприємство. Поки дружина готу
вала вечерю для несподіваних гостей, я з 
Володимиром пішли провідати старенького 
Джака Скарборо, що його дружина аком- 
паньювала нашому хорові під дириґентурою 
В. Б. Будного. Старенькому 89 років. Він 
удівець. Порався він у городі. Привіталися. 
Володимир представив мене, як українця, 
який був у таборі в Горблінґу. Старенький 
зрадів і поквапно сказав: »Стривайте, я вам 
щось покажу« — й пішов у хату. За хви
линку вийшов і показав нам альбом, що 
його подарував його покійній вже тепер 
дружині хор з підписами всіх хористів. Аль
бом у різьблених обкладинках. «Пам’ятаю 
всіх хористів. Диригента. Гарні це були часи. 
Не забув я Пітера, що приходив до нас до 
хати. Він бавився з нашою дочкою. Цей 
альбом це мій великий скарб. Це мені тепер 
замість моєї дружини« ...

Коли ж я сказав старенькому, що цей са
мий веселий Пітер, що бавився з його доч
кою стоїть перед ним, старенький просле- 
зився. Покотились сльози й у мене. Ми зда
ється дуже емоційні. Але ніде правди діти. 
Все таки це зворушливе. Старенький ан
глієць береже як найбільшу пам’ятку — аль
бом хору з полонених українських вояків. 
Умираючи, його дружина заповіла, щоб цей 
альбом нікому не дав і беріг як святу річ. 
Що це значить?! Чи не вказує це на силу 
української пісні, її чар, що наче магнетом 
притягає людські серця. Такого емоційного 
англійця я ще не зустрічав. Вони звичайно 
зрівноважені й холоднокровні. Й ця моя не
сподівана зустріч зі стареньким Джаком 
Скарборо заохотила мене написати про цей 
наш хор у якому я співав, що існував у та
борі Горблінґу й пропаґував красу й славу 
української пісні.

Повернувшись з поїздки, повний вражінь, 
я взявся писати про наш хор, відтворюючи 
з пам’яті, все, що не забулось, а що й за
булось, те пригадала мені відбута поїздка.
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Все почалось з часу приїзду нас, україн

ських вояків, до табору воєннополонених 
ч. 80, що приміщувався в Горблінґу, неда
леко містечка Сліфорду в графстві Лінколн- 
шір. У перших днях липня 1947 року, зро
дився задум зорганізувати хор і танцюваль
ний ансамбль. Знайшлося достатнє число 
хористів, що співали в хорі »Б« у Ріміні, а 
також і танцюристи з рімінського танцю
вального ансамблю, що існував при хорі »А« 
під мистецьким керівництвом І. Кушніренка. 
Диригентом хору став Всеволод Богдан 
Будний.

Автор цієї статті, після звільнення 
з полону.

Перші проби хору виявили, що крім де
яких хористів з гарними голосами і хоро
вим знанням, прийшли охочі, що були но
винами. їх треба було вчити, вирівнювати 
голоси, виправляти дикцію. Словом напо
легливо з ними працювати. Для диригента 
була велика проблема — брак нот. Довелося 
відтворювати хорові партії з пам’яті, або 
прямо гармонізувати відомі мелодії.

У тому часі в таборі ще перебували поло
нені німці. Вони мали свою танцювально- 
джазову оркестру, що втішалася популяр
ністю серед німецьких полонених і серед

англійського населення. Після деякого часу 
німці підготували свій черговий виступ для 
англійців, і в програму цього виступу вклю
чилися теж наші групи. Наш виступ, що 
був іновацією, прийняли англійці з великим 
задоволенням. Це була наша »культурна« 
перемога над німцями, яка звичайно, їм не 
подобалась. Але вони вже виїжджали до
дому, а нам треба було здобувати симпатію 
серед англійського населення. Все було доб
ре, але недовго. Після першого концерту наш 
диригент виїхав до Лондону, працювати в 
централі СУБ. Частина хористів виїхала до 
Німеччини, між ними і брати Антін і Лев 
Руданські, що мали дуже добрі голоси. Щоб 
утримати хор, дириґентуру перебрав Іван 
Джиджора. Танцювальна група залишилась 
без змін. Її мистецьким керівником був І. 
Кушніренко, а танцювали: Петро Перегінець 
(Яницький), Степан Саїк і Петро Семенюк. 
Грали — Роман Безвільний і Печкан. Десь 
в початках 1948 року коли керівник групи 
виїхав з табору, щоб приєднатися до хору 
»Бурлака«, Степан Саїк перебрав мистецьке 
керівництво групи, до якої належали тоді 
Василь Бориславський, Микола Бойчук, Пет
ро Сіврук і Василь Федорах. Хор, що ним 
диригував Іван Джиджора, розробив свій 
репертуар, а що найважливіше вивчив 
Службу Божу. Хор брав участь у культур
ній праці таборового життя. Найважнішим 
моментом було вітання Батька Скитальців 
Кир Івана Бучка та концерт серед англій
ських достойних гостей на гостині в таборі.

Реорганізація сільського господарства і 
надання залишеним німцям цивільного ста
тусу, змусили англійців перевезти нас до но
вого табору Вульфокс-Льодж біля Стамфор- 
ду. Щоб піддержати »завзяте вояцтво« на 
дусі, дня 22. 2. 1948 року відбуто на новому 
місці концерт »Співу, Музики і Танку«. На 
концерті виступила вперше новозорганізо- 
вана оркестра під керівництвом Любомира 
Цепинського. Хор і балет дали декілька кон
цертів, щоб познайомити довколишнє насе
лення про »нових гостей-сусідів«.

Довго однак не втішався славою хору І. 
Джиджора. Судьба, чи, як ми кажемо, гірка 
доля полоненого, перекинула його, як сані
тари, до 231 лічниці. Та нема нічого злого, 
щоб не вийшло на добре. З Лондону, почерез 
Велінґор ,повернув до нас дириґент-осново- 
положник В. Б. Будний. Після взаємних по
дяк, стиснення рук та найкращих побажань, 
диригенти помінялись функціями. »Новий« 
диригент В. Б. Будний, побувавши »у світі« 
привіз зі собою деякі хорові партитури, що й 
допомогло розбудувати репертуар, його по
ширити і поглибити. Прикрасою програми 
концертів перед чисто українською публікою 
була декламація »Ода до пісні« Романа Куп--
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чинського, виконуваної блискуче солістом 
хору Климом Роснецьким на музичному тлі 
двох патріотичних пісень. У програму само
стійних концертів входили пісні релігійного 
характеру, історичні, інвенційні на слова 
українських поетів, народньо-побутові, во
яцькі та інші. Точки хору переплітано ви
ступами танцюристів у репертуарі яких бу
ли »Аркан«, «їхав козак за Дунай« та «За
порожець».

читав Апостола. В такий спосіб хор закін
чив перший етап.

Другий етап почався, коли таборовики пе
рейшли медично-лікарську комісію в Лестері 
і вийшли на волю. Великий і вдалий концерт 
«Прощай табір« закінчив старий етап, а по
чав новий. Маючи більшу волю і »валюту« 
хор почав роз’їжджати майже по всій Англі . 
Всюди, де тільки були потреби. Виступав 
він у Лондоні, Манчестері, Ноттінґгамі, Лес-

Час утікав стрілою, а вояцтву вривався 
терпець за жіночим серцем-кохання. Ка- 
пельмайстер Л. Цепинський одружився і дав 
ногам знати. За його прикладом пішли біль
ші і менші романтики. Всі щасливці. Не
щасні держались своєї судьби, жили надією. 
Розраду шукали в українській пісні. У влас
ному таборі хор виступав 4-5 разів у році у 
програмах національних свят. Рівнож давав 
власні концерти, а члени хору брали участь 
у різних інсценізаціях та ревіях. У таборі 
Вульфакс-Лодж хор співав щонеділі Літур
гійні пісні під час Служби Божої, переважно 
читаної, котру відправляв на доручення Нот- 
тінґгамського єпископа Елліса, англійський 
латинський священик із конвенту. Коли ж 
час-до-часу прибував до табору український 
священик, переважно всч. о. А. Маркевич, 
тоді хор зрозуміло співав до Служби Божої. 
Хорист Василь Глухан із фаховою дяків
ською освітою співав тропарі та кондаки і

тері, Пітерборо і других містах. Для підси
лення і збагачення програми до хору долу- 
чувались »Тріо« сестер Дубляниць з Нот- 
тінґгаму та маестро Григорій ТТТведченко зі 
своїм акомпаньятором піяністом Казимиром 
Олешкевичем (уже покійний). Із бігом часу 
хор мусів вивчити також і Панахиду, щоб, 
зберігаючи український похоронний обряд, 
відправити на вічний спочинок сл. п. Івана 
Махенка, що згинув трагічно в автомобіль
ному випадку і зістав похоронений на кла
довищі у Стамфорді, а пізніше — члена хору 
й оркестри Мирона Чмира, котрого похоро
нено у місті Ґрентгамі.

Хорові доводилось виступати по різних 
англійських сценах на запрошення різних 
церковних та світських організацій. Нагоди 
ці використовувалось, щоб інформувати ан
глійців про Україну, про окремішність укра
їнського народу та про його боротьбу за су
веренітет, волю і свободу. Ролю цю викону-

— 43 —



ПОЛЬСЬКА ГАРМАТОМАШИНА М1974

У розпорядимості польської армії нахо
диться самонапрямна 122 мм. гарматомаши- 
на, яку перший раз большевики показали на 
параді у Варшаві 1974 року. Ця нова гусе
нична й семиколесна амфібійна гармато- 
машина М1974, покищо в розпорядимості 
СССР і Польщі.

КИТАЙСЬКІ РАКЕТИ

Правдоподібно, Китай диспонує важкими 
міжконтинентальними ракетами ЦССЗ, які 
мають засяг до б.000 миль. Вони можуть до
сягнути в глибину території Совєтського 
Союзу, одначе не досягнуть північної Аме
рики. Припускається, що Китай має між ЗО 
до 40 важких ракет засягом до 700 миль. А 
крім того має на складі кількасот нуклеар- 
них ракет.

Згідно обчислення західніх джерел, Китай 
витрачає річно на оборону країни 35 біл. дол.

НОВА ПРОТИТАНКОВА ГАРМАТА

Торішнього року почались у ЗСА випро
бовування нової протитанкової гармати 
(155 мм.). Стрільно цієї гармати наснажене 
магнетним пристроєм розривається об танк 
у найчулішому його місці. Нова протитанко
ва гармата це відносно найновіший амери
канський винахід у військовій техніці.

ЯПОНСЬКИЙ ВИНИЩУВАЧ 
СУБМАРИН

Агенція оборони Японії законтрактувала 
продукцію і доставу високояхосної електрон
ної вартости винищувачів субмарин. Із за
мовлених 45 літаків американського типу 
Локгід ПЗС Орйон, ЗСА доставили Японії 
10 цього року. Достави решти замовлення, 
■протягатиметься до кінця 1988 року. Загаль
ний кошт винищувачів субмарин станови
тиме 31 біл. долярів.

ПОСТАЧУВАЧ ЕЛЕКТРОСТРУМУ ДЛЯ
ОБСЛУГИ ПОЛЬОВИХ ШПИТАЛІВ 

АРМІЇ ЗСА

Мобільний апарат постачання електро
струму, холодної і гарячої води та компре
сованого повітря, є знаний під назвою само- 
вистачальника запотребувань польових шпи
талів (МУСТ). Цю систему різнородного за
стосування для медичної обслуги польових 
шпиталів, продукує фірма Емертіч Корпо- 
рейшен.

ЗАХІДНЬОНІМЕЦЬКА 
ПРОТИТАНКОВА ЗБРОЯ МВІ

Західньонімецька компанія Мессершміт- 
Бельков-Бльом випродукувала нову кон
венційну протитанкову зброю, звану Мерц- 
веркваффе І (МВІ). Вона призначена голов
но для знищування танків, і має форму ра
кет, міні-бомб і мін, що їх можуть скидати 
на танки бойові літаки типу Торнадо. Зга
дану зброю можна вживати також і в різ
них інших бойових операціях.

ТАНКОВИЙ ТРАНСПОРТЕР 
ВАРШАВСЬКОГО ПАКТУ

Для вжиткування в польській армії від
дано танковий транспортер (ҐУС АСВ). Цей 
транспортер є вже кілька років у користу
ванні совєтської армії, але поза кордонами 
СССР його вжито перший раз. Його ско- 
рість є 110 км. на годину й може перево
зити від ЗО до 40 вояків і одного танка. Дов
жина транспортера — 21 метрів. Згаданий 
транспортер випробовувано на спільних ма
неврах Варшавського Пакту в імпровізова
ному наступі на Східню Німеччину.

н о в и й  п іх о т н и й  Гр а н а т о м е т

Головна команда сухопутних військ Аме
рики, випробовує британський Гранатомет 
легкої ваги кал. 81 мм. Його розглядається 
як можливість нового виряду піхотних від
ділів американської армії. Залежно від проб
них дослідів, у початковій стадії замовлення, 
Велика Британія доставить Америці 300 Гра
натометів і 150.000 стрілен високоекспльо- 
зивної сили. Перевага нових британських 
Гранатометів над американськими Гранато
метами М29АІ кал. 81 мм. у тому, що вони 
мають довший засяг і більшу вогнебійну 
спроможність.

НОВІ РАДІОАПАРАТИ ДЛЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗСА

На замовлення команди морськоелектрон- 
ної системи виряду (НЕС), американська 
фірма Гюз Ейкрафт, продукує нові високо- 
фреквенційні радіоапарати АН/ПРС104 кош
том 22 млн. долярів. Йовноавтоматичні апа
рати, перейшли стадію посиленого випробу
вання. Команда сухопутніх військ Америки 
випробовує їх як алтернативу досі вживаних 
більших і важчих радіоапаратів типу АН- 
ПРС74.
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ОГЛЯД В1ЙСКОВОЗНАВ ЧИХ ВИДАНЬ

Пор. ф. КОРДУБА

Peter Gosztony, HITLERS FREMDENHEERE 
Das Schicksal der nichtdeutschen Armeen im Ost- 
feldzug. Econ Verlag, Diisseldorf 1976. Стор. 545. 
Ціна в твердій оправі 38.- н.м.

Історична книга військового історика д-ра 
Петра Ґоштоні є вартісним документом із ні
мецької кампанії проти ОССР, започаткованої 
в червні 194)1 року. Книга, на підставі докумен
тів віддзеркалює історію тих чужонаціональних 
армій, які брали участь у кампанії під аспекта
ми політичним, соціяльним і воєнним. Ідеться 
про військові формації Албанії, Румунії, Сло
ваччини, Італії, Фінляндії і Мадярщини. Автор 
розкриває також різні дипломатичні заходи й 
політично-прапаґандивні поштовхи, які зава
жили на активній участі згаданих армій чи 
частин у війгіі.

Книга мас 9 розділів із мапами східнього 
фронту в періоді найбільш завзятої боротьби 
та ілюстраціями, Гітлера серед німецьких гене
ралів і достойників вищезгаданих країн.

У першому розділі під наголовком: «Від Зее- 
лева до Барбаросса«, автор накреслив картину 
взаємовідносин III Райху—GOCP напередодні 
другої світової війни. Для націонал-соціяліс- 
тичното руху большевицька Росія була ворог 
число один. Гітлер і його однодумці вбачали в 
російському комунізмі «спробу жидівства, при 
допомозі комунізму, опанувати світ«. Ідеолог 
націонал-соціялізму Альфред Розенберґ, мініс- 
тер окупованих східніх земель, постійно при
гадував таке порівняння: «Росія—большевизм— 
жидівство«. Однак від самих початків проти- 
стаеності постали не тільки в ідеологічних різ
ницях, але зокрема в .імперіялістичних і госпо
дарсько-політичних цілеспрямуваннях. Підста
вою цілеспрямування націонал-соціялізму була 
книга А. Гітлераї «Майн Кампф« («Моя бороть
ба*), з якої пригадаємо відступ із сторінки 726, 
на який також українські політичні діячі перед 
і під час війни не звертали уваги. Там пише:

“Einem Volk, wird die Freiheit des Daseins 
nur durch eines gesichert: Lebensraum... Wir Na- 
tionalsozialisten miissen unverriickbar an unserem 
ausen-politischen Ziele festhalten, namlich dem 
deutschen Volk den ihn gebiihrenden Grund und 
Boden auf dieser Erde zu sichern... Diese Aktion 
ist die einzige, die vor Gott und unserer deutschen 
Nachwelt einen Bluteinsatz gerechtfertigt erschei- 
nen laBt. Wenn wir aber von neuem Grund und 
Boden reden, konnen wir in erster Linie nur an

RuBland und ihm untertanen Randstaaten 
denken”.

Першу частину програми націонал-соціяліс- 
тичної партії. «Майн Кампф« А. Гітлер написав 
у в’язниці в Ляндсберґу 1923 р., а другу, після 
звільнення в 192541927 рр. Ця програма була 
обоснована расовою політикою германської на
ції з настановою, на протязі 100 років створити 
250 млн. націю, яка запевнила б вирішальну 
ролю III Райху в цілому світі. У зв’язку з тим, 
усі народи Східньої Европи мали бути »білими 
невільниками* на службі »пануючої герман
ської нацїї«. А щоб здійснити такий плян, най
перше поставлено мету, здобути т. зв. «лєбене- 
раум« у Східній Европі, тому »Остполітік« була 
основою для германської експансії, що в «Майн 
Кампф*, на сторінці 757 обосновано так:

“Nicht West- und nicht Ostorientierung darf 
das kiinftige Ziel unserer Aussenpolitik sein, 
sondern Ostpolitik im Sinne der Erwerbung der 
notwendigen Scholle fur unser deutsches Volk”.

Отже, Гітлер дійшовши до влади в 1933 Р-, 
негайно почав підготовляти III Райх до війни 
проти СССР, розраховуючи на те, що Велика 
Британія буде по його стороні, а Франція, 
головний союзник Совєтського Союзу, мусить 
бути знищена. Автор книги заторкує взаємо
відносини між III Райком і СССР. Незважаючи 
на обосторонню напастливу ідеологічну пропа- 
ґанду, націонел-соціялізм послідовно наслідував 
большевизм, що зрештою ствердив Герман Ра- 
ушнінґ, колишній президент сенату Данціґу, у 
овоїй книзі «Революція нігілізму«. Він також 
звернув увагу на те, що гітлеризм не тільки не 
забезпечував німців перед комунізмом, а на
впаки, підготовляв їх до комунізму. Гітлеризм 
знищив у Німеччині рештки латинської циві
лізації, з психіки мас усунув християнський 
світогляд, вирвав свідомість приналежности до 
європейської культурної спільноти, зматеріалі
зував расизм, уібив поняття людської гідности, 
розпалив кровожерні, старі германські інстинк
ти і затроїв серця їдкістю расової ненависти, 
пересадною гордістю і зарозумілістю. Істотної 
різниці між гітлеризмом і большевизмом немає. 
«Сам Гітлер признавав, — пише Раушінґ, стор. 
25), — що є тільки кепським наслідувачем 
Сталіна, а його «новий порядок« є копією боль- 
шевицького устрою, зокрема, коли йдеться про 
організацію терору, тайної поліції, концтаборів 
примусової праці і монопартійного устрою, а 
завершенням усього того є передусім сама 
доктрина революції*. З цинізмом він повторяв, 
що гітлерівська Німеччина і комуністична Ро
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сія «себе доповнюють у чудний спосіб.
Еліта націонал-соціялістичної партії завжди 

повторювала, що «між націонал-соціалізмом і 
большевизмом існує близька спорідненість» 
(там же, crop. 150). Така ж сама настанова була 
Гітлара: »між нами й большевиками є більше 
подібностей ніж різниць, а передусім той самий, 
дійсно революційний д у х . . .  тому я дав наказ, 
щоб негайно прийняти до партії давніх кому
ністів» (там же, crop. 153). Так Сталін, як і Гіт- 
лер, знищили всі ті моральні вартості, які є 
підставою здорових міжнаціональних взаємо
відносин. Птлеризм убив у німецькому суспіль
стві почуття людської гідности (»ти є ніщо, твій 
народ є все«), розложив сім’ю, розбив подруж
жя, заступив виховання годівлею, перемінив 
людину в невільника держави. Таке всеціло по
дібне обличчя націонал-соц'іяліізму до больше- 
визму. В такому дусі рішився Гітлер побуду
вати «Нову Европу«, вимагаючи від усіх євро
пейських народів підпорядкування одній тільки 
пануючій германській расі, або т. зв. «ігерен- 
фолькові«. Самозрозуміло, все це відбивалося 
також на ненімецьких союзниках, зокрема во
яцтві, яке було трактоване німцями як звичай
не гарматне м’ясо. Пізнавши, що воно є зму
шене воювати не за власні національні інте
реси, воно бунтувалося, послаблюючи лінію 
фронту оборони перед совєтською армією. Цій 
саме проблемі історик Ґоштоні присвятив, у 
книзі найбільше уваги.

Залишаючи на боці старі традиції опівпраці 
з Росією (які також сьогодні не без значення), 
автор тільки дещо заторкнув, як то було перед 
вереснем 1839 р. А варто пригадати, що саме 
ота співпраця Ш  Райху з ОСОР допомогла Г е
лерові започаткувати другу світову війну, до 
якої його підштовхував Сталін. Багато про це 
є вже надруковано в різних публікаціях, для 
прикладу у книзі William L. Bullitt: »The Great 
Glob Itself«, Лондон 1947 p., є зібрані докази й 
дипломатичні документи, які мають інформації 
Раушнінґа з його книги «Hitler m’a dit« ви
дання друге з 1945 р. Раушні'Нґ твердить, що 
між гітлерівцями й Москвою буїв постійно втри
муваний зв’язок, незважаючи навіть на пере
слідування Гітлером німецьких комуністів (стор. 
150). І більше того, проект явного німецько- 
совєтськото союзу був постійно плянований ге
лером (crop. 151), а також .плян здійснення роз
бору Польщі (вже після підписання договору 
з тією країною) був дискутований від довшого 
часу між Гітлером і Сталіном (стор. 139). Цей 
плян був здійснений на підставі договору Ріб- 
бентроп-Молотов у серпні 1939 р.

У політичному світі вже е устійнена опінія, 
що передусім завдяки Росії Гітлер рішився на 
війну, бо щойно таємний договір Гітлер-Сталін 
із серпня 1939 р., дав поштовх НІ Райкові до

нападу на Польщу й поширення війни в Евротіі. 
Хто знає, чи вже в той час III Райх не був до 
деякої міри звичайним засобом перебіглої і по
ступової полЄ и к и  Кремля і, чи властиво не 
Сталін був отим spiritus movens катаклізму 
1939-й945 рр .?

Фактами вже доказано, що СССР допомагав 
Ш  Райхові, не тільки політично в підготові до 
війни, але також економічно й мілітарно. Ін
формації історика Ґоштоні в тих ділянках е 
Обмежені до кількох прикладів, а варто про 
них згадати дещо обширніше, бо совєтська істо
ріографія їх промовчує.

Ревеляційні дані про допомогу СОСР III Рай
хові дав свого часу Кравченко в книжці: »J’ai 
choisi la liberte«, Париж, 1947 p. На сторінці 
489-554 Кравченко пише, що господарська допо
мога. Сталіна вможливила III Райхові не тільки 
підготуватися до війни на Заході і її проводити 
в перших роках, але й  пізнішу аґресію проти 
Росії, що можливо було наслідком несвідомого 
інстинктивного відчуття Гітлера, що Німеччина 
була передусім засобом політики Кремля. А 
щоб з тим закінчити, він рішився звести на
нівець пляни Сталіна. Сталін — твердить Крав
ченко — не сподівався німецького нападу (стор. 
452-453). Сталін також із недовір’ям ставився до 
пересторог американських і англійських дипло
матів, які йому звертали увагу на те, що Гітлер 
готується до нападу на СССР (стор. 474). Він 
розраховував на- те, що з-зовні опанує револю
цією не тільки Німеччину, ослаблену війною, 
але також усі окуповані нею європейські краї
ни. Тому заохочував Гітлера до війни й давав 
йому велику господарську допомогу. Про це 
докладніше подає праця проф. Gautherot: 
»Derriere le rideau de fer«, Париж, 1946. Про цю 
співпрацю е багато даних у восьмитомному 
збірнику таємних німецьких документів: «Nazi 
Conspiracy», Вашінґтон, 1947 р. 'Між іншим у 
збірнику є надруковані записи бюра адм. Ре- 
дера, які віддзеркалюють період приязних вза
ємин між III Райхам і  COOP. І так, під датою 
25. 11. 1939 р. с такий запис: »Як довго при 
владі Сталін, певне є позитивне становище (до 
Німеччини). . .  Північні держави (скандинав
ські) під натиском Німеччини і невтральністю 
Росії. . .  Перший раз на протязі 50 років мож
ливою є війна на одному фронтів.

Під датою <2А. 1. 1941 р. є така нотатка: «Немає 
небезпеки так довго, як живе Сталіне . . .

«(Визволення країн Прибалтики Сталін здій
снив насильно, без найменшого еттротиву III 
Рйху. Як це («визволення» переведено, прига
даємо для історії.

18. 9. 1939 р. Естонія .підписала з СССР пакт 
взаємної допомоги. 16. 6. 1940 р. Москва, вислала
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ультиматум, вимагаючи зміни естонського уряду 
на більш »:прихильний« до Рооїї. Ультиматум 
був узгляднений; відбуто нові вибори. Новий 
парламент, опанований комуністами, вислав 
21. 7. 1940 р. прохання до СССР, щоб приєднати 
Естонію до Советського Союзу. 25. 8. 1940 р., 
приєднання ратифіковано.

1®. 10. 1939 ір., Латвія також підписала з СССР 
пакт взаємної допомоги. 17. 6. 1940 р. Москва 
вислала ультиматум вимагаючи зміни латиш- 
ського уряду на більш »прихильний« до Росії. 
Ультиматум був прийнятий. 15. 7. 1940 р. відбу
лися вибори до нового парламенту, який опа
нували комуністи. 21. 7. 1940 р. цей іпарлямент 
вислав прохання до СССР, щоб Латвію при
єднати до Советського Союзу. 25. 8. 1940 р. при
єднання ратифіковано.

10. 10. 1939 р., Литва 'підписала з СССР дого
вір про взаємну допомогу. 14. 6. 1940 р., СССР 
вислав ультиматум вимагаючи зміни литов
ського уряду, більш »ирихильного« до Совєт- 
ського Союзу. Ультиматум був прийнятий. 15. 5. 
1940 р. сов'єтські війська вмаршували на литов
ську територію. 14. 7. 1940 р., відбулися вибори 
нового іпарляменту, який опанували комуністи. 
21. 7. 1940 р. цей парламент звернувся до ОСІСР 
за приєднання Литви до Советського Союзу. 
25. '8. 1940 р. приєднання було ратифіковане.

Так Москва окупувала Прибалтику, загро
жуючи Фінляндії. З цим фактом Гітлер був 
змушений погодитися, бо буїв узалежнений від 
господарської допомоги COOP. Ріббентроп за
пропонував Молотову, щоб СССР погодився на 
ще додаткові два договори взаємодопомоги й 
приязні з Італією і Японією. Молотов цю про
позицію відкинув, рівночасно заявляючи за- 
інтересування тими районами в Евіропі, які в 
політичній стратегії Гітлера для III Райху мали 
особливе значення. Молотов, пізніше Сталін, 
були згідні приєднати СССР до нгкту вищезга
даних двох потут під умовою здійснення таких 
передумов:

1) Негайне відтягнення німецьких військ з 
Фінляндії;

2) Запевнення безпеки СССР окремим дого
вором ненападу в прикордонних полосах гео
графічного кордону на Чорному морі, а йшлося 
про Болгарію і протоки Босфор і Дарданели. 
Сталін вимагав погодження на створення окре
мої бази для советських наземних і морських 
сил;

3) Погодження на признання району абсо
лютних інтересів СССР на південь від Батум 
і Баку, в напрямку Перської затоки.

Також ‘Сталін не погодився на те, щоб разом 
з III Райхом, об’єднаними воєнними операціями 
змусити Англію до капітуляції.

Незважаючи на пригадки Молотова, совєтські 
передумови не діждалися навіть відповіді уряду 
III Райху. Гітлер остаточно рішився вже 31. 7. 
1940 р. заатпкувати СССР. 12. 11. 1940 р., під час 
відвідин Молотова в Берліні Гітлер доручив 
передискутувати «Напрямні ч. 18«, які охоплю
вали основні завдання Головного Командування 
збройних сил III Райху під час воєнних дій, 
згідно з наміченими. В цьому документі під 
поз. 5 є мова 'про Росію, яку наразі залишалося 
до вияснення. Вислід дискусії вже був відомий. 
Гітлер доручив інтенсивно готуватися до похо
ду на Схід, щоб чимскорше перешкодити Ста- 
лінові опанувати цілу Прибалтику і Балкани. 
Сталін розраховував на те, що йому відається 
на довший час заанґажувати НІ Райх у війні 
з Англією і З’СА, що обезсилить його воєнний 
потенціял і щойно тоді буде сприятливий мо
мент змусити Німеччину до капітуляції. Гітлер 
завчасу зорієнтувався до чого прямує Сталін і 
використовуючи ще дуже сильний воєнний по
тенціял ІШІ Райху, зрезиґнував із пляну »3ее- 
леве«, яким заплановано окупацію Англії, на
казавши сконцентрувати увагу на підготовку 
пляну »Фріц«. Цей плян, опрацьований ген.- 
майором Марксом установляв «блискавичну 
війну« проти ІССОР, якого збройні сили мали 
бути знищені на протязі 17 днів, а Гітлер роз
раховував таке знищення за 21 до 22 тижнів. 
У висліді військових нарад опрацьовано «Нап
рямні ч. 2)1« (плян «Барбаросаж) та‘ рішено всі 
приготування до походу здійснити до 15. 5. 1941. 
Автор студії Ґоштоні докладно віддзеркалив у 
першій частині книги всесторонні операційні 
пляни ген. штабу збройних сил III Райху, які 
мали завдання вдарити з найбільшою скорістю 
і силою, щоб унеможливити Москві переведен
ня мобілізації. Збройні сили іССОР плян «Бар- 
баіросса« оцінював на 151 стрілецьку дивізію, 
32 кавалерійські дивізії і 312 моторизовані (зтляд- 
но механізовані) бригади, все разам мало тво
рити коло 147 великих з ’єднань. По стороні III 
Райху було приблизно 100 дивізій.

Друга частина книги (стор. 53-102) під наго
ловком: «Як Гітлер здобув союзників проти 
Росіїж присвячена констеляції в Східній Европі 
після того, як СССР окупував країни Прибал
тики й частини Румунії — Північну Буковину 
й Бесарабію. Плян ген. Маркса від 5. 8. 1940 р. 
не передбачав приєднання будь-яких союзників 
до кампанії проти СССР. Легковажно трактую
чи збройний потенціял СССР, і великі простори, 
згвданий плян передбачав скорий, ©концентро
ваний удар і ліквідацію в найкоротшому часі 
будь-якого сіпротиву советських армій. Гітлер, 
маючи на увазі приблизно 1)800 км довжини 
кордон з ЮОСР у Північній і Південнім Европі, 
наказав у пляні »Барбарооса«, тобто «Директиві 
ч. 211«, від 6. 12. 1940 р., не поминути також 
Фінляндії і Румунії. За участь у війні проти 
СССР, Фінляндія мала одержати як рекомпен-
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сату район Карелії, який на підставі Москов
ського миру від ЇЙ. 3. 1940 р. був окупований 
сов. військами. Також королівський уряд Ру
мунії був упевнений в тому, що своєю участю 
у війні проти СССР одержить рекомленсату — 
Північну Буковину й Бесарабію, утрачені на 
підставі ультиматуму Молотова від 26. 6. 1940 р.

Взаємовідносини між Фінляндією і III Райком 
з початком Г9І40 р. були холодні, бо пакт Гітлера 
з Стс'лінам з 1939 р., яким поділено інтереси в 
Східній Еврапі, змушували Берлін до строгої 
невтральности. Після капітуляції Франції вліт
ку 1940 р., і окупації (Норвегії військами ІОН Рай- 
ху, Фінляндія була ізольована від Заходу, який 
в попередніх місяцях їй допомагав. Анексія 
Московщиною країн Прибалтики літом 1940 р. 
та повторні погрози Сталіна ще більше загро
зливо вплинули на положення Фінляндії. Уряд 
III Райху передбачав, що Москва є  рішена оку
пувати Північну Фінляндію, щоб захопити ко
пальні ніклю в Петсамо, тому Гітлер зарядив 
відповідні оборонні заходи, зміцнивши сили 
армійського командування »>Норвеґія« і поста
вив їх у стан поготівля. Окупація Північної 
Фінляндії іОССР для воєнної господарки Німеч
чини була б дошкульною. У зимовій війні (1940) 
Фінляндія втратила 24.923 забитими і 43.577 ра
неними. 422.000 втікачів находилися під страхом 
дальшої совєтсвкої агресії. І незважаючи на те, 
що фінський уряд був змушений .піти на най
дальші уступки Москві, головнокомандуючий 
збррйними силами Фінляндії пол. маршал Кар- 
ло Ґустав Маннергайм був упевнений в тому, 
що ОССР вирішив окупувати цю країну. Так 
не сталося. Щойно з початком 1941 р., взаємо
відносини між III Рейхом і Фінляндією почали 
поглиблюватися. На запрошення шефа ген. 
штабу збройних сил НІ Райху ген.-полк. Галь- 
дера, який остаточно рішився приєднати також 
Фінляндію до війни проти ОССР, 18. 12. 1940 р. 
до Берліну прибув шеф .ген. штабу фінських 
Збройних сил тен.-лейт. Еріх 'Гайндріх. Під час 
тих відвідин обговорено завдання фінської 
армії, яка мала прислонювати похід німецьких 
військ із ’Норвегії та опісля спільно переходити 
бойові операції. Самозрозуміло, тен.-лейт. Гайнд
ріх після повороту з Берліну, поінформував 
про те рішення президента Фінляндії, маршала 
Маннергайма й генерала Пааво Талвела.

Події на Балканах на весні 1941 р. та зміцнен
ня положення ШП Райху в Еврапі були поштов
хом для фінців мобілізувати власні сили проти 
СССР. Сотні молодих фінців залишили свою 
батьківщину, добровільно зголосилися в Німеч
чині до зброї ’ОС. Одночасно офіційна політика 
фінського уряду була дуже стриманою з при
чини геостратегічного положення країни, від
мовляючись від співучасті в конфронтації ве- 
ликодержав. Коли в травні і1941 р. до 'Гельсін- 
ків прибув міністер Карл НІнурре від німець

кого міністерства зовнішніх справ, щоб оста
точно здобути згоду приєднатися до походу 
проти COOP, през. Фінляндії Риті 20. 5. 1941 р. 
офіційно заявив, що Фінляндія »так обезсилена 
Московським миром, що до агресивної війни 
взагалі, а тим більш у війну великодержав не 
думає вступати. Тільки на випадок нової агресії 
країни буде боронитися також без союзників, 
але буде також вдячною за допомогу«.

Автор докладно подав усі старання німців, 
щоб приєднати Фінляндію до коаліції держав 
осі проти СССР. Однак ці заходи були без
успішні, бо фінський уряд рішився на оборон
ну, а не офензивну війну, різними аргументами 
сбоснувавши таке рішення. В кінцевій стадії 
підготовки, і1!7. 6. 1941 р., уряд мобілізував 200.000 
вояків і зорганізував усього 18 дивізій. Також 
летунство із 200 літаками було поставлене в 
алярмове поготівля. Тимчасом у Берліні вирі
шено, що під командою армійської команди 
Норвегії має бути приєднана фінська армія до 
німецької, під одним командуванням ген.-полк. 
Н. Ф. Фалькенгорста. Та армія була поділена 
на три групи й одержала окремі директиви від 
Головного Командування Вермахту. Так-то вій
ськові проблеми були легко розв’язані, зате 
політичні натрапили на різні труднощі. Ген. 
Ерфурт з Берліну мав завдання координувати 
напад з великою офензивою. Президент Фін
ляндії 'був проти того, щоб фінські з’єднання 
ще перед німецьким нападом були поставлені 
в поготівля. Було упередження до офензивної 
війни, уряд Фінляндії хотів зберегти концеп
цію оборони як продовження зимової війни.

Також Румунія була тією другою країною, 
після Фінляндії, яку 'Гітлер хотів від самих 
■початків заанґажувати у війну проти ОССР. 
Уже в пляні ген. Маркса від 8. 8. 1940 р. була- 
згадка про південносхідньоєвропейське коро
лівство. Гітлер був зацікавлений Румунією з 
двох причин: по-перше, Румунія була поста
чальником нафти, без якої III Ра-йх не міг про
вадити довготривалої війни; по-друге, ця краї
на була основою південного фронту проти 
ОССР, тому мала велике стратегічне значення 
для тен. штабу ШІ Райху. Політичне положен
ня в Румунії напочатку було для Німеччини 
несприятливе. Румунія належала до перемож
ців І світової війни, була активним членом Ма
лої Антанти й виступала проти будь-яких пе
ремін у Дунайському районі. Після вирішаль
них місяців перед і після Мюнхену 1938 р., Ру
мунія рішилася на невтралітет, а на випадок 
військової загрози від Мадярщини, була уза- 
лежнена від допомоги Англії і Франції. Ма- 
дярщина вичікувала нагоди, щоб силою знову 
здобути втрачений в 1920 р. Семигород (102.000 
кв. км.). Коли, після «Мюнхену« встановлені 
Версальським договором, кордони були дещо 
змінені, Румунія поробила заходи, щоб себе
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забезпечити. Британсько-французькі Гарантії 
весною 1939 р., були першим кроком у тому 
напрямку. Далі німецько-румунський торго
вельний договір був доповненням згаданих 
Гарантій.

Воєнні успіхи Вермахту в Західній Бароні 
весною 1940 р., вплинули також на> політичне 
положення Румунії. Гітлар рішився забезпечити 
румунські родовища нафти та внеможливити 
напад англійців із східньої частини Середзем
номорського району. З такою метою він дору
чив Головному Командуванню збройних сил 
підготувати плян розгортання проти Румунії, 
який мав бути здійснений не скорше перемоги 
над Францією. Коли ж  три місяці пізніше СССР 
виступив із територіальними претенсіями су
проти Румунії і почав погрожувати воєнною 
інтервенцією, постав новий запальний район. 
Після окупації країн Прибалтики, Москва скон
центрувала свою увагу на Румунію. 23. 6. 1940 
року уряд ООСР подав до відома Берлінові, що 
він вимагає звороту від Румунії Бесарабії і Бу
ковини. Три дні пізніше ця вимога була повто
рена ультимативно. Берлін запротестував су
проти таких ультимативних претенсій Москви, 
вказуючи, що Буковина належала до Габсбургів 
від 1833 до 1916 рр., тому не може бути пред
метом претенсій. У зв’язку з тим ООСР обме
жився тільки до окупації частини Буковини і 
Бесарабії 28. іб. 1940 р. Вже 27. 6. 1940 р. король 
Каїрло просив Гітлера, щоб він Гарантував нові 
кордони Румунії й вислав до Букарешту вій
ськову місію. На тому справа не закінчилася. 
В чергових місяцях Румунії поставили вимогу 
звороту таких територій: для Мадярщини — 
Семигороду, для Болгарії — Лівд. Добруджі 
(т. зв. Кадрілатер) силою румунами приєднаний 
в 11913 р. Назрівала нова війна в цьому районі, 
а щоб запобігти її вибухові, ПІ Райх разом із 
Італією вмішалися в заторкнені оправи й ЗО. 8. 
1940 р., т. зв. «Другим Віденським рішенням« і 
7. 9. 1940 р. договором у Крайовій, признано 
Болгарії район Кадрілятер плюс Півд. Доб- 
ружа, а Семигород поділено між Румунією і 
мадярами. Такі великі територіяльні втрати 
спричинили в Румунії урядову кризу. Король 
опинився в безвихідному становищі з якого 
його врятував 58-літній ген. Іон Антонеску, який 
організував новий коаліційний уряд. Король 
Карло II на домагання Антонеоку залишив Ру
мунію. Далі Антонеску у вересні 1940 р., звер
нувся до німецького уряду за допомогою для 
реорганізації румунських збройних сил. Ген. 
Антонеоку показався ідеальним партнером Гіт- 
лара під час походу проти ООСР. Автор Ґош- 
тоні, в хронологічному порядку накреслив кар
тину співпраці уряду Антонеску з III Райком, 
зокрема на відтинку реорганізації й озброєння 
румунської армії. Все це відбувалося під на
глядом і допомогою німецьких військових до

радників і вишкільникіїв. Мадярщину в стра
тегію Гітлера не 'було враховано, як союзника 
в поході проти ОООР. Тож після капітуляції 
Польщі в 1939 р., Мадярщина мала спільний 
кордон з СССР. Перед Мюнхенським договором 
Гітлер уважав Мадярщину за країну, яка 'пря
мувала до того, щоб здобути втрачені після 
першої світової війни території всіма засобами, 
отже спільна закордонна цілеспрямованість 
указувала на природньото союзника III Райху. 
В серпні 1938 р., Гітлер 'був змушений змінити 
свої переконання. Під час зустрічі з регентом 
Гарті був зацікавлений військовим розбиттям 
Чехо-Словаччини, але відкинув воєнну участь 
Мадярщини, вважаючи, що деякі переміни те
перішніх кордонів буде можна вирішити при 
допомозі дипломатії. Також пізніше, коли Гіт
лер заатакував Польщу й вимагав вільного пе- 
ремаршу німецьких військ через Мадярщину, 
Торті і уряд графа Телекі не погодився на таке 
домагання. Також під час початку пляну »Бар- 
барооса«, мадярський уряд хотів приєднати до 
себе Галичину, з родовищами нафти в Дрого
бичі, нащо Гітлер не міг погодитися. Отже, зга
дані факти насторожили Гітлера, тому він ма
ючи на увазі, що уряд Телекі змагав до того, 
щоб з воєнної конфронтації в Европі залиши
тися осторонь, невтрально, був проти того, щоб 
збройні сили Мадярщини були охоплені пляном 
»Барбаросса«. Мадярський уряд рівнож не був 
задоволений, ані зворотом частини Семигороду, 
ані Карпато-іУжраїноіо, а вимагав звороту до
слівно всіх територій, які мадяри втратили після 
першої світової війни. Тільки з Югославією 
втримували мадяри добрі взаємовідносини, так 
що 12. 12. 1940 р., уряд Телекі заключив з Вео- 
ґрадом пакт приязні, який в лютому 1941 року, 
був ратифікований парламентом. З уваги на 
політичне положення на Балканах напередодні 
німецького походу [(березень 1941) для Берліну 
Мадярщина, під воєнно^політичним оглядом, 
була важливою країною. Вона була немов зв’яз
ковою країною між Німеччиною і балканськими 
країнами, тому виринала конечність, щоб вона 
також дала свій воєнний причинок до війни. 
Мадярські гонведи (піхота) були відомі німець
ким старшинам з першої світової війни.

Значення Мадярщини, як зв’язкової держави 
на Балканах — особливо з Румунією і Болга
рією — перший раз було заторкнене в жовтні 
1940 р. Уряд Телекі не робив перешкод німець
ким військовим місіям, які переїздили через 
Мадярщину до Румунії. 20 листопада 1940 р., 
на запрошення Гітлера, мадяри приєдналися до 
договору, отже невтральність була ліквідована. 
І незважаючи на це, уряд Телекі, який очолю
вав »невоюючу потугу«, безсумніву бу® при
хильником 'британців, не приятелем Гітлера, 
тому далі змагав до того, щоб країну втримати 
поза конфронтацією великодержав. Взаємовід-
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З ДІЯЛЬН ОСТІ ОБВУ

ОКРУЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ ОбВУ В ЛОНДОНІ

Згідно з наміченим плином праці Головної 
Управи ОбВУ у В. Британії, у неділю, 8 'квітня 
1979 р., в пополудневих годинах, відбулась у 
приміщеннях Лондонського Відділу іСУБ, Ок
ружна Конференція ОбВУ з участю представ
ників Відділів ОбВУ Лондонської Округи.

Окружну Конференцію відкрив о тещ. 3.15 по
полудні побр. Маріян Д. Гайва, голова Округи, 
вітаючи всіх присутніх, і зачитав письмове при
вітання від ГУ ОбВУ за підписом голови пор. Б. 
Микитина та ген. секретаря д-ра Святомира М. 
Фостуна. Із черги голови або представники Від
ділів Лондонської Округи звітували про загаль
ну діяльність своїх клітин: Відділ ОбВУ в Лон
доні — загальна діяльність задовільна. Членів 
Відділ нараховує .105. Касове сальдо — 700 ф. 
Відділ у Сляв нараховує 18 членів, діяльність 
задовільна. Касове сальдо 38.00 ф. За діяль
ність Відділу ОбВУ в Гай Викомбі звітував 
довголітній голова того Відділу іпобр. Ф. Козак. 
Про діяльність Відділу ОбВУ в Редінґу звітував 
побр. Я. Панас, відмічуючи, що Відділ тепер по
силив свою працю і має перспективи дальшого 
її розгорнення.

Голова Округи побр. М. Д. Гайва, який і про
водив Конференцією, висловив подяку за звіту
вання, відмітив, що загально діяльність Округи 
є задовільною та реферуючи широко про діяль
ність і пляни Головної Управи ОбВУ, вказав, 
що під теперішню пору ГУ ОбВУ розгортає ді
яльність у напрямку здійснення таких чергових 
завдань: .спорудження могили-пам’ятника всім 
поляглим за волю України в Тарасівні, вмуро- 
вання проіпам’ятної таблиці в храмі св. Софії у 
Римі, пїдготова чергового Крайового Вояцького 
З’їзду, вступні заходи для вмурований проиа-

м’ятної таблиці у катедральному храмі УАПІЦ у 
Лондоні, участь ОбВУ у відзначеннях 100-лігтя 
з дня народження Симона Петлюри Голови Ди
ректорії і Головного Отамана, 50-ліття О.УІН, ви
силка делегації на воєнні цвинтарі в Австрії на 
цьогорічне вшанування пам’яті поляглих вояків 
■І У1Д УНА, координація дій в обороні прав 
України, заходи для скликання світового з’їзду 
українського колишнього вояцтва, виготовлення 
фільму про поїздки на воєнні цвинтарів'Австрії.

Учасники Окружної Конференції висловили 
вдоволення з проробленої діяльності і плянів 
та заходів Головної Управи в цілі реалізації 
різних проектів. Вони дуже активно обговорю
вали різні порушені важливі питання та аспек
ти загальної діяльності, а розглядаючи питання 
діяльності Лондонської Округи ОбВУ намітили 
проводити в себе на місцях такі акції: а) при
єднувати 'в ряди ОбВУ українців кол. вояків, 
без різниці хто в яких арміях служив та ре- 
активізувати пасивних; б) заохочувати моло
дих юнаків, щоб вступали до військових фор
мацій, кадетських частин і здобували військове 
знання; в) сповняти членські фінансові зобо
в’язання супроти ГУ ОбВУ; г) підтримувати 
ідею скликання світового з ’їзду українського 
кол. вояцтва; Г) плекати побратимство, гідно й 
належно сповняти всі обов’язки й працювати 
активно на своїй вояцькій стійці, до якої всіх 
нас, вояків, зобов’язує присяга на вірність Ук
раїні, від якої ніхто нас не звільнив.

Після вичерпання ділового порядку нарад 
Окружної Конференції, толова Округи подя
кував усім за участь у Конференції, що її за
кінчено прсепіванням національного славня.

М. Ткачук

У ПАМ’ЯТЬ ДРУЗІВ З-ПІД БРОДІВ

Небо вкрилось олив’яними хмарами. Росить 
весняний дощик. Асфальтовими шляхами й до
рогами мчать авта й автобуси до Тарасівни, за
тишного кутка української землі у Великій 
Британії. Опішать дивізійні ветерани, так, як 
колись спішили на фронтові позиції.

Пригадуєте, побратими, як радісно вітала нас 
батьківщина, як червоніли червоними маками 
'пшеничні поля, як радісно сяяло сонце з голу
бого неба, як манив до себе, а водночас і три
вожив' гуркіт близького фронту.

З погордою ми гляділи на втікаючих німців. 
Ворог наступав і наші сотні вступили в бій. 
Друга сотня ЗО полку вже відбивала ворожий

наступ. Третя сотня сот. Богдана Підгайного 
розгортала успішний протинаступ Гупали гра
натомети, ригали вогнем гармати батарей сот. 
Палієнка. Просувалися на вихідні позиції фю- 
зілери.

Хилиться до Обрію липневе сонце та поволі 
зникає. Настає вечір, а там і ніч. Ущухає бій. 
За бойовими позиціями рухається постачання, 
польові кухні, їдуть підводи з раненими, виро
стають стрілецькі могилки з дерев’яними хрес
тами.

Бойовою славою вкриваються оборонці Одесь
ка, Підтірців, Підлиося, Майдану, Княжого . . .

А далі й кривавий прорив.
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Це було 35 років тому . . .
'Сьогодні, 6 травня 197® року, ми згадуємо ці 

героїчні дні та> складаємо глибокий поклін на
шим побратимам, що полягли на брідських по
лях за волю України.

Набожним мелодійним «Благословення Гос
поднє ...«  починає Святу Літургію кол. диві
зійних всч. о. юрилошанин Микола Матичак. 
Сумовитим відлунням несеться спі'В' Панахиди 
і «Вічної пам’яті«.

».. . Вони поклали своє життя за друзів своїх, 
— гсгорить о. юрилошанин. — 3 ім’ям Христа з 
серцях, з гарячою любов’ю до Батьківщини, 
вони відважно гляділи смерті у вічі. Кров’ю і 
залізом писали свій заповіт грядучим поко
лінням».

Кюнцертову частину свята відкрив вступним 
слоївом поб. Петро Кічцук, голова Округи Об-В-У 
й організаційний референт Головної Управи 
ОбВУ, а програмою керував поб. Володимир 
Нагайло, член Гол. Управи ОбВУ.

У добре опрацьованому рефераті побр. Марі-ян 
Д. Гайва, член Головної Управи ОбВУ переніс 
присутніх думками в так ще свіжу, але водно
час уже легко притрушену серпанком забуття 
історію І УД УНА.

Репрезентативний хор ОУБ »Гомін« з Ман
честеру під дириґентурою маестра Ярослава Ба- 
буняка проспівав декілька вояцьких, стрілець
ких і повстанських пісень, належно підібраних 
до програми цього свята.

Струнна оркестра »Верховина« Дарбівського 
Осередку СУМ під диригуванням п. Й. Купран- 
ця відіграла різні стрілецькі, повстанські та 
народні мелодії. Деклямували «Борцям Героям» 
ет. пластова юначка -Н. Оиуфрик і «Товари
шеві 'з-під Бродів« іпобр. Анатолій Кривонос.

Заключне слово виголосив іпобр. Михайло Та
тарчук, голова Округи ОбВУ — Лі-нк-олншір, а 
свято закінчено грімким проопіванням націо
нального слав-ня.

М. М.

СВЯТО ГЕРОЇВ У НОТТІНҐГАМІ

Рік-річно у місяцях травні-чарвні ми віддає
мо пошану нашим великим героям, які в бо
ротьбі За- волю і долю українського народу, за 
його державну самостійність і незалежність у 
різних історичних періодах, могутнім злетом 
злинули перед вівтар Найвищого Законодавця 
здати Йому звіт, як вони сповнили Його закон 
любови.

'Завдяки старанням Управи Відділу ОбВУ та 
Осередку 'СУМ у Ноттінґгамі влаштовано в не
ділю, 27 травня цього року, святкову академію 
для вшанування славної пам’яті поляглих Ге
роїв і Героїнь України, які на протязі 1000 літ 
нашого національного буття клали своє життя 
на жертовник боротьби за волю й державу.

Святкову академію започатковано о годині 
6.15 увечері, в просторій залі українського гро
мадського дому СУБ — в українському куль
турному центрі ноттінґгамської громади.

Святковий СумІ'В'СЬКИЙ Апель Полягли-м пере
вів дружинник СУМ М. До'бровський, булавний 
місцевого Осередку СУМ. Під час салюту по
ляглим Героям прапороносці — три старші юна
ки — Євген .Куриляк, Маркіян Стасів і Тарас 
Мороз, похилили прапори (військовий, оумів- 
ський і революційний), віддаючи честь і поша
ну іполятлим борцям і воїнам за волю України. 
В тому часі двоє молодших сумівців юнак Бог
дан Бараняк і юначка Наталка Курляк покла ли 
китиці живих квітів на символічну могилу. На 
тій могилі з березовим хрестом були симетрич
но розложені — стрілецька мазепинка, дві шаб
лі та вінок з лаврових листків. У тому часі 
старша юначка СУМ Грена Гуменюк відчитала 
Святочний (Оумівський Наказ, а відтак старша 
юначка Галина Яєчник, виконала деклямацію 
Богдана -Легшого «Спіть хлопці спіть«. Сцена 
була відповідно, по святочному вдекорована.

Святкову доповідь виголосив побратим Ми- 
рон Гайовий. Шановний доповідач у своїй гли
боко обдуманій півгодинній -промові навів ба
гато історичних фактів, які мали місце на про
тязі 1000 літ нашого буття, та зацитував де
кілька фраз Валентина Мороза.

З деклямаціями виступали збірно старші юна
ки (Михайло і  Тарас Оухоручки — «В єдності 
сила«, а молодший юнак Степан Дутчин — «Не 
згас вогонь до -вільности і славив.

Останнім був виступ чоловічого хору їм. Ми
коли Лисенка під дириґентурою маестра Остапа 
Діонізія -Пицка, що проспівав дві пісні: -«Слава 
Героям« та '«Коли ви вмирали, ва-м -дзвони не 
■грали«.

Відспіван-ням українського національного сла
вня закінчено цю вдалу під кожним оглядом 
святкову академію.

Другу частину свята, -присвячену Героям і 
Героїням України, розпочав -всеч. ю. юрило-ша- 
нин М. Матичак Маїрійськи-м Молебнем, а від
так відправив (Панахиду за спокій душ усіх 
Героїв -різних часів і різних поколінь, закли
каючи вірних долучитися своїми молитвами за 
спокій душ усіх, що життя своє поклали в бо
ротьбі проти відвічних ворогів України.

З черги отець юрилошанин проказав три мо
литви: молитву за український народ, молитв-у 
за прославу Слуги Божого -митрополита Андрея, 
молитву за покликання добрих священиків і 
виголосив' релігійно-національну -патріотичну 
-доповідь.

Під кінець святкової академії голова Відділу 
ОбВУ -поб-р. Д. Плешкан, в імені місцевих брат
ніх установ, в імені численно зібраної авдиторії 
і від себе -особисто, висловив щиру подяку всеч. 
о. крил. М. Матичакові, за його великий душ- 
пастирський труд, виконавцям святочної про
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грами за їхню працю, а звертаючись до багато- 
численної святочної громади висловив слова 
подяки за численну участь у наших травневих 
святкуваннях у  іНоттінґгамі.

Цю другу релігійну частину свята закінчено 
проспіванням всенаїродньої молитви »Баже, ви
слухай благання«.

М. В. Гуменний

ЗБОРИ ВІДДІЛУ ОбВУ В МАНСФІЛДІ

У неділю, 29 квітня ц. р., о год. 4.00 пополудні, 
відбулись у Залі Мансфілдського Відділу СУБ 
річні Загальні Збори Відділу ОбВУ, що їх від
крив уступаючий голова Відділу іпобр. В. Фи-' 
липович, а всі присутні вшанували однохвк- 
линною мовчанкою пам’ять померлих членів 
місцевого Відділу. Президія Зборів працювала 
в такому -складі: побр. Ю. Олексюк — голова і 
побр. І. Когут — секретар. До Почесної Пре
зидії Зборів (був запрошений представник Го
ловної Уіправи (ОбВУ побр. Андрій Гавірко та 
представники місцевих громадських організацій.

Збори заслухали звітів з діяльності, а також 
і фінансово-господарський звіт, обговорили зві
ти та уділили абсолюторію уступаючій Управі

Відділу, обрали нову Управу, що її очолив по- 
новно побр. В. Филипович. До Управи обрано 
побр.: (І. Когута і Д. Микуляка. Контрольну Ко
місію очолив побр. Ю. Олексюк, а членами Ко
місії були обрані — іпобр. (М. ’Яінківський і І. Ґіль.

Побр. Андрій Гавірко привітавши Загальні 
Збори від (Головної Управи ОбВУ, насвітлив 
дуже широко завдання ОбВУ, вказуючи на ак
туальні важливі справи та намічені іпляни Го
ловної Управи, а після їхнього зреферування 
(порядком загальної інформації, побажав вибра
ній Управі Відділу багато успіхів у її праці в 
діловому році.

Учасник Зборів

ПОБРАТИМСЬКА ЗУСТРІЧ

Заходами Головної Управи Об’єднання був
ших Вояків Українців у Великій Британії, а 
головно її Організаційного Референта, побр. 
Петра Кіщука, відбулась у 'суботу, 19 травня 
ц. р., в м. Лестері, в приміщеннях місцевого Від
ділу СУБ перша цьогорічна Побратимська Зу
стріч ОбВУ. Її відкрив побр. Петро Кіщук, о 
годині (5.00 пополудні, вітаючи гостей: заступ
ника голови ОбВУ сот. Івана К. Гвоздика з дру
жиною, ген. секретаря ОбВУ д-ра (Святомира 
М. Фостуна, побр. Володимира -Нагайла з дру
жиною та побр. Андрія Гавірка — членів Го
ловної Управи ОбВУ, а також і Голів Округ — 
побр. Василя Гуменюка з Бедфорду та побр. 
Григорія Трухана з Ґлостеру. Організаційний 
Референт Головної Управи привітав також чле
нів Управ Відділів ОбВУ та українське кол. во
яцтво, яке прибуло численно на -цю Побратим- 
ську Зустріч, що нею проводив побр. Володи
мир Нагайло, 'На початку обіду заступник го
лови ОбВУ сот. Іван К. Гвоздик підніс тост за 
українське вояцтво — членство ОбВУ, Його 
Блаженство Патріярха Йосифа І  та Валентина 
Мороза, а всі присутні проспівали їм грімке 
многоліття.

Святкове слово в часі Зустрічі виголосив ген. 
секретар ОбВУ д-р Святомир М. Фостун, наго
лошуючи, що ця Побратимська Зустріч відбу

вається під кличем відзначування цього року 
39 роковин існування і безперебійної діяльності 
Об’єднання 'бувших Вовків Українців у Великій 
Британії. Він схарактеризував багатогранну ді
яльність ОбВУ, його здобутки та оеяги про
довж ЗО років і закликав усе членство працю
вати й далі для добра й розвитку своєї комба- 
тантської організації, вказуючи, що всіх ко
лишніх українських вояків, а зокрема членів 
ОбВУ й далі зобов’язує вояцька присяга на вір
ність Україні й українській нації.

У програмі Побратимської Зустрічі був також 
виступ вокальної групи »Чабан« з Брадфорду 
Під керівництвом п. Ярослава Шутки. Ця група 
виступала в розривковій частині Зустрічі з май
же новим репертуаром, розватового характеру, 
проспівавши на початку три пісні: »Ой по горі, 
по горі« (в’язанка), »Ой на торі, на торі« і »На 
бережку (ставка«, а в другій: ,»:Ой дівчино, риб- 
чино«, (»Ой дівчино шумить гай« та »Пироти«.

Після закінчення обіду та подяки, що її склав 
побр. Петро Кіщук, відбулась танцювальна, за
бава ,до якої пригравала молодеча оркестра 
»Ясени« з Раґбі й всі учасники забавлялися 
весело до пізньої ночі.

Учасник
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НА СЛІДАХ ВОЯЦЬКОГО МИНУЛОГО

Уже від років Управа Братства кол. вояків 
І УД УНА в Західній Німеччині, організує що
року в травні поїздку до південної Старії, Ав
стрія, на воєнні цвинтарі, щоб віддати поклін 
побратимам, які полягли таїм у боях з больше- 
виками на весні 1945 року.

В минулих кількох роках такі щорічні поїзд
ки влаштовувала також і Головна Управа ОбВУ. 
Цього року, з уваги на нагромадження різних 
важливих імпрез, а теж і праці Головної Упра
ви, вона вирішила, щоб не організувати такої 
групової, більшої поїздки до Австрії, а вислати 
туди тільки представника, автора цих рядків, 
що сповняє обов’язки референта опіки вояць
кими могилами.

До всім нам, кол. воякам ,відомого, старовин
ного міста Гіра-цу я приїхав у понеділок, 21 трав
ня ц. р. -Місто все потопало у весняній зелені й 
квітах. У Храпу похоронений бл. п. дивізійний 
капелян о. М. Ковалюк. У вівторок я відвідав 
централю австрійського Чорного Хреста, орга
нізацію, що опікується воєнними цвинтарями та 
в зустрічі з віце-президентом п. Сеп. Тойшле- 
ром і другими нашими приятелями передав їм 
привітання від .Головної Управи ОбВУ. При тій 
нагаді я  познайомився також із представниками 
австрійського комбатантського життя в Ґрацу 
та відчув їхнє дружнє відношення до нас, 
українців.

У середу, -23 травня я  виїхав до міста *Ст. Байт, 
де відбув зустріч з посадником міста інж. Фрід- 
рїхом Вальте, з архітектом міської ради Ге-р- 
том Фердіно та представником адміністрації 
цвинтарів п. Едвардом Лянґмаєром. У часі тієї 
зустрічі ми Обговорили всі питання зв’язані з 
пропам’ятною плитою на цвинтарі в Ст. Байт. 
Того ж дня я відвідав також фірму, яка мала б 
спорудити пропам’ятну плиту. У надвечер’я я 
приїхав до Фельдбаху, куди вже почали при
бувати наші побратими із Зах-ідньої Німеччини.

Був чудовий весняний вечір і мене захоплю
вала краса довкілля, хоча коли глянув на во
єнний цвинтар на душу налягав су-м і згадка 
про минуле. Здається, що так недавно, а це вже 
34 роки проминуло з того часу, коли І УД УНА 
воювала тут на фронті, й наші молоді вояки 
клали своє життя . . .

У п ’ятницю, 25 травня, погідну днину, ранком

виїхала в дорогу ціла наша колона —- 14 авт до 
місцевостей: Ст. Штефа-н, Ґнас, Бірнбавм, Травт- 
мансдорф, Бад Ґляйхенберґ, у яких на воєнних 
цвинтарях похоронені наші побратими. Всюди 
веч. о. Олександер Дзерович відправляв Пана
хиди. Другого дня, в суботу, я відвідав посад
ника міста Фельдбаху п. Альойза -Гармтодта, 
який передав привітання Головній Управі ОбВіУ 
та заявив, що коли наступного року, тобто 1980 
наша група прибуде до Фельдбаху, він улаштує 
для неї прийняття в міській управі.

Того ж дня після -обіду всч. о. О. Дзерович 
відправив Панахиду на- воєнному цвинтарі, і 
там ми склали вінки, а о год. 4.00 пополудні на
ша група разом з австрійськими спадунами 
поклала вінки у стіп пам’ятника австрійським 
спадуна-м. О год. 6.00 увечері всч. о. О. Дзерович 
відправив -у місцевій церкві Св. Літургію. -Спі
вав гармонійно вояцький хор, 'підкріплений при- 
бувшим-и побратимами з Ґрацу, Відня та -інших 
місцевостей. На воєнних цвинтарях промовля
ли всч. о. О. Дзерович, побр. Роман Дебрицький, 
голова Крайової Управи Братства кол. вояків 
І УД УНА в Західній Німеччині й автор цих 
рядків, як представник Головної Управи -ОбВУ.

(Після Богослуження відбулась іпобратимська 
зустріч українських і австрійських комбатантів. 
У часі зустрічі, яка відбулась в -одному з най
кращих -ресторанів, виголосили промови і при
віти: побр. Роман ДОбрицький, автор цих ряд
ків, голова, товариства австрійських спадуні-в, 
посадник міста Фельдбаху та другі. Зустріч 
пройшла в дуже дружній, -веселій атмосфері.

У неділю, -по обіді, я в товаристві побр. В. 
Душинського, його дружини та побр. Романа 
Дебрицького вибрався оглянути колишні ста
новища четвертого див. тяжкої артилерії у ра
йоні Нальдау, Зац. Ідучи дослівно стежкою 
бойових позицій, мені стояло перед -очима фрон
тове іпережиття, все те, що відбувалось 34 роки 
тому на цій мальовничій своїм краєвидом землі.

Проминуть роки, десятки років. Про нас мало 
може й згадуватимуть. Але ніхто з істориків 
не збуде мовчанкою нашої боротьби, боротьби 
тих, які пішли слідами покоління, що піднімало 
в лузі червону калину.

А. Гавірко

У ҐЛОСТЕРІ ВІДЗНАЧЕНО РІЧНИЦЮ АКТУ ЗО ЧЕРВНЯ

З ініціятиви Управи Відділу ОбВУ в Ґлостері, 
відзначено в тій ігромад-і раковини Акту ЗО черв
ня 1!9'41 року. Святкову імпрезу відкрив п. -Ва
силь Мартинкж культурно-ос-вітній референт, 
виголосивши святкове слово по-англійському 
для запрошених гостей, а добре -опрацьовану 
доповідь по-іукраїнськ-ому виголосив п. Іван Ма- 
зурик, розглянувши в ній -змагання ОУЇН за 
волю України, та насвітливши, як дійшло до

проголошення Акту відновлення української 
державности в ІІ941 році і боротьбу ОУН з на
цистськими наїзниками -і большевицькою Моск
вою. Закінчуючи -свою доповідь він побажав 
кріїжого здоров’я і многоліття кол. прем’єрові 
України дост. Я. -Стецькові, Блаж. Патрія-рх-ові 
Йосифові І, Блаж. Митрополитові Мстиславові 
й Валентину Морозові. -Від ОУЖ промовляла 
п-ні Стефанія Шкварчук.
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Друга частина цієї святкової імпрези мала 
характер Побратимської Зустрічі з прийняттям, 
у часі якого :п. (Василь Мартишок підніс тост у 
пошану дост. Я. Стецька, Ієрархів наших Цер

ков і Валентина Мороза, а всі присутні проспі
вали їм грімке многоліття. Після прийняття 
відбулась танцювальна забава.

В. Косилович

ЕДІНБУРҐ ВІДЗНАЧИВ 35-ЛТТЯ БРІДСЬКОГО БОЮ

(В липні цього року проминуло 35 років із часу 
коли на брідсвких полях поклали своє життя 
тисячі українських вояків. У боротьбі з перева
жаючим ворогом згинули ветерани Визвольних 
Змагань, воїни УГА, армії УНР і молоді вояки 
народжені в буревійних роках й виховані на 
традиціях героїчної боротьби українського во
яцтва, що зміст свого життя вбачали у здій
сненні заповіту сл. пам. полк. Євгена Коно- 
вальця. Вони, вояки І  УД, віддали своє життя 
за волю України, скропивши густо своєю кров’ю 
брідські поля та закарбували на сторінках виз
вольної боротьби української нації ще одну 
дату збройної боротьби проти московської 
імперії.

Згадані 35 роковини брідського бою відзначи
ло членство О0ВУ й українське громадянство 
в неділю, 22 липня. 'В місцевій українській цер
кві була відправлена. Панахида за поляглих 
воїнів під Бродами, а Святочні .Сходини від
булись у  місцевому Українському Громадському 
Домі. їх  відкрив коротким вступним словом 
побр. Олекса Дем’янчук голова Округи ОбВУ —

Щотляндія, проголосивши вшанування поляг
лих однохвилинною мовчанкою. Змістовний ре
ферат про брідський бій виголосив побр. Є. Сте- 
шин, голова місцевого Відділу ОбВУ. Декла
мували: Люба'Наконечна — вірш Т. Кримсько™ 
«До Тебе Еоже«, юначка СУМ Ліда Лестюк — 
»іВи кров’ю писали Бродів ім’я« і юначка СУМ 
Анна Наконечна — вірш М. Вереса «Товари
шеві з-під Бродів». Дівочий хор місцевого Осе
редку ОУМ під дириґентурою подр. Наталки 
Настюк. проспівав дві .пісні: «Степом, степом« і 
«Люди прекрасні». Зворушливим був апель по- 
ляглим «Нехай славляться 'їхні діла«, що його 
виконали побратими: О. Дем’янчук, Є. Стешин 
і М. Березовський. Святочні Сходини закінчено 
національним славнем.

Для належного відзначення >35 роковин брід
ського бою проголошено збірку серед учасників 
Сходин. Зібрано £27.'10 і з цієї збірки призна
чено £20.00 на пам’ятник у Тарасівці, що його 
опорудило ОбВ'У, а £7.10 -на хаіритативну діяль
ність місцевого Відділу ОбВУ.

Учасник

ВІДКРИТТЯ І ПОСВЯЧЕННЯ ПАМ’ЯТНИКА В ТАРАСІВЦІ

Думка про те, щоб у 'Великій Британії, цій 
гостинній країні, в якій проживає українська 
організована громада, спорудити пам’ятник по- 
ляглим за волю України, знайшла прихильний 
відгук у Головній Управі 'Об’єднання бувших 
Вояків Українців, яка і почала розглядати сер
йозно можливості та форми реалізації такої 
думки. Були різні пропозиції, проекти та погля
ди щодо вибору місця, і остаточно прийнято 
настанову, що найдогіднішим місцем є таки су- 
мівська оселя Тарасівна, з уваги на її положен
ня, доїзд та українську власність тієї оселі. Роз
глядала 'Головна Управа також довго різні про
екти самого пам’ятника, прийнявши врешті рі
шення, що пам’ятник мас бути символічним по
єднанням козацько-стрілецької могили, що під
креслюватиме традиційну вояцькість і переєм- 
ність української зброї та буде споруджений у 
пам’ять усіх поляглих за волю України в усіх 
періодах історичного буття української нації. 
У таких аспектах загальної настанови Головної 
Управи ОбВУ і діяла окрема комісія побудови 
пам’ятника в окладі: побр. Михайло Захарчук 
— голова, а члени: пор. Богдан Микитин, пор. 
Нестор Мулька, побр. Петро Кіщук і побр. Анд
рій .Гавірко. Крайова. Управа 'Спілки Українсь
кої Молоді, як правний власник оселі Тарасів

на погодилась відступити для пам’ятника не
велику площу, виглядом .нефоремного трикут
ника на правах довготривалого, безплатного ви- 
наїйму »лендлізу« з правом доїзду та інших Га
рантій для ОбВУ.

Спорудити пам’ятник погодилися українці- 
будівники — пп. І. Іванцюра і О. Данкович з 
/Ноттінґтаму, котрі й закінчили побудову з по
чатком серпня ц. р. В останньому тижні роботи 
цікавився на місці її перебігом побр. Михайло 
Гринюк, і допомагав у лолатоджуванні різних 
справ, а теж і у підготові відкриття і посвячен
ня пам’ятника, що було намічене на неділю 5 
серпня ц. р. Допомагали також у закінченні 
різних додаткових праць побр. Петро Кіщук, 
орган, референт (РУ і побр. Михайло Татарчук 
голова Округи ОбВУ Лінколншір.

Уже зранку в неділю, 5 серпня почало при
бувати до Тарасівни громадянство власними 
автомашинами й автобусами. Коло пам’ятника 
велися останні приготування до врочистості. В 
полудневих годинах спортову площу оселі за
повнили автомашини й автобуси, а довкола па
м’ятника зібралися приблизно три тисячі грома
дянства. Всередині, біля пам’ятника стали чис
ленні почоти з прапорами з 'Відділів ОбВіУ: 
Волвергамптону, Адптону, Рочдейлю, Манчесте
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ру, (Оканторпу, Стоюпорту, Бері, Пітерборо, Ко
вентрі, Брадфорду, Аннану, Олдгаму, Бедфор- 
ду, Болтону, Ноттінґгаму, Дарбі і Лідсу. Були 
також почоти з прапорами з Гуртків ОУЖ. 
Перед початком урочистості прибула з прапо
ром численна делеґація Пласту на чолі з голо
вою п-ні О. Паращак. Делеґація прибула прямо

д-р Іван Музичка, Вкінці Служби Божої при
бувають всч. о. протопресвітер Сильвестер Бо- 
гатирець — ікапелян ОбВУ від УАШЦ, всч. о. 
крил. Микола Матичак і всч. о. Григорій Ла- 
зіенко, що їх 'вітає після Богослуження всч. о. 
митрат д-р Іван Музичка. Всі священики стають 
спільно до посвячення пам’ятника, що його від-

Могила-пам’ятник поляглим за волю України.

з пластового табору Верховина у Валії. Оумів- 
ська молодь, яка почала своє таборування ((дру
гий табір) прибула також із прапорами. Попе
реду прапороносних іпочотів станули в рядах 
члени керівних органів ОбВУ й представники 
та репрезентанти українських центральних і 
крайових установ та організацій.

Точно о год. 2.00 пополудні лунає команда: 
Струнко! До звіту (голові ОбВУ направо й ліво 
глянь! — і комендант свята побр. Володимир 
Лесюк зголошує голові ОбВУ пор. Богданові 
Микитину, що все готове до врочистості. По
чесні іпочоти підносять прапори на щоглах: на
ціональний і ОбВУ ;й звучить врочисто: »Ще не 
вмерла Уюраіїна«.

Опісля івоч. о. митрат д^р Іван Музичка і всч. 
о. дір 'Рафаїл Турконяк правлять урочисту по
льову (Службу Божу, до якої співають дяки та 
курсанти дяківського курсу, що саме відбувався 
в тому часі в Лондоні. Релігійні торжесгвен- 
ності надають також церковні хоругви з церков 
обидвох парафій ПУКЦ і УАПЦ у Дарбі. Гли- 
бокоповчальну й патріотичну проповідь пов’я 
зану з врочистістю, виголошує всч. о. митрат

криває офіційно голова ОбВУ пор. Богдан Ми- 
китин в асисті ген. секретаря ОбВУ д-ра Свя- 
томира М. Фостуна і побр. Петра Кіщука орган, 
референта ГУ та проголошує офіційно пам’ят
ник відкритим.

З черги всч. о. протопресвітер (Сильвестер 
Богатирець їй всч. о. митрат д-р Іван Музичка 
посвячують пам’ятник, а відтак усі отці прав
лять спільну Панахиду за поляглих за волю 
України. (В часі Панахиди всч. о. протопресвітер 
виголошує проповідь тлйбокопатріотичного змі
сту. Після Панахиди голова ОбВУ в асисті су- 
імівця і пластуна складає перший вінок у стіп 
хреста. За ним черговий вінок складають від 
українських ветеранів різних формацій, укра
їнські громадські діячі — п. Василь Бабицвкий, 
дир. Іван Равлюк та інж. Микола Щупляк. 
Складають вінки: Крайова Управа Спілки Ук
раїнської Молоді (толова д. Ярослав Рутков- 
ський в асисті сумівців), Крайова Пластова 
Старшина (голова п-ні О. Паращак в асисті пла
стунів), Головна Управа Організації Українсь
ких Жінок ((голова — п-ні Анастасія Остаи’юк 
в асисті членок ГУ ОУЖ), Управа Спілки Укра-
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Комендант свята побр. Володимир Лесюк, звітує голові ОбВУ 
пор. Богданові Микитиному.

Голова ОбВУ пор. Богдан Микитин відкриває пам’ятник у асисті 
ген. секретаря ОбВУ д-ра Святомира М. Фостуна й організаційного 

референта ГУ побр. Петра Кіщука.
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Всч. о, протопресвітер Сильвестер Богатирець і всч. о. митрат д-р Іван 
Музична посвячують пам’ятник.

Священики наших Церков правлять Панахиду за поляглих за волю 
України. Зліва направо: всч. о. крил. Микола Матичак, всч. о. Григорій 
Лазієнко, всч. о. митрат, д-р Іван Музична, всч. о. протопресвітер 

Сильвестер Богатирець і всч. о. д-р Рафаїл Турконяк.
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ПОБРАТИМСЬКА ЗУСТРІЧ ОбВУ В НОТТІНҐГАМІ

Заходами Управи Відділу ОбВУ в Ноттінґтамі 
відбулась у неділю, 26 серпня ц. р. велика, 
місцева Побратимська Зустріч.

На прикрашеній сцені красувався комбатант- 
ський прапор ОбВУ, а по правій стороні вели
кий напис: Вітаємо учасників Побратимської 
Зустрічі!

Програма Побратимської Зустрічі складалася 
з двох частин —- прийняття і танцювальної за
бави.

Святкову імпрезу відкрив о год. 4.30 пополудні 
побр. М. Гуменкж — культурно-освітній рефе
рент Відділу ОбВУ і господар Побратимської 
Зустрічі, вітаючи в імені Управи Відділу чис
ленно ■зібраних присутніх, і виголосив коротке 
слово, а потім попрохав побр. Дмитра Плешка- 
на голову місцевого Відділу ОбВУ до слова й 
тосту за український народ, а при тому всі при
сутні проспівали грімке многоліття.

На врочисту Побратимську Зустріч прибули 
гості зі сусідніх громад. Усні привіти висловили 
представники українського організованого жит
тя в Ноттінґгамі. Були також письмові приві
тання від побр. д-ра Святомира М. Фостуна, 
ген. секретаря ОбВУ та побр. інж. Петра Маслія 
з Оканторпу. Письмові привіти зачитав госпо
дар Побратимської Зустрічі.

В першій частині програми присутні мали

приємність прослухати молодого співака, п. 
Богдана Лесюка, який проспівав у власному 
супроводі на гітарі п ’ять пісень: »Там під лі- 
ссм«, »Вже вечір вечоріє«, «Вечірній дзвін«, 
»Ой, видно :село« і »У трембітоньку запраю«. 
Сумівське співоче тріо: Ірена Гуменюк, Віра 
Белецан і Леся Захарко проспівали одну пісню 
»Мені ворожка ворожила«. Сумівський дует: 
Федір Курляк і Леся Захарко виконали три 
пісні: «Дивлюсь я на небо«, »Ой, на горі, два 
дуби« і «Стоїть дівча над бистрою водою«.

На закінчення Побратимської Зустрічі голова 
Відділу ОбВУ ,побр, Д. Плешкан висловив щиру 
подяку всім виконавцям програми та всім при
сутнім, а особливо подякував паням — госпо
диням Катерині Бих і Наталці Кривій за при
готування прийняття та всім тим, хто допомагав 
у підготовці вдалої під кожним оглядом Зустрічі.

Після закінчення .прийняття відбулася това
риська танцювальна забава, до якої пригравала 
оркестра Осередку 'СУМ з Дарбі під керівниц
твом дружинника Осипа Купрянця. У прийнятті 
й забаві взяли участь понад 280 учасників', у 
тому багато молоді. Побратимська Зустріч від
булася в дружній атмосфері і закінчилася о 
год. 4.2.00 ночі.

М. В. Гуменний

Управа Відділу ОбВУ в Ноттінґгамі (1979 р.) з перехідною чашею ОбВУ.
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ПАРАДА ВЕТЕРАНІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В БОЛТОНІ

Асоціація (Британських Ветеранів першої сві
тової війни (ФАІТ), влаштувала 15 вересня це
ремонію зложення вінків перед пам’ятником 
Незнаного Вояка, на котру запрошено також 
представників місцевого Відділу ОбВУ. Наш 
Відділ репрезентували побр. І. Павкнер, Г. Пи- 
воварчук і О. Я. Боднар. Прапороносцем був 
побр. Г. Пивоварчук.

В поході до пам’ятника взяли участь: 65 ко
лишніх вояків з першої світової війни, віком 
від 82 до 94 років життя, місцева частина ка
детів, британські комбатантські організації, та 
частина місцевого артилерійського батальйону 
з гарматою.

Вінок від Відділу ОбВУ зложив пор. О. Я. 
Боднар, а відтак усіх ветеранів першої світової 
війни та по одному представникові від комба- 
тантських організацій запрошено до зустрічі з 
посадником міста н-ні Бетти Гамер і на каву.

Після представлення представників комба- 
тантських установ, п-ні Гамер попросила їх до 
короткого слова. Від української репрезентації 
говорив пор. О. Я. Боднар, який між іншим 
сказав, що «Після розчленування української 
держави по першій світовій війні, й припеча- 
тання окупації українських земель Радою Амба- 
садорів у 1923 році, наїм, українцям, осталось 
тільки священне .право, як і всім поневоленим 
народам, стати на шлях боротьби за демокра
тичну справедливість на нашій землі. За реалі
зацію .нашої державної незалежности, ми бо
ролись у другій світовій .війні .всіма доступними 
шляхами проти нашого найгрізнішого ворога -—• 
комуністичної Росії. Якщо ми йшли з німцями 
проти вашого тодішнього союзника, який тепер

е одиноким ворогом вільного світу, то тільки 
під 'умовою, що український вояк, не буде бо
ротися проти західніх альянтів. Ті, які хотіли б 
осудити наш крок, повинні б пам’ятати, що 
ворог вашого ворога не був та не іє нашим при
ятелем. Тепер ви вже маєте доволі доказів, що 
ваш союзник ОССР у другій світовій війні, це 
■грізна загроза не тільки нам, українцям, але 
також грізна небезпека демократичним основам 
вільного життя вашої країни. 'Німецький фа
шизм був формою знищування людської гід- 
ности і свободи націй включно з українською 
нацією, але далеко нищивнішою була, є і буде 
комуністична система, котра готує затладу віль
ному світові«.

■Слово представника ОбВУ, присутні привіта
ли рясними оплесками, а посадниця сказала: 
«Незважаючи що я жінка, але я знаю, що така 
рішена нація як українці, вкінці здобуде свою 
незалежність».

Після: офіційної частини відбулося прийняття 
в готелі на яке був запрошений теж репрезен
тант ОбВУ.

В заключенні я хоті®, би підкреслити, що ті 
ветерани першої 'Світової війни, що прибули на 
церемонію складення вінків з околиці Манчес
теру, могли б своєю солідарністю вшанування 
пам’яті поляглих на побоєвищах першої світо
вої війни, послужити прикладом багатьом на
шим українським колишнім воякам, що стали, 
чи стають .пасивними до діяльності ОбВУ, та 
забувають про комбатант,ську солідарність і 
дружбу.

О. Грізний

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ВІДДІЛУ ОбВУ В ЕДІНБУРЗІ

Субота, першого вересня ц. р., 'була важливим 
днем для кол. українських вояків в Едінбурзі, 
тому, що того дня відбулась у тому ж місті 
Окружна Конференція ОбВУ, вручення пере
хідної чаші 'Відділові ОбВУ в Едінбурзі та ін
формативна доповідь побр. Петра Кіщука, орга
нізаційного референта ГУ ОбВУ.

Окружна Конференція почалась о тод. 3.00 
пополудні в 'приміщенні місцевого Відділу ОУБ, 
з участю представників Відділів ОбВУ з Едін- 
бурґу, Данді, Аннану, Карлаю та представників 
української громади в 'Ґлязґові.

Окружну Конференцію відкрив побр. Олекса 
Дем’янчук голова Округи, вітаючи представни
ка Головної Управи ОбВУ побр. П. Кіщука та 
всіх присутніх, і після затвердження порядку 
нарад Конференції побр. П. Кіщук реферував 
доволі широко всі ділові організаційні оправи, 
що в їхньому обговоренню взяли участь майже 
всі присутні. Були обговорені теж питання ді

яльності Округи ОбВУ — Шотляндія. Після 
вичерпання всіх ділових справ і конференцій- 
ного порядку нарад, голова Округи побр. О. Де- 
ім’янчук подякувавши побр. Петрові Кіщуку та 
всім учасникам за ділову участь, закрив Окруж
ну Конференцію, яка й закінчилась о год. 5.30 
пополудні промиванням національного славня.

Після перерви в залі В-лу СУБ, з участю 
численного громадянства голова Округи побр. 
О. Дем’янчук відкрив інформативні сходини, а 
шан. гостя побр. П. Кіщука .привітав голова 
Едінбурзького В-лу ОбВУ побр. Є. Стешин та 
попросив його до слова, після якого побр. Петро 
Кіщук уручив Едійбурзькому Відділові ОбВУ 
перехідну чашу ОбВУ, що була признана цьому 
Відділові за його прикладну працю в цій діло
вій каденції. Після вручення чаші побр. П. 
Кіщук виголосив інформативну доповідь про 
діяльність ОбВУ, .відмітивши, що цього року 
сповняється ЗО років з часу постання ОбВУ.
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Блаженніший Патріярх Йосиф І править Панахиду за всіх поляглих за волю України.

ну й на вічну пам'ять усім поляглим за волю 
України. Таку .пропозицію підтримали радо то
дішній голова ОбВУ тгобр. хор. інж. Теодор І. 
Кудлик та члени Головної Управи й з того ча
су .почалися заходи для реалізації тієї оправи. 
Блаженніший Патріярх Йосиф дозволив уму
рувати згадану таблицю у крипті храму св. 
Софії, й самий визначив відповідне місце для 
неї, поінформувавши про це голову ОбВУ хор. 
інж. Т. І. Кудлика при нагоді його побуту в 
Римі. В між часі велися переговори з ГУ Брат
ства 1 УД УНА й Управою Братства »Броди — 
Лев« про їхню спільну співучасть у здійснен
ню запланованого діла їй коли вони погодили
ся, мисгець Ростислав Глувко виготовив проект 
лропам’ятної таблиці, а саму таблицю в марму
рі почмистєцькому зробила італійська фірма в 
Римі. Водночас на прохання Головної Управи 
ОбВУ всч. о. митрат д-р Іван Музичка, зай
мався на місці в Римі всіма оправами, пов’яза
ними зі спорудженням таблиці та підготови до 
її врочистого посвячення.

Ця врочистість відбулась у часі ювілейних 
святкувань 40-річчя єпископської хіротонії 
Блаженнішото Патріярха й в 10-річчя посвя
чення храму сіз. Софії, тобто в четвер, 20і ве
ресня 1979 року. Один із учасників згаданої 
врочистості побр. Ф. Ста'сів ось так описує своє 
враження:

»У крипті храму св. Софії у Римі спочили 
вже перенесені туди тлінні останки покійного 
митрополита Йосифа Сембратовича, Архипас- 
тиря сингальців бл. іпам. архиєпископа Івана

Бучка та ще кількох визначних діячів укра
їнського церковного і наукового світу. На сті
нах крипти видніють скромні таблички в па
м’ять жертвам концтабору в Майданку, в па
м’ять і пошану воїнам УНА, воякам з-під Бро
дів, жертвам московського терору та сибірсь
кої каторги. Між ними на видному місці кра
сується процам’ятна таблиця з  написом:

На вічну пам'ять поляглим у боротьбі за во
лю України.

ОбВУ Вел. Британія 
Братство І УД УНА 
Братство »Броди — Лев« 

Пополудні в четвер, 20 вересня 1979 р., в кри
пті зібралось численно українське громадянс
тво, вояцтво, а при невеликому престолі, що 
стояв перед таблицею по обидвох боках стояла 
почесна стійка з представників українських 
комбатантських організацій: толова ОбВУ побр. 
пор. Богдан Микитин, голова Братства І УД 
УНА в діаспорі цобр. д-р Роман Дражньовсь- 
кий, почесний голова ОбВУ побр. хор. інж. Те
одор І. Кудлик, голова Крайової Управи Брат
ства І УД УНА в Західній Німеччині побр. Ро
ман Дебрицький, орган, референт ГУ ОбВУ 
побр. хор. Петро Кіщук, пор. Ярослав Тріска з 
Еспанії, побр. хор. М. Цьолко і побр. А. Зак- 
ревськиій — представники Братства »Броди — 
Лев«.

Повагом увійшов у крипту Блаженніший Па
тріярх Йосиф у супроводі диякона й духовен
ства та почав відправляти Панахиду за всіх 
поляглих за волю України. Після відіправлен-
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Голова ОбВУ пор. Богдан Микитин, уручає Блаженнішому Патріархові 
почесне відзначення — медалю.

Блаженніший Патріярх показує присутнім грамоту почесного відзначення ОбВУ.
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ня Панахиди він посвятив пропам’ягну табли
цю та звернувся до вояків такими словами:

«Дорогі Брати — бувші вояки!
"R t/T р у п ф і  п іл  і Д а з н л л м -  р о л ї і м м —я д о п к а п п г о д м д * ----- о

(Пс. 145, 10-12). Амінь«.
Слухаючи ці зворушливі слова Патріярха, в 

очах багатьох заблесгіли сльози. Не одному 
кол. воякові станули в тій хвилині перед очи
ма життєрадісні молоді вояки, що впали в бо-

найвищий законе... І хай добро української 
нації — цей найвищий закон, буде й далі на
шим життєвим, вояцьким дороговказом!«, — 
закінчив своє святкове слово ген. секр. ОбВУ.

З черги виступив хор »Гомін« і .проспівав три 
пісні: «Марширують вже повстанці» — пісня 
УПА, «Вже більше літ двісті« — арр. А. Гна- 
тишина і »Вперед« — пісня УПА. Опісля свят
кове слово по-англійському виголосив д-р Лю- 
бомир Мазур, насвітлюючи в ньому також ді
яльність ОбВУ, її багатогранність, здобутки та 
підкреслюючи ролю і значення ОбВУ, як укра
їнської комбатантської організації в організо
ваному житті української спільноти у В. Бри
танії. Приємно було слухати слова молодої'лю
дини, яка включилася активно в українське 
організоване життя, знає його проблеми, радіє 
осягами, турбується труднощами й цінить над
бання та здобутки старшого покоління, а не 
нехтує, чи їх недоцінює, як це часто зустріча
ємо серед молоді.

Після святкового слова д-ра Любомира Ма
зура танцювальний ансамбль »Орлик« вико
нав два танці: «'Гуцульське коло® і «Коломий
ку», а потім побр. Андрій Гавірко, член Голов
ної Управи ОбВУ, представив присутнім п. 
Вольфіанґа Ґнавка та попросив його до слова. 
Гість висловив свою радість, що може бути 
учасником цьогорічного Крайового Вояцького 
З’їзду ОбВУ у В. Британії, розповів про працю 
Чорного Хреста, яка охопила також і впоряд
кування воєнних цвинтарів на яких похоро
нені поляглі Дивізійники, й в їхню пам’ять він 
разом з головою ОбВУ засвітили велику свічу, 
що її він привіз зі собою, і яка горіла до кін
ця офіційно-концертової частини З’їзду. Закін
чивши своє слово: «Слава Україні!« по-укра
їнському, гість зібрав грімкі оплески присут
ніх, за його дружнє, вояцьке слово.

Після виступу п. Вольфґанґа Ґнавка, відбу
лась нагорода почесним відзначенням — меда
лями ОбВУ, заслужених діячів ОбВУ, котрі 
пропрацювали у своїх Відділах 15 і більше ро
ків. Перед їхнім відзначенням, були вручені 
медалі ОбВУ е с ч . о. протопресвітерові С. Бога- 
тирцеві за його довголітнє капелянство в 
ОбВУ, а теж і п. Вольфґанґові Ґнавкові за 
його особливу турботу й піклування могилами 
поляглих вояків І УД УНА в Австрії. Церемо
нія вручення медалів була доволі врочиста. 
Голова ОбВУ вручував медалі, що їх тримав 
на оксамитній подушечці побр. Петро Кіщук, 
довголітній і заслужений організаційний рефе
рент ГУ ОбВУ, а ген. секретар уруЧував гра
моти. На цьогорічному Крайовому Вояцькому 
З’їзді були нагороджені медалями ОбВУ такі 
діяльні з довголітнім стажем своєї праці в 
ОбВУ, члени: побр. Іван Овчарик, побр. Зенон 
Ґайовський, цобр. Михайло Лихолат, усізМ ан-

Танцями »3алицянка«, та як завжди бра
вурним »Гопаком« закінчив свої виступи тан
цювальний ансанїбль »Орлик« у цій частині 
З’їзду, зібравши бурхливі оплески, а на сцену 
вийшов побр. сотник Іван К. Гвоздик і зачи
тав резолюції З’їзду, що були прийняті грім
кими оплесками. Закінчуючи офіційно-концер- 
тсізу частину З’їзду, хор «Гомін» проспівав та
кі пісні: «Гей браття опришки» — слова Д. Ус- 
тияновича, муз. Е. Козака, «Викопав я крини
ченьку», арр. О. Кошиця і «Ой, сів кіс на по- 
кіс« — арр. А. Гнатишина. Щиру подяку всім 
учасникам багатої і мистецької концертової 
частини З’їзду висловив побр. Володимир На- 
гаїйло, дякуючи водночас усім іншим учасни
кам програми, доповідачам, як також пред
ставникам установ і організацій та численній 
публіці, яка прибула на концерт, що йото за
кінчено проепіванням українського й англій
ського національних гимнів.

З черги побр. Володимир Нагайло розпоря- 
див про підготову залі до другої частини З’їз
ду — великої танцювальної: забави й заля по
чала порожніти. В тему часі перед початком 
забави відбулась у приміщеннях Манчестер
ського Відділу ОУБ вечеря, на яку були запро
шені гості, представники установ і організацій, 
а також і представники, зокрема голови Відді
лів ОбВУ зі своїми дружинами. Друга части
на З’їзду почалась у вечірніх годинах. До тан
ців грала відома оркестра »Ясени« з Раґбі. В 
між часі відбувалася реєстрація королев краси 
Відділів ОбЕВУ, що її проводив побр. Павло 
Ґошко з Лєстеру. До конкурсу станули такі 
королеви краси Відділів ОбВУ: п-на Леся Глу
шко з Пітерборо, .п-на Марія Ющишин з Бол- 
тону, п-на Леся Гумен — Лідс, п-на Ганя Ми- 
косовеька — Манчестер, п-на Наталка Мар- 
ченко — Лестер, п-на Катруся Стецишин — 
Дарзі, п-на Марія Борушенко — Галіфакс, 
п-на Анна Ткачук — Діннінґтон-Шеффілд, п- 
на Галина Отадник — Брадфорд, п-на Рома 
Каїпустивська — Лондон, п-на Галина Юськів, 
п-на Марія Петришин — Олдігам, п-на Оксана 
Бучок — Аштон і п-на Марія Ґанковим — Нот- 
тінґгам.

Жюрі конкурсу працювало в складі: радник 
Степан Терлецький — голова, а члени — ради. 
Антін Тисячний, п. Ігор Лучка, д-р Любомир 
Мазур, п-ні Олександра Марків, п-ні Вікторія 
Дяківська-Мулька і мїр Марта Єнкала й ви
брало королевою краси ОбВУ на 1979-80 рр., 
п-ну Лесю Глушко з Пітерборо, першою княж
ною п-ну Марію Ющишин з Болтону, другою 
княжною п-ну Ганю Микосовську з Манчес
теру. Вибраній королевій наклав корону голо
ва ОбВУ під грімкі оплески публіки, а торішня 
королева прзси п-на Ірина Нейлик, наклала 
їй шарфу. Букети квітів урунив королевій і
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кочі. В між часі відбувся теж розтрат льоте- 
рії, що йото провів побр. М. Кіндрат, член Уп
рави Манчестерського Відділу ОбВ-У. З’їзд за
крив побр. Богдан Головатий, голова Підготов

ного Комітету З’їзду, подякувавши всім за та
ку численну участь у З’їзді та побажавши всім 
доброї подорожі додому.

Учасник З’їзду

СВЯТКОВЕ СЛОВО ГОЛОВИ ОбВУ НА ВІДКРИТТІ ПАМ’ЯТНИКА В ТАРАСІВНІ

«Заквітчали дівчатонька стрілецьку імогилу«, — співається в одній з відомих усіїм нам, стрілець
ких пісень, що оспівують один із періодів збройної боротьби нашого народу за усамостійневня 
України. Період, який не був припадковим, чи винятковим, а був послідовною тяглістю змагань 
української нації за свою волю і державність. На леґенді цього періоду і героїчних чинах, тих, 
що «піднімали в лузі червону калину«, молоде покоління творило новий епос збройної боротьби, 
-стаючи під прапори УВО, ОУН і УПА. Й знову ж на героїзмі того покоління, виросло покоління 
сучасних нескоримих борців, -котрі змагалися за права і волю нашої нації, хоча й не зі зброєю 
в -руках.

Уся історія нашої батьківщини, від -сивої давнини є горнилом на грані двох світ-і-в, у якому 
український воїн у древніх часах схрещував свій меч із степовими ордами й -шоломом пив воду з 
Дону. Безмежній -степ 'виховував завзятих -степових лицарів, що їх боялася горда Візантія, і які 

знали, що йдучи -на криваву ірать треба здобути перемогу, або полягти, а не посоромити землі 
руської. Цю лицарськість древніх воїні-в Русі-Ук-раїни перейняло .нове степове лицарство — коза
ки, які створивши військовий орден — Запорізьку -Січ — дивували світ своїм героїзмом, своєю 
очайдушні-стю і безстрашністю. Вони наганяли жах на османську імперію своїми морськими похо
дами, громили армії могутньої тоді польської держави, встеляли московським трупом конотопські 
поля і безстрашно штурмували московські редути під Полтавою. Це було лицарство унікальне 
-своїм характером у цілому -світі.

Коли ж після .вікової неволі Україна піднялась знову до вільного державного життя, в її обо
роні розгорнули прапори прапори збройної боротьби гідні нащадки мазепинців. Як відгриміли 
криваві бої, вони творили збройне підпілля, творили леґенду Холодного Яру, формували ОВ-У, 
СУМ, УВО, ОУН, гинули у в’язничних підвалах розстрілювані катами з Ч'ВКА, ҐПУ, НЮВД, вми
рали на шйбеницях, коротали своє життя в московських і польських в’язницях, а коли ж уда
рили -громи другої світової війни, українські воїни й патріоти знову піднялись до боротьби за 
визволення України.

Вони писали своєю кров’ю і своїми великими жертвами сторінки новітньої історії нашого на
роду -в сучасному XX століттю. Вони самі, й їхні чини ставали легендою, і .на тій леґенді виростали 
нові переємники визвольної боротьби української нації — нові нескоримі борці, котрі йдуть тепер 
свідомо на мучеництво, знаючи, -що народ потребує нових апостолів великої Правди.

В суачсній Україні, в нашій -Батьківщині, дівчата не квітчають могил, ані стрілецьких, ні ко
зацьких, бо їх розорюють і нищать московські окупанти, намагаючись затерти всякий слід геро
їчного минулого українського народу, того народу, який віками бореться, карається, але не ко
риться. Ворог руйнує не лише окремі могили, але й цілі -цвинтарі. Такого дикунського варвар
ства не робить жодна нація у світі.

-Але пам’ять про славних предків, про героїчні їхні чини живе -й житиме серед народу. Цю 
пам’ять хочемо -й ми, українські вояки, зберегти тут, у цій вільній країні, .на цьому куснику нашої 
власної землі — оселі нашої сумівської молоді ми здвигнули цей пам’ятник — символічне по
єднання козацько-стрілецької могили. Здвигнули ми його в пошану древнім княжим воям, воле
любним -козакам, Українським Січовим Стрільцям, воякам, підстаршинам і старшинам армії Укра
їнської На-родньої Республіки, Української Галицької Армії, Січовим Стрільцям, Гетьманським 
військам, українським -півстанцям, патріотам з-під прапорів СВУ, ОУМ, -Карпатським Січовикам, 
Дружинам Українських Націоналістів, бойовикам УВО, членам і члевкам ОУН, воїнам УПА, 
І УД УНА, всім українським воякам, котрі хоч і в чужій уніформі але з чистим українським 
серцем упали в боях за волю України та всім українським патріотам, котрі -поклали своє життя 
за волю нашої Батьківщини, згинули замучені у в ’язницях, концтаборах і на засланнях. Усім 
їм, відомим і невідомим, присвячуємо цей наш пам’ятник, бож вони віддали на вівтар вітчизни 
найбільший свій скарб — своє життя, за те, щоб жила українська нація, і щоб Україна була 
вільною державою.

Хай цей пам’ятник нагадує повсякчасно нам, і' нашим молодим поколінням тих усіх, що у роз
квіті свого молодого, часто, ще юного життя, прощались з ним, віддаючи його у великій жертві.

Ха-й цей пам’ятник пригадує постійно нам, українським воякам, наш вояцький обов’язок — далі 
служити вірно своїй Батьківщині j своєму народові.

'Вічна слава поляглим за волю України!
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»І ОСЬ ІДЕМО В БОЮ ЖИТТЄВОМУ . . . «

У відзначення 50-річчя Організації Українських Націоналістів, що відбулось урочисто в Ман
честері, Велика Британія, в неділю, 17 червня 1979 року, Головна Управа Об’єднання бувших 
(Вояків Українців нагородила почесним відзначенням — медалями ОбВУ дост. Ярослава Отецька — 
Голову Проводу ОУН за його довголітню працю, посвяту, терпіння і зусилля, а також нескоримого 
борця за права й волю українського народу — Валентина Мороза за йото героїчну стійкість, без- 
компромісову боротьбу р ворогом і  нескоримість. Унаслідок дуже обмеженого часу при врученню 
медалів, голова ОбВУ побр. пор. Богдан Микитин, не мав змоги виголосити святкового слова з цієї 
нагоди й це йото слово друкуємо понижче для документації.

* Н= *

Дорогий Пане Голово!
».І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт« -— співається в Марші Україн

ських Націоналістів.
Такими твердими і незламними були всі ті, що 50 років тому творили ОУН, усі ті, що горнулись 

під гш прапори, боролися і клали своє життя за волю України й української нації.
Такими були й Ви, ставши молодим студентом, на шлях служіння своїй нації, і таким Ви зали

шились, ідучи шляхом безперервного труду, поневіряння, посвяти й зусиль, вибравши цей шлях, 
про який -говорив на Першому Конгресі сл. нам. полк. Євген Коновалець, кажучи, що маємо до 
вибору: »або бути творцями, або жертвами історії«. ОУН вибрала цей перший шлях і з нього 
ніколи не зійшла. -Цей перший шлях вибрали й Ви, дорогий Пане Голово, й ним проходить усе 
Ваше життя, що йото Ви присвятили великій ідеї, великій національній справі — визволенню 
України.

Сьогодні ми, всі радіємо, коли відзначуючи 50-ліття ОУН маємо шану вітати Вас серед нас. 
Вітати Вас, як одного з плеяди тих великих провідних діячів, що творили, духово й ідеологічно 
наснажували та -очолювали Організацію, вписуючи на її сторінках героїчні чини.

Ми не в силі Вам подякували за Ваш всеобіймаючий вклад в ОУН. Робить це історія. Все таки, 
дозвольте за Вашу працю, посвяту, терпіння і зусилля нагородити Вас хоч і дуже скромно — по
чесним відзначенням нашої комбатантської організації — медалею ОбВУ.

* * *

Дорогий Валентине Яковичу!
Декілька років тому, ми ввели в нашій комбатантській організації: Об’єднанню бувших Вояків 

Українців -у -Великій Британії, тарний традиційний звичай звати себе побратимами та плекати 
побратимство, так, як це водилось у княжій Русі й серед нашого славного козацтва, як це води
лось і в новітніх часах збройної боротьби за визволення України.

Тому дозвольте привітати Вас у нашій громаді й від нашого вояцтва словами: вітайте дорогий 
побратиме!

Вітаючи Вас ми воі радіємо, що Боже Провидіння дало Вам змогу видістатись у вільний світ, 
у якому Ви зможете й -далі ще з більшою -наснагою працювати для визволення України й нашого 
народу. Є тарний -грецький переказ, що одного разу в старовину, грецьке невелике військо, яке 
опинилось віч на віч переважаючих ворожих сил, ох-ошгв переляк, який передався і їхнім ко
мандирам, і вони не захотіли вести військо до бою. І тоді виступив скромний співак, і -своїм сіпавом 
так підбадьорив греків, що вони кинулись очайдушно на ворога і його -перемогли. Так само, Ви 
перемогли Вашою стійкістю московсько-комуністичний режим, а Ваші писання збуджували й 
скріплювали та оновлювали дух-овість нашої нації, затиснену ворогом, і зроджували борці-в за 
права і волю України. ІВи стали символом боротьби, що її розгорнула сучасна молода Україна, бо
ротьби, яка вже не (припиниться, а навпаки, буде розгортатися і могутніти. -Ви не завагались стати 
на іггрю з грізним могутнім ворогам і не зійшли з поля бою.

Дозвольте нам, Головній Управі, Об’єднання бувших Вояків Українців у Великій Британії за 
Вашу героїчну стійкість, за Ваші полум’яні слова духової наснаги, що їх Ви дали для нашої нації, 
за Ваші терпіння і -Вашу велику нескоримість нагородити Вас почесною нагородою — медалею 
ОбВУ.
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відійшли у вічність
БОЙКО МИХАЙЛО

нар. 16.6.1921 року в Дмитрові. Вояк І УД 
УНА. Помер у Ноттінґгамі 19.4.1979 року.

ГАРАСИМІВ МИКОЛА
нар. 8.2.1919 рокзу в с. Лашпині, Бережан
ського рай., Тернопільської обл. Підстар- 
шина артилерії сов. і німецької армій. 
Учасник боїв на фінському фронті, під 
Лєиінґрадом і у Франції. Нагороджений 
медалями за хоробрість. Помер 6,11.1979 
року в Манчестері й там похоронений.

ГНАТИШИН ВАСИЛЬ
нар. 9.1.1924 року в Самбірщині. Вістун 
німецької армії у 1943-1944 рр., вістун І 
УД УНА. Помер 31.3.1979 року в Гаддерс- 
філді.

ҐІНДА ОСИП
нар. 6.4.1917 року в 1с. Залуже, Лемківщи- 
на. Вояк І УД УНА. Помер 21.5.1979 року 
в Болтоні.

ДАЛЯК КОНСТАНТИН
нар. 31.8.1923 року в с. Бінчарове, Лем- 
ківщина. Вояк І УД УНА. Помер 10.7.1979 
року в Едінбурзі, Шотландія.

ДАНЧУК АНДРІЙ
нар. 7.5.1910 року в с. Русилів, Бучаць- 
кого рай. Вояк польської армії в 1931-1932 
роках, вістун І УД УНА в 1944-1945 рр. 
Помер 12.4.1979 в Лечворті.

ДУДАРІВ КОНСТАНТИН
нар. 15.6.1899 року. Інженер аґроном. Пор. 
армії УНР, і пор. Карпатської Січі в 1938- 
1939 роках. Помер у Лондоні 6.4.1979 року.

КУРИК ВАСИЛЬ
нар. 21.7.1925 року в с. Стара Ропа, Львів
ська область. Вояк І УД УНА. Помер 24.7. 
1979 в Лідсі.

ЛОВЧИЙ ФИЛИМОН
нар. 5.12.1913 року в є. Бариші, Бучаць- 
кого рай., Тернопільської обл. Вояк І УД 
УНА. Помер 27.9.1979 року в Ноттінґгамі 
й там похоронений.

МИКОЛИШИН МИКОЛА
нар. 18.11.1912 року в с. Парочин, Терно» 
пільська область. Вояк І УД УНА Помер 
у липні 1979 року в Рочдейлі.

МИРОНЯК СЕМЕН
нар. 23.2.1906 року в Надвірній, Івано- 
Франківська область. Вояк польської ар
мії. Помер 14.5.1979 року в Галіфаксі.

ПЕЛЕХАТИЙ СТЕПАН
нар. 12.3.1910 року в Бережанах. Вояк І 
УД УНА. Помер 5.6.1979 року в Брадфор- 
Ді-

ПОТРИМАЙКО ІЛЛЯ
нар. 1.8.1920 року в с. Олеша, Івано- 
Франківської обл. Вояк І УД УНА. По
мер 8.6.1979 року в Олдгамі.

ПШЕНИЧНЯК ВАСИЛЬ
нар. 25.7.1920 року в Підгайцях. Вояк І 
УД УНА. Помер 3.6.1979 року в Лінколні.

СЛОБОДА ІВАН
нар. 4.7.1904 року в іс. Урмані, Тернопіль
ська обл. Вояк польської армії в 1924-1926 
роках і вояк І УД УНА в 1944-1945 ро
ках. Помер у Чіддінґфолді 20.2.1979 року.

ХУДЗІЙ ТОМА
нар. 27.2.1915 року в Бібрках Великих. 
Вояк І УД УНА, активний громадський 
діяч. Помер 20.3.1979 року в Олдгамі.

ЦЕБРИК СТЕПАН
нар. 18.2.1921 року в Лужку Горішньому, 
Самбірщина. Підстаршина І УД УНА. По
мер 15.2.1979 року в Ґлостері.

ШИРИЙ АНДРІЙ
нар. 14.12.1905 року в м. Жовкві, Львів
ської обл. Вояк польської армії в 1926- 
1927 роках. Гарматник І УД УНА. Помер 
8.10.1979 року в Ковентрі.
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Вилітав

РІК 18 1979 Ч. 18

Ю. ПРОКОПЕНКО

ЛЕКЦІЯ ВИХОВАННЯ
(Гумореска)

Чомусь жінки твердо переконані, що чо
ловіки потребують повсякденного вихован
ня. І з наполегливістю, якій може позаздри
ти досвідчений педагог, виховують нас на 
позитивних прикладах.

Наприклад, моя дружина не пропустить 
нагоди, щоб зайвий раз нагадати мені про 
те, що я міг би бути кращим. Чоловіки її 
подруг і додому вчасно приходять, і квіти 
дарують, і взагалі здмухують порошинки з 
коханих дружин. Якщо вірити її словам, то 
сильна половина людства тільки тим і зай
мається, що миє підлогу, пере простирадла 
і бігає з торбами по базарах. Наче в телеві
зорі не показують гокею, наче не існує ша
хів і пивних.

Але якщо є на світі те саме рівноправ’я 
жінок і чоловіків, то я теж маю право вихо
вувати свою дружину. І теж на прикладах. 
Чи не так?

Приходжу я, приміром, додому після ро
боти, а дружина, як завжди, за виховання 
береться:

— Порядні люди не вештаються вечорами 
хтозна де, а до сім’ї поспішають! Ось чоло
вік моєї подруги сьогодні з роботи відпро
сився на цілу годину раніше, щоб дитину з 
садочка забрати . . .

— Може, чоловік твоєї подруги і відпро
шується з роботи, — переходжу в контр
наступ, — а ось мій друг Петренко прихо
дить додому завжди опівночі. Я з ним лише 
по молочному коктейлю випив — і чимдуж 
до тебе. А він ще на станцію поїхав. Каже,

там завжди свіже пиво продається. А на 
станції знаєш як? Обов’язково зустрінеш 
людину цікавої долі, розбалакаєшся .. . От
же, дякуй, що я з ним не поїхав!

Наступного дня дружина знову почала . . . 
Мовляв, чоловік моєї подруги і килими ви
трушує, і підлогу підмітає. А я їй:

— Щодо витрушування і підмітання, то 
мій друг Петренко вважає прибирання квар
тири — не чоловічою справою. А остільки 
він самітний, то сидить дома по самі руха 
у грязюці.

— Ну й нерозумний твій Петренко, — 
тільки й знайшлася дружина.

Прикладів було в неї на всі випадки жит
тя. Та я завжди мав чим відповісти.

— Чоловік моєї подруги зварив такий 
смачний борщ, що сусідка порадила віднес
ти його на конкурс кулінарів-аматорів, — 
ніби між іншим розповідала вона.

— А мій друг Петренко, — реаґував я на 
розповідь, — принципово нічого не готує. 
Коли він дізнався, що я вмію смажити 
яєшню, то від подиву ледве не впав.

— Підсмажити яєшню — це все, що ти 
вмієш! — з нудьгою в голосі мовила дру
жина.

— А картоплю варити? Хіба я не можу 
зварити картоплю в лушпинні? Якби Пет
ренку про це сказати, він би просто не по
вірив, — відповів я.

Спершу від моїх прикладів дружина кри
вилася, наче від перцю, а згодом почала 
вислуховувати мене з увагою. Коли, на-
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приклад, я розповів, як Петренко пропив до 
останньої копійки свою зарплату, в той час, 
як я дозволив собі на радощах розпити з 
друзями лише пляшку-другу »Шампан- 
ського«, вона сумно зауважила:

— Це він п’є від самотності. А тобі чого?
У яку б халепу не потрапляв Петренко, я

негайно доповідав про це дружині. Вона 
знала про його життя більше, ніж про моє. 
Тепер усе менше й менше чув я від неї про 
чоловіка її подруги.

Часом, коли я забував розповісти чергову 
пригоду приятеля, дружина нагадувала:

— Ну, що там іще Петренко накоїв?
Довелося розповісти, як він розбив шибку

в продуктовому магазині (звичайно, випад
ково), і його повели в поліцію. На очах у 
неї з’явилися сльози.

— Ти знаєш, до чого він так докотиться? 
— суворо спитала вона.

— Він — не знаю, а ось я докотився до 
того, що сьогодні прийшов раніше, ніж зав
жди, — похвалився я.

На ранок Петренка відпустили. Він від
бувся штрафом. А наступного вечора знову 
таке наробив, що я з великим задоволенням 
розповів про це дружині.

Звичайно, моя неуважність, неакурат
ність, вайлуватість — усе це здавалося ри
сами янгола на тлі похмурої тіні Петренка, 
що вітала в нашій хаті і, здається, навічно 
прописалася в ній.

Як завжди, у свято жінки я мучився проб
лемою: що дарувати дружині? Можна було б

обмежитися фразою: »А Петренко нікому і 
нічого не дарує«. Та, либонь, це було б за
надто. Я довго ламав собі голову і таки 
придумав:

— Знаєш, люба, — кажу їй, — у мене по
дарунок цього разу незвичайний. Хочу по
дарувати тобі приємну новину.

— Яку? — здивувалася дружина.
— Наші шляхи з Петренком назавжди 

розійшлися.
-— Це як розуміти? — вона завжди все 

любить уточнювати.
— А так. Просто. Петренко для мене біль

ше не існує.
— Чому? — поцікавилася вона.
— Тому, — врочисто кажу, — що Петрен

ка я вигадав. Мого взагалі не існувало і не 
існує.

Запала тиша. Кілька хвилин дружина зо
середжено дивилася у вікно. А потім мовила:

— До речі, чоловік моєї подруги ніколи не 
обманює.

— Я не брешу, слово честі.
— Річ у тім, — сказала дружина, — що 

позавчора я познайомилася з цим самим 
Петренком, який на заводі у вас працює. І 
вирішила зайнятися його вихованням. Сьо
годні, наприклад, ми з ним збираємося до 
театру.. .

Я був приголомшений. Адже ніякого Пет
ренка на нашому заводі нема. Хоча, зда
ється, кілька днів тому у конструкторсько
му бюрі з’явився один. Так, так, його пріз
вище Петренко.. .

У селах і містечках поневоленої України 
люди гонять самогон. І от якось в одному 
селі прибіг хлопчик додому та й навухо 
шепче батькові:

— Тату, в дядька Охріма вже горілку 
гонять з маку .. .

— А ти бачив? — питає батько.
— Ні, але я чув як дядина говорила до 

дядька: »Ось я тобі зараз дам скуштувати 
макогона!..«

*
— Вона так багато витрачає грошей на 

всяку косметику, що збожеволіти можна.
— А ти бачив її без косметики?
— Ні.
— Ото й добре! Бо давно б уже збоже

волів! . .
*

— Як ваші нові сусіди?
— Нестерпні.
— Чому? Галасливі?
— Аби ж то . . . Так тихо говорять, що ні

чого підслухати не можна.
—  7&—
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сьогодні зробив одне добре— Мамо, 
діло.

— Що ж ти зробив, синку?
— Двоє бігли до поїзда. Я нацькував на 

них нашого пса, і вони так втікали від нього, 
що встигли на поїзд.

*
У колгоспі »Успіх Леніна« відбулися кур

си трактористів. Приїхала екзамінаційна ко
місія і голова питає курсанта:

— Ну, що тепер уже знаєш, як працює 
трактор і скільки в ньому кінських сил?

— Та знаю, — відповідає той, — та тільки 
ніяк не второпаю, як у нього тих коней за
прягають . ..

*
Під час XXIII з’їзду КПСС Брежнєву 

доклали, що серед делеґатів є американ
ський шпигун. Брежнєв покликав аґента 
КҐБ. Той став спереді спостерігати за деле
гатами. З усіх присутніх він зауважив лише 
одного делегата, що уважно слухав промов
ця і зараз же заарештував. На питнаня 
Брежнєва, як він зміг так скоро виявити 
шпигуна аґент КҐБ відповів:

— Ленін учив нас, що ворог ніколи не 
спить.

*
Совєтський громадянин втік до ЗСА. Ко

респондент запитав його:
— Які житлові умови в СССР?
— Ніхто не протестує.
— Які ціни?
— Ніхто не скаржиться.
— А який рівень життя?
— Ніхто не нарікає.
— А чому ж ти втік до ЗСА?
— Бо я нарікав.

Коли Москва насильно перервала гумані
тарний комунізм Дубчека в Чехо-Словаччи- 
ні, за якийсь час серед празьких студентів 
появився такий анекдот:

— Ти знаєш, всіх школярів запрягли ви
збирувати в лісі жолуддя.

— А нащо?
— Щоб не могли родитися дубчеки. ..

*
Лікарка в соціялістичній Польщі бачить, 

як урядник числить свою платню, слинячи 
що-хвилину пальці:

— Це що робите, дуже негігієнічно. Не 
боїтеся бактерій?

— Прошу пані, з моєї платні не могли б 
вижити навіть бактерії.

—  Слідкуйте уважно за виразом обличчя м оєї 
друж ини, коли вона дізнається, щ о я запросив 

усіх вас на о б ід і

НЕПРИЧЕСАНІ ДУМКИ

Той найбільший завойовник, хто завою
вав сам себе.

* * *
Краще, щоб плакала дитина ніж старець.

* * *
Втелющив свої мрії в життя.

* * *
Немає поганих лікарів, є нікудишні хворі.

* * *
Майстер живого сміху.

* * *
Захлинувся від повного щастя.
Не озивайся, коли тебе не тукають.

* * *
Не з кожного пня можна витесати святого.

*
Хто вівцею стане, того вовки з’їдають.*

— 80



КООП БРАТИ BA

»НОВА ФОРТУНА«
ДАЄ ВИСОКІ ДИВІДЕНДИ.

ВСТУПАЮЧИ В ЧЛЕНИ
КООПЕРАТИВИ, 

ДОПОМОЖЕШ СОБІ
Й УКРАЇНСЬКОМУ

ПІДПРИЄМСТВУ.
ВСІ В ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВИ

»НОВА ФОРТУНА«!



Ціна £ 1.25

P rin te d  In  th e  U n ited  K in g d o m  b y  U k ra in ia n  P u b lish e rs  L im ited  200 L ive rp o o l R oad, L ondon , Ml.


