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Б. Бора 

ВІРЮ ... 
Вірю у силу твою, Україно, 

Вірю, що кат не покорить тебе, 

Вірю і дивлюсь в майбутнє спокійно 

Дивлюсь холодно в обличчя судьби. 

Вірю, до стіп не поклонишен хану, 

Ласки у нього не будеш благать. 

Ні, Украіно! Я вірю в хвилину, 

Вірю, тобі ще поклониться кат! 

Вірю, що ти не заломишен в змагу, 

Серце в огні перетопиш на сталь. 

Вірю в очайдушність, відвагу, 

В душу твою - сонценений хрусталь. 

Вірю, що ти крізь пожарища, попіл 

Кроком відмірюєш путь до мети, 

UЦо на багнети в останнім окопі 

Будеш, н вірю, побідником ти! 

Вірю у силу твою, Україно, 

В джерело крови і віри без дна. 

Вірю і дивлюсь в майбутнє спокійно. 

Знаю, ще будеш Соборна, Вільна! 

Ріміні, 22. 7. 1946 
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Між царською Росією і сучасною комуні
стичною для нас немає різниці, бо обидві вони 
уявляють собою тільки різні форми москов
ської деспотії та імперіалізму. 

Симон Петлюра 
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Ніколи не кажіть, ЯК щось треба робити. 
Скажіть тільки, ЩО треба зробити і будете 
заскочені винахідливістю ваших підчинених. 

ген. Паттон 
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На героїзмі УПА і визвольно-революЦІниого 
підпілля будуть виховуватися нові українські 
покоління. Бієць УПА, український револю
ціонер заступить місце мужнього спартаиця 
в історії людства. 

ген.Тарас Чупринка-- Ро~ан Пlухевич 
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... Серце кинувши в шторми і штилі, 

Ми в обличчя плюєм сатані 
І незрушно на тонни, на милі 

Розраховуєм дні. 

О. Близько, «Матроси» 
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Націеиальна сила лежить єдино виключно 
11 серцях і у вдачах людей. 

С. Л. А. Маршалл 
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1 ї П ІЧнтрuф.111,1 tп. Aд.l:.ta 

Jl.., 5 С ;tt) po tl'JІ ot., 1 -\о с .'-111 Rip:--1 .. ' \. Со:фрс.,tа, Nарка 

Jt.) 6 Ч llo t> ..l. Г,1ЇІІ І .1 .'1 l ' tл.l іі І\.рu ннl . І ' срн.п. і ІІ рот.1. 

:ю 7 J] І l.'t)."lo TOl А ІІІ<їІр . СМ . С ндІоІН.'f' Ї JІ 

_2_1 __ ~--~..!.:.Г ·" щ. Тсодор.l Т:__"Рс_·с_"_'~с_· __: _ _:_Л_с,,с_,'_:_"_:_і!-'-- , -'і JІ:__ __ 

22 І) 11 
2\ 10 11 
2-1 11 в 
2\ 12 с 
26 13 ч 
2ї 1. Г1 

21-. 1 ' с 

~9 1 16 1 н 
30 17 11 

2 ІІ .ІІ. J!нt;l., 1-\нр .. \.,ск.,lЄІІ. 
І " н мсн с: я Пt' Vt С\1 . 

t В.ччоJІо ~1 с" ~ Во1r11 а нн .111 
l) І І\· Фr•~ ІЗt:А .. flt·тp,, А гон . 11 . 

Люt.l ІІІІН ~ - І рнфа..1і'1 сн . 

t І сус а ХрІі СТА ч ('.10Н . 

t ~ . осrrа1.1ІІІІ н Пресн Бm·ор 

1 3 11. н. ІІнтд .. ГІІхона •r. І 
Ма11уtл.1, Са нсла , Ісмаїла r-t. 

3 l ! .11 _. ~ .( ~~~ ., l. 
Агрн і1І ІІН 

ІІt а ІІ• Хрест . 

flp()C IOf\"'.1 Луи і і 

ІнJн~ • Іlан.1а 

7 са бр Во..1од. 

ІрІІJІ('Н 

4 ІІ .п . З.СІ•-д
Люцщtн, І.:міліІ 

L------------------------



В урочистих актах закоподатиих, у війні за 
волю і в повставних винвив наш народ свою 
непохитнУ волю- жити незалежним, держав

ним життЯм. 

Симон Петлюра 

15. 
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Оигаєнь 
~.-•. j_~с·.~, -д·.~--У·к•р•>•Ї•ІІ•СІ•,І<•,·,,.·, •к•а•л,·, ,·,д•а•р---r--А•>--ТІ~,::--і 

1 J 8 В Лсонтіи м . l 'cot"> .lлJ.дa 

2 19 С t Юдн бр.п> Госп . ал . П . П р . Д. Марїі 

Л ена 11 3 20 Ч .Мстод і н ГІ .п.1 р . o t , 
4 21 11 І0.1і нна Тарс . . \1., у ,, ,.р н ха 

Л ІІ ТОІ І іН 1_.::_5__,_2:_:2:..c__t :..:: _,_С".::_·_:_всен ін Са ."І.t осат . o t. 

6 23 11 4 11. г.. ГІ}ІІ-д . , .\ ІJНІІІІ ІІІІІ \1.. 1 .:; ll .rt.·j.Cн.~l. . 
24 11 
25 в 

9 26 с 
10 27 у 

11 2S 11 
12 29 с 

11 30 11 
14 
15 
16 
І ї 

18 
І ~ 

І 11 
2 13 
3 с 

4 'І 

5 11 
6 с 

Рождсспю Ін . ХрсСІІІІt'.lН 

Фснр01tіЇ н м . 

/J. ,l ІШ,\3 Сслу н . 11 . 

Ca.,tco tta Стр.l ІІ ІІОІ І р. п . 

І І ср. : .. t щ. Кн р.1 іі І н .lІІа бер. 
lІернон . . -\н. Il c tpa іі Іl а н.1.1 

5 11 . n. ІІиц .. Соб. 12 . \н . 

І{осм и іі д., ,,, 'н на бер. 

t ІІ олож . l 'І t зн lІ рссв. Ьог . 

Н кннта м . 

А 11дрс JІ і{рнт . <t Є ІІ ., Иартн :1. 

:\1· .-шасін Атон. п. 

С 11 сп н Вс .. 1. 11. 

І{ нрнла і Метод . 

<?JІ ІІ ССН 

f\ tt p ІІ Л.l, 3С І ІО ІІ .l 

7 бр.м . , А .\t слїі 
ІІі }І І . ,, ,,,,, , 

Ін а ІІ .l r lla .l hб . 

6 ! ! .!1.'3.<-..: н .~l.. 

Ет t.1 ІІ С tt турн 

1 \: нр ІІ Х .l 

JЧ.п. Еож. Ска 11 . 

Олс t< сі я 

С и .\t. , Кам ід .. НІ 

Н і ІІІ(С ІІТ і)І '1 11 . 

20 Н 6 Н. п. Пм·rд .. То.". й Ак.11. ї ІІ . ІІ .3.(; н. ,1 . 
2 1 8 11 
22 9 1:! 
23 10 с 
2·1 11 ч 
25 12 п 
26 13 с 

27 14 н 

28 15 п 
29 16 R 
30 17 (; 
31 I R У 

ІІрm<о ІІ і}І '' ""· 
І lа І шратін с м: . 

t Л Іпоні >t ІІ с• І . п . 

І І срест. 0.1 І. ГІ І 1\ нї н . К ниг. 

І І ро t<да й І л .1рін м . 

Соб. Арх. Га11 р І·й.1а 

І І р.l t<ССД ІІ дів . 

1'1 .1рії Ма 1·д. 

Л ІІ О•l і н зрі н м .. 
ХрІt СТНІ t и дін . 

Нt<ова ан . 

Л ннн .,t . І І . /І,. М . 

7 Н . n. !Іятд. Н. Си. Оrціи \ ІІ.ІІ.3.С и .,(. 

t Володимира В . І<н нзн ріuн . J-J аз.1 рін, Іннок . 

А тІІІІ ОІ 'Сна см, Мартн 

Марини нм: . І І'натін Льойол і 

Нюmта Амастр .• є~ІІJІ. м . П етра u ок . 



Не з'їздами й нарадами відбудуємо Україну. 
НацІональна Україна постане як внелід нашої 
боротьби, вашої хоробрости й самопосвяти. 

М. Колодзінський 

Не промовами і ухвалами бІльшости вирі
mуютьси великі проблеми - але залізом і 
кров'ю. 

О. Бісмарк 
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с. .J.. 

І 1191 11 І МаІ<рІІнІІ, Дія 11. 

2 20 С t І .1їі 11р . 

3 21 1-1 
4 22 11 
5 23 в 
6 2! с 

7 2\ ч 

8126 11 
9 27 с 

10 28 " І' 11 29 11 

:~ ~~ ~ І 
Іі І Ч 

15 21 !І 
~ ; сІ 

1 ~7 51 !Зrі' !9 
20 7 с 
21 8 'І 
22 9 п 
21 10 с 

8 І І. n. ІІ нт.1., Снч. іі Ін . юr 
l\\.1pi1 МаІд.1ЛІІІІІІ рінно.lІІ . 

Трофн,,1,1, Тсоф11 .1.1 ·''· 
t L)()p1! C.1 і і Г .. 116.1 ,\1 , , .'\. ' ЧІ L І .ІІ .\1. 

t У СІ І СІ ІІ ОІ СН. Л І І ІНІ 

(-'['..tолмt o t . . ІІ.1r.•с,н·н • • '' ''· І 
t! ! . ІIIlї.'.ll'ii.'ott)Jt,l ilІ .ll\1 L'.lH 11'1. 

\,) 11. п.ІІнтд., ІІрох., ІІнк.ав 
І-\,1ЛІІІ ІІІ І(.1 .\t . 

С н:ІІІ іі С 11 лн.1ІІ.1 ,111. 
(-" 11,1,0IOI.'1J. llli. 

Jlpoicx. Лерсн Ч. ХрсСІ.l 

f І ср. м.щ . СІС·фJна І І t:рно.'t' І. 
! С.1.1І(Ї~І, .. ·L.l .. l ,\1,11'.1 іі Ф:tІІСТ.l І] 

10 11. "· 11и тд., Єф. Отр. 
С:ІІСІІ І ' ІІіН r>t. 

ІІrсображеІІНЯ Госхюд. 
До .,tС1і)І 11 .\1. 

~МІІ.lІі~ІІІ.1 f{ІІ З ІІК. іс. 

t М.пін .111. 
Л.111J1 1.' 111іJІ .'І, 

2і' ljt' 11 11 11. п. ІІ нц ., Єоп.l3 м. 
?5 12 11 Фоrін ІЇ Ан нюІпt ,,,, 

26 13 В М.шс ІІ~t.l іс. 
2 ї І+ С t ІІсрев .... t щ. Тсо ,1,. I IL'чt:p . 

28
1 

І Ч Ycn. Прссв . Боrороднці 
29 16 ri ІІ срсн. І І срун:отн . 06 ,-, .па 

_,l ,Іr::=, 

Руф І І І J 

!Ір. ,1. ,Ч.АІІ.А ,1 . 

9 н .... з.с".д. 
J1.or.JЇІ t i І <.1 

.Ч.н. Б. С. 

llpeotlp. І 'оснод . 

}{,1f'T,111,1 М. 

1-\нріНІ<.l, Е .ч. 
І)п ,,а, , ,, 

10 ІІ .... :1.L н.Д 
І ]t),ї,'tін і Зуз . 

1\ :оtрІІ 

І І10.1іта і К.1с. 

Ett іСб іJІ ,\\, 
Ус ІІ.ІІр. ,.l, .)\ .l рі J 

ПпахІІ'І,l, l'n~.: .1 

11 н .... З.Си., 
Одt.: ІІІІ І~ ІС. 

ІІІ .l !І J 

i )t:p 11 ,1J1 ,'~ .1 ,111 . 

ЇJ о,НІІІ ІІ фра1щ. 

Фн.1.ЕL'ІІ., ·~.11\.':. 

12 Н.п.З.Сu., 
... 'Jю,l, BIII\.1 1\О р, 

C.1 .,tyi~1.1 

іі оснф.1 Ка .. 1.1с. 
Лш·уст ІІІІ а 

Ус . гол. ІІІ. Хр. 

ВсІІн .чн ІІ а · -=3-=0_,_1:_:7_.__:с:..._с_:_)'\ нро ІІ (І ,\1.. 

~~J~І0~1~S~н~!~;~2~І ~І .~"•·~~·~"~тд~.~·q~,~~~о~о8.n~л~.м~. І .. І~3~Н~.з.с" . і · 
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Найсвітлішою сторінкою Київської держави 
була боротьба за панування над степом. З цією 
боротьбою в'яжеться наша цивілізаційна мі
сія й оправдання вашого існування на грані 
двох світів. 

М. Колодзінський 
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20 

І І ~ 11 
2 20 в 

2 1 с 
4 22 1 1 
s 2> n 
6 2+ с 

2\ 11 
26 11 
27 в 

10 2' с 
11 29 ч 

12 '10 11 
1'\ 11 с 

111 1 1 11 
1' 2 n 

Л•• .1.рсн СтраІТІІі\.',1.арх.1 .ч. 
Са.,tуїла нр. 

Т.1дrн ,1 11., Насн ·''· 
Лг.1ТОІ І НІС1 .ч. 

Луr 1 .1 м., ІрІІІІ С~ І С."1. 

\-ttTIІX,l (\\. 

11 11. 11. !!нІt., ІІ . чщ.В,1р. 1 

А . ч,ін• •·, іі '' ·'' ·' · 'ії ч. 
ГIІI ,\tL't l .l 11. 

l lprІ. ll c·•L'pc•· ••••x Ot•t••• 
Усі''''· Го.1 . І r~.1н.1 Хрс( І. 
A.lL'І~C . , І н. іі 11 ,1н·r .1 ІІ оІІ.ІІІ. 

t І Іолож. П онс.1 llpl'CІ'. I~or 

І І І і 11. 11 H'l,t .• 11 .1'1. ,,, ll< 

,ч,, _ч, ••па .ч., І н. ІІ пСІон,,1 111. 

Л rr пІ .\t ,1 см . , Tcoroїr cr.r rr. 

B.1rнt .. 111 Ot., ~\ Р іі сси Ji01·. rrp. 
:1.1X,lp tЇ 11р . 

y,. ;lo :-\рх .. Чн х.1Їд.1 

Со·нІІ І Т,l ·''· 

( : ІЇДЇ } І ,:11. 

СтL·ф;ш.1 

, .. !I(J)., І з.16. 

І'о> .lЛЇі 

~1.1ttрL' ІІТ, ІОи. 

-~.1х .1р ї нр. 

1 ~ І І .1 І'.~. ( !І .. 'l 

l'i; .І Ір. ;l .. Ча р!! 

I !('IJ1.1 
:•i111\0.l.1H · t T o.l. 

iiJIOІ.l іі ~ l ttН"a 

ІІ ,lіісв.І .ч'н.Ч,1р. 

'і>н. r нна ·''· 

І" І І .rr.').( :н. ·с 

ї е1р. Пр. / t. ,\\ . 
1\ор rr слін 

• ...lн,І6срт.1 
іі оснфа з 1\yrr. 
НнУарін 

Евс r.1хін 

21 І 11 \ І 11. 11. ІІ но:t .. 1'. !І р. Бо1 . 16 ІІ. н.') ( ,,.,·(. 
22 ") 11 
23 10 в 

2·1 11 с 

25 12 'І 
26 І 1 11 

ІЕ_! ~~І 

~~ :: І ~ ~ І 
30 17 [j 

5lюt:-.ta іі Лнн1r І;оr ,щ r. 

Nнrroд., ;\\нтрn .. 1..1 і н,tф .'І. 

TL't І . ~oprr ,\,,сн:с. 11. 
Лнто r rо.ч.1 C.\t . 

.\\ ,,нpr t t( i н 

Тсr(лі 

l't.:p.1p.l.1 

Лмалії 

ОU н. Xp.l .'tY ВоСІс,Кпрн. сот.І І \нІ r рін н .1 
Вtн,1.rнr;+;L'ІІІІН 11l'.: . .\."L' .. l,l Кпош і ./L.l .'1. 

І <"' 11 . 11. ll нr;l., 11 11 . J;PJ. , l ї Jl. r~ .1.Cн ... l 
Єнфн.,rїі юr. Лрх . JЧнхаіла 

Соф ії, Вірн, Jl .l ;lЇi, Люб. м. Ероні ... 1.1 



Не можна вдержатись від меча; Доти три
матимемо йоrо обваженим, доки не доб'ємося 
вольноrо життя; краще rоловою наложити, 

ніж вернутись у неволю. 

Гетьман Б.Хмельницький 

21 



І 11 с. j {. 1 Уt.;раЇ tІ СІ.юtіі ,,,І.lCt t ,\.lp A.lrstнct.кнй 

І j І ~ І С І ЄtІ'ІС Іtіи •t. І І 'с·''· єн ... Ін . . , ,'t. 
2 1 19 Ч Трофн_,, а, Санатін ..,,. . \нгс .1.1.'\ оrю н. 

3 20 І r~ І ~х.lЇш1, м . іс. Є ІІ С Т.lІ ін І І с р . н д .. іс у с ;, 
4 2 1 , С К о.1.р.на ан. __ · •l>r·''"'·' ~Аснж ,· 

5122 11 17 Іf .н. ІІ и t\.,Ф tн.;: н с,, .. іі .tІ 1 І '. ІІ .н.' 3 .С н .~ L - І 
Е' 21 П З.l 'І .ЗГТН І ІІ.l ІІ.l Xpcct . Іо jН' ІІОІ І .1 

24 В ·1 СІС1И ІІ срІІО.'І )" І. рінщцн. .'і.1рі і l>. М. 
25 С С::нфрпсннії 11 . 1 J.рtt І Ї І І І 

І) 26 11 t 11 ~.:рсст . І н. 1-)о І ОС..lІІ. і t~ н . 1 . tюні'ІІ}І м . 
10 27 11 1-\алнстр;піІ м . • l •ptttщ.l ІJорж . 

11 2\ С t X.lp:''~' '' ·' іс. І · чІтіІн• ;• 

12 129 111 І І " 11 . 11 ІІ нІ,(., hнр 1 н t .;.1 ~ l 'J I~C:.;L~ 
11 10 ІІ І 'рнt ·ор ін B Іp.'tl't t . 0 1. І ·., t н .1 р.1.а t<op. 
1 -~ 1 ІЗ ІІ01<рпн ІІрсІ..ІІ . Ео1ор• • .1. . І -\,1 .1ІСІ' ;l 

І " 2 С f{ІІнр і ~ ІІІ .1 с.ч .• !Ос І ІІІІІІ ч. І ср!.'СІІ Вел. 
16 3 Ч ,'Lі оннс ін ;\pr t•І І .ltJП,1 Н , J.ІНІ ПІ 
І ї 11 ("p()t('JI 0\., Фр.ІІt . /\ ( 11 .; . 11 ,\\ .tрІ;ІрІІПІ 

1"1 С X.tpHІiftHІ ·''· .lн01 _ _ ___ 1 
19 І 6 JJ 
20 7 І І 
21 8 в 

22 9 с 
2; 10 ч 

~~ І : ~ І ;~ 
1--'--
2<' І' І \ І І 
2ї 1+ І І 

28 115 в 
29 16 с 
30 І ї 'І 
31 І ! <; І І І 

ІЧ 11. 11. l lstІ l., І о., І н 

Сt·рпsІ іі Вм:х.1 м . 

ІІ t• . t . ІІіЇ 11. 

t }it~OII.l Л.lф .• 111 . 

(·' rt.1.1 .'11ІiH іі (.'ІІ-1.1\\JІІІ '1, 

(1>11.11111.] .111. ~, С0ф.111.1 1\. 

І ірон.з, Т.1р.1Х.1І1.\н . tрtн І . ,, І 
:!І. 11 1!. !ІJІІ l . 11. ~11. (.) ІІІ,іІІ І 

ІІ .1 1.1рін ·' ' · 1 

ЄІпІІ .'ІІJt ІІ о н .ІІ .. Л\' І(ЇJІІІ .l 11'1 І 
ЛuІІІІІІІ,1 ( : ~,_)ІІІ. ·"· 

0СІІ ІІ р . ,r-\ІІдрІНf{рІІІ.ІІ .\\, 

І t _,,. ю, .111. і t·· н . І 

2l) 11 н.·~.С ІІ ., l. 

Ін.111.1 І{а ІІТ, 

УрІІІ\ . Іі 

І-\ор.1.у .1і 

(\· нсрІІ ІІ.1 

\р :.... І'.нрJЇ,ІІа 

:'\p•~r~ 
21 ІІ .ІІ.'і .СІІ.;( . 

( ,11111 111 

1< .1.11! l.і Ї 

ІІ .чщн s.1 

1· . .\.''·· .\.н.ф. Р . 
В о1І.фІ ,1Іt r .l €'11 . 

~----------------------
22 



Ми беремо з нашоі традиції усе, що нам 
придатне, а те, чого нам недостає, ми не соро

мимоси навчитиси у другого, навіть у ворога. 

М. Колодзінський 
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І , , І с. І д-І Ун· р.lіІІ с І .н: ніі І<.1 .1С І і ,1,1р Л.1т;::::~ 
[ 19[ С [ і і nїл.l пр . . В.ч1.1 м. ВсІх СюtІІІХ 

21 І~. 11. ІІ >п..J. .,:\рте .'tінн..ч. , 12 ІІ.н .3 .Сн.Д 
1.1,1.(110 11 .1 Вел . 11. Л.с tІІ . · ·~.l :t у ІtІІІІІН 

АІtС jЖіИ рінЕІО.lІ І . І ІІ ,lр.~1ІоОІІІ 

Я І{QІ\J бр . J'oct l, .:t\1. І "i.lx . іі e~lii (J D. 

2 20 н 
3 21 І\ 

22 в 

23 с 

6 2+ 'І Л ре ПІ м. ЛсО І І .:tрд.l а н . 

.\l;tp"im І a Н ~ 1артнрін ·"· І І ·: , , гс .1 І .6срт -. 
l----' ~~~~t~,~l~11~"~11~11~1 1~H ~\І!рtН. ~ --~-~ -~~~)-"І_С_І <_. _____ 1 

2) 11 
2( с 

~ І ?7 , 11 22 ІІ . 11. ІІнІ.l,., llc ~.": t op.t 2) lІ.н .Т< ••-~l 
10 2я 11 1 1 Jр.1 С І<сІІ ІІ І ІЮІІ. ·' ' · :\ ндрсн з Aut:л. 
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Бій це єдина діяльність на війні; у бою зни
щення протиставних ворожих сил є засіб, що 
веде до здійснення мети. 

К. Клявзевіц 
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Боротьба за волю нашого народу не при
пиняється і не припиниться. Нехай вона буде 
довга і вперта, нехай вона бере нові і нові 
жертви, але Україна незалежна - хоче, чи не 
хоче того Европа -таки буде! 

Симон Петлюра 
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Б. Бора 

МРІЯ 

Шинеля. Кріс. Сталева каска, 

А на чолі тризуб. 

І пісня голосна, юнацька 

На крилах теплих губ. 

А потім грім, до хмар заграва, 

Удари бомб, гранат ... 
І кров . . . гаряча кров на травах ..• 
У смертних спазмах кат ... 

Земли, окопи злиті кров'ю, 

А трупи тут і там ... 
І ми ідемо в бій з любов'ю 

Між смертю а життям. 

І землеграї над полями, 

Поораний врожай ... 
А там - за чорними димами 

Блакитний, Рідний Край. 

Шинеля. Кріс. Сталева каска. 

Моторів вічний гам ... 
Хіба ж . . . хіба ж не є це казка 
Борцим за волю - нам? 

Ріміні, 9. 6. 1946 



З історії війська на У країні 
Історія нашого війська в доісторичні часи 

однакова з історією війська інших слов'ян
ських народів. Основою військової організації 
були тоді роди й на вищому щаблі племена, 
що для оборони, чи для походу збиралися під 
проводом воевод полком. У справах війни чи 

миру рішало віче - рада племені. Вої бували 
узброєні копіем, сулицею (списом), ратищем, 
рогатиною, сокирою, пращею (кидати каміння), 
луком зі стрілами; перед ворожими ударами 
хоронив щит. Населення з достатками хова
лося при ворожому нападі в городища, чи го
ро~и. побудовані на недоступних з природи 
місцях, обведені довкруги валами, ровами з 
водою й заборолом (деревляним частоколом) із 
городнями - вежами. На ворога наступали 

слов'янські вої юрбою. 
В княжу добу на розвиток українського вій

ська найбільший вплив мали нормани-варяги, 

кочові степовики, візантійські греки та серед
ньовічний захід: 
Варяги принесли на Україну із собою із 

Скандинавії нову організацію війська, модер
ніше узброення, розвиненіші тактичні форми 
та спопуляризували тут мореплавство. У ва

рязьких дружинах-прибічній І'вардії конуШа

князя - зустрічаємося з найманим професій
ним військом. Дружину оплачував за її служ
бу князь чи то з податків і мит, чи то з окупів 
від здобутих чужих міст; тому й зчаста мусів 
вести війни, щоб могти втримати заприсяжену 
собі насмну дружину. Такі далекі морські по-



ходи вели князі на багаті південні країни: 
прикаспійські держави («індійське царство») 
та чорноморські візантійські посілості. Тому 
то й дружина, що її рядові вої звалися гри
дами або отроками, була зорганізована на лад 
залоги човнів (по 50 чоловік відділи). Ціла 
дружина налічувала 400-1 ООО воїв. Така ва
ря.зька фльота становила собою власне тільки 
«морську піхоту», що для бою причалювала до 
берега й на суходолі почувалася ще найкраще. 
Човни порушунано веслами й вітрилами. На 
узброення варяг складалася залізна броня 
(панцир), шолом на голові, довгий (піхотний) 
щит для охорони перед ворожими ударами, та 

довге коnіе й обосічний меч, інколи ще й то
пір, для наступу. Вже за перших київських 
князів наемна варязька дружина почала вро
стати в місцевий грунт та осідаючи по воло
стях і городах на земельних наділах, вра3 із 
місцевою знаттю як боярство стала переро
стати в західній тип февдального лицарства 
із обов'язком на виnадок потреби - заклику 
князя ставитися із власним узброенням в по
хід. Початкові грабіжницькі походи заступ
лено походами й війнами за скріплення дер
жави внутрі - для підкорення центральній 
київській власті інших nлемен - та для за
безnеки держави зізовні - перед наnадами 
кочовиків від південного сходу та сусідів від 
заходу (поляків, мадярів, ятвягів). Поруч дру
жини втрималися з попереднього періоду ще 
й вої - загальне ополчення, складене з мі
ської людности (купців, ремісників) та селян
хліборобів, скликуване у скрутних ситуаціях. 
В початках варязька дружина це була ви

ключно важкозбройна піхота, ополчення ж 
легкозбройна піхота. При зустрічі з грека-
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ми (Святославові в1ини в Болгарії) перейнято 
від них новий рід війська - важкозбройну 
кінноту, яка в середні віки становила най
важніший рід зброї, що вирішував бої. 
Від степових кочовиків перейнято формацію 

легкозбройної кінноти; служили в ній зразу 
окремі степові тюркські племена, поселені на 
Поділлі, Пороссі та Чернігівщині (як от, чорні 
клобуки, берендії, торки). Іх узброєння стІ
новили закривлені шаблі та луки, від чого 
й названо їх стрільцями. Уживано цієї легкої 
кінноти для охорони пограниччя перед на
падами інших степовиків (їх же й поселено 
на пограниччях із степом); у по ходах вживано 
їх для розвідки; у битвах вони розпочинали 
бій, засипаючи ворога стрілами та згодом пе
реслідували розбитого важкою кіннотою про
тивника. Загально кіннота звалася комонни
ки, або снузники; важка кіннота - оружій
ники. 

В похоДі військо поділялося на заступи й 
полки. Кожен мав свій стяг. Тактика того ча
су здебільша не знала застосування несподі
ванки; противники ставали один проти одного 

табором і старалися перемогти більшим числом 
війська чи хоробрістю. Сили ділено на три 
частини, вставляючи найважливішу з них -
оружійників по середині, а стрільців на обох 
крилах, або навпаки. Завдання стрільців було 
вивабити ворога, розторощували ж йоГо ору
жійники в кінній атаці. Гасло до . бою пода
вано трубами та піднятими стягами. Бій роз
починав князь, що перший, хоча б символічно 
тільки, кидав копієм. Переможець на знак пе
ремоги оставався ще деякий час на побоєвищі. 
Від кочовиків засвоїла собі княжа Україна 
(і згодом козацька) тактику рухомого табору 
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з возів, обороняючись з-поза якого нераз після 
невдалого походу в степи княже військо від
ступало довший час. 

На римсько-візантійський лад сипана для 
охорони перед набігами степовиків на погра
ниччі із степом фортифікаційні вали. На обо
ронну систему країни й далі складалися го
роди; на кордоні муровано згодом і окремі 
вежі - <<Стовпи». Для облоги ворожих городів 
вживана «ратних сосудів»: тарана, порою\, 

пращі, самострільного лука. 
В литовсько-польську добу оборонно-вій

ськова організація на Україні стає частиною 
оборонної системи Литви й Польщі й переймає 
від них їхні характеристичні риси. Змінила 
їх аж козаччина, виросла на українському 
грунті. 

В обох державах військова служба була 
зв'язана із земельною власністю: хто не пов
нив служби, тратив землю. Магнаn1 висилали 
відділи під хоругвою свого роду, вбогіші ж 
бояри й дрібна шляхта служили в повітоних 
хоругвах. Військо складалося із: а) ополчення 

(«посполитого рушенню>), проголошуваного ко
ролем на соймі; ставилася на нього вся шлях
та й міщани, що посідали землю, - при не

безпеці й інші міщани; ополчення складалось 
головно з кінних та в дрібній частині з піших 
останні це селяни з «королівщию>, що в по
ході призначалися до таборових праць). На 
кінноту складалися: гусари - у важких пан

цирах (б. 5 сотень по 300 вершників), панцир
ники або аркебузери - у легших панцирах, 
мисюрках (б. 6--7000 вершників) та «козаки» 
з убогої шляхти, узброєні в рушниці, луки та 

короткі списи й шаблі. Це була найчисленніша 
частина кіююти. Кожен з гусарів мав із собою 
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5 коней: на 4-ьох з них їхали його джури -
«пахолки». Ополчення з Вел. Князівства Ли
товського не було зобов'язане йти походом 
поза кордони В. К-ва. б) з постійного вій
ська - «кварцяного>> для оборони південно
східніх кордонів перед татарськими нападами 
(ок. 20 ООО кінноти, узброєної в списи, шаблі 
й рушниці); званого <<кварцяним>> від того, що 
на його утримання призначалася четвертина 

(«кварта>>) із доходів «королівщин>>; в) наєм
них відділів, кінних та піших, звербованих 
у Німеччині, Мадярщині, Волощині (важка 
кіннота - німецькі райтари в панцирах з З-ма 
рушницями й шаблею; легкозбройна волоська 
- з луками, пістолями, шаблями, та татар
ська кіннота - з луками; угорська піхота 
з рушницями та. списами, німецька - з муш
кетами й піками). 

1578 р. король С. Баторій завів селянську 
піхоту (вибранецьку, ланову), куди королів
ські села з 20 ланів давали на війну по 1-му 
узброєному піхотинцеві. В пол. 17 ст. на швед
ський зразок заведено в кварцяному війську 
драгунію - «кінну піхоту>> з мушкетами та 
піками, що для бою спішувалася. Заступни
ками короля в поході були великий гетьман 
коронний та в. г. литовський; їм до помочі 
стояли польні гетьмани - коронний та литов
ський, що керували розвідкою та командували 
найманим («затяжним») військом. 

Головне значення мала опанцирена важко

збройна кіннота, що вирішувала бій чоловою 
атакою, та легка кіннота з кушами (уліпше
ними луками), що розпочинала бій, чи то 
переслідувала розбитого ворога. Піхота мала 
тільки другорядне значення. Грунтовні зміни 
в узброєнні війська зайшли з поширенням 
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вжитку стрільного пороху (на Україні з кін
цем 14 ст.) та nоявою артилерії (nерщі nушки 
у Львові 1498 р., тут і nостала їх nерша від
ливарня - «людвисарня» ). Оборонну функцію 
кол. городів nерейняли муровані на західній 
лад замки та фортифікаційні сnоруди більших 
міст. 

Козацька доба. Боротьба українського nо

граничного населення з татарами зродила 

вnродовж 16-17 ст. нову військово-соціяльну 
груnу - козаків, зразу уходників, щ:> на 

«стеnові nромисли>> (рибальство, ловецтво, на
скоки на татарські чамбули) виходили на літо, 
а на зиму nоверталися з «уходів>> назад на 
<<ВОЛОСТЬ>>; згодом ці козаки зорганізувалися 
в окремий осередок за Дніnровими nорогами, 

на Низу - Кіш, Січ, - городок, укріnлений 
валами й частоколом. Посередині нього був 
майдан для нарад, оточений куренпми, де жи

ли козаки. В Коші nеребувала тільки .частина 
війська nід виборним кошовим отаманом, реш
та ж - на засідках nроти татар, у зимовни
ках - власних госnодарствах, та <<на волості>>. 

Держава nробувала затягти козаків на св~ю 
службу, що вдалося аж королеві С. Баторію; 
1578 р. утворено вnерше nолк реєстрових ко
заків, яким надано <<Вольності»: власний суд, 
звільнення від nодатків, шnиталь у Трехте
мирові, nлату чвертьрічЖJ і сукно на одяг. Ці 
реєстрові (або «городові>>) козаки носили одна

ковий одяг і зброю та відбували вnрави; вони 
ділилися на nолки, сотні й десятки. Полки 
мали осідок по містах Київщини (Б. Церква, 
Канів, Корсунь, Черкаси, Чигирин, Миргород, 

Переяслав). Полк налічував зразу 500, згодом 
1 ООО козаків, у нереєстрових 2-3 ООО. Козаки 
були узброєні в рушниці або мушкети й шаблі. 
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В похід вирушали на конях, але на лад дра
гунів - до бою спішувалися й копали окопи. 
Також до виряду належало ще саперне зна
ряддя: сокира, лопата, коса, шнури. Гірше 

озброєні носили луки та списи. До часу ство
рення Козацької держави козацьку старшину 
творили: гетьман, його адьютанти - осавули, 

писар - що вів письма й рахунки війська, 
обозний - що керував артилерією, судді, пол
ковники, сотники й отамани (десятники). Ко

зацька «гармата» налічувала б. 20 пушок. Прт1 
війську була ще військова музика - довбуші, 
трубачі, сурмачі. На 16-те й першу половину 
17-го ст. припадає буйний розвиток козацької 
фльоти. На неї складалися легкі човни -
,,чайкИ» (довжиною 20 м, шириною 3--4 м, 
глибиною 2 1 /2м) із щоглою й вітрилами, 2-ма 
кермами й веслами. Залога складалася із 50--
70 козаків, з чого б. половини гребців. Чайка 
мала 4-6 легких пушок. Ії швидкість дохо
дила до 15 км на годину. В походах брало 
участь 16-400 чайок. Перша вістка про ко
зацькі човни з 1492 р. (напад на татарський 

корабель під Тягинею). Після 1635 р. брали 
запоріжці участь у морських походах донців, 
після того, як польський уряд, боячись війни 
з Туреччиною, веліJіІ спалити частину фльоти, 
частину ж перевів на Балтійське море для 
боротьби із шведами 
За Хмельниччини козацьке військо збіль

шилося до 300 ООО, алеж характер регулярного 
добре узброєного мали тільки реестрові ко
заки (12-60 ООО). Вони мали свої вольності -
право до землі й урядів, платили зменшені 
податки, отримували плату, - при обов'язку 
ходити в воєнні походи кінно з власною пов
ною зброєю. Згодом реестроників звалИ ви-
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борними, а тих, що причинилися до їх ви
ряду, підпомічниками. За Хмельницького го
родових полків було 34, в 2-ій половині 18 ст. 
тільки 10 - на Гетьманщині. Тому що зчасом 
городові козаки стали важкі до війни і не все 
надійні, то окремі гетьмани почали творити 
затяжне військо, залежне тільки від них са
мих. У Хмельницького служили татари нк 
легка кіннота й гетьманська сторожа, німець
кі компанії, у Виговського - серби, волохи, 
поляки та німецькі оайтари. Дорошенко зорга
нізував на турецький лад піхоту - серденят; 
Многогрішний утворив 1668 р. окремий реєстро
вий полк із 1 ООО козаків компанійців длн 
втримування ладу й публічної безпеки. За 
Мазепи військо налічувала 5 полків піших 
сердюків та 5 полків кінних компанійців по 
600-1 ООО козаків. Із синів старшини за Са
мойловича утворено почесну гвардію при геть
мані - бунчукових товаришів. При генераль
ній канцелярії сторожу відбувала піхотна жол
датська рота. 

Одностайний одяг стали носити вперше ре

естроні; у нереєстрових його вигляд був різ
ний. Головне узброєння і далі становив муш
кет і шабля. Кіннота вживала ще списів і пі
сто.rі:ь; келепи, кинджали й луки були додат
ковою зброєю. Головне значення в козацькому 
війську мала піхота. Фльоту пробунано від
новити з відновою боротьби з татарами й тур
ками (за Брюховецького, Самойловича, Ма
зепи). Польова артилерія за Хмельницького 
налічувала б. 100 пушок, згодом менше. Постій 
мала вона в Переяславі, згодом у Лохвиці, Ба
турині, Ромені. 
На підпольському Правобережжі сойм 1699 

розв'язав козацтво як окремий стан; окремі 
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магнати втримували власну надворну міліцію 

по 4-5 ООО козаків, зорганізовану на козаць
кий лад. На такий же лад були зорганізовані 
й гайдамацькі повстанські знгони (під час пов
стань 1734, 1750, 1768). 
У проводі козацького війська й одночасно 

зорганізованої на військовий лад державне
політичної адміністрації стояла поруч геть
мана доживотно виборна генеральна старши
на (ген. обозний, 2 судді, писар, 2 осавули, 
підскарбій, згодом від 1729 р. ще хорунжий 
і бунчуковий). Ті самі становища повторялисн 
при полковій (полковник, обозний, суддя, пи
сар, осавул, хорунжий) та сотенній старшині 
(сотник, писар, осавул, хорунжий, отамани). 

Окремо була зорганізована артилерія. В основ
ному ця оргаРізацшна схема дуже близька до 

німецько-шведських зразків із ЗО-річної вій
ни, а які вплинули вирішно на розвиток усіх 
новочасних національних військових систем. 
Українські переселенці на підмосковській Сло
fожанщині були зорганізовані теж на козаць
кий лад під виборною доживотно старшиною 
у 5 полках з тим, що підлягали ці полки 
впрост московському воєводі в Білгороді. Ух 
аРтономний лад зліквідовано 1705 р., полки ж 
перемінено на гусарські. 

Козацьке військо на Гетьманщині скасувала 
Москва в 1783 р., перетворюючи козацькі пол

ки в 10 карабінерсhких із б-річним терміном 

служби. 

Запорожжя аж до скасування Січі 1775 ма
ло свою окрему організацію; його територія 
(«вольності») поділялася на палннки (в 2-ій 
полов. 18 ст. їх було 8) із своею старшиною 

(полковник, осавул, писар, підосавулій та під-
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писарій); на Січі ж 'Заnорожці nоділялися на 
38 куренів із січnвою старшиною (кошовИй 
01аман, військовий суддя, осавул, nисар, ку

рінні отамани). У 18 ст. начислювала Січ 
10-15 ООО козаків. Після зруйнування Січі 1775 
nодалася більшість січовиків nід турків за 
Дунай, звідки 1828 р. незадоволена частина 
під nроводом Гладкого nерейшла на росій
ську сторону й зразу як Озівське військо була 
nоселена між Бердянськом та Маріюnолем, і 
з1·одом nереселена на Кубань. З охочих заnо
рожців створила Росія 1784 р. «Військо вір
них чорноморських козаків», що його 1797 р. 
nереселено на Кубань, nозбавляючи їх 1800 
nрава обирати самим старшину; наказних ота
манів став nризначати сам уряд. 

Враз із nереселеними на Кубань 1808-20 
козаками з Чернігівщини та з Полтавщини 
творили ці нащадки запорожu:ів Чорноморське 
військо (перезване 1864 р. на Кубанське), у 
складі росшської армії. Козацькі в1иськоні 
традиції на Україні були такі сильні, що за
клики уряду в скрутні хвилини імперії голо
ситися козакам до війська мали успіх; 1812 р. 
зформовано на Україні 15 коз. колків, пере
ведених після наполеонських війн на «вій
ськові поселення» в Харківщину, Херсонщину, 

Київщину, Поділля, де вони відбували вш
ськову службу та водночас обробляли землю; 
1830 р. у зв'я'Зку з польським повстанням 
зформовано 8 козачих полків, згодом пере
творених почасти в регулярні полки, почасти 
переведених на Кавказ та поселених «На лінії» 
проти горців. 

Зі скасуванням автономії Гетьманщини та 
розподілом Польщі (1772-94) українські землі 
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повністю увійшли у військово-організаційні 
системи росІИської, чи австро-угорської армій 
(у випадку Галичини, Буковини й Закарпаття). 
Російська сИстема в основному спиралася на 
реформи Петра І та Катерини 11 з їх профе
сійного характеру арміями, зразу із 25, згодом 
20 і 15 річними термінами активної служби, 
поповнюваними у випадках потреби бранками 
(25-30 дворів ставляло по воякові). У відміну 
ІІід козаччини ця зорганізована на <<пруський» 
лад «рекрутчина», із якої вислуженці повер
талися зламаними старцями чи інвалідами, у 
народі популярна не була. 

В часі мира регулярні частини закватиро
вувано як територіяльні дивізії по окремих 
губерніях; деякі ж просто поселювано на зем
лі. Старшинський корпус поділявся на армій
ських офіцирів з-поміж нижчого дворянства 
й чиновників, та гвардійських офіцирів з ви
щого дворянства та чужинців. 

Новочасну реформу в дусі підготови всього 
босздатного чоловічого населення до воєнної 
служби - шляхом переміни військової служби 
на 10 років активної та 5 в запасі - проведено 
в 1862 р, 1874 р. заведено загальний військо
вий обов'язок із 6 роками активної та 9 за
пасної. Таким чином збройні сили держави 
складалися з постійного війська (суходільного 
та фльоти) та ополчення, покликуваного на ви
падок мобілізації. У склад суходільних військ 
входили: а) регулярні частини, поповнювані 
щорічними призовниками, б) резервісти й від
пускники, що поповнювали на випадок війни 
армію, в) нерегулярно-автономні частини. Ре
гулярні частини розділено по окремих воєнних 
округах, начальникам яких підлягали началь-
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ники армшських корпусів (2-3 піхотні дивІзн 
з 4 полків та 1 кавалерійська бригада), запасні 
частини з відпускників (що вже відбули актив
ну службу), льокальні частини (напр. лінійні 
полки на Кубанщині) та відділи жандармерії 
й пограничної охорони. На Україні осідками 
воєнних округ були: Київ, Одеса " Харків. 
Частина українських земель входила в склад 
Варшавської, Виленської, Донська-козачої та 
Тифліської округ. На нерегулярні частини 
складалися козачі - донські, кубанські, тер
ські й ін. відділи. Згідно з реформою з 1875 р. 
служба в них тривала 20 років, з чого перші 
З (від 18 р. життя) в станиці, 4 в активній та 
решта в запасній службі. Серед кубанських 
козаків вирізнялися зокрема піші <<пластун
ські» курені - розвідувальні та снайперські 

відділи. Вживали козачих частин головно д:rІІ 
розвідкової, вістової та внутрішньо-поліційнr.ї 
служби. Війни з Туреччиною зактуалізувалн 
справу розбудови чорноморської фльоти. До 
служби в фльоті набирана ·з районів над мо
рем та над більшими ріками. Воєнними при

станями на Чорному морі були Севастопіль та 
Новоросійськ; кораблебудівельні доки в Мико
ласві. Чимало українців служило ще в Бал
тійській фльоті. 

1848 р. підчас «весни народів» створилис.п 
в Галичині військово-міліційні формації д.лл 
С'f.орони конституції- «Народня Гвардія>>, опа
новані по містах поляками і тільки в Яворові 
тn Бережанах в українських руках; для обо
р~ни галицького кордону перед нападами ма

дярських повстанців зорганізував австрійський 
уряд «Народню Самооборону>>, що охопила гір
сІ,кі округи: Сянік, Самбір, Стрий. Станис.ла-
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вів, Коломию із командантами по селах (ниж
чі від них: п'ятьдесятники та десятники) та 
надкомандантами по округах. Для боротьби 
з мадярами зформовано заходами українського 
громадянства добровольчий <<Батальйон ру
ських гірських стрільців», що налічував 1410 
бійців та мав окремі однострої. З упадком ре
волюції в Австрії та здушенням повстання на 
Мадярщині всі ці формації були розпущені. 
Загальну військову службу заведено в під

аЕстрійській Україні 1868 р. Служба тривала 
12 років, з чого З р. активна, 7 запасна та 
2 в крайовій обороні (<<ляндвера»). Збройні сили 
поділялися на лінійне військо враз і'З воєнною 
фльотою, запас, крайову оборону (<<ляндверу», 
в Угорщині <<гонведи») та крайове ополчення 
(«ляндштурм»). Крайова оборона поповнюва
лася 40"/о щорічних призовників та відслужен
цями з лінійного та запасного війська. Вишкіл 
тривав у ній в першому році З місяці, далі 
щорічно 2-З тижні вправ. Крайове ополчення 
покликувана у випадку скрайньої небезпеки. 
Українські землі входили у склад львівської 
та будапештанської військової генеральної 
команд. 

З вибухом світової війни 1914 р. створено за
ходами українського громадянства в Галичині 
ЛЕ:Гіон Українських Січових Стрільців (спо
чатку б. 2 500 бійців, зразу 10 сотень, згодом 
полк, після ж бойових втрат 1917 аж до кінця 
війни - курінь), що звів бої у складі австрій
ської армії в Карпатах (гора Маківка) та на 
Поділлі і згодом став організаційним ядром 
з однієї сторони Української Галицької Армії, 
а з другої Загону (згодом Корпусу) Січових 
Стрільців у Києві, однієї з кращих формацій 
в Армії Української Народньої Республіки. 
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Різний політичний розвиток підросІИських 
та підавстрійських українських земель у ви
с.ліді світової війни та зв'язаних із ним укра
Інських Визвольних Змагань (1917-20) мав ) 
наслідку те, що й військові формації, створені 
на території обох українських державних орга
нізмів: Української Народньої Республіки (чи 
то Української Держави) й Західньої Области 
УНР поміж собою різнилися. На Східній Укра
їні військо за ввесь період Визвольних Зма
гань не вспівало вийти із стадії організування. 
Через специфічні політичні умови (боротьбі 
України з Росією большевики старалися на
дати характеру громадянської війни з бороть
бою різних українських політично-суспільних 
груп, з яких одній совєтська Росія тільки при
ходить із «допомогою») організувати тут армію 

приходилося на добровільних засадах, тоді як 
УГА була зорганізована на засАдах обов'язко
вої військової служби громадян ЗОУНР. 
У формуванні українських збройних сил, Н::І 

Наддніпрянщині слід розрізнити - добу Укра
їнської Цен'rральної Ради, добу Української 
Держави (гетьманату) та добу Директорії. Кон
цепцію створення окремої української зброй
ної сили висунуло саме українське вояцтво 
(його у складі російської армії було б. 4 мі
льйонів), що з вибухом березневої революції 
(!!.3.1917) стало творити власні українські вій
ськові ради, комітети, громади та (в запіллі) 
клюби. Військові з'їзди депутатів від україн
ського вояцтва (у Києві три: 18. 5., 18-23. 6. -:а 
2-12.11.1917) покликують до життя Україн
ський Генеральний Військовий Комітет з функ
ціями українського міністерства війни та генс
рального штабу. Шляхом до створення україн
ської армії уважали вони українізацію україн-
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ських частин російської армн та перекинении 
їх на Україну. Тому що офіційного дозволу 
на українізацію російський Тимчасовий Уряд 
О. Керенського зразу відмовлявся дати, то її 
проводжено здебільша самочинно на фрон1і 
і в запіллі. Із вояцтва етнпів, головно в Києві, 
творено самочинно українські полки (1-ий Ко
зацький Полк ім. Б. Хмельницького - «богдu
нівці>> - у Києві 1. 5.1917, та ін.). Коли по
казалося, що в зукраїнізованих частинах дис
ципліна й босздатність краща, на українізацію 
погодився й російський Тимчасовий Уряд. До 
кінця 1917 р. всього зукраїні·зовано б. 4 кор
г.усів (суцільно на південно-західньому та ру
мунському фронтах- 1-ий Український Кор
пус ген. П. Скоропадського та 2-ий Січовий 
Запорожський). Та більшість таких зукраїні
зованих частин перебувала на фронтах поза 
УкраїноЮ і рідко їм вдавалося пробитися до 
Киева в момент вибуху українсько-больше
вицької війни. Інші ж в боротьбі з большеви
ками легко піддавалися їх пропаганді, розбіга
лися додому, проголошували «невтральність», 
а то й переходили на большевицьку сторону. 
Надійнішими силами показалися тому добро
вільні формації: «богданівці», Гайдамацький 
Кіш Слобідської України (згодом враз із кін
ним полком ім. К. Гордієнка та іншими пере
формований у Запорізьку дивізію), зформова
Р.ИЙ у Києві з полонених підавстрійських укра
їнців курінь (згодом полк і корпус) Січових 
Стрільців, відділи Вільного Козацтва та Сту
д~нтський Курінь СС. Останній загинув в бою 
з большевиками за приступ до Киева під 
Крутами 29. 1. 1918. Відділи Вільного Козацтва 
творили добровільну територіяльно-міліційну 
ар~ію (повіт виставляв курінь пішої та сотню 
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кінної міліції; зброю давала держава, одяг -
населення). У боротьбі з большевиками ці ча
стини відограли важливу ролю за УЦРади; 
з наказу німців їх розв'язано за гетьманату. 
Іх кадри стали зав'язком різних повстанських 
загонів. 

Із полонених українців із російської армії 
зформував Союз Визволення України в Німеч
чині (Вецляр) 1 Ко·зацьку Синьсжупанну Ди
візію, в Австрії ж 1 Козацько-стрілецьку Ди
візію й «сірожупанників" (по 4 піхотні полки 
з дивізіоном артилерії). Після приїзду на Укра
їну їх більшістю здемобілізовано з наказу ні
мецької влади. 
Гетьманська держава продовжувала розроб

ляти запроектований іще УЦРадою плян утво
рення шляхом призову регулярної армн з 
8 корпусів. Робота йшла пиняво як з уваги 
на перешкоди німців - фактичних господарів 
на Україні - так і через саботаж російсько:"о 
елементу, що протегаваний владою опанував 

усі військові становища в Українській Дер
жаві: Україну були залили кол. старшини
росіяни, що сюди тікали з Росії перед боль
шевицьким терором. Вони поповнювали полі
ційні відділи «державної варти» та' охоронні 
повітові комендантські сотні (всього їх було 
на Україні 139 піших та 86 кінних), що спов
няли насправді функції карних загонів. Із 
пляну створити постійну українську армію до 
часу протигетьманського повстання зформова
но заледве 1 сердюцьку дивізію прибічно-гвар
дійського характеру та корпусні кадри. 
Піднімаючи 14. 11. 1918 повстання проти геть

мана, Директорія - створене об'єднаними в 

Українському Національному Союзі партіями 
найвище тіло Української Народньої Республі-
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ки - розпоряджала крім полку ес (згодом Щ? 
Запорізької Сіражупанної та Сердюцької диві
зій, що заявилися по її стороні) головно зфJр
мованими самочинно повстанськими загонами 

- «дивізіями>>: Дніпровською з трипільських 
т~ овруцьких повстанців, Селянською (Київ
ською), от. Григоріева над долішнім Дніпром. 
Волинською на протипольському відтинку, ро
мантично-театрального характеру «Запорізь
кою Січчю>> от. Божка над Богом та іншими. 
У всіх них дисципліна й політично-ідейп::t 
стійкість високо не стояли: при зустрічі з боль
шевиками вони легко підпадали їх пропаганді. 
Деякі ж, як от анархістичні повстанські від
діли от. Н. Махна (Гуляйпільщина) чи от. Гри
горіева (Херсонщина) в критичні хвилини пе
реходили на больше:аицьку сторону. 
Для вишколу старшин зформовано юнацьку 

школу (Житомирсько-кам'янецьку). Створити 

запасних частин та кордонної охорони не вда
лося. У Зимовому поході українські сили скл:..~
далися з 4 піших (Запорізької, Волинської, 
Селянсько-Київської та Залізної) та окремої 
кінної дивізій. В поході на Київ-Одесу сили 
УНР налічували б. 25 ООО бійців, в Зимовому 
поході - б. 2 500. 
Після Варшавського договору (20. 4. 1920\ 

зформовано з полонених поляками українців 
6-ту дивізію ген. М. Безручка. 
Після протигетьманського повстання провід 

Арміею УНР обняв Головний Отаман С. Петлю
ра, водночас член Директорії. Йому до помочі 
стояв Наказний Отаман, що керував опера
ціями армії. Згодом ця функція перейшла до 
Штабу Дійової Армії. Із обе'днанням УГА і-з 
Арміею УНР підчас походу на Київ-Одесу 1919 р. 
керування операціями сполучених армій перс-



йшло до Штабу Головного Отамана, в якому 
були заступлені обі армії. 
Зав'язком УГА були українські відділи ав

С1рійської армії у Львові й провінції, що, лк 
і Легіон УСС, поставили себе 1. 11. 1918 в роз
порядження Української Національної Ради. 
В основу творення армії покладено принци;1 
обов'язкової військової служби. Розпорядко~r 
Секретаріяту Військових Справ із 15. 11. 1918 
ЗУНР поділено на З воєнні області (Львів, 
Тернопіль, Станиславів) і з них поповнювано 
за округами (по З-8 пові тів) частини УГА. 
У перших місяцях облоги Львова бойовими 
з'єднаннями УГА були <<групи», складені з 
З-4 куренів піхоти. В січні 1919 зреорганізо
вано УГА в З корпуси (по 4 бригади, складені 
з 4 куренів піхоти, 1 полку артилерії, 1 сотні 
кінноти та 1 саперів). В часі злукJ::І УГА 
з большевиками (1920) корпуси переформовано 
в бригади (по З піхотні полки з З-ох куренів, 
по 1 полку артилерії, 1 важкому дивізіонові 
артилерії й 1 полку кінноти). З приділенням 
цих бригад до большевицьких армій і їх пере
ходом на польсько-українську сторону в квіт
ні 1920 УГА перестала існувати. Операціями 
УГА керувала Начальна Команда (Української) 
Галицької Армії. Під кінець 1918 р, УГА на
лічувала 15 ООО бійців, підчас переходу за Збруч 
в липні 1919 б. 60 ООО. 
У висліді програних Визвольних Змагань 

українські землі увійшли в оборонні системи 
держав-окупантів: СССР, Польщі, Румунії й 
Чехословаччини. Скрізь політика окупаційних 
властей була спрямована тут на те, щоб не 
допустити свідомого українського елементу до 
вивчення військового мистецтва й техніки (не
допусканням до старшинських і підстаршин-
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ських шкіл, до модерних родів зброї - я:к 
танки, летунство, тощо). З другої сторони вій
ськову службу використовувано для денаціо
налізації українського елементу (служити ви
силано його на чужу територію, вкраплювано 
його в частини, складені з панівної нації). Так 
справа малася зокрема в польській та румун
ській, від 1937 р. вповні і в советській армії. 
Організаційні схеми польської, румунської та 
чеської армій в загальному не різнилися від 
давніших австрійської чи російської армій. 

Чимало нових елементів виказує зате по
будова совстської ·збройної системи. В перей
няту з дореволюційної російської армії орга
нізацію Червоної Армії внесено пост воєнного 
комісара (політичного руководителя, заступ
ника командира по політичній часті) - контр
сигнатаря всіх наказів кьмандира частини. 
Введення цього посту викликане недовір'ям до 
кол. царських офіцерів на советській службі, 
сьогодні ж таким самим недовір'ям до влас
них громадян, як теж бажанням комуністич
ної партії всеціла контролювати армію. До 
військової служби недапущено політично не
надійного елементу; йому залишено службу 
в робітничих батальйонах. Хвиля українізації 
в 1924 р. захопила й частини Червоної Армії 
в УССР, в яких введено українську мову в ко
манду. Алеж після розгрому українізаційноrо 
курсу на інших від1'Инках у зв'язку з ліквіда
цією <<Змови Тухачевського» в 1937 р. знесено 
й автономність УССР на військовому відтин
ку: російську мову ·заведено скрізь у Червоній 
Армії та Фльоті, українців стали посилати 
відбувати військову службу здебільша поза 

<<КОРДОНИ» УССР, воєнні ж округи УССР (Київ
ська, Одеська, Харківська, а від 1939 р. і Львів-
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ська) включено вповні в вшськово-організа
ційну систему СССР. На збройні сили СССР 
складається Ч. Армія та Ч. Фльота. Боєздат
не чоловіче населення зобов'язане до 2-5 річ
ної військової служби активної, згодом в за
пасі. Шпигування бійців ведеться почерез 
<<окремі відділи" частин, в останню ж війну 
від 1943 р. почерез таємне Розвідконе Упра'3-
ління <<Смерш» (смерть шпіонам), із сексатами 
в кожному відділі-рою. Справа охорони по
граниччя, а далі тюрм, як теж боротьби з ре
волюційними рухами внутрі СССР в руках 
<<внутрішніх військ МВД» (Міністерства Вну
тренних Дел, до 1941 - НКВД), що налічують 

б. 1,000.000 бійців. 
Враз із організацією українського націо

нально-політичного, а далі й державно-адмі
ністраційного життя в Карпатській Україні Б 
1938 р., коли стало очевидним, що Чехословач
чина розпадеться, належну увагу присвячено 

й військовій ділянці. Зорганізовано добро
вольчу військову формацію <<Карпатська Січ», 
що доказала в трагічні березневі дні 1939 р. 
геройських діл, криваво обороняючисл 14. З. в 
Хусті перед роззброєнням зі сторони чеського 
війська та поліції і вже в найближчі дні бо
ронячи до останнього незалежности Карпат
ської України перед наступом мадярських 
військ. 

З вибухом німецько-большеницької в1ини 
22. 6. 1941 у запіллі большеницького фронту 
організуються українські повстанські відділи 
із завданням боронити населення перед звір
ствами большевиків при їх відступі. Звіль
нення недостріляних енкаведистами в'язнів 
нерідко було ділом саме таких загонів, згодом 
перетворених у міліцію для охорони ладу. На 
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Полісеї зорганізовано з таких повстанських 
загонів <<Поліську Січ», що обороняє населен
ня перед залишеними по лісах большевиць

кими військовими відділами, а згодом і на
сипаними партизанами. Постава німців су

проти українських державницьких змагань 
та канібальська політика німецького райхс

комісаря Е. Коха супроти українського на
селення викликали незабаром збройний спро

тив·усього свідомого українства; в обороні на
с< лення перед німецьким нищенням виступає 

переформована в повстанське військо <<По
ліська Січ», до повстанців у ліс переходять 
відділи української поліції на Волині. 

Загроза, що большевики скапіталізували б 
цю партизанську боротьбу українців для себе 
(у 1942 р. на Правобережжя перекидають вони 
червоні партизанські загони Ковпака) приспі
шує остаточне рішення проводу ОУН очолити 
цю повстанську боротьбу на два фронти: проти 

німців і проти большевиків у формі 'Україн
ської Повстанської Армії. Спершу ця боротьба 
обмежується тільки до лісистих теренів Волині 

й Полісся та з літа 1943 у зв'язку з рейдом 
большеницького загону Ковпака в Карпати пе
рекидається й на територію Галичини, де ство
рюються відділи 'Української Народньої Само

оборони, що обороняють населення як пере;t 
звірствами большеницьких партизан, так пере~ 
німецькими. До поновного приходу большеви
ків в 1944 р. вся Північна й Західня 'Україна 
мас наладнану власну підпільну українську 
військово-політичну адміністрацію та власну 
повстанську збройну силу. Тоді як німці, а 
потім зразу й большевики опановують тільки 
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міста та важливіші шляхові сполуки, під кон
тролем УПА залишається решта країни. 
Українські землі поділено на краї - області 
- округи - надрайони й райони із підпіль
ною адміністрацією, що виконує всі функції 
державної влади. Мережу цієї сітки перей
нято від ОУН, поповнивши її активом з-поза 
неї. Найнижча клітина це <<КУЩ» - група 
4--5 сіл із проводом, що повнить політично
адміністративні функції, та із збройним від.:
ділом (СКВ - Самооборонний Кущовий Від
діл, 30--40 бійців). Провід складається з кущо
вого, його заступника - командира СКВ, 
господарського референта, завданням якого 
дбати про заготівлю харчів на терені <<КуЩа>> 
для УПА й підпілля, пропаrандиста - із зав
данням вести політично-освітню працю на те
рені свого району, референта зв'язку, що дбає 
про наладнання кур'єрських ліній і штафет 
підпільної пошти, референта служби безпеки 
із завданням протидіяти ворожій розвідці. 
При вищих клітинах цієї мережі діють ланки 
підпільного Українського Червоного Хреста із 
секціями медичною, аптекарською й суспіль
ної опіки. Перша несе лікарську опіку вояц
тву УПА та населенню, втримуючи підпільні 
шпиталі, друга займається організац!єю лі
карств, третя ж матеріяльною допомогою на

селенню. Організаційню-мобілізаційний рефе
рент втримує зв'лзки з штабом тактичного 

відтинка УПА (на які поділені воснні округи 
УПА). Бойовий відділ <<куща>> (СКВ) акціями 
льокального характеру охороняв населення у 

воєнні й післявоєнні роки перед большевиць
ким та на Закерзонні перед польським теро

ром. Підпільними засобами проводжено не
рідко охоронні щеплення, харитативноЮ ж 
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діяльністю гоєно рани, завдані большевиць
кими грабежами. 
У відрізненні від СКБ відділи УПА не зв'я

зані стисло тереном своїх операцій. В діяль
ності УПА можна розрізнити два періоди: до 
1946 р. - з акціями більшими з'єднаннями 
(у сотнях та куренях) та після 1946 дрібними 
відділами-групами, які й уможливлюють лег

ше зимування в підземних бункрах та криїв
ках. Лісисті околиці України - Полісся, Во
линь, Карпати це головні терени діяльности 
УПА. Одна з форм її дії це рейди, політично
пропаrандивного значення - з однієї сторони 
в глиб української території, з другої на Сло
ваччину, Румунію, Східню Прусію та в За
хідню Європу (1949). Політичну сторінку під
пільної боротьби очолила УГВР, якої гене
ральним секретарем військових справ яв
ляється головний командир УПА. 

Бойовими з'єднаннями, якими діяла УПА 
до 1946 р. були відділи (б. 120-150 бійців), 
складені з 3-4 чот, роя розвідки та роя польо
вої жандармерії, командира, бунчужного, по
літвиховника й санітаря. Чота складалася з 
3-4 роїв (10 бійців, по 2 кулеметні ланки ко
жен). 3-4 відділи творили Команду тактич
ного відтинка УПА, що мала уже свій штаб із 
начальником штабу, якому підлягали рефе
ренти- оперативний, розвідки, зв'язку, госпо

дарський, політвиховний та організаційно
мобілізаційний (що мав своїх вишкільних 
референтів по надрайонах). 
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Перша Українська Дивізія 

Постання Української Дивізії «Галичин·1» 
треба розглядати як один із актів змагань 
українського народу до самостійности. По 
втраті державности в 1920 Р. український на
рід не лише не втратив кадії на зреалізування 
свого найвищого ідеалу - самостійности, але 
зі ще більш посиленою напругою провадив на 
окупованих територіях України дальшу бо
ротьбу за державність. 
Вибух 2-ої світової війни давав українцям 

надію, що може знову прийде нагода вибороти 
українську державу. Ця надія родила бажання 
за всяку ціну посідати власну збройну силу, 
що тільки одинока могла являтися І'арантом 
здійснення політичних цілів українці& і в слуш
ний час вирішна заважити про долю україн
ського народу. 

Ці думки лягли в основу міркувань найшир
ших кругів патріотичного українського грома
дянства, головним чином, молодої tенерації, що 
її окупант позбавив був всякого військового 
вишколу. 

Від моменту окупації всіх українських зе
мель німцями могло це статися лише двома 
шляхами: творенням підпільних військових 
формацій або творенням військових формацій 
при німецькому війську. Перша можливість 
була здійснена зорганізувавням Української 
Повстанської Армії; створення натомість укрз
ївських частин при німецькому війську було 
аж до 1943 року, з огляду на негативне стано
вище німців, nрактично неможливе. Щойно 
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nоразка німців nід Сталінtрадом і відворот на 
цілому східньому та інших фронтах, зробила 
їх більш достуnними для думки створити окре
му українську частину. 
На nротязі місяців березня і квітня 1943 ро

ку були nроведені головою Українського Цен
трального Комітету nроф. В. Кубійовичем під
готовні розмови з німецькими компетентними 
чинниками, у висліді яких 28 квітня 1943 бу
ло проголошено створення Стрілецької Дивізії 
«Галичина». Українцям було запевнено, що 
Дивізія буде вжита лише на східньому фрон
ті, що зчасом старшинський корпус перейде в 
українські руки, як теж запевнено повну релі
гійну опіку вояцтва українськими священика
ми. Українські домагання тризуба як відзнаки, 
української мови в командуванні, українського 
командира ди~:зії і підкорення дивізії німець
кому вермахтові, були німецькою стороною від

кинені. Погодилася вона натомість на ство
рення Військової Управи (ВУ) з осідком у 
Львові, що мала підтримувати постійний зв'я
зок поміж Дивізією і українським громадян
ством. По повітах були потварені уряди Упов
новажених ВУ, що до них на.лежав обов'язок 
проводити роз'яснювальну роботу за вступ до 
Дивізії та опікуватися родинами вояків 1 УД. 
Дня 17. 7. 43 р. відійшли зі Львова перші транс
nорти української молоді на вишкіл. Кадри 
Дивізії враз зі штабом стояли у вишкільному 
таборі !з Гайделяtер коло Дембіци. Тут теж від
бувався поділ рекрутів по родам 'Зброї і їх 
висилка на вишколи. Вишколи рекрутів про

ходили головно в таких вишкільних таборах: 
nіхотинський - Heidela~er, 0\dcnЬurg, артиле
рійський - Benesov, nіонірський - Hradisko, 
зв'язку - Metz, адміністративно-госnодарськи:r 
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- Dad1au, протилетунської оборони - Miin
men, протипанцирної оборони - Hilversum, пі
хотних гармат - Breslau-Lissa. По закінченні 
рекрутського вишколу відсилана здібніших 
кандидатів на підстаршинські вишколи, які 
у випадку піхоти відбувалися в славних своєю 
строгістю і високим рівнем підстаршинських 
школах Lauenburg і Radolfzell. 
В січні 1944 року штаб Дивізії і кадри пере

їхали до вишкільного табору в Нойгаммер, де 
почалося остаточне оформлення Дивізії. 

Склад Дивізії: 

Три піхотні полки, чч. 29, ЗО, 31., 
1 полк артилерії, ч. 14., 
1 дивізіон зв'язку, 
1 самостійний курінь піонірів, 
1 дивізіон протитанкової оборони, 
дивізіон зенітної артилерії, 

курінь фюзилерів, 

2 технічні сотні, 

2 санітарні сотні, 

господарська сотня, 

музична чота, 

штабна сотня Дивізії, 

кінний швадрон, 

Курінь постачання, 

Ветеринарна сотня, 

Відділ польової жандармерії, 

Запасний курінь, 

Запасний вишкільний полк. 

Дивізія була зформована за зразком німець
ких запряжних піхотних частин з тим, що 
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деякі її частини, як зенітна артилерія, щ~оти
танкова артилерія, технічні і санітарні сотю, 
як теж штаби, від куреня почавши, були змо
торизовані. 

Разом з запасним полком Дивізія перед ві ц
ходом під Броди начисляла 18.000 вояків. 
З кінцем червня 1944 р., після провед"ених 

вправ в рямцях полків, Дивізія бу ла вислана 
під Броди. Спершу в другій лінії при розбу
дові становищ т.зв. «лінії Зіrфріда», вона була 
скоро введена в бойову дію і в наслідок про
риву большевиків і заламання німецької обо
рони, оточена большевиками разом із ХІІІ 
армійським корпусом, якого складовою части
ною вона була. 

З 21 на 22 липня 1944 р. почався прорив 
Дивізії з кітла. Він закінчився в перших днях 
серпня. З оточення вийшло коло 2.500 вояків, 
полягло на полі бою коло 4.000, решта оста
лась раненими на побойовищі, перейшла до 
УПА, чи врешті попала в большеницький 
полон. 

Зібрані на Карпатській Україні в околиці 
містечка Середнього, вояки Дивізії, що вирва
лися з оточення, після короткої передишки 
були вислані до вишкільного табору в Ной
гаммер, де зараз же приступлено до форму
вання нової дивізії. У вересні 1944 року був 
зформований посилений курінь під командою 
пплк. Більднера і висланий на Словаччину 
в околицю Банської Бистриці на поборюванн>~ 
комуністичного пучу. Курінь визначився ве

ликою бойовістю і вирішна причинився до 
здобуття Банської Бистриці. Під кінець жовтня 
і в початках листопада ціла Дивізія була пе
реведена на Словаччину, а штаб Дивізії осів 
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в Жиліні. В часі побуту на Словаччині Ди
візія поповнилася і пройшла бойовий вишкіл. 
В першій половині січня 1945 року Дивізія 
вирушила маршем через Словаччину, Австрію 
до Північної Юrославії, де доручено їй охо
роняти терен від червоних партизан Тіта. Це 
завдання не тривало одначе довго і вже при 
кінці березня Дивізія була перекинена на 
фронт на південний схід від міста fрац коло 
А·,істечка Фельдбах. Там вона стояла в обо
ронних позиційних боях аж до капітуляції. 
З моментом капітуляції Дивізія приспішени

ми маршами подасться на захід, щоб піёІ
датися західнім альянтам. 
Головні сили Дивізії числом коло 12.000 во

яків переходять в околиці міста Шпітталь в 
англійський полон. Решта, числом б. 1.200 во
яків асягас околицю Зальцбурrу і там пере
ходить в американський полон. Зі Шпітталя 
пере.везено українських полонених до табору 
в Беллярії, а згодом в Ріміні (Італії), де вони 

пробули до кінця 1947 року, і звідти перевезе
но їх до Англії. Вояки Дивізії, що попали в 
американський полон були перевезені до Ні
меччини до табору полонених спершу до 
Ауербаху, а згодом, до РеІ'енсбурrу і Дарм
штадту. 

В роках 1945-46 колишнім воякам 1 УД за
грожувала видача большевикам. Тільки муж
ня постава тисячів українського вояцтва в 
Ріміні, що не зважаючи на відділення від 
с1аршин не піддалися ані улесливим слс>вам, 
ані погрозам большеницьких репатріяційних 

комісій, як теж і постава кол. вояків 1 УД 
в американському полоні в Ауербах, причи
нилися у великій мірі до того, що українсько

го вояцтва большевикам не видано. 
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Після звільнення '3 полону, що у випадку 
вояків перевезених до Англії наступило з по
чатком 1948 р., а полонених американської 
армії з початком 1947 р., живуть кол. вояки 

І УД, включившись в економіку обох країн, 
себто Англії й Німеччини і приймають живу 
участь в громадському, політичному і куль
турному житті української ем(rрації. Деякій 
частині кол. вояків, головно тим, що перебу
вали в Англії, вдалося переселитися за океан, 
головно до Канади. 
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Дещо про «Братство» 
На терені західміх зон Австрії й Німеччини опини;юсн nісля 

капітулвціІ ІІІ РаЯху 19+5 року б. 1500 кол. воякін І У Д УНА. 
На тереt.і Іта .. ії в тоі! сам час була основна маса І У Д- б. 8500 
кол. її вояків. ПравнопшІітичне і матеріяльне положення поло" 
нених бу.11о досить нажке, а наніть після звільнення із полону 
ІІ.ієї rруІІИ, що перебувала в Австрії та Німеччині, нано не по" 
кращало. Кол. во· ки були примушені приховунати свою колишню 
сдужбу н 1 У Д, щоб не наражунатись на пrикрі наС.ІІі.lr.КИ у фоР" 
мі позбавлення праці, викинення з таборів, а н перІlшх роках по 
капітулюtії навіть арешту. Ця rрупа, що перебувала н анrлі,.сько
ну полоні на терені Італії, була 1947 року, несною пеrенезена до 
Англії, де її матеріяльне забезпечення з огляду на мажлиності 
праці було запевнене. 

НесприJІтлииі обставини життя у Нім.еч'tин; та Австрії, прикро~ 
щі навіть з боку власних українських установ чи таборових управ 
стали причиною, що аж в 1947 році зроблено тут першу спробу 
в напрямі зорrанізування кол. воякін 1 У Д. у формі корпорації. 
яка вже передтим поста-1а у Ріміні, в Італії. Корпорація 1:осила 
назву «Лис rопад». Однак зміни в розташуванні кол. вояків н І та .. 
JІЇЇ та інші труднощі поrасили цей намір і щойно в днях 10- 11 
rрудня 1949 р., на скликаному до Ульму (Німеччина) з'їзді екон .. 
кретизуналась думка етнорення Братства кол. Вояків 1 У Д. З'їзд 
обрав Підготовну Комісію, йка скликала на Іtень 29. 4, 1950 р. 
Засновний З'ізд Братетна до Мюнхену. На з'їзді прийнято ста' 
тут Братст"а, затнерджено напрю•ші діяльности і вибрано Галон" 
ну У праву Братства. 
На терені Англії постали інші дві ор1·анізації кол. вояків, аса" 

ме: Об'єднання бувших Воиків .. УкраУнцін (ООВУ) та Союз Вояків" 
Українців, які находяться у nеріодично.\\)' зв'язку із Братство.~~о~. 

Братство розтягає .:ною діяльність на неі країни світу, де лише 
персбунають кол. вояки І У Д. Завданним Братства є їх всіх 
об'єднаrи, плекати та Иідтрижувати укр їнські військові традиції, 
публікувати військоні видання та підтримувати тоІ•ариськиU зв'и,. 
зок між коJІ. воика ..... и І У Д. Ч;аеном Братства може; стати кож• 
ний українець-українка, коJІ. вояк І УД. Братство є непttр.. 
тійним товариством. Членетно кол. ионкін 1 УД в інших 
українських комбатантських товариствах: не становить жодної пе~ 
решкоди стати чJІено~ Братства. 

За час сноєї понад пінторирічної діяльности проведено ІІожвак" 
.лену акцію в напрямі згуртування в Братетні якнайбі.льшш·о ~.н .. 
СJІ,\ коJІ. ноякін. Ця акція увінчалась чималими успіхами. На те~ 
рені Европи вдалось зорrавізувати станиці Братетна всюди там, 
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де є скупчення кол. ноякін 1 УД. По інших країнах діюп. иід, 
пору\шнкн Голонної Унрани, напр. 1t Еспанії, Бельr·іі', Фра1ш.ії, як 
теж н замоr>ськнх країнах. Треба нідзна•шти особливо жнну ді .. 
яльність станиць н Чікаrо іі Торuнто. 
РеферJт публікаІйй Drа1Стна видає що~існчно журнал Братетна 

«Вісті», крі.'оІ. тоrо видав книжку:::збірниn «Броди». 
Комісія пр.апної Оборони Інtrотоннла низку ."оtс ..... орандумін до 

офіційних чужинецьких чинників н спрані доnущення кол. ноякін 
до переселення, допомаrала п.-;рада\\н і по змозі інтеркеніюна.ла 
перед компетенrннми чннІшками. Осідком Братсша кол. Воякін 
1 У Д УНА є місто Мюнхен у Німеччині. 
Адреси Голонної Упрани l~ратсJна та її упоннонажевих: 

Голомна Упрана: Е. Sz~pajlo, Munchen Z, Dachauerstr. 9 11 
Ge1many 
У пониокаже ні: 
1) Анстрія: В. Янорськнй, Salzburg, Lehenerkr:Jserne,Austria. 
2) Аш·лія: В. Гузар, 17 Gregory Boulevard, Notting>,am, 

Great Britain. 
3) Ар1снтіна: д:::р ~- Малецький, Cos. Соп. 17 Durzaco. 

Prow'. Bueros Aires, Argentina. 
4) Бе.1ьrія: l). Гераси . .,.,овнч, 9 rue des Brasseurs, Louvain. 

Belgique. 
5) І::снаніи: т. ь ... рабаш, Donoso Cortes 63, MadrLd, Espana, 
6 Ка11ца: В. ГриІІІ.ох, 76 Dewson St., Toto nto, Ont. 

Санаdа. 
71 США: О. Городиський, 1358 N., Compbell Ave .. Chica

g~ 22, ІІІ., USA. 
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~країнознавство 
ПРОСТІР І НАСЕЛЕННЯ: УКРАІНИ 

Українська етнографічна територія має 
938 016 км2, на яких живе понад 55 мільйонів 
населення, з чого 74°/о українців. Українці 
займають що до кількости душ 6-е місце серед 
народів Европи та 2-е місце серед слов'ян. 
Цікаво згадати, що за часів кн. Володимира 
Великого Київська Держава мала б. 3 мільйо
ни км2 простору, за Богдана Хмельницького 
300 тис. км2 та біля 7 мільйонів населеннл. 
Українська Держава 1917 р. мала 630 тис. км2, 
та понад 40 мільйонів населення, а визначе
ний окупаційною Москвою простір Україн
ської Совєтської Соціялістичної Республіки 
має 576 тис. км2 із ЗВ мільйонами населення. 

ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ 

Українська чорноземна смуга охоплює по
над 70 мільйонів гектарів поверхні, себто 
після американської найбільша у світі. Го
ловні культури: пшениця (12 мільй. га), жито 
(7 мільй. га), ячмінь (4,5 мільй. га) далі йдуть: 
овес, кукурудза, просо, гречка, картопля, цу

кровий буряк, льон, коноплі, соняшник, ба
вовна, тютюн, кормові рослини, городництво 
із великим числом ярини, садівництво. 

Збір культур незвичайно низький, не зва
жаючи на намагання Москви його підвищити. 

Причини: незламний спротив населення 1'а 
лихі методи большевицької господарки. 
Україна розпоряджає великими мінераль-
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ними багатствами, що неразбудовані якслі:1. 
чекають свого розвитку у вільній державі. 
Донецький Басейн постачас кам'яне вугіллн, 

антрацит, кам'яну сіль, залізну руду і ртуть. 
Там с заводи важкої залізної промисловости, 
машинобудівельної, металообробної та хеміч
ної. 
Дніпрове Коліно це основа чорної металюр

гії. Залізна руда Кривого Рогу найкраща що 
до якости та величини запасу. Родовище ман
ганової руди одне із найбільших у світі. Крім 
того: графіт, сировина до виробу металевих 
фарб, буре вугілля, каолін. 

Приозів'я мас величезні поклади залізної 
руди біля Керчі, нафтові поля на Передкав
каззі, горючі гази біля Керчі та Мелітополя. 
Підкарпатти дає нафту, горючі гази, зви

чайну й калісву сіль. 

Дніпровий Центральний Район є центром 
харчової промисловости, в першу чергу цу
крової. Крім того в багатьох районах України 
лежать невикористані пок.'Іади вугілля, заліза 
й інших корисних копалин. 

Найбільші міста Украіни: Київ (846 ти~:. 
мешк.), Харків (833 тис.), Одеса (605 тис.), Дні
пропетровськ (500 тис.), Юзівка (Сталіна, 462 
тис.), Львів (365 тис.), Запоріжжа (300 тис.), 
Макіївка (240 тис.), Маріюпіль (222 тис.), Лу
ганськ (Ворошиловград, 217 тис.), Кривий Ріг 

(200 тис.), Миколаїв (167 тис.). 

Ріки на Украіні: Дніпро (2285 км довжини), 
Дон (1808 км), Дністер (1372 км) Десна (1127 км), 
Донець (1020 км), Прут (845 км), Бог (764 км), 
Кубань (728 км). 
Чорне Море має понад 400 тис. км2 поверх

ні; найбільша його глибина 2244 метрів. 
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Історія У країни в датах 

lV-VII ст. по Хр. Держава антів. 
VIII ст.-1240 р. Київська княжа держава. 
ХІІІ ст.-1340 Галицько-волинська держава. 

1340-1640 Литовсько-польська доба. 
1648-1764 Козацько-гетьманська держава. 
1764-1917 Московська окупація. 
1917-1921 Визвольні змагання і українська 
1921-1939/41 Друга московська і польська 

окупація. 
1941 Відновлення української держави. 
1944 Третя московська окупація. 

І. Київська княжа держава 

882- 912 Олег Віщий. 907 і 911 переможні 
походи морським шляхом на Цар
город. 

912- 945 Ігор. 944 новий договір з греками. 
945- 964 Ольга. 957 хрищення Ольги. 
964- 972 Святослав Хоробрий. Воював із 

греками, підкорив _в'ятичів і фін
ські племена, знищив хозарську 

державу. 

972- 980 Ярополк І. 
980-1015 Володимир Великий. 988 хрищен

ня Руси-України. 
1015-1019 Святополк І. 
1019-1054 Ярослав Мудрий. «Руська Правда». 

Найбільший розквіт науки, куль
тури і сили України. 

1054-1078 Ізяслав. 
1073-1076 Святослав ІІ, опікун науки. 
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1078-1093 Всеволод І. 
1093-1113 Святополк ІІ. 
1113-1125 Володимир Мономах. Відновив єд

ність і повагу держави. Написав 
«Поучення дітям». 

1125-1135 Мстислав І Великий. 
1132-1139 Ярополк ІІ. 
1139-1146 ВсеволодІІ Ольгович. 
1146-1246 Було 47 князювань. Час княжих 

міжусобиць і боротьби за київ
ський престіл. 

1169 Андрій Боголюбський руйнує Київ. По
чатки Москви. 

1223 Битва над Калкою, закінчена перемогою 
татар. 

1240 Батий зруйнував Київ і Україну. 

11. Галицько-волинська держава 
1124-1153 Володимирко. З'єднав галицькі 

1153-1187 

1187-1199 
1199-1205 
1206-1211 

1211-1213 
1213-1214 

землі. 
Ярослав Осьмомисл. Піщніс держа
ву до великої мотутньости. 
Володимир. 

Роман. Злучив Галичину і Волинь. 

Ігоревичі: Володимир, Роман та 
Святослав. 
Боярська республіка. 
Боярин Володислав Кормильчич 
князем. 

1214-1219 Мадярська окупація Галичини. 
1219-1228 Мстислав Удатний. Прогнав мадя

рів з Галичини. 
1228-1238 Боротьба Данила за Галичину. 
1238-1264 Король Данила. Закріпив Галиць

ко-волинську державу. 

1264-1301 Лев І. 

1301-1315 Юрій. І. 
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1315-1323 
1323-1340 

Андрій і Лев. 
Юрій Тройденович. 

ІІІ. Литовсько-польська доба 

1385 З'сдання Литви з Польщею за Ягайла. 
1410 Литовсько-українсько-польська перемо-

га над німцями під rрунвальдом. 
1500 Початки козацтва. 
1508 Повстання Глинського. 
1540 Князь Дмитро Байда-Вишневецький зор

ганізував на Хортиці Запорізьку Січ. 
1569 Люблинська Унія між Польщею та 

Литвою. 
1577 Іван Підкова зайняв Молдавію. 
1591-1596 Повстання Наливайка і Лободи. 
1616-1622 Петро Конашевич-Сагайдачний 

гетьманом. 

1630 Повстання Тараса Федоровича. 
1637 Повстання Павла Бута (Павлюка). 
1638 Повстання Гуні та Остряниці. 

lV. Козацька держава 
1648-1657 Гетьман Богдан Хмельницький. 1648 

початок повстання, 16 травня перемога 
над nоляками на Жовтих Bo.ziax, 26 тра
вня під Корсунем, влітку під Пилявця
ми, у вересні облога Львова і Замостя, 
1649 Зборівський мир, 1651 невдача під 
Берестечком, Білоцерківський пакт, 1652 
погром поляків під Батогом, 1654 Пере
яславська угода (злука з Москвою), 1657 
смерть Б. Хмельницького. 

1657-1659 Гетьман Іван Виговський. 1658 га
дяцька умова, 1659 розгром москалів під 
Конотопом. 

1659--1663 Юрій Хмельницький. 
1663-1665 Павло Тетеря на Лівобережжі. 
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1663-1668 Іван Брюховецький на Право
бережжі. 

1666-1676 Гетьман Петро Дорошенко. Боров
ся за самостійність і з'єднання України. 

1667 Андрусівський договір. Польща і Москва 
поділили поміж себе Україну. 

1669-1672 Дам'ян Многогрішний. 
1672-1687 Іван Самойлович. 
1677-1681 Юрій Хмельницький князем Укра

їни під протекторатом Туреччини. 
1687-1709 Гетьман Іван Мазепа. Великий дер

жавний муж, підготовляв повне визво
лення України, однак у вирішному бою 
під Полтавою 1709 Москва перемогла 
його та його союзника шведського ко
роля Карла ХІІ. 

1710-1742 Пилип Орлик, емігр. гетьман. 
1708-1722 Іван Скоропадський. 
1727-1734 Данило Апостол. 
1750-1764 Кирило Розумовський. 
1764 Катерина ІІ, московська цариця злікві

дувала гетьманство, остаточно окупуючи 

Україну. 
V. Україна в неволі 

1768 • Коліївщина, повстання проти Польщі під 
проводом Залізняка і tонти (гайдамаки). 

1772 Західня Україна (Галичина) переходить 
під панування Австрії. 

1775 Друге зруйнування Січі. Прилучення Бу-
ковини до Австрії. 

1784 Заведено московський лад в Україні. 
1793 Москва займас Правобережжя. 
1848 Революція і знесення панщини в Австрії. 
1861 Формальне знесення кріпацтва в Росії. 
1876 Заборона українського письменства 

в Росії. 
1902 Селянські повстання в Україні. 
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1905 Перша революція в Росії. 
1914 25 липня, початок Першої Світової Війни. 

VI. Визвольні змагання 
1914 Створення частин Українських Січових 

Стрільців при австрійській армії. 4 серпня 
створення «Союзу ВизволеІfНя України». 

1915 З травня бій УСС-ів на Маківці. 
1917 Революція українського волинського пол

ку у Петрограді. 7 березня створення в 
Київі Центральної Ради. 

1918 22 січня проголошення незалежної Укра
їнської Народної Республіки в Четвер
тому Універсалі. 29 січня бій під Крута
ми. 9 лютого Берестейський мир із Ні
меччиною, Австрією та Туреччиною. 
29 квітня піднесення українського пра
пора на Чорноморському фльоті. 29 квіт
ня гетьманський переворот. 1 листопада 
проголошення Західньо-Української На
родної Республіки. 15 листопада пов
стання Директорії проти гетьмана Павла 
Скоропадського. Головний Отаман Си
мон Петлюра. Окупація Румунією Бе
сарабії та Буковини. 

1919 22 січня проголошення соборности всіх 
українських земель у Київі. 16 липня 
перехід Української Галицької Армії за 
Збруч, офензива спільних українських 
армій на Київ і здобуття Столиці 31 сер
пня. 

1919 5. 12.- 6. 5. 1920 1-ий Зимовий Похід Ар
мії УНР. 

1920 Полк. Евген Коновалець засновує Укра
їнську Військову Організацію. 

1921 Договір між Польщею та Росією в Ризі, 
поділ України між ці дві держа-



ви. 8 травня Чехія окупує Карпатську 

Україну. 21 листопада розстріл 359 укра
їнських старшин та вояків під Базаром. 

1923 Рада Амбасадорів признала Західню 
Україну Польщі. 

1926 25 травня смерть Головного Отамана Си
мона Петлюри в Парижі, з руки москов
ського агента. 

1930 Москва ліквідус підпільні центри СВУ 
і СУМ в Україні. Великий процес СВУ 
у Київі (С. Єфремов і тов.). Пацифікація 
в Західній Україні. 

1932-1934 Москва організує штучний голод 
в Україні для остаточного знищення 
українського спротиву. 7 мільйонів жертв 
голодової смерти! Не забудьте цього ні
коли! 

1933 Самогубна смерть письменника Миколи 
Хвильового, що кинув одверто гасло 
«Геть від Москви!» 

1934 Смерть на засланні історика Михайла 
Грушевського, кол. Голови Центральної 
Ради. 

1934--1937 Масова ліквідація Москвою укра
їнської інтелігенції в Україні та насиль
на колективізація українських селян. 

1938 23 травня смерть провідника ОУН полк. 
Е. Коновальця в Роттердамі з руки мос
ковського агента. 

1939 15 березня проголошення самостійности 
Карпатської України. 16 березня мадяр
ська окупація Карпатської України. 

1939 1 вересня початок 2-ої світовоr війни. 
17 вересня СССР окупує Західню Украї
ну на основі договору з Німеччиною. 

1941 22 червня вибух німецько-большевицької 
війни і постепенна окупація українських 
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земель німцями. ЗО червня проголошен
ня відновлення Української Самостійної 
Соборної Держави. Німецькі репресії, 
арештування уряду Ярослава Стецька 
у Львові. 

1942 Створення Української Повстанської Ар
мії та початок її масових операцій прv
ти німців і большевиків. 

1943 28 квітня створення 1. Української Диві
зії «Галичина» при німецькій армн. 
21 листопаду перша конференція по
неволених Москвою народів на Волині, 
під охороною військ УПА. 

1944 16 червня створення Української Голов
ної Визвольної Ради. Окупація України 
московськими військами. 1 листопаду 
смерть Митрополита І'рафа Андрея Шеп
тицького. 

1945 26 квітня смерть останнього гетьмана 
України Павла Скоропадського у Німеч
чині. 8 травня капітуляція Німеччини. 

1945-46 Москва заводить в Україні силою 
свою православну церкву, ліквідація 
явної греко-католицької церкви в За
хідній Україні. 

1945-1947 Операції УПА nроти большевиків. 
1946-1947 Польща виселюе українське на

селення Лемківщини та Надкерзония до 
Прусії. 

1947 Воєнна умова між СССР, Чехословач
чиною та Польщею для знищення УПА. 
12 вересня прихід першого рейдуючого 
відділу УПА до американської зони Ні
меччини. 

1948 16 лиnня створення Української Націо
нальної Ради на Еміграції. 

? Початок третьої світової війни. 
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Дати другої світової війни 

15. з. 

16. з. 

29. з. 

7. 4. 
24. 8. 

1. 9. 

з. 9. 

17. 9. 

зо. 11. 

12. з. 

8. 4.. 

29. 5. 

10. 6. 

14. 6. 

19З9 

Німці займають ЧСР встановлюють 
Протекторат. 

Мадярські війська окупують Карпат-
ську Україну. · 
Закінчення громадянської війни 
в Еспанії. 
Італія окупує Альбанію. 
СССР і Німеччина підписують пакт 
неа!'ресії. 
Німецькі війська переходять кордони 
Польщі. 
ВеликоСританія і Франція після від
кинення Гітлером ультіматум - ви
повідають війну Німеччині. 
СССР прилучує західньоукраїнські і 
білоруські землі окуповані дотепер 
Польщею до УССР та БССР. 
СССР нападає на Фінляндію. 

1940 
СССР і Фінляндія підписують мировий 
договір в Москві. 
Вінстон Черчіл стає прем'єром на місці 
Чемберлена. 
Окупація німцями Бельrії, Голляндії 
і Люксембурrу. 

Евакуація англійських військ з Дюн
кірхену. 
Італія вступає у війну з альянтами. 
Відступ альянтів з Норвеrії. 
Німці займають Париж. 
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15. 6. СССР окупує прибалтійські держави. 

17. 6. Маршал Петен стає прем'єром Франції. 
22. 6. Підписання перемир'я між Францією 

і Німеччиною. 
9. 7. Уряд у Віші зривас дипломатичні сто

сунки з Англією. 

20. 7. Лейба Бранштейн (Лев Троцький) вби
тий атентатчиком в Мексіко. 

15. 9. Критичний день у повітряній бороть
бі за Британію. 

27. 9. Підписання пакту осі Рим- Берлін
Токіо. 

15. 12. Британські відділи входять у Лі~\ію. 

1941 
20. 1. Ф. Д. Рузвелт стає президентом США 

втретє. 

10. З. Рузвелт підписує акт про «ленд-ліз». 
6. 4. Інвазія німецьких військ на Грецію й 

й Юrославію. 
13. 4. Японія складає договір про невтраль

ність із СССР. 
12. 5. Заступник Гітлера, Рудольф Гесс пе

релітае до Англії. 
22. 6. Німеччина атакус СССР. 
24. 6. Ф. Д. Рузвелт обіцює для СССР всю до

помогу. 

25. 6. Фінляндія вступає вдруге у війну 
з СССР після збомбленні большевика
ми її столиці. 

22.-30. 6. Большевики масакрують політич
.них в'язнів в західньо-українських 
містах перед своїм відступом. Німці 

7. 8. 
25. 8. 
16. 10. 

70 

входять до Львова. 
Морська піхота США займає Ісляндію. 
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Німці займають Одесу. 



7. 12. Японське летунство нападає на аме

риканську фльоту в гавайському пор
ті Пірл Гарбур. 

11. 12. США вступають у війну з Німеччиною 
й Італією. 

1942 
2. 1. Японці займають столицю Філіпін 

Манілю. 
15 2. Сінrапур капітулює перед японцями. 
17. З. Ген. Мер Артур прибуває з Філіпін до 

Австралії. 
18. 4. Ескадра американських літаків під 

командуванням полк. Дулітла перелі
тає ТИхий Океан і бомбить японський 
материк. 

4.-7. 5. Велика морська битва фльот США 
і Японії на Коралевому морі. 

б. 5. Твердиня Корреrідор в Манільському 
Заливі піддається японцям. 

27. 5. Атентат на заступника протектора Че
хії, Гайдріха. 

1б. б. Німецькі підводні човни заміновують 
вхід до американського заливу Чісапік 
Вей, біля Ню йорку. 

29. б. Севастопіль після облоги піддається 
німцям. 

29. б. Вмирає на чужині кол. німецький кай
зер Вільгельм 11. 

7. 8. Перші офензивні дії військ США про
ти японців на островах Соломона. 

19. 8. Спроба висадки альянтів на европей
ському суходолі на французькому по
бережжі коло Дієпп. 

24.-27. 10. Битва військ Монтrомері і Ромме
ля за Ель Алямайн в Північній Аф
риці. 
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27. 11. Затоплення французької воєнної фльо
ти в Тульоні. Демобілізація французь
кої армії, німці окупують південну 
частину Франції. 

5. 12. ПерШа атака американських літаків 
на Італію (Неаполь). 

24. 12. Вбивство французького високого комі
саря у французькій Африці, адмірала 
Дарляна. Наступником стає ген. Жіро. 

1943 
14.-24. 1. Рузвелт і Черчіл ВІдоувають кон

ференцію в Касаблянка, на якій ви
рішено закінчити війну лише після 

2. 2. 
16. 2. 

безумовІ:Юї капітуляції Німеччини. 

Закінчення битви за Сталінград. 

Совєтські війська здобувають Харків, 

13. 7. Британські війська роблять висадку 
на Сіцілії. 

19. 7. 
25. 7. 

29. 7. 
15. 8. 
з. 9. 

12. 9. 

Американські літаки бомблять Рим. 

Державний переворот в Італії. Ув'яз
нення Муссолінія. Прем'єром став мар

шал Бадоліо. 

Айзенгавер пропонус Італії мир. 
Американці висаджуються на Алеутах. 
Складення тасмного договору про мир 
між Бадоліом і альянтами. 
Німецькі парашутисти під проводом 
Скорценія визволяють Муссолініл з 
тюрми. 

6. 10. Столиця України, Київ зайнята по
повно совєтськими частинами. 

24. 12. Ген. Д. Айзенгавер назначений голов
нокомандувачем англо-американських 

інвазійних військ. 
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11. 1. 

15. 1. 
10. з. 

11. 4. 
4. 6. 
6. 6. 

16. 6. 

1944 
Екзекуція графа Чіяно, зятя Муссолі
ніл з наказу його тестя. 

Висадка альянтів біля Риму. 

Військова акупація Мадярщини нім
цями. 

Совєтські війська займають Одесу. 

Альянтські війська входять в Рим. 
«Д-Дей>>. Альянтські війська під ко
мадуванням ген. Айзенгавера почина

ють висадку на европейський суходіл 
в Нормандії. 
Початок обстрілу британського остро
ва німецькими ракетовими бомбами 
<<Зброї Фау». 

13. 7. Совєтські війська входять у Бильна. 
20. 7. Атентат на Адольфа Гітлера. 
19.-27. 7. Велика битва на схід від Львова. 

Частини української дивізії <<Галичи
на>> пробиваються з большевицького 
оточення. 

15. 8. Альянтські війська висаджуються в 
південній Франції. 

23. 8. Румунський король Михайло закликає 

народ стати по совєтському боці до бо
ротьби з німцями. Альянтські війська 
входять в Париж. 

19. 9. Закінчення воєнних дій у Фінляндії 
і підписання перемиря. 

2. 10. Закінчення варшавського повстання. 

19. 10. Совєтські війська займають Веоград. 
Аахен піддається альянтам. 

28. 10. Болгарія підписує перемиря з альян
тами. 

7. 11 Ф. Д. Рузвелт стає вчетверте президен

том США. 
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10. 12. СССР і Франція підписують договір 
про взаємодопомогу. 

20. 12. Остання офензива німецьких військ 
в Арденах. 

З1. 12. Совєтизований мадярський уряд ви
повідає війну Німеччині. 

1945 
11. 1. Німецька армія починає загальний 

відворот на західньому фронті. 
1З. 1. Совєтські війська починають зимову 

офензиву в Польщі. 
17. 1. Варшаву здобувають совєтські частини. 
18. 1. Черчіл взиває німецький нарід до без

умовної капітуляції. 
27. 1. Американські з'єднання ген. Паттона 

переходять німецькі кордони. 
З.-11. 2. Конференція Сталіна, Черчіла й 

Рузвелта в Ялті. на Криму. 
З. 2. 1000 альянтських літаків бомбить Бер

лін. 
1З. 2. Будапешт після 50 днів оборони капі

тулює. 

16. 2. Американські війська здобувають Ба
таан на Філіпінах і роблят десант на 
Іво Джіма. 

З. З. Фінляндія виповідає війну Німеччині. 
2З. З. Америкаиські частини переходять Райн 

біля Оппенгайму. 
ЗО. З. Встановлення Військового Управлін

ня США для· Німеччини у Франк
фурті н./М. 

4. 4. Совєтські війська займають Браті.
сляву. 

1З. 4. Совєтські частини займають Відень. 
16. 4. Американські війська здобувають 

Нюрнберr'. 
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28. 4. Розстріл Беніто Муссолініл італійськи
ми партизанами. 

29. 4. Американці займають Мюнхен. 
1. 5. Смерть Гітлера. 
2. 5. Упадок Берліну. 

8. 5. Німці капітулюють безумовно. 
9. 5. Совєтські частини входять до Праги. 

23. 5. Гімлер кінчас самогубством. 
17. 6.- 2. 8. Конференція в Потсдамі. 
26. 6. Заснування в Сан Франціска Органі

зації Об'єднаних Націй. 
6. 8. Скинення першої ато:vrової бомби на 

Гіроші му. 

8. 8. СССР виповідає війну Японії. 
14. 8. Японія піддасться безумовно uльянтам. 
22. 8. Совєтські частини окупують порт Ар

тур і Дайрен. 

ЗО. 8. Американські війська під командою 
Мек Артура роблять висадку в Японії. 
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Елементарне військознавство 

Держава складається із трьох основних еле
ментів: з народу (населення), території і влади. 
Армія є збройною силою народу і оборонцем 

його держави. Армія підлягає найвищому чин

никові державної влади. 
Системи військової служби: а) постійної про

фесійної армії, б) загального військового обо
в'язку громадян (повний вишкіл усіх, скоро
чений, міліційний на територіяльному прин

ципі). 
Збройні сили складаються із: наземних, П.J

вітряних та морських сил і частин окремого 

призначення. 

НАЗЕМНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ, себто суходільна 
армія, складаються із таких родів зброї: 1. пі
хоти, 2. артилерії, З. панцирних військ, 4. кін
ноти, 5. спеціяльних частин. 
Піхота може бути моторизована - підвоже

на на автомашинах до першої лінії; кожна 
армія змагає до її якнайбільщої моторизації 
та механізації. 
Артилерія поділяється на: армійську, кор

пусну, дивізійну і полкаву під організаційно
оперативним оГлядом, або на: штурмову (пан
цирну), польову (легку, середню і важку), про

титанкову, зенітну, надбережну, фортечну і за
лізничну, за своїм вогневим та тактичним при
значенням. Під технічно-тяговим оглядом на 
запряжну й змоторизовану (на причіпці, на 
самохідних щ1фетах і панцирну - штурмову) 
артилерію. 
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Панцирні війська складаються із відповід
них частин, вивінованих у панцирні вози та 
легкі, середні, важкі й найважчі танки, від
повідно до свого оперативного призначення. 

Кіннота вживається у модерних арміях все 
більше і більше до спецілльних завдань, в ха
рактері піхоти на конях. 

Спеціяльні частини армії це постачальні, 
ремонтні, розвідувальні, піонірські, хемічні, са
нітарні, виховно-культурні і т. п. частини до 
виконування всяких служб, що зумовляють 
правильну і безперебійну дію бойових частин 
армії. 

ПОВІТРЯНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ, або летунств::> 
(авіяція), поділяються організаційно на фльо
ти, дивізії, полки, ескадри, загони і ланки, а за 
оперативним призначенням загально на стра

тегічне і тактичне, далі ж на мисливські лі
таки (денні і нічні), легкі, середні і важкі бом
бовики, розвідувальні літаки, повітряні фор
теці і літаки транспортові та спеціяльного при
значення, як санітарні і т.п. Літаки можуть 
бути пристосовані до осідання на воді (гідро
пляни), або до осідання на малому просторі 
(гелікоптер або автожиро); цей останній тип 
проходить ще конструкційну еволюцію. 

МОРСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ, або воєнно
морська фльота, nоділяються на фльоту при
бережну (також річкову і озерну) та фльоту 

повного моря, Фльота складається із корабл:в 
всяких типів, залежно від nризначення. Най
менші бойові одиниці морської фльоти це мо
торові, бойові човни, що у оищих тиnах ви-
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віновані також у торпедні установки. Міно
лови та міноносці призначені до закладання 
мін та їх виловлювання, як теж до поборю
вання підводних човнів. Торпедувальники це 
швидкі, рухливі кораблі, що звичайно супро
воджають більші морські одиниці. Кружляки 
це повні щодо бойової вартости середні або 
більші кораблі, здібні приймати великий мор
ський бій. Дредновти, це важкі і найважчі 
бойові кораблі, узброєні звичайно 406 мм гар
матами. Крім цього кожна модерна фльота роз
поряджає великою кількістю підводних човнів, 
деякою кількістю авіоматок (Кораблі, що с пли
вучими летовищами із всіма потрібними при
пасами та літаками), та кораблів спеціяльного 
призначення, як санітарних (шпитальних) ко
раблів, танкерів із пальним та олісм тощо. 
Великі кораблі часто носять назву панцирни
ків ізза своего сильного (до 600 мм товстого) 
опанцирення. 

Модерні армії розпоряджають окремими ча
стинами, що не приналежні до ніякої окремої 
зброї, залишаються під наказами головних 
команд, як напр., радарні установки, пропа
гандивні відділи, спеціяльні інженерні части
ни, частини метачів і ракетниць і нарешті вій
ськова розвідка і контррозвідка. Кожна части
на, крім бойового персоналу, мас ще адміні
стративно-керувальний. Плянувально-керівне 

тіло на вищих організаційних щаблях для по
мочі командувачеві зветься штабом. 

Організм модерної армН налічує таку велику 
кількість всякого узбросння, чи виряду, що 
в рямцях малого перегляду годі його навіть 
навести. 
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ЦІКАВІШІ ТЕХНІЧНІ ВІДОМОСТІ 

ПРО МОДЕРНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ 

Вояк модерної армії отримус довготривалий, 
грунтовний вишкіл. До цього йому с додане 
узбросння і виряд, що в модерних арміях скла
дасться з автоматичного кріса або машинової 
пістолі, багнета або ножа, ручних гранат, ра
кетної пістолі, лопатки, шолому, протигазу і 
іншого потрібного в полі узбросння і приладдя. 

Піхотна ланка або група (рій) мас 10-12 во
яків. До її озброєння доходить кулемет легкий 
або важкий (залежно від її характеру), або й 
легкий гранатомет. 

Піх. чота - це 3-4 ланки, разом 30--48 во
яків. До її узбросння доходять дальші куле
мети легкі і важкі, гранатомети й легкі проти
танкові гарматки та ракетниці (панц. п'ястук, 
базука). 

Піх. сотни - це 3-4 чоти, разом 120-200 во
яків. Велика кількість кулеметів та гранато
метів робить із неї вже повновартісну тактич
ну одиницю. ПротитанІ{ова зброя згрупована 

звичайно в одній окремій чоті, 3-4 гарматки 
та відповідна кількість ракетниць. 

Піх. курін·ь або батальйон - це 3-4 сотні 
і спец. частини служб, разом біля 100(}-1200 
людей. Курінь розпоряджає піхотними гармат
ками калібру До 150 мм, отримус теж до окре
r.шх завдань частини польової артилерії або 
танків. 

Піх. полк - це 3-4 курені і спец. частини, 
разом біля 4 тис. людей. Його сильне арт. 
узбросння робить із нього повновартісну опе
ративну одиницю. Зенітна артилерія та зенітні 

кулемети, найважчі гранатомети (засяrом до 



6 км) і спец. частини дають змогу перетворю
вати його легко у сильну бойову групу. 

ДИвізін - це 3--4 полки піхоти, 1 полк арти
лерії та спец. частини, разом біля 12-16 тис. 
людей. Дивізійна артилерія калібром до 210 мм, 
гармати на механічній тязі, танки і велика 
кількість машинової зброї середніх та важчих 
калібрів, як спряжені кулемети, протипанцир
ні кулемети й гарматки, протилетунська зброя, 
навіть власне тактичне летунство. Модерні 
армії змагають до механізації своїх сил і тому 
говориться про механізовані дивізії (менші чи
слом, поповнені панцирними частинами, не
звичайно рухливі, повновартісні бойові групи 
стратегічного значення), що у співдії з летун
ством становлять ударний таран для проривів 
крізь ворожий фронт у глибоке запілля; пан
цирні дивізії, себто механізовані і забезпечені 
у більшу кількість танків дивізії та чисто тан
кові дивізії, що складаються з панцирних ча
стин, панцирної та зенітної артилерії. Щораз 
більшу ролю відограють в озброєнні великих 
бойових одиниць важкі та найважчі гранато
мети, артилерія майбутньої війни. 

Корпус - це 3--4 дивізії, разом із спец. ча
стинами, біля 40--60 тис. людей. Корпус розпо
ряджає сильною артилерією калібру до 420 мм 
(так звані моздірі, мерзери) та відповідним 
числом іншої зброї. 

Арміи - в організащиному розумінні, це! 
2--4 корпусів. Армія є повновартісною стрrt
тегічною силою, що може розв'язувати опера
тивно-стратегічні завдання, будувати і творити 

фронти ітд. 

Армійська група (у большевиків «фронт») це 
кілька армій. 
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Артилерія. Гармати за калібром поділяються 
на легкі, середні й важкі (для поборювання 
окремих цілів кожен з тих типів може вжи
вати різних стрілен). За полетом (траєкторією) 
стрільна: пологим і крутим (на зовні ж за дов
жиною цівки і ближчою чи дальшою носністю 
стрільна) поділяються на: пушки (канони), гав
биці та моздіри (мерзери, мортири). 
Польова легка гармата, калібер 75-150 мм, 

засяг до 12 км, вага стрільна 9-17 кг. По
льова важка гармата, калібер 150-210 мм, за
сяг до 22 км, вага стрільна 18-27 кг. Моздір, 
калібер 210--420 мм, а навіть більший, засяг 
до 18 км, вага стрільна до 120 кг. Гармати бу
дується короткоцівкові або довгоцівкові. Ці 
останні мають назагал дальший засяг стрілу. 
В останній війні появились т. зв. піхотні гар
матки, калібру до 150 мм, що їх підтягали 
під самий фронт для збільшення сили власного 
вогню на безпосередній фронт противника. 
Крім того знані є протитанкові гармати ка
лібру від 22-105 мм, або й більше, проти
летунські (зенітні) калібру від 22-88 мм часом 
спряжені, зокрема при нижчих калібрах і гар
мати спеціяльні, змонтовані на окремих льо
рах (вагонах) на рейках, або вбудовані у бе
тонні вежі фортець, часом дуже великих ка
лібрів (до 420 мм) та морські гармати. 
Організаційно поділяється артилерія звичай

но так: батерія, 3---4 гармати, дивізіон, тобто 
3---4 батерії, разом до 12 гармат, полк, себто 
3---4 дивізіони, разом до 48 гармат і дивізії, 
що в залежності від типу розпоряджають вже 
великою кількістю гармат. Звичайно вже nолк, 
а то й дивізіон, має у своєму складі додані 
іншакаліберні вогневі одиниці (наnр., важкі 
гавбиці, пушки). Для керувально-nоста'І:альних 
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завдань 1 батерія дивізіону - штабна (не вог
нева). 

Панцирні війська. Танк це винахід 1-ої сві
тової війни, перший раз вжитий на західньо
му фронті під Камбре 1917 року проти німців. 
2-га світова війна піднесла значення танка до 
рівня стратегічної зброї. Танкові армії вирі
шували долю окремих великих боїв та опе
рацій. 
Назагал танкові з'єднання організовані у 

чоти, сотні, батальйони, полки й дивізії. Мо
дерна танкова дивізія складасться із 3-4 пол
ків середніх танків, 1 полку важких танків, 
1 полку змоторизованої піхоти, 1 полку гра
натометів, 1 полку штурмових гармат, 1 полК.\' 
протитанкової артилерії, 1 полку зенітної арти
лерії і спец. частин, як дивізіону розвідки, 
дивізіоНУ метачів, батальйону снайперів, диві
зіону зв'язку та тилових служб. Загальне чи
сло персоналу біля 1о-12 тисячів людей, 200-
300 середніх танків, 6Q-100 важких танків, 
бQ-100 штурмових гармат та 100Q-1400 авто
машин. Цікаво знати, що на 100 км дороги 
зуживає така,дивізія приблизно бQ-100 кубJ
метрів пального. 
Кіниота у модерній війні втрачає свое ко

лишнє значення. Організаційно ділиться вона 
на ланки, чоти, сотні, ескадрони, полки та ди
візії. Число шабель в кінній дивізії сягає 
б. 6 тисяч. 
Повітряні збройні сили щораз більше стають 

повновартісною і самостійною зброєю, що її 
значення. із винаходом атомавої бомби сильн::> 
зросло. Вже в 2-ій світовій війні переводились 
:величезні летунські операції, що в них брали 
участь до 5000 машин. Основне завдання стра
тегічного летунства це перенести вогневі удари 
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в запілля противника, у його промислові та 
господарські центри, знищити його бази й ко
мунікаційну сітку та перекинути повітряним 
шляхом парашутні війська. 
Безперебійні конструкційні праці над новими 

типами машин створюють величезну кількість 
всякого роду літаків. Загалом можна розріз
нити під бойово-тактичним оглядом такі типи 
літаків: а) мисливські, одно або двомоторові, 
2 людей залоги, узброєння від 2-8 кулеметів 
звичайного та більшого калібру (12-20 мм), 
б) легкі бомбовики, звичайно двомоторові, з 2-
4 людьми залоги, узброєння 6--12 кулеметів, 
2 гарматки до 37 мм, та відповідний запас 
бомб загальною вагою до 1000 кг, в) середні 
бомбовики 2-4 моторові, 6--8 людей залоги, 
12-24 кулемети, 2-4 гарматки, вага бомб цо 
3500 кг, г) важчі і найважчі бомбовики мають 
4---6 моторів, 8-12 людей залоги, до 24 куле
метів, 4---6 гарматок і запас бомб вагою до 
10 тис. кг! Іх засяг лету до 8 тис. км в один бік. 
Крім моторів звичайних, бензинових, вжи

вається моторів олійних (Дізля), турбін («дю
зен>>) та ракет. Розвідувальні літаки мають 
слабке узброєння, зате більше опанцирення і 
вивінування в фотоапарати. Останніми часами 
введено на літаках радарні апарати. Торпедо
літаки це бомбовики, що їх завданням є в швид
кому польоті нанести точно в ціль важку тор
педу (вагою до 6 тонн). Іх уживається як на 
морі так і на .суходолі. Тоді, коли бомбовики 
стратеГічного летунства звичайно для вико
нання своїх завдань находяться на більших 
висотах, літаки приземного льоту із вантажем 
легких бомб, узброєні у велику кількість бор
тової зброї (кулеметів) - виконують свої зав
дання у приземних польотах. 
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Розвивається летунство, кероване на від
даль радаром. Ця зброя переживає добу свого 
розквіту і сьогодні годі ще передбачити межі 
її розвитку. 
Літаки спец. конструкцій в США пролітають 

на висоті 18 км зі швидкістю понад 2000 км нn 
годину; будуються вже літаки з атомовими 
моторами. Щораз більшу вагу кладеться на 
формування парашутних ВІиськ, що добр~е 
узброєні і прекрасно вивіновані, цілими дивІ
зіями скидаються у глибоке запілля против
ника, створюючи нові фронти, розбиваючи во
рожі оборонні й постачальні бази, дезоргані
зуючи та деморалізуючи бойового духа про
тивника. 

Морські збройні сили складаються із таких 
основних типів бойових кораблів: а) Бойових 
човнів, залога 3-4 чоловіка, узброєння: 2 важ
кі кулемети, 1 гарматка 20-37 мм, кілька гли
бинних бомб для поборювання підводних чов
нів, на більших одиницях торпедна установка 
із 3-4 торпедами, скорість до ВО км/год., 
б) Міноловів та міноносців; це бойові одиниці, 
призначені до закладання та знімання мін. 
3~50 людей залоги, легкі й важкі кулемети. 
зенітна оборона, 2-3 гармати до 105 мм, З-б 
гармат 37-75 мм, скорість до 25 км/год., 
в) Торпедувальників - дуже швидких і дуже 
рухливих кораблів із завданням охороняти 
доступ до великих бойових одиниць морської 
фльоти та торпедувати і знищувати ворожі 
кораблі при допомозі торпед. 200-400 людей 
залоги, дві .вежі по 3 гармати 150 мм, дві вежі 
по три гармати 75-88 мм, зенітна оборона, 
кулемети, протипанцирні гарматки 20-37 мм, 
скорість до 45 км/год. 5-10 тис. бр.рег.тонн, 
6--10 торпедних цівок, заnас торпед до 60 штук. 



г) Кружляків - самостійних бойових одиниць, 
здібних проводити окремі самостійні завдання. 
10-25 тис. брутто рег. тонн, 500--1000 людей за
логи, 2-З · вежі по 2-З гармати 150-270 мм, 
2 вежі по З гармати 88-105 мм, зенітна обо
рона, глибинні бомби, навіть торпедні установ
ки, скорість до З5 км/год. r) ДредновтІв, зва
вими кораблями, - nливучих фортець. Дов
них також nанцирниками або лінійними байо
жиною у 250-З50 метрів, шириною у 25---40 м, 
витиск води до 45 тис. тонн, а навіть більше, 
2 вежі по З гармRти З50--406 мм (яnонські 
дредновти мали гармати по 506 мм!), 2 вежі по 
З гармати 270--З50 мм і до 40 гармат менших 
калібрів. Засяг стрілу nонад 40 км. Панцир на 
гарматніх вежах товщиною в 40-60 см! Залоги 
б. 2000 людей. Скорість З5-З8 км/год. д) Під
водних човніn -відносно малих бойових оди
ниць, витиском у 500-2000 тонн, із З5-110 людь
ми залоги, одною або двома гарматами іО5-
150 мм, здатними стріляти тільки над водою, та 
&-8 торnедними цівками і заnасом торпед 40-
60 штук. Скорість над водою до ЗО км/год., nід 
водою до 20 км/год. Німецький винахід шнор
хеля дозволяє підводним човнам перебувати 
nід водою дуже довгий час, тижнями а то й 
місяцями, крім цього уможливлює їзду мото
рами дізля під водою (не. тільки електричними 
бгтеріями). Підводні човни були великою не
безnекою для морських бойових кораблів, Tit 

англійський винахід радару вможливлює те
пер відкрити їх на великій віддалі і глибині 
та, ветановллючи місце nобуту, знищити nо
вітряним бомбленням або глибинними бомбами. 
е) Авіоматок - великих кораблів із nорівняно 
слабим узброєнням; тому пливуть вони під охо

роною інших бойових одиниць. Це пливучі 
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аеродроми для 30-100 літаків різного типу, які 
у співдії з морською фльотою виконують по
вітряні операції. Залога до 1000 людей, витиск 
ВОДИ ДО 70 ТИС. ТОНН. 
Морська фльота розпоряджає ще спеціяль.

ними кораблями, як: шпитальними, танке

рами на ропу та олію, вугільними бункера
ми і т. п. 

ЦІКАВІШІ ВИН""ХОДИ ОСТАННІХ ЧАСІВ 

Радар, це апарат, що при допомозі невидних 
для ока світляних або електромагнетних хвиль 
встановлює наявність у повітрі, у воді, чи в ін
шому середовищі, якогось чужого тіла, напр., 
літака, підводного човна. Хвилі ці, відбивтись 
від того предмету, із швидкістю понад 300 тис. 
км./год, повертаються назад до свого джерела 
і на окремому екрані вказують докладно місце 
а то й вигляд найденої перешкоди. При допо
мозі цього апарату можна встановляти на ве
лику віддаль наявність, кількість, напрям лету 
та скорість ворожого летунства чи підводних 
човнів, і в той спосіб успішно їх поборювати. 

Шнорхель, це апарат, що вможливлює під
водним човнам користуватись своїми пальними 
моторами теж під водою і то дуже довгий час. 

Атомова бомба це зосередження вибухового 
матеріялу, якого ексальозія полягає не на спа
ленні (як у звичайних бомбах чи стрільнах), 

але на повній фізичній переміні матерії, що 
відбувається шляхом розпаду атомів цього ж 
матеріялу т. зв. ланцюговою реакцією. Мате
ріялом цим є уран 235 або плютоній. Перший 
виступає в природі в дуже малій кількості, 
другий можна продукувати, однак продукцін 
вимагає великої індустріяльної потенції. Вага 
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самої атомсвої бомби невелика, багато важить 
її зовнішнє панцирне тіло. Вибух атомсвої 
бомби відомих досі розмірів · дорівН'Юс щодо 
сили вибухові 2 тисяч тонн динаміту, але її 
діяння небезпечніше внаслідок убивчого радіо
активного промінювання, яке затроює атмо

сферу і знищує все життя в засягу свого діян
ня, себто в промірі 4-6 км. Тиск повітря при 
вибуху, тиск світла, температура, що доходить 
до 20 тис. градусів Цельзія - все це спричи
нює незнане досі в восН'Ній техніці знищення. 
Вибух одної бомби над Гірошімою (Японія) у 
1945 р. спричинив смерть б. 60 тис. людей із 
всього 180 тис. населення. Затросні смертель
ними променями ще й до сьогодні хворіють у 
лі чницях нещасного міста. 

Від 1945 р. починають у світі рахувати нову 
добу в історії: «атомову епоху». Останні вістки 
показують, що США стали будувати летунські 
мотори на атомову енергію, як теж будується 
підводний човен з атомовими рушіями, та кон
струюють т.зв. «Водневу» бомбу, для якої ато
мова бомба с тільки запальником. 

Великі поступивчинила новітня наука й тех
ніка у розвитку машинової зброї. Відомим став 
англійський новий автоматичний кріс, що пе
ревищує всі того роду типи; удосконалено авто

матичні гармати, метачі і ракетниці. Досліди 

над далекобійними, керованими електромагнет
ними хвилями ракетами, що їх винайшли нім
ці і вдосконалюють американці, доводять до 
того, що ці стрільна досягають висоти 280 км 
і віддаль польоту до 1200 км. 'У корейській 
війні вперше випробувано новий вибуховий 
матеріял «напальм», що у формі бомб та арти
лерійських набоїв скидається на ворожу тери-
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торію чи фронтову лінію. При вибуху такої 

бомби весь терен дії вкривається хвилею вог
ню, що сnалює все життя на просторі у 80 х 25 м. 
Наnальм nоказався дуж-е практичним у nобо
рюванні ворожих танків. 
Панцирний п'ястук (амер. «базука»), це ні

мецький винахід, що діє проти nанцирної зброї. 
Його дія nолягає не у розриві nаН'Цира, а в йо
го протоnл~нні при доnомозі незвичайно ви

сокої темnератури (б. 3000 градусів Цельзіл). 
П'ястук nоказавел дуже практичною зброєю, 
теnер вдосконалюється його далекобійність та 
цільність. 
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Міри й ваrи 
(в дужках міжнародні скорочення) 

М:іри ~ОВ.JКИНИ 

1 метр, м. (rn) = 10 дециметрів 
1 дециметр, дм (drn) = 10 центиметрів 
1 центиметр, цм. (crn) = 10 міліметрів 
1 міліметр, мм. (rnrn) = 1000 мікронів 
1 мікрон = 1000 мілімікронів 
Основна одиниця довжини, 1 метр, це одна 
сорок-мільйонова частина земного полуден
ника. 

Міри поверхні 

1 квадратовий метр, м2 (rn2) = 100 дм2 (drn2) 

= 10 ООО цм2 (crn2) = мільйон мм2 (rnrn2) 

ар (а) = 100 м2 (rn2) 

гектар, га (ha) = 100 арів = 10 ООО м2 (rn2) 

Міри об'єму 

кубічний метр, м3 (rn3) = 1000 дм3 (drn3) 

мільйон цм8 (crn3) = мільярд мм3 (rnrn3) 

Міри місткости 

літр, л (!) це один кубічний дециметр рідини 
гектолітр, гл (hl) = 100 літрів 

Міри ваги 

кілограм, кг (kg) це тягар 1 літра чистої води 
при температурі +4° Ц. 

1 фунт = пів кілограма 



1 кг = 100 декаграмів, дкг (dkg) = 1000 гра
мів, г (g) 

1 сотнар (q) = 100 кг, 1 тона, т (t) = 100 кг 

Англійські та американські міри 

1 інч (inm) = 2,54 цм. 
1 лінк (link) = 20,11 цм. 
1 фут (foot) = 30,48 цм. = 12 інчів 
1 ярд (yard) = 36 інчів = 3 фути = 91,44 цм. 
1 род (rod) = 198 інчів = 25 лінків = 5,026 м. 
1 миля = 1609,3 м. 
1 морська миля = 1 вузол = 1855 м. 
1 миля квадратна = 648 арків = 2,59 км! 
1 американський rалон = 4 кварти = 3,78 літра 
1 англійський rалон = 4,54 літра 
1 англійський бушель = 36,35 літра 
1 бочка = 36 rалонів 
1 унція = 28,35 грамів 
1 фунт = 16 унцій = 453,5 грама 
1 вейт = 45,35 кг. 
1 мала тона = 907 кг. 
1 велика тона = 1016 кг. 
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rроші важJІИвіших держав 
Країна Грошова Поділ Приблизна вартість 

ОДИНИЦЯ и амер. долярах 

1. Австрія шил нr 100 rрошін 0,05 
2. Австралія австр. фунт 20 шил. - 240 пенсін 2,28 
3. Анелія фунт 20 шил.- 240 пенсів 2,82 
~. Арrентіна пезо 100 центавів 0,203 
5. Бельrін франк І ОО сантиміи 0,02 
6. БDJІівія болівіяно 100 центанін 0,017 
7. Бразілія крузеПро 100 центавін 0,05 
8. Веиезуеля t олівар 100 центимін 0,325 
9. Го..uиндік rульден 100 центів 0,265 

to. Греція драхма !ОО лепт 0,00005 
11. Данія крона 100 ере 0,:5 
12. Еквадор сукре 100 нентанін 0,068 
13. Еспанія пезета 100 центимін 0,093 
1~. Ізраель фунт 1000 мільсів 2.21 
15. Індія руnія 16 анн- 192 пісн 0,0! 
16. Іран ріJVІь 100 динарів 0,83 
17. Італія лір 100 центесимін 0,002 
18. Канада кзн. доляр 100 центів 0,95 
!9. Колюмбія нез о 10~ центавів 0,51 
20. Мадярщина. форінт 100 філєрів 0,09 
21. Мекснк пезо 100 центавін 0,115 
22. Німеqчина марка 100 офенігін 0,24 
23. Норвегія крона 100 ере 0,14 
24. t-1 о ва Зеляндія н-зел. фунт 20 шил. - 240 пещ:ів 2,82 
25. Пакіст ан руnія 16 ани- 192 nіси 0,31 
26. ПараrнаА rуарані 100 центавіІІ 0,33 
27. Перу 'СОЛЬ 100 центавін 0,07 
28. Півд. Афр. Унія фунт 20 шил. - 240 r.еисін 2,62 
29. Польща злотий 100 грошів 0.2~2 
30. Португалія ескудо 100 центаnів 0,036 
31. Румунія леіІ 100 банів 0,005 
32. СССР рубель (карб.) 100 копШок 0.2~2 
33. США доляр 100 центів t.oo 
3~. Туніс франк 100 сантимів 0,003 
35. Туреччина тур. фунт 100 пястрін-400nара 0,36 
36. Україна(1918-21) rрниня 100 шаrів О,Н 
37. УруrнаА лезо 100 центесимін 0,605 
38. Фінляндія марка 100 пеннів 0,00! 
39. Франція франк 100 сантнмін 0,003 
40. ЧехоСJІоваччина корона 100 галєрів 0,02 
41. Чілє лезо 100 центавін 0,017 
~2. ШваАІ!аріи шн. франк 100 рапnін 0,23 
43. Шнеціи крона 100 ере 0,20 
44. ЮІ·осланіи динар 100 пара O,O'l 
45. Японія єна !ОО сен 0,002 
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Адреси українських центральних 

установ 

1. СУБ- Союз Українців у Великій Брітанії
Association of Ukrainians in Great Britain, 
49 Linden Gardens, Notting Hill Gate, Lon
don W. 2. Great Britain 

2. ЦПУЕН-Центральне Представництво Україн• 
ської Еміграції 11 Німеччині -Zentralausschuss 
der Ukr. Emigration in Deutschland, Mi.inchen, 
Dachauerstr. 9/11. Germany 

3. УКК- Український Конrресовий Комітет -
50 Church Str. New York 7, N. У. USA 

4. КУК- Комітет Українців Канади- 722 Ме 
Intyre Building. Winnipeg, Man. Canada 

5. Український Допомоговий Комітет у Бельгії, 
7, rue de Guimard, Bruxelles, Belgique 

6. Українсь"а Національна Рада, Augsburg, Ju
denberg 8/Il, Germany 

7. ЗУАДК - Злучений Український Американ• 
ський Допомоt·овий Комітет, Р. О. Вох 1661, 
Philadelphia, Ра. USA 

8. УСХС - Українська Санітарно•Харитативна 
Служба, Mi.inchen. Dachauerstr. 9/Il, Germany 

9. ООЧСУ - Організація Оборони Чотирьох 
Свобід України, Р. О. Вох 304, Cooper Sta. 
New York З, N. У. USA 

10. Ліrа Визволення України, 140 Bathurst Str. 
Toronto, Ont. Canada 

11. ЛУПВ - Ліrа Українських Політичних В'яз• 
нів, Mi.inchen, Dachauerstr. 9/ІІ. Germany 

12. СУМ - Спілка Української Молоді, Ц. К. 
Mi.inchen, Dachauerstr. 9/ІІ. Germany 

13. Пласт, Mi.inchen, Dachauerstr. 9/11. Germany 
14. ЦЕСУС - Центрадьний Союз Українського 

Студентства, Mi.inchen, Versaillerstr. 4/IIL 
Germany 
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15. КоДУС - Комісія Допомош Укrаїнському 
Студентству, 27 rue des Bauves, Sarcelles 
(S. et 0.), France 

16. СОУЖ - Світове Об'єднання Українських 
Жінок, 866 North 7th St. Philadelphia 23, Ра, 
USA 

17. ОУРФ-Об'єдн;1ння Українських Робітників у 
Франції, 26 rue de Montholon, Paris (9), France 

18. УВУ - Український Вільний Університет, 
Mtinchen, Versaillerstr. 4/ІП. Germany 

19. НТШ- Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, 
27 rue des Bauves, Sarcelles (S. et 0.), France 

20. УВАН -Українська Вільна Академія Наук, 
498 Anderson Ave. Winnipeg, Man., Canada 
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