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ОБ’ЄДНАННЯ бувших ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
РІК 19

1974

Ч. 1-4 (54-57)

Д-р Святомир М. ФОСТУН

У 25-РІЧЧЯ ОбВУ
Вірність українській національній справі й добро української нації були основними
принципами, які лягли в основу всієї діяльности Об’єднання бувших Вояків Укра
їнців у Великій Британії, а скріплювалися вони вояцькою дружбою, взаємопошаною
і кропіткою працею в усіх багатогранних ділянках українського організованого
життя у Великій Британії.
Об’єднання бувших Бояків Українців на Британських островах постало влітку
1949 року, а Основуючі Збори цієї в теперішньому часі найбільшої української
комбатантської організації поза межами України відбулися 13-го липня 1949 року
в Лондоні. Її ряди зростали швидко з кожним днем. Уже в листопаді того самого
року ОбВУ нараховувало понад 2.000 членів, а через рік це число збільшилося до
майже п’яти тисяч членства, колишнього українського вояцтва, яке тільки недавно
зняло зі себе вояцьку уніформу. В рядах ОбВУ опинилися колишні українські
вояки з різних земель України, без різниці на їхні політичні погляди й переконан
ня, об’єднані в одну велику побратимську сім’ю, свідому свого основного завдання
— продовжувати боротьбу за визволення України.
Масовий виїзд українців у заокеанські країни у п’ятидесятих роках звузив орга
нізаційну структуру ОбВУ. Зі загального числа 74-ох Відділів і 52-ох Гуртків,
котрі існували в перших роках постання ОбВУ, залишилася тільки половина. У
зв’язку з ліквідацією таборів і гостелів та переміщенням українців до міст і творен
ням у них стабільних українських гро'мад, ліквідувалися одні клітини ОбВУ, а
виникали другі. Такий процес переміщення тривав доволі довго, й у кінці п’ятиде
сятих років організаційна структура ОбВУ устабілізувалася. В теперішньому часі
вона охоплює 53 Відділи і 3 Гуртки, які, у свою чергу, поділяються на вісім Округ:
Лондон, Бедфордшір, Мідланд, Захід, Лінколншір, Йоркшір, Ланкашір і Шотлан
дію, що їх очолюють Окружні З в ’язкові за таким розподілом: побр. Маріян Гайва
— Округа Лондон, побр. Петро Кіщук — Округа Мідланд, побр. Василь Гуменюк
— Округа Бедфордшір, побр. Михайло Татарчук — Округа Захід, побр. Богдан
Головатий — Округа Ланкашір, побр. Ярослав Фатерига — Округа Лінколншір,
побр. пор. Микола Веремієнко — Округа Йоркшір і побр. Олекса Дем’янчук —
Округа Шотландія.
Склад керівних органів ОбВУ впродовж двадцяти п’яти років був слідуючий:

а) ГОЛОВНА УПРАВА:
Сотник Михайло Длябога — голова від 1949 до 1953 років (f). Сотник Михайло
Білий-Карпинець — голова від 1953 р. до 27. 7. 1973 р. (f). Інж. Т. І. Кудлик, вико
нуючий обов’язки голови ОбВУ від 30-го липня 1973 року, сповняв перед тим обо
в’язки довголітнього заступника голови й культурно-освітнього референта Головної
Управи ОбВУ.

Президія Перших Загальних Зборів ОбВУ. Зліва: — д-р О. Фундак,
Гетьманич Данило Скоропадський, полк. Р. Долинський — предсідник
Зборів і о. Йосафат Жан, ЧСВВ, б. капелян УГА.

ЧЛЕНИ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ: побр. Андрій Бідось (f), побр. пор. Роман Борковський, проф. Володимир Василенко, побр. пор. Володимир Вашкович, побр. пор.
Микола Вереміенко, побр. пор. Ігор Гаврилів, побр. пор. Ярослав Гаврих, побр. пор.
Євген Гараеимчук, побр. Маріян Гайва, побр. сотник Іван К. Гвоздик, побр. Богдан
Головатий, побр. Андрій Гавірко, побр. Володимир Гузар, побр. Василь Давидяк,
полковник Роман Долинський (f), побр. Олекса Дем’янчук, побр. пор. Степан Каратницький (І), побр. сотник Степан Кіндій, побр. О. Кулинич, побр. Петро Кіщук,
побр. Василь Крук, побр. Володимир Лесюк, побр. пор. Володимир Личманенко,
мґр Володимир Микула, ред. Мирон Мироненко, інж. Клим Монцібович (f), побр.
Михайло Музика, інж. Петро Маслій, побр. Володимир Нагайло, побр. пор. О. Слоньовський, побр. Роман Старосольський, побр. Михайло Поврозник, побр. Володи
мир Томків, побр. Ярослав Фатерига, д-р Святомир М. Фостун і побр. пор. Володи
мир Яворський.
ЗАСТУПНИКИ: побр. хор. В. Басараб, граф Денис Галка-Ледоховський, майор
Іван Горобець, побр. В. Гусак, побр. Петро Дюк, побр. Володимир Андрусишин, побр.
пор. В. Барабаш, побр. М. Барабаш, побр. Г. Гусак, побр. Петро Дем’янчук, побр.
Богдан Кашуба, побр. Богдан Кашевка, побр. В. Кіндрат, побр. О. Писаренко, побр.
Іван Скальський, побр. Роман Стрільник, побр. М. Ткачук, побр. Степан Ришкович, побр. Михайло Татарчук, 'мґр Петро Цимбалістий і побр. пор. М. Якуб’як.
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б) КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ:
Голови: побр. пор. Роман Борковський, побр. пор. Микола Веремієнко, сотник
Михайло Длябога (f), побр. пор. Ігор Гаврилів, граф Денис Галка-Ледоховський,
полковник Роман Долинський (f), побр. пор. Степан Каратницький (t), інж. Т. І.
Кудлик й інж. Василь Олеськів.
ЧЛЕНИ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ: побр. пор. Ярослав Гаврих, побр. Василь Да~
видяк, побр. Л. Коваль, побр. Василь Крук, побр. Є. Кінаш, побр. Михайло Захарчук, побр. пор. Богдан Микитин, інж. Клим Монцібович (f), мґр Петро Цимбалістий,
інж. Петро Маслій і побр. Іван Скальський.

Сотник Михайло Длябога — перший
голова ОбВУ (t)

ЗАСТУПНИКИ: побр. Григорій Бацик, побр. М. Гуменюк, побр. Ілля Дмитрів,
побр. Петро Дюк, побр. І. Єрофеїв, побр. Володимир Андрусишин, побр. Богдан Го
ловатий, побр. Я. Кінаш, ред. Іван Крушельницький, побр. Б. Левицький, побр. І.
Мицишин, побр. М. Ткачук, побр. Богдан Сверида, побр. Б. Семенюк, побр. Іван
Скальський, побр. Ярослав Смольський, інж. Петро Маслій, побр. Василь Скалич,
побр. М. Терлецький, побр. В. Томків, побр. Ю. Чубатий і побр. М. Шабатура.
в)
СУД ЧЕСТИ. ГОЛОВИ: сотник 3. Винницький, інж. Т. І. Кудлик, сотник
Дмитро Левицький (f), мґр Володимир Микула, мґр Петро Цимбалістий, сотник
Михайло Длябога (f) й побр. пор. Богдан Микитин.
— З —

ЧЛЕНИ: проф. Володимир Василенко, побр. Михайло Захарчук, побр. Іван
Ко'стів, побр. Семен Лаврушка, побр. пор. Ю. Мороз, побр. пор. Степан Каратницький (f), побр. пор. Нестор Мулька, побр. Василь Попадинець, дир. Іван Равлюк,
побр. Євген Радванецький, побр. Клим Роснецький, побр. Богдан Сверида, побр.
Лев Шинковський, побр. Ігнат Федчиняк і побр. П. Широкий.

Сот. М. Білий-Карпинець — довголітній
голова ОбВУ (t)

ЗАСТУПНИКИ: побр. О. Боднар, побр. М. Барабані, побр. Михайло Головчак,
побр. Орест Гуйтан, побр. В. Крук, побр. Іван Костів, побр. Михайло Кунька, побр.
М. Радьо (f), побр. Богдан Рогач, побр. Б. Мартинюк, побр. В. Петрина, побр. Іван
Скальський, побр. М. Саварин, побр. Ярослав Смольський, побр. М. Ткачук, побр.
Я. Собків і побр. П. Широкий.
Активного членства ОбВУ на день 1. 1. 1974 року нараховувалося 1921. Упродовж
25-ти років відбуто 19 Річних Загальних Зборів ОбВУ. Від 1962 року почавши, вони
відбувалися реґулярно через кожні два роки. У клітинах ОбВУ Збори мали місце
реґулярно щороку. Відбуто 67 Окружних Конференцій і 19 Крайових Вояцьких
З ’їздів, як також 4 Побратимські Зустрічі. Рух пошти був такий: на протязі зга
даного часу Головна Управа ОбВУ одержала до 1-го січня 1974 року 16.088 листів,
а вислала — 26.963. Відбуто 114 засідань, видано 89 обіжників і велике число обіж
них письм у різних ділових справах.
— 4 —

Коли йдеться про діяльність клітин ОбВУ, то вона була дуже багатогранною.
Клітини влаштували 'сотні доповідей, рефератів, членських сходин, національних
свят, вишкільних сходин і різних імпрез самостійно, або у співдії з іншими укра
їнськими організаціями. При тому треба підкреслити, що членство ОбВУ співпра
цює в різних ділянках українського організованого життя та його збагачує своєю
активною працею в різних українських організаціях.

Оселя СУБ у Чіддінґфолді, де є пропам’ятна плита в пам’ять поляглих
українських вояків, і пропам’ятна таблиця в пам’ять ген. хор. Романа
Шухевича, Головного Командира У ПА.

Український відділ »Говм Ґард« — Болтон після вправ у терені.
— 5 —

На протязі 25-ти років своєї безперебійної діяльности ОбВУ співпрацювало тісно
й активно зі Союзом Українців у Великій Британії, молодіжними організаціями —
Спілкою Української Молоді і Пластом, Організацією Українських Жінок та всіми
іншими українськими організаціями на терені Великої Британії.
ОбВУ завжди підтримувало Українські Церкви, плекало принцип взаємної релі
гійної пошани між своїм членством та втішалося сприянням і співпрацею зі сторони
священиків обидвох Церков. Членами ОбВУ були сл. пам. о. мітрат А. Малиновський, о. О. Маркевич (капелян ОбВУ) сл. пам. о. радник Е. Кордуба, сл. пам. о. рад-

Український відділ »Говм Ґард« в Олдгамі.

ник В. Паславський та інші священики обидвох Церков. Довголітнім капеляном
ОбВУ від Української Католицької Церкви був Всч. о. д-р Іван Музичка, а від
Української Автокефальної Православної Церкви капеляном є й тепер Всеч. о.
митрофорний протоієрей Сильвестер Богдтирець — голова Генерального Церков
ного Управління УАПЦ у Великій Британії.
Впродовж багатьох років Головна Управа ОбВУ приділяла особливу увагу військовознавству й постійно заохочувала членство поглиблювати свої військові знання.
В тій цілі вона ініціювала вишкільні курси, видавала друком популярні виклади з
різних військовознавчих ділянок і запрошувала фахівців-старшин із доповідями
на військовознавчі теми для членства ОбВУ. Головна Управа також заохочувала
членство користати із практичних можливостей набуття військового досвіду у бри
танських парамілітарних організаціях, зокрема в »Говм Ґард«, де були можливості
здобути всебічний вояцький, підстаршин ський і навіть старшинські вишколи, як
теж і в цивільній обороні.
В шестидесятих роках заіснував у Ногтінґгамі з ініціативи й під патронатом
Об’єднання бувших Вояків Українців і Спілки Української Молоді у Великій
Британії Український Кадетський Відділ, у якому десятки юнаків пройшли війсь
ковий вишкіл.
— 6 —

В серії військовознавчих та історичних матеріялів-лекцій були видані такі мате
ріали: »Історія українського війська« — Д-ра М. Терлецького, «Бойовий вишкіл
стрільця«, «Лекції військовознавства«, «Лекції військового вишколу ІІ-го ступеня«,
«Лекції військового вишколу — артилерія, панцерно-моторизовані частини, саперні
відділи, військово-повітряні сили«, «Атомна бомба та охорона перед нею«, «Маршал
Маннергайм«, «В’їзд Хмельницького до Києва«, «Гетьман Іван Мазепа«, «Маршал
Монтґомері й Роммель«, «Гетьман Виговський і Конотіп«, «Атомна енерґія«, «Ато
ми й ми«, «Світ хвиль«, «Вплив техніки на форми війни«, »Стратегія« й і»Думки
про вихованням

Репрезентативний хор СУБ-у »Гомін«, під дириґентурою маестра
Ярослава Бабуняка. В хорі співає багато членів ОбВУ.

Репрезентативний танцювальний ансамбль СУБ »Орлик« із
Манчестеру, під керівництвом п. Дмитра Парадюка й пані
Марії Бабич.
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Заходами Головної Управи ОбВУ, спільно із Клюбом Старшин Українців, був
виданий шестисторінковий список військової бібліографії, зібраний nop. К. Зеленком. Цей список поручав військовознавчі праці відомих і авторитетних військових
авторів багатьох національностей. На військовознавчі теми відбулося дуже багато
різних доповідей, виголошених як членами Головної Управи, так і запрошеними
гістьми, — українськими старшинами та військовознавцями, часто з-поза терену
Великої Британії. Відбулися теж військовознавчі курси по Округах і по клітинах
ОбВУ. Від 1962 року Головна Управа застосувала нову вишкільну методу, а саме
почала видавати військовознавчі лекції і розсилати їх клітинам ОбВУ. На початку
70-их років, з ін іц іа т и в и Головної Управи ОбВУ, постала окрема студійна військовознавчо-політична група, яка й улаштовує доповіді для членства ОбВУ на військовознавчо-політичні теми.

Князь М. Токаржевський-Карашевич,
кол. український дипломат і великий
прихильник ОбВУ (t)

Окремою важливою ділянкою була допомога інвалідам і хворим та непрацезнатним українським воякам, у першу чергу членам ОбВУ. Вже в початкових роках своєї
діяльности ОбВУ розгорнуло допомогову акцію українським інвалідам у Німеччині й
Австрії. В 1952 році Головна Управа ОбВУ прийняла настанову скоординувати допо
могову акцію українським інвалідам в Австрії, створюючи в рамках ОбВУ 18
допомогових груп, котрі піклувалися постійно приділеними їм інвалідами на терені
Австрії. їхня допомога на протязі чотирьох років становила річно від 300 до 700
фунтів, тобто поважну фінансову суму, коли брати до уваги вартість англійської
валюти у 50-тих роках.
У 60-тих роках виринула потреба надавати матеріяльну допомогу членам ОбВУ
на терені Великої Британії. Коли до того часу допомога уділювалася інвалідам і
пошкодженим на здоров’ю, то у згаданих роках щораз частіше уділювалася допомо
га довгохворіючим і непрацездатним членам, а також і тим, які опинилися в матеріяльних труднощах. Наприкінці шестидесятих років така матеріяльна допомога
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охоплювала вже чимало членів ОбВУ. Треба відмітити із признанням, що Станиця
Братства колишніх Вояків І УД УНА в Аделаїді, Австралія, вже від кількох ро
ків пересилає для ОбВУ кожного року свою щедру одноразову дотацію, а тим са
мим і допомагає в його допомоговій діяльності.
Не була залишена без уваги також і спортивна ділянка. З переїздом рімінців
до Великої Британії в таборах українських воєннополонених розвинулася доволі
добре спортивна діяльність. У сімнадцятьох таборах були 24 футбольні дружини.
Після звільнення українського вояцтва з полону й переходу до цивільного життя,

Маестро Володимир Луців, співак-тенор,
широкознаний на українських і чужих
сценах.

Уляна Чайківська-Вирста, співачка з
Парижу.

а тим самим і розпорошення спортовців по цілому терені, довелося докласти ба
гато зусиль в організуванні 'спортивної діяльности. В рамках ОбВУ нею займали
ся призначені референти: побр. пор. Ігор Гаврилів, побр. підхорунжий Роман Старосольський, побр. Володимир Лесюк, побр. Володимир Нагайло і побр. Михайло
Музика. В кінці 1952 року в системі ОбВУ діяли 8 футбольних і 10 відбиванкових
дружин. Відбувалися окружні й місцеві змагання. У другій половині п’ятидесятих
років спортивна ділянка почала слабнути, а згодом і зовсім перестала проявлятися.
Упродовж свого 25-річчя ОбВУ не тільки включалося ввесь час активно в бага
тогранну суспільно-громадську, культурно-освітню й зовнішньо-інформативну ді
яльність українського організованого громадянства у Великій Британії та було його
рушійною силою, але вело теж і свою власну, широку культурно-освітню працю.
Слід згадати щорічні відзначування таких роковин та історичних подій, як рокови
ни Брідського бою, Свято Українського моря, Листопадового Зриву, Свято Героїв,
річниць Крут і Базару. Свято Святого Покрову стало традиційним святом ОбВУ,
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яке відсвятковується щорічно в Окугах і клітинах ОбВУ. Від багатьох років Свято
Героїв відбувається постійно в Оселі СУБ у Чіддінґфолді, при масовій участі ко
лишнього українського вояцтва і громадянства з півдня Англії. В 1959 році ОбВУ
влаштувало величаве відзначення перемоги української зброї під Конотопом.
У системі ОбВУ існували й діяли хор »Луна« в Рочдейлі під дириґентурою п.
М. Стека, а після його виїзду — п. В. Настича, танцювальна група під керів
ництвом п. П. Максимовича і драматичний гурток. У культурно-освітніх та мистець
ких імпрезах, що їх улаштовувало ОбВУ, виступали, крім репрезентативних мис-

Митці — співак Григорій Шведченко й піяніст Казімір Олешкевич,
котрі часто виступали на імпрезах ОбВУ.

Хор »Верховина« в Ковентрі (давніші роки), під дириґентурою
п. Маріяна Костюка.
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тецьких ансамблів Союзу Українців у Великій Британії — хору »Гомін« під мис
тецьким керівництвом проф. Яреми Гордія, а пізніше маестра Ярослава Бабуняка й
танцювального ансамблю »Орлик« під керівництвом сл. пам. балетмайстра-хореографа Петра Лазоришака-Дністровика, а тепер п. Дмитра Парадюка й пані Марії
Бабич, теж хор »Діброва« із Брадфорду під дириґентурою п. Ярослава Гаврилюка,
хор ім. Лисенка з Ноттінґгаму під дириґентурою п. Остапа Пицка, танцювальна
група »Лиман« із Лондону під керівництвом п. Михайла Ткачука, танцювальна гру
па »Запорожець« із Ноттінґгаму під керівництвом п. В. Лущака, хор із Лондону під
дириґентурою п. Миколи Соломки й хор із Лестеру під дириґентурою д-ра І. Мицка. Майже у всіх згаданих хорах співаки були членами ОбВУ.

Відомий хср »Діброва« у Брадфорді, під дириґентурою
п. Ярослава Гаврилюка.

Впродовж кількох років при Відділі ОбВУ в Лестері діяла самодіяльна група
веселого жанру під керівництвом побр. підхорунжого Романа Старосольського,
яка виступала на багатьох імпрезах ОбВУ, як теж на Крайових Вояцьких З ’їздах.
Коли в культурно-освітнє життя української громади у Великій Британії вклю
чалося молоде покоління, то багаточислен ні самодіяльні мистецькі групи Спілки
Української Молоді почали брати й беруть постійно активну участь у всіх святах,
імпрезах, академіях й урочистостях, що їх улаштовувало чи влаштовує ОбВУ.
Однією з перших сумівських самодіяльних мистецьких груп, котра затіснила спів
працю з ОбВУ, був дівочий квартет »Дніпрові хвилі« (пізніше відоме тріо «Конва
лія» під керівництвом пані Марусі Юрків-Яроцької), яке й далі продовжує співпра
цювати з ОбВУ в культурно-освітній площині.
ОбВУ підтримувало також українських митців, запрошуючи їх на гостинні висту
пи чи на якісь урочистості, чи на Крайові Вояцькі З ’їзди. Й так, запрошені
Головною Управою ОбВУ, концертували у Великій Британії співак Григорій Швед— 11 —

ченко й піяніст Казимир Олешкевич, сл. пам. Мирослав Скала-Старицький, скри
паль д-р Аристид Вирста, співак-баритон Олег Нижанківський, співачка меццосопрано Євгенія Зарицька, співак-баритон Михайло Мінський, спішак-тенор Волпдимир Луців, піяніст Любомир Горницький, співачка-сопрано Одарка Андріїшин і
співачка-,сопрано Уляна Вирста-Чайківська.
З доповідями об’їжджали клітини ОбВУ слідуючі запрошені гості: полковник Єв
ген Рен із Німеччини, поручник Фелікс Кордуба із Німеччини, майор Юрій ТисКрохмалюк із ЗСА, д-р Володимир Кубійович та інші.

УСК — »Богун« із Брадфорду, в 1954 році.

У рамках видавничої діяльности ОбВУ були видані такі книжки та матеріяли:
1) Список поляглих вояків І УД УНА та інших військових формацій у боях
проти Совєтського Союзу.
2) Т. О. — «Визвольна боротьба українського народу«. 1950. Стор. 52.
3. Князь М. І. Токаржевський-Карашевич — «Свято Покрову Богородиці«. Лон
дон, 1953. Стор. 27.
4) Проф. д-р Володимир Кубійович — «Етнічні групи південно-західньої України«. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Праці Історично-Філософ
ської Секції. Мапа. Том 160. Лондон-Мюнхен-Париж-Нью-Йорк, 1953.
5) Д. Кетрос — «Так творилося українське військо«. Лондон, 1958. Стор. 84.
6) Головна Управа ОбВУ — «Альманах ОбВУ — 1949-1964«. Лондон, 1964. Стор.
1952.
7) Микола Верес — «В чужинних приплавах«. Збірка вибраних поезій. Лондон,
1967. Стор. 292.
8) Святомир М. Фостун — «Плем’я непокірних«. Історична повість про декабрис
тів в Україні. Лондон, 1971. Стор. 117.
9) Матеріяли-збірники й реферати:
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»3бірник Броди«
»Свято Покрову«
»Свято моря«
»Листопадові дні«
»Листопад«
»Чому Крути?«
»І-ша Українська Дивізія УНА«

»15-ліття ОбВУ«
»50-ліття Українських Січових Стрільців«
»Симон Петлюра — 1926-1966«
»Збірник Броди«
»Базар«
^Святослав Хоробрий«

Учасники фотографічного курсу в Кіхлей, Йоркшір. Сидить п. Т.
Коновалик — голова Відділу ОбВУ, він же керівник згаданого курсу.

На початку 1955 року вийшло із друку перше число офіціозу Об’єднання бувших
Вояків Українців у Великій Британії п. н. »Сурмач«. Згаданий журнал був проекто
ваний 'спочатку як двомісячник, потім як квартальник, а в пізніших роках, з уваги
на фінансові труднощі, він виходив як піврічник і в половині 60-тих років як однорічник. Цей журнал втішається прихильною оцінкою не лише читачів, але й чу
жинецьких військовознавчих кіл. Редаґує його Колегія. Головним довголітнім ре
дактором журнала є д-р Святомир М. Фостун, а мовним — ред. Микола Верес.
Широкою й багатогранною була також зовнішня діяльність Об’єднання бувших
Вояків Українців упродовж згаданого часу. Втримувано контакти з українськими
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комбатантськими та іншими організаціями у вільному світі. Нав’язано контакти і з
чужинецькими комбатантськими організаціями, а в тому теж із Британським Легіо
ном. Головна Управа ОбВУ втримувала постійний зв’язок з українськими генера
лами, старшинами та діячами українського комбатантського руху й виступала в
тих справах, де колишнє українське вояцтво повинно було зайняти таке чи інше
становище в обороні або в підтримці української національної справи. Представники
ОбВУ брали участь у різних конференціях, з ’їздах, нарадах і конгресах, а Головна
Управа висилала постійно всілякі звернення, привіти, меморандуми та співдіяла з
українськими організаціями в потрібних акціях зовнішнього характеру.
З важливіших зовнішніх акцій і дій впродовж минулих років слід відмітити
слідуючі:

Митр, протопресвітер С. Молчанівський,
помер 25. 5. 1972 р.

а) Заходи, щоб ОбВУ було прийняте до Світового Союзу Ветеранських
Організацій.
б) Вступлення ОбВУ у членство Світового Конгресу Вільних Українців.
в) Становище ОбВУ до справи т. зв. «культурних зв’язків«.
г) Звернення до Папи Павла VI у справі Українського Католицького Патріярхату.
ґ) Вступлення у членство Координаційного Осередку Українських Громадських і
Центральних Організацій Західньої Европи.
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д) Зустріч представників ОбВУ з міністром Оле Бйорн Крафтом, копрезидентом
Ради НАТО і президентом Европейської Ради Свободи.
е) Участь генерального секретаря ОбВУ на З ’їзді Українських Комбатантських
Організацій у Нью-Йорку.
є) Зустрічі генерального секретаря із членами Головної Управи Братства ко
лишніх Вояків І УД УНА в Торонті.
ж) Участь представників ОбВУ в нарадах ЕРС й АБН у Лондоні.
з) Поїздка делеґації ОбВУ на посвячення воєнного цвинтаря у Фута Пас, Італія,
та відвідини в Римі Верховного Архиепископа й Кардинала Кир Йо'сифа Сліпого,
Високопреосвященнішого Архиепископа Кир Івана Бучка, Апостольського Візита-

о. О. Маркевич — б. капелян І УД УНА
та ОбВУ. Помер 25. 5. 1964 р.

тора о. д-ра Мирослава Марусина, оо. Василіян, Українського Католицького Уні
верситету, обидвох Семінарій та інших установ.
и) Ініціатива у створенні Української Комбатантської Ради на терені Великої
Британії.
і) Відвідини в Лондоні делеґації Товариства »Броди — Лев« із ЗСА.
й) Участь організаційного референта Головної Управи на урочистостях у Мюн
хені в часі відзначення 10-ої річниці сл. пам. 'Провідника ОУН Степана Бендери.
к) Участь генерального секретаря й організаційного референта на урочистостях

Учасники Окружної конференції ОбВУ в Рочдейлі в 1971 році.

Хор Відділу СУБ — Сільзден-Кіхлей, (1950-ті роки). Дириґент
п. М. Грабар.
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Члени ГУ ОбВУ та запрошені гості, між ними королева ОбВУ Ґеня
Маскова (друга зліва), у посадника міста Рочлейлю з нагоди
Вояцького З ’їзду. 1963 р.

Хор Відділу СУБ у Лестері (1950-ті роки), під дириґентурою
п. Миколи Соломки.
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висвячення архимандрита Ореста в єпископський сан та посвячення церкви УАПЦ
в Дарбі.
л) Участь делегатів ОбВУ на Конгресі КОУГЦУ в 1970 році. Ними були побр.
Петро Кіщук і Михайло Поврозник.
м) Генеральний секретар брав участь у нарадах Світової Комбатантської Ради у
Нью-Йорку.
н) Екзекутива ОбВУ взяла участь у зустрічі з п. Осамі Кубокі, президентом
Міжнародньої федерації для перемоги над комунізмом і видатним японським полі
тичним діячем.

Лондонський мішаний хор Відділу СУБ, під дириґентурою
п. Миколи Соломки.

Самодіяльна мистецька група Відділу ОбВУ в Лестері »Здесяткована
Чота«, під керівництвом побр. Романа Старосольського.
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o) Йдучи по лінії підтримки Українських Церков, ОбВУ підтримувало всі акції
і дії, зв’язані зі змаганнями встановлення Патріярхату Української Католицької
Церкви та об’єднання Українських Православних Церков.
п)
В 1971 році ОбВУ було прийняте до Британської Ради Допомоги Біженцям —
впливової допомогової організації крайового засягу.
p) ОбВУ постійно підтримувало і брало активну участь у всіх акціях в обороні
переслідуваних та ув’язнених українських патріотів в Україні й виступало у протестаційних акціях проти нищення українських культурних пам’яток, русифікації
та переслідування українських діячів культури, науковців, письменників, поетів і
патріотичної молоді.

Лестерський хор під дириґентурою п. д-ра Ярослава Мицка. На
світлині хором дириґує п. Маріян Костнж, що заступав хвилево
дириґента.

Учасники Вояцького З ’їзду ОбВУ в Рочлейлі, 1963 року.
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с) В 1973 році репрезентанти Головної Управи ОбВУ — побратими Петро Кіщук,
Маріян Гайва, Богдан Головатий і Андрій Гавірко — відбули поїздку до Австрії на
кладовища поляглих дивізійників у Фельдбаху та околицях і були присутні на
урочистостях вшановання пам’яті поляглих. Ці урочистості відбулися заходами
Крайової Управи Братства колишніх Вояків І УД УНА в Німеччині й місцевих
австрійських комбатантських організацій.
т) Генеральний секретар ОбВУ того ж року брав участь в урочистостях вшано
вання сл. пам. полковника Євгена Коновальця в Роттердамі, як також і в урочис
тостях закінчення Надзвичайного Собору УАПЦ в Парижі.
у) Другому Конґресі СКВУ, як делеґат ОбВУ брав участь інж. Т. І. Кудлик, вико
нуючий обов’язки голови ОбВУ.

Дівочий гурток мішаної танцювальної групи »Лиман« у Лондоні, під
керівництвом п. Михайла Ткачука. (1960-ті роки).

Належить із признанням згадати широ когранну зовнішню діяльність Відділів
ОбВУ в себе на місцях. У давніших роках вирізнився особливо в ділянці зовніш
ньої дільности Відділ ОбВУ в Рочдейлі, очолений по'бр. Михайлом Музикою. В
т. зв. »Році Втікача« невеликий Відділ ОбВУ в Кембріджі влаштував був три
імпозантні концерти для професорів і студентства цього університетського міста, в
яких брали участь хори й танцювальні гр упи з Манчестеру та Ноттінґгаму. Загаль
но говорячи, всі клітини ОбВУ проводили і проводять у себе на місцях зовнішньоінформативну діяльність по змозі своїх сил і можливостей, допомагаючи тим са
мим Головній Управі та Окружним Зв’язковим.
Немає можливости у цьому короткому нарисі схопити ту всю багатогранну діяль
ність, яку проробило Об’єднання бувших Вояків Українців упродовж 25-ти років
свого безперебійного існування. Не можливо також згадати поіменно всіх невтом
них і відданих діячів ОбВУ, котрі жертовно й із повною посвятою працювали і
працюють для добра й розвитку нашої комбатантської організації. Між ними є
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Хор Відділу СУБ у Бедфорді, під дириґентурою п. Івана Джиджори.

Український Кадетський Відділ у Ноттінґгамі.
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багато таких, які виїхали в заокеанські країни й там продовжують працювати
активно в українському комбатантському русі, як, наприклад, побр. Богдан Кашуба,
колишній дуже активний Діяч ОбВУ у південно-східній Англії.
З великими жалем і смутком згадуємо всіх тих побратимів, котрі відійшли від
нас у життя вічне, а між ними першого голову, сл. пам. сотника Михайла Длябогу, довголітнього голову, сл. пам. сотника Михайла Білого-Карпинця, та багатьохбагатьох наших побратимів, колишніх старшин, підстаршин і вояків, котрі відій
шли назавжди з нашої вояцької сім’ї.

Сумівське тріо »Конвалія«, подруги — Дарія Голиш, Оля Юрків і
Маруся Юрків-Яроцька, котре постійно виступає на імпрезах ОбВУ.

У 25-ліття існування й активної діяльности ОбВУ слід відмітити, що це для нас,
його членів, не гучний ювілей чи якесь велике святкування. Ні! Ми тільки робимо
підсумки нашої діяльности й суворо по-вояцькому ставимо собі питання — чи
справді ми зробили все, що змогли, чи внесли максимум нашої праці в цілість укра
їнської визвольної боротьби, чи гідно несли прапор цієї боротьби на протязі згада
ного часу.
Здається, нам іще передчасно навіть самим собі відповісти на поставлене вище
питання. Можливо, це зроблять майбутні українські історики, які будуть дослі
джувати колись життя української громади у Великій Британії і на пожовклих
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сторінках анналів знайдуть наш вояцький звіт та внесуть його у сторінки буття
української нації.
Цей короткий нарис про 25-ліття нашої комбатантської організації закінчую та
кими моїми думками, висловленими на сторінках першого »Альманаху ОбВУ«:
». . . У визвольній боротьбі українського народу, що її освячує невмируща сила на
шої нації, українське вояцтво мусить і далі стояти твердо й непохитно на своїй
вояцькій стійці. Вояцька присяга на вірність Україні зобов’язує нас до того постій
но, а наш теперішній цивільний статус не зменшує наших зобов’язань супроти
Батьківщини. Довгі роки перебування на чужині ні в чому не змінили, а, навпаки,
ще збільшили наші завдання у всеобіймаючому фронті визвольної боротьби укра
їнського народу й кожночасно нам пригадують, що добро української нації це
найвищий закон і життєвий дороговказ українського вояцтва ...«

Микола ВЕРЕС

ВПЕРЕД БРАТИ !
(25-річчю існування ОбВУ присвячено)

Як швидко час підхоплює роки
І ниже їх, мов дівчина коралі,
На нитку ту, що в’ється у віки,
Що у життя заплетена скрижалі.

Наплечник зник. Лишивсь у лісі кріс,
Давно в ровах зіржавіли шоломи,
А легіон ще вище стяг підніс
І йде в похід, як перше, без утоми.

І коли я згадаю давні дні,
Спогляну в даль туманисту й широку,
Стає тоді так радісно мені,
Що 25 минуло довгих років,

Бо він в бою, у наступі новім,
Що 25 триває довгих років,
Щодень, щоніч готується в похід
На штурм твердинь катів червонооких.

А бурі нас не знищили лихі,
Не розвели чужинні небосхили,
Що ми пройшли багато тих шляхів,
Та зі свого ні разу не схибили.

Тож коли знов розсипляться громи
В степу, лісах і ген аж поза Доном,
Підем тоді і лишимося ми
На всіх фронтах ударним легіоном.

Цей шлях один й мета у нас одна,
Ми служим їй сумлінно не віднині,
Тому то нас, гартуючи, єдна
Порив душі, і Броди, і Ріміні. . .

Підем на змаг, в огні жорстоких січ,
Підемо всі, як нація в поході,
В останній бій нас кине рвійний клич
І Жовтих Вод, і Маківки, і Бродів.

Тому — вперед! До соняшних орбіт
Цей шлях веде крізь буряні пороги,
Вже 25 за нами довгих літ,
А перед нас — веселка перемоги!
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Генерал сер Валтер ВОЛКЕР

НЕПРИГОТОВАНІСТЬ НАТО
На вступі дозвольте мені нагадати вам,
Частково таке його потягнення могло
що обопільно збалансована редукція бути викликане внутрішніми економіч
збройних сил була ініціативою НАТО ними труднощами, але, незалежно від
вже 5 років тому, тобто являла собою на причин, обопільно збалянсована редук
магання зменшити напруження між За ція збройних сил натрапила на потенціходом і Совєтським Союзом впоперек єв яльні зрадницькі труднощі. Найважливі
ропейської залізної куртини. Ініціатив шим є те, що армії і військово-повітряні
ний плян НАТО полягав у тому, що обид сили держав Варшавського пакту вдвічі
ві сторони — СССР і НАТО — мали б або й утричі перевищують комбіновані
відтягнути й демобілізувати певний від збройні сили НАТО, які стоять проти
соток своїх збройних сил, які стояли про них. Тому теоретично СССР і його сате
ти себе в обширі Центральної Европи — літи мусіли б розформувати дві чи три
головної зони конфронтації між мілітар дивізії на кожну одну дивізію, демобілі
зовану Заходом, а чогось подібного ніко
ними бльоками.
З точки зору НАТО, основними аргу ли не станеться.
ментами, промовляючими за згаданою
НАТО ВЖЕ ПРОГРАЛО ПЕРШІ ДВІ
обопільно
збалянсованою
редукцією
РУНДИ
збройних сил, були слідуючі:
Поперше, якщо переговори з росіяна
Покищо переговори про обопільну і
ми мають служити тільки для зменшен
ня східньо-західнього напруження, на збалянсовану редукцію збройних сил завіть без редукції збройних сил, то мілі торкували менше безпеку, а стосувалися
тарний діялог може бути вартісним. Да більше семантики (науки про зміст і зна
леко краще вести ці переговори, ніж пе чення слів). Отож, виключивши із заго
ретинати один одному горло, хоч це не ловку слово »збалянсований« і погодив
означало б, що Захід мав би занедбати шись на те, що Мадярщина має бути на
конференції у Відні в жовтні минулого
свою оборону.
Подруге, якщо росіяни дійсно прагнуть року лише спостерігачем, Захід прийшов
редукувати свої збройні сили з метою на цю конференцію із втратою двох пер
кращої розбудови економіки їхньої краї ших рунд. Якщо так, то перед нами над
ни і збільшити для народу кількість про то важке майбуття, й ми мусимо трима
дуктів консумпції, то у великому інтере ти дуже сильну лінію та повсякчасно бу
сі НАТО лежатиме зроблення всього ти насторожі.
Коли б росіяни прийняли слово »збаможливого для сприяння цим перегово
лянсований«, то фактично погодилися б
рам.
Потрете, оскільки НАТО є насправді на те, що їхні конвенціональні збройні
оборонним союзом, тоді, безсумнівно, бу сили мають числову перевагу. Тому во
дуть бажаними любі переговори, які змо ни наполягали на іншій назві — »Обо
жуть принести пропорційні редукції со- пільна редукція збройних сил та спільні
заходи в Центральній Европі«.
ветських і західніх збройних сил.
Причиною, чому спочатку НАТО нас
Спочатку Совєтський Союз цілковито
зігнорував таку ідею, й це тривало1 до тоювало на правній участі Мадярщини в
весни 1971 року, коли Л. Брєжнєв зне конференції було те, що ця країна є час
нацька висунув думку, намагаючись нею, тиною Центральної Европи, й 40.000 сояк звичайно, все представити так, що ці вєтських військ, стаціонованих у ній, так
само як і її власні збройні сили, мали б
ла ця справа була московським пляном.
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бути включені у сферу редукції. Але
Москва непохитно обстоювала станови
ще, що Мадярщина мусить мати статус
обсерватора, а це означає, що вона буде
виключена з обширу, де матимуть місце
редукції.
Погодження на це є рівнозначне з на
шою згодою, що ні в Мадярщині немає
советських військ, ані вона не має своїх
власних. Відомо, що СССР тримає на ма
дярській території свої збройні сили для
того, щоб після смерти Тіта зробити на
тиск на Югославію і влучити її до Вар
шавського пакту.

мінаційного пункту у збільшуванні совєтської загрози цим флангам. Не мож
на дозволити росіянам перекинути на
фланги значну кількість збройних сил,
які вони відтягли б із Центральної
Европи.
Тому ми мусимо Гарантувати безпеку
головних комунікаційних ліній Західньої Европи на водах Атлантійського
океану й Середземного моря та довкола
Рогу Доброї Надії і не робити чи не ма
ти жодних упереджень щодо можливос
тей ЗСА підсилити Европу.
Потрете, — найважливішою до розв’я
зання справою у Відні від самого почат
ку є знайдення того, що дотепер було
ТРИ КАРДИНАЛЬНІ ВСТУПНІ
непереможною перешкодою, а саме пере
ПУНКТИ
вірки процедур.
Захід мусить настоювати на міжнарод
Перед тим, як Віденська конференція
дасть якісь наслідки, треба розв’язати ній інспекції, бо діючи так, ми будемо
скоро знати наскільки серйозно заміряє
три дуже важливі пункти.
Поперше, чиї війська мають бути ставитися до переговорів Совєтський Со
включені у процес редукції? Чи ними бу юз. У минулому пропозиції щодо сторон
дуть тільки росіяни з однієї сторони й нього нагляду завжди зустрічалися із
американці із другої, чи це торкатиметь твердою московською відмовою.
Не враховуючи технічних засобів інс
ся держав НАТО й Варшавського пакту
пекції, таких як простірна обсервація з
також?
Я гадаю, що редукція мусить заторк- допомогою сателітів і сенсорів, мусить
нути в першу чергу збройні сили ЗСА й бути інспекція на місці, яка полягала б
СССР. Після скорочення сил обидвох су- на створенні сітки обсерваційних постів
перпотуг мав би бути зроблений огляд по обидвох сторонах кордонів тих гео
»стаціонованих« сил або, за совєтською графічних обширів, які підлягають обо
термінологією, «чужоземних сил«. У ви пільній редукції збройних сил і спільним
падку НАТО вони включали б голланд заходам у Центральній Европі, для того,
ські, бельгійські і британські. Перегово щоб наглядати за мілітарними рухами.
НАТО мусить наполягати на тому,
ри про «національні збройні сили —
західньонімецькі — мали б вестися щоб така сітка обсерваційних постів про
стягалася аж до польсько-совєтського
наприкінці.
Подруге, треба розв’язати справу гео кордону, а якщо росіяни не погодяться
графічних обширів, де редукції мали б на це, тоді буде цілковито ясно, що вони
бути переведені. Такі редукції в Цент хочуть щось приховати або не мають за
ральній Европі не повинні зменшувати міру вести серйозні переговори. Будьбезпеку в інших районах, наприклад, на який договір про інспекцію повинен
північних і південних флангах НАТО, включати також повідомлення про ма
тому що цей союз, як цілість, є неподіль неври, надсилання підкріплень й усунен
ним, а так само і його оборона. Отже, ре ня або знищення озброєнь.
дукції не можуть торкатися виключно
центральноєвропейського фронту, а по
ЗМЕНШЕННЯ ВІЙСЬК ЗСА
винні узгляднювати обидва фланги
НАТО.
Тепер я хочу згадати про зменшення
Це означає, що мусять бути Гарантії, американських військ в Европі і про від
які перешкодили б обопільній редукції родження домагань деяких кіл у ЗСА,
збройних сил і спільним заходам у Цент стосовних до однобічних відтягнень у
ральній Европі дійти до непрямого куль цьому критичному періоді, без очікуван
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ня вислідів обопільної редукції збройних ,як в озброєнні, так і в людській силі.
сил і спільних заходів у Центральній Наприклад, останній рапорт НАТО ви
являє, що число совєтських танків у
Европі.
Центральній
Европі протягом минулого
Такі домагання напередодні віденських
переговорів були звичайним безглуздям року збільшилося на 6.000 (із 14.000 до
і послабили позиції Заходу, бо чому 20.000), що становить кількісну перева
СССР мав би турбуватися погодженням гу над альянтами НАТО у відношенні
на послугу за послугу чи якоюсь ком 4:1.
пенсацією тоді, коли ЗСА в даному часі
ЗБРОЙНІ СИЛИ ДЛЯ НЕГАЙНОГО
можуть бути змушені внутрішнім тис
ВЖИВАННЯ
ком відтягнути частину своїх військ?
Отож стає ясним, що Росія грає на ча
Якщо тепер ведуться розмови про відсі, а поруч із тим продовжує збільшува
ти в турботливому темпі свою й так уже пруження, то чому Москва продовжує
пригнічуючу перевагу в конвенціональ безперервне зброєння? Відповідь на це
проста: твердим заміром Совєтського Со
них збройних силах.
юзу є утримування таких збройних сил,
Але для ЗСА є знаменною одна річ. які були б завжди готові і здатні до не
Кажучи помірковано, звичайного амери гайного застосування в усіх ключових
канського громадянина мусить вражати обширах, та ще й до того перевищували
той факт, що на східньому березі Ат- б збройні сили Заходу. Власне це дає
лантійського океану по 28-ми роках піс Москві домінантну перевагу й уможлив
ля закінчення ІІ-ої світової війни пере лює їй вести розмови з позиції сили, чи
буває понад 300.000 американських нити політичний натиск, погрожувати й
вояків.
шантажувати. А роля червоної армії,
Дехто може добре розуміти сумний згідно з думкою самих росіян, полягає в
настрій тих, які відчувають, що Европа готовості труснути дерево тоді, коли
не є найкращим з усіх можливих світів; гнилі овочі вже будуть готові впасти.
Я хотів би підкреслити, що не війна є
вона не може стати достатнім торговель
неминучим
чинником, — ним радше ста
ним суперником ЗСА, а одночасно з цим
не може бути лінивою ящіркою, яка від не совєтська дипломатія, якщо б амери
почиває під коштовним американським канці були позбавлені права інтервенції.
Здається, легко можна зрозуміти той
нуклеарним парасолем.
факт, що збройні сили ЗСА в Европі не
Ми, європейці, не повинні виробляти є звичайною запорукою можливосте зас
собі помилкової уяви. Немає ніякого сум тосування нуклеарної зброї. Якби вони
ніву в тому, що рано чи пізно, з огляду нею були, то для цієї мети вистачила б
на добре знані домашні політичні причи лише горстка американських вояків.
ни, ЗСА будуть змушені зредукувати рі Збройні сили ЗСА, разом з іншими кон
вень своєї конвенціональної присутнос венціональними силами НАТО, творять
те в Европі. Ми мусимо також припуска альянс у подвійному значенні, а саме:
ти, що самі європейці навряд чи спере
1) вони являють собою захисний щит,
чатимуться між собою. І факт, що Совєт- який перешкоджає Совєтському Союзові
ський Союз свідомий того, допоміг йому вжити всю потужність його велетенської
тримати міцну руку у віденських перего мілітарної машини для загрози й постра
ворах, отже ініціятива ще раз перейшла ху європейських членів НАТО, щоб цим
до найкращих шахістів світу.
самим змусити їх робити поступку за
Я вже підкреслював, що навіть коли поступкою;
2) присутність збройних сил ЗСА ґаобопільна редукція збройних сил та
спільні заходи в Центральній Европі рантує НАТО достатню конвенціональну
матимуть успіх, то держави Варшавсь здатність поставити опір обмеженому со
кого пакту продовжуватимуть збільшу вєтському натискові на західню терито
вати їхню спустошливу перевагу над рію, без негайного переходу до нуклеар
альянтами НАТО в Центральній Европі ної війни.
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Виникає цілковито закономірне питан
ня — наскільки ефективно обидва ці
завдання можуть бути виконані менши
ми силами? Відомою аксіомою є те, що
якість у значній мірі може компенсувати
кількість, й існує багато способів уліпшення нашої якости, при відносно скром
них коштах. Але я не маю часу, щоб зай
нятися їхнім переліком, до того ж це не
є темою цієї статті. Хочу відмітити, що
наші переговори мусіли б базуватися не
на збалянсованих редукціях, а на збалянсованих збройних силах, і це своє
твердження хочу пояснити.

іншу атомну зброю. Тому нам потрібні
конвенціональні збройні сили для стри
мування таких самих сил Варшавського
пакту. Звідси можна зробити висновок,
що одиноким, гідним довір’я й життє
здатним стримуванням може бути підготова Европою більш якісних конвенціо
нальних збройних сил, поєднаних із роз
витком британсько-французької нуклеарної потуги та її інтеграцією в каркас
НАТО. Виникає нове питання: коли ми
осягли Спільний Ринок, то чи не повин
ні розвинути і спільну оборону?

НОВА СТРАТЕГІЧНА ДОКТРИНА

ЗБАЛЯНСОВАНІ СИЛИ, А НЕ
ЗБАЛЯНСОВАНІ РЕДУКЦІЇ

Таким чином, в обличчі нової і сер
Найважливішим сьогодні є те, що при
йозної
ситуації, темою розмов НАТО му
йшов час перестати думати про дальше
перебування НАТО під прикриттям аме сять бути не збалянсовані редукції, а
риканського нуклеарного парасоля, який збалянсовані сили, бо мілітарна потуга
дотепер захищав нас не тільки від со- Варшавського пакту вже переважає
вєтських погроз і залякувань, але й від кількісно НАТО у відношенні 2:1 в лю
атаки. Тепер Совєтський Союз дігнав дях, 4:1 у бойових танках і 2:1 в літа
Захід, і тому що стратегічний балянс у ках. Подані пропорції творять для НАТО
даному часі не є сприятливий для ЗСА, велику проблему, бо будь-які редукції
я маю переконання, що роля американ для осягнення кращого балансу між Схо
ських стратегічних сил, як останнього за дом і Заходом були б асиметричними. То
собу, буде обмежена тільки до удару по му держави Варшавського пакту відсот
совєтських містах, що стане відплатою ково мусіли б провести більше скоро
за атаку СССР на американський кон чень, ніж альянти НАТО. Звичайно, це
є нереальним, бо існують безсумнівні
тинент.
Кажучи іншими словами, балянс за труднощі для намови росіян редукувати
лякування тепер є такий, що лишає ду їхні збройні сили в більшій кількості від
же мало місця для будь-якої іншої аль Заходу.
Іншою альтернативою для американ
тернативи стратегічної політики ЗСА.
ців
могла б бути згода редукувати їх
Отже, ми мусимо погодитися з тим фак
том, що НАТО не має більше послідов війська в Европі у відсотковому відно
ної стратегічної доктрини, яка брала б шенні їхньої теперішньої сили, взамін
під увагу важливість надзвичайного рос за подібну відсоткову редукцію зброй
ту совєтських стратегічних сил. Таку них сил Совєтського Союзу. Але безпо
нашу доктрину — життєздатну й гідну середнім вислідом цього, поєднаним із
довір’я — сьогодні нам уже, може, дещо відносним спокоєм, у часі якого СССР
запізно розвивати, одначе, коли ми цьо міг би вислати знову війська до Східньої
го не зробимо, одного дня, внаслідок яко Европи, було б дальше послаблення обо
їсь іще непередбаченої кризи, Москва ронних позицій НАТО.
Адже сьогодні збройні сили європей
може спокуситися й розпочати конвен
ціональну атаку, в результаті якої аль- ських держав НАТО вже зредуковані
янти НАТО не матимуть ніякого іншого настільки, що це скорочення досягло
свого критично-мінімального позему, то
вибору — тільки капітуляцію.
На мою думку, жорстким фактом стра му будь-яка дальша їх редукція ослаби
тегічного життя при теперішніх умови- ла б НАТО фатально й фактично озна
нах нуклеарного пату є те, що сьогодні чала б цілковиту відмову від європейсь
атомна зброя може тільки стримувати кої оборонної системи.
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Виходячи із цього, було б нереальним
вести переговори про обопільну редук
цію збройних сил і спільні заходи в Цен
тральній Европі доти, доки держави Вар
шавського пакту перші й односторонньо
не зредукували б свої збройні сили до
позему, який приблизно дорівнював би
збройним силам альянтів НАТО і Фран
ції, взятих разом. Коли ж вони цього не
зробили б, тоді на кожну редуковану За
ходом дивізію Совєтський Союз і його
сателіти мусіли б редукувати три.
Очевидно, що на подібного роду речі
росіяни не погодяться ніколи. Вони на
віть можуть вжити контраргумент, що,
мовляв, дивізії НАТО за кількісним ста
ном є набагато більшими від дивізій Вар
шавського пакту. Але таке ніби непокоюче порівняння створює помилковий об
раз, бо велика частина збройних сил
НАТО стаціонує або в межах приналежних до нього держав, або знахо
диться на далекій відстані від арени
можливої конфронтації. Крім того, обо
рона Заходу є відносно слабкою в обши
рі північнонімецької рівнини, й вона яв
ляє собою найлегше місце для наступу
на західні столиці.
ПОДВІЙНЕ БАЗУВАННЯ

Деякі прихильники обопільної редук
ції збройних сил і спільних заходів у
Центральній Европі твердять, що ЗСА
могли б лишити свої танки й гармати в
Европі, зберігаючи їх для вжитку амери
канських військ, які дуже швидко мож
на перекинути з Північної Америки до
Европи повітряним шляхом. Це назива
ється подвійним базуванням, але в тако
му аргументі є кілька недоліків.
Поперше, невживана зброя навряд чи
матиме необхідну ефективність для рап
тового застосування, бож Европі не заг
рожує ніщо, крім несподіваної совєтської атаки. Але довго пляноване й очевид
не нагромадження військ СССР для та
кої атаки було б його безглуздою такти
кою.
Подруге, кошт магазинування зброї в
Европі й утримування окремих її родів

для вишколювання американських диві
зій на території ЗСА був би більший від
коштів стаціонування американських
військ в Европі.
Потрете, у випадку збільшення напру
женосте у світі, навіть підготовче повер
нення американських військ до Европи
стало б лише додатковою ескаляцією го
ловного конфлікту, тобто, кажучи ін
шими словами, збільшило б напружений
стан.
Почетверте, Совєтський Союз посідає
величезну сітку залізниць, по яких, у
випадку потреби, може поновно вислати
свої війська до Східньої або Західньої
Европи впродовж кількох годин. У про
тилежність до цього, треба буде днів або
й тижнів, щоб вислати до Европи відпо
відну кількість американських збройних
сил. В останньому часі, пересуваючи свої
війська між совєтською територією і
Східньою Европою, Москва все більше й
більше вживає повітряного шляху. Ми
звичайно обраховуємо, що, використову
ючи залізничний транспорт, Совєтський
Союз може денно перекинути до Схід
ньої Европи 5-6 дивізій, але подвійне ба
зування тепер могло б дати росіянам мо
жливість перекидати їхні війська на про
тязі 2-3 годин. Контрастом до цього є те,
що таке подвійне базування вможлив
лює 7-ій американській армії переки
нення повітряним шляхом до Західньої
Німеччини частини її 1-ої дивізії, стаціонованої в Канзасі впродовж 11-12 годин.
Стільки про скорочення американсь
ких і західньоевропейських збройних
сил. Можна ясно бачити, що існує багато
проблем, які роблять переговори про ре
дукції дуже важкими. Не дивно, отже,
що є скептицизм відносно надій навіть
на ранньо-початкову згоду, й що деякі
західні держави підходять обережно до
їхнього включення в систему безпеки й
не вагаються приховувати своїх побою
вань.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
СОВЄТСЬКОГО СОЮЗУ

Я свідомий того, що подані мною осте
реження не значитимуть нічого для ба
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гатьох із сьогоднішніх фотелевих апа
тичних стратегів, які будуть лише зни
зувати плечима й посилатися на пропор
цію Ліделла-Гартса 3:1, що визнана мі
німальною силою для сторони, посідаю
чої ініціятиву.
Але, звичайно, елементарна пропорція
є лише половиною суті справи. НАТО не
може дозволити собі потрапити в пастку
потурання математичному підходові до
стратегічних питань. Не кожний прийме
пропорцію Ліделла-Гартса 3:1 як номі
нальну вартість, він радше покладе всі
доречні цифри до компютера і сподівати
меться ґрунтовної стратегічної розв’язки.
Крім очевидних мілітарних, політич
них і геополітичних факторів, є багато
інших, невловимих, таких як стійкість
національних прагнень і національної
спроможности діяти із швидкою й неми
лосердною рішучістю.
Совєтський Союз втішається багатьма
посередніми і прихованими перевагами,
більшість яких не є видимими для нетя
мущих і не ознайомлених із суттю спра
ви. Дозвольте мені назвати найголовні
ші з них.
1) Реґулярні армії держав Варшавсь
кого пакту є повністю вивінувані, перфектно вишколені й готові до акції з мі
німальною підготовою. Фактично вони
знаходяться в бойовій готовості кожного
дня. Ці армії проходять всесторонній
вишкіл у любій порі року, а мінімальна
військова служба, яка перед тим станови
ла два роки, тепер продовжена до трьох.
У додатку до всього, совєтські і східньонімецькі дивізії стаціонують набагато
ближче до кордону, ніж дивізії НАТО.
2) Організація, постачання, випосаження й озброєння держав Варшавського
пакту є стандартизовані на московський
взірець, тоді як альянти НАТО озброєні
різними родами зброї. Якість совєтської
зброї вже сьогодні є першорядною, але,
не зважаючи на це, її модернізація без
перервно і дбайливо продовжується. Не
має хаотичного задкування, викликано
го парляментарними виборами або шкід
ливими потягненнями в парламенті. Вар
шавський пакт має набагато вищу про
порцію володіння своїм майном, ніж аль
янти НАТО.
3) Кожна демократія має ту саму диле

му. Ми витрачаємо 66% нашого оборон
ного бюджету на виплачення заробітних
платень, житлові проблеми й Суспільну
Опіку. Значить, тільки 34% лишається
на промислові потреби, заощадження,
дослідження, розвиток і т. п. А Совєтсь
кий Союз витрачає лише 25% свого ве
летенського оборонного бюджету на ру
хоме майно, лишаючи 75% на промисло
ві потреби.
4) Держави Варшавського пакту мо
жуть сконцентрувати свою увагу на лю
бому обширі, де вони хотіли б зробити
натиск, і вони оперуватимуть під спіль
ною командою, як також матимуть до
диспозиції велике число летовищ.
5) Приналежні до Варшавського пакту
країни не діятимуть на коротких внут
рішніх комунікаційних лініях. Ні мобі
лізація людей і матеріялів, ані підкріп
лення не розв’яжуть головної проблеми.
Для них багато значитиме трацсокеанічна подорож із ЗСА в часі, коли годи
ни, а може навіть і хвилини матимуть
життєво-важливу ролю. Фактом є те, що
Совєтський Союз продемонстрував дуже
швидко й найефектовніше в Чехо-Словаччині. Адже там під покровом темря
ви він мав здатність у дуже короткому
періоді (від 12 до 24 годин) змінити тя
гар своєї атаки.
6) Збройні сили Варшавського пакту
являють собою замкнене суспільство, яке
не потребує звертати на себе увагу пуб
лічної опіні; вони не мають опозиції в
парляменті й тому ніколи не включають
ся в забираючі час політичні обговорен
ня. Отож ми були б направду дурні, як
би думали, що моральні скрупули мо
жуть відіграти якусь ролю у плянах ко
муністів, які твердо вірять у те, що кі
нець оправдує застосовані засоби.
7) Маючи контрольовану пресу, цензу
ру й суворе забезпечення, держави Вар
шавського пакту мають також і можли
вість утримувати таємницю і прихову
вати свої заміри аж до останньо можли
вого моменту.
8) Найоголовнішим пунктом є те, що
вони утримують ініціятиву. З огляду на
це, держави Варшавського пакту можуть
уживати свою переважаючу силу там, де
їм є вигідне, без надання нам остережен
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ня, яке — наші політики думають — ми
мусіли б одержати.
МОВЧАЗНІ ПОЛІТИКИ Й ЗАСОБИ

Чи ці додаткові користі є написані на
документі передової лінії свідомости західніх політиків, коментаторів і сере
довищ? Якщо справді так, то всі вони мо
жуть посвідчити, що тримаються в най
вищій мірі мовчазно про них. Наші пред
ставники у Відні мусіли б знати всі проб
леми як своїх власних п’ять пальців, щоб
мати змогу говорити з росіянами із силь
ної позиції і переконливо. Із завжди
зростаючим недовір’ям до політиків,
здається мені, що вони конечно потребу
вали б порад і розумінь професійних во
яків, щоб уникнути вживання непра
вильних, але багатозначучих термінів.
Може хтось міг би додати до переліку
переваг Варшавського пакту ще одну й
добру річ на користь життя в Совєтському Союзі, тобто проповідування докт
рини самопосвяти, чистого життя й важ
кої праці. Вона не толерує порнографії,
нічних клюбів із роздягнутими жінками,
наркоманії, сенсаційних часописів, страй
ків, зміновіховства, »гіппісів« тощо.
ҐРЕЧКО Й АНДРОПОВ

Ще однією великою перевагою, яка не
давно вийшла на світло денне, є те, що
після 15-річної прогалини верховні чин
ники червоної армії і К ҐБ зайняли зно
ву провідне становище в Москві. Це оз
начає, що зовнішня оборона і внутрішня
безпека піднеслися до центральної пози
ції у творенні політики.
Ми хочемо пригадати, що перед тим як
славнозвісний »золотомедаліст« Брєжнєв
увійшов на поклад літака, який летів на
Захід, — щоб цим разом позичати, а не
»угроблювати«, — він уважно обдумав
дуже важливе питання необхідних змін
у складі Політбюра КПСС. Тому до ньо
го ввійшли і зробилися популярними
маршал Ґречко, 70-літній міністер обо
рони й архітект інвазії на Чехо-Словаччину, та шеф КҐБ Андропов, який усеціло присвятив себе домашнім репресіям і
шпигунству та акціям субверсії закор
доном. Власне Андропов був тим, який

понад 50 років тому схарактеризував ді
яльність таємної совєтської поліції як
«дотримування цілісного' духа влади
СССР«.
Зловісним для Заходу є те, що відте
пер головним професійним дорадником
Кремля у східньо-західніх переговорах
являється власне та людина, яка висла
ла в 1953 році до Берліну війська, щоб
придушити повстання робітників, а в
1968 році кинула на Чехо-Словаччину
тисячі танків для поборення національ
ної революції. Ґречко забезпечив те, щоб
ця «стримувальна сила« не вийшла з-під
контролю, а поруч із цим діяв дуже обе
режно, турбуючись мілітарною потугою
і внутрішніми зв’язками поміж державами-членами Варшавського пакту. Корот
ше кажучи, Ґречко покладався на захист
інтересів червоної армії у будь-якому
стримуванні, що означало збереження
нищівної переваги совєтських збройних
сил на ґрунті домашніх і міжнародніх
цілей.
Ґречко й Андропов контролюють вели
чезні розвідувальний і поліційний апа
рати, а, крім того, являються довіреними
особами Брєжнєва. їхня присутність як
повноцінних членів у Верховному Політбюрі КПСС іще більше зміцнить і так
уже сильну руку Брєжнєва в партійній
машині й остереже населення Росії, що
його розмови про міжнародне «відпруження« не означають того, що він має
намір послабити натягнені віжки полі
тичної системи Совєтського Союзу, або
що мілітарні й поліційні сили мають бу
ти зредуковані. В дійсності Брєжнєв за
рядив країнам совєтського бльоку не користати багато з ліберальних ідей західньої політики.
ОВОЧІ ВІДПРУЖЕННЯ

Безсумнівно, совєтські інтелектуалісти
вже мають інформації про те, що «відпруження« в міжнародньому маштабі не
означає свобода думки і слова в СССР,
бо тюрми й табори примусової праці зно
ву переповнені, а до них додані ще й
психіятричні заклади. Я помічаю, як західньонімецькі лівокрилові політики ка
жуть, що ситуація їхніх колеґ на Сході
була б набагато гіршою баз Остполіти-
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ки. Таке твердження повністю фальши
ве. Власне навпаки, тому що через Остполітику і її послаблення там збільши
лися репресії.
Застрілювання східньонімецькими при
кордонниками втікачів біля огидного, за
бризканого кров’ю берлінського муру по
винні принести Заходові непокоююче
відлуння до оплесків на пропаґандивному джемборі в Гельсінках. Контраст по
між блискучими, благочестивими, з чу
довим звучанням фразами й емоційна ні
сенітниця у Вашінґтоні та дійсна сут
ність уздовж залізної заслони повинні б
стати осторогою для миротворців, що,
згідно із загальною думкою, такі речі не
діються після двох років братерської
Остполітики. Схід і Захід можуть гово
рити про відпруження, але вздовж бер
лінського муру ще чути стаккато машинових крісів, а східньонімецькі кулі хі
ба не зроблені з ґуми. . .
Хоч, може, вже не модно говорити про
»залізну заслону« Вінстона Черчіла, але
вона ще існує, являючи собою безконеч
ний пояс мурів, колючих дротів, сторо
жових веж, фортифікацій і замінованих
полів, що тягнуться через усю Німеччи
ну — серце Европи. Не модно також го
ворити одверто про аґресію Москви, хоч
її танки безжально розчавили стремління до свободи в Будапешті, Празі й Вар
шаві та ще й досі знаходяться там у ве
личезній кількості.
Сьогодні модними словами є відпру
ження й роззброєння, але, не зважаючи
на те, що москалі викрикують їх найголосніше, вони продовжують помпувати
велетенські суми грошей в озброєння, а
Східня Німеччина, з якою ми установи
ли дипломатичні відносини, робить кор
дон із Західньою Німеччиною неможли
вим для втеч, установляючи на ньому но
ві автоматичні апарати, які стріляють
шрапнелями, й електронічні огорожі та
будуючи нові бункери. Похмурі прикор
донники продовжують рахувати сотні за
битих і поранених утікачів, стріляючи їм
у спину.
ПЛАВАЮЧИЙ МОСКОВСЬКИЙ
ВЕДМІДЬ

Я хотів би, щоб усі на хвилину забули
про десятистопового російського ведмедя,

який водиться в Центральній Европі, і
сконцентрували свою увагу на такої са
мої величини плаваючому російському
ведмедеві, що живе в Арктиці.
Ще не були повністю визнані обопіль
на редукція збройних сил і спільні захо
ди в Центральній Европі, бо це торкаєть
ся в основному саме її і не включає мор
ських флангів. Крім того, головна зміна
повного балянсу сили відбувається ти
хенько на північному фланзі НАТО.
Справді, можна сказати, що загроза для
ЗСА не криється в Центральній Европі,
але пливе з Мурманську. Вона знахо
диться на великій глибині невиявленою
з вантажем делекодистанційних баліс
тичних ракет і самокерованих торпед.
Кажучи правду, я не є щасливий із то
го, що загроза на морях не визнана пов
ністю. Адже вона існує не тільки для
ЗСА, але в однаковій мірі творить небез
пеку для європейської яремної вени. Як
що щупальці московської фльоти до
сягнуть її, може наступити день, що
НАТО охопить морська пенетрація на
півночі, й то навіть без одного пострілу.
Тоді Норвегія стане ізольованою жерт
вою стратегічної і політичної невтралізації фінляндського типу.
Нашим представникам у Відні слід узя
ти до уваги цю осторогу, бо інакше нам
треба було б глянути назад, на 70-ті ро
ки, як на еру совєтської морської екс
пансії, коли Москва, відмовившись від
Центральної Европи, обійшла нас, щоб
старатися вбити клин поміж нашими спи
нами. І якщо б таке сталося, то Велика
Британія повинна була б оскаржити са
ма себе за те, що грала у крікет на віку
власної домовини.
ВНУТРІШНЯ СУБВЕРСІЯ
ЗІГНОРОВАНА

Я хочу сказати ще кілька слів про
субверсійні інтенції Москви, яким ми в
НАТО не приділяємо належної уваги,
формулюючи наші пляни на випадки, що
можуть статися. Я вважаю, що внутріш
ній ворог є набагато серйознішим від
зовнішнього.
Субверсійна війна є лиш е довгим і ва
ж ким ш ляхом для одерж ання ти х вислідів, які дає війна конвенціональна, але
якщо вона успіш на, то приносить їх
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швидше. Якщо б москалі могли оминути
її, то без вагання застосували б конвен
ціональну війну. Але вони не можуть
осягнути своїх цілей без пострілу, отже
ясно, що будуть грати на часі й застосо
вувати субверсійні сили. Чехо-Словаччина мусить бути для нас усіх осторогою,
що Москва вважає силу вирішальним за
собом закордонної політики. З цієї при
чини неукладання з нею чи червоним
Китаєм договорів матиме більшу вар
тість, ніж вона була з нацистською Ні
меччиною, якщо ми здатні говорити з по
зиції сили. Кремль дивиться на всі дого
вори як на тимчасові речі для осягнення
крадькома того, чого в даному моменті
не наважується виграти силою.
Я вже говорив про те, що роля черво
ної армії полягає в готовості труснути де
рево тоді, коли гнилий овоч є готовий
упасти. Згадував також про те, що Мос
ква продовжує розбудовувати свої й так
уже переважаючі конвенціональні сили,
бо її кредо формулюється словами —
«Могутність є правом«.
Совєтські стратеги називають субверсію «війною, яка не додержує умовнос
тей*, і вона є інтеґральною частиною їх
ньої справжньої війни. СССР має спеці
альні відділи, вишколені для ведення
субверсії, акції яких включають шпигун
ство, пропаганду, анархію, культ внут
рішнього політичного насилля, вибірні
атентати, руйнування й нищення ключо
вих об’єктів та всіх тих рушійних сил,
без яких нація не може існувати.
Совєтський Союз розбудовував свою
техніку впродовж довгого часу, а тепер
безперервно її уліпшує, що не робиться
для добрих цілей. Адже він посідає зло
вісні роди зброї, при допомозі яких мо
же вести хемічну або електронічну вій
ну. Ми на Заході мусимо зрозуміти, що
субверсія і пропаганда являються істот
ними засобами в арсеналі й оборони, й
атаки. В майбутньому наші армії мати
муть два головні завдання: поперше,
внести свій традиційний вклад до НАТО
Й, подруге, що, може, є важливіше й мусіло б бути випробуване — підсилювати
законну владу у випадку субверсії, яка
могла б довести до партизанської війни
в містах. У жовтні 1970 року прем’єр-міністер Едвард Гіт, промовляючи на Гене
ральній Асамблеї ООН, сказав, що не

війна між народами, а власне громадян
ська війна буде головною небезпекою
майбутнього.
А сьогодні зловісні сили діють перед
самим нашим порогом і мають успіхи, от
же Москва таки може осягнути свою
ціль без пострілу. Але, поруч із цим, не
треба припускати, що вона відмовилася
від ідеї світової революції з метою здо
буття Европи. На перешкоді стоїть
НАТО, тому вона застосовує спритну так
тику, базовану на тому, щоб приспати
Захід фальшивим почуттям безпеки, а
тоді підмінувати наші суспільства зсере
дини.
Метою совєтської дипломатії і пропа
ганди є розколоти й послабити західній
альянс шляхом вилучення нас із НАТО
в невтральність. Якщо б НАТО переста
ло існувати, то разом із цим зникли б і
зобов’язання ЗСА щодо оборони Европи.
Але коли б розв’язався Варшавський
пакт, то совєтська сила лишилася б недіткненою. Москва хоче мати Гарантію,
що Франція не вернеться до НАТО й не
братиме участи в будь-якій альтернатив
ній оборонній системі Европи. Вона та
кож може розраховувати на те, що уря
ди європейських держав можуть бути
введені в переконання, що відпруження
є заміною оборони. Небезпека віри За
ходу в можливість відпруження лежить
у спокусі зробити поступки для його
осягнення, якими Москва не відплатить
ся, або зробить тільки такі, які легко
зможе анулювати.
Між найголовнішими голосами осторо
ги є «Інститут для студіювання кон
фліктів* у Лондоні, який навесні мину
лого року опублікував спеціальний ра
порт п. н. «Стратегія Совєтського Союзу в
мирному часі*. У ньому з великою ясніс
тю подаються істотні факти величезної і
добре спрепарованої кампанії для пова
лення урядів західніх держав будь-яки
ми способами поза війною. їх є п’ять:
1) Використовуючи відпруження, пере
шкоджати європейським державам в
економічній співпраці та зменшувати
впливи ЗСА в Европі, а одночасно спів
працювати з ними в певних ділянках.
2) Контролювати або невтралізувати
індустріяльну
потужність
Західньої
Европи.
3) Зробити великі сектори західньої
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економіки залежними від експорту до
Совєтського Союзу.
4) Забезпечити наслідком цього збіль
шення впливів компартій і контрольо
ваних комуністами профспілок, що Га
рантувало б просовєтські компанії від
страйків.
5) »Фінляндизувати« Західню Европу,

тобто домінувати в ній у мирних роках,
у надії викликати редукцію й послабити
сили НАТО та поширити економічні зв’я 
зки із Заходом.
Сьогодні цей Захід спить, але він му
сить прокинутися і глянути реально на
реальні речі, поки ще не запізно.
(Eest-West Digest No 19. October, 1973.)

А. Ф. СІҐМАН

ХОЛОДНА ВІЙНА МІЖ КИТАЄМ Й СССР
У сучасній конфронтації холодної війни
Ком. Китаю з СССР на особливу увагу
заслуговує стратегія обидвох непримири
мих супротивників. Без найменших сум
нівів СССР уже від кількох років готує
агресію проти Китаю, а доказом такого
стратегічного плянування є постійно зро
стаюча концентрація офензивних совєтських з ’єднань уздовж китайського
кордону — 7.200 км. Ця довжина кордону
дорівнює віддалі Париж-Бомбей. Щоб у
загальному усвідомити, що собою уявляє
картина цього великанського невралгіч
ного театру назріваючого зудару Китаю
із СССР, найперше присвятимо дещо
уваги геостратегічному положенню. Го
ловним чином ідеться про те, що прикор
донну смугу 7.200 км. належало б поді
лити на три окремі відтинки, які між
собою різняться, а довжина кожного до
сягає коло 2.300 км., що дорівнює приб
лизно довжині фронту між Ленінградом
і Севастополем — 1.800 км. Під страте
гічним оглядом кожний із цих трьох від
тинків відзначається особливостями ге
ографічної будови, що для воєнних
операцій має особливе значення.
Східній відтинок прибережних провін
цій Сибіру і район Манджурії частинно
рівнинний, частинно горбкуватий, де-неде із середньо високими горами. Ця час
тина має найкраще розбудовану шосейну
й залізничну -сітки, отже надається для
операцій механізованими з ’єднаннями.

Другий відтинок — це майже незалюднений простір околиць Монголії і пустеля
Гобі; він не надається, згл. є тяжкий для
операцій великими військовими з’єд
наннями.
Третій відтинок — західній, це високі
гори з вершками до 8.000 м, абсолютно
не надається до операцій механізовани
ми з ’єднаннями. Цей відтинок вглиблю
ється у безмежні пустельні простори
Середньої Азії.
Повищі геостратегічні фактори безсум
нівно будуть вирішальними на випадок
збройного зудару Китай-СССР, зокрема
щодо застосовування відповідних так
тичних форм у військових операціях.
Покищо Китай під оглядом воєнної тех
ніки, в порівнянні зі зброєневим арсена
лом СССР, є відсталим, але час працює в
користь таки Китаю, а не СССР. Зате під
оглядом людського потенціалу Китай пе
ревищує СССР чотирикратно. Також
СССР на випадок війни мусів би узгляд
нювати питоменно-сті клімату різних ра
йонів Китаю, та, найважливіше, рахува
тися із широко розгорненою інфільтра
ційною стратегією китайців.
Щоб охороняти кордон між Тихим оке
аном та височиною Памір, СССР мусить
мати щонайменше 150 дивізій, отже на
кожних 50 км. одна дивізія, разом із резервою. До цього окремо треба врахувати
ескадрильї бомбардувального й винищу
вального летунства та вертолетів, Щоб
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їстами у визвольній боротьбі проти япон
ців у Китаї.
Стратегія холодної війни проти Китаю
У зв’язку з агресивною підготовкою
СССР проти Китаю, паралельно на сто
рінках совєтської публіцистики прова
диться передусім психологічний наступ.
Щоб відвернути увагу Міжнародньої сві
тової опінії та рівночасно з метою внести
недовір’я китайського народу до КПК і
власного державного керівництва, Мос
ква вже від двох років почала оперувати
»арґументами«. Ці »арґументи« є засобом
холодної війни у стратегії СССР проти
Китаю. Самозрозуміло СССР себе пред
ставляє за »миротворця« і єдиного »оборонця здобутків соціялізму«, за «керів
ника пролетарського інтернаціоналізму*
Деякі стратеги є думки, що СССР з й за «головного речника міжнароднього
великим ризиком може рішитися на пре комуністичного й національно-визволь
вентивну війну проти Китаю, але немає них рухів у цілому світі«. Все це пропа
навіть малих перспектив, щоб він міг її гує Москва, не зважаючи на поліцентвиграти, окупуючи цілий Китай. Коли ж ризм у міжнародньому комуністичному
Китай уже посідає оперативну атомову русі, на фракційне розбиття різних ко
зброю, агресія СССР проти Китаю була б муністичних партій. Без сумніву найбіль
звичайним безумством, бо вона приспі- шим супротивником у міжнародньому
шила б кінець імперії-напасника. Ат'о- комуністичному русі є КПК, яка не
московського
пролетарського
мовою зброєю із засягом до 2.000 км. ки визнає
тайці могли б дуже легко знищити лінії інтернаціоналізму й зокрема доктрини
постачання і промислові центри в росій Брєжнєва.
У зв’язку з агресивними планування
ській Азії. А треба мати на увазі, що ця
промисловість могла б постачати одну ми СССР проти Китаю, Пекін був приму
третю потрібного для фронту матеріялу, шений застосувати відповідні оборонні
а дві третини належало б довозити з приготування, що Москві дуже не до
європейської частини СССР. Після зни вподоби, тому »арґументація« обоснована
щення промисловосте СССР в Азії та без нічим неоправданими обвинуваченнями.
Перший »арґумент« є те, що КПК із
перебійної інфільтрації китайської пар
тизанки вздовж транссибірської залізни (НВАК) Народньо-Визвольної Армії Ки
ці, яка, разом із автострадою пробігає таю створила слухняний інструмент,
поблизу кордону, постачання з європей який у її руках є дрючком проти китай
ської частини було б наражене на дуже ського народу«; т. зн. збройні сили Ки
великі труднощі. Для партизанської вій таю є протинародні.
Другий »арґумент« — «цілеспрямуван
ни Китай вже має вишколених коло ЗО
млн партизанів, отже має усі дані прова ня й воєнно-політична концепція НВАК
дити на вичерпання ворога навіть 20-30 не мають жодного зв’язку з марксизмомрічну війну й вести її в запіллі ворога. ленінізмом, особливо із пролетарським
Велике значення інфільтраційної страте інтернаціоналізмом*, т. зн. КПК не хоче
гії партизанів уже виявила друга світова підпорядкуватися доктрині Брежнєва,
війна.- Проти німецької окупації в різних яка узалежнює суверенність кожної со
країнах, в тому ж особливо в СССР, пар ціалістичної країни від Москви. Із при
тизанські рухи виконали дуже важливу воду цього КПК є проти вторгнення
ролю. Цей засіб боротьби Китаю із воєн військ Варшавського пакту в 1968 р. до
но-технічною перевагою СССР може бу Чехо-Словаччини, що було здійснене за
ти вирішальним, як це було стасоване мао директивами Москви.
удержати постійно так великі сили, по
трібні дуже великі кошти — три рази
більші як під час миру. На випадок
збройного зудару також продуктивність
господарки СССР була б наражена на ве
ликі втрати, бо найкращий людський потенціял промислово'сти й сільського гос
подарства був би мобілізований у збройні
сили. Під сучасну нору, згідно із заподаннями Інституту стратегічних студій
у Лондоні, СССР уздовж кордону з Ки
таєм сконцентрував коло 49 дивізій +
невідомо скільки з ’єднань сателітних
країн Варшавського пакту. Все це разом
творить мабуть одну третю із 150 потріб
них дивізій першої бойової лінії. До цього
окремо ще доходило б не менше 75 диві
зій запасних — другої лінії.
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Третій »арґумент« — «концепція НВАК
У зв’язку з вищецитованим, совєтська
»є засобом для здійснювання гетемоні- публіцистика твердить: «Китайські ке
яльних стремлінь Мао і його групи, вона рівники, переслідуючи великодержавноє корисною для імперіялістів і ворогів шовіністичні цілі, ні разу не заявляли
світового соціялістичного й революцій готовости про скорочення збройних сил
ного руху«. Цей »арґумент« є призначе Китаю, або піти на будь-які уступства
ний для викликання спротиву маоїстсь відносно зменшення існуючих зброєнь.
ким фракціям у комуністичному міжна- Замість того в останніх роках усе більше
родньому русі.
настійливо
підкреслюється
завдання
Четвертий
і»арґумент«
«концепція створити «могутню суходільну армію, мо
НВАК є вповні сприємливою хіба імпе- гутні воєнно-повітряні сили і могутню
ріял'істам, які докладають усіх зусиль, воєнно-морську фльоту« . . .
щоб перешкодити китайському народові
Також на пропозицію СССР із червня
крокувати по соціалістичному шляху, 1971 р., щоб Китай був учасником конфе
здобуваючи нові успіхи в розбудові но ренції п’яти ядерних держав для обгово
вого життя«. Цей »арґумент« є звичай рення питань, пов’язаних із нуклеарним
ною демагогією, щоб у китайському на озброєнням, китайський уряд відмовився
родові викликати недовір’я до НВАК.
від участи, мотивуючи тим, «що не хоче
П’ятий »арґумент« — »КПК постано бути учасником у будь-яких переговорах
вила якнайшвидше створити у країні за спиною неядерних держав«.
сильний воєнний потенціял. Тому китай
Пекін виступив проти пропозиції
ські керівники не тільки не прив’язують СССР, щоб відбути всесвітню конферен
жодної уваги до проблеми роззброєння, цію у справах роззброєння з участю всіх
а, навпаки, протидіють усім зусиллям держав — як ядерних, так і неядерних
СССР та інших країн, які активно бо •— для обговорення найважливіших про
рються за збавлення людства перед за блем ядерного і звичайного роззброєння,
грозою нової світової війни«. (Цитовані мотивуючи тим, що «така конференція
»арґументи« за «Международной жиз- не посідає ясної мети«.
нью«, ч. 8 (1972).
Незгідність Пекіну засідати за конфеУ 50-их і спочатку 60-их років, ЦК ренційним столом разом із представника
КПК започаткував свою окрему лінію в ми СССР є виправдана багаторічним до
усіх проблемах сучасности, в тому, зо свідом. Найважливіше те, що совєтська
крема в питаннях війни й миру. Переду стратегія холодної війни промовчує при
сім Пекін почав форсувати творення ма- чини, які змусили керівників Китаю го
теріяльної бази для здійснювання «свого тувати оборону країни.
В дуже небезпечному й невралгічному
великодержавного експансивного курсу,
основою якого має бути сила арсеналу районі Далекого Сходу ЦК КПК вима
ядерного озброєнням В 1970 р. на втор. гає: 1 поладнання проблем кордону з
«Женьмінь жібао«, м. ін., було надруко СССР; 2. веде боротьбу проти морськовано: «Небезпека нової світової війни все дорожньої стратегії СССР; 3. вирішення
ще існує, тому народи всіх країн повинні проблем закордонного сектору: безпеки,
до того приготовитися». На стор. того ж роззброєння, врегулювання торгівлі, й
китайського органу 13. 9. 1970 було на допомоги для розвитку; 4. веде ідеологіч
друковано: «Всякий тимчасовий компро ний конфлікт. Цим проблемам конфлікту
міс між небагатьма імперіалістичними присвятимо дещо уваги, що, хоч частко
державами не принесе миру й безпеки во, дасть нам картину непримиримої кон
народам, а, навпаки, окриває в собі лише стеляції Китаю супроти ворога ч. 1 —
небезпеку нової війни«.
СССР.
Ще одна цитата з «Цзефанцзюнь бао«
1. Проблема кордону Китаю з СССР.
і »Хунці« із дн. 1. 7. 1971 р.: «Роззброєння Китай вимагає повернення загарбаних
не може зобов’язувати Китаю, бо у ньо царським імперіялізмом китайських зе
му переводяться оборонні заходи проти мель. Найперше йдеться про анексовані
чужосторонньої аґресії, проти загрози Росією китайські території згідно з виму
аґресії зі сторони великодержав. Не мож шеними договорами із 1689 і 1727 рр.,
на вимагати роззброєння від усіх країн«. підписаними в Нерчінську і Кіяхті; втра
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тивши — 340.000 кв. км. Не зважаючи на
обмежене в договорі поселювання на цих
теренах росіян, царська Росія щораз
більше колонізувала їх. Починаючи від
1847 р., губернатор Сибіру Муравйов
ситематично закріплював лівий берег
Амуру. Протестів Китаю царський уряд
не брав на увагу, він, пооелюючи росіян,
рівночасно організував власні військові
Гарнізони. За допомогою різних комбіна
цій, військовим тиском, дипломатичними
інтервенціями в Пекіні, інтригами разом
із іншими європейськими державами й
ошуканчими маневрами зумів Петербург
примусити китайський уряд до підписан
ня »нерівноправних« договорів в Айгуні
1858 р. (приєднавши до Росії — 48.000 кв.
км.); в Пекіні 1860/64 р. (приєднавши до
Росії — 344.000 + 900.000 кв. км.; в Лівадії (Ст. Петербург) 1879/1881 (приєднав
ши до Росії — 70.000 кв. км.). Окупація
1.794.000 кв. км. території була доверше
на в той час, коли Китай був послаблений
революцією і війною оліюмом. Такого
великанського простору не вдалося здо
бути жодній із тогочасних країн. Пізні
шими договорами з 1896 і 1901 рр. Росія
здобула дальші китайські простори, що в
загальному досягло майже 2 млн. кв. км.
Усі вищезгадані вимушені договори
були підписані нерівноправними держа
вами, тому вони були оспорювані не тіль
ки китайськими урядами, але також
Марксом, Енгельсом, Леніном та зокрема
після жовтневої революції 1917 р. тодіш
нім заступником совєтського комісара
закордонних справ Лео Карахана, що
стверджують документи. Сьогодні ген.
секретар ЦК КПСС Л. Брєжнєв запере
чує будь-яке право Китаю на повернення
йому анексованих царською Росією етно
графічних територій. У справі анулюван
ня нерівноправних договорів реальними
політичними рішеннями Москва нічого
не вдіяла. Вправді, 31. 5. 1924 р. дійшло
було до підписання договору між совєтсько-китайськими ген-штабістами з ме
тою нав’язання приязних стосунків ще
молодої совєтської імперії із громадськореволюційним Китаєм Сун Ят-сена. Цей
договір мав бути основою для унорму
вання взаємостосунків. На підставі статтей 3 і 4 цього договору мали бути уневажнені нерівноправнії договори, виму

шені царськими урядами, та встановлені
нові. Крім цього, стаття 5 передбачала
інтеграцію Зовнішньої Монголії до Ки
таю. Однак після цього договору не дій
шло до ніяких конкретних починів із
сторони СССР, який продовжував даль
шу експансію в Азії коштом Китаю до
кінця 2-ої світової війни. Москва докла
дала зусиль, щоб окупувати Сінкіянґ.
Коли ж у 1941 р. німецький Вермахт
започаткував похід проти СССР, Сталін
був змушений зрезиґнувати з мілітарно
го тиску на Сінкіянґ, перекидуючи стаціоновані вздовж кордону військові з ’єд
нання на західній фронт. У періоді між
2-ма світовими війнами СССР не тільки
стримів до окупації Сінкіянґу, але також
рівночасно закріплював своє посідання
на великому просторі (170.000 кв. км.)
Танну Тува, який від 1757 до 1911 рр. був
безсумнівною китайською територією.
Формально Танну Тува анексував СССР
13. 10. 1944 р., виконуючи свій обов’язок,
згідно з «бажанням тувенського народу,
бути в тісному зв’язку з СССР«. В 1921 р.
Танну Тува стала республікою, і від то
го ж самого року СССР застосував т. зв.
«салямі тактику«, щоб її анексувати. В
1922 р. оснував Тувенську народню пар
тію, яка вдержувала тісні зв’язки з
КПСС. В 1926 р. під натиском Москви
був підписаний договір між Монгольсь
кою Народньою Республікою і Народньою Республікою Танну Тува. Таким
чином вона стала областю Монгольської
Народньої Республіки.
Самозрозуміло, після досягнення вели
ких здобутків в Азії, Москва в 1945 р.
під час конференції в Ялті та на підставі
договору дружби і союзу з Китаєм Чан
Кай-шека із дня 14. 8. 1945 р. не тільки
закріпила статус кво свого посідання, але
також закріпила позиції у Зовнішній
Монголії. Рівночасно також запевнила
попередні права Росії, «які внаслідок під
ступного нападу Японії в 1904 р. були
нарушені«. Таким чином СССР одержав
Сахалін і сусідні острови. Також СССР
був рішений задержати Курільські ост
рови й запевнити за собою особливі права
над пристанями Порт Артур і Дайрен та
над двома залізничними лініями північно-східяього Китаю — «Східньо-китайською залізницею«, а також «Південно-
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манджурською залізницею«. У зв’язку з
настиском ЗСА, щоб СССР негайно при
ступив до війни, урядові Чан Кай-шека
не залишалося нічого іншого1, як тільки
підпорядкуватися стремлінням Москви.
Таким способом Москва в 1945 р. досяг
нула надбань, про які мріяла ще перед
1904 р. царська Росія.
Отже після війни, у зв’язку з таким
положенням, мусіло дійти до гострого
антагонізму між СССР та Китаєм. Надії
Сталіна, що після китайської громадян
ської війни переможцем буде Чан Кайшек, а не Мао Тзе-тунґ не здійснилися.

»Чанґ-Чун-залізниці«, в 1952 р. мали бути
повернені Китаєві; 3. справа Сінкіянґу
не була порушена з тієї причини, що з
Чан Кай-шеком був підписаний у серпні
1945 р. пакт приязні й союзу, отже дій
шло до взаємно зобов’язуючих вимінних
нот між Молотовим та китайським цент
ральним урядом. В ноті, м. ін., було під
креслено: »Що відноситься до нових
подій у Сінкіянґу, еовєтський уряд у
жодному випадку не має наміру вмішу
ватися у внутрішні справи Китаю«. І без
того положення в Сінкіянґу після пере
моги і вступу китайсько-комуністичних

Мао від початку стримів до добрих
стосунків із Москвою. Сталін під гаслом
»пролетарського інтернаціоналізму» в
1950 р. заявився за новими переговорами
й компромісами в питаннях кордонів, ви
конавши деякі важливіші вимоги китай
ців. 14. 2. 1950 р., після довгих перегово
рів, у Москві був підписаний просторий
договір, у якому, крім договору приязні
й допомоги, підписано також кредитову
конвенцію і таємну військову конвенцію.
Також були обговорені слідуючі тери
торіальні питання: 1. військові бази Порт
Артур і Дайрен повернути Китаєві; 2.
обидві манджурські залізниці, названі

армій устабілізувалося. 4. найбільшою
жертвою китайців була вимога відмови
тися від претенсій до Зовнішньої Монго
лії. У спільному совєтсько-китайському
комунікаті з 14. 2. 1950 р., м. ін., сказано:
»що незалежна держава Монгольська
ЬІародня Республіка у висліді всенароднього голосування в 1945 р. і нав’язання
дипломатичних стосунків з Китаєм є пов
ністю ґарантованою«.
2.
Боротьба Пекіну проти стратегії ото
чення СССР. Пекін багато зусиль витра
чає проти експансивних стремлінь Моск
ви також на морських шляхах з Европи
до Східньої Азії. Не йдеться тут тільки
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про Південну й Південно-Східню Азію,
але також про Середземне море. На стор.
»Пекінґ Рундшав« (ч. 41, від 16. 10.
1973 р.) надрукована стаття п. наг. «Сто
відсоткова гегемоніяльна морська потуга«. Стаття відно'ситься до «совєтського
ревізіоністичного соціял-імперіялі'зму«. В
ній документально стверджується, що
«доктрина советревізіонізму й імперіа
лізму* особливу вагу зосереджує на то
му, щоб здобути панівне положення над
морями. Це стремління є найголовнішою
метою соціял-імперіялістичної політики.
«Імперіалісти постійно довіряють логіці
панівної політики:« '«той, хто контролює
моря, опанує світ«. Совєтеькі імперіаліс
ти перебрали «доктрину морської потути«
від Тайер Маґана, яка була актуальною
на переломі ХІХ/ХХ ст. Із приходом до
влади Брєжнєва з великим поспіхом в
СССР розбудовуються воєнно-морські
сили, з метою аґресії і експансії, а також
для ривалізації з іншими морськими по
тугами.
Сьогодні воєнно-морські сили СССР
уже є колосальною фльотою, яка є здібна
оперувати на морях. Загальний тоннаж
за останніх 10 років СССР майже по
двоїв. Москва побільшила свою воєнноморську фльоту не тільки на Тихому й
Атлантійському океанах, але також на
Індійському океані й Середземному морі.
СССР посідає, окрім чотирьох постійних
фльот, — чорноморської, балтійської,
північноморської і тихоокеанської, — та
кож окремі фльотилії і спеціальні морсь
кі з ’єднання для постійного стаціонування на Індійському океані й на Середзем
ному морі.
Вже від кількох років совєтеькі воєнні
кораблі групами демонструють свою си
лу. Вони знаходяться на водах у 60-ти
країнах, не виключаючи Японського мо
ря, Перської затокф, прибережних вод
західніх і північних європейських країн,
Карібськото моря й Мехіканської затоки.
СССР концентрує свої воєнно-морські
сили на Середземному морі, Індійському
океані, тобто на водах, які пов’язують
три континенти — Европу, Азію й Афри
ку. Цей район є багатий на нафтові родо
вища та інші під стратегічним оглядом
важливі ресурси. Тому в цьому районі
СССР
уже
поступово
намагається

здійснювати свою морську експансію.
»Ізвестія« арґументують участь 60-ти
веєнно-морєьких одиниць на Середзем
ному морі тим, що «Совєтський Союз є
середземноморською потугою«; «Напевно
ми не є ніякими гістьми на цьому морі«.
Один із совєтських адміралів сказав: «Від
сотень років наша мрія стала дійсністю.
Сьогодні кружляють совєтеькі кораблі
всюди, де тільки інтереси безпеки нашої
країни того вимагають«.
В 70-их роках XIX ст. царська Росія
під династією Романових мріяла поши
рити гегемонію не тільки на суходолі, але
також на морі. За словами Енґелвса, Ро
сія стриміла розбудувати «слов’янську
потугу« від Лаби аж до Китаю, від Адрі
атику до Північного Льодового моря.
Мрії царів перевершено здійснили «чер
воні царі« СССР. Совєтеькі імперіалісти
дзеркало вищезгаданих океанів і морів
озброюють найновішою воєнною техні
кою, щоб бути «паном моря«, та мати
можливість різні країни контролювати,
розвідувати й погрожувати малим та се
реднім державам.
Аргументація китайців щодо гегемоніяльних стремлінь СССР на морях, під
час сучасної холодної війни має свою
питому вимову. Пекін у цій совєтській
гегемонії на морях вбачає передусім
стратегію оточування Китаю. Тому це
якраз є головною причиною китайського
протесту проти експансії СССР на всіх
водах. Особлива увага китайців є зосере
джена на воєнно-морські сили СССР на
Середземному морі та Індійському й Ти
хому океанах. Завданням цих сил є пе
редусім плянована стратегія оточення
Китаю. Деталів цієї стратегії СССР не
заторкуємо, бо це окрема тема. Також
проблема стратегії об’єднаного фронту
Китаю проти морсько-дорожньої політи
ки заслуговує на окрему увагу під час
теперішньої холодної війни, але це також
окрема тема, обговорення якої в рамках
цієї статгі є неможливе.
3.
Глобальні проблеми в конфронтації
Китаю з СССР. До найважливіших міжнародніх проблем, якими тепер практич
но кожна держава світу займається, є на
ступні: 1. проблема роззброєння, 2. проб
лема торгівлі й допомоги для розвитку,
3. незгода відносно користування поверх
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нею моря й морськими ресурсами.
Проблема роззброєння уже була в
цьому огляді заторкнена, але тільки під
аспектом совєтської казуїстики. Ця проб
лема в китайсько-совєтській конфронта
ції належить до найбільш драстичних,
тому вона була під час Генеральної
Асамблеї ООН в листопаді 1971 р. скон
кретизована китайським представником
у б-ох пунктах. З уваги на актуальність
проблеми, нашу увагу звернемо тільки
на найважливіше в цих пунктах.
Представник Китаю під час Ген.
Асамблеї ООН вимагав найперше роз
зброєння двох суперпотуг — «зверхдержав« — ЗСА і СССР. Він підкреслив, що
роззброєння не може в однакових розмі
рах зобов’язувати всі країни світу.
Основне в цій проблемі є те, в яких руках
находиться і для яких політичних цілей
має бути використана зброя. Зброя в ру
ках тих, що здійснюють імперіалістичну
політику, буде засобом для поневолюван
ня народів у різних країнах і для про
довжування аґресивних війн. Зброя в
руках поневолених або пригнічуваних
народів є засобом їх оборони й захисни
ком миру. Відповідальність за змагання
у зброєнні поносять передусім «зверхжави«. Не можна робити відповідальни
ми за сучасне міжнародне напруження
малі й середні держави, коли делеґат
СССР твердить, що всі ті країни, які не
підписали «Договору про обмежену за
борону випробувань ядерної зброї« і «До
говору про непоширювання ядерної
зброї«, поносять відповідальність за
утруднювання нуклеарного роззброєння.
Таке твердження треба вважати за обур
ливе перекручування справи, це звичай
ний ошуканчий маневр. Скільки по
правці нуклеарного озброєння СССР
ліквідував за останні роки? Чи посідаючу
в своїх руках ядерну зброю він зредуку
вав, чи помножив?
Для багатьох народів третього світу
першорядною проблемою є змагання не
за роззброєння, а, самозрозуміло, змаган
ня за збереження державної незалеж
носте й суверенносте, а також боротьба
за право національної екзистенції.
У зв’язку з повищим, китайський де
леґат заявив: «Китайський уряд вима
гає всесторонньої, основної, повної і рі

шучої заборони ядерної зброї та її
знищення«.
Самозрозуміло, на таку вимогу в жод
ному випадку не піде передусім СССР,
бо він із своїм людським потенціялом
стоїть далеко позаду Китаю, а цей потен
ціал є основою кожної конвенціональної
війни. Китай розвиває свою ядерну
зброю тільки із причини нуклеарної за
грози зі сторони двох суперпотуг. Китай
ський напрям політики є такий: »Ми не
нападемо, якщо не будемо напад єні; хто
нас нападе, мусить рахуватися із нашим
протинаступом. . . До часу здійснення
всесторонньої заборони й повного зни
щення ядерної зброї, в жодному випадку
ми не зрезиґнуємо з конечної оборонив.
Різними спекуляціями вже не дасться
приховати факт назрівання нійни між
Китаєм та СССР. Цієї дійсносте вже не
змінять американсько-китайські стосун
ки. Відомий теоретик атомової війни Ф.
Мікше, на сторінках своєї праці «Капі
туляція без війни — роки 1970-1980«, м.
ін., стверджує: «Можна проблемою спе
кулювати як хто хоче. Вирішальним за
лишається питання, чи взагалі є можли
ве з ядерною зброєю або й без неї зламати
спротив 700 мільйонів китайців, щоб
рішеність до довготривалої партизансь
кої війни оминути. Щоб цьому запобігти,
конечно треба відповідну застосувати
стратегію. Все вказує на те, що російсь
ко-китайська війна для Совєтського Со
юзу є особливо ризиковною; у матеріа
лах і людських жертвах вона була б
дуже коштовною аферою змагання, а та
кож сумнівною щодо її виграння«.
Дві інші проблеми є також важливі у
стратегії холодної війни між Китаєм і
СССР, бо головним чином ідеться не
тільки про нав’язування торговельних
стосунків, але, найважливіше, — про
приєднання прихильників. Китай під тим
оглядом уже досягнув успіхів на афри
канському континенті. Впливи СССР в
Африці провалилися, визволені від коло
ніалізму африканські держави не бажа
ють собі експортованої з СССР «проле
тарської революції« і будь-якої допомоги.
На увагу заслуговує факт, що під час
«культурної революції« Китай втратив
був багато африканських держав, які
зірвали з ним дипломатичні відносини.
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Стратегію «об’єднаних фронтів« на фо
румі ООН зумів Китай здобути довір’я у
третьому світі.
Роля і значення збройних сил Китаю
під час холодної війни

У зв ’язку з тотальною організацією
оборони в Китаї, його збройні сили, тобто
Народньо Визвольна Армія Китаю
(НВАК), опанували дослівно всі сектори
суспільного життя країни. Представники
армії є всюди, займаючи посади в ревкомах та існуючих сьогодні партійних ко
мітетах; військові частини квартирують
по заводах і шахтах, армійські відділи
знаходяться в державних закладах і в
містах скупчення інтеліґенції. З докором
ці інформації подає совєтська публіцис
тика, вважаючи такий стан за ненор
мальний, бо, замість компартійних діячів,
головну ролю в суспільному житті Ки
таю відіграють військовики.
Воєнні інспектори контролюють нав
чальну програму у школах й інститутах.
Армія має завдання дбати про ідейно-по
літичний вишкіл населення, про прак
тичне здійснювання директив «штабу
Мао«, в політичній, економічній, куль
турній і соціальній ділянках, тотально
організуючи оборону країни. Совєтські
публіцисти в демагогічний спосіб нама
гаються посіяти в китайському народі
протиставніеть до політики «штабу Мао«,
вважаючи, що ця група приділила НВАК
таке завдання тільки тому, щоб відш
товхнути робітників від влади, «ліквіду
вати керівництво партії суспільством»! І
цього і»штаб Мао« досягнув, бо в Китаї
вже є встановлена воєнно-бюрократична
диктатура, вж е здійснюються незгодні з
марксизмом-ленінізмом політичні ціле
спрямування в основних питаннях внут
рішньої і зовнішньої політики.
На тому, очевидно, не кінчаються
гострі напади КПСС на КПК, тому також
інші закиди заслуговують, як засіб хо
лодної війни, на особливу увагу. І так,
московські ватажки твердять, що вже
під час IX з ’їзду КПК група Мао1фактич
но відкинула тезу про побудову соціаліз
му, відродила фактично стару троцькістську ідею про неможливість побудови
соціалізму в будь-якій країні без світо
вої революції. Розпалюючи націоналіс

тичні, шовіністичні настрої, вона наки
нула країні довгореченцеву програму
внутрішньої і зовнішньої політики, яка
цілеспрямована для здобуття гегемоніяльних позицій на міжнародній арені.
Група Мао поставила собі завдання пере
творити Китай у воєнний табір, підпо
рядкувавши китайську економіку й за
гально-політичне життя країни підготов
ці до війни. У програму цієї політики
входить також воєнний антисовєтизм, що
повністю було схвалене під час ІХ-го і
Х-го з ’їздів К'ПК.
Це правда, що інтенсивна підготовка
проходить у Китаї вже на протязі бага
тьох років. І так із НВАК усунено ба
гатьох визначних воєнних начальників,
які пройшли сувору школу в боротьбі за
перемогу народньої революції, та велике
число комуністів-інтернаціоналістів, які
обстоювали рішення VIII з’їзду КПК,
метою яких є дальше скеровування Ки
таю на шлях соціялістичного будівництва
в тісному об’єднанні і дружбі з СССР та
іншими країнами соціалізму. Отже, го
ловним чином, чистка в НВАК охопила
тих старшин, які хотіли бути слухняним
знаряддям московського імперіалізму в
Азії. З досадою Москва дорікає, що «від
солдата до генерала — вимагається тіль
ки одне — бути вічно нержавіючим ґвинтиком, добрим воїном Мао«!
В СССР вимагається від усіх старшин
бути такими ж самими »ґвинтиками«
КПСС, тобто панівної олігархії, яка не
має нічого спільного із владою ні робіт
ників, ані селян, бо ці два соціальні ста
ни, під пануванням большевизму школи
влади не виконували. Таким чином, гру
па Мао використовує НВАК для закріп
лювання своїх цілей, спекулюючи авто
ритетом, який здобула армія в народі під
час боротьби за перемогу революції. В
дійсності не йдеться про будь-яку «спе
куляцію», а головно про те, щоб пошири
ти зневіру в китайському народі і злама
ти рішення тотальної оборони перед
настороженою загрозою із сторони СССР.
Перед «культурною революцією» в
Китаї Москва доклала багато зусиль, щоб
політику КПК підпорядкувати пролетар
ському інтернаціоналізмові, тобто узалежнити Китай від СССР, перетворити
його в сателіта. «Культурна революція»
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ці намагання Москви ліквідувала. За до
помогою «великої 'стіни« — НВАК — під
час «культурної революції« були розіг
нані навіть конституційні органи народньої влади, профспілки, комсомол, твор
чі союзи інтелігенції й ін. Совєтські
критики військової політики Мао про
мовчують факт, що китайська армія е в
дійсності тотальною синтезою між наро
дом і збройними силами на 'службі полі
тики, а не групи Мао. 14. 2. 1963 р. ди
ректор політичного відділу НВАК, ген.
Гіао Гуа, заявив: «Єдиного, чого револю
ційна армія страхається, є не бути полі
тично відсталою, від народу ізольованою і

яцтвом, в роках між 1959 і 1962 був
застосований рух «На рівень сотні і во
яцтво йти«. Всі старшини, від поручника
до найвищого ранґою -генерала, му сіли у
визначеному часі виконувати навіть найбрудНішу працю, включно з чищенням
відхожих місць.
В 1965 р. як символ завернення до ре
волюційної армії, були знесені в армії всі
ранґи, що оспорювалося. Впроваджено
титул «комендант ’сотні« на місце капіта
на; для батальйонів установлено батальйонових «комендантів» і т. д. НВАК сьо
годні, як і давніше, не була агалітарною,
тому кожна функція відповідає при-

Китайська піхота в переправі через ріку.

вже більше не посідати бажання боро
тися». Саме тому, щоб не ізолювати
армію від народу, створено в Китаї мілі
цію, яка продовжує революцію. Найваж
ливішою проблемою для КПК було не
допустити до того, щоб постала старшин
ська каста, як це вже сьогодні є в СССР,
яка, опираючись на професіоналізмі, бу
ла б небезпекою для компартії. Щоб цьо
го досягнути, КПК застосовувала різні
методи. Системою рекрутації добирано
тільки найбільш довірених. Щоб досяг
нути поєднання між старшинами й во-

вілеям.
В СССР із збройними силами є навпа
ки. Зникли старшинські відзнаки, тому
не можна відрізнити звичайного вояка
від найвищого ранґою старшини. Зате
кожний старшина на еполетах має дві
малі -Дірки, в яких прикріплює свою від
знаку. Китай готується до експльозії ре
волюції, а не війни. Тому для всенародньої війни, до якої він себе підготовляє,
НВАК є немов рибою у воді, тобто серед
гущі населення, тому й тактика її дій
може бути дефензивна або субверсійна.
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Тільки в такому зв’язку НВАК і її мето
ди мають значення. Щоб цей зв’язок
звести у стан непевности та водночас
підважити високу мораль готовости до
боротьби. Москва застосовує у холодній
війні різні, иропаґандивного значення
методи. 'При допомозі міліції без офензивної вартости і НВАК, тактична маневровість якої є велика, має 'сумнівне стра
тегічне значення, зате пов’язаністю мілі
ції і НВАК китайці можуть перемінити
кожне село, дерево, вулицю, мур або на
віть звичайні рови в укріплення. Тому
Китай може бути дещо пошкоджений,
але не окупований і поневолений.
Деякі стратеги твердять, що китайська
воєнна доктрина творить комбінацію
партизанки й атомової війни. Совєтська
воєнна доктрина обоснована масовим
нуклеарним відстрашуванням, щоб таким
чином запобігти вибухові великої війни.
Китайська теза воєнної доктрини опира
ється на всенародній воєнній стратегії,
яка кожне нуклеарне погрожування не
трактує поважно. Крім того, ця всенародня воєнна стратегія не залишає осто
ронь нуклеарної зброї. Один із совєтських генералів, на здивування, недавно
англійському журналістові сказав: »Коли
дійде до того, що Китай буде театром
війни, для росіян вона буде «максі-В’єтнамом«. Не треба забувати елів одного
кол. японського полководця: »Ми пізно
встановили, що війна на китайському ма
терику, це безкінечна партизанська вій
на з цілим народом, і тому Китай не
можна ніколи перемогти, ані окупувати«.
Заслуговує на особливу увагу аспект
сучасної політичної констеляції у світі в
оцінці маоїстів. Вони твердять, що поло
ження сучасної епохи знаменує не бо
ротьба двох систем, не історичне змаган
ня сил світу, проґресу й соціялізму з
імперіялістичними силами, а боротьба
малих і середніх держав за забезпечення
своїх національних інтересів, проти так
званих зверхдержав — СССР і ЗСА. В
цій інтерпретації сучасного положення у
світі, правда го> стороні Китаю, який єди
ний під час Генеральних Асамблей ООН
боронить сувереннних прав малих і се
редніх держав та вимагає таких прав для
усіх народів імперії СССР. На сторінках

китайських публікацій щораз частіше
появляються статті проти совєтського соціял-імперіялізму, колоніалізму й поне
волювання різних народів. Самозрозумі
ло, відкрита кампанія китайців проти
московського соціял-імперіялізму, коло
ніалізму не до вподоби Кремлеві.
На сторінках »ЖеньМінь жібао«, 20. 4.
1972 р., м. ін., у заяві Чжоу Ень-ляя ска
зано: » . . . Революційна боротьба народів
світу одержала новий розвиток. Об’єд
нання малих і середніх держав до бо
ротьби проти гегемоніялізму й політики
сили зверхдержав, за обстоювання на
ціональних інтересів і державного сувернітету вже закріпилося у нестримній ре
волюційній течії« . . .
Дещо про нуклеарний потенціял Китаю

Багато галасу у психологічній кампанії
холодної війни проти Китаю СССР і сателітних держав (за вийнятком Руму
нії) присвячується внутрішній політиці
маоїстів, щоб Китай «перемінити в силь
ну під мілітарним оглядом державу, не
жаліючи засобів для створення власного
арсеналу ракетно-ядерної зброї«. Важ
ливосте цієї проблеми в сучасній холод
ній війні не можна поминути, тому заторкнемо її хоч загальниково.
16-го жовтня 1964 р., в 15-ту річницю
оенування Китаю перевели китайці ви
пробування на дослідних теренах Лоп
Hop першої атомової бомби, силою коло
20.000 тонн ТНТ. Із гордістю голова Ки
таю на «Площі Небесного Миру« в Пекіні
поздоровив 3.000 гостей із 80 націй, пові
домляючи про досягнений власними зу
силлями нуклеарний успіх. Першим про
роком, який передбачив посідання китай
цями атомової бомби, був Д. Раск, міністер закордонних справ ЗСА. У висліді
цього першого випробування атомової
бомби в Китаї, дійшло до гострої диску
сії над марксистськими догмами між ки
тайцями й росіянами та проблемами
назріваючого конфлікту інтересів обидвох супротивників, а також до атомової
ривалізації між Пекіном і Москвою. 787
млн. китайців + атомова бомба для СССР
— багато більша проблема, як для ЗСА.
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Американський адмірал Гаррі Д. Фелт,
головнокомандуючий а м е р их а н сь ки ми
збройними силами на Пацифіку, підкрес
лено був сказав: »Цей винахід (китайсь
кої атомової бомби) буде більше непоко
їти росіян, ніж нас у вільному світі«.
Фелта прогноза: »Не раніш як за 10 років
Китай буде спроможний продукувати
атомову зброю у достатній кількості«.
Ці прогнози фактично здійснюються.
«Культурна революція« в Китаї, особ
ливо її вершок у 1966-67 рр. не мала жод
ного впливу на дальший розвиток ядер
ної зброї. На протязі двох років цього
періоду було переведено аж п’ять випро
бувань. Щоб бути краще зорієнтованим у
розвитку ядерної зброї в Китаї, пригада
ємо у хронологічному порядку здійснені
випробування.
14. 5. 1965 р. була випробувана атомова
бомба з подвійною розривною силою —
40.000 тонн ТНТ.
8. 5. 1966 р. випробувано атомову бомбу
силою 150.000 ТНТ.
27. 10. 1066 р. була вистрілена короткодистанційна ракета з атомовою головкою,
сили 20.000 ТНТ.
28. 12. 1966 р. випробувано атомову
бомбу силою 300-500 КТ (1 кілотон КТ —
одиниця, визначуюча вибухову енерґію
ядерних засобів, дорівнюючу вибухові
1.000 тонн тритолю).
17.6. 1967 р. скинено атомову бомбу з
висоти 12 км. силою 3.000 КТ.
24. 12. 1967 р. випробувано атомову
бомбу невідомої сили.
27. 12. 1968 р. випробувано першу вод
неву бомбу силою 3-х меґатонів (1 МТ —
одиниця, визначуюча вибухову енерґію
ядерної зброї, дорівнююча 1 млн тонн
тротилю). Отже випробувана бомба до
рівнювала 3.000 КТ.
23. 12. 1969 р. перше і єдине підземне
випробування атомової бомби.
29. 9. 1969 р. випробувано водневу бом
бу силою З МТ.
14. 10. 1970 р. запалено атомову бомбу
силою З МТ.
18. 11. 1971 р. запалено релятивно малу
бомбу силою 20.000 тонн ТНТ.
На початку січня 1972 р. в атмосфері
запалено атомову бомбу силою 20-200
КТ.
Повище зіставлення, без сумніву, є по

казником щораз інтенсивгіішого розвит
ку ядерної зброї в Китаї. Нині невідомо
скільки та якої сили атомових бомб він
посідає. Оцінюють посідання не менше
200 атомових бомб, розривна сила яких є
застрашаюча. Не зважаючи на посідання
такої великої нищівної ядерної сили, Мао
Тзе-тунґ уважає ядерну зброю за «папе
рового тигра«, бо вона має хіба стратегіч
не значення. Ця зброя не може бути ви
рішальною. Згідно з його поглядами, ви
рішальним фактором є партизанська
війна, до якої Китай уж е є підготовле
ний. Ядерне зброєння Китаю виникло із
причини нуклеарного шантажу суперпотуг; Китай ніколи перший не вжиє ядер
ної зброї, якщо такою ж зброєю не буде
нападений.
ВИСНОВКИ ІЗ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ
1. Китай 'Систематично і лляново про
вадить проти СССР атакуючу холодну
війну, застосовуючи арґументи, які в
основах розкривають і компромітують
аґресивну політику московського соціялімперіялізму. В цьому питанні, за сучас
ної політичної констеляції, і зокрема
фальшивого миру Москви у світі, Китай
здобув прихильність серед колоніальних
народів Світу, а народи сателітних дер
жав СССР вбачають у Китаї єдину надію
на визволення від московського імперіялізму. Також великі симпатії до ціле
спрямувань політики Пекіну зростають
між неросійськими народами СССР, для
яких застрашування «жовтою расою« є
звичайним блефом, перейнятим теперіш
ньою панівною олігархією від царів.
2. СССР у холодній війні застосовує так
тику оборони, зосереджуючи найбільше
уваги на непримиримість КПК із ціле
спрямуваннями Москви у глобальному
аспекті. Головна мета холодної війни
Москви проти Китаю — переконати За
хід і міжнародній комуністичний рух у
тому, що тільки Пекін є головним ворохобйиком неспокою у світі. Тому часто
ЦК КПСС, видвигаючи проблему роз
зброєння, твердить що тільки група Мао
є проти всесвітнього миру й роззброєння.
3. На ідеологічному відтинку, дискусія
між КПСС і КПК повністю скомпромітувала марксистську доктрину міжнароднього комуністичного Інтернаціоналу.
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Обидва супротивники в марксизмі-ленінізмі займають протиставні позиції, по
глибивши таким чином процес поліцентризму серед комуністів. Постали різні
варіанти комунізму, серед яких передове
місце займає наЦіонал-комунізм або чер
воний націоналізм. У суперництві двох
комуністичних потуг головну ролю відіг
рають національні інтереси і всесторонні
стремл'іння, щоб серед країн світу й не
державних народів здобути якнайбільше
прихильників. Ідеологія в реальній на
ціонально-державній політиці Китаю і
СССР відіграє підрядну ролю, вона є за
собом тільки пропаганди для наїв'них. На
ідеологічному відтинку Мао встановив
нову форму імперіалізму — совєтський
соціял-імперіялізм, який фактично похо
дить від Леніна. Цей імперіалізм для
Пекіну є ворогом ч. 1.

4. Китай є зацікавлений інтеграцією
Західньої Европи у протиставленні до
настанов ОССР. Із цього приводу Пекін
є проти будь-яких уступок у користь
СССР. У'сі інтеграційні процеси в Захід
ній Европі Пекін із великою радістю
одобрює, рівночасно дуже часто пересте
рігаючи європейські нації перед облуд
ною політикою замирення і співпраці
з СССР.
5. Стосунки між Китаєм і ЗСА після
поїздки през. Ніксона до Пекіну поволі
нормалізуються. Починаючи від військо
вої конфронтації в Кореї, досьогодні
зайшли великі переміни. Постав триполяритет потуг — ЗСА — СССР — Китай.
Із цим фактом американська політика
примушена рахуватися, вважаючи, що
без Китаю неможливо закріпити трива
лого миру в світі.

Лариса МУРОВИЧ

КЕТЯГ

КАЛИНИ

(У 60-річчя постання УСС-ів)
Я — кетяг Калини,
З того куща-купини України,
Що зроду-віку над рікою
Луги прояснює собою,
Що навесні — тим срібносяйним цвіттям,

Я — кетяг ягід Калини,
Палав огнем України
На їхніх шапках стрілецьких,
У їхніх серцях молодецьких!

А восени — ще й багроягід віттям.
Той кущ крислатий, крислатий,
Своїм доріддям багатий,
Якому він — батько і мати!

Я з ними співав для народу:
— В борні твоїй за свободу,
Сини і дочки в когорті єдиній
Здобудуть волю Батьківщині!

Я — кетяг ягід Калини...
Та ні, я — дочка України!
Мої імена: Софія, Олена...
Ми підняли знамена
В часі лихих землетрусів —
У лавах Усусусів!

Я — кетяг Калини,
З куща-купини України,
Її ж героїв усі покоління —
Єднаю в намисті ягід насіння!
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Майор Юрій ТИС-КРОХМАЛЮК

ПРОБЛЕМА МОСКОВСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КОЛИСЬ І ТЕПЕР
Роки, в яких живемо, відзначаються
нечуваними протиріччями в політиці,
заявами, які суперечать дійсності, дого
ворами двох протилежних потуг із не
ясними намірами. З однієї сторони, це
ніби заяви про дружбу і співпрацю, а із
другої — рівночасне готування найвищої
якости й найбільшої кількости модерної
зброї. Численні договори між державами
вказують ніби на скріплення миру, але,
поруч із цим, не зникають показники не
безпеки світового конфлікту чи кон
фронтації: такі модні слова означають
просто світову війну. Але говорити про
війну нині не демократично й не нале
жить до доброго тону.
З однієї сторони, читаємо про забезпе
чення прав усіх народів, які стримлять
до свободи, із другої, — зростають підоз
ри, що політика могутніх має на меті
опанувати світ або принайменше поділи
тися нашою плянетою. Зрада союзника
належить до успіхів дипломатії, коли з
того калькулюється справжня чи позірна
користь. Отже, немає чого дивуватися,
що американський атомовий парасоль
над Европою цілком не впевняє європей
ських політиків у тому, що він справді
відкриється у випадку гарячих подій.
Великі потуги не можуть дати собі ра
ди з малими народами, які з тих чи
інших причин стають теренами малих
воєн. ЗСА і В’єтнам це один приклад, а
втрата совєтських впливів у Єгипті впро
довж 24-ох годин — другий. Кілька років
тому війна за Біяфру скінчилася зни
щенням цього малого народу тільки тому,
що проти нього стала Москва на спілку
з Лондоном.
Таки сьогодні на наших очах відбува
ються абсурдальні події. Родезії не доз
волили брати участь в Олімпійських
Ігрищах, але Москві дозволяється пра
вити безправ’ям і терором, нищити куль
туру й особовість багатьох націй, які
мали історичне нещастя потрапити під

московську владу. Протест проти під
пільних дій партизанів у світі вносить на
порядок нарад 0 0 Н власне Москва сло
вами Добриніна, а одночасно з цим усі
знають, що основний вишкіл партизансь
ких кадрів Близького Сходу відбуваєть
ся в Совєтському Союзі та його сателі
тах, а завершеня необхідних студій — в
Московському університеті ім. Люмумби.
Або ще один маркантний приклад:
ЮНЕСКО визнає найбільшого змовника,
терориста і злочинця Леніна найгуманнішою людиною нашого ХХ-го століття!
В таких умовах не дивно, що політику
З ’єднаних Стейтів Америки можна ко
ментувати так, як хтось її бачить, голов
ним чином у питанні куди прямує світ —
до миру, чи до війни. Одні знавці обра
ховують, що атомовий договір ЗСА-СССР
не є корисний для Америки, а тим самим
і для Заходу, вже з тієї причини, що
Москва має у своєму арсеналі багато
більше ракет, хоч Вапїінґтон посідає
цільніші, або обчисляють кількість атомових головок на ракеті.
Інші переконують, що сьогодні Москва
знаходиться у відступі. Вона програла
позиції в середземноморському басейні,
американці дістали морські й летунські
бази у Греції, а на Далекому Сході ство
рився союз — Японія-червоний КитайЗСА, — мовляв, тому будь-яка совєтська
експансія нині неможлива. Існує ще
проблема безпеки Західньої Европи, але
про це покищо немає ніяких даних, хоч
і тут читаємо песимістичні оцінки си
туації.
В такій заплутаній ситуації диплома
тія заховує велику мовчанку про одну
дуже важливу для майбутнього світу
справу. Це питання поневолених народів,
а тим самим і справа розчленування Совєтського Союзу. Й не відомо теж, чи у
випадку переможного закінчення війни
для Заходу наше положення дозволить
нам добитися вільної держави!
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Проте,
розчленування московської
імперії не є питанням тільки наших днів.
Перекиньмо сторінки історії хоч би до
часів Наполеона, тобто яких 160 років у
минуле.
Наприкінці XVIII століття загально
оцінювали, що тогочасна Росія стала
найпотужнішою імперією -світу. Москва
знищила шведську могутність та вираз
ника її експансії Карла XII, а, разом із
поразкою короля і його -союзника Мазе
пи, здобула незаперечні позиції в Украї
ні. Після цього цар Петро І почав так
звану європеїзацію Московії; головно
здобутками »спі-впраці« в мілітарній ді
лянці. В Росію попливли широким стру
менем із Західньої Европи вчені, профе
сійні сили різних ділянок, зокрема
технічних, генерали й вищі старшини з
Німеччини та Франції. Тоді було реорга
нізовано армію й розбудовано московсь
ку військово-морську фльоту, як також
знищено Запорізьку Січ.
Коли Москва, врешті, усунула турець
ку імперію і здобула береги Чорного мо
ря, Европа спостерегла, що на -сході ви
никла непоборна імперія, яка спиралася
на терорі й невільництві своїх багатьох
підданих. Одначе терор і необмежена
диктатура не лякали європейські держа
ви. Це був централізм, в ім’я якого
Москва зліквідувала навіть найменші
ознаки автономности підкорених народів,
централізм як нормальне явище тих ча
сів. Всі новоздобуті країни -стали »історичними« частинами московської імперії,
й це окреслення висловив свого часу
Раск з американського стейт-департаменту, коли згадав про Україну.
Та от на історичній арені з ’явився На
полеон, ціллю якого була розбудова
Французької імперії, доведення її до
рівня передової держави світу. Здава
лося, що перепон уже не існуватиме, бо
залишилася тільки одна потуга — Моск
ва. Готуючись до війни з нею, Наполеон
вирішив перш за все дістати правдиві
вістки про схід Европи. З цією метою він
дав завдання своєму начальному шефові
розвідки написати твір про московську
імперію. Це завдання дістав граф Ж ан
Монґайяр, людина великого досвіду і
знавець усіх важливих для Франції
проблем.

Згодом появилася книжка під наголов
ком »Друга польська -війна . ..«, який за
маскував її справжній -зміст, і то власне
тоді, коли автор звертав увагу на взаєми
ни з Росією, на її сильні і слабі місця.
Ось кілька цитат, які можна і -сьогодні
доцільно- застосувати. Деякі з них я взяв
зі звідомлень автора та його меморіялу
до Наполеона:
«Якщо Росія виявляється потужною з
військового погляду, то розгляд її торго
вельного впливу заслуговує на пильну
увагу. Через Біле й Балтійське моря во
на зв’язана з у-сі-ми європейськими дер
жавами, які потребують щоглового дере
ва, заліза, сала й конопель«.
Після підписання договору приязні
між Францією й Росією, автор остерігає:
»Росія не виконуватиме договору!«
» . . . Тривалість французько-російсь
кого союзу підозріла й не є довгочас
н а . . . Такий -союз шкідливий«.
«Доки Росія не володіє Царгородом,
Франція має змогу відкинути її поза
Чорне море й диктувати закони СанктПетербурґові«.
Монґайяр пише далі: »ІПкода, що Версаль не поміг Карлові XII. Якби таке
сталося, москалі були б відкинені аж до
Московії. Зрештою, відкинення Росії від
Чорного моря є основою французької по
літики. Без цього немає безпеки для
французької імперії«.
»В останньому столітті монархи вчини
ли велику помилку. Не розміркувавши й
не забезпечившись, вони допустили ро
сійську імперію в європейську систему.
Ця помилка спричинила для деяких ко
рон згубні наслідки та викликала непо
правні нещастя«.
»Російська держава є протиевропейською й загрожує безпосередньо свобо
дам Европи . . . во-ца гнобить, загарбує,
шматує, пожирає. Не шануючи міжна
родного права і прав людини, вона
освячує рабство й варварство«.
Що ж треба зробити, щоб раз назавж
ди позбутися тієї злочинної держави? На
поставлене питання автор відповідає:
«Розчленувати Росію!«
А далі пише таке: «Тільки тоді, коли
російська імперія буде розчленована, а
сила умов робить те розчленування не
минучим, деспотизм і рабство ослабнуть,
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а піддані користуватимуться політичним
та громадським успіхами«.
Ось, для прикладу, геополітичні мір
кування автора:
«Східні й південні брами Европи бу
дуть відкриті для Москви (Санкт-Петербурґу) так довго, поки російська влада
існуватиме в Литві, Курляндії, Фінляндії
на півночі та на Волині, в Україні, Новій
Сербії і Криму на півдні. Отже, не може
існувати справжня безпека, спокій і не
залежність континенту так довго, доки
Росія не буде позбавлена колоній, що їх
загарбала над Чорним і Балтійським
морями «.
Перестороги графа Ж ана Монґайяра
мали на меті оправдати похід Наполеона
проти Росії, але вони були чистою прав
дою й такою залишилися по сьогоднішній
день. Французько-московська війна за
кінчилася поразкою французів не тому,
що під час їхньої кампанії запанувала
важка зима, а через те, що Наполеон не
з ’ясував свого становища до поневолених
балтійців, поляків та українців. Те саме
сталося вже за наших часів із гітлерівсь
кою Німеччиною.
Через кілька років граф Меттерніх, австрійський міністер закордонних
справ, скликав у Відні мирову конфе
ренцію, маючи плян створити союз двох
потуг — Австрії і Росії, які спільними
силами завели б порядок в Европі. Але
справа не була така проста. Проти згада
ного пляНу виступили Франція, Пруссія
та Італія, й Меттерніхові довелося раху
ватися не із двома, а з п ’ятьма потугами.
Після довгих переговорів та замотиличення членів європейського конгресу
численними балями («танцюючий конг
ресе), удалося, нарешті, полагодити
справи Европи, надаючи обидвом поту
гам іще більшого значення: Австрія оку
пувала Венецію й північну Італію, Росія
— польське князівство, яке створив
Наполеон.
Меттерніхом захоплювався віддавна те
перішній міністер закордонних справ ЗСА
Кіосінджер, і, можливо, вдалося йому
подібну алюзію перевести в Білому Домі.
Але вже передше, після закінченя ІІ-ої
світової війни, Америка дала поважну
поміч Москві, розбудовуючи її промисел
на Уралі та в інших частинах Совєтсь-

кого Союзу. Взагалі, в історії XIX і XX
століть маємо багато прикладів, коли
Европа і ЗСА рятували Москву від пов
ного розвалу, не вбачаючи смертельної
загрози з боку московського імперіялізму.
Історія повторилася в наших часах. З
ідеї двох суперпотуг, такої простої, —
поділити світ на дві частини, советську й
американську, тепер не залишилося ні
чого. Адже існує вже п’ять потуг — ЗСА,
СССР, Китай, Японія та Европа, й тому
перед Америкою стоїть небезпека роз
в’язки цього заплутаного питання.
Як за часів Наполеона, так і тепер, ані
ЗСА, ні Европа не рахуються з понево
леними народами, й це питання для них
знаходиться у сфері мрій, а не реальної
дійсности. А останні пакти мають на меті
догодити Москві: затвердити статус кво
в Европі та разом із цим і поневолення
численних народів комунізмом та мос
ковським імперіалізмом.
Меттерніх пережив кінець своєї систе
ми в політиці тогочасного світу. Не мину
ло і двадцяти років, як Европу потрясла
революція 1848 року. Під австрійським
пануванням і ми відчули подихи нової
епохи та створили у Львові Руську Раду.
Але сьогоднішній світ це не сама Ев
ропа, й події пробігають скоріше. Сьогод
ні не потрібно буде ждати 18 років, щоб
відчути невдоволення мільйонів модер
них невільників, зокрема в московськокомуністичному царстві. Та й поява п’яти
потуг нині не розв’язана позитивно. Го
вориться про те, що Японія, Китай і ЗСА
■
— це тріюмвірат проти совєтської агресії
в Азії. А політичні чинники Заходу сві
домі того, що не папір, на якому списано
ті чи інші точки договору, а збройні сили
є запорукою, що миру можна не вдер
жати »навіки«, а просто тільки відсунути
війну до неозначеного, але недовгого ре
ченця. Інтенсивні перегони у зброєнні
відбуваються далі, й на політичному небі
збираються важкі хмари.
Минули безповоротно часи, коли мож
на було промовчувати совєтське невіль
ництво й коли голоси революціонерів у
московській імперії потрапляли тільки у
глуху пустелю. Врешті, всі ознаки вка
зують на те, що колишня ідея співпраці
з Москвою в поділі світу відкладена на-
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завжди між акти архівів. Перед нами
стоїть проблема розвалу московської
імперії не так, може, війною, як внутріш-

німи 'силами революційного характеру,
господарською неспроможністю й невданами засобів терору.

Полковник ІРВІНҐ ГЕЙМОНТ

СТАРШИНСЬКИЙ КОРПУС ІЗРАЇЛЯ
ра*, бо жиди не дивляться на мілітарну
ділянку як на професійну, з характер
ними для неї режимовими зразками, спеціяльним елітарним статусом чи місти
кою. Вони, фактично, не надають стар
шинській кар’єрі довготривалости. Стар
шинський персонал відбуває службу на
довготермінових контрактах, тривалість
яких коливається між трьома і п’ятьма
роками, але вони можуть бути продовже
ні після взаємного порозуміння між уря
довими чинниками й дотичними особами.
Старшинський корпус Ізраїля досить ма
лий і навіть не доходить до п’яти тисяч, а
кількість підстаршин іще менша, але всі
вони дуже добре вишколені.
В теперішній ізраїльській армії всі
старшини високих ранґів — од полковни
ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН
ка й вище — є ветеранами »Гаґанагу« —
Служба в ізраїльських збройних силах, підпільних військових формацій жидів,
як така, не мас самостійного престижу, які стали основою для створення оборон
але тільки такий, який виникає з неї в них сил Ізраїля для боротьби за його не
обличчі явної загрози або є вкладом у залежність, осягнену в 1948 році. Крім
розвиток нації. Твердження про існуван того, велике число ізраїльських старшин
ня так званої «почесної мілітарної профе було ветеранами різних чужонаціональ
сії* в ізраїльській соціології не існує. Є них армій, у першу чергу британської.
радше тверда віра в те, що кожний гро Від 1948 року почавши, доступ до стар
мадянин Ізраїля має перед нацією обо шинського корпусу Ізраїля можливий
в’язки мілітарного порядку й що його тільки для вояків-рекрутів.
збройні сили мусять одночасно допомогти
в розвиткові цієї нації та оборонити її. У ЕЛІМІНАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
цьому контексті визнається те, що до
спеціяльно підібраного числа осіб став
З дуже малими вийнятками, всі вибра
ляться вимоги надати збройним силам, ні для старшинського вишколу кандида
складеним із громадян-вояків, безперерв ти піддаються дуже суворому елімінацій
ного росту й забезпечити їх усяким по ному процесові, базованому на письмових
трібним керівництвом.
випробуваннях й оцінці виконуваних ни
В Ізраїлі майже не існує терміну «про ми мілітарних обов’язків. Після трьох мі
фесійний старшина«, а, замість нього, сяців рекрутського вишколу й кількох
вживається вислів «старшинська кар’є місяців служби в тій чи іншій військовій

Зразок старшинського корпусу Ізраїля
у значній мірі базувався на державній мі
літарній системі, існуючій у цілому світі.
До чинної військової служби в ізраїль
ській армії покликалося рекрутів обидвох статей у вісімнадцятилітньому віці,
при чому, перед скерованням до резерви,
мужчини мусіли відслужити три роки, а
жінки — двадцять місяців. Такі приписи
охоплювали майже 90 відсотків здатних
до військової служби мужчин і 50 відсот
ків жінок, а сама служба у збройних си
лах уважалася ізраїльтянами за частину
їхнього нормального життя. Тому нездат
ність до відбуття військової служби роз
цінювалася в Ізраїлі як соціяльне тавро.
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формації, тих, які подають надії і які
склали кваліфікаційні екзамени, виси
лають на тримісячний вишкіл до підстаршинських шкіл. Скінчивши таку школу,
курсанти на протязі двох-трьох місяців
відбувають військову службу як коман
дири маленьких військових підрозділів, а
потім найкращі з них висилаються на
піврічний вишкіл до старшинської школи.
Впродовж перших трьох місяців кан
дидати на майбутніх старшин проходять
загальноосвітній курс навчання, а решта
часу присвячується фаховому вишколові,
який в інших арміях не практикується
доти, доки кандидат не одержить стар
шинської ранґи. Таким чином, увесь про
цес підбору старшин і їх вишколу базу
ється на тому, що після закінчення стар
шинської школи свіжоіменований стар
шина мусить іще відбути однорічну
службу.
Особи, які закінчили старшинську
школу, одержують ранґу другого лейте
нанта резерви, й після закінчення вима
ганого терміну активної військової служ
би найкращим із них пропонують конт
ракт для продовження цієї служби.
Труднощів у забезпеченні старшинських
шкіл кандидатами й переведенні їх до ре
зерви немає, бо це пов’язане з великим
престижем. Натомість, інколи з’являють
ся труднощі з вербуванням цих старшин
до багаторічної мілітарної служби, спеціяльно тоді, коли є добрі нагоди для праці
в цивільній економіці.
З метою забезпечення джерела поста
чання кандидатів на професійних стар
шин Міністерство Оборони Ізраїля субси
діює студії у середніх навчальних закла
дах для тих осіб, які добровільно зголо
силися до кадетських шкіл, бо нормально
публічна освіта в Ізраїлі є безкоштовною
лише на протязі перших восьми років
навчання. Військових кадетів шлють до
двох середніх цивільних шкіл — в Тель
Авіві й Гайфі, — де вони, приходячи на
виклади разом із цивільними студента
ми, мають на собі цивільний одяг. Поза
стінами згаданих навчальних закладів
кадети знаходяться під мілітарним конт
ролем, носять військову уніформу і про
ходять мілітарний вишкіл.
Після закінчення чотирирічного нав
чання, звичайно у віці 18 років (нормаль

ний вік для покликання до відбуття вій
ськової служби) кадетів приділяють до
збройних сил в ранзі капрала і висила
ють на вишкіл до старшинської школи.
Тут вони підлягають нормальним селек
ційним процесам і мусять відбути в армії
додаткові два з половиною роки поза тер
міном обов’язкової служби.
ВЕЛИКА КОНКУРЕНЦІЯ

Вступні екзамени для мілітарних каде
тів є дуже вимогливі, а конкуренція —
велика. В додатку до здобутих у почат
кових школах якостей і надмірно високих
медичних вимог на комісіях, кандидати,
складаючи іспити, мусять змагатися між
собою у випробовуваннях індивідуаль
но сти і здібностей, у знанню математики
й гебрейської та англійської мов і у всесторонній фізичній придатності. В остан
ніх роках на кожне вільне місце зголо
шувалося по шість кандидатів, отже дві
з половиною тисячі на чотириста місць.
Жиди розцінюють програму навчання
мілітарних кадетів як чудову, але не вва
жають її головним джерелом для здобут
тя професійних старшин.
Подібним незначним їх джерелом є так
звана «академічна резерваж. Кожного ро
ку до цієї категорії зараховують незнач
ну кількість рекрутів, які були допущені
до вищих навчальних закладів для сту
дій певного роду фахових технічних
предметів. Після відбуття тримісячного
рекрутського вишколу такі особи з ака
демічної резерви відвідують університет
ські виклади на свій власний кошт і про
ходять підстаршинський та старшинсь
кий вишколи в часі літніх вакацій. Пізні
ше, після одержання наукового ступеня,
їх покликують до виконання обов’язків
як старшин упродовж нормального періо
ду обов’язкової мілітарної служби.
Жиди виявили, що старшини, надіслані
до армії з академічної резерви, не явля
ють собою спеціяльно доброго джерела
для творення старшинського корпусу.
Вони є корисні завдяки своїм технічним
знанням і здібностям, але ще перед по
чатком відбування чинної військової
служби розвивають у собі різнорідні про
фесійно-персональні зацікавлення, й дов
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звання. Першим є дванадцятитижневий
курс для чотових командирів, а другий,
дещо коротший, для старшин інженернотехнічних військ. Другим і найвищим
рівнем є коледж для командного складу
і старшин генерального штабу, який на
протязі десяти місяців мусять відвідува
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ В РАНЗІ
ти як бойові старшини, так і старшини
Підвищення в ранзі старшин обидвох інженерно-технічних військ. Крім того,
категорій — професійних і резерви — ба короткий час функціонував державний
зується на приміненні одного й того са мілітарний коледж, створений Міністер
мого мінімуму для даної ранґи. Теперіш ством Оборони Ізраїля, але в 1966 році
ній мінімальний час для окремих рангів він був розв’язаний.
є слідуючий:
Селекція кандидатів до коледжу для
* для підвищення другого лейтенанта командного складу і старшин генераль
до ранґи першого лейтенанта — один рік; ного штабу відбувається на основі їхніх
* для підвищення першого лейтенанта найвидатніших потенціяльних можливо
до ранґи капітана — три роки;
стей, і тільки близько 20% усіх придат
* всі інші ранґи — чотири роки.
них осіб допускаються до нього. Профе
Підвищення ґрунтується не тільки на сійні старшини, вибрані для навчання в
висоті самої ранґи, але для нього підби цьому коледжі, мусять дати свою згоду
рається найкраще кваліфікований стар на п’ятирічну службу в армії після його
шина. При підвищенні в ранзі старшин закінчення.
резерви беруться під увагу два чинники
Не існує жодної диференціяції у відві
— відвідування ними вищих навчальних дуванні вищезгаданих курсів старшина
закладів й осяги, здобуті при виконуван ми чинної служби чи резерви. До навчан
ні чинної служби. Що ж торкається про ня на них допускаються обидві категорії,
фесійних старшин, то для них селекція а для старшин резерви спеціяльних кур
для підвищення в ранзі є дуже ригори сів або шкіл подібного характеру немає
стична, спеціально коли це торкається взагалі.
полковників або ще вищих ранґою стар
Навчання у старшинських школах в
шин. Наприклад, селекційна норма під
основному
базується на зразкові британ
вищення підполковників до ранґів пол
ського
»синдикату«
або на малій комітетковників, здається, не перевищує 20%
тих, які підпадають під нього за вище ній системі з незначним чергуванням
поданим мінімальним часом. Відхід у від викладачів, при чому наголос ставиться
ставку наступає у віці 55 років, але біль на персональний вклад кожного студента
шість професійних старшин стає емери- до даного комітету.
тами вж е між 40-им і 45-им роками
В додатку до вищеописаних курсів,
життя.
Ізраїль практикує також інші курси спеЦікавою рисою ізраїльської системи є ціяльного призначення, які тривають ко
підвищення після доручення старшині ротко і проводяться в міру потреби. До
окремих завдань. Кожний старшина, зай них у першу чергу відносяться курси для
маючий позицію, управнюючу його до старшин розвідки й військово-повітряних
вищої ранґи від тієї, яку він має, одер сил, а решта призначається для навчання
жує платню у висоті ранґи, що йому при таких предметів, як керівництво, жидів
значена. У випадку зниження в ранзі ські історія й культура та державні проб
зворот платні не практикується.
леми.

готермінова мілітарна кар’єра їх мало
притягає. Жиди переконані із власного
досвіду, що особи, які розпочинають
військову службу, маючи 18 років, є най
кращими вояками і старшинами.

РІВЕНЬ НАВЧАННЯ

В системі ізраїльських старшинських
шкіл існує два напрямки навчання, один
із яких зобов’язує кожного курсанта пе
ред тим, як він одержить старшинське

Всі ці курси мають переважно місяч
ний термін і є призначені частинно для
покращання рівня загальної освіти більшости старшин ізраїльської армії, а час
тинно для поширення їхніх професійних
знань. Із подібною метою через певні про
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міжки часу влаштовуються кількаденні
семінари і для старшин вищих ранґів,
при чому викладачами на них часто бу
вають видатні закордонні особистості й
фахівці.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА

Оскільки більшість ізраїльських стар
шин після одержання старшинської
ранґи закінчує тільки середні школи, для
них створюються можливості універси
тетських студій — вдома чи закордоном.
На такі студії посилають біля 10% за
гальної кількости професійних старшин,
при чому в підборі до них ранґа не грає
ролі. Іноді селекціоновані для цивільних
університетських студій старшини мають
ранґи майорів, полковників чи навіть
генералів.
Для прикладу можна привести факт,
що у травні 1967 року, тобто тоді, коли
на Близькому Сході виникла криза, яка
привела до арабсько-ізраїльської війни,
теперішній шеф штабу збройних сил
Ізраїля, генерал-майор Хаїм Бар-Лев, був
студентом університету. Всі старшини,
які студіюють у вищих навчальних за
кладах, одержують повну платню, вчать
ся безкоштовно й мають право користу
ватися приналежними до них мілітарни
ми возами, але треба відмітити, що зма
гання в селекції на університетські студії
є дуже гострі.
Основна й додаткова платні для стар
шин ізраїльських збройних сил є досить
скромні. Більшість цих старшин є одру
жена, має працюючих дружин і посідає
власні будинки чи помешкання. Цікавим
є те, що ізраїльські старшини, перебу
ваючи поза виконанням службових обо
в’язків, мають право вживати військові
вози, які їм приділені, за номінальною
місячною оплатою.
Можливо, що загальне уявлення про
старшинський корпус Ізраїля веде до
надмірного спрощення й зображує прав
дивий стан надто ідеальним. Цей корпус
вимагає ще певної генералізації, тобто
узагальнення, але слід підкреслити, що
ізраїльські старшини відзначаються ве
ликою посвятою, важко працюють над
собою і при виконанні службових обо
в’язків та прагматично дивляться в май

бутнє. Високі ранґою старшини звичайно
добре обізнані з мілітарною справою й
мають різноманітні інтелектуальні заці
кавлення. Майже всі володіють однією
або й кількома чужими мовами, при чому
на першому місці знаходиться мова ан
глійська. Не можна поминути й того
факту, що кожний професійний старши
на в ранзі полковника й вище є кваліфі
кованим парашутистом.
У висліді вишколу й національних
традицій професійні старшини ізраїльсь
кої армії виробляють у собі певного роду
відношення до мілітарних операцій і ролі
військовика в суспільстві. Під час про
ведення військових акцій і при їх плану
ванні вони приділяють велику увагу най
меншим дрібничкам, є відважні, застосо
вують в цих акціях незвичайні тактику
і гнучкість та відзначаються добрим ке
рівництвом. їхня ціль — утримати ви
щість у вишколі та якості матеріалу над
своїми вороже наставленими сусідами,
щоб цим побороти їх кількісну перевагу
як у людях, так і в мілітарному споря
дженні. Однак, здатності ізраїльських
старшин до персонального керівництва
виявилися дуже дорого коштуючими: під
час шестиденної війни в червні 1967 ро
ку майже 20% загиблих на полях боїв
були старшини. Наприклад, в одній ізра
їльській бриґаді з чотирьох командирів
батальйону три були забиті, але, не зва
жаючи на це, бриґада здобула всі запляновані попередньо ворожі об’єкти.
Старшинський корпус Ізраїля заявляє,
що однією з найважливіших причин по■тужности ізраїльських збройних сил є
повна ідентичність військовиків із наро
дом. Зроблено все для того, аби в країні
не виникла мілітарна еліта. Структура
військових ранґів є дуже аскетична й су
вора; найвищу ранґу — генерал-майора
— в усіх збройних силах Ізраїля має
тільки шеф їх штабу, а високі старшини
військово-морських і військово-повітря
них сил є лише в ранґах генералів бриґад. Ще суворішою виявляється дисци
пліна в ізраїльській армії, але ця армія
цілковито позбавлена від усяких офіцій
них різниць поміж старшинським корпу
сом і звичайними вояками. Уніформи є
прості і стандартні для всіх, із вийнятком
відзнак, а норми харчування однакові як
для старшин, так і для вояків.
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Персональна спорідненість поміж стар
шинами й вояками позбавлена формаль
носте. Трапляються випадки, що вояки
звертаються до старшин по імені або
прізвиську. Цивільне населення називає
збройні сили »ми«, а не »вони«. Існує
близьке спілкування між стаціонованими в даній місцевості мілітарними форма
ціями й довколишніми населеними пунк
тами, а різниці в можливостях для про
фесійних старшин і старшин резерви
зведені до мінімуму.
Після осягнення Ізраїлем незалежно
сте, у країні була твердо установлена
беззаперечна зверхність цивільного кон
тролю над мілітарною ділянкою. В ізра
їльській політичній системі приділюється велика увага двом чинникам — війсь
ковому й безпеці країни, — але в ній
помічається відсутність характерно виз
наченого мілітарного елементу. Явища
»мілітарно-індустріяльних«
комплексів
або ідентифікаційного поєднання війсь
кової еліти з певними політичними гру
пами чи соціяльно-економічними клясами в Ізраїлі цілковито відсутні. Прикла
дом сказаного може послужити той факт,
що семеро старшин, які були шефами
штабу ізраїльських збройних сил до 1967
року, належали до трьох різних політич
них партій.
Не зважаючи на близьку спорідненість
між збройними силами й народом, стар

шинський корпус Ізраїля не віддзерка
лює повністю культурних та етнічних
прикмет нації. Майже половина людно
сте країни народилася в іслямських дер
жавах або має батьків, які походять із
них. Тому в Ізраїлі термін »орієнтальний« (»східній«) уживається для озна
чення власне цих ізраїльських жидів, а
термін »західній« відноситься до тих жи
дів, які народжені в інших країнах, пере
довсім в Европі.
У старшинському корпусі число східніх
жидів є набагато менше від їхньої про
порції до загальної кількосте населення.
В кінці 1967 року ані один із чотирнадця
ти ізраїльських генералів не був східнього походження. Виходячи з цього, Міні
стерство Оборони Ізраїля застосовує різні
міроприємства з метою заохочення про
фесійних старшин, народжених на сході,
до рекрутації та здобуття дальших осягів, але дотепер усі зусилля, скеровані на
збільшення кількосте кадетів східнього
походження, не були надто успішними.
Структура й функціонування старшин
ського корпусу Ізраїля вкорінені в систе
му загального призову, — вони базують
ся на старовинній історії та набутому су
часному досвіді. Перенесення вартосте
ізраїльського досвіду до іншої країни у
великій мірі залежить від його поєднання
з національною, політичною й соціаль
ною структурою Ізраїля.

О. Ш.

ЯК ЗАХИЩАТИ ТЕХНІКУ
Для виконування завдань цивільної
оборони використовується різнорідна
техніка, яка розподіляється на три групи.
До першої відносяться самохідні машини,
що рухаються на колесах або гусеницях
(автомашини, трактори, скрепери, крани,
екскаватори; до другої — перевізні або
стаціонарні машини (електростанції, ком
пресори, копри, лісопильні аґреґати, май

стерні на причіпках) і до третьої — тех
ніка та рухомий склад на залізничних
рейках або на плавальних середниках.
Для уникнення масових утрат цієї тех
ніки в ракетно-ядерній війні парки ма
шин треба розташовувати, по можливості,
поза об’єктами ймовірного ядерного на
паду ворога, очікуваними зонами радіо
активного зараження й затоплення мі-
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сцевости. Технічні підрозділи слід розо
середити й роздрібнити. Як правило, ра
зом повинні бути машини тільки однієї
колони, а парки інших формувань — не
ближче 2,5-3 кілометрів од неї.
Доцільним буде також потурбуватися
про надійний комплексний захист парків
і місць робіт (будівельних дворів, поліґонів, забоїв у кар’єрах і т. д.), про вміле
використовування для розташування те
хніки кар’єрів, ярів, балок, міжгір’я,
зморщок місцевости, збережених укрит
тів. Необхідно теж будувати нові польові
захисні споруди і здійснювати інші міроприємства, скеровані на забезпечення
збереження техніки від ураження світ
ловим випромінюванням та запальними
речовинами.
Розгляньмо докладніше можливості її
захисту від ударної хвилі, а потім і від
інших уражаючих факторів. Перш за все
треба потурбуватися про зниження
швидкісного натиску. З цією метою слід
розташовувати машини в улоговинах, за
протилежними схилами височин, у лісі.
Вміле використання рельєфу місцевости
дозволить зменшити втрати в техніці на
20-25% в горбкуватих обширах і при
близно на 35% у гірських.
При розташуванні машин в обрідному
лісі віддалі, на яких вони одержують по
шкодження, знижуються майже на 20, а
в густому лісі на ЗО відсотків. Для техні
ки, яка знаходиться в улоговинному ук
ритті, радіюси зон ураження зменшують
ся майже в півтора рази, а площа у 2-2,2
разу.
Які ж найпростіші міри захисту необ
хідно знати кожному? Незалежно від
місця розташування машин треба опусти
ти скла дверей, міцно закрити ці двері й
жалюзі радіятора або прикріпити до ньо
го залізні чи фанерні аркуші. Крім того,
необхідно опустити борти кадовба, бо цим
самим скоротяться радіюси зон переки
дання, а силова передача буде захищена
від уламків. Оливні плями треба зчисти
ти, а запальні частини машин обмазати
глиною.
Для захисту техніки від світлового
випромінювання вимагається пофарбува
ти її вогнетривкими сполуками, устано
вити над улоговинами легкі покриття з

незаймистих матеріялів (шатра із синте
тичних середників або брезенту, просо
чені тими ж самими сполуками) й заси
пати їх шаром землі грубиною 1-2 санти
метри, а взимку снігом на яких 5-7 санти
метрів грубини.
Якщо дозволяють умови, машини най
краще розташовувати в листяному лісі,
чагарниках і кущах або маскувати їх сві
жою рослинністю. Можна ставити маши
ни в тінь від укосів улоговини чи кар’єру.
Щоб зберегти техніку від запальних
середників (напалм і т. п.), слід засипати
покриття або верх машини шаром землі
грубиною 5-7 сантиметрів чи снігу —
20-25 сантиметрів. Необхідно також вида
лити всі легкозаймисті матеріяли, які
знаходяться поблизу, та забезпечити
кожну машину вуглекислотними вогнегасними, металевими скреблами й воло
гою глиною (для гашення напалму).
Для захисту від звичайних середників
ураження машин, які знаходяться поза
укриттям, слід віддаляти на 15-20 метрів
одну від другої та розташовувати їх в
улоговинних укриттях або в лісі. Адже в
густому лісі та ще й із підліском, наприк
лад, кількість уражаючих уламків змен
шується на 40-50, а в рідкому лісі на 2530 відсотків.
У сприятливих умовах (при наявності
часу, сил і засобів) виконується ввесь
комплекс міроприємств для забезпечення
охорони машин і механізмів, тобто відко
пуються або використовуються існуючі
улоговинні укриття. Коли ж такі умови
відсутні, тоді в першу чергу забезпечу
ються захисними спорудами найцінніші
машини й механізми (екскаватори, крани,
помпувальні станції). За ними йдуть допо
міжні машини й аґреґати, які самі не мо
жуть рухатися, а також ремонтні середни
ки формувань цивільної оборони.
Для транспортових автомашин, тракто
рів, бульдозерів, скреперів та інших ма
шин, котрі більшу частину часу перебу
вають у русі, захисні споруди будуються
в мінімальному об’ємі, забезпечуючи ук
риття резерви, а також і тих машин, які
ремонтуються або призначені для техніч
ного обслуговування.
Якщо парки машин віддалені на значні
відстані від об’єктів імовірного ядерного
нападу ворога, конче необхідно передба
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чити охорону перед світловим випромі
нюванням і прийняти міри для зменшен
ня ураження отруйними та радіоактивни
ми речовинами.
Комплексні парки чи окремі машини в
цій зоні краще всього розташовувати в
ярах, міжгір’ях, земляних виробітках,
кар’єрах, рельєфних зморшках та за про
тилежними схилами височин по відно
шенні до об’єктів імовірного нападу, а та
кож у гаях або листяних лісах, які мають
добрі виїзди на випадок виникнення по
жеж. Машини можуть лишитися й у ка
пітальних або тимчасових будівлях чи
спорудах із вогнетривких або важко горіючих матеріялів (у цегляних і залізобе
тонних ґаражах та виробничих або маґазинових приміщеннях).
Якщо техніка розташовується в зоні
супровідного ураження, там будують гру
пові улоговинні або напіввобсипні укрит
тя на 2-3 машини кожне, а також укрит
тя для моторів цих машин. При цьому
висота захисної стіни дорівнює висоті
кабіни або кадовба, ширина укриття по
дну на 50-70 сантиметрів більша від ши
рини машини, а довжина на 50-60 санти
метрів більша від її бази.
Апарелі цього укриття (скісні насипи)
для в’їзду й виїзду техніки рекоменду
ється робити зі схилами на 26-30° для
машин на гусеницях, 20-26 — для машин
з усіми ведучими осьми і 12-18° для тих,
які мають одну ведучу вісь, а також для
машин, котрі самі не рухаються, й різно
рідних аґреґатів.
За дощової погоди у ґрунті, який легко
розмокає, на апарелях і майданчику
укриття треба робити колії із жердин,
обаполів, хмизу, битої цегли тощо.
Улоговинні укриття у ґрунтах серед
ньої щільности повинні мати стрімкість
1:0,2 — 1:0,25, а у слабких — 1:0,3 —
1:0,35. Дно мусить бути на 0,2-0,5 метра
вище рівня ґрунтових вод. У дощовий

період року біля апарелів необхідно спо
руджувати водозбірні колодязі.
Може статися так, що техніку дове
деться розташовувати в зоні високої ймо
вірносте: ураження. В такому випадку
вимагаються поодинокі укриття для кож
ної машини зокрема, при чому їхні за
хисні стіни повинні на 0,3-0,4 метра пере
вищувати висоту кабіни або кадовба.
На земляних роботах у кар’єрах цієї
зони бажано приміняти екскаватори,
оснащені прямою лопатою. Перебуваючи
на дні вузького забою, вони менше під
лягають ураженню від екскаваторів та
інших машин-копачів із зворотною лопа
тою. Коли зайде необхідність, робота
скреперів та бульдозерів може відбува
тися у спеціяльних траншеях-укриттях.
Усі розміри захисних споруд залежать
від типів машин.
Улоговинні укриття для машин із не
великими габаритними розмірами (елек
тростанції, компресори тощо) можуть
улаштовуватися з перекриттями, зробле
ними з дерев’яних колод або залізобетон
них елементів. Це в тому випадку, коли
ширина улоговини вгорі не перевищує
2-2,5 метра. В її стрімкостях робляться
ніші або бліндажі для розміщення персо
налу, обслуговуючого машини.
Для захисту техніки та спеціяльного
рухомого складу на залізничних рейках
треба передбачити постій, збереження й
ремонт поза межами об’єктів імовірного
ядерного нападу, тобто поза станціями та
залізничними вузлами. А ще краще ви
вести їх на проміжні станції і роз’їзди
другорядних ліній — кар’єрні або під’їздні рейки.
На закінчення підкреслимо, що тільки
вміле поєднання захисних властивостей
місцевосте, технології робіт і своєчасне
зведення укриттів забезпечать надійний
захист техніки формувань цивільної обо
рони в умовах ракетно-ядерного нападу
ворога.
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Богдан БОРА

ДРУЗЯМ З-ПІД БРОДІВ
Останніх сторінок історій
Ви не читали в тиші заль.
Ви їх писали потом, кров’ю
Під зойк ґранат, під рев моторів,
Під крик, жахливий регіт сальв.

Останні сторінки історій —
Це ви в атаках і вогні,
Як гідні спадкоємці слави,
Що віддали свій юний порив
У жертві рідній вітчині.

Останні сторінки історій —
Це ваш, залізом критий, шлях,
Сповитий квітом, злитий кров’ю
На ньому черенки, мов зорі —
Серця розкидані в полях.

Останні сторінки, історій
Написані в полях — лісах
Залізом, порохом і димом
І кров’ю ранених артерій
На синьо-жовтих хоругвах.

ю. лютович

СПРАВЖНЯ ІСТОРІЯ Д’АРТАНЬЯНА
В родині збіднілого гасконського дворя
нина Бертрана де Батц Кастельморо було
п’ятеро хлопчиків; старший і середній чо
мусь мали однакові імена — Шарль. Двоє
старших братів, Шарль і Поль, вступивши
в королівські мушкетери, вирішили, що
Кастельморо (що означає »замок мавра«) —
ім’я недосить гучне. І марнославні брати до
дали до свого прізвища назву маєтку своїх
далеких родичів — д’Артаньян.
Проте славу родині приніс другий Шарль
де Батц Кастельморо, герой романів Дюма,
який фігурує там просто як д’Артаньян.
Далеко не всі знають, що в основу рома
нів Дюма лягли »Мемуари кавалера д’Артаньяна«, — широко відома в XVII століт
ті книга. Дюма запозичив фабулу мемуарів,
дещо змінив, дещо додав. Але він не знав,
що мемуари... фальшиві. їх написав від

ставний офіцер Гатьєн Куртільс де Сандра.
Пишучи свої »мемуари«, де Сандра вико
ристав ряд справжніх фактів із життя Шарля де Батц Кастельморо, яке він знав до
сить детально.
В результаті копіткого вивчення тексту
де Сандра та архівних розвідок, після три
валих суперечок дослідники відтворили
справжню історію людини, що була прото
типом героя роману Дюма.
*

*

*

В середині квітня 1640 року, тобто через
п’ятнадцять років після початку подій, зма
льованих у романі »Три мушкетери«, май
бутній д’Артаньян, тоді ще Шарль Кастельморо молодший, виїхав на старій шкапі з
гасконського села Лупіяк до Парижу.
Маючи в гаманці лише десять екю, він но
чував дорогою в порожніх коморах, харчу-
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дався в найдешевших трактирах. Шарль
зітхнув із полегкістю, в'їхавши нарешті
третього березня в містечко Монт-Рішар.
Тут жила його далека родичка Ельоїза де
Брасьє, і він розраховував відпочити в її
домі.
Літня дама радісно зустріла юнака. Її ма
ло хто відвідував. Шарль швидко переко
нався у цьому: в холодному і брудному бу
динкові давно не топили, сирі дрова відмов
лялися горіти, спати довелося на голих дош
ках, не роздягаючись.
Шарль виїхав від Брасьє четвертого бе
резня вранці, похмурий, невиспаний, злий.
Коли до цього додати хворобливе самолюб
ство, властиве бідним дворянчикам того ча
су, то не дивно, що юнак спробував зігна
ти свою злість на першому ж зустрічному.
Йому здалося, що якийсь чоловік зневаж
ливо зміряв його поглядом на базарному
майдані сусіднього з Монт-Рішаром містеч
ка Сен-Дьє, і Шарль викликав його на
дуель.
Двадцятирічний Шарль — худорлявий і
непоказний — виглядав значно молодше
свого віку. Чоловік презирливо кинув: »3
такими жовторотими не б’ються, їх просто
шмагають різками«.
Шарль вихопив шпагу, та його тут-таки
на базарному майдані, побила юрба.
Оскільки незадовго до цього кардинал Рішельє заборонив дуелі, міська варта кину
ла юнака в тюрму. Шпагу його поломали.
Гроші вкрали. Коня і єдину зміну білизни
відібрала варта. А головне, — зник реко
мендаційний лист до командира чоти муш
кетерів де Тревіля.
Ця історія й лягла в основу першого роз
ділу »Трьох мушкетерів«.
Півтора місяця просидів молодий гасконець у вогкому казематі. За середньовічним
звичаєм в’язнів не годували. їжу д’Артаньянові передавала та сама родичка, інакше
йому довелося б просити милостиню через
ґрати. Жаліслива вдова дала також юна
кові грошей на дорогу й на нову шпату, яку
він і купив собі, вийшовши з тюрми.
До Парижу Шарль добирався пішки.
Він знав адресу харчівні на вулиці Фосуар, у якій збиралися мушкетери. Тут, се
ред її постійних відвідувачів, вія сподівав
ся зустріти своїх старших братів.

Та юного шукача пригод чекав новий
УДар.

Старший брат Шарль загинув, а Поль во
ював в Італії. Почувши сумну звістку,
Шарль-молодший у пам’ять про свого по
кійного брата вирішив також називатися
Шарлем де Батц Кастельморо д’Артаньяном. Юнак не мав у Парижі ні друзів, ні
рідних. У харчівні він випадково познайо
мився з гасконцем — Гвардійцем сотні Дезесара, підрозділу, що перебував на стано
вищі військової школи. Ґвардієць мріяв пе
рейти до сотні мушкетерів. Звали його Ісалком Порто. Дюма перетворив Порто на
Портоса.
Порто обіцяв познайомити свого нового
приятеля із двома мушкетерами де Треві
ля — Анрі Араміцем та Арманом де Сілек
д’Атос д’Отевілем (відомими нам під імена
ми Атос та Араміс).
Приятелі мали намір поїхати на прогу
лянку в ліс, що містився неподалік від пе
редмістя Медон. Д’Артаньян із вдячністю
прийняв запрошення Порто взяти участь у
прогулянці; він сподівався, що мушкетери
допоможуть йому.
Мушкетери, які були особистою охоро
ною короля, суперничали з особистою Гвар
дією першого королівського міністра, кар
динала Рішельє. Серед Гвардійців кардина
ла визначався Жілльо де Бодріє. У травні
1640 року Жілльо придбав собі гаптовану
золотом перев’язь, якій заздрили всі моло
ді франти Парижу. Перев’язь, певно, кош
тувала цілий капітал, і про таку дорогу річ
ніхто з мушкетерів не міг і мріяти.
Та скоро хтось помітив, що Жілльо пере
став скидати плащ. Виникла підозра, що
перев’язь гаптована золотом тільки на
грудях.
Порто, Атос та Араміц вирішили провчи
ти пихатого франта і під час прогулянки
ніби випадково зірвати з нього плащ. Для
ефекту їм потрібний був сторонній свідок.
На цю ролю й був запрошений гасконець,
який щойно прибув до Парижу й нічого не
знав.
Жарт мало не обернувся на трагедію.
Жілльо супроводили троє товаришів, також
Гвардійці кардинала.
Порто зірвав із Жілльо червоний окса
митовий плащ, і всі побачили, що перев’язь
справді гаптована золотом тільки на гру
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дях. Пролунав сміх, розлютований Гварді
єць вихопив шпагу. Його товариші зробили
те саме і стали поряд із ним.
Проти д’Артаньягаа опинився відомий ду
елянт Монжільє. Монжільє спершу навіть
не схотів битися із »жовторотим«, як він
зневажливо назвав юнака, але д’Артаньян
зовсім не був новачком у фехтуванні, і за
кілька хвилин Гвардієць поранений лежав
на землі.
В цей час мало не загинув Атос. Його
противник Ля Петрі, кращий боєць Гвардії
кардинала, поранив Атоса в руку й націляв
ся в живіт. Д’Артаньян встиг відбити зрад
ницький удар, і вони разом з Атосом обез
зброїли Ля Петрі.
Вранці мармуровими сходами палацу па
на де Тревіля піднімалися два мушкетери.
Між ними, тримаючи руку на ефесі шпаги,
гордо йшов юнак, майже хлопчик. Тревіль
був задоволений. Поперше, його люди втер
ли носа Гвардійцям, а подруге, люди карди
нала виявилися призвідниками дуелі саме
тоді, коли Рішельє під страхом смертної ка
ри заборонив двобої. А де Тревіль, як і ба
гато інших придворних того часу, вбачав у
забороні дуелі обмеження прав французь
кого дворянства.
Сміливого юнака, можливо, негайно при
йняли б до загону де Тревіля, та цьому пе
решкодила одна обставина.
Казна видавала особистій Гвардії короля
лише мушкет. Усе інше (одяг, ксня, холодну
зброю) майбутній мушкетер, яким міг стати
тільки родовитий дворянин, купував на вла
сні кошти. А д”Артаньян мав лише шпагу,
куплену на чужі гроші, та довге прізвище.
Тому де Тревіль відрядив Шарля до Гвар
дійської сотні Дезесара, в якій служив но
вий 'Приятель гасконця, Ісаак де Порто.
За чотири роки служби у Гвардії д ’Ар
таньян відзначився у війні проти еспанців
у Фляндрй, разом із Порто — в облозі фор
теці Ер, під час якої загинуло двісті вояків
його сотні, потім д’Артаньян і Порто воюва
ли в Піренеях. Доля берегла обидвох дру
зів. Вони не дістали жодної дряпини.
Наприкінці 1642 року помер кардинал
Рішельє, який багато років повновладно ке
рував Францією. Весною 1643 року помер
король Людовік XIII. На французький престіл став п’ятирічний хлопчик Людовік
XIV. Правила країною мати короля Анна

Австрійська та її перший міністер кардинал
Мазаріні.
Незабаром був проведений новий набір у
мушкетери. Серед щасливців був і Гварді
єць Порто.
Д’Артаньян залишився служити під ко
мандуванням Дезесара, чекаючи, коли нас
тане і його черга стояти у формі мушкете
ра на варті в покоях короля.
Не зважаючи на свою молодість, він уж е
завоював репутацію такого надійного і
спритного вояка, що його послали супрово
дити в Англію мушкетера Араміца, який
,мав секретне доручення.
Про цю подорож точно відомо лише те,
що в Англії д ’Артаньян й Араміц двічі би
лися на дуелі і двічі перемогли. Ніяких ві
домостей про мету й результати подорожі
історія не дає. Треба думати, що секретна
місія була пов’язана із справами вигнаної з
Англії королівської сім’ї, бо, повернувшись,
Араміц і д’Артаньян відвідали англійську
королеву Генрієтту, що жила тоді в Пари
ж і на вигнанні.
Очевидно, д ’Артаньян випадково опинив
ся в курсі англійських державних таєм
ниць, бо незабаром після відвідання коро
леви на життя молодого Гвардійця був учи
нений замах.
Якось увечері д ’Артаньян помітив, що йо
го переслідують. Він спробував утекти від
чотирьох закутаних у плащі чоловіків, що
йшли за ним слідом, та за Люксембурзьким
палацом потрапив у пастку. Назустріч ву
лицею Поганих хлопчаків ішли ще троє оз
броєних людей.
Притулившись до стіни, д’Артаньян при
йняв бій проти сімох найманих убивців. Він
був двічі поранений та, не зважаючи на це,
,й далі чинив одчайдушний опір. На його
щастя, кілька мушкетерів, що випадково
проходили неподалік, почули його крики.
Всі семеро убивців знайшли свою смерть
на вулиці Поганих хлопчаків. Двоє мушке■тергів були поранені, а третій дістав смер
тельний удар у груди. Цього мушкетера
звали Арман де Сілек д ’Атос д ’Отевіль.
Дтоса поховали 22-го грудня 1643 року на
кладовищі при церкві Сен-Сюльпіе.
У 1644 році д’Артаньян знову у Фляндрії.
Він бере участь у штурмі фортеці ля Байєт,
потім перший вдирається у форт Сан-Фі,ліпп. Удача, як і раніш, іде поряд із ним.

— 5Y —

Він наче зачарований: капелюх пробитий,
плащ подірявлений, а на тілі жодної
дряпини.
Нарешті, 1-то листопада 1644 року здійс
нюється його мрія. Шарль де Батц Кастельморо д’Артаньян стає королівським
мушкетером.
Кардиналові Мазаріні потрібен чоловік
відважний, вірний, кмітливий і готовий від
дати життя, але не виказати державної та
ємниці. Щоб чоловік цей уважав Мазаріні
своїм благодійником, він має бути бідним,
майже злидарем.
Вибір лягає на д’Артаньяна.
Дюма погрішив проти істини, твердячи,
ніби гасконець ставився до Мазаріні з упе
редженням. Навпаки, д’Артаньян був найвідданіший із кур’єрів першого міністра
Франції. Він виконував найскладніші та
найделікатніпіі доручення, і, як правило,
успішно. Властолюбний кардинал був непо
пулярний у народі. Кур’єр кардинала не
тільки розвозив депеші й передавав нака
зи, а й розвідував настрої та задуми про
тивників Мазаріні. Це було не менш небез
печно, ніж штурмувати ворожі бастіони.
До незадоволених політикою Мазаріні на
лежав і начальник мушкетерів, пан де Тревіль. У 1647 році Мазаріні розпустив коро
лівських мушкетерів. Більшість із них, у
тому числі й їхній начальник, покинули
столицю Франції. Але Шарль д’Артаньян
залишився на службі в кардинала.
Мазаріні був скупий. А втім, д’Артаньян
і сам не сподівався на велику нагороду.
Межею бажань бідного гасконського дворя
нина могла бути посада лейтенанта в яко
мусь із французьких полків. В ті часи, щоб
стати офіцером, потрібні були не тільки
воєнний досвід і дворянське походження, а
й гроші. За офіцерське звання треба було
платити.
Одного разу, коли д’Артаньян повернув
ся з чергової поїздки, він побачив, що Па
риж укритий барикадами.
Приводом до повстання був арешт одно
го з радників паризького парламенту (так
називалася судова палата, що перебувала
в опозиції до Мазаріні). Нарід вимагав
звільнення арештованого і зниження по
датків.
Побоюючись, щоб городяни не захопили
малолітнього короля, Мазаріні разом з Ан-

ною Австрійською та її сином таємно втек
ли з Парижу. Як завжди, поруч із каретою,
в якій їхав переодягнений кардинал, ска
кав озброєний до зубів його вірний кур’єр
Шарль д’Артаньян.
Знать усієї Франції повстала проти Ма
заріні. Вона вимагала повернення привіле
їв, які були відібрані в неї іще за Рішельє.
Нарід не підтримав знать, і Мазаріні здо
бував перемогу за перемогою. Він гадав, що
зламав ворогів. Але кардинал торжеству
вав передчасно.
В 1651 році паризький парламент, дістав
ши підтримку вождя февдальної опозиції
принца Конде, вимагає негайного вигнання
Мазаріні із країни. Кардинал проголошений
поза законом і позбавлений всього майна.
Мазаріні вдруге таємно тікає з Парижу і
вдруге поряд із ним їде Шарль де Батц Кастельморо д’Артаньян.
Шарлеві тридцять два роки, він уже пос
тать досить відома, та як і раніше все май
но гасконця становлять плащ і довга шпага.
Покинутий прихильниками, опальний Ма
заріні оселяється в містечку Брюлі поблизу
Кельну. Тільки тепер він оцінив вірність
д’Артаньяна. Він би й радий дати йому чи
ни, маєтки, золото, та саме тепер нічото
цього у нього нема.
Мазаріні розгортає гарячкову діяльність.
Він вербує прихильників, підкуплює офі
ційних осіб, наймає солдатів. Д’Артаньян,
як і раніш, верхи їде за ним розгрузлими
дорогами Німеччини та Бельгії.
Наприкінці 1652 року до Брюля прибуває
змилений гонець. На пакеті, що його він по
дає Мазаріні, три лілеї — герб Людовіка
XIV. Король, що досяг повноліття, починає
боротьбу із знаттю. Він викликає до себе
людину, яку Рішельє призначив своїм нас
тупником.
Мазаріні повертається на чолі затону в
шість тисяч чоловік. Ще із Брюля він пише
одному з маршалів Франції: ^Королева ко
лись обіцяла мені місце лейтенанта для
д’Артаньяна, сподіваюсь, що вона не забула
цього«. І д’Артаньян в’їжджає до Парижу
з нашивками лейтенанта. За них йому пла
тити не довелося.
До слави вояка додається репутація тон
кого дипломата й хитруна. »Каналія, напе
вне, знав, що Мазаріні ловернеться«, — ше
почуть один одному придворні. Д’Артаньян
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і справді хитрий, та до Брюля його вела не
хитрість, а почуття обов’язку.
Незабаром д’Артаньян дістає звання «привратника Тк>їльрі«. Тюїльрі — королівський
палац, і на цій посаді міг бути тільки зас
лужений дворянин. А втім, єдиний обов’я
зок привратника Тюїльрі — реґулярно
одержувати платню. Проте спокійне життя
не для д’Артаньяна. За наказом Мазаріні
він скидає плащ і ботфорти та надіває чор
ну сутану. Під личиною єзуїтського свяще
ника він має вирушити в Англію й розвіда
ти задуми Олівера Кромвеля. Обидві подо
рожі д’Артаньяна в Англію, мабуть, і наш
товхнули Дюма на сюжет роману »Через
двадцять років«.
Мазаріні надавав особливого значення мі
сії д’Артаньяна. Коли після доповіді вчо
рашній »евященик«, подзенькуючи острога
ми, вийшов із кабінету кардинала, він ніс зі
собою документ про те, що лейтенант і
»привратник Тюїльрі« став до того ж і «охо
ронцем королівського пташиного двору«.
Переконавшись, що й нова посада не ви
магає постійного перебування в палаці,
д’Артаньян відбув, нарешті, у свій полк.
Він зустрів тут старого друга Ісаана Порто,
який теж на цей час став лейтенантом.
Знову траншеї, знову атаки, знову гар
матні сальви, марші й переходи. Порто й
д’Артаньян люблять це життя серед поро
хового диму і бівачних вогнищ. Воно спов
нене пригод і подвигів. Незабаром обидвом
друзям присвоюють ранґу капітана.
«Капітан д’Артаньян« — про це навіть
мріяти не міт він у маленькому селі Лупіяку.
Війна з Еспанією. Еспанською армією ко
мандує принц Конде, колись улюбленець
паризької юрби й полководець французько
го короля. Зрадник обложив французьку
фортецю Арде й чекає, що ґарнізон на чо
лі з губернатором Рувілем підніме білий
прапор.
Якось вранці в еспанському таборі з’явив
ся торговець, що згинався під важкою пакою. Він не розумів еспанської мови й роз
мовляв за допомогою жестів. За чудовий
фляндрський тютюн він правив зовсім не
дорого. Вояки швидко розкуповували товар.
В міру того, як пака меншала, торговець
підходив до передових постів, висунутих у
бік фортеці. Ще останні покупці наповню
вали свої кисети, коли торговець раптом

кинув свою паку і чимдуж побіг до фортеч
них воріт. З фортеці побачили білу хустку
й опустили назустріч торговцеві міст.
Губернаторові Рувілю торговець відреко
мендувався капітаном Шарлем де Батц Кастельморо д’Артаньяном. Він прибув вчас
но: губернатор уже оголосив жителям, що
має намір здати фортецю.
Увечері того ж дня д’Артаньян у костюмі
ополченця переліз стіну фортеці Арде й пе
реплив рів.
Навіщо треба було за два дні до підходу
військ залишати фортецю, куди він проник
із такими труднощами? Цього ніхто пояс
нити не може.
Позірний дезертир, щоб відвести від себе
підозру, вигукував по-французькому: «Хай
живе Конде!«, але еспанець-вартовий вирі
шив, що той просить відвести його до Конде.
Д’Артаньяна привели до командуючого
еспанською армією. Чи впізнав Конде д’Ар
таньяна? Чи відчув він, що щось негаразд?
Чи просто був у поганому гуморі? Як би там
не було, він наказав повісити арештованого.
Страту було призначено на ранок, але ті
єї ж ночі д’Артаньянові пощастило втекти.
Орієнтуючись за зірками, обдертий і змуче
ний, він Дістався до своїх.
Не встиг д’Артаньян відпочити й розпо
вісти друзям про свої пригоди, коли в табір
прибув спеціальний гонець. Мазаріні вима
гав, щоб його колишній кур’єр негайно виї
хав до Парижу.
Людовік XIV вирішив відновити сотню
мушкетерів із тим, щоб мати найкращий
(військовий загін в Европі, загін, який суп
роводив би короля під час пишних виїздів,
зустрічав іноземних послів, розважав кава
лерів і дам видовищем військових церемо
ній. Крім участи в церемоніях і парадах за
гін мусив швидко й без розголосу викону
вати секретні доручення короля.
Командиром мушкетерів був призначений
підполковник д’Артаньян — 37-ми років він
зайняв місце де Трев'іля. Сотня д’Артаяьяна
складалася із двохсот п’ятидесяти мушке
терів, серед яких числився і сам король. Усі
двісті п’ятдесят чоловік одержали однакові
сірі коні з довгими хвостами й костюми ми
шачого кольору з подвійним срібним хрес
том. Називали їх через те «сірими мушке
терами*.
Незабаром д’Артаньян став графом. Так
само як колись його брати присвоїли собі
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ім’я д’Артаньян, він присвоїв собі графсь ровим пір’ям весільниим кортежем скакали
кий титул. Ніхто не схотів обвинувачувати двісті п’ятдесят мушкетерів на сірих конях.
командира мушкетерів у самозванстві. Під Королівський кортеж проїхав через Гас
полковник був не тільки марнославним, але конь, повз село Лупіяк, звідки в 1640 році
й безстрашним. Коли король Людовік за вирушив до Парижу скромний юнак, третій
пропонував йому посаду коменданта форте син Бертрана де Батц Кастельморо. Тепер
ці, в якій сиділи політичні в’язні, д’Артань він гарцював на сірому арабському скакуні
ян відповів: »Я волію бути останнім солда на чолі королівських мушкетерів, яких у
том Франції, ніж її першим тюремником«.
народі називали »мушкетерами д’АртаньяВ 1661 році Людовік одружився з естон на«.
Д’Артаньян по-геройському загинув у
ською принцесою. Шлюб відбувся в малень
кому містечку на франко-еспанському кор Голландії під час штурму міста Маастріхта
доні. Через усю Францію перед виблискую в 1667 році.
чим золотом, коштовним камінням, кольо

Борис ТЕН

ОЇМСОТЕННИМ
НЕЗАБУТНІ ХВИЛИНИЗ М
Одного лагідного травневого вечора мій
незабутній брат 3. . . . підійшов до мене й
запропонував піти на прохід до замку, а ко
ли ми сюди прийшли, він, озирнувшись до
вкола й побачивши, що ніде нікого немає,
промовив схвильованим голосом:
— Полковника Євгена Коновальця вбили
в Роттердамі...
Сказав ці загадкові для мене в тому ча
сі слова й одразу кудись пішов, не поясню
ючи більше нічого, а я залишився під му
ром і довго сидів там у глибокій задумі. З
почутого збагнув лише одне: раз полковник
— значить високий старшина.
-Повернувся додому дуже пізно, й сам не
знаю чому відтоді в мене зродилася глибо
ка пошана та любов до наших старшин, яку
пізніше може й відчув мій сотенний, що
стрічався зі мною досить часто.
Наша сотня побувала всюди, одначе моя
перша зустріч із сотником М. Білим-Карпинцем мала місце у словацькому місті Ма
ртини, майже безпосередньо перед її виїздом
до призначеного постою. Одного дня, коли
сотня прийшла до касарень із пополудневих
вправ і навіть не встигла пер вдягнутися,
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алярмові сирени сповістили про наближен
ня ворожих бомбардувальників.
У касарнях, де перебувала наша сотня,
приміщувався майже цілий полк І УД, то
му в бункерах не вистачало місця для схо
ронення всіх. Деякі вояки проходжувалися
попід деревами, інші стали під касарняні
мури, що зробив і я.
Прислухаючись до грізного гуркоту мото
рів, я зненацька почув запит:
— А ти, молодий чоловіче, не боїшся
налету?
— Ні, — відповів я бадьоро, — бо вже
мав нагоду переживати бомбардування пе
ред тим.
Сотник, якого я тоді ще не знав, чомусь
зацікавився моєю особою й поставив мені
ще кілька питань. Відповівши на них, я на
останку сказав:
— Мені політруки й ґештапівці добре ра
хували ребра...
Місцем нашого призначення було село
Дубова з півторатисячним населенням, роз
ташоване в гористому терені на віддалі яких
25-ти кілометрів від Мартина. Вже перед
самим від’їздом сотник поінформував нас

про часті рейди партизанів та прокомуніс
тичне наставлення селян і наказав усім: бу
ти максимально обережними й тактовними.
'Всі зарядження й перестороги хлопці ви
слухали уважно, одначе дехто сказав, що
зі словаками дамо собі раду, бо вони наші
сусіди. А сотня, наблизившись до села, роз
ділилася на чоти, й вони одна по другій у
розстрільному порядку ввійшли в село.
На превелике наше здивування, воно бу
ло майже порожнє. Ми побачили у ньому
лише кількох старців, а війт сказав нам, що
перед нашим приходом усі втекли в гори й
ліси.
Проблемами мешканців села сотник не
турбувався і звелів, щоб сотня розташува
лася на нічліг у повній бойовій готовості.
Друга чота, очолювана хорунжим Маслієм
і десятником Ружилом, несла варту.
Ніч була морозна, і стрільці скоро посну
ли міцним сном, але у вікнах хати, де квар
тирував сотник, іще довго жевріло світло.
Після півночі почав падати пухнастий сніг,
і в довкіллі ніби розвиднілося, але зне
нацька нічний спокій нарушили автоматні
черги — чиїсь і наші. Перестрілка набира
ла на інтенсивності, а один із ройових зголОсив, що ворог почав наступ із півночі й
уже наближається до села.
Лунає голос нашого сотенного:
— Без паніки! Друга чота розстрільнею
вперед! Інші чоти розташовуються поза ха
тами, але без наказу вогню не відкривають!
Наші стежі вже ведуть полонених, яких
ніхто ні про що не розпитує. Сотенний дає
наказ відпровадити їх у глиб села й пильно
стерегти. Його виконують, але всі дивують
ся, чому полонені мають на собі німецьку
уніформу...
Вкоротці перестрілка втихає, і надходять
вістки, що незнаний ворог відступає. При
переслуханій полонених виявляється, що це
справжні Німці, й тоді один зі стрільців по
грозливо цідить:

— Ей, фріци, дамо ми вам перцю!..
Прибігає зв’язковий і зголошує сотенно
му, що до села наближається панцерний
віз. І справді він невдовзі зупинився на
центральній вулиці, із нього вискочив мо
лоденький старшина і тремтячим голосом
зажадав вияснень. Сотенний відповідає су
воро, що ніяких вияснень не даватиме, бо
коли якісь нездисциплінов'ані люди роблять
наскоки, то зустрінуть лише одне — вогонь.
Розлючений німецький старшина загрозив, що кине проти нас цілу 14-ту панцер
ну дивізію, але у відповідь почув шорсткі
слова сотенного:
— Забирай своїх людей і зникай звідси!
За ваші непорозуміння ви поносите вину
самі. Я виконую накази штабу, й тут ніхто
не має кічото до говорення!
Німецький старшина відійшов, усім відо
мий із дотепности стрілець Кіт сказав, що
»цісар виграв войну«, а я з того часу з іще
більшою пошаною ставився до сотенного,
подивляв його мужність, і найбільше те, що
він шанував своїх стрільців, шанував укра
їнську людину. За це його всі любили.
Через кілька днів селяни повернулися до
своїх хат і дивилися на нас як на своїх ви
зволителів, які їх охоронюватимуть. По від
ношенні до нас вони були дуже ввічливі, а
ще з більшою пошаною ставилася до сот
ника сільська еліта.
Війна скінчилася, пройшли роки, і вдру
ге я стрінувся зі своїм сотенним у 1958 ро
ці в потязі, який їхав до Роттердаму. Ніко
ли не забуду в якій теплій формі сотник
Михайло Білий-Карпинець переповідав ме
ні свій цікавий життєпис, подавав фраг
менти з юнацьких і гімназіяльних років, а
при тому дуже часто згадував свою маму,
яку напевно щиро любив. ..
Тому нехай мені буде вільно сказати, що
йому належиться глибокий поклін, поклін
за те, що він, як український вояк, видер
жав на сПйці до самого кінця!..
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Інж. Петро МАСЛІЙ

ЗУСТРІЧ У ТАБОРІ
Був чудовий червневий день. На небі ні
хмаринки. Золоте сонце сяяло над зеленою
природою. Від спеки розжареного сонця в
тінях зелених дерев поховалися пташки.
Одинокі ластівки, що виставляли свої голів
ки із гнізд селянських хат, вказували на
нормальне життя. З вікон тих же хат нісся
запах вареників, які господині вкидали до
окропу або вибирали із нього. Це була ос
тання неділя червня 1944-го року. Серед та
кої ранньолітньої погоди і блаженної не
дільної тиші сидів я біля стола, водив паль
цем по карті Европи і час до часу кидав
оком на матір та батька, чи не готові! На
раз дався чути голос дзвона-велетня. Бам...
бам... бам... бам... До нього вкороткці до
лучилися ще чотири менші дзвони і разом
створили таку чудову мелодію, яка по сьо
годнішній день залишилась домінуючою в
моєму усі. Вони кликали на Службу Божу,
для мене останню в рідному селі.
Церкву села Лучинець усі любили. Вона,
велика своєю будовою, неначе цариця спог
лядала із горба на довколишні села, що бу
ли розташовані по обидвох сторонах ріки
Гнилої Липи та битого шляху, який вене з
Рогатина на Івано-Франківське. Щонеділі
та свята церква була переповнена. Ніхто не
залишався в хаті. Люди йшли до неї із хри
стиянського обов’язку, прив’язання до своєї
віри й обряду, а найголовніше — задля чу
дового співу. Село мало кваліфікованих
дяків та прекрасного опівака-дириґента
Всечесного отця Володимира Тарнавського.
Чомусь тієї неділі так легко на душі було,
що не хотілось розлучатися ні з церквою,
ні з людьми.
Та час летів стрілою. Стрілою летів і по
тяг, що мчав поспішно з Тернополя на Ро
гатин. У другій годині він мав забрати уря
дово першого добровольця села Лученець
до Української Дивізії, який у цьому мо
менті приступав до Святого Причастя і вкоротці своїм від’їздом започаткує драму ба
гатьох родин, котрі силою обставин будуть
змушені розлучатись. Одні хвилево, а дехто

й навічно, бо фронт недалеко, а війні пот
рібно жертв. Провід села призначив одних
до УПА, других до Дивізії, а решта мала
залишитися для збору жнив. Майже всі жо
наті хотіли залишитися вдома через госпо
дарку, жінок, дітей та старих родичів.
Мрією молодих була боротьба в рядах
УПА й до цієї боротьби вони були підгото
вані ідейно. Думка про залишення рідної
землі і виїзд на чужу землю їх застрашу
вали, й тому набір у селі до Дивізії не про
ходив успішно. Та виходу не було. Хтось, в
очах Проводу, мусів іти до Дивізії, щоб нім
ці не зробили облави й силою не забрали
всіх. Для заохоти і прикладу мене вислали
першого і велично попроїдали. Прощало ці
ле село, разом із церквою, в якій молився,
школою, в якій учився, та читальнею «Про
світив, зі сцени якої майже ніколи не схо
див.
Сідати на потяг і їхати з Рогатина на Ходорів мені було легко. Це не перший раз.
Робив я це тричі в році, коли їхав до Стрия
після Різдвяних, Великодніх і літніх вака
цій. Для родичів було тяжко, бо 20-21-го
червня я приїжджав додому, а тим разом
від’їжджав. Попередньо вони знали, коли
приїду, а тим разом ні. Так, видно, було
суджено. Розлучилися на цьому світі, а
стрінемося вже аж на другому.
Потяг подався на захід. За тиждень село
попрощало ще вісьмох добровільців. За ни
ми мали їхати другі, треті й четверті. Та
не все воно так стається, як думається. Мо
сковські орди залляли Галичину, і пляни
не здійснилися. Із села на заході опинилась
тільки маленька частина. Нас розкинуто по
різних частинах Дивізії. Безнастанно непо
коїла нас доля всіх, які залишилися. Дехто
встиг піти до УПА, а багатьох большевики
без вишколу погнали під німецькі кулі!
Відповіді не було. Війна закінчилась, ми
опинилися за дротами, залізна заслона нас
розмежувала.
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Як у Белярїї, так і в Ріміні жили ми по
дружньому, помагали собі, часто сходилися,
згадували рідне село та етером посилали в
рідні сторони тужливу пісню:
«Співай, співай, соловейку,
В лузі на калині.
Зажурились лучинецькі хлопці
В далекій чужині«.
Час проходив, а вісток іздому не було. Од
носельці влились у таборове життя і своєю
активністю розганяли тугу. Хорунжий Дми
тро Маслій став полковим третього полку,
підстаріпина Михайло Ромах зістав писа
рем у таборовій варті, біля якої знайшли
притулок іще кілька односельців. Василь
Рутило опинився у кравецькому віарстаті в
гарматному полку, а я пішов на матуральні курси »куват.и« латину. Ще з дитинства
хотіла небіжка мати, щоб син був «єґомосьцьом« і, щоб мав «файну їмоець«, а студію
вати у Римі без латини годі!
Цікаве було життя на міатуральних кур
сах. Перші днПмісяці були жахливі. Від го
лоду й латини крутилась голова таки добре.
Початково в шатрах не було електричного
струму, то ми при парафінових лямпочках,
позавивані коцами, як ті монахи, сиділи на
»ліжках« і на »зошитах«, зроблених із па
перу, що був на пушках сухого молока чи
консерв, або навіть і туалетного, занотову
вали інформації з поодиноких дисциплін.
Кілька додаткових кексів аж ніяк не ком
пенсували виснаження організмів молодих
хлопців. Не один кандидат заломався по
чатково й покинув курси. Остаївших держа
ла впертість, сильна настанова й надія, що
вічно так не буде. »Через труднощі до неба« говорили нам, і ми в це вірили. На дусі
держав нас приклад життя вчительського
складу. Починаючи від самого директора
мґра М. Боросюка, а кінчаючи на стороже
ві Гриню Миколі, зауважувалося надзви
чайну скромність, ввічливість і невибагли
вість, яку можна було порівняти тільки із
невибагливістю князя Святослава Завойов
ника. Все зносили ми разом.
Чулися голоси в таборі, що через матуристів таборяни одержують менший приділ
харчів, що, очевидно, було неправдою, бо
додатковий приділ давали англійці всім за
трудившім. Я б одначе не бажав нікому, щоб
при таких умовинах студікдаав математику
при професорові Монцібовичу. Більшість

матуристів видержала до кінця, і сьогодні
українська спільнота має з більшости матуристів-абсольвентів користь на полі сус
пільно-громадського життя.
Минали дні й місяці. Життєві умовини
кращали. Матуристи зжились і запровади
ли навіть своє власне розвагове, культурне
та спортивне життя. Високі дроти завеіди
нагадували нам, що ми є відірвані від сві
ту, але це не лякало нас. Все має свій по
чаток і кінець. Про можливість кінця під
твердила вістка, що мого друга, Мирослава
Киржецького, сина Всч. о. Киржецького
з Бабинець, передмістя Рогатина, звіль
нюють із полону й він виїжджає до ро
дичів до Австрії. Перша ластівка! Сьо
годні звільнили його, завтра мене, а по
тім і всіх. «Проти надії треба сподіватись« — писала Леся Українка. Я напев
но буду слідуючий, — думав я, — бо Слав-

Перший день Матуральних Курсів у Ріміні.

ко був зі мною нерозлучний. Товариш шкі
льної лавки «Рідної Школи« в Рогатині, се
редньої школи в тому ж місті, друг по ра
діозв’язку та співжитель одного маленького
таборового шатра. Славку, не забудь, неза
будь! Приїдеш і зразу напиши про все. Про
шу, не згріши!
Славко поїхав, а ми лишилися при лати
ні. Прийшла й матура, а від Славка ні слу
ху, ні послушання. Невже забув? Та як, ко
легу? А може і справді? Та нас тут аж де
сять тисяч, як можна? На жаль, у нас усе
можна. «'Відцурається брат брата і дитина
мати« — писав Шевченко, а ситий голодно
го не знає. Материнські молитви й Господ
ня рука держали мене на дусі.
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Коли їхали, щоб нас відшукати і стріну
•Після матури мене приділили до »Ферзертер Ляґер« у Мірамаре. Тут допомагав я в ти, то не приїхали із »голими руками«. Бу
канцелярії німецького перекладача. Жити ло чим підкріпитись і закусити. Біда, од
стало веселіше. Менше дротів, більше хар нак, крилася в тому, що нас трьох у Міра
чів і вони 'Кращі, існує можливість свобід- маре, а решта односельців — в українсь
нішого руху. Та туга за домом не зменшу кому таборі під доглядом »Миколи«. Треба
валась. Цікавість, як перейшов фронт по- зробити спільну зустріч і разом відзначити
через Рогатинщину, зростала. Довколишні цей радісний та незабутній день. Але як?
села — Вербилівці, Бабухів, Конюшки, На- Викликування одинцем не матиме такого
стащин, аж до Бурштина — очікували пек ефекту, якби були всі разом. У гурті смач
ла, бо тут німці заздалегідь побудували ніша їда, більше можна випити, ну і кра
оборонні лінії та укріплення. Мусіли бити ще співається. А скільки треба буде наго
ся, 'бо пощо було стільки труду? Тижнями воритися? Думав я, думав і придумав. Як
гонили тисячі людей із сіл, щоб копали шан що »Микола« англієць, то треба вжити ан
ці, робили укріплення! Напевно є багато по глійську приповідку й застосувати її у
горілих сіл та жертв у людях! А як рідне практиці: »Якщо Магомет не може прийти
село Лучинці? Вже другий рік по війні, а до тори, то гора мусить прийти до Маго
метан Значить, що у моєму випадку, якщо
ми не маємо вісточки.
не можна вирвати всіх односельців із та
бору на зустріч у Мірамаре, то треба зап
ровадити »корпусяків« до українського та
бору і зробити зустріч »за дротами«. За
думано й виконано. Переконав я дорогих
гостей, що це найкраща розв’язка, з якої
усі будуть задоволені. Вони погодились. Ки
нувся я скоренько між інших таборовиків,
які сповняли службу вартових у »Ферзерлер Ляґер«, присвоїв дві перепустки, з яки
ми можна було входити й залишати укра
їнський табір, перебрав гостей на українсь
ких полонених й утрьох подалися ми до го
ловної брами Української Трої (зараз зруй
нована). »Микола«, підхмелений, кинув щи
рим оком на перепустки, забурмотів щось
»Корпусяки« (другий і четвертий) переодягнені
за полонених, гостюючи в таборі, оглядають собі під носом і, вибухнувши на повний го
лос своєю «славнозвісною фразою« —
мініатюрний замок.
»ф.. . . , смокен калабуш« — нагнав нас у
табір-город. Радості не було кінця. Велик
Та Бог добрий! »Без Бога ані до порога« день на чужині. Односельці з таборової
— каже наша приповідка. Одного дня, під варти »допомогли« перепачкувати »добро«,
час мого довшото перебування у »Ферзертер й ми зробили спільну гостину. Поїли, попи
Ляґер«, викликають мене до головної бра ли й заспівали по-давньому. Згадали поми. Виходжу. Дивлюсь і не вірю своїм ляглих, а їх було досить, бо большевики,
очам. Що це? Привид, чи дійсність? Як мо зайнявши Рогатинщину, приїхали до села,
жливо? Перед мною стало двох струнких запалили кілька хат для застрашення се
вояків армії генерала Андерса: Іван Феду- лянства, вигнали всіх мужчин і погнали до
нишин і Михайло Ромах. Що за радість! Станиславова. Звідти, довтими колонами й
сповнились мої сни, воскресла надія! Хлоп під охороною спецвідділів, почерез Рогатин,
ці знали, що ми в Дивізію пішли, й доложи- без жодного вишколу, майже без зброї, ви
ли труду, щоб довідатися про долю Дивізії
та місце перебування полонених. Відшука слали пішо в першу лінію фронту. В дорозі
ли. Совість наказала їм відшукати нас і до Рогатина ще раз зустрічали своїх найрозказати, що сталось після нашого від’їзду, рідніших, які вийшли їм назустріч і лемен
як перейшов фронт, скільки полягло, що з тували, побачивши своїх мужів чи синів, як
каторжників, що мали йти на страту. Не
рідними,
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ли всіх, крім дяка. Німці оборонної лінії не
використали. Фронт ушкодив село тільки
частинно, а головно воно потерпіло від ви
бухів большевицьких бомб, які скидали на
село, хоч у селі не було ні одного німця. В
селі були вбиті від розриву шрапнелі®. Цер
ква залишилась неушкоджена.

досвідчені у воєнному ділі старались ряту
вати своє життя, як тільки могли. Кому
пощастило, то втік і знайшов притулок в
УПА і навіть рейдом продістався на захід,
а інші прострілювались. Тих останніх на
місці перевіряли лікарі і їх розстрілювали
політруки на очах других для постраху.

Чи щикалося »Миколі« на брамі — не
знаю. Ми добре наговорились, поростились
і наприкінці показали гостям наші таборові
надбання. Зустріч наповнила наші серця но
вим духом і додала надії. Зробили це не
»корнбіф« і не »мартїні«, а постанова тісно
го зв’язку між собою та духового з рідним
селом, яке стоїть й уболіває, що в його серці-середині окупант поставив обеліск поляглим окупанта. Прийде час, що на його міс
це поставиться тривалий пам’ятник усім
тим односельцям, які віддали своє життя за
суверенітет України, а їх тіла спочивають
у незнаних нам могилах. Таку постанову
зробили односельці на своєму черговому
з’їзді вже на волі, в Манчестері.

Дивізійники зі села Лучинців Рогатинського
району в Ріміні.

Табір лагодився до вечірньої збірки, а
через браму виходили »на волю« три поло
нені. Один правдивий, а два ні. Чесно ввій
шли, чесно й вийшли. По-джентлменському!

Вони обидва попали в полон німецького
Вермахту й перебували в таборі полонених
аж до кінця війни. Відтак вступили до 2-го
Корпусу. Зі села большевики були забра
■»е>

Йосиф БИЛО

НА ДОПОМОГУ ПРАЗІ!
Уривок із споминів

Через деякий час колони одна за другою
почали виходити на головну дорогу, що ве
ла до Праги. Все населення містечка тепер
стояло всюди коло дороги й бажало нам
найкращих успіхів у боротьбі з ворогом.
Якась старенька бабуся у тремтячих руках
тримала ікону, якою благословляла наших
вояків, що проходили мимо неї. Всі будин
ки вулиці цілком потопали в різнокольоро
вих нрапорах та льозушіах, якими вони
всі були прикрашені. Раз-у-раз лунало за

глушливе »Наздар«, яким населення вітало
наші колони, що посувалися дорогою в нап
рямі Праги. Всюди панував святковий нас
трій, і тисячі квітів сипались на наші голо
ви, а поруч колони шкандибав старенький
дідусь і грав якийсь марш на своїй старій
гармонії. Далі я зауважив великий гонякат,
що був повішений високо через дорогу на
двох стовпах: »Слава нашим братам-визволителям власовцям!«, а на самому верху ви
сокого димаря якоїсь фабрики майорів ро
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сійський трикольоровий прапор з Андріїв
ським хрестом й емблемою Р.О.А.
Тепер кожний вояк крокував із гордо
піднесеною головою, відчуваючи на собі по
гляди тисяч очей населення, яке нас про
воджало до бою за їхню столицю. Незаба
ром нашу колону наздогнала валка вантаж
них автомашин, які зупинилися, й наші во
яки почали на них всідати. Отже я хутко
довідався, що місцева чеська управа, для
швидкого просування наших частин піхоти,
тепер дала наказ усім власникам автома
шин, щоб вони допомогли у цьому. І знову
в наступному селі, яким ми проїжджали,
сипалися квіти, а також цигарки та цукер
ки в каїдлуби автомашини між наших воя
ків, і в багатьох від зворушення з очей тек
ли сльози.
Раптом я зауважив, що у протилежному
напрямі їхала автомашина, в якій сиділо де
кілька цивільних чехів (по всьому судячи
це були поранені повстанці), бо кожний мав
перев’язану руку, або голову, і їх тепер пе
вно везли десь до шпиталю. Коли вони
зрівнялися з нашою колоною, один із них,
піднявши лівою рукою рушницю над со
бою, викрикнув слова до нас: »Браття сло
в’яни! Не дайте німцям знищити нашу Зо
лоту Прагу!« З його очей рясно текли сльо
зи, які він навіть не намагався приховувати
від нас. Декілька наших вояків йому у від
повідь потрясли над собою гвинтівками на
знак готовости й солідарности з повстан
цями.
Була десь пообідня пора, стояв соняшний
теплий день й цим доповнював святковий
настрій по селах, через які ми проїжджа
ли, минаючи раз-у-раз юрби населення. На
решті колони, проминувши велике село, зу
пинились на його окраїні, й було подано на
каз усім залишити автомашини і ставати
кожному до своєї колони. Ледве ми почали
шикуватися в ряди, як низько над голова
ми пролетів літак й пустив декілька черг із
кулемета, але, на щастя, ніхто не був по
ранений. Спереду на дорозі я побачив, що
горіло декілька автомашин, і густий чорний
дим клубками йшов вгору. Ліворуч від нас
лежало зоране поле, далі в долині стояли
якісь великі будівлі, і я за декілька хви
лин довідався, що ми знаходимося в околи
ці Прати, яка зветься Рузин, де був розта
шований німецький аеродром, з якого літа
ки вже декілька разів бомбардували місто,

й ми одержали завдання його здобути.
Не встигли наші частини розвернутися в
бойовий порядок, як з аеродрому один за
другим у .повітря піднялися шість літаків
й із низького полету сипнули по наших
частинах кулеметним огнем, а також із малокалібрових гармат. Це були типи літаків,
до цього часу ще не бачені мною, певно
найновішої конструкції, що недавно вийш
ли з німецьких фабрик. Своїм виглядом лі
так нагадував скоріше ракету обтічної фор
ми із крилами, які помітно були звернені
до його хвоста, а гудіння мотору нагадува
ло скоріше звук від бомби, що летить до
землі. Коли літак проминув наді мною, я
підніс голову й на віддалі сотні кроків від
себе зауважив ожеред торішньої соломи.
Користуючись тим, що літаки проминули й
були десь іззаду, я хутко побіг до нього з
надією знайти якийсь захист.
Ще декілька разів літаки, зробивши ко
ло, знову поверталися й сіяли свій смерто
носний огонь по наших вояках, що тепер
розбіглися від дороги всюди по полі. Німці
від сторони аеродрому почали бити з гармат,
які були добре окопані й захищені валом
землі, і звичайно нашій піхоті без підтрим
ки танків або артилерії, їх не здобути. Бу
ло подано наказ, щоб відступати на другу
сторону дороги, де в балці виднілися будів
лі села. Користаючись тим, що літаки десь
зникли, всі почали відходити у вказанім на
прямку. Перебігаючи головну дорогу, я зау
важив, що на ній стояло тепер кілька роз
битих автомашин, а також валка наших во
зів, що везли боєприпаси, коні від яких бу
ли побиті або поранені й конали в перед
смертній агонії. В передній запряжці я по
бачив коня, обидві задні ноги якого цілком
були відсічені кулеметною чергою, і він, на
магаючись встати, опирався на передні но
ги, жалібно та протяжно іржав.
Бачачи його муки, якийсь капітан підско
чив до нього й, витягнувши з кобура піс
толь, пострілом у голову обірвав його даль
ші муки. За деякий час наші протилетунські відділи підвезли кілька зенітних куле
метів, і при наступнім налеті літаків при
вітали їх огнем, від якого два з них упали
десь за селом й тепер горіли. В селі всюди
бігали заклопотані мешканці, певно наля
кані наближенням наших вояків, рахуючи
їх за німців, але коли довідались про нас,
— поволі стали заспокоюватись.
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Отже, тепер я з розмов вояків довідався,
що літаки, які недавно нас обстрілювали,
були найновішого типу й чомусь називали
ся «повітряні турбіни«, будова й конструк
ція яких була в таємниці. Масова продук
ція їх лиш почалася, але, звичайно, в цій
стадії війни ніщо не могло врятувати Ні
меччину від повното краху. Наші відділи
піхоти наближалися балкою до другого се
ла, що прилягало до іншої сторони аеродро
му. Коли моя частина вступила в село, я
побачив, що там уже були відділи другого
полку, які після коротких сутичок захопи
ли штаб німецької частини, й декілька німців-офіцерів стояли з піднятими вгору ру
ками перед будинком.
Тим часом мій відділ, що нараховував 10
вояків, із кулеметом розташувався на од
ному подвір’ї, залягти за низьким цегля
ним муром. Обережно висунувши голову
з-за муру, я почав розглядати будівлі анґарів та окладів на аеродромі, що лежав те
пер зовсім недалеко від нас. Далі на полі
стояло декілька літаків, коло яких метуши
лися постаті німців, але звичайно пострілом
із рушниці їх не можна було досягнути.
Час від часу в повітрі лунали черги з куле
мета, невідомо ким і куди спрямовані.
Сонце вже сідало на спочинок, і тіні від
будівель помітно росли. Раптом мою увагу
привернули події, що відбувалися по лівій
стороні нашого розташування. Десь близь
ко сотні вояків першого батальйону, в яко
му більшість складалася з тих молодих
юнаків, що пристали до дивізії з німецько
го полку «арбайтс дінст«, тепер, підняв
шись на повний зріст, ішли в наступ на ні
мецькі позиції, що захищали доступ до ае
родрому. З німецької сторони відразу залу
нали постріли з 'автоматів, а також із висо
кого флігеля, що стояв самотньо коло буді
вель, заторохкотів кулемет, який примусив
наступаючі лави залягти. За деякий час да
лі ліворуч знову йшла в наступ якась інша
частина, яку підтримував огонь із кількох
мінометів та гармат малого калібру, що по
чали бити по німецьких позиціях. Я поба
чив, що з аеродрому піднявся втору німець
кий літак й, описавши коло та набравши
висоту, почав кружляти над скупченням
наших наступаючих частин. Далі раптом
ривком він набрав висоту, а одночасно від
його черева відокремилась якась обтічної
форми річ, що собою намацувала сиґару, й,

не долетівши до землі, з величезним гуком
розірвалася в повітрі.
— Німці скидають важкі повітряні міни!
— сказав хтось із нашої групи. Мені було
добре видно, що міна, яка була скинена з
літака, поцілила в найгустіше скупчення
наших піхотинців, і там напевно тепер е ба
гато вбитих й поранених. За декілька хви
лин надлетів другий літак і знову скинув
міну, що тепер вйбухла ближче до нашого
розташування і від її екопльозії в навко
лишніх будинках вилетіли віконні шиби.
Надворі почало темніти, сонце вже зай
шло, й поволі затихали одинокі постріли
навколо. Німці були міцно укріплені навко
ло аеродрому, і, звичайно, його здобути бу
де не легкою справою. Не дивлячись на те,
що тепер було зовсім темно й довкола пану
вала підозріла тиша, наш відділ і далі ле
жав у бойовій готовості на своїм станови
щі, яке зайняв іще вдень. Користуючись
цим затишшям, я вирішив зайти до хати, й
на мій легкий стукіт у двері, старша жінка
впустила мене до кімнати. Щоб не викли
кати в господині недовір’я чи підозріння до
себе, я сказав, що хочу лише напитися во
ди, щоб угамувати спрагу, й вона хутко по
дала мені великий хухоль. Господиня тим
часом помітно заспокоїлась і якимсь сумним
голосом стала говорити до мене:
— Боже небесний! Коли ця кривава війна
закінчиться? Ми вже кожного дня того кін
ця очікуєм! Гей, набідувалися наші слов’ян
ські народи за ці роки!
Сумно похитавши головою вона замовкла,
але через пару хвилин, поглянувши на ме
не, знову сказала:
— Бачу я, юначе, що ти ще зовсім моло
дий і такі жахливі роки випали у твоєму
житті!
Я у відповідь лише мовчки розвів рука
ми й, подякувавши за воду, повернувся до
вояків.
Була вже майже північ і високо в небі над
головою стояв повний місяць, на який я по
глянув, і мені пригадалася одна легенда,
що її мені розповідала моя мати, коли я був
іще малим хлопцем. У цій леґенді говори
лося, що коли уважно приглянутись на пов
ний місяць, на ньому побачиш профіль од
ного чоловіка, який на вилах над собою
тримає іншого. Отже, за словами леґенди,
Каїн убив свого брата Авеля, й Бог, для затаврування братовбивства, поставив його на
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місяці, щоб завжди тримав на вилах свого
брата, на вічну ганьбу й осторогу для всіх
людських поколінь.
»Так, — подумав я, — але чи ж відрек
лися люди від братовбивства, яке й далі
відбувається у світі не одинцями, а мільйо
нами!* Моє роздумування перебив несподі
вано вояк Марус, який тількищо повернув
ся з розвідки, де зауважив, що в нашому
напрямку підповзають кілька озброєних
НІМЦІВ.

Ми всі напружено почали вдивлятися у
вказану сторону, й було видно як звідти
підкрадалися ледве помітні силюети німців.
Було подано пошепки наказ, щоб не стріля
ти доти, доки вони не наблизяться на 40 ме
трів, а тоді на команду »Огонь!« — своєю
зброєю привітати їх. Кожний наш вояк те
пер лежав, нервово стискаючи в руках
свою зброю й чекаючи «а умовлений знак,
його погляд був прикутий до місця, звідки
повзли Цімці. Раптом, коли всім було тепер
добре видно невелику групу німців, залу
нала команда: »Огонь!« — і відразу застре
котів наш кулемет, посипалися рушничні
постріли, а також у скупчення ворога поле
тіло кілька Гранат. Німці від несподіванки
зірвалися на ноги, але огонь кулемета не
мов косою поклав їх на землю.
Це все тривало дуже коротко й так само
раптово затихло. Зі сторони німців не долі
тав жодний звук, — ніхто не сумнівався,
що вся їхня група була цілком знищена. І
знову всюди запанувала тиша, лише часом
до моїх вух долітав сумний і протяжний
крик сови.
Десь за годину на східньому обрії неба
поволі стало ясніти, як підтвердження того,
що наближався ранок 6-го травня 1945 ро
ку. Коли вже цілком розвиднілося, я поба
чив, що на віддалі 40 чи ЗО метрів від на
шого розташування лежало 8 німецьких
трупів, яких вночі поклав огонь наших во
яків. Незабаром зійшло сонце, розсипаючи
своє золоте проміння на землю. Всюди лу
нало цвірінчання горобців, що вилітали зі
своїх нічних сховищ. На вулицях села я не
зауважив жадного цивільного населення,
яке певно десь поховалося й зі страхом
ойікує дальших подій.
Від безсонної ночі в наших вояків цілком
злипались очі, але незабаром прибув зв’яз

ківець із наказом, щоб наш відділ зайняв
нове місце оборони через декілька вулиць
далі, знову ж на подвір’ї одного господаря.
Забравши свою зброю та скрині з набоями і
Гранатами, ми поволі вирушили до нового
місця розташування. Коли нарешті прибули
до визначеного подвір’я, я зауважив, що на
даху будинку видніло кілька великих ді
рок, черепиця з яких всюди лежала на зем
лі, — певно німці вчора його обстрілювали
з мінометів.
Після короткого огляду подвір’я, ми вла
штували свій кулемет за низьким цегляним
муром, із-за якого можна було бачити бу
дівлі аеродрому, де й далі були німці, хоч
на розгінній площі я не побачив жодного
літака. Певно вони були сховані в ангарах.
Мені захотілося їсти, бо він вчорашнього
обіду в мене не було нічого в роті, крім во
ди, й через деякий час я вже сидів у кім
наті, до якої впустив мене господар. Його
дружина, яка певно цієї ночі також не спа
ла, очікуючи, що німці знову почнуть об
стрілювати будинки, — сиділа на постелі,
що була розіслана по підлозі, на якій спа
ли дві невеликі дівчинки, — певно її донь
ки. Перекинувшись декількома словами, я
сказав з якою метою зайшов до їх хати, й
господиня хутко зникла у другій кімнаті,
звідки незабаром повернулася з куснем хлі
ба й чашкою гарячої кави. Коли я повер
нувся знову на подвір’я, то зауважив, що
всі вояки сиділи вкупі, підібравши під се
бе ноги й певно про щось перед тим гово
рили.
Нарешті, щоб далі продовжувати розмо
ви, Тимофій Попов (якого ми всі чомусь
звали Тимошкою), з гострим обличчям, що
нагадувало морду тхора, на якому густо
рясніли бородавки та червоні плями від
прищів, якимсь романтичним голосом почав
говорити:
»Ось скоро закінчиться війна, я героєм
повернуся на батьківщину, і звичайно, що
одразу одружуся з першою красунею в се
лі! Ще й до цього часу пригадую, — про
довжував він захоплено, — було як ішов по
селі вулицею, то кожна дівчина мені вслід
оглядалась!«
Петро, що до цього часу байдуже слухав
теревені Тимошки, якимсь дивним голосом,
у якому звучала нитка іронії, нарешті
запитав:
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розміщення їхніх кулеметів. Довго не дове
лося чекати, бо з вікон верхнього поверху
залунало декілька черг із кулемета, від
Тимошка якось дивно випнув уперед свої яких у повітрі здіймалися невеликі клубки
невеликі сухорляві груди і, стукаючи по синього диму. В цей час несподівано з на
них вказівним пальцем, сказав:
шої сторони вдарила гармата, від попадан
— Я сам, брат, орловський!
ня якої в ціль у повітрі піднеслася ціла
Петро, покрутивши головою, зневажли хмара рудої куряви, з^за якої коли вона
трохи опустилась на землю. З будинку ли
вим голосом додав:
шилися тільки стіни, купи розбитої цегли та
— Можливо ти й орловський жулік!..
кусні дерева. Користуючись раптовим за
Тимошка, заскочений таким кінцем роз мішанням німців, яке викликав постріл із
мови, якось розгублено процідив через свої гармати, наші піхотинці хутко зайняли но
зуби:
ві становища до будівель аеродрому, але
— Та в нас усі такі, до вибору немає!« — німці, зразу ж отямилися й, не давши нам
після чого всі вояки голосно зареготали.
окопатися, почали бити з тяжких міноме
тів.
Звичайно, ми муСіли відступити на свої
Довкола панував спокій і здавалося, що
вихідні
позиції.
ми тут зупинились лише для того, щоб від
почити після ранішньої прогулянки. Час
Надворі почало темніти, й довкола пану
від часу я бачив на аеродромі далеко від вала тиша, лише часом лунав одинокий
нас постаті німців, що прямували до анґа- рушничний постріл. Все цивільне населен
ру, над дахом якого й далі міайорів німець ня тепер цілком зникло з вулиць, певно по
кий прапор із свастикою. Декілька разів ховалось по підвалах або інших безпечних
над нами високо вгорі пролітав лйітак, але, місцях. Користуючись навколишнім споко
не зважаючи на моє намагання, я не зміг єм, в нашому відділі ми вмовилися залиши
побачити розпізнавчі знаки на ньому. Десь ти двох на варті коло кулемета, а решта
в обідню пору ліворуч від нашого розташу полягала поруч спати, щоб по черзі через
вання показалася невелика група смільча- кожні дві години змінити попередніх вар
ків із першого відділу й короткими пере тових, бо майже за цілу добу ми не мали
біжками прямувала до будівель аеродрому, можливости поспати хоч пару годин. Ніч
але німці відразу зауважили її й відкрили проминула 'спокійно, без жодних оутичок чи
вогонь із кулеметів та міномета. Група зно перестрілок, і коли ми прокинулись нас
ву повернулась назад.
тупного ранку, — всі були в цілком іншому
Після короткої перестрілки всім нам було настрої духу.
ясно, що німці мають улаштовані свої ку
Через деякий час із дверей показалася
леметні гнізда у вікнах двоповерхового бу голова господаря, який помахом руки зап
динку, який стояв осторонь від інших бу росив нашого командира до себе, й коли
дівель, і користуються широким полем об він за пару хвилин повернувся, — нам бу
стрілу. Щоб знищити ці кулеметні гнізда, ло відомо, що господиня для нас зварила
нам потрібно допомоги артилерії, якої й до велику посудину супу, знаючи, що ми вчо
цього часу ще чомусь не підвезли. Але десь ра цілий день не мали гарячої страви. От
за півгодини я зауважив, що на сусідній від же ми знову вмовилися, щоб снідати по чер
нас вулиці декілька вояків самотужки тяг зі, так як, не зважаючи на навколишній
нули гармату, а їхній командир вибирав спокій, — кожної хвилини може статись
зручніше місце для її розташування. Через якась несподіванка й заскочити нас.
кілька хвилин гармата була влаштована, і
Після сніданку ми знову розташувалися
хтось з обслуги вже крутив прицільні вимі
за
муром на своїх місцях, й Тимошка почав
ри, спрямовуючи жерло у визначеному
оповідати
якісь свої побрехеньки, але далі
напрямкові.
хижо поглянув на Петра, — відразу замовк,
Через деякий час невелика група наших щоб не викликати знову сміху над собою.
вояків знову, нібито з метою наступу, по Сонце вже високо стояло в небі, день був
чала опровоковувати німців, щоб вони від безвітряний і теплий. Я, лежачи на траві,
крили вогонь й цим виявили детальне місце дивився в небесну далечінь й зауважив
— А звідки ж ти сам родом такий від
важний лицар-завойовник дівочих сердець?
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зграю вороння, що з голосним карканням
летіло десь у східнім напрямку.
»Це предвісник наближення фронту!« —
подумав я.
Мені пригадалось оповіщання одного стар
шого чоловіка, яке я чув, іще будучи вдо
ма у своєму селі. Отже це було весною 1943
року, коли німці, зазнавши нищівної по
разки по всьому східньому фронті, в пані
ці відступали на захід, і лінія фронту те
пер усе ближче котилася до нашого села.
Кожного вечора перед заходом сонця я
спостерігав багатотисячні зграї вороння та
граків, що з карканням летіли від лінії
фронту в сторону Диканьського лісу, а вра
нці лише починало сиріти, ці великі зграї
знову летіли напряку до лінії фронту. Щоб
вияснити таємницю їхніх щоденних перелітів, я запитав про це в дядька Грицька,
якого поважав за розсудливість та щире
слово.
»Отже, сину, — сказав він мені — оці
зграї, які ти бачиш щоденно, злетілись сю
ди певно з цілої Европи, чуючи багатий
бенкет на людських й кінських трупах,
якими всюди густо всіяно від самого Сталінграду, там де пройшов фронт. При набли
женні ночі вони шукають лісових масивів,
щс/б на деревах пересидіти Ніч, а ранком
знову повертаються до лінії франту, щоб
на трупах заспокоїти свою ненажерли
вість».
Я ще деякий час лежав і в моїй голові
роїлися різні думки та спогади, а нарешті
встав й попрямував до будинку. Коли я за
йшов до кімнати, господар сидів коло сто
лу, але, побачивши мене, підвівся й корот
ко привітавшись, запросив мене сісти поруч
із ним. Щоб порушити мовчанку, чех став
мені розповідати останні новини, які він
почув по радіо цього ранку. З його опові
дання 'я довідався, що становище у Празі
тепер не є таке загрозливе, так як вчасна
допомога нашої дивізії зупинила доступ до
міста німецьких з’єднань, що прямували на
придушення повстання у столиці. Далі йо
му було відомо, що більшість німецьких
частин із Гарнізону міста вже здалась пов
станцям, лише невеликі окремі групи, що
поховались по будинках, вперто тримають
ся далі, спідіїваючись на допомогу, яку да
ремно очікують. Крім того, тепер у руках
повстанців перебуває син німецького ко
менданта Праги, як закладник, і коли б нім

ці почали руйнувати місто, — він буде роз
стріляний! Отже до цього часу столиця ще
вціліла від знищення, не рахуючи звичайно
невеликих пошкоджень під час першого
дня повстання.
Посидівши ще деякий час, я вийшов на
подвір’я, де на моє здивування побачив, що
в ’гурті наших вояків сидів старий дідусь,
який мав не менше 80 років, а у своїй ру
ці тримав заіржіавлений старий револьвер,
який певно походив із часів війни з Напо
леоном. Дідусь у чомусь тепер гарячково
переконував нашого командира, раз-у-раз
трясучи рукою, в якій він тримав оцю му
зейну річ. Я спочатку не зрозумів у чому
оправа, але незадовго довідався, що цей ді
дусь із патріотичного почуття вирішив
пристати до нашого відділу, щоб допомогти
нам скоріше перемогти німців. Я нишком
засміявся, й мені чомусь пригадалася наша
українська поговірка: »Коня кують, — а
жаба ногу підставляє!« Отже, не зважаючи
на благання й настирливість цього »добровільця«, — наш командир усе ж відмовив
ся зарахувати його в наш відділ, й дідусеві
не лишилось іншого вибору, як повертати
ся до своєї хати.
Сонце вже котилося до заходу й немов
велика розжарена куля, червоніло на голу
бому обрії неба. Окремо від інших вояків ле
жав Петро й, поглядаючи в безмежну дале
чінь неба, приємним баритонним голосом
почав співати: »Ой, не шуми, дубе, зеле
ний байраче, чому зажурився, молодий
козаче«...
Росіянин Громов, який лежав поруч Тимошки Попова, недалеко від мене, якимсь
єхидним зневажливим голосом сказав:
— Що той хахол виє, як собака на вітер!
Від цих почутих слів образи нашого на
ціонального почуття й гордости я ввесь
здригнувся, немов у моє тіло хтось раптово
встромив сотні голок, і, схопившись на но
ги, від обурення ледве знаходячи слова,
викрикнув:
— Ах ти ж кацапський лапоть рогозяний,
щоб тобі язик упоперек горла став!
Далі від злости, що чорною смолою кле
котіла в моїх грудях, добавив:
— Але ще потрапить коса на камінь, —
усе вам пригадаємо!
Командир відділу Ахрамейко, який по на
ціональності був білорус, бачачи, що від
цих суперечок вже недалеко й до бійки,
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— НЄ БИЛО, НЄТ І БИТЬ НЕ МОЖЕТ!
став мене заспокоювати, що, мовляв, Громов сказав це не в образу, але лише як
Не дивлячись на всі мої намагання, щоб
жарт, на що я йому відповів:
знайти якийсь вихід із теперішнього стано
— Той вислів, що я почув, — для мене вища, цебто покинути оцю ненависну й чу
не є жарт, а я оцінюю це як зневагу й по жу для мене дивізію, — я все ж не мав
ниження моєї нації!
якогось лляну на майбутнє й, поміркував
В моїх грудях поспішно стукало серце, і ши ще деякий час, вирішив почекати на
я, щоб трохи заспокоїтись, відійшов й літ дальші події. Полежавши ще пару хвилин,
поруч Петра, хоч образа й далі, немов ог я нарешті сів, підібгав під себе ноги по-ту
нем, пекла все моє тіло, а в голові як на рецькому й тут побачив, що до нас із Пет
докучливі мухи у Спасівку, одна за другою ром, немов пес той, який провинився перед
літали думки. Пригадалися слова, які я чув господарем і тепер знову запобігає ласки в
нього, наблизився Промов і, тикаючи нам
від Пилипа Семеновича:
— Дай нам, Боже, хоч однією ногою стати свою руку, став просити вибачення, на що
на рідну землю, — а там наші шляхи з ро я йому відповів:
сіянами розійдуться!..
— Що ж ти думаєш, ми безхребетні меду
Я мовчки лежав, далі все думаючи, й ме зи, чи взагалі якісь особи без чести й по
ні тепер було ясно, що нас, українців, не чуття? Ні! Ти тут помиляєшся!
дивлячись, що ми тепер перебуваємо під ро
Громов іще трохи потупцювавоя зі своєю
сійським прапором, — усе ж й надалі раху простягнутою рукою, повернувся на своє
ють пониженою нацією, і чомусь мені при своє місце коло Тимошки, щось бурмочучи
гадався вислів колишнього царського мініс собі під ніс, певно далі проклинав »хахлів«
тра освіти Валуєва:
за їх круту вдачу.

ОПИС БОЇВ НА МАКІВЦІ 23-30 КВІТНЯ 1910 р.
(«ЗАПИСНИК Володимира Ганьківського, У.С.С. десятника-санітара
Тудинка, 30-го грудня 1915 року«)

Ов. іпам. дір Володимир Ганьківський, ко
лишній десятник У.С.С. (пізніше четар) збе
ріг свій ЗАПИСНИК боїв на Маківці, і сьо
годні він находиться в посіданні Ганни з
Кисілевських-Ганьківської, дружини св.
пам. д-ра Володимира Ганьківського. ЗА
ПИСНИК писаний олівцем під час боїв,
опісля складений у цілість в Тудинці на по*

Я був тоді в сотні Яримовича. Підмога
для стрільців прийшла в половині квітня
1915 року до Половецька, села за Славськом, де були стрільці в резерві. В рідкі вже
ряди увійшли свіжі сили — ряди стрілець
кі заповнили гуцули-добровільці, всі моло-

стою сотні У.С.С., в якій Володимир Гань
ківський був десятником-санітаром. Опис
боїв на Маківці охоплює 34 сторінки ЗА
ПИСНИКА . Оскільки відомо, це одинокий
опис боїв на Маківці, який зберігся в оригі
налі.
д-р В. Ю. Кисілевський,
(кол. четар У.С.С.)
*

*

денькі, слабі на позір лиця видніли в них.
Ніхто не припускав, щоб вони, скажу, фі
зично слабі, стали героями. . . їх розділили
по сотнях. Майже половину нашої сотні
творили вони.
Санітарів досі або зовсім не було, або бу71 —

ло дуже мало. Взагалі стрільці відносилися
до санітарів із кпинами, висмівали деколи.
Лаіпідухом, акушеркою, називали санітара.
Після їх науки, санітари були непотрібні —
ма-ркірантами подекуди їх називали. А ніх
то не голосився на санітара, та й тому їх
мало було. Д-р Рихло доперва взявся до ре
формації, зглядно до створення санітарних
патрулей у 1-му курені. Було нас усіх до
10. Я, яко десятник, став комендантом сані
тарної патрулі в сотні Яримовича, маючи
ще двох санітарів^стрільців до помочі. В
сотні Дудинського була друга подібна пат
руля. У двох останніх сотнях санітарних
патрулей не було. Праці на той час було ба
гато. Цілий майже день мусіли сидіти в ха
ті першої помочі при недужих, хворих
стрільцях. І минав день за днем, тиждень
за тижнем. Тільки гармати час від часу від
зивалися й нарушували тишу Головецька
та околиці. Деколи чути було постріли на
Маківці. Не чула вона цього від давніх-да
вен, не припускала що буде полем рукопаш
них боїв, що покриє, поховає буйні голови
молодих добровільців. І гляділа, як завжди,
поважно, величаво на село. Без журби ми
нав час. З нудів управляли стрільці по віль
них площах. Але все має свій кінець. Прий
шла черга й на стрільців.
На Маківці щсраз частіше давалися чути
кріеові постріли, частіше відзивалися наші
гармати. Чути було щось у повітрі, висіло
щось, зближалося невмолимо. Це розумів
кожний стрілець.
28-го квітня (1915) прийшов приказ вимаршу на Маківку. Черга впала якраз на нашу
сотню. Нашвидкоруч зібралися товариші,
всі готові до вимаршу. За ними поступали
санітари. Я з полщійною шаблюкою, з підстаршиНською торбинкою з бандажами, а
за мною санітари-стрільці. Поважно, ти
хенько прямувала сотня на Маківку. Там
помітили ми рух. Жовніри звивалися шви
дше, носили амуніцію. Стрільна падали
зчаста. Запевно москалі рухаються. »Коли
кличуть стрільців, то щось буде, мусить бу
тив, — подумав я. Степанівна, заступник
Яримовича, розмістила сотню по приказах
команди в долішніх замлянках Маківки,
»бараках«, як стрільці називали. І тут про
сиділи ми більше як половину дня спо
кійно.
Тим часом пальба крісів ставала все гус

тішою. Десь коло третьої години прорізав
повітря перший шрапнель і тріснув далеко
за нами. За ним, наче на даний знак, поле
тіли інші та тріскали вже ближче. Дріж пе
рейшла мимохіть тіло кожного. Без прово
локи поховалися в землянки та поклались
на землю. (Скреслено: А тут знову далися
чути постріли, а потім щораз більше, біль
ше, потім свист і вибух шрапнелів та ґранат недалеко нас. Чути було, як кулі із
шрапнелів ударяли в ялиці. Все змішалося.
Свист, постріли, вибухи страшні. Подекуди
зойки роздирали повітря. Шрапнелі за
шраонелями, більшого та більшого калібру,
гукали разом, оглушували, придавлювали
нас. Кулі свистіли проразливо вгорі, й від
ламки сипалися густо на наш »барак«. А
Гранати »дурний Іване пороли землю довко
ла та викидали стовпи ріні з деревиною
вгору. Я сидів у кутку »барака« та ждав
лишень коли вдарить Граната в середину і
всіх нас повбиває. Який це довгий час, яка
страшна хвиля очікування).
Страшний гук роздер повітря, задрижала
земля піді мною, і я впав без пам’яті в ру
ки Конашевича. Дим гострий та зойки мене
очуняли. Став на рівні ноги, гук знову зва
лив мене з ніг. Чую рівночасно зойки: «То
варишу, рятуйте — товаришу-санітар Ганьківський!« Чую голоси ранених. Всі, здава
лося, рівночасно. Зриваюсь на рівні ноги й
біжу в другий кут »барака«. І ось що: на
землі лежить стрілець із розбитим коліном,
коло нього другий із пошарпаною ногою, і
ще двох легко ранених в руку. Напроти них
вибитий отвір, в кусні пошарпані бальки
землянки. Шрапнель поцілив ялицю над на
ми, а відламки досягли землянки й -нас. Я
був цілий на тілі. Чим скорше роздягнули
ранених, а я обмив рани. Скріпили їх ка
вою та водою й поклали вигідно на галуззя
смереки. Тривога та почуття обов’язку бо
ролись у мені, але почуття обов’язку взяло
верх. Дав знати сотникові про ранених та
зайнявся приготованням до відтранспортоваяня ранених. Тим часом вечір зближався.
Сонце, сідаючи, пустило останні промені й
зайшло за гори.
Стрілянина почала притихати. Щораз
рідше падали стрільна, щораз тихіще ста
вало на Маківці. (Частина сторінки не чіт
ка). Тишня... залягла Маківку, а ... стріль
ці непохитно видержали пекельний вогонь,

— 72 —

а місяць дивився якось так сумно, наче б числив її. Приказ короткий: »Управо, вбік,
казав. ..
одинцем руш!« Й ми попрямували на шпиль
Маківки. А там, як перше, гуркотіло. Крім
Стрільці почали рухатися. Вибіг один, а наших пострілів, чути вже й московські,
потім другий, поглянув довкола та віддих їхні гарматні пукали високо над шпилями
нув повними грудьми, був вільний, здоровий ялиць, а поломані галузки падали на нас.
на тілі. В повітрі ще було чути запах стрільМи підійшли майже під самий шпиль і
ничних газів, у вухах ще шуміло. (Дев’ята
сторінка окреслена, писання затерте, важ зайняли запасні позиції. Стрілянина тим ча
ко прочитати. Уривки сторінки: По списан сом то більшала, то меншала. Машинові
ню імен... Не хотілося вірити, що це вже
кінець страждань. Я списав тим часом наз
виська ранених, товариші поздіймали ноші.
Ранених уложено вигідно на ношах, скріп
лено кавою. Потім знесено поволі. .. на міс
це першої допомоги. Але як змінилося се
ло! Декотрі хати знищені, спалені, школа,
де містилась перев’язочна станція, поціле
на Гранатою, світила раштками стін. Кусни
ки дерева та цегли лежали далеко від руї
ни. Коло хати, де містилася наша »перша
поміч«, видніли дві глибокі ями. Два метри
тільки ділили хату від ями. В хаті кілька
надцять. .. Щастя справді, що... Ранених
внесено до хати. Д-р Рихло перев’язав на
ново рани, а Бабак відвіз возом далі до ди
візійного санітарного заведення у Славську).
Це були перші ранені стрільці. (Скресле
но: Не сподіваюсь вірити, що це кінець стрі
лянини). Я списав тим часом прізвища й
імена ранених, а санітари розіпняли ноші.
Обережно перенесено й уложено ранених
на ношах та накрито деками бо було трохи
зимно. Чотири стрільці несли раненого, при
чому два із них змінювалися по дорозі. І
так поволі, крок за кроком, посувалися в
напрямі села. Місяць освічував дорогу, кот
рою ми прямували. Тихо було, крім стогону
ранених, мертва тиша. Через яку годину бу
ли ми вже в селі. Ранених занесли на міс
це першої допомоги, де д-р Рихло перев’я
зував іще раз рани, заложив шини на ногу
та зарядив дальший транспорт ранених.
Нам, санітарам, дозволив лише випити чай
та казав негайно вертати на гору. Ми вер
нулись десь по півночі, але не довелося нам
переслатися. За яку годину збудили сотню.
Ми повставали чимокоріш та ждали даль
ших іцриказів. О 3-ій годині, як утяв, руш
ниці та машинові кріеи затарахкотіли.
Сальви за сальвами сипалися із стрілець
ких ровів. Знали ми всі, що москалі почи
нають наступ, але з цим освоїлися. Сотня
стала в ряди. Яримович переглянув і пере-

Д-р Володимир ІО. Кисілевський на службі
в канадській армії.

кріси цокотіли безупинно. Амуніцію доставлювано раз-у-раз. Розгорілася завзята
'боротьба, але наші не уступали. Гарячим
вогнем засипали москалів так, що ті з ве
ликими втратами мусіли податися назад.
Незадовго відізвались і наші гармати, які
кільканадцятьма пострілами закінчили бо
ротьбу. Шпиль Маківки був у наших ру
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малий, майже незначний, кров навколо
тільки вказувала, що ранення пере... Піс
ля обв’язання уложив я його на землі.
»Але все таки вбив моокаля!« — сказав...
Санітари мої звивалися коло ранених або
приводили летко ранених, а я лише пере
в’язував. Руки мліли, не було кому помог
ти. Було нас усього трьох, а тут стільки ра
нених! Рвались, малощо не бились поране
ні за першість. Кожний хотів якнайскоріше
бути обв’язаним. Але праця обмежувалася
тільки до наших стрільців, бо й москалі,
може в більшій кількості, як стрільці, при
ходили та ждали. Не сміли приступати, мо
І так мовчки діпняли ми лівий бік Маків же, боялися, ставали на боці та терНіли. Я
ки. Де-не-де було чути стрілянину. На вели вже сам не обвивав, бо не дав би ради, а
ке наше здивовання, зустріли ми тут сот запряг до праці двох моїх санітарів. Вже не
ню Сушка, частину Дудинського й Рожан- вводили ранених, а помагали в обвиванню.
ковського. Кілька коротеньких слів переки Одного москаля принесли на ношах його
нули коменданти між собою та розійшлись. товариші. Уложили його на землі коло бу
На їх лиці було видно повагу, серйозність. ди. Він просив-блатав води. Я й так зайня
Степанівна чогось засміялася. Ми бачили тий, звернув увагу на нього. Був тяжко
це, але не розуміли чого. Яримович присту ранений у ногу.
пив ближче, витягнув револьвер і крикнув:
— Не вбивай, пожалуста! Помилуйте зем
— Товариші! Позиції внизу над рікою ляка! — благав бідачисько.
зайняли москалі! Вони підсуваються впе
Я обвинув його рану, уложив вигідно на
ред і хочуть захопити цілу гору. Ці пози
фої та дав кави напитися. Москалисько
ції ми мусимо відібрати!«
розплакався, зловив мою руку й почав
Рознеслася команда:
цілувати.
— Багнети на кріе! Розстрільня!
— Спасібо, спасібо! — говорив зі слізьми
в
очах. — Та ви такі люди, як ми, ви такі
З надлюдським криком »Гурра-а« кину
лися стрільці вперед. Я бачив, як Яримович, милосердні!
а недалеко від нього Степанівна користува
Він вийняв усе, що мав у кишені, свою
лися револьверами і йшли перед сотнею вкладкову книжечку і пхав мені в руку. Я
вперед. Не йшли, але бігли вперед, мішаю остовпів, і жаль мені стало цього чоловіка,
чись із німецькими жовнірами. Москалі, на тож книжку та папери віддав йому назад.
гло заокочені, заніміли... при... що страш
Тим часом стрільці добігали до старих
на сила сунеться на них. Пристанули та
окопів.
В рукопашнім бою зайняли галяви
слухали і відстрілювались початково та ко
ну,
вперто
боронену москалями, та гнали да
ли пізнали, що наші багнети готові добути
свого, почали насуватися поволі, а наші пер лі вперед. І знов рушилися роз’юшені борці.
ли. Стріляли вони густо, аж цівки розпек Не впирались більше москалі. Розбитий
лися. Приклякали, стріляли хвилю та знову 309-ий полк у страшнім переполосі втікав
вперед тиснули. А Сушко та Яримович на перед горсткою стрільців. А стрільці гнали
вперед, не стріляли, але пробивали впертих.
переді давали вказівки.
Я все працював. Руки мої, плащ і чоботи
До цієї пори ми, санітари, посувалися за були поллямлені кров’ю. Опочатку не було
сотнею. Та тут мусіли зупинитися. Часто бу ні хвилі, ранених прибувало все більше й
ло чути зойки, заклики про поміч для ра більше, а тут нас трьох має всіх перев’яза
нених або вмираючих. Коло полишеної ще ти! Я обвивав, другий бігав за водою, чаєм,
вранці буди пристав я та взявся до праці. сам обвивав або мені помагав в обвиванню.
Першим раненим був Белейчук (Білачук А третій рани перев’язував раненим, роздя
Михайло — ВЮК), молодий гуцул, яких 16 гав, розривав одіж, коли була потреба. Та
літ, ранений тяжко в черево. Значок такий перев’язки почали виходити. Але якраз (то

ках. Сотня зібралася знову. Ми зайшли
вниз, але не встигли розбіратись, коли при
йшов свіжий приказ. Тоді ми взяли тайстри
на себе й поновно рушили. Сонце вже зій
шло й на Маківці стало ясніше. Яримович
знову переглянув сотню. Було нас усіх
більше 90-тьох. Одинцем посувалась сотня
десь навскоси вліво, на лівий бік Макіївки.
Про що я тоді думав, не пригадую собі. Зда
ється, що дрімав, ідучи, або оглядав діри в
ялицях, які поробили шрапнелі. Не прочував, що невдовзі стрінемося око-в-око з
москалями.
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ді) хорунжий Яремкевич уставляв усіх по
лоненик коло нашої буди. Стрільці вели по
5-6-10 полонених та доставляли до збройної
станиці. Ми впали на добрий помисел. Всім
здоровим полоненим відбирали перев’язки і
вживали їх потім до перев’язування ране
них, тож матеріалів мали досить.
Боротьба тим часом меншала. Москалі, в
переполосі підкотивши шинелі, втікали на
свої старі позиції. Кидали кріси, все, що
тільки спиняло втечу. Стрільці, вже змуче
ні, висилені докраю, дійшли до своїх око
пів. І знову понеслося «гурр-аа.«, але не на
те, щоб іти далі, а »турраа« трїюмфальне.
Вчорашні наші рови були знову в наших
руках. Усе »гурраа« понеслось тричі геть
далеко, а москалі не питали про ніщо, але
втікали безупинно. А що ліс був рідший,
або й цілком не було деревини, брали стрі
льці поодиноких утікаючих на ціль, і так
над рікою, котра ділила посередньо наші
становища від ворожих, засіріло від мос
ковських трупів. Зачервонів потік від воро
жої крови.
Ще раз пробували москалі наших здер
жати. На другому боці уставили вони два
машинові кріси й почали густо стріляти по
наших ровах. Але стрільці й тут порадили
собі. Зібрали московські кріси, бо їх власні
розпеклися сильно, і вже в декого не було
куль, понабивали московськими кулями й
почали сипати сальвами в напрямі машинових кріс'ів. Мусіли поцілити, бо вони за
мовкли. Віддихнули стрільці. Від змучення
падали з ніг, докраю вичерпані.
Ми, санітари, далі працювали, все звива
лися. Легше ранених було все менше, але
зате тяжко ранених ставало більше. Най
більше траплялося москалів. Неприємно бу
ло коло них працювати, бо кожного чоботи
заносили москалем, як говориться. Але обо
в’язок є обов’язок, і я мусів, як і передше,
звиватися. Але тепер надбіг санітар із сот
ні Будзинськото зі свіжими перев’язками і
я, маючи вже чотирьох до помочі, двох вис
лав із ношами за тяжко раненими, а сам
зайнявся дальшим відведенням ранених.
І тут помогли нам старі ландштурмісти,
котрі позбивали з цельтів ноші і з полоне
ними москалями відносили ранених до Головецька або до Грабівця.
Бриґада вже знала про перемогу й зіб
ралися вищі офіцери якраз коло нашої бу
ди та розпитували за перебіг наступу, хто

брав у нім участь і хто, властиво, відбив
давні окопи. Розпитувались докладно хто
цей наступ вів. До них зблизилися й інші
офіцери, мадярські. З наших був сотник Дудинський. Оберштляйтнант (підполковник
— ВЮК) А. із Ґруппенкоіммандо зібрав їх
коло себе та спитав, хто, властиво, здобув
старі позиції. Всі мовчали. Опитав удруге.
Знов мовчанка, доперва по третім запитанні
признали мадярські старшини, що україн
ські стрільці. Коли довідався про все, звер
нувся до сот. Дудинського.
— Отже, українці! — сказав, стиснувши
руку сот. Дудинського. — Хоробрі, справді
хоробрі борці... честь вам і слава!
І стиснув удруге руку сотника.
Боротьба вже втихла. Було полуднє, сон
це пригрівало легко, а вітрець лагідно шу
мів у лісі. Праця над раненими не припи
нялася, вправді менше її було, але все таїш
приносили останніх ранених. (Перекресле
но: більше часу праці тратилося над цього
роду ранами).
Десь до 2-ої години безперервно перев’я
зували ми. Чимраз менше було ранених,
чимраз менше, аж урешті не стало й ране
них, але лишилися ще мертві, вбиті жерт
ви недавнього змагу. А недалеко від нас ле
жав стрілець. Кріс держав сильно в руках,
зуби затиснув, дивлячись відкритими очи
ма в нйбо. Коло вуха виднілась мала закри
вавлена дірка. Земля зрошена кров’ю й моз
ком. Загинув хоробро, поцілений ворожою
кулею. Та недалеко від нього лежав горі
лиць москаль із перешитими грудьми,
(скреслено: І майже все коло одного стрі
лецького трупа лежало по двох-трьох мос
калів). Дещо нижче, направо, лежало трьох
стрільців, один коло другого, такі біленькі,
бліденькі лиця. Один навіть з усмішкою на
лиці. Праву руку держав на лівій стороні
грудей, звідки ще текла кров. Кулька пе
ребила йото записник, листівки (скреслено:
дзеркало, гребінчик) та влучила в серце.
Упав без зойку. Але недаром вони віддали
життя. Машиновий кріс, котрий їх влучив,
був уже здобутий, став трофеєм стрільців,
хоч трьох із них не стало на світі. І майже
все коло кожного вбитого стрільця лежало
по два, а то й більше московських трупів.
До вечора були всі стрілецькі тіла на
цвинтарі, осібно відгородженім місці на
Маківці.
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Сотню, умово й фізично вичерпану, стяг
нено назад до старих пам’ятних »ібараків«.
А ми, санітари, 'спочивали. їсти не хотілося,
не міг ніхто їсти, тільки мав спрагу. Чоколяда й какао не смакували. Пригадую собі,
що одинока цигарка (а дістав я її від четаря Сушка) смакувала мені дуже. Ще того
дня поховали ми стрільців у спільнім гробі,
а на хресті повісили галузку ялинки.
З нашої сотні лишилася ледве третина. А
решта? .. Ще цього дня зійшли ми до села
на правний відпочинок. Це був ніколи неза
бутній день 29-го квітня 1915 року.
Слідуючий минув спокійно. Наші відпо
чивали. Ворог стягав свіжі сили щоб знову
рушити в наступ. Ніч минула спокійно. Ми
виспалися добре й відпочали. Але рано нас
поновно заалярмували. Рівночасно почули
ми стріли на Маківці й уже знали, що вони
означають. Невдовзі сотня була зібрана й
рушила вперед. Одинцем, у відступах 20
кроків, посувалися ми в напрямі Маківки.
В дорозі спіткав нас отаман Коссак. Із крісом на рам’ю та з адьютантом він пряму
вав на гору. Постріли щораз густішали, й
ми мусіли спішити. Але й так змучені дря
панням вгору, не могли скоро посуватись.
Вже й кульки свистіли. Щось недоброго,
щось сталося, — всі відчували. Кулі мос
ковські на другім боці Маківки?!
Четар Яримович усе налягав, хвиля жа
дала поспіху. Червоні, спітнілі всі ми поки
дали наплечники (рюкзаки) й бігли безу
пинно. Задержалися, але тільки на хвили
ну, коло наших давніх землянок. Отаман
побіг далі направо. Ми, санітари, вже мали
зайняття ('працювали). З гори справа бігли
раз-у-раз ранені мадяри і стрільці запасних
сотень. Оскільки час дозволяв, перев’язу
вали ми скоро. Я вписував ім’я і прізвище,
а рівночасно вважав, де сотня рухнеться.
Та недовго на це ждав. Безпосередньо за
землянками розсипалася сотня в розетрільню та з наладованими крісами рушила вго
ру. Ми, санітари, слідували за нею. (Скрес
лено: я з отвореними татками з перев’яз
ками, за мною санітари К. і Ґ. з розложеними ношами). Нараз сотня стала. Кулі гус
тіше .посипалися. З верха гори, з наших ро
вів, стріляли москалі.
»Долів!« — рознеслась команда, і ми всі
як один лягли на землю. Зчинилася стріля
нина. Початково легка, потім густіша, на
переміну. Стрільці то посувалися вперед,
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то знову мусіли уступати. Чотири полки бо
ронили здобутих позицій на верху Маківки.
А оця горстка стрільців намагалася здержіати ворожу навалу та ще й відібрати ро
ви назад! Смішне, сказати 6. Дещо нижче
виднів опущений барак. Там то ми заювартирувались та овивали ранених. їх прибу
вало все більше та більше. Втрійку звива
лися коло ранених. Я обвивав, товариші
привозили, укладали ранених або й пома
гали перев’язувати. Не зважали ми й на
стрілянину, зайняті працею. (Скреслено:
Але нараз зчинився крик. Вибігаю із зем
лянки. Розстрільня стрілецька от за зем
лянкою. Коло мене, на моїх очах, ранить
москаль стрільця. І от, подумав я, пропали
ми, згинемо тут усі. Декотрі гадали подава
тися назад, але я не посмів. Нехай станеть
ся, що хоче, я лишуся зі стрільцями).
Наші тим часом знову уставились і ще
загадали добути свого. Два дні тому добули,
то тепер «е добудуть? І сила вступила в
м’язи кожного стрільця, і як подражнені ле
ви кинулися вони вперед. Далеко й могут
ньо понеслись »гурра« і »вперед«. Москалі
все ще опиралися. Густим огнем мангано
вих крісів заступили наших. Та ті не встрягались. Поволі, але певно, посувалися впе
ред. Домагалися амуніції, відстрілювалися,
потім заскакували за (слова нечиткі)... і
знов засипали москалів градом куль. Кож
ну п’ядь землі, кожну ялицю треба було
здобувати. Але йшли (вперед).
Не знали москалі, що сталося, чи прийш
ла поміч свіжа, чи надлюдська сила овіяла
стрільців-добровільців. І вив’язалась довга,
завзята перестрілка. І всіяли трупами, оро
сили кров’ю поле бою. (Скреслено: В годину
потім були стрільці майже під верхом Ма
ківки. Не один зійшов ранений або був уби
тий). І покрили московські та стрілецькі ті
ла одні біля других Маківку. Не один бать
ко та мати, жінка, втратили назавжди сво
го сина, брата. (Скреслено: А стрільці руха
лися. .. — не читкі слова — ...). Ряди стрі
лецькі рідшали з кожною хвилею, помочі
не було. Почали наші подаватися взад. Як
раз тоді відізвалися наші гармати. Почат
ково зрідка, потім густіще стали вже прорі
зувати повітря наші стрільна. Тріскали не
далеко нас. Заскавулів і наш »вуйко«. Ска
вуління Гранатомету, нагадуючи вповні
скавуління псів, зближувалося до нас, все
ближче, ближче й недалеко від нас упала

ґраната. Страшенним гук роздер повітря.
Це додало нашим відваги. За підмогою на
шої артилерії, подавались певніше вперед.
Не зважали на ніщо. Трупами засіяною до
рогою ступали стрільці крок за кроком, від
стрілювались, додаючи собі взаємно відва
ги, накликуючись зближалися до давніх
своїх становищ. Не здержував їх сильний
вогонь московських крісів. Через кілька
хвилин стрільці опинилися в ровах. Моска
лі були побиті й піддавалися всі, які не
вопіли втекти.
В нас праця не уставала. Ранених збира
лося все більше й більше. Всі ждали не
терпеливо на перев’язку. Звивалися ми, аж
піт виступав, руки умлівали. До того ж іще
від ранку ніхто не їв. Пити страшенно хо
тілося нам, а ще більше раненим, а джере
ло далеко, півгодини ходу в одну сторону.
В таких обставинах повнили ми свої обо
в’язки. Нашу сотню — не сотню, а 12 лю
дей — стягнено в резервові становища. Ми
лишились у своєму бараку (Скреслено: ра
нених не можна було опустити) коло тяжко
ранених стрільців і москалів, котрі лежали
в землянці. Ранених, котрі сходили з го

ри, заосмотрював д-р Б. (скреслено: котрий
вернув із хвилевого — слова не читкі —...
дещо позаду. Тяжко ранених, котрі лежа
ли в бараку, оглянув потім д-р Рихло, йвін
уже ними зайнявся).
Бій утихав. Десь зрідка чути було пост
ріли. Стало тихо. Сотню нашу стягли вділ.
Було нас усіх 15. (Окреслено: Зійшли ми
знов у наші бараки. Вільне місце й пустка
вказували, що тут не тільки на 15, а на сот
ню місця досить було). Ми лишились ще у
тім місці, бо ранених не можна було лиша
ти. Тяжче ранених зносили стрільці до Головецька, де находилась наша »перша поміч«, легше ранені самі йшли. Вбитих знес
ли ми в ріг на цвинтар та вложили разом
коло себе. Ляндштурмаки (стара віком мілі
ція — ВЮК) взялася до копання гробу. Ве
чір зблизився. Сонце ще раз освітило Ма
ківку, кинуло ще раз останні промені свої,
лагідні, на бліді мертві тіла стрільців, та й
зайшло.
Вітер, як перше, віяв ізлегка та шелестів
галузками. Надійшла ніч і всюди запанува
ла мертва тиша.

Зі скрижалів історії

ФІНІКІЙСЬКИЙ ПАНЦЕРНИК
У порту Марсаля (на острові Сіцілії) знай
дено на морському дні фінікійський корабель-панцерник, який досить добре зберіг
ся. Його довжина — тридцять метрів, а ши
рина — п’ять метрів. В основному він збу
дований із піній (рід сосни), задня його час
тина — із клену (її вже підняли на поверх
ню), а середня частина — з якогось міцного
дерева, рід якого ще не устійнено.
Корпус цього корабля обшитий олов’яни
ми плитами, які прибиті до дерев’яної об
шивки мідними цвяхами, кістяк збитий за
лізними та бронзовими цвяхами. Все свід
чить про те, що знахідка являє собою вій
ськове судно, яке мало вирушити у свій

перший рейс. Британські археологи при
пускають, що його збудували у ІІІ-му сто
літті до народження Христа й що цей ко
рабель мав брати участь (іа може і брав) у
бою біля Еґаду, де римський консул Лютацій у 242 році перед Христом розбив
картагенську фльоту.
Деякі дерев’яні деталі знайденого фіні
кійського панцерника відправили до бри
танського атомного центру для точного
встановлення віку.
КОЗАЦЬКА ЧАША »ПОБРАТИМИ «
Серед експонатів Роменського краєзнав
чого музею на Сумщині увагу відвідувачів
завжди привертає козацька чаша »Побратими«, виготовлена з червоної міді в XVII-
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XVIII століттях. Заввишки двадцять санти міст, розбивали у цьому обширі орди крим
метрів і п’ятнадцять у діяметрі, ця чаша — ських татар.
єдина в Україні: про неї колись згадував у
На початку XVII століття Меджибіж був
своїх працях Д. Яворницький. А знайшов її одним із найбільших міст в Україні. Бурх
і подарував музеєві Михайло Сененко — бі ливими для нього були роки визвольної
ля села Басівки Роменського району, на ху війни 1648-1654 рр., коли козацько-селянсь
торі Гетьманка, який належав останньому кі війська, .під проводом гетьмана Богдана
кошовому Запорізької Січі Петрові Каль- Хмельницького визволяли край від польсь
нишевському.
кого панування. Всі три походи військ Б.
Кілька слів про побратимство. Той дуже Хмельницького проходили через Меджи
давній звичай, що започаткувався ще в пер біж. Тут у липні 1648 року Максим Криво
вісно-громадському суспільстві, був особли ніс розбив шляхетське військо, а 13-го ве
во поширений серед запорожців. Сенс його ресня цьото ж року за 15 кілометрів від
такий: двоє (чи більше) козаків урочисто Меджибожа мала місце битва гпд Пиляввступали у дружній вічний союз, присяга цями — одна з найблискучіших перемог
ючись завжди допомагати один одному в українського народу над поляками.
досягненні спільної мети. Це скріплювало
В 1649 році війська Б. Хмельницького під
ся своєрідним обрядом, ритуалом, одним із командуванням полковника Івана Нечая бі
предметів якого і є символічна чаша, що ля мурів Меджибожа завдали польській
зберігалася в кошового отамана. До неї на шляхті другого нищівного удару. Успішни
ливали вино чи горілку, й побратими, три ми тут були й дії полковника Івана Богуна
маючись кожен за окрему із двох ручок ча в 1650 році, а гетьман Б. Хмельницький
ші, випивали разом — на взаємну вірність багато разів зупинявся в Меджибожі. Ос
і відданість до останку.
танній раз він перебував тут у грудні 1653
року і звідси виїхав із військами на Перея
славську раду.
СВІДОК СТОЛІТЬ
Історія визвольної боротьби українського
Меджибіж на Хмельниччині — селище народу зафіксувала неодноразову участь
міського типу, розташоване біля злиття мешканців міста й округи у повстаннях
Південного Бугу з його лівою притокою протягом довгих років панування польсь
Бужком, за 35 кілометрів від обласного цен кої шляхти. Не обминуло Меджибіж і зна
тру по шляху Хмельницький-Київ. Кожний, мените повстання 1768 року, а на початку
хто проїздить через це селище, зверне ува XIX століття біля замкових стін діяли пов
гу на старовинний замок, а як зацікавить станці під керівництвом Устима Кармелюка. З 1866 року Меджибіж і замок стають
ся ним, — порине в історію.
центром
літніх табірних зборів московських
В документальних матеріалах Меджйбіж
військ,
і
це триває аж до 1914 року, коли
згадується вперше як місто в 1146 році, ко
ли він був форпостом і торговельним цент тут стояли царські війська під командуван
ром на південно-західньому кордоні Київ ням генерала Брусілова, а в замку був роз
ського князівства. У 50-их роках XIII сто ташований штаб 12-го Охтирського гусар
ліття біля стін Меджибожа війська Данила ського полку.
Галицького розгромили монголо-татарські
В роках ІІ-ої світової війни меджибізьзагони Куремси.
,кий замок зазнав поважний руйнувань, то
Очевидно, в ту далеку епоху в добре при му зараз тут ведуться реставраційні роботи,
стосованому для оборони місці між Бугом і які плянується закінчити до 1980 року. На
Бужком уже існував і медзибізький замок, явність великої корисної площі дасть мож
бо в підземеллі ще й досьогодкі збереглися ливість розмістити в замку кілька музеїв.
бійниці, яйі існували для застосування вог Дуже цікавим є проект улаштування в од
непальної зброї. Оборонним спорудам тут ній із веж панорамної картини битви під
приділялося багато уваги тому, що Меджи Пилявцями, а на увагу заслуговує також
біж був розташований між Чорним та Куч- плян відкриття тут історично-архітектур
манським шляхами, й багато разів жителі них і художніх віддділів. Покищо відкрито
міста, об’єднавшися з ополченцями інших лише краєзнавчий музей.
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ПЕЧАТКА ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
Археологічна експедиція Академії Наук
України перевела розкопи вздовж річки
Сули, де були розташовані стародавні горо
дища княжої доби. В городищі Сумщини
знайдено рештки луків, наконечники стріл,
різні прикраси і скляні речі. Найцікавішою
знахідкою розкопів була печатка Володи
мира Мономаха, яку київська преса нази
ває »актовою«.
На одній стороні печатки є зображення
князя Володимира Мономаха, а на другій
— напис приналежносте печатки. Київські
газети пишуть, що городища на річках Су
лі й Терні були третьою лінією оборони від
половців і печенігів, розробленою і здійсне
ною В. Мономахом. Котрийсь із воєвод і мав
князеву печатку.

супроводі, не випадково обрав для мелодії
пісню про Кармелюка. Адже тут, у колиш
ньому Латинському повіті, народився Устим, тут збирав свої перші затони, наганяв
жах на панів, роблячи наскоки на панські
маєтки й роздаючи бідним їхнє добро та
гроші.
При в’їзді в Літин, узбіч дороги над річ
кою Згар, іще й досі збереглася похмура
будівля старого замку, де прикований лан
цюгом до стовпа майже півтора року страж
дав славнозвісний ватажок селянських пов
стань на Поділлі в 1812-1835 роках. І з цієї
ж в’язниці Кармелюк здійснив свою вте
чу. ..
ЗНАЙДЕНО КОЗАЦЬКУ ЗБРОЮ

Українські археологи вже довший час ве
дуть розкопи в околицях міста Рівного на
ЗАМІСТЬ СКАРБІВ АТТІЛИ —
Волині і знайшли там багато давньої ко
РИМСЬКІ КУРГАНИ
зацької зброї — найбільше шабель, списів,
мушкеДів та пістолів-самопалів, як рівнож
Древні літописці віднотували, що на не кінську збрую та інші предмети щоденного
великій долині Ляфніцталь у провінції вжитку. Крім того, знайдено велику кіль
Бурґенлянд король гунів — кривавий Аттідавніх кадильниць, хрестів, метале
ла казав викопати спеціяльні криниці і в кість
вих
кінцівок
церковних і військових хору
них заховати величезні скарби.
гов
і
частини
козацьких возів.
Нещодавно сотні людей почали розшуки
Більшість знайдених предметів добре
за цими скарбами, але, замість них, відкри
ли п’ять римських курганів. У двох мо збереглася в торфовому ґрунті, й біля 500
гильних курганах 1-го століття після на із них наукова експедиція вже передала
родження Христа знайдено залізо-бронзо- музеєві-заповіднику »Козацькі могили« в
вий ніж із 30-сантиметровим лезом, дрібні селі Пляшеві, розташованому недалеко Бе
монети, черепки посуду й інші речі. Між рестечка. До цього музею належить також
курганами було поле, на якому, згідно з козацька церква із XVII століття, яку пе
опігіією археологів, спалювали небіжчиків. ревезли туди із села Острова. В цій церкві
Завзятці продовжують шукати скарби козаки святили зброю перед боєм із польсь
ким військом у 1651 році.
Аттіли.
Науковці та студенте ведуть розкопи та
кож в іншому місці — в підземних ходах
В МУРАХ СТАРОЇ ФОРТЕЦІ
під Кам’янцем-Подільським, який облягали,
а після йото здобуття на протязі 27 років
В районовому центрі Літин на Вінничині руйнували турки. Населення міста будува
що п’ятнадцять хвилин можна почути бій ло підземні сховища, зберігаючи в них
місцевих курантів: годинник зі звуковим зброю, харчі та інші речі. Під час розкопів
сиґналом відтворює мелодію відомої народ- у цих сховищах знайшли чимало решток
ньої пісні »3а Сибіром сонце сходить«. Умі козацької зброї та інші предмета щоденного
лець — електромеханік Федір Ткачук, який вжитку. Ретельне дослідження кам’янецьзмонтував звуковий сигнал у музичному подільських сховищ продовжується.
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ЧИ ВІДОМО ВАМ, ЩО
. .. в одному з турецьких музеїв знайдено
найдавнішу мирну угоду з тих, які будь-коли
підписувалися на нашій плянеті. В документі
йдеться про мир, укладений між єгиптянами й
геттами, що мало місце в 1296 році до наро
дження Христа.
. .. в Боваліно (Італія) водолази відкрили
рештки грецького корабля, який затонув 2.300
років тому. Між цими рештками знайдено зо
лоту статуетку бородатого грецького войовника
в шоломі, по формі якого можна пізнати, що
різьба походить із часів Перікла.
. .. слони з давніх-давен використовувалися
й високо цінувалися як бойові тварини. Але
вони бувають індійські й африканські (останні
відрізняються дуже великими вухами). Які ж
із них сильніші? Нагода розв’язати це питання
трапилася у 217-му році до народження Христа
в битві під Рафією (Палестина). Тоді африкан
ські слони з війська Птоломея ішли проти
своїх індійських родичів з армії Антіоха Вели
кого. Раптом індійські слони повернули назад
і в паніці кинулися навтіки.
. .. -перський цар Кір знав на ймення всіх
вояків своєї багатотисячної армії, а видатний
державний діяч і полководець древньої Греції
Темісток-л (V століття до народження Христа)
— кожного із двадцяти тисяч мешканців Атєн.
... козацькі формації в Туреччині могли свобідно існувати й розвиватися від 1701 аж до
1854 років. Між іншим, одну з таких формацій
створив київський поміщик Михайло Чайковський (іпо-турецькому Мепиет Садик Паша).
Отже, почавши від Дорошенка й аж до Садика
Паші українські козаки мали під турками свою
самоуправу.
... своєрідний світовий рекорд установив не
давно 52-річний сержант канадської армії Філіппе Латуліппе, який маршуючи безперервно
і споживаючи юшку та кукурудзу, на протязі
чотирьох днів пройшов 300 миль (482,7 кіло
метра). Згаданий сержант твердить, що його
попередній рекорд виносив 275 миль.
. . . капаючи нору, борсук викидає з неї всі
тверді предмети. Нещодавно в південно-східній
Болгарії археологи звернули увагу на безліч
керамічних уламків поблизу борсучих нір, по
чали розкопи й виявили тут стародавнє посе
лення, закладене римськими легіонерами 1900
років тому.
... в 46-ти державах, де є американські дип
ломатичні представництва, між цивільними
особами знаходяться також і представники
збройних сил ЗСА в кількості 1.245 старшин і
828 вояків.
. .. західньоніїмецькі зброєневі опеціялісти
сконструювали надзвичайно легкий непотопаючий підводний човен, виготовлений з алюмі

нію, який уживатиметься в рятункових акціях.
Він мас 18 стіп 44 інча довжини, 5 стіп 11 інчів
ширини і 314 інча висоти. Спеціяльна піна, вмі
щена між зморщеними стінами покладу, забез
печує його від потопання.
... на озброєння ізраїльської армії поступила
нова штурмова зброя калібру 5.56 мм, яка ва
жить усього 111 фунтів і носить назву »Ґаліл«
(від імєии її винахідника Ґалілі). Ця зброя
здатна стріляти дванадцятьма різними сортами
амуніції і мас цілу низку застосувань. її мож
на вживати як машиновий пістоль, вистрілювач легких ґ-ранат, проти танків, для перети
нання дротів і навіть для відкривання пляшок.
Новий вид зброї дуже довгочасний і нечутли
вий до змін атмосферичних умов.
. .. Норвезька Академія Наук в Осльо подала,
що за час від 3600 року перед народженням
Христа до I960 року по Христі на земній кулі
відбулося 14.513 війн, у вислїді яких — за істо
ричними передавшими — впало жертвою не
менше трьох мільярдів людей.
. .. за останні 1:50 років на світі було 93 війни.
Найчастіше брали в них участь Франція й
Англія — по 18 разів. Найбільше перемог здо
була Англія — бо аж 16, натомість Туреччина
з 11-ти воєн програла 6 і виграла — 5. Протя
гом цих воєн втратило життя 29 мільйонів
вояків, не враховуючи цивільних осіб. Найвойовничішим континентам була Европа, на
території якої у згаданому періоді відбулося 88
війн.
. .. в 1925 році Едварід Кібе, якому було тоді
15 років добровільно вступив до британської
армії. Сивоволосий 65-річний пор. Кібе перебу
ває в чинйій службі ДО 'С ЬО ГО Д Н ІШ Н ЬО ГО дня й
мас замір піти на емеритуру щойно в 1975 році,
після піввікового носіння військового одно
строю.
. .. повітряна війна над індокитайською те
риторією, яка закінчилася їв половині серпня
м. р., була найдовшою у воєнній історії і кош
тувала ЗСА 17 мільярдів долярів. За 12 років
американці скинули на Індо-Китай 7,1 міль
йона тонн бомб (утроє більше, як під час ІІ-ої
світової війни і вдесятеро більше, як у часі ко
рейської -війни). Впродовж 12-літнього періоду
ЗОА втратили 3.706 літаків, 4.866 вертолегів і
4.250 осіб летунського персоналу.
. .. їв роках ІІ-ої світової війни -З’єднані Стейти Америки мали 12,2 мільйона вояків та 139
•генералів і адміралів, а сьогодні мають лише
2,2 мільйона вояків, але 172 -генерали й адмірали.
__конструктором відомих із часів ІІ-ої світо
вої війни »катюш« був видатний український
науковець Іван Сидорович Ґвай, двічі лавреат
державної премії.
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ВІЙСЬКОВА ХРОНІКА
ВИСТЕЖУВАННЯ совєтських
ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ
Від закінчення И-ої світової війни З ’єднані
Стейти Америки мали двічі вирішальну пере
вагу над Совєтським Союзом у зброєневій ді
лянці. Перший раз це мало місце в 1945 році,
під час потсдамських переговорів, коли вони
вже диспонували атомною бомбою. Вдруге —
12 років тому, коли на океанських водах з’яви
лися підводні човни типу »Поляріс«, перед
якими іССОР не мав ніякої оборони. Ні в пер
шому, ані у другому випадкові ЗСА не вико
ристали свосї переваги, натомість Совєтський
Союз не тільки знайшов оборонні середники,
але з часом боєздатність його військовочморської фльоти дорівняла американській, а може
навіть і перевищила її.
СОВЄТСЬКИЙ ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН
ТИПУ »ЯНКІ«
Цей підводний човен являє 'собою збільшену
копію американського »'Полярісу« й був охре
щений
американською
військово-морською
фльотою назвою »Янкі«. Подібно як і »Поляріс« — він порушується нуклеарною енергією
й несе на собі 16 вистрілєнь атомових (ракет.
Його швидкість під водою виносить ЗО вузлів,
тобто у стані занурення він пливе швидше від
усіх пересічних поверхневих кораблів, а це
значить, що такі кораблі не мають шансів його
переслідувати.
'Випливають »Янкі« з бази в Мурманську і,
сховані глибоко під водою, посуваються в на
прямі схі'днього американського узбережжя.
Покищо вони не мають завдання торпедувати
кораблі чи конвої, натомість чекають в укрит
ті, заховуючи бойову готовість до виконання
знищень на території З ’єднаних Стейт'ів Аме
рики. Вйстежєння і знищення цих підводних
човнів іще перед тим, поки вони допливуть до
берегів Північної Америки, е одним із найго
ловніших
обов’язків
'генерального
штабу
збройних сил ЗСА у випадку війни.
ВИСТЕЖУВАННЯ »ЯНКІ«
Тут с певна аналогія з полюванням на вели
кого звіра. Всього через кілька годин підвод
ного плавання ’»Янкі« зближається до висуне
нні сітки дозору НАТО. Цей обшир безперерв
но патрулюють норвезькі »Оріони«, літаючи
дуже низько над поверхнею моря, а їхні залоги
пильно слідкують за сигнальними знаками

електронічних устаткувань і приладів. І тільки
ці сиіінали з ’являться, вони вже знають, що
новий »Янкі« ввійшов у море.
Рапорт про це передається негайно до І с л а н 
д і ї , з баз якої оперують американські »Оріони«,
але й вони неспроможні виявити місцезнахо
дження підводного човна. На щастя для З ’єд
наних Стейтів Америки, човен типу »Яккі«
мусить проплисти досить вузьким коридором
■поміж Ісландією і Британськими островами. В
міру того, як він долає цей обшир, одержані
британськими, норвезькими й американськими
чинниками інформації вбираються в комптотерах і передаються командуванню НАТО й до
ЗСА, в Норфолк (Вірджінія).
Власне звідси американські штурмові сили,
призначені для поборювання підводних човнів,
одержують нака'з виявити місце, де знаходить
ся »Янкі«, і зневтралізувати його дії, бо в мир
ному часі він не може бути знищений. Ядром
цих штурмових сил являється літаконосець
»Інтрєпід« (»'Безстрашний«), якого безперервно
супроводжують шість модерних винищувачів.
Очолює цю грізну ескадру командор Тоні Бракен — досвідчений моряк, який досить добре
володіє російською мовою.
З огляду на те, що »Янігі« не виділяє ніяких
■спалених речовин, ані не нагріває води, вияв
лення його точного місцезнаходження в’яжеть
ся з великими труднощами. Але згаданий ко
мандор Бракєн розв’язує цю проблему доволі
простим способом. Із власного досвіду він знає,
що коли підводний човен пливе швидко, то в
дію мусить бути введена певна 'кількість Гене
раторів, а це неодмінно створить вібрацію; від
кавдоба підводного чована також можуть від
падати частинки фарби й випливати на по
верхню. Одним словом, при дуже пильному
вистежуванні існують можливості виявити міс
цезнаходження підводного човна, який так чи
інакше мусить себе зрадити.
Коли існує підозра, що в даному місці може
знаходитися підводний човен, на поверхню во
ди кидають іпіделухові буї — спеціальні прила
ди кулеподібної форми, які випускають у гли
бину моря електронічні зонди (вуха), а вгору
висувають антени. Із хвилиною, коли буї злов
лять підводні звуки, антени нагріваються й
починають світитися. Тоді командор Бракєн
■скеровується до цих буїв із помічниками та
ультравразливою апаратурою для виявлення
якнайточнішого місцезнаходження підводного
човна.
■Очевидно, немає достатньої кількості апара
тів, аби відшукати всіх »Янкі«, але адміраліція
твердить, що американські »ІІолярііси« є наба
гато кращі від совєтських підводних човнів. У
Д ІЙ С Н О С Т І К О Ж Н И Й '»ЯНКІ« — коли його виявлять
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— був би знищений при допомозі спеціальних
торпед типу »М-46«, які керуються власним
надслухуванням. У мирних часах таке знищен
ня наступає фікційно, з допомогою нешкідли
вих вибухів, що, однак, доходять до свідомости
залоги того підводного човна, котрий став
об’єктом атаки.

В роках 1-ої світової війни альпійські форма
ції втратили 43.000 вояків забитими, а їв затяж
них кривавих битвах на території Совєтськото
Союзу під час ШІ-ої світової війни Італійський
Альпійський Корпус утратив 1.300 старшин і
38.000 вояків.

ЗБРОЙНІ СИЛИ ЧЕРВОНОГО КИТАЮ

РІСТ СОВЄТСЬКИХ ПОВІТРЯНО
ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК

Якщо йде про точні даніі китайських зброй
них сил, то червоний Китай ще й до цього часу
приховує свої таємниці за «китайським муром«.
Відомо тільки, й це подає швейцарська преса,
що від часу випробування першої атомової
бомби власного виробу досліди в цій ділянці
йдуть безперервно далі, хоч кількісний стан
китайського нуклеарного арсеналу невідомий.
Зате приблизно відомо, що під цю пору
збройні сили комуністичного Китаю перевищу
ють 3 мільйони вояків, із чого на армію при
падає 2.400.000, на військово-морську фльоту —
160.000, на військово-повітряну фльоту —
185.000 і на прикордонні війська — 300.000. Як
подає швейцарська преса, на випадок мобілі
зації червоний Китай матиме найбільшу армію
у світі — 160.000.000 вояків.
Суходільні армійські сили зорганізовані у
11‘8 -ти дивізіях, які включають 5 панцерних, 2
повітряно-десантні і 20 дивізій важкої та лег
кої артилерії. Про панцерні дивізії, складені з
танків типів »Т-34« і »Т-54«, що їх Китай про
дукує сам, докладних даних немає.
'Військово-морська фльота поділена на три
частини: північну, яка складається із 230 бо
йових кораблів, східню — 453 і південну ,— 300
бойових кораблів. Підводних човнів, а тим па
че човнів, озброєних керованими стрільнами,
дуже мало.
Військово-морська фльота посідає понад
3.000 бойових Літаків, у першу чергу бомбарду
вальників і винищувачів різних типів »МІҐ«.
Натомість транопортових літаків є небагато, й
летунське транспортування навіть для звичай
ного пасажирського руху мас обмежені рамки.
Під теперішню пору червоний Китай форсовиим темпом розбудовує свої збройні сили, спо
руджує Підземні бункери й морські та легунські бази, будує ракетні гнізда для протилетунської артилерії, кладучи великий натиск на
продукцію нуклеарних бомб і далекодистанційних ракет.
«Ключ до червоного Китаю, — пише швей
царська преса, — має у своїх руках Японія,
але — виникає цілковито закономірне питання
— хто має ключ до Японії?«
АЛЬПІЙСЬКИЙ КОРПУС
У травні 1972 року Італійський Альпійський
Корпус відзначав урочисто в Міляні соту річни
цю свого існування. Будучи заснованим у 1872
році, через рік він нараховував уже 15 сотень,
а в 1877 році ввів до дії перші в історії гірські
артилерійські батерії. Пройшло десять років і цей
Італійський Альпійський Корпус розрісся до
шести полків, у склад яких входило 20 куренів і
п'ять гірських артилерійських батерій.
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©продовж останніх п’яти років Советський
Союз набагато збільшив кількість своїх повіт
ряно-десантних військ. Іще перед двома рока
ми він мав сім парашутних дивізій, а тепер їх
число подвоїлося. Кожна з них складається із
7.000 вояків та може бути вжита і як пара
шутна, і як повітряно-десантна дивізія. Остан
ня робить десанти за допомогою великих
транопортових літаків на тому терені, який
перед тим зайняла парашутна дивізія.
Одночасно з ростом повітряно-десантних
івійськ, СОСР інтенсивно розбудував свою чор
номорську фльоту та її окрему формацію —
середземноморську фльоту. Советська військо
во-морська фльота, стаціонована на водах
Чорного моря, має власні морсько-десантні ди
візії та кораблі, пристосовані до десантних
операцій. УІсе це, разом узяте, дуже збільшує
можливість швидкої інтервенції збройних сил
■COOP в обширі Середземного моря, від Марок
ко починаючи й кінчаючи арабськими країнами
у ісхшдньому районі цього моря.
[Впродовж бататьох років московська преса
підкреслює велику вату Близького Сходу для
безпеки Советського Союзу, зокрема його пів
денних республік, на чолі з Україною. Але,
фактично, йдеться не так про »оборону«, як
про наступ. Сов’єтські імперіяліети йдуть шля
хами своїх царських попередників, які завжди
мріяли про здобуття виходу в Середземне море
і про морський шлях до Індії. Одначе москов
ські царі ніколи не досягнули того, що зуміли
осягнути їхні советські наслідники, які 'СХІДНЮ
частину Середземного моря перемінили в совєтське озеро.
-Советська воєнна доктрина підкреслює, що
парашутні й повітряно-десантні війська є тим
видом збройних сил, який у несподіваній криві
призначається до вирішальної дії. Йому на до
помогу мас прийти вся «цивільная фльота
»Аерофлоту«. Слід відмітити, що саме такі па
рашутні війська в 1968 році здобули Прагу.
Під час минулорічної близьїкосхідньої кризи
Москва приступила була до мобілізації своїх
парашутних дивізій. Після початкових акцій,
дію їхню мала підтримати середземноморська
фльота, до якої перед самою арабсько-ізраїль
ською війною було додано десять нових воєн
них кораблів, у тому недавно спущений на во
ду літаконосець »Київ«.
Намірам евентуальної совєтської інтервенції
перешкодили З ’єднані Стейти Америки, прого
лосивши бойову готовість своїх збройних сил
у цілому світі. Цікаво, що все це відбулося
докладно в річницю кубинської кризи в 1962
році.

СМЕРТОНОСНІ ПРОМЕНІ
Британська іпрєса повідомила, що англоамериканська лазерна зброя, яка мас популяр
ну назву «смертоносні промені«, буде, правдо
подібно випробувана в астральних просторах.
Такі лазерні промені, над якими вже віддавна
працюють британські інституції у тісній спів
праці з американцями, могтимуть збивати во
рожі сателіти й астральні стрільна.
Більшість лазерних променів є основана на
азоті й вуглекислому газі, але в останньому
часі винайдено лазер, який базується на рідко
му газі ксеноні й ультрафіялкових випроміню
ваннях. Власне такий лазер викликає екопльозії на далеких цілях.
Найкращою обороною перед цими смертонос
ними променями є Обгортання атакованого
об’єкту дзеркальним панцером, що здатний
відбивати їх.
З ’єднані Стейти Америки видають річно на
лазерні дослідження пснад 40 мільйонів долярів, але їх проґрес тримається в найбільшій
таємниці.
Згаданий лазерний промінь має швидкість
186.000 миль на секунду. Стверджено, що в
лябораторійних умовииах він може летко про
дірявити тіло людини.
ЗБРОЄННЯ ЧИ РОЗЗБРОЄННЯ?
Спеціальний відділ Пентаґону, який збирає
інформації про зброєння окремих країн, подає
такі дані: в 1971 році 120 країн світу витратили
на зброєння 210 мільярдів долярів. Супроти
1960 року — це збільшення на 82 відсотки. За
цей самий час кількість вояків у тих країнах
зросла з 19-ти до 23-ох мільйонів.
ЗОА протягом цих двох десятиріч із комер
ційних і політичних мотивів постачали зброю
іншим країнам. Починаючи з 1960 року, вони
продали її на 17,5 мільярда долярів, і ця торгів
ля була важливим активом у балансі зовніш
ньої торгівлі. За цей час доставлено покупцям
209 бомбардувальників, 520 транспортових лі
таків, 1.490 винищувачів, 580 вертолетів, 45
лайнерів, 15 підводних човнів, 11.270 транспор
терів, 4.350 танків, 630.000 крісів і карабінів та
19.920 ракет.
іНа протязі того ж самото часу ЗСА подару
вали десяткам різних країн 184 бомбардуваль
ники, 1.927 транопортових літаків, 9.680 вини
щувачів, 100 міноносців, 24 підводні човни і
2.034 іншого роду кораблі, 19.855 танків, 404.000
вантажних автомашин, 5.000.000 крісів, 270.000
кулеметів і 27.000 балістичних ракет.
В обличчі гарячкового зброєння Совєтського
Союзу й інших комуністичних країн — це єди
ний спосіб стримати їх від мілітарної аґресії.
ЗСА ЗБРОЯТЬСЯ
Не зважаючи на переговори з СССР у
справі обмеження зброєнь, американське міні
стерство війни переводить модернізацію всіх
родів зброї. Це міністерство опублікувало плян
виробництва нової зброї та мілітарного випосаження на найближчі 10 років. Військовоморська фльота вже замовила 134 нові морські

бойові літаки типу »>Ф-14-Томкет«, які за до
помогою ракет можуть знищити ворожі літаки
й ракети. Кошт побудови одного такого літака
виносить 25,8 мільйона долярів.
Командування суходільних військ домага
ється нових вертолетів, які можна було б ужи
вати в боях і перевозити ними військові час
тини. Інші вертолети служитимуть для тран
спортування військового опорядження і при
пасів. Мілітарні фахівці вважають, що таким
способом війська НІАТО в Европі, де є також
американські вояки, зможуть, на випадок вій
ни, подолати советські танки, яких Совєтський Союз має в Европі набагато більше від
ВОАТО. Кошт продукції тих вертолетів сягати
ме понад два з половиною мільярда долярів.
ЗСА мають тепер три літаконосці, порушу
вані атомною енергією, а четвертий »Айзенгауер« увійде в дію незабаром. Американська
військово-морська фльота хоче будувати кош
том одного мільярда долярів іще один атом
ний літаконосець »іСВ'Н-70«, який мав би ввій
ти до дії в 1980 році.
Американські військово-повітряні сили не є
вдоволені теперішнім літаком »Б-52« й мають
готові шгяни нового бомбардувальника »В-1«,
який зможе летіти вдвічі скорше від теперіш
нього »В-52«, везти у два з половиною рази
більше атомних бомб і швидко змінювати висо
ту свого полету. Американське летунство дома
гається 244-ох таких літаків коштом 11,3 міль
ярда долярів. Продукція цих літаків мала б
початися в 1975 році.
В будові вже є нові американські реактивні
бойові літаки типу »Ф-15-ОРЕЛ«, які будуть
найкращими з усіх теперішніх бойових літаків
світу. 729 таких літаків коштуватимуть ЗСА
7,9 мільярда долярів.
Американська суходільна армія працює над
новим танком, який зможе дуже скоро їхати,
мати міцніше опанцерення та різні технічні
вдосконалення. Кошти будови такого танка
виносять півмільйона долярів, але, не зважаю
чи на це, армія замовила цих танків аж чотири
тисячі.
Щоб дорівняти СССР, який будує приопішеним темпом атомні підводні човни, ЗСА буду
ють одне з найбільших атомних суден світу,
що матиме Місткість 16.000 тонн, тобто вп’ятеро
більшу від першого американського атомного
човна »'Наутілюс«, збудованого в 1960 році.
Згаданий атомний підводний човен буде здат
ний дуже швидко плисти, занурюватися глиб
ше й перебувати під водою довше від усіх до
теперішніх того роду човнів.
Такий підводний човен матиме 24 потужні
ракетні бомби з атомними головками, які ви
стрілюватиме на віддаль 16.000 км. Амери
канська військово-морська фльота домагаєть
ся десяти цього типу підводних човнів та
двадцяти трьох дещо менших.
Крім цього, фахівці американської військо
во-морської фльоти розпрацьовують проект
нового воєнного корабля, який мав би велику
швидкість, був би дуже рухливим і міг пере
возити на своєму покладі інші судна, призна
чені для спеціальних завдань. Одначе, ближ
чих подробиць про цей проект покищо немає.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРИСКОП
іВ'се опорядження атомних підводних човнів,
здавалося б, відповідає вимогам сучасної тех
ніки. Все, за вийиятком перископа. Практично
він не зазнав ніяких конструктивних змін іще
з часів 1-ої світової війни. Обертається такий
перископ дуже повільно й має обмежене »иоле
зору«.
'Американська фірма »Гайдро Продактс« за
пропонувала1 замінити перископ телевізійною
камерою. Телаперіокоп «оглядає« навколишню
територію за 9 секунд, а, крім того, він має ще
одну перевагу : може опливати на поверхню у
опеціяльному контейнері, тоді як Підводний
човен залишається на глибині.
АРАБСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКА ВІЙНА
У СВІТЛІ ЧИСЕЛ
Коли в жовтні м. р. розпочалася четверта на
протязі останнього десятиріччя арабсько-ізра
їльська війна, співвідношення Збройних сил
воюючих держав представлялося так:
■ІЗРАЇЛЬ. 'Армія в мирному часі — 120.000
вояків (при загальній мобілізації впродовж
72-ох годин могла бути доведена до 300.000),
700 літаків, 1.700 танків, 1.450 панцерних возів,
350 легких і середніх гармат, 900 важких
мортир і біля 50-ти різнотипових бойових ко
раблів.
ЄГИПЕТ. Збройні сили — 300.000 вояків, 800
літаків, 1.650 важких і середніх танків, 2.000
панцерних возів, велика кількість різнокалібрових гармат, ракет і гармат протилетунської
артилерії і 85 бойових кораблів.
'СИРІЯ. Збройні сили —<140.000 вояків, 400 літа
ків 1.440 важких і середніх танків, 1.СО0панцерних
возів, незнане число ракет, гармат та протиле
тунської артилерії і 20 бойових кораблів.
Після 1:7-денних бойових операцій вони по
несли такі втрати: ІЗРАЇЛЬ — 4.500 вояків за
битими й пораненими, 125 літаків, 840 танків і
панцерних возів й один бойовий корабель;
ЄГИПЕТ — 7.700 вояків забитими й поранени
ми, 242 літаки, 895 танків і панцерних возів та
20 бойових кораблів; СИРІЯ — 7.700 вояків за
битими й пораненими, 179 літаків, 880 танків і
■панцерних возів та 9 бойових кораблів.
Інші арабські держави, які брали тільки
частинну участь у війні, мали слідуючі втрати:
ІРАК — 380 вояків забитими й пораненими, 21
літак і 125 танків та панцерних возів; ЙОРДАНІЯ
— 40 вояків забитими й пораненими і 20 літа
ків та панцерних возів; МАРОККО — 480 во
яків забитими й пораненими.
НОВА ПРОТИПОВІТРЯНА СИСТЕМА
В НФР
Ще в 19Q5 році захіїдньоні-мецькі мілітарні
спеціялісти розпочали працю над винаходом
мобільної протиповітряної системи, яка могла б
супроводжувати панцерні тактичні з’єднання.
Через три роки прототип такої зброї був умі
щений на панцерному возі, а в 1965 році про-

тилетунську гармату калібру 35 міліметрів
умонтували у башту танку типу »Леопард«.
В 1970 році була розроблена нова протилетунська система, яка незабаром увійде на
озброєння західньснімецьких панцерних фор
мацій. Вона складається із двох гармат-близнят калібру 35 міліметрів, контролюється рада
ром і дуже мало вразлива на електронічні про
тидії. Обидві гармати вміщені в танковій баш
ті, яка з великою швидкістю здатна обертатися
на 3600. Залога танку складається із трьох
осіб — командира, водія і стрільця. Танк має
45 тонн бойової вати й має 660 протилетунських
набоїв та 40 високоекопльозійних набоїв для
наземних цілей. Діючи разом, гармати-близнята
вистрілюють за одну секунду 18 набоїв.
МІЛІТАРНА ПОТУГА СОВЄТСЬКОГО
СОЮЗУ НА МОРІ
На основі річного звіту авторитетного амери
канського журнала, зацікавленого морськими
фльотами у світі, совєтська військово-морська
фльота має вж е перевагу 351 над ЗСА в ділян
ці підводних човнів і посідає вдесятеро більше
крейсерів від американців, а, крім того, роз
почала інтенсивну будову літаконосців.
У склад цієї фльоти входять 2 вертолетоносці, 41 крейсер, 120 винищувачів, 92 експор
туючі кораблі, 150 суден із вистрільними
рампами ракет, понад 400 підводних човнів
(із них ТИ, порушуваних атомною енергією),
350 патрульних суден, 300 прибережних ескортових кораблів і понад 100 десантних човнів.
В минулому році норвезька морська розвідка
повідомила, що їй удалося сфотографувати
новий тип ісоветського (підводного човна, озбро
єного шістнадцятьма міжконтинентальними
балістичними ракетами, які мають засяг 4.400
миль (7.000 кілометрів). Це відповідник амери
канського »ТІоляріса«, і іприпуокають, що Советський Союз уже має до десяти човнів цьото
типу.
З нагоди святкування минулорічного дня
совєтської військово-■морської фльоти, 'її голов
нокомандувач, адмірал Ґоршков чванливо за
явив, що GCCP має тепер підводні човни, які
спроможні з найбільшою швидкістю обійти
навколо світу без виринання на поверхню во
ди. 'Наскільки це правдиве — ніхто не знає.
РЕЗЕРВНА ФЛЬОТА ЗСА
Друга світова війна приневолила американ
ський уряд розбудувати до незвичайних роз
мірів свою військово-морську фльоту, щоб
справитися з величезними завданнями бойових
операцій на водах світового океану і транспор
туванням сотень тисяч вояків та мільйонів
тонн мілітарного спорядження на всі континен
ти земної кулі. У висліді цього, американська
фльота наприкінці ІІ-ої світової війни нара
ховувала тисячі бойових і транопортових оди
ниць.
Закінчення цієї війни поставило уряд перед
проблемою, що робити з цією безмірно розбудо
ваною фльотою, яка вже не мала ніякого
застосування. Були голоси, щоб більшу части
ну її продати іншим державам або передати
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на брухт, але обережність, а також швидке
демаскування аґресивних планів Москви за
воювати ввесь світ урятували оправу. Уряд
ЗОА видав наказ 'законсервувати велику кіль
кість морських одиниць у більших воєнних
портах на східньому, 'південному й західньому
побережжях ЗОА.
Сьогодні, майже ЗО років після закінчення
війни їв Норфольку, Сан Дієґо та біля берегів
Вірджінії, Тексасу й Каліфорнії стоїть мовчаз
на мертва фльота найбільшої морської потуги
світу, стоять бойові кораблі, які неодноразово
вкрили славою американські військово-мор
ські сили. Так звана нечинна фльота нарахо
вує сьогодні 768 одиниць, між ними 349 малих
суден і 419 великих кораблів. Між останніми е
4 панцерники, 1 звичайний літаконосець, 8
лїітаконооців для боротьби з підводними чов
нами, один атомний підводний човен, 2 зви
чайні підводні човни, 14 крейсерів і 32 вини
щувачі.
Крім цієї воєнної фльоти, е ще 582 вантажні
кораблі для транспортування, що в сумі дає
1.340 одиниць. Усю цю велетенську фльоту
треба було помалювати спеціальною фарбою,
яка запобігає іржавінню. На кораблях безпе
рервно працюють відво'гкувачі, а по важливих
металевих частинах кораблів пропускають по
стійно електичний струм, який також оберігав
метал перед іржею.
Всю що роботу виконує 1229 цивільних робіт
ників і понад тисяча старшин військово-мор
ських сил. Але час минає, з раками кораблі
старіються щораз більше, та й консервація мас
свої межі. Проте, може бути такий «щасливий
випадок«, що знову завиють сирени, й тоді ця
мертва фльота оживе. При сучасному агресив
ному поході Совєтсь'кого Союзу до панування
над сйітом і шаленій розбудові його військовоморської фльоти така можливість не виключе
на. Законсервований корабель буде готовий до
Д І Ї Н а П Р О Т Я З І О Д Н О Т О -Т рЬ О Х 'М ІС Я Ц ІВ , тоді як для
будови нового корабля треба років.
(Слід відмітити, що ця нечинна фльота ожи
вала вже кілька разів. Частина ЇЇ була урухомлєна в часі корейської війни, частина під час
берлінської ібльокади, потім у році кубинської
кризи й останньо в роках в’єтнамської війни.
Тепер вона очікує нового покликання, щоб ви
конати своє призначення. Коли ж цього не
станеться, то згодом її місце буде там, де по
тонули тисячі фінікійських і римських фреґат,
турецьких Галер, естонських армад і німець
ких підводних човнів, у безмежному царстві
царя морів — Посейдона.

ЗБРОЙНІ СИЛИ НАТО Й
ВАРШАВСЬКОГО ПАКТУ
Згідно зі статистичними даним мілітарних
ескспертів, НАТО має 777.000 вояків (28 дивізій,
із них 5 американських), 6.600 танків, 2.950 літа
ків, 7.000 нуклеарних набоїв і 216 важких
бомбардувальників.
Збройні сили Варшавського пакту склада
ються із 870.000 вояків (59 дивізій, у тому 27
совєтських), 20.000 танків, 7.150 літаків, 3.500
атомних набоїв, 600 суходільних ракет і 7000
важких бомбардувальників.
Слід відмітити різницю в кількісному 'окладі
совстських та американських і західньоевроіпейських дивізій. Перші мають у своєму складі
від 9-ти до 10-ти тисяч вояків, а другі — від
16.000 до 17.500.
Треба відзначити ще один важливий фактор.
У той час, коли Варшавський пакт має у своє
му запіллі величезні суходільні простори, то в
запіллі НАТО розливаються морські води, й
Совєтський Союз, який посідає поблизу кор
дону додаткових кількадесят дивізій і 6.500 бо
йових літаків, може на протязі дня вислати
на фронт 4-і5 дивізій. Що ж торкається З’єд
наних Стейтів Америки, то для транспортуван
ня двох дивізій до Евроіпи їм потрібно кількох
тижнів, а у випадку резервних дивізій — на
віть кількох місяців.

СТРАТЕГІЧНА ОФЕНЗИВНА ЗБРОЯ СССР
СовеТський Союз має стратегічні ракетні
війська, які нараховують понад '350.000 вояків,
що обслуговують 1.530 міжконтинентальних
ракет і 600 ракет середньодистанційного засягу. Більшість із них знаходиться на західньому кордоні іСССР, а решта — на схід від Уралу.
Крім цього, ідо диспозиції стратегічних ракет
них військ с 560 балістичних ракет, заінстальованих на покладах 61-го підводного човна,
140 далекодистанційних бомбардувальників і
700 бомбардувальників середнього засягу.
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Пам’ятник поляглим воякам І Дивізії УНА
в Б ір б а в м , п о с т а в л е н и й Б р а т с т в о м » Б р о д и -

Лев«.

Огляд військовознавчих видань
DIE WEHRSTRUKTUR IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

ANALYSE UND OPTIONEN. BERICHT AN DIE BUNDESREGIERUNG
1972/1973.
Вищезатитушована публікація на 383-ох 'сто
рінках Обговорює всі проблеми, які є пов’язані
з Бундесверою. Це звіт опеціяльної комісії, яка
на підставі докладної аналізи сучасного полі
тичного положення Німецької Федеральної
Республіки '(НФР) у формі звіту дає докладний
огляд, разом із пропозиціями. Між членами
комісії є прізвище асистента директора Міжнароднього Інституту для 'Стратегічних Студій
у Лондоні — д-ра Христофа Бертмана; інші
члени комісії — фахівці різних галузів госпо
дарського, політичного й культурного життя
НФР. Ця спеціяльна комісія була покликана
до діяльности урядом НФР 9. 7. 1970 р. В її
склад входить 18 членів. Завдання комісії:
1) докладно проаналізувати та устійнити всі
конечні вимоги, які є необхідні для втримання
потрібного оборонного поготів ля в 70-их роках;
2) подати вислід досліджень розвитку оборон
ної 'структури й відносні оптаДії на кінець 70-их
років. Самозрозуміло, під час 'аналізи комісія
багато уваги присвятила проблемі розвитку
міжнаціональної політики й допасуваганя до її
розвитку відповідних заходів оборони НФР в
рамах Атлантійського союзу.
У висДіді аналітичних доходжень комісія
устійнила: НФР мусить Дбати про розвиток
власних, готових для кожночасного введення
у дію збройних сил; мілітарна безпека зали
шається як конечний фундамент для політики
відпружання; Атлантійський союз на необме
жений час, як оборонно-політичні рами, й
НАТО, як мілітарна організація, залишаються

Наземні сими
ІВОЯКІВ
дивізій
панцерів
Летунство

ґарантом безпеки й політичним просторам розгри. Проект оборонної структури передбачає
активну службу — 411.000-495.000 чоловік +
резерва, що в сумі дає 485.000-525.000 чоловік.
Певний оборонний розмір мав би виносити —
1,2 млн. чолойік. Під організаційним оглядом
оборонна структура передбачає 24 повні бри
гади і 12 кадрових бриґад. Структура яко'сти й
розміру мусить відповідати стратегічній кон
цепції Оборонних плямів НАТО. Ця структура
мала б бути гнучка, залежно від відпруження
або напруження міжнаціонального положення.
Оборонні витрати мусять бути допасовані до
рам можливостей НФР, враховуючи також
визначений союзний вклад для спільної обо
рони. Бундеовера, як союзна армія, зобов’язана
виконати кожну вимогу -спільної оборони. Ко
місія, маючи на увазі сучасне світовополітичне
й військовостратегічне положення, не вірить у
зміну відношення сил у користь Заходу. Та
кож на випадок угоди між Сходом-Заходом
щодо обостороннього рівномірного поменшен
ий військових частин, сила відстрашування й
оборони Союзу м у с и т ь залишитися й бути
постійно вдержувана у вимаганих розмірах.
Цей висновок є вислідом багатосторонньої ана
лізи проблеми безпеки й політичної оборони
НФР.
На стор. 47 реферованої публікації є надру
кована порівняльна Діяграма регіональних сим
НАТО й Варшавського пакту на 1. 10. 1972 р.,
яку подаємо нижче:

Н'АТО
(союзні сили в НФР)

Варшавський пакт (сили
НДР, Польщі і ЧССР)

725 000
28 2/3
6 600

860 000
59
14 000

НАТО

Варшавський пакт

тактичне летунтво

3 000

7 000

вистрільніі рампи для ракет
повітряної оборони

1 000

920
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Коли йдеться про відношення сил НАТО і
Варшавського пакту на кінець 1973 р., для
орієнтації подаємо дані за Інститутом для

Стратегічних Студій у Лондоні з публікації
“The military balance 1973-74”:

Північна й Центральна
Европа
НАТО
Варш. | в тому
пакт
| СССР
панцерних дивізій
механіз. дивізій
наз. сили разом
панцерів
тактичне летунство
легких бомбардувальників
винищувачів
розвідних
штурмовиків

Південна Европа
Варш,
в тому
НАТО
пакт
СССР

10
14
600 000
6 500

33
35
900 000
17 000

21
20
600 ооо
10 000

6
31
530 000
2 150

7
21
320 000
6 200

3
4
90 000
1 700

140
1 100
300
350

250
1 400
550
2 100

200
1 по
400
1 ПО

6
450
1125
275

ЗО
125
90
950

ЗО
50
40
450

Комісія ствердила: «Рівновага сил мід обидвом суперпотугами — ЗСА й СССР і їх перева
га над силами інших держав залишиться незміненою, тому творитиме важливий фактор у
світовій політиці. Свою далекосяжну цілеспря
мованість СССР виявляє передусім форсовним
нуклеаріним і воонно-іморським зброєнням. Вод
ночас ЗСА були змушені обмежити свою заанґажованість у багатьох частинах світу, однак
далі зберігають свою світову вирішальну ролю.
Вени є зацікавлені зберіганням нуклеарноостратегічної рівноваги СССР. Обостороннє від
страшування від нуклеарної війни рівночасно
обидвом еуперпотугам відбирає можливість
довільних політичних маневрів, а найкращим
доказом того була недавня війна на Близькому
Сході. З уваги на вразливість СССР, комісія
сумнівається в тому, чи він відважиться засто
сувати мілітарну силу, як засіб політики, проти
Заходу. На особливу увагу заслуговує абсолют
на господарська перевага ЗСА над СССР. Йо
го -господарська відсталість є Ахіллевою п’ятою
потужности; на цьому відтинку Совєтський
Созю мабуть ніколи не позбудеться неза
лежносте.
Стратегія 'НАТО тісно пов’язана з тактичним
і стратегічним відстрашуванням. Вона перед
бачає змінність реакцій на окремі дії против
ника, не зважаючи на їх характер. Кожна
конфронтація противника кожночасно може
бути без ризика ескалації ліквідована, а тільки
в неуииинимій констеляції могла б бути засто
сована иуклеарна зброя.

Багатої проблематики, обговореної на підста
ві аналізи на сторінках коментованої публіка
ції, не дасться хоч би загальничково заторкяути в цій короткій статті. Н-аправду, дуже
багато проаналізованих у публікації проблем є
цікаві для кожного, хто займається слідкуван
ням особливо за військовою проблематикою.
Численні й різноманітні діяграми насвітлюють
розвиток Бундесвери від самих початків її
організації, узглядняючи кошти вдержання і
Еишколу. Також у публікації є багато даних
про союзні збройні сили НАТО, зокрема біль
ших держав. І так, наприклад, під кінець 1972
р. Велика Британія вдержувала під зброєю
загалом — 350.000 чоловік; у тому числі — наземлі сили — 170.000, летунство — 100.000, воєн
но-морські сили — 80.000. Крім цього, до зброй
них сил іще належали 10.000 не-британців і
15.000 жінок із військовими ранґами.
Збройні сили Канади — загалом — 84.000 чо
ловік, у тому числі — 34.000 наземні сили, 14.000
воєнно-морські і 36.000 летунство.
Збройні сили ЗОА — загалом — 2.390.000 чо
ловік. іУ тому: наземлі сили — 860.000, морсь
кий корпус — 200.000, воєннотморські сили —
600.000, летунство — 730.000.
У зв’язку з постійного модернізацією зброєневих систем і різних родів воєнної техніки, в
останніх роках значно зросли кошти особових
видатків -і технічного випосажєння великих бо
йових з’єднань. Для орієнтації подаємо тільки
загальні суми таких витрат, у яких враховано
персонал, матеріал, інфраструктуру й загальні
кошти:

Наземні сили

1970

1971
(в мілн. цім. марок)

1972

панцерна ґренадирна бриґада
панцерна бригада
стрі'лкова бриґада (єгербриґ.)

59,7
63,5

76,1
79,6
71,6

82,9
83,0
75,7

Летунство
ескадрилья винищувачів
легка бойова ескадрилья

72,9
43,9

79,2
49,0

97,1
55,5
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розвідна ескадрилья
транспортова ескадрилья
протиповітряна оборона
ПІКЕ — полк 72 вистрількі рампи
полк протилет. оборони
ГАїВК, 72 вистрільні рампи
полк далек'озасяжното зв’язку

68,8

75,7

82,4
80,0

49,2

56,9

74,2

74,6
28,4

80,4
31,-3

92,3
35,4

Морська фльота
ескадра (4) винищувачів
ескадра винищувачів інш. кляси
ескадра швидких човнів (8 човнів + 1 тендер)
ескадра підводних човнів (6 підв. човнів)
ескадра літаків для оборони

29,2
40,4
18,4
17,2
70,6

31,1
46,3
21,4
19,0
79,9

34,3
52,9
'24,5
20,6
90,1

Коли йдеться про ціни нових зброєневих сис
тем, то вони постійно зростають. Наприклад —
■панцер »М-47« коштував — 0,6 млн. нм., а його
наслідник »Леопард« коштує — 1,1 млн. нм;
винищувач »Старфайтер« Ф-104«, будова з 4968
коштував 9 млн. нм., а будова з 1971 р. — »Пантон РФ-4 Е« — 23 млн. нм.

Повищі дані є орієктаційні й загальникові.
В загальному публікація всесторонньо інфор
мує, самозрозуміло фахівців воєнної справи,
дослівно про все, що входить у засяг сучасної
оборони, з узгляднєнням різних оборонних
структур, стратегії і тактики атомової доби.

Ф. К.

Полковник Євген РЕН
»НА ШЛЯХАХ ЕВРОПИ«

(РЕЦЕНЗІЯ НА ОДНОЙМЕННУ КНИЖКУ РОМАНА ЛАЗУРКА,
ЯКА ВИЙШЛА ІЗ ДРУКАРНІ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ І УД УНА
В ЧІКАҐО)
На вступі слід 'Відмітити, що кожна книжка
про Дивізію є додатнім вкладом для студій
історії наших Визвольних Змагань, тому треба
радіти, що автор завдав собі багато труду, щоб
так широко й докладно описати своє перебу
вання в Дивізії. Він змальовує дуже обширно її
організацію, вишкіл дивізійників, початок боїв
під Бродами (запасного куреня), перебування
Дивізії у Словаччині та Югославії, протипартизанські акції та останні бої під Фельдбахом.
Цікаво описує він вишкіл і той запал, із яким
наші вояки взялися до пізнання нової зброї і
тактики, як чистили хусточками гарматні зам
ки та у вільних хвилинах ішли також до своїх
■гармат, щоб взаємно вчитися й оволодівати
новими видами зброї (Стор. 50).
Дуже влучно висловлюється автор про зна
чення пісні у війську, кажучи, що пісня єднає
стрільців, і, співаючи, вени переживають може
вперше почуття своєї єдности, своєї сили й
енергії (Стор. 78). Це справді вірне твердження,
однак пісня мас таке значення не лише у
війську.
іРівнож кілька разів згадує про те, як без
мірно радіє населення, коли бачить наших
вояків (Стор. 86 й інші). Діти кричать: »Вуйку,
вуйку, це наше, українське військо !..« Крім
того, вірно змальовує нашу вдачу й наш укра

їнський індивідуалізм (Стор. 1.14), як також
образно віддзеркалює проведення наших свят
у війську — Великодня й особливо Водосвяття
— та яке це робило додатне враження на сло
вацьке населення (Стор. 23, 178).
Що ж торкається битви під Бродами, то вона
описана лише коротко, бо автор був у запасно
му курені, який одразу зміг вийти з оточення
(Стор. 99). Далеко докладніше описаний бій під
Фельдбахом, а також вірно подані труднощі
боротьби проти партизанів (Стор. 204-205).
Цікавим є зображення тих зВірств, які вчи
нили большевицькі війська, коли перший раз
увійшли до двох німецьких міст — Гогєнзальцу й Ґольдапу. Автор мав змогу оглянути ці
міста після поновного здобуття їх німцями й
що побачив? »На вулицях трупи цивільних
жінок із відрізаними грудьми...« (Стор. 160).
Натомість стає д и е н о , що якось неправдо
подібно, а то й по-фантастичному описаний
перемарш нашого війська зі Словаччини до
Югославії. Тоді воно мало б пройти на протязі
одного дня чи за добу 115 кілометрів. Чогось
подібного не було й не буде в жодній армії.
Можливо, що наші хлопці їхали возами, але
пішки, навіть без зброї, — такої дистанції не
подолає й сам Нурмі.
Є ще деякі негативи, про які не можна не
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згадати. Детально описуючи полон, автор дуже
гЬстро виступає проти наших старшин, що во
ни »не оборонили кількох наших полонених,
які «організували» харчі з якогось американ
ського транспорту» (Стор. 280-282). Усім відомо,
що в полеш вояки завжди голодують, але тре
ба признати, що доня міряння етики немає двох
мірил. Автор одобрюе (на стор. 236) розстріл
трьох українських стрільців за те, що вони
забрали з розбитого івагсну кілька метрів
якоїсь коронки, й дослівно пише так: »Є наказ,
що не Ьільно грабувати, то не вільно й кінець«.
А в іншому місці сам описує, як він виміняв
за мисливські рушниці 70 кілограмів солонини
(Стор. 183). Отже, не дозволяє стрільцям, а сам
міняє, значить одобрюе крадіж із вагонів тран
спорту та ще й неґативно висловлюється про
старшин, які не оборонили тих, що були спій
мані при «організації» харчів. Знову ж напри
кінці книжки пише про те, що вже після пере
ходу на цивільний статус, коли він працював

■при американській військовій частині, то сам
«організував» харчі.
Роблячи закиди старшинам, автор подає їхні
прізвища. Але це не були справедливі закиди,
бо, який би не був голод, то зловлених при
«організації» чужого добра ніколи не можна
толерувати. Між іншим, треба відмітити, що ті
зловлені втекли й ніякої кари не відбули. А
в додатку до всього слід висловити здивован
ня, що п. Рихтицький, який редаґував книжку
«На шляхах Европи«, не запропонував авторові
виеліімінувати таку дражливу й нікому непо
трібну згадку про ці «організування».
Але, як кажуть, немає діла без помилок. Назагал добре, що появилася ця книжка й дещо
освітила дії Дивізії, а особливо характеристику
опівдії між українцями й німцями. Найважли
віше те, що чини Дивізії всі вважали за виз
вольні змагання, тому йшли до неї і лише тому
часто терпіли голод, холод та всі воєнні неви
годи, а то й гинули по-геройському в боях.

К. КРУПСЬКИЙ

ШПИГУНСЬКА ВІЙНА ЗА ЕВРОПУ
»The Secret War for Europe« by Louis Hagen.
Stein and Day (Publishers), New York.
■Мабуть, ніколи в історії народів шпигунство
не досягало таких розмірів, як воно досягло їх
у нашому часі. І хоч пересічний та льояльний
громадянин іще далі іглядить на цю «профе
сію» з почуттям погорди, то однак, на неї так
не дивляться урядові чинники могутніх країн
нашого часу й витрачають на вишколювання
та втримування шпигунів колосальні фонди.
До такого висновку приходить читач, якому
попаде до рук книжка Люїса Гейґена п. н.
«Секретна війна за Европу«, опублікована ви
давництвом і»Стійн енд Дей« у Нью-Йорку в
1969 р.
Автор присвячує названу книжку своїй дру
жині й донечкам із висловами подяки за те,
що вони пробули два роки в »екзилі« в Німеч
чині, де він порпався по архівах за матеріалом
для названої книжки.
Гейґєн народився в Берліні в 1916 році. Від
1936 р. жив в Англії, а в часі другої світової
В ІЙ Н И служив 'ПІЛОТОМ планерів (безмоторових
літаків). Про досвід ііз воєнного часу написав
книжку, яка була »бестселлером«.
Центральним тереном тієї секретної війни,
описаної Гейґєном, стала Німеччина від часу
закінчення другої світової війни. В повоєнних
роках ту війну вели переможці над гітлеризмом, а пізніше в неї почали включатися ні
мецькі сили, що скорим поступом розвинули
службу державної безпеки і зв’язаний із нею
цілий розвідний та контррозвідний апарати.

Першим повоєнним творцем німецької роз
відки став генерал Ґелен, який за Гітлера по
ставив військову розвідку на високий рівень.
Навіть у чаЬі відвороту німецької армії із ехіднього фронту Ґелен доказував неймовірного
оприту одержувати дані про іпляни й місця советського наступу і тим зменшував німецькі
втрати.
Найризиковнішим, але вдалим плинам Ґелена була достава літаком у совєтське запілля
двох совєтсь'ких військових старшин. Свою
місію почали ті шпигуни у військових стар
шинських уніформах совєтської армії. Один із
них їв уніформі майора з бойовими відзначен
нями на грудях, а другий у іранзі старшого
ляйтєнанта.
’Вручивши довірочного листа в канцелярії
військового штабу, майор Посухін (насправді
Міллер) одержав дозвіл оглянути дещо з війсь
кових прифронтових позицій і зорієнтуватися
в місцях советського наступу. По трьох тиж
нях Міллер Стояв перед ген. Ґеленом складаю
чи звіт із незвичайно рисковної місії, яка по
чалася в уніформах, а закінчилася в цивільних
одягах. На поданий кодом радіосигнал німець
кий літак осів уночі в советському запіллі та
майже чудом забрав Міллера, бо советська роз
відка впала на слід і зробила засідку. Літак
був обстріляний. Легко поранений і вичерпа
ний із сил Міллер таки дістався до літака. Він
приніс німцям не тільки цінні відомості, але
також частину мікрофільмів, бо друга частина
була у другого шпигуна »Ігоря«, який мусів
залишитися на советській території.
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іГітлер ніяк не хотів вірити у правдивість за
планованої Ґеленом й успішно виконаної місії.
Він попав у фурію і казав, що Ґелена треба
замкнути до дому божевільних, але за Ґеленом
обстояв фельдмаршал Ґудеріян та інші впли
вові військовики, які належно оцінювали пра
цю Ґелена. Однак, таке трактування Гітлера
глибоко вразило генерала Ґелена, який уже до
кінця війни залишився в тіні.
Від того часу Ґелен почав плянувати, щоб
кінець кійни застав його й найближчих йото
співробітників у частині Німеччини, окупова
ній альянтами.
Ґелен мав добре встановлену сітку агентів у
Совєтсвкому Союзі. 'Перед розвалам гітлерів
ської Німеччини, Ґелен поінформував своїх
шпигунів про те, що їх праця переривається
тільки на короткий час, бо незабаром вони зно
ву працюватимуть для Німеччини, нарід якої
існуватиме далі.
Ґелен віддався до рук американцям і запро
понував їм співпрацю під умовою, що та спів
праця в ніякому разі не суперечитиме інтере
сам німецького народу.
В короткому часі після закінчення війни
біля Франкфурту при військовій американсь
кій розвідній службі постала німецька прибудівка під керівництвом ген. Ґелена. Робітники
тієї прибудівки носили американський війсь
ковий одяг й отримували повне удержування
із платнею. іВ більшості то були колишні ні
мецькі військові старшини, які вповні .посвя
тилися праці проти Росії. Вони зробили це сві
домо, знаючи, що їхня праця знайде кращу
оцінку від оцінки божевільного Гітлера, — ка
же автор.
В новій прибудівці працювало багато знавців
Советського іСоюзу, й та нова організація —
каже автор на 37 crop., — дала основну струк
туру, на якій побудовано американське ОіАйЕй
(Сєнтрал Інтелідженс Сервіс), створену прези
дентом Фруманом у липні '1947 року в цілі про
тидії промосковській розвідці.
Сама техніка -праці й організаційна структу
ра »Ґелєнової організації» відразу були побу
довані з великою практичністю, що відповіда
ла повоєнній ситуації. Та установа швидко ви
росла в потужну й успішну організацію, яка
мала своїх людей скрізь по Східній Европі, а
коли у 'квітні -1956 р. Західна Німеччина стала
суверенною державою, то організація Ґелена
була офіційно перенесеною до західньонімецького уряду з назвою ’»Бундеснахріхтениінст«
(у скороченні БНД — Федеральна Розвідна
Служба).
Від самого початку діяльности ген. Ґелена
сойєти не опали також. Вони ж уважали себе,
й на ділі були, спецами у шпигунстві й у вся
кій підривній роботі. Тепер, використовуючи
-становище переможця, -мали прекрасну нагоду
й іще більші можливості для шпигунства та
підривної рбботи в Західній Німеччині, де -схре
щувались впливи переможців, -що репрезенту
вали дві протилежні політичні системи.
За допомогою шантажу -совєти вербували в
усіх окупованих країнах Охідньої Европи -шпи
гунів і відсилали їх у диверсійних цілях ідо Західньої Німеччини. -Арешту®ання -советських

шпигунів в Західній Німеччині до 1956 р. до
ходило до двох тисяч -річно, а після 4956 р.
зросло до трьох тисяч річно. Клясичним при
кладом вербування агентів шантажем може бу
ти вбивник Ребета й Бендери, Богдан 'Сташинський, який став агентом Москви не з власної
волі, а під тиском КҐБ. Сташинський хотів
відвернути загрозу від своїх родичів і сестри
й таким чином, проти власної волі, став убивником. Подібних прикладів бачимо більше в
ннижці Люї-са ГейГєна.
Маючи довголітній -досвід у шпигунстві, мос
ковська розвідка завдала великої шкоди не
тільки Ґеленовій організації, але пізніше та
кож і німецьким державним органам безпеки
БФФ (Бундесамт фір Ферфасунґсшуц — Фе
деральне Бюро для Безпеки Конституції, що є
німецькою державною контррозвідкою).
-Наприклад, у БНД на протязі десятки років
працював незвичайно здібний аґент Гайнц
Фельфе й за той час дійшов до високого посту.
Ввесь той час Фельфе служив також -совєтам.
Маючи -доступ до більших таємниць, він пере
дав -совєтам Мікрофільми -з великої маси доку
ментів. Використовуючи своє становище, Фель
фе затушовував злочини і сліди советських
шпигунів у Західній Німеччині.
На суді Фельфе признався до всіх злочинів
і заявив, що робив те все -свідомо, щоб помсти
ти альянтам збомбардування його родинного
міста Дрездену, а також нелюдське тракту
вання й тортури в таборах німецьких воєннополонених на Заході. -Після -розкриття афери
Фельфе ген. Ґелен мало не зрезиґнував із
посту голови БНД. Друга подібна афера відбу
лася в БФФ, шеф якої Отто Йсн несподівано
опинився у східньому Берліні. Через кілька
днів після втечі Отто Йон промовляв на -пресо
вій конференції і -критикував Захід. Не меншою
несподіванкою було й те, коли після 17-ти мі
сяців той самий Отто Йон утік назад до Західньої Німеччини, то тут його арештували й
судили. Йон твердив, що він упав жертвою на
сильного охоплення. Перебуваючи в західньому
Берліні, він відвідав приятеля доктора ВольГемута, котрий почастував його напоєм, з
якого Йон протверезів -аж у головній квартирі
К-ҐБ на Карльсгорсті у східньому Берліні, а ту
п-ресову конференцію він скликав під -приму
сом, щоб оминути тортури.
Треба мати на увазі те, що Йона запросив на
становище президента БФФ канцлер Теодор
Гойс. Йон був відомий із протинацистівського
і протикомуністичного наставлення, а його бра
та розстріляло Ґештапо разом з іншими змов
никами, які зробили невдалий замах на Гітлера
в 1944 р.
Німецький Федеральний Оуд -засудив Йона
лише на 4 роки тяжкої праці. Після звільнення
із в’-язниці в 1958 р. Йон виступив свідком
проти д-іра ВольГемута, якого в міжчасі ареш
тували в Західньому Берліні за шпигунство в
користь CCQP.
'Наводимо кілька речень про зустріч Отто
Йона з д-ром ВольГемутом на суді:
«Тільки цих двох знали правду. Тепер вони
Еіч-на-віч стояли проти себе вперше від вірної
ночі 20-нго липня 1954 р. Чи вийде правда те
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пер? -Йон стояв з одною рукою в кишені, 'Окри
ваючи своє внутрішнє напруження за деяку
зневажливу ароґантність, і іпильно глядів на
Д-іра ОВольґемута, який стояв шроти нього із
самопеЕністю, з якою лікар глядить на пацієн
та. Отто Йон високий, кремезний, фізично
сильний, з густим ясним волоссям і малопоміт
ними парубоцькими рисами.
«Д-р (Вольґемут стрункий і елегантний, із блі
дим, інтелектуальним обличчям та м’якими
рухами.
»Йон говорив 4 години. Він відбігав від теми
й повторювався. Вольґемут забрав тільки три
чверти години й говорив спокійно. Кожен із
них настоював на тому, що має рацію, однак,
виміна слів поміж тими двома людьми не дала
відповіді на те, хто з них говорив правду, а хто
брехав.
Отто Йон: »Чи можу опитати д-ра Вольґемута
про те, як то сталося, що я пробудився наступ
ного дня на Карльсгорті?«
Д-р Вольґемут: «(Можу тільки відповісти, —
що не треба було так багато пити«. (Отто Йон
був знаний із того, що в товаристві е дуже ми
лий, але любить перебрати мірку в питтю).
Отто Йон: «Хочу вияснення на дивну пове
дінку людини, яка називала себе моїм прияте
лем і яка продала мене москалям за те, щоб
здобути для себе становище їв Харітеж.
Д-р Вольґемут: »Мені прикро, що ми обидва
мусіли взяти участь у такій поганій грі«. Із
цього в 'суді ніхто нічого не довідався.
Ще більший скандал вийшов із судової роз
прави за шпигунство в користь советів члена
німецького парлямєнту Альфреда Френцеля.
Його арештували після того, як він промовляв
у кабінеті міністрів та одержав за промову
стоячу овацію й особисті ґратуляції від канц
лера Конрада Аденауера.
Належачи до державних комітетів безпеки
й озброєння та маючи зв’язки з такими ж комі
тетами при НАДІО, Френцель передавав чехам,
а ті москалям, ключові таємниці не тільки про
пляни озброєння Німеччини, але й також пляни про озброєння Н-АТО
Френцеля засудили на найвищу кару тюрми
— на 45 років тяжкої праці, але після того, як
Френцель зрікся німецького громадянства і
прийняв чеське (він походить із Судетів), йото
виміняли за німецьких шпигунів, що сиділи в
московській тюрмі Люб’янці.
Друга частина книжки іп. н. «Шпигунство
вигнаївцівж починається аферою Богдана Сташинського — вбивника Степана Бендери і
д-ра Лева -Ребета. На 28-ій сторінках книжки
описана справа Сташинського, яку автор пред
ставляє на основі судових протоколів. У за
гальному, тут не знаходимо багато нового.
Опис пригадує те, оцо писала німецька й аме
риканська преса в часі процесу Сташинського.
Думаю, що ту частину книжки кожен укра
їнець читатиме із жалем, якщо не з болем сер
ця, бо тут таким наявним стає те, що брат

підняв руку на брата тільки під тиском обста
вин. Пригадую собі, як то хотілося того, щоб
Сташинський дістав хоч досмертну тюрму, як
що не кару ©мерти за плановане вбивство двох
невинних людей і великих українських патріо
тів, хоч ми вж е знали про те, що кара смерти
в німецьких судах була скасована.
Та коли глядимо на цю оправу з перспективи
часу і після розкриття інших шпигунських
афер, змінюємо дещо наш погляд тільки тому,
що іми виразніше бачимо те, що тут головним
злочинцем являється Москва. Коротко -й цікаво
та на мистецькому рівні автор виводить чита
чеві більше людей, які впали жертвою москов
ського (Підступу і брутального терору.
Німецького патріота адвоката д-ра Вальтера
Лінзе викрили німці і передали йото на руки
москалям. Подібних убивств, охоплення людей,
терору та насильства було багато більше, але
аранжером усього була і є Москва.
Президент суду закінчив розправу Сташинського словами: «Присуд цього суду не має за
міру зруйнувати життя підсудного, а зміряє
допомогти йому в покутіж.
Пишучи про Сташинського на ст. 125, автор
твердить:
«Цей малий куток Европи був сполучною
дорогою, де схрещувалося велике число доріг.
Подорожуючі зустрічались, силою виборювали
собі першість переходу й відходили в забуття.
Тут римо-католики зударилися із греко-православними, поляками з австрійцями, москалі з
німцями, а всі вони разом з українцями, які
вважають ту країну -своєю. Кожен раз в історії,
як змінювались окупанти, українці організува
лися та воювали за свою свободу, однак, той
бич неволі переходив із рук одного окупанта
до рук другого. Від першої світової війни час
тини ІУкраїни були окуповані на зміну австрій
цями, поляками, москалями й німцями. Батько
Богдана і його українські націоналісти воюва
ли проти них усіх. В 1-944 р. країна опинилася
знову під комуністичним контролем, але цим
разом багато зі старшої Генерації, включно з
Богдановим батьком, стали зовсім розчаровані,
хоч вони не втратили основної віри та не хоті
ли належати до комуністичної партії. Вони ви
рішили жити пасивно. Довгі роки розчаруван
ня могли б були знищити бажання незалежности, якщо б українці з-за кордону не збіль
шували допомоги партизанам, які тепер уже
-складалися з молодої Генерації, разом із не
багатьма впертими старшими людьми«.
ІВ описі про Сташинського не бракує воро
жих, а то і шкідливих тверджень вбік україн
ської еміграції, зроблених Сташинським і до
повнених неприхильними нам німцями. Транс
літерація, як самого імени Сташинського, так і
пов’язаних -із цією оправою місцевостей в За
хідній Україні не-українська.
А як бачимо з наведеного, то з Української
Греко-Католицької Церкви зроблено «грекоправославнуж.
Автор пише, що розправа проти Сташинсь
кого була сенсаційною в повоєнній Німеччині,
й усі місця для публіки в суді були заздале
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гідь розпродані, а Сташинського впроваджено
до суду з підвалу й під важкою охороною так,
що фоторепортери чекали даремно біля входів
до суду. Щонайменше половина публіки гово
рила '»'СЛОВ’я Н С Ь К О Ю « мовою.
«Було цікаво знати, звідки взялися гроші на
те, щоб дати можливість стільком українцям
■прибути до Карльсруге від екзильних органі
зацій по всьому світі. Другий у команді Бенде
ри, Стецько, був там. Також була Ребетова вдо
ва в жалібному одязі, а Бандерова 21-літня
денька, студентка з Канади, яка заступала
свою матір, прибула в супроводі трьох адвока
тів, з яких один був колишній американський
конгресмене.
Виходить, що, на думку автора, українцям
неначе не вільно здобутися на кількадесят ти
сяч на подорож до Німеччини, а другим навіть
вільно вдержувати державу за американські
гроші й видавати колосальні капітали на оз
броєння, щоб вести війну. Так то виглядає по
няття демократичної рівноораіЕіности народів
та об'єктивносте поглядів на міжнародні полі
тичні справи.
В інтродукції автор, між іншим, каже, що в
Мюнхені, де були замордовані українські про
відники Ребет і Бандера, там, у їхній модерній
головній квартирі, ті провідники ексгремних
українських
націоналістичних
організацій
ОУНр. претендували на те, що вони репрезен
тують 45 мільйонів українців.
Вступне слово до названої книжки написав
англійський опеціяліст у ділянці розвідки сер
Кеннет Стронґ, який, між іншим, каже, що
чинник національно розвідно-шпигунської ма
шини існуватиме так довго, як довго існувати
муть національні держави.
Під подібним кутом погляду (до погляду сера
Кеннет Стронґа) пише автор свій посткриптум
п. н. «Шпигунство й рівновага сил«.
У цьому розділі автор висловлює погляд, що
в теперішньому часі шпигунство відограє на
віть позитивну ролю, коли глядіти на ту ролю
з точки зору світового маштабу міжнародних
проблем. Ось, наприклад, — каж е автор, —
завдяки розвідкам вдалось відвернути ката
строфу війни в часі кубинського конфлікту за
Кеннеді.
Завдяки шпигунам, обидві сторони потуг зна
ють кожна свої і ворожі сили, й коли котрась
сторона відстає, то довідується про те тільки
■при допомозі розвідки й таким чином це дає
можливість зберігати рівновагу сил, а рівнова
га сил є запорукою миру в нашому часі.
Автор каже, що СіАйЕй організація засвоїла
багато практик від совєтської розвідки та що
тепер обидві сторони послуговуються своїми
розвідними організаціями в боротьбі за впливи
в різних частинах світу.
Треба признати те, що названа книжка Люїса Гейґєна дуже цікаво написана, так що чи
тач не може відірватися від неї, коли зачне
читати її. В ній коротко, але виразно схоплені
ті моменти, як не один став знаряддям шпи
гунства, навіть не здаючи, собі справи із своєї

ролі, й опам’ятався вже тоді, коли не було ні
повороту, ні виходу 'зі ситуації. 'Ставши шпи
гуном, людина зовсім тратить свою волю та стає
слухняним знаряддям 'своїх зверхників.
В посткриптумі автор звертає увагу на те, що
такі інституції, як СіАйЕй та подібні, можуть
творити загрозу навіть для самої демократич
ної системи, бо, вирісши в силу, така органі
зація мас тенденцію надуживати свої права. Як
приклад такої небезпеки, автор наводить аферу,
пов’язану з німецьким журналом »Дер Шпіґель«, головний редактор якого Кснрад Алєрс
став жертвою безпідставного арешту, базовано
го на заздрощах у державній політиці.
При цій нагоді варто згадати й те, що в
останніх рокаїх поміж Советським Союзом і
Заходом широко прийнялася виміна перелов
лених і засуджених шпигунів. Ось недавно ми
чули через радіо, що Америка за кавцією від
пустила совєтського шпигуна на відпустку до
хворого батька в Советському Союзі. Невже
справді новий погляд на шпигунство? Якби во
но не було, відкрита в названій книжці тільки
маленька частинка з цієї ділянки каж е нам,
що обережність ніколи не зашкодить.
И. А. Камков, В. М. Конопляних — »Военньіе академии и училища«. Воєнное Издательство Министерства Обороньї СССР.
Москва, 1972.
Малого кишенькового формату ілюстрована
публікація в російській мові, об’ємом 310 сторі
нок, дає вичерпні інформації про воєнно-нав
чальні заведення СССР. Публікація мас 6 роз
ділів: 1. Початок шляху до воєнної освіти, 2.
Правила прийому — порядок, підготовка і
вступ до воєнно-навчальних закладів, 3. Нав
чання у воєнно-навчальному заведенні, 4.
Особливості заочної освіти воєнно-служителів,
5. Порядок опрацьовування дипломних праць,
проектів, задач, їх оборона і складання дер
жавних іспитів, 6. Деякі питання підготови
наукових кадрів.
Із 1-го розділу довідуємося, що в теперіш
ньому часі більше 65°/о старшин полкового
звєна є молодші 30-ти років. Вони не проходи
ли воєнної школи 2-ої світової війни, однак
«володіють кипучою енергією, бойовим запалам
і запасом знань«. Майже 90% цих молодих
старшин — члени компартії. В загальному ко
муністи й комсомольці творять майже 80%
складу совєтських збройних сил.
'Самозрозуміло, про розвиток особовосте кож
ного старшини із широким політичним світо
глядом і високою культурою не приходиться
говорити, бо фактично цілий процес виховання
відбувається на підставі фразеології і фальшу
вання історичного минулого всіх народів, при
одночасному дбайливому зберіганні російського
націоналізму й великодержавного шовінізму та
соціял-імперіялізму. У вищезатитулованому
інформаторі, м. ін., е згадка про вступні іспити.
Під час таких вступних іспитів на першому
місці стоїть знання російської мови й літера
тури. Також у збройних і воєнно-морських си
лах, крім росіян, служать (вояки інших націо-
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наявностей. Від кандидатів на старшин вима час найбільш складного критичного положен
гаєтеся знання передусім російської мови й лі ня». Ця характеристика совєтського старшини
тератури, а не знання р'ідної мови й літератури. себе повністю виправдала під час війни проти
Також історичний аспект розвитку древньої німецьких елітарних з’єднань в 1941-1945 рр.
Руеи є наевітлюваний фальшиво. Наприклад,
І це якраз заслуговує на особливу увагу! В
на стор. 206, м. ін., сказано: ». . . Отражение в
летоіписах и произведениях литературьі стрем- усіх вишкільних заведеннях у підготовці стар
лєния к єдинству русской земли«. «Слово о шин дуже велику увагу зосереджується на
полку Иторевеж. На стор. 209, м. ін., читаємо: вивчення оперативно-тактичних дисциплін,
» . .. (Помощь русокого народа украинскому и способів бойового застосування озброєння й
белорусокому народам. Переяславская рада. техніки. Під час вишколу старшини опанову
Воссоединение Уираиньї с Россией и его про- ють глибокі тактичні знання, разом із навика
гресивное значение«. іСтор. 217: '»3начение про- ми до кліматичних умов. В області воєнних
грессиЕной русской культурьі для развития наук вони, звичайно, е висококваліфікованими
культурьі народов России«. Програма історії спеціалістами. 45°/о старшин армії і фльоти є
СССР (стор. 205-237) надрукована в цій публі інженерами й техніками. Таких висококвалі
кації — найкращий доказ всестороннього вияву фікованих спеціалістів випускають воєнні ака
російського націоналізму й шовінізму. На цій демії, воєнні факультети при громадських ву
основній базі виховується старшинський кор зах і вищі воєнні заведення. Перелік цих усіх
пус, отже ця програма є головним засобом заведень воєнного вишколу подає згадана пуб
русифікації кандидатів на старшин неросійсь лікація разом із умовами прийому.
кої національносте. З рідною історією й куль
Совєтська публіцистика часто багато уваги
турою окремих неросійських націй і народів присвячує імперіалістичному, тобто західньому
кандидат на старшину під час вишколу дуже мілітаризмові. (Наприклад, на сторінках жур
мало або й зовсім не обзнайомиться. Така, на налу »Международная жизнь«, ч. 3/1973 на
жаль, є «пошана до всіх національностей» в друкована (стаття П. Жіліна, Е. Рибкіна п. заг.
ООСР, яким насильно дається за основу тільки «Мілітаризм і сучасне міжнародне відношення».
й тільки російську історію та культуру до відо У згаданій статті (СССР виступає як єдиний на
ма. І це називається «воопитание в интерна- нашій плянеті миротворець, ані словечком не
циснальиом духе«. Це є основне, бо таким ви згадуючи про власний мілітаризм. Публікація,
хованням убивається національні почування в яку обговорюємо, розкриває совєтський мілі
усіх кандидатів на старшин, не росіян. Отже таризм, подаючи воєнні академії, вищі воєнні
їх русифікується!
навчальні заклади та інше. Щоб хоч у загаль
іУ зв’язку з революцією у воєнному ділі, вод ному зобразити, що собою являє «мирова про
ночас чайшли основні переміни також у засо грама» та взагалі миролюбна пропаганда СССР,
бах збройної боротьби. Це вплинуло на пере на підставі згаданої публікації подаємо совєтведення організаційної структури збройних сил ські воєнно-навчальні заклади, які готують
СССР та змінило характер сучасної війни, фор кадри для »визволювання« тих націй і народів,
ми і способи її провадження. Випосаження які собі не бажають такої допомоги:
армії і воєнно-морських сил багатою та склад
ною бойовою технікою, безперебійна індустріялізація війни не тільки не зменшили, а, навпа
Командні академії і факультети в Сов. Союзі
ки, ще вище піднесли ролю і значення людини
Воєнно-повітряна академія ім. Ю. А. Гагар'і— головного фактора у війні. Тому на вишкіл,
приготування до війни особливо старшин зосе на, Воєнно-політична академія ім. В. І. Леніна,
реджується в СССР дуже велику увагу. В Воєнно-медична академія ім. С. Кірова, Воєнна
жодній західній державі не існує такого вели академія ім. М. В. Фрунзе, Воєнна академія їм.
кого мілітарного настрою, як в СССР. Ця по Ф. Є. Дзержинського, Воєнно-інженерна ака
туга є великим арсеналом різнорідної воєнної демія ім. А. Ф. Можайського, Военно-артилетехніки й військових кадрів. В Україні рідко рійсьКа академія ім. І. Калініна, Воєнна ака
можна знайти вояка або старшину-українця. демія панцерних військ ім. марш. Р. ІМ. МалиДля них місце в азійських республіках, на новського, Воєнно-інженерна академія ім. Н. Є.
Далекому Сході, а в Україні звичайно москалі. Жуковського, Воєгано^командна академія ПВО,
Воєнна інженерно-радіотехнічна академія ім.
ІВ єоветській воєнній доктрині, м. ін., гово Л. А. Говорова, Воєнна академія хемїчної обо
риться, що яка б велика не була роля воєнної рони ім. С. К. Тимошеека, Воєнна академія
техніки, людина залишається на першому місці зв’язку. Воєнно-морська академія, Воєнна ака
при будь-якому рівні технічного випосадження демія запілля і транспорту.
армії. Більше того, чим досконаліша бойова
техніка, тим більша роля людини, якій дору
Вищі навчальні заклади
чено її застосування. Тому на технічний і всесторонній військовий вишкіл у збройних си
Московське вище інженерно-зенітне ракетне
лах СССР звертається особливу увагу. Старши училище (російський термін) протиповітряної
на збройних сил СССР — це «командир-єдино- оборони, Московське вище загально-командне
начальник, виховник у досконалості володіння училище, Вищий факультет при Московськім
воєнним ділом, досконало обізнаний із приро фінансовім інституті, Воєино-дириґентський
дою сучасного бою, вміючи організувати бойові факультет ори Московській державній консер
операції військ і ефективно керувати ними під ваторії ім. П. І. Чайковського, Київське вище
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загальнокомандне училище ім. М. В. Фрунзе,
Київське вище артилерійсько-інженерне учи
лище ім. С. М. Кірова, Київське вище воєнноінженерне училище ім. М. І. Калініна, Київсь
ке вище інженерно-радіотехнічне училище
протиповітряної оборони, Харківське вище во
єнне училище ім. Н. Н. Крилова, Харківське
Гвардійське вище командно-танкове училище
ім. Верховної Ради УіССР, Пензенське вище
артилерійсько-інженерне училище ім. Н. Н.
Воронова, Саратовське вище воєнне училище
ім. тєн.-май. А. І. Лізюкова, Вище воєнно-мор
ське училище ім. М. В. Фрунзе, Каспійське
вище воєнно-морське училище ім. С. М. Кірова,
Ростовське вище воєнне училище, Інститут
фізичної культури ім. П. Ф. Лєогафта, Воєнноюридичний факультет Вищої політичної ака
демії ім. В. І. Леніна, Ташкентське вище командо-танкове училище ім. марш. К. А. Мерецкова, Казанське вище танково-командне
училище ім. Президії Верховної Ради Татарсь
кої АООР, Тбіліське вище воєнно-інженерне
училище ім. 26 бакіяських комісарів, Калінінградське вище воєнно-інженерне командне
училище ім. А. А. Жданова, Іркутське вище
авіяційно-технічне училище, Саратовське воєнко-авіиційне училище, Пермське воєнне аві
яційно-технічне училище ім. Лені'ського ком
сомолу, Опочне зенітно-ракетне училище про
типовітряної оборони, Красноярське радіотех
нічне училище протиповітряної оборони, Там
бовське артилерійсько-технічне училище, Яро
славське воєнне училище їм. тен. армії А. В.
Хрулєва, Камішінське воєнно-будівельне учи
лище, Орджонікідзів'ське вище загально-війсь
кове командне училище ім. марш. А. І. Єремен
ка, Омське загально-командне училище ім. М.
В. Фрунзе, Ташкентське вище загально-ко
мандне училище ім. В. І. Леніна, Далекосхідне
вище загально-командне училище ім. марш. К.
К. Рокосовського, Альма-Ата вище загально
командне училище, Бакінське вище загально
командне училище, Ульяновське Гвардійське
вище танково-командне училище ім. Красної
Звезди, Армавірське вище командне авіяційне
училище протиповітряної оборони, Виленське
вище командне училище радіоелектроніки
протиповітряної оборони, Житомирське вище

зенітно-ракетне командне училище протипо
вітряної оборони, Енгельське вище зенітноракетне командне училище протиповітряної
оборони, Ярославське вище зенітно-ракетне
командне училище, вище воєнно-морське учи
лище ім. М. В. Фрунзе, Каспійське вище воєн
но-морське училище ім. С. М. Кірова, Тихооке
анське вище воєнно-морське училище ім. С. О.
Макарова, Вище воєнно-морське училище під
водного плавання, Ленінградське вище воєнноморське інженерне училище, Севастопільське
восінио-морське інженерне училище, Канівське
вище воєнне авіяційне училище летунів ім. А.
Ф. М’яснікова, Оренбурзьке вище воєнно-авіяційне училище летунів, Сизранське вище
военно-авіяці-йне училище летунів, Харківське
вище воєнно-авіиційне училище летунів, Єєське вище воєнно-авіяційне училище летунів ім.
Героя COOP, Чернігівське вище авіяційне учи
лище летунів, Челябінське вище воєнно-авіа
ційне училище штурмовиків.
Вищі воєнно-політичні училища
Новосибірське вище воєнно-політичне учили
ще, Овердловське вище воєнно-іполітичне учи
лище, Курганське вище воєнно-політичне учи
лище, Донецьке вище вієгано-політичне учили
ще, Симферопольське вище воєнночполітичне
училище, Київське вище воєнно-іполітичне учи
лище, Львівське вище воєнко-іполітичне учи
лище.
Повища картина воєнно-вишкільних закла
дів напевно не є повного. Таких закладів є
багато більше, засекречених. Однак уже цей
■список доказує »миролк>6ність« московської
міжнародньої політики. Самозрозуміло, всі ці
вооннінвишкільні заклади повністю підтвер
джують 'мілітарний характер цілої совєтської
системи. Тому принцип безперебійного побіль
шування бойової готовости совєтських зброй
них сил в умовах сучасного міжнароднього по
ложення, в добу науково-технічного прогресу
заслуговує на особливу увагу й актуальність
зокрема тих, які на Заході ще живуть паци
фістськими ідеями і стараються переконувати
інших, що період холідної війни закінчився.
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Інж. Антін КУЩИНСЬКИЙ

УКРАЇНСЬКЕ ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО
Українське Вільне Козацтво постало спон
танно 1917 р. Це було відродження україн
ського національного війська. Це відроди
лася войовничість дружинників Княжо-Ко
ролівської Київської, а потім Галицько-Во
линської Держави. Це було відродження
того військового руху часів Козацько-Геть
манської Держави, без якого припинилося
б існування України.
1917 р. це відродження сталося в формі
творення добровільних збройних сил для бо
ротьби проти останнього займанця України
— проти москвинів із Півночі та для бороть
би з анархією й большевизмом на місцях.
Перший відділ УВК зорганізувався в се
лі Гусаковій на Звенигородщині у квітні
1917 року старанням ідейного ініціатора
Смоктія — нащадка козацького роду. Тоді
ж відбувся перший повітовий з’їзд УВК в
м. Звенигородці, на якому вибрали Кошово
го Отамана УВК Семена Гризла, нащадка
козацького роду. На тому ж з’їзді ухвале
но перші основи організації УВК, як терито
ріально-військової організації. Вже на по
чатку літа того року на Звенигородщині
нараховувалися тисячі українських вільних
козаків.
За Звенигородщиною рух УВК переки
нувся на сусідню Черкащину, потім поши
рився на Полтавщині, Січеславщині, Черні
гівщині, Одещині та на Кубанщині.
У жовтні 1917 р. відбувся Всеукраїнський
З’їзд УВК у Чигирині. На ньому було зас
туплено 60 000 організованих козаків. Тоді
було обрано на першого Військового Отама
на УВК генерала Павла Скоропадського —
командира 1-го Українського корпусу, а на
наказного отамана й генерального писаря
УВК — полковника Івана Полтавця-Остряницю. Обидва були нащадками старовин
них козацьких родів. На тому ж з’їзді об
рано Генеральну Козацьку Раду з місцем її
постою в Білій Церкві.

Провід УКРади в Києві утворив при Секретаріяті внутрішніх оправ окремий відділ
Вільного Козацтва та затвердив його пер
вісний статут, який опрацював д-р І. Луценко. Місцеві відділи УВК підпорядковано
комісарам міліції.
Коли ген. Павло Скоропадський став
Гетьманом України, то він Універсалом із
16-го жовтня проголосив Українське Ко
зацтво становою організацією й підпоряд
кував його ресортові Військового Міністер
ства. Тоді до козацького стану стихійно
вписалося зразу ж понад 150 000 родин. Ук
раїну поділено на козацькі коші, якими уп
равляли отамани, нащадки славних козаць
ких родів. У Київському коші — полк. Глібовський, у Полтавському — полк. Кобинець, Чернігівському — ген. Пагорський, Во
линському — полк. Борковський, Слобідсь
кому — полк. Іван Омелянович-Павленко,
Запорізькому — ген. Михайло ОмеляновичПавленко, Ново-Запорізькому — полк. Го
голь Яновський і Подільському — ген. Со
кира. Територію кожного коша поділено на
полки, що складалися з кількох повітів.
Із приходом до влади Директорії УН'Р,
Вільне Козацтво далі існувало й воювало
проти москалів. Тоді до українського війсь
ка входила дивізія УВК під назвою «Запо
різька Січ«. Після перерви 1921 року зброй
ної боротьби Дійової Української Армії про
ти Москви, УВК відновилося на Заході. На
Козацькому З’їзді в Мюнхені на Військово
го Отамана обрано полк. Івана ПолтавцяОстряницю. 1932 р. на Козацькому З’їзді на
Волині, на його місце обрано полк. Івана
Бірчака-Волошина, що згинув 1942 р. Від
1942 до 1944 р. обов’язки Військового Ота
мана виконував полк. Павло Терещенко.
Після його смерти 1946-52 р. УВК пере
живало критичні часи, коли за деморалізуючих і розкладових обставин перебування
на еміграції, ворог намагався знищити са
ме існування УВК, за Військових Отаманів
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Лева Бондаренка й Демида Ґулая. Але оби- від займанця Україні рішатиме український
двох тих »отаманів« Великі Козацькі Ради нарід. Головна й основна мета УВК на чу
усунули зі становищ та позбавили їх член жині — створення кадрів козацтва, які не
ства в УЇЖ. Організаційна криза в тих ча давали б забувати про українську тради
сах мала ще й труднощі у зв’язку з масо ційну козацьку ідею, що »ми браття ко
вим переселенням української еміграції за зацького роду«, що козацтво має боротися
океан. Існуючі ще в 1948 р. станиці УВК в за волю України, а не за владу в ній.
таборах »ДП« в Реґенсбурзі, Міттенвальді,
Членами УВК можуть бути не лише ко
Вайройті, Ерлянґені, Ашафенбурзі, Інґольлишні
вояки, але й особи, які у війську не
штадті та ін. поступово зліквідувалися.
служили. Членами УВК можуть бути й
1952 р. обов’язки Військового Отамана пе юнаки та юначки і навіть діти. Так бувало
ребрав на себе ген. хор. УВК Іван Цяпко, з самого початку існування УВК, і цим за
перенісши ідею й організаційне життя УВК безпечено переємгіість традицій Козацької
за океан, та підтримуючи зв’язки з розки Ідеї.
даними скупченнями наших козаків у різ
Коли 1961 р. за океаном організаційно
них країнах поселення у вільному світі, аж
до 1965 р., коли він тяжко занедужав і пе оформилася тільки одна станиця УВК, то
редав обов’язки Наказному Отаманові полк. на день Козацького Свята Покрови 14-го
УВК інж. Антонові Кущинському. Ген. І. жовтня 1972 року, маємо вже 25 окремих
Цяпко помер 10-го вересня 1967 року. Тоді станиць на чолі з Отаманами організованих
Військовим Отаманом УВК став ген.-значк. у різних країнах поселення української емі
УВК Віктор Дяченко. Він помер 26-го квіт грації. Ті станиці поділено на 7 областей на
ня 1971 року, а на його місце Велика Ко чолі з обласними Отаманами: дві області в
зацька Рада обрала ген. хор. УВК інж. Ан ЗСА, дві в Канаді, одна в Австралії, одна
у В. Британії й одна збірна на Німеччину
тона Кухцинського.
й Венесуели). Найвищий орган УВК Велика
Від самого початку існування УВК має Козацька Рада, сесії якої відбуваються кож
традицію вшановувати визначних україн них 4 роки. Генеральна Управа УВК на чо
ських громадян обранням їх за Почесних лі з Військовим Отаманом має чотири ав
Отаманів. Такими були Проф. М. Грушев- тономні установи: Генеральна Канцелярія
ський, С. Петлюра, А. Лівицький, Генерал- (булава), Гонорова Рада, Нагородна рада
бунчужний Іван Омелянович-Павленко і Хреста Українського Козацтва й Редакція
тепер Ген. Штабу полк. Павло Шандрук.
журналу »Українське Козацтво«, що вихо
УВК брало діяльну участь у збройній ви дить уже дев’ять років друкованим ілюст
звольній боротьбі України за часів 1917- рованим журналом.
1921 років при всіх владах Української
Держави. Коли ж Українська Армія відій
шла за кордони України, то решта УВК, що
залишилася в Україні, продовжувала бо
ротьбу з ворогом у різних повстанських за
гонах. За другої світової війни члени УВК УВАГА ПЕРЕДПЛАТНИКИ Й ЧИТАЧІ!
боролися в частинах Карпатської Січі, Ук
У зв’зку зі зростом коштів друку, а
раїнської Повстанської Армії, бо УВК зав
жди було, є й буде традиційною частиною теж і тому, що це число »Сурмача« збіль
шене, з нагоди 25-річчя ОбВУ, ми були
Українського Війська.
змушені підвищити ціну журналу в роз
УВК на еміграції це станова парамілітар- дрібній продажі, й в передплаті, й один
на громадська, а не політична чи партійна примірник »Сурмача« коштує 50 пенсів,
організація. Члени УВК можуть належати а в заокеанських країнах — один доляр
до різних політичних партій та віровиз і ЗО центів.
нань. УВК працює для Української Держа
ви, не зважаючи на майбутню форму її
Адміністрація »Сурмача«
державности.
Про форму устрою і влади у звільненій
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З ДШ П ЬН ОСТИ 05В У В 1973 році

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПОБРАТИМІВ ОбВУ В
ЛЕСТЕРІ
Вже від кількох літ Відділ ОбВУ в Лестері
взірцевою працею завдяки добірному складові
Управи ‘з головою Петром Кіщуком, що кож
ного року переобирається. І не диво, що кож
ний представник Централі заявляє, що йому є
велика приємність бути на наших Зборах, бо
тут відчувається побратимське тепло старої
»войни«; тут є добра організація культурного
життя бувших вояків і їхній великий уділ всесторонньої іпраці в житті української лестерської громади.
Минулорічні Збори Відділу ОбВУ відбулися
в неділю, 4-го березня, іо годині 5.30 по обіді, в
залі Відділу СУБ-у. Збори мали честь вітати
голову Централі ОбВУ, сотника Білого-Карпинця, Всеч. отця міра Андрія Гринаха, пароха
Лестеру, та керівників усіх українських місце
вих установ.
Збори відкрив уступаючий голова Управи
Петро Кіщук, привітав отця пароха, представ
ника і (всіх зібраних, а тому, що Збори відбу
валися напередодні річниці смерти командира
УПА Тараса Чупринки-Шухевича, голова за
рядив однохвилинну мовчанку, щоб ушанува
ти пам’ять великого лицаря України, який зі
своєю славного армією УПА став на прю з
далеко переважаючими силами ворога.
Зборами керувала Президія у складі: В. Медицький — голова, п. О. Еоднар — секретар і
п. Т. Яцюк — член. З огляду на те, що в попе
редньому році померли три члени нашого Від
ділу (Роман Бідул-а, Григорій Мельничайко й
Петро Крис) голова Президії попросив уша
нувати їх пам’ять однохвилинною мовчанкою.
Після обширних звітів членів Управи, (Присут
ні довідалися, що сплачення членських внесків
було 'стовідсоткове. Голова Контрольної Комісії,
п. Василь Михайлнж, одобрив працю уступаю
чої Управи й запропонував Зборам уділити їй
абсолюгоріго, що було прийняте Зборами.
В побажаннях перший забрав толос парох
Лестеру, Всеч. о. Андрій Гринах. Він заявив,
що йому було радісно 'бути на Зборах, бо тут
більше життя, веселости й радости, як на інших
громадських зборах, бо тут зібралася стара
»война«, що чекає на другу »войну«. У військо
виків одна мета — стати до боротьби за дер
жаву. Ще дякував отець за ікону ев. Володи
мира Великого, яку уфундував місцевий Відділ
ОбВУ.
Пані Віра Дяківська, толова Гуртка ОУЖ,
сказала, що їй була велика честь бути на За
гальних Зборах ОбВУ й подивляла зорганізованість та завзятість праці, яку провадить

Відділ. «Баша сила зорганізованости, — сказа
ла вона, — нагадує дуба, що стоїть сильний і
не гнеться перед бурею, а оточенню своєму шу
мом не дає заснути«.
Від української православної спільноти вітав
Збори п. Володимир Нетреба. Він передав .при
віт Зборам від православної громади і сказав:
«Немає сумніву, що деякі з вас боролися в ря
дах славної Української Повстанської Армії, а
більшість на фронті в 1-ій Українській Дивізії
УНА. Із крісом у 'руках ви йшли на видиму
смерть боротись із ворогами нашого краю. В
Дивізії ви навчилися дисципліни, дружности й
набули військового фаху, що передасте нашій
молоді, яка має перейняти ідею боротьби за во
лю і права українського народу«.
Сотник Білий-Карпинець у 'своєму слові дя
кував Управі за запрошення на Збори та ґраітулював за добру зорганізованість і за повне
зібрання членських вкладок. Далі достойний
гість сказав, що події, які тепер заіснували у
світі, змушують нас бути об’єднаними й силь
ними, бо ворог не дає спокою. Коли ми опини
лися на еміґрації по І'І-ій .світовій війні, не було
в нас бататіїв-мільйонерів та науковців; усе,
що ми осягнули, то здобули його тяжкою пра
цею 'одиниці. Притаманна наша організаційна
праця дала нам гарні успіхи, й тому треба далі
так триматись та піддержувати абсолютну вій
ськову приязнь й уважати, щоб не сплямити
дбброго українського імени. Збори також віта
ли молодечі організації іСУІМ і Пласт, Відділ
СУБ-у, Батьківський Комітет і клюб ®Калину«.
На пропозицію п. Миколи Щупляка, піддер
жану М. Гаврилюком, одноголосно переобрано
минулорічну Управу ОбВУ й Контрольну Ко
місію. Збори закінчено відспіванням національ
ного тимну.
В. М-люк
ДИВІЗІЙНЕ СВЯТО В ДАРБІ
Стараннями Дарбівського Відділу ОбВУ в
суботу, 8-го квітня м. р., відбулося відзначення
маркаетної дати у військовій історії українсь
кого народу — 30-ліття з часу створення І УД
УНА, яке істягло до залі дому місцевого Відділу
СУБ велике число колишніх військовиків, ук
раїнського громадянства й молоді.
'Свято започаткувала дарбівська оркестра
»Верховина« під дириґентурою п. Ярослава
Сєичишина «Маршем Української Дивізії« —
слова Миколи Угрина-Безгрішного, муз. о. д-ра
Івана Музички, після чого відіграла ще одну
загальновідому пісню '«Там, попід лісом«.
З толовною доповіддю до теми свята висту
пив п. М. Матчак, подаючи в ній передумови
створення української- дивізії »Галичина«, її
історію й той бойовий шлях, який вона прой
ш ла в роках ІІ-ої .світової війни. Доповідач
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наголосив ОПЄЦІЯЛЬНО героїзм дивізійників у
битві іпід Бродами й підкреслив, що І УД УНА
була одним із гілець тяглоети української
збройної боротьби з комуно-большевицькою
Москвою та виконувала промовистий заповіт
Симона Петлюри: »3 вірою в українську дер
жавність !«
На сцені, гарно уцекорованій національним і
комбатантським прапорами, дивізійною ембле
мою (левиком) із датами 1943-1973, написом
«Тільки зброя волю родить« та чудовими ки
тицями весняних квітів, знову з'явилася ор’кестра» !Верховина«, яка виконала чотири му
зичні твори: »ІВерховино«, «Лети, тужлива
іпієнє«, «Пролягла доріженька« й і»Укра:їнську
дум:ку<!. 'Слід відмітити, що ця оркестра скла
дається виключно з молоді (в окремих випад
ках розмір інструментів ледве чи не перевищує
зріст виконавців), але трас дуже добре, з чут
тям, наснагою й молодечим поривом, із відпо
відною інтерпретацією музичних нюансів. На
спеціальне вирізнення заслуговують акордео
ністи, Дириґєнт добрий також, отже коли
оркестра буде наполегливо працювати та вдос
коналюватися то напевно матиме великі осяги.
З черги виступив п. А. Гавірко, член Голов
ної Управи ОбВУ й голова Дарбівського Відді
лу ОбВУ, вітаючи присутніх на залі старшин,
піїдстаршин і вояків Української Національної
Армії, прибулих ігоотей та все українське гро
мадянство. Він перерахував усі ті визначні
дати, які в біжучому році відзначають українці
у вільному світі, а потім представив авдиторшї
гостю з-за Ля-Маншу, паню Уляну ВирстуЧайківську, та її акомпань/ятора — іп. Ярослава
Шутку, студента Манчестерського музичного
коледжу, дуже добре знаного тутешньому укра
їнському громадянству.
Місяць квітень був міояцем, у якому відбу
лося найбільше концертових виступів пані
Уляни Вирсти-Чайковської, яка прибула до
Албісну на запрошення Головної Управи
ОбВУ, організаційний референт якої, п. Петро
Кіщук, займався всіми необхідними справами,
зв’язаними з турне співачки по громадах се
редньої Англії. Користаючи з перебування п-і
Уляни Вирсти-Чайковської на британському
терені, ДарбівСький Відділ ОбВУ запросив її
до участи в дивізійному .святі.
У двох появах гостя із Франції виконала
слідуючі пісні: «Якби мені, мамо, намисто« —
муз. М. Лисенка, «На вулиці невесело« — сло
ва Т. Шевченка, муз. (В. Заремби, '«Отелися,
барвінку« — муз. К. Стеценка, «Розкішний
степ« — слова Гр. Чупринки, муз. О. Бобикевича, «Тихесенький вечір« — слова В. Самійленка, імуз. К. Стеценка й «Ой, казала мені
мати« — арію Одарки з опери «Запорожець за
Дунаем« — муз. П. Гулака-Артемовського.
Можна лише пошкодувати, що ані одна з ви
щезгаданих пі-сень не віддзеркалювала теми
свята, 'бо почути ритм чогось стрілецького чи
дивізійного страшенно прагнули серця колиш
ніх військовиків.

■Пан Ярослав Шутка відіграв на ішякіні на■родню пісню «За тебе, Україно<< та «В горах
грім ігуде« — аранжовка Б. Заревича, а пані
Ольга Кельмон продеклямувала вірш Б. Лепкого «Напис на стрілецьких могилах«.
■Після .подяки п. А. Гавірка співачці за вис
туп (їй вручила 'китицю квітів панна Марія
Підкорчемна, королева краси Дарбівського Від
ділу ОбВУ на ІІ973 рік), п. Ярославові НІутці,
■п-і Ользі Кельман, дириґентові оркестри та її
членам і всім присутнім за участь, свято за
кінчилося відашванням українського націо
нального славяя..
МИКОЛА ВЕРЕС
РАННЯ ПТАШКА СПОВІЩАЄ ВЕСНУ
НОТТІНҐГАМСЬКІЙ ГРОМАДІ
«Не щебече соловейко
в лузі на калині...«
То щебече Уляночка та
на нашій сцені.
Ця вирійська пташка — Уляна Вирста-Чайківська — своїм чарівним співом сповістила
нам весну в наші серця. Вона перенесла нас на
хвилях сопранових мелодій ген-ген далеко в
Рідний Край, у зелені Карпати, які так помистецькому змалювала чудесними образами —
своїм діямантовим голосом.
Мало того, вена прізіашвала не лише про
милі Карпати, але все, що для нас таке дороге,
таке цінне й таке .рідне — наче запах .»є.вшанзілля«.
Це все привезла вона нам, неначе на криль
цях із романтичної Франції, .Спасибі Тобі, наша
дорогенька гостю ... Щасти, Боже!
Акомпаньюючи на піяніні, зробив велику
прислугу дуже талановитий п-н Я. Шутка із
Брадфорду.
Дуже вміло керував програмою-репертуаром
голова Відділу О0ВУ п-н К. Росеецький.
Хоч було мале число присутніх на залі —
■все ж таки намічену ціль осягнено.
Співай — щебечи, пташко, на славу нашій
нескореній Батьківщині-Україні.
Шкода, й то велика шкода, що нашої молоді
майже не було на залі, крім тих, які брали
участь у '«-Молодечому хорі« під кер. М. Скаліша, під час перерви.
Щоб почути різницю між шляхетними зву
ками, а »модерними«-дикими, треба частіше
подібні .концерти влаштовувати і їх численні
ше відвідувати.
Плекаймо хоч частинку нашої української
культури: спів і музику.
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П. С-к

ОКРУГА БЕДФОРДШІР ВІДЗНАЧИЛА
30-РІЧЧЯ ДИВІЗІЇ »ГАЛИЧИНА«
В історії кожного народу є знаменні дати
подій, які чітко закарбовуються в нам’яті то
го ж народу, і які даний нарід, події ті, час до
часу, — в такий чи інший спосіб — особливіше
відзначує.
Такою знаменною подією вахідньої вітки на
шого народу ®: НЕДІЛЯ, 1‘8-т.о квітня 1943 року.
У ту неділю проф. д-р В. Кубійович, — тодішний толова Українського Центрального Комі
тету — скликав у Львові нараду, в якій узяли
участь усі тодішні представники українських
товариств та організацій для обговорення полі
тичної -ситуації, в котрій тоді 'знаходився наш
нарід. Всі учасники наради, обговоривши до
кладно хід воєнних дій, рішили, що нам, укра
їнцям, в дуже побажаним, щоб робити заходи
для створення якоїсь військової формації, яка
вже в найближчих часах воєнних дій стала б
зав'язком українських збройних -сил. На тій
нараді вибрано Військову Управу, якій дано
мандат почати переговори з німецьким урядом.
Переговори увінчались успіхом, і німецький
уряд, під датою 30-го липня 1943 року, затвер
див створення -української військової форма
ції, яка фактично була затвердженою не як
українська, а тільки як: »І-ша Дивізія «ГАЛИ
ЧИНА». З того часу минуло вже п о е н и х ЗО
років.
На ширшій конференції ОбВУ у Лестері в
суботу, 16-го -грудня 1972 -року, голова ОбВУ
сл. п. сотник Михайло Білий^Карпинець, між
іншими справами, наказував всім присутнім
представникам клітин ОбВУ з Округ — Лондон,
Ведфордші-р, Лінк-олніїмр, Мідланд і Захід, щоб
у який-небудь спосіб -кожна -Округа, чи Відділи
ОбВУ, у 1973 -році відзначили -створення І-шої
Української Дивізії »ГАЛИЧИНА«.
Округа ОбВ-У Бедфордш-і-р відзначила по
стання 1-ої Дивізії »ГАЛИЧИНА« в суботу,
15нго -вересня, м. -р. ПОБРАТИМ'СЬКИМ ОБІ
ДОМ, у залі місцевого »ОІВІК«^театру. Вечо
ром, іще перед годиною 6-тою, почали -сходи
тись із довколишніх місцевостей, як Кемпстон,
-Раждєн, ВеллінГборо, Н-ортгамлтон, Лутон,
Блечлей, Давстебл, Лейтон -Базард, бувші дивізійники із своїми дружинами та -приятелями.
-П-обратимський обід відкрив -побр. Василь
Гуменюк, толова Об-ВіУ Округи Бедфордш-ір,
Еступним словом, вітаючи присутніх побратимів
та всіх гостей, а потім попросив присутнього
Всеч. о. крилошанина М. Матичака, Щєб він
поблагословив іпобратимську святочну трапезу.
О. Матичак заінт-онуеав Господню молитву
»Отче наш«, яку всі присутні, стоячи, відспіва
ли, а поблагословивши «ядствіє і 'питі-є« на тра
пезі, закінчив словами: »Від цього краю, до
цього краю, усім -дивізійникам та гостям, -смач
ного бажаю».
В часі подавання -обіду обслугою, окружний
зв’язковий ОбВУ, побратим -В. Гуменюк, пред
ставив -присутнім за столами почесних гостей

при головному столі, між якими були, крім о.
крил. Матичака, побратим Петро Кіщук, орга
нізаційний референт Головної Управи ОбВУ,
голова Відділу ОУБ-у іпобр. Василь Крамар із
дружиною, голова О-середку СУМ-у п. Михай
ло -Прих-ідний із дружиною, та -англійські гості.
З черги побр. В. Гуменюк представив присут
нім також доброНільців до І-шої Дивізії побра
тимів: Всеч. о. крилошанина Матичака, Воло
димира Мороза, Івана Пудилика та Івана Джиджор-у з Бедфорд-у, Степана Гутника з Н-отртгамптону та Зиновія Терлецького із Лейтон
Баззард. Двох присутніх добровільціїв із І-шої
Дивізії, а -саме: Вол. Мороз та І. Джиджора бу
ли учасниками бою під Бродами.
Побратим В. Гуменюк у дальших словах
своєї коротенької -вступної промови згадав та
кож і про те, що на побратимсько-му обіді, тут
у Бедфорді, Головну Управу ОбВУ мав репре
зентувати сотник Михайло Білий-Карпинець,
та він 27-го липня ц. р. вже закінчив свій во
яцький шлях, а на його місце, як представник
Головної Управи, прибув до нас побратим
Петро Кіщук. Побратим В. Гуменюк попросив
присутніх вшанувати пам’ять по-мершото сот
ника Михайла Біл-ого-К-арпинця, однохвилинною мовчанкою, при кінці котрої, о. крил. Ма
тичак за-інтонував пісню »Видиш, брате мій«.
-Після відопіваиня пісні, побр. Гуменюк підніс
тост за здоров’я присутніх дивізійників та за
•кращу долю українського народу, а всі при
сутні відспівали »Многая літа« на мелодію
»Ми гайдамаки«.
По .»Многолітствію« забрав слово представник
ГУ ОбВУ побр. П. Кіщук, який іпереповів у
коротких -словах про причини створення І-шої
Дивізії, -про великі труднощі, котрі треба було
переборювати ініціятор-ам формування україн
ської військової -одиниці під назвою Дивізія
»Галичина«, про її бойове хрещення під Бро
дами, сла-вні тероїчін-і бої під Банською Бистри
цею на Словенії, біля Марбурі'а, та -останні бої
під Фельдбахом в Австрії. »Ми програвали
битви, — -говорив побр. -Кіщук, — -але війни ми
не програли. Навіть і зараз, серед жорстоких
окупаційних умовин, український нарід веде
завзяту боротьбу із кровож-адним шоблтилем
за своє бути або не бути«. Він також оповів
про свої враження із -поїздки делегації Голов
ної Управи ОбВУ до Австрії під Фельдбах
при кінці місяця травня, та місяця червня м. р.,
про побратимські зустрічі із австрійськими
комбатантами. Повідомив також уїсіх -про те,
що на другий рік (1974), Головна Управа -ОбВЇУ
-плянує поїздку під Фельдбах більшої кількости
дивізійників, коли то відбудеться посвячення
пам’ятника у місті Фельдбах упавшим воїнам
Дивізії, у боях із -російським наїзником, і -вже
закликав охочих до участи у тій -поїздці.
-Після промови побр. -П. Кіщука, -побр. В. Гу
менюк запросив -до -слова іггарох-а місцевої па
рафії, В-сеч. о. крил. М. Матичака. -О. крил.
-Матичак, -хоч дуже є обтяжений своїми душпастирськими обов’язками, — бо ось, у ту -субо
ту, в-інча-в молодят у -Кембріджі о -год. 3-тій по
полудні, та -мусів відмовитись -від весільного
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прийняття, бо уважав за 'овій душпастирський
обов’язок бути із овоїми бувшими побратимами
зброї. Тут годиться зазначити, що о. Матичак,
так само, як ев. Апостол Павло, котрий, поки
став Воїном Христа, був воїном римського ле
гіону, також і о. Матичак, перед тим, як став
священиком, пішов за голосом свого сумління,
і зголосився у 1943 році до І-шої Дивізії, щоб
стати на захист свого народу перед наїзником.
Він пішов іза голосом Єваїнгелиста св. Івана,
який каже, що »Ні'хто більшої любови не мас

(Бурхливими й довготриваючими оплесками
присутні нагородили свого улюбленого пароха
за його зворушливі до сліз слова, а побр. В.
Гуменюк подякував о. Матичакові за його про
мову, у якій всі відчули багато потіхи й заохоти до дальшої боротьби, на добро й славу на
шого поневоленого, але нескореного народу.
■Перед закінченням обіду, на сцену вбігло
двоє найменших міоцевих танцюристів: Катру
ся Пудилик із овоїм партнером 'Маврикієм Тка
чуком, які на втіху (всім відтанцювали »Ко-

Побратимський обід у Бедфорді, у роковини відзначення 30-річчя І УД УНА.

над ту, як хто свою душу поклав би за друзів
евоїх«. (Гс. 'IS. стих: ІЗ). Наш Всеч. о. парох
закликав усіх присутніх, щоб ми не падали
духом, а що найважливіше, щоб ми не випус
кали зброї із наших рук, щоб ми вживали .всіх
— доступних нам — засобів боротьби з дена
ціоналізацією як серед молоді, і серед старших.
Нагадував в особливіший спосіб батькам, щоб
вони посилали своїх дітей до українських
шкіл, усе приходили із своїми діточками до
своєї -рідної церкви на свої Богослужєння, і
взагалі все і всюди, не звертаючи уваги на ве
личезні перешкоди, на які нам часто доводить
ся натрапляти, як справжні воїни Христа й
України, сміло -й відважно ставали до боротьби
на «культурному відтинку«, до якої то закли
кає нас усіх, а особливіше усіх колишніх воїнів
І-шої Дивізії »Галичина«, наш Ісповідник Свя
тої Віри, Блаженніший Кир Йосиф.
—

зачка«. Після танцю, побр. В. Гуменюк висло
вив подяку Всеч. о. крил. Матичакові, побр. П.
Кіщукові, та всім побратимам -і гостям, як теж
обслузі готелю за 'смачний обід, та попросив о.
пароха закінчити іпобратимський обід молит
вою. Але, замість молитви, -о. крил. Матичак
заінтонував пісню «Боже Великий, Творче Все
сильний, на нашу рідну землю епоглянь«.
Після обіду відбулася танцювальна забава.
На кінець забави, голова Округи ОбВУ Бедфордшір, побр. В. Гуменюк, склав щиру й сер
дечну .подяку всім тим побратимам, які вложили багато труду до приготування ПОБР'АТИМСЬКОГО ВЕЧОРА, головам і членам
Управ Відділів ОбВУ, голові Гуртка ОУЖ пані
Е. Слободян, та усім паням із Гуртка за те, що
приготовили смачну перекуску, яку вени в часі
забави продавали для гостей, та усім побрати
мам і їхнім гостям (усіх було 86 -осіб) за те, що
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СВОЄЮ 'Присутністю гідно й достойно звеличали
30-ту річницю постання І-шої УНА ДИВІЗІЇ
«ГАЛИЧИНА». Також .висловив подяку і тим
побратимам, які на протязі цілого вечора були
»тяжко« зат.руднені в «барі» Товариського
Клюбу «Червона Калина«, а саме: Й. Романишину, В. Пегришину, Я. Ткачукові й В. Леканці, обслуговуючи »фахово« побратимів-клієнтів та усіх гостей на забаві.
І-ра.

ТРАВНЕВЕ СВЯТО ГЕРОЇВ В БОЛТОНІ
Як рік-річно, так і минулого року, в неділю,
27-го травня, завдяки ініціативі Відділу ОбВУ,
відмічено пам’ять українських іменних і без
іменних героїв, які зложили своє життя на
жертовнику боротьби за 'волю й незалежність
України.
ІВ ранніх .годинах в церкві Всіх Святих наш
парох, о. М. Ратушинський, відправив Панахи
ду за спокій душ наших національних героїв,
а .всі вірні спом’янули їх щирою молитвою.
По полудні, о год. бчій, у залі Відділу СУБ,
при численно зібраних членах старшого й мо
лодшого поколінь, на удекорованій портретами
наших провідників і прапорами сцені, почала
ся програма. Запрошений із Галіфаксу, сотн.
І. К. Гвоздик, виголосив обширну доповідь, у
якій яскравими кольорами зобразив іпонаддвосотлітню боротьбу українського народу за во
лю й суверенність України, в якій згинули
визначніші провідники з рук московського
скритовбиЕника, як Є. Коновалець, С. Петлюра
т,а С. Баядера, а в нерівному бою з московсь
ким ворогом згинув генерал Тарас Чупринка
та багато інших безіменних тероїв і героїнь.
Боротьба нашого народу •—• говорив Шановний
доповідач — не пішла намарне, хоч у загравах
1-ої і ІІ-ої світових воєн наші Визвольні Зма
гання не увінчалися перемогою, але вони мали,
мають й матимуть велике значення на форму
вання боротьби за визволення, ідею якої бе
руть уже на свої плечі мільйонові маси укра
їнського молодого покоління, що їх жодна пе
кельна сила не знищить.
Запрошений із Маїлчестеру жіночий хор під
кер. пнні Цебрій проспівав такі пісні: «Зірвалася хуртовина«, »Не забути днів безсмертних«,
«'Високі могили« та »Мати синові« (вийняток із
»Білих лебедівж В. Симонєнка) й »Іди від мене
ти, кожаний».
Всі точки були старанно виконані, а пісня
»Мати синові« глибоко зворушила присутніх,
витискаючи з їхніх очей сльози.
Деклямації виголошували учениці Школи
Українознавства: М. Гнідець (»Троє імен«), М.
Болюбаш (»1926-ий рік«), В. Борщ («В Роттер
дамі») та М. Вітейвський (»Т. іЧупринка«).
З пань .рецитували: Агана Карпікська («Слав
ний Т. Чупринка«) та А. Тес («Коротке мні«).
Всі деклямації були виконані без будь-якого
закиду.
Відкриття й закриття святочної імпрези зро
бив н. Гр. Болюбаш; він теж подякував усім
виконавцям програми та присутнім за таку
численну участь.
Т. Г.

ЮВІЛЕЙНІ СВЯТКУВАННЯ 1-ої УД УНА
В БІРМШҐГАМІ
В неділю, 1-го червня 1973 р., заходами
окружного зв’язкового ОбВУ н а Середню
Англію, влаштовано окружний ювілейний кон
церт у 30-ті роковини створення 'Стрілецької
Дивізії »Галичина«, переіменоваеої згодом на
І-шу Українську Дивізію Української Націо
нальної Армії.
Простору залю виповнили вщерть бувші
вошей Дивізії, проживаючі в середній Англії,
та українське громадянство, серед якого було
багато молоді.
На тлі національного прапору уміщено Три
зуб та дивізійного »Лева«. «Тільки зброя волю
родить...«, фраза взята із стрілецької пісні,
була наче моттом ювілейних святкувань. По
обид.вох боках сцени уміщено два прапори —
національний і комбатантський ОбВУ.
Дивізійним маршем «Дивізія, гей рідна мати«,
у 'виконанні оркестри «Верховинаж, відкрито
концерт.
У вступному слові голова Бірмінґгамського
.Відділу ОбВУ, п. Ховзун, привітав присутніх
на залі та попросив до слова голову Головної
Управи ОбВУ, п-на сотн. 'М. Білого-Каріпинця.
«Історична необхідність приневолила україн
ців Західньої України творити власні збройні
сили в час ІІ-ої світової війни, бо український
нарід бажав бути повністю приготованим на
непередбачені .історичні події, якими може за
кінчитися ІІ-га світова війна. Український на
рід, навчений гірким досвідом перших Виз
вольних Змагань, рішився за .всяку ціну
■відкинути всякого роду дискусії на тему полі
тичних програм, -а сконцентруватися над оди
нокою суттєвою .проблемою — творення влас
них збройних сил. Це були критерії, які стали
гєиезою творення 'Стрілецької Дивізії «Галичи
на» — сказав у своєму слові голова Гол. Управи
ОбВУ, сотн. ІМ. Білий-Карпинець.
«Дивізія відновила традиції українського
війська. У важких фронтових боях із москов
ською навалою дивізійний вояк .відстояв честь
українського вояка. А коли кінець війни не
виправдав наших сподівань, тоді частина диві
зійних вояків продовжувала безпощадну бо
ротьбу з московським окупантом у рядах УПА,
а інші розбрелися по країнах вільного світу,
вкладаючи багато труду .в організування укра
їнських церковних і світських установ. Вони
спопуляризували між населенням західніх
країн наші національні ідеали, до .реалізації
яких ми змагаємо та здобули серед чужинців
багато приятелів для -визвольної боротьби
України. Працюйте далі для цієї самої великої
ідеї. Нехай вас об’єднує палка любов до Укра
їни, до українського народу« — закінчив сотн.
М. Білий-Карпинець своє привітальне слово.
О. ід-р І. Музичка у .своєму слові, щедро пе
реплітаному військовими дотепами, зупинився
коротко над ціллю ювілейних святкувань. Він
підкреслив, що ювілейне святкування повинно
зродити в нас тверде бажання — хотіти й рі
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шати все тільки для .великої ідеї. Ювілей зобо
в'язує нас до дальшої боротьби, бо волі нам
■в подарунку ніхто не дасть, її треба здобути.
Про нашу власну долю мусимо рішати ми самі.
П-н А. Матвіїв, толова Відділу С-УБ у Бірмїнйгамі, в короткому слові зложив щирі юві
лейні побажання від себе та від членів Відділу
СУБ.
П-н ІМ. Матчак у своєму рефераті наовітлив
ганезу Дивізії, її бойову дію та її значення в
українській історії.
(В багатій мистецькій програмі, якою керував
п. А. Гавірко, член Головної Управи ОбБУ й
голова Відділу -ОбВУ в Дарбі, взяла участь мо
лодіжна оркестра »Варховина« з Дарбі під
мистецьким проводом п-а Я. Сенчишина, яка
відіграла низку українських мелодій: «Верхо
вино», «Там під лісом, темним бором«, »Лети,
тужлива пісне«, «Пролягла доріжєнька«, «Ук
раїнську думку« та в’язанку інших пісень.
Відоме на терені !В. Британії жіноче тріо
»Конвалія« на крилах чудових пісень — «Вже

вечір вечоріє«, «Україна», »;Надві-рна« та «Мама« — -переносило приоутніх у безмежні про
стори України, в ліси партизанської активн-ости, в рідні -околиці, -міста, чи -сентименталь
но дзвеніло про щемливу матірну любов.
Балетна група Пластового Осередку в Дарбі
під керівництвом п-і А. Н-аразук-Бунтінґ ви
ступила з типовим молодечим запалом у ряді
танків »Гонивітер«, »Чумак«, »Гуцулка«, «Ко
зачок», »Катерина« та »Гопак«.
У заключному -слові член Головної Управи
ОбВУ та зв’язковий ОбВУ на середню Англію,
■п. П. Кіщук, який -виявив стільки єнерґії в
організуванні- -свята, подякував гостям, вико
навцям програми та присутнім за таку числен
ну участь і закликав усіх до дальшої наполег
ливої і кропіткої п-раці на благо України.
Після закінчення ювілейних святкувань, дивізійники гостилися та розважались до пізньої
ночі.
Присутній

М. ГАЙВА

В ПОКЛОНІ
Потяг доїжджає до Мюнхену ... Обговорю
ємо ще всі подробиці пляну нашої поїздки до
Австрії, і ось ми вже на залізничній станції в
Мюнхені. На превелике наше й миле здивуваганя бачимо, що до нас підходить -полк. Євген
Рш , і як завжди, вітає нас своєю радісною
усмішкою. Він одразу -по-військовому розпитує
нас про наші -наміри, й хутко ще раз обговорю
ємо спільно -цілоденну нашу програму. Тут же
і зустрічає нас побр. Андрій Гавірко, котрий
приїхав до -Мюнхену, та інформує нас -про по
роблені потрібні -заходи в нашій дальшій
подорожі.
•Не гаючи часу, .їдемо на зустріч із головою
Крайової Управи Братства кол. Вояків ї УД
УНА, побр. Ром-а-ном Дебрицьким, .інформуємо
його про нашу запляновану -цілоденну програ
му та -разом -із ним -їдемо на кладовище скласти
вінок на могилі сл. лам. Степана Бандери. На
цвинтарі вже застаємо полк. Євгена Рена,
котрий прибув, аби бути разом із нами. З по
вагою й великим -зворушенням -складаємо на
могилі вінки від Головної Управи ОбВУ й
української -громади м. Болтону. Тихесенько
шумлять берізки, -й у суворій тиші відчуваємо
неначе присутність між нами живого Провід
ника. Помолившися, -переходимо на іншу час
тину розлогого цвинтаря, де складаємо прегар
ну китицю -квітів на могилі сл. п. д-ра Лева
Рєбета.
Повернувши до нашого готелю, застаємо
маестра Григо-рія Крука, і він пропонує нам
відвідати його ательє. Роз’їжджаємося. Одні
їдуть до -маестра Крука, інші до українського

поляглим
інтернату, де їх зустрічає мґр Володимир Леник та -інформує про розбудову інтернату, а
-після того автор цих рядків їде скласти візиту
панству Рєнам, котрі з великою сердечністю
приймають його та цікавляться життям укра
їнської громади у Великій Британії.
Другого дня, тобто 31-го травня, раненько,
виїздимо малим автобусом до Австрії. Водій
автобусу п. -Дух, знаменитий шофер, вміло веде
автобус крутими й вузенькими -гірськими -доро
гами. Дов-га подорож втомлює, і ми -втомлені
приїжджаємо пізно ввечері до Фельдбаху, де
нас вж е очікують полк. Євген Рен і побр. Ро
ман Дебрицький. Хочеться відпочити, та, на
жаль, немає часу. Навідується до готелю по
садник -міста Фельдбаху, учасник ІІ-ої світової
війни, інвалід, -людина дуже привітна й симпа
тична, -й у часі довшої розмови запрошує нас
на прийняття, влаштоване міською управою
для українців. Радо приймаємо його запрошен
ня й пізно вночі йдемо на заслужений від
починок.
У -п’ятницю, Ічго червня, колона авт вирушає
в дорогу, щоб відвідати довколишні цвинтарі,
на яких похоронені дивізійники. Після -годин
ної їзди зупиняємося .в селі Ґнас, де при вході
на цвинтар вітає нас начальник -громади й
численні зобрані місцеві громадяни.
Формується довга -колона, розгортаються
•прапори — ОбВУ і Крайової Управи Братства.
За -прапорами несуть вінки, а -за вінками йдуть:
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Пам’ятник поляглим воякам І Дивізії УНА в Бад Ґляйхенберґ, поставлений
бл. пам. о. Данилом Ксвалюком, дивізійним капеляном.
Всеч. о. канцлер С. Дмитрович і представники
КУ Братства й Головної Управи ОбВУ — по
братими: Петро Кіщук, Маріян Гайва, Богдан
Головатий і Андрій Гавірко. Похід затримуєть
ся на цвинтарі перед .могилою «Невідомого
Вояка», і після урочистої церемонії покладення
вінків, — о. канцлер править Панахиду, й у
своїй проповіді зворушливо згадує про 'ПОЛЯІГлих скнів української землі. Промовляє полк.
Є. Рал, вказуючи, що .ідея, за яку поклали своє
життя .воїни Української Дивізії, зобов’язує нас
продовжувати боротьбу, віддавати для цієї ідеї
всі наші зусилля, й це буде .найкращий наш
вояцький салют поляглим. Після Панахиди
начальник громади інформує нас, що побіч па
м’ятника є могила австрійського священика
Ґундіслава Соммера, котрий у часі боїв .пода
вав останню духовну опіку вмираючим дивізійіникам та хоронив їх. Переходимо до його
могили, й о. канцлер відчитує надгробну мо
литву за спокій його душі.
Переїжджаємо до місцевості Бірбавму. По
середині села прегарна церква .в стилю рококо.

Перед .церквою просторий майдан. На ньому
повно квітів. Це місце спочинку дивізійників.
По правій стороні церкви красується ґранітний
пам’ятник, поставлений заходами й засобами
Б-ва »Броди-Лев«. На пам’ятнику позолочені
написи, які здалеку підкреслюють пошану до
поляглих. Панахиду править о. канцлер, а ві
нок складають представники Крайової Управи
Братства. Поминальне слово закінчує о. канцлер
.словами: «Блажен той, хто за друзів своїх і
свій нарід віддав життя«. Від Головної Упра
ви ОбВУ промовляє побр. Андрій Гавірко, за
кликаючи присутніх до едности і праці для
здійснення великих ідеалів, за які полягли на
ші побратими. Опонтанно лунає «Не пора, не
пора« й .несеться ген далеко на крилах .гірсь
кого вітряного подмуху.
З Бірбавму пнемося вузькими доріжками
далі в околицю і прибуваємо до Травмансдорфу. Тут є великий військовий цвинтар. На
хрестах у більшості написи «Невідомими. По
хоронено тут найбільше дивізійників. Лежить
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тут упавший великий дубовий хрест, а обабіч
нього купа воску з недогорілих свічок та повно
пов’ялих квітів.
Із віддалі височіє замок, який так завзято
штурмували совєтські війська, а на цвинтарі
шумлять тихенько смереки й наче пісню на
співують поляглим. Несеться спів тужливої
Панахиди, і нам здасться, що перед нами не
хрести на могилах, іа молоді наші побратими,
котрі ЗО років тому стали в ряди Дивізії, щоб
«сповняти приказ«. Від Крайової Управи Брат
ства промовляє пор. Б. Шарко, вказуючи, що

цвинтарі височіє гарний пам’ятник із чорного
мармуру, поставлений заходами бл. нам. о. Да
нила Ковалюка, дивізійного калеляна. На
жаль, цей пам’ятник із різних причин не мож
на було поставити на військовому цвинтарі, і
бл. лам. о. Ковалюк поставив його на цьому
цвинтарі. Після Панахиди й поминального сло
ва о. канцлера промовляє автор цих рядків, під
креслюючи, що визвольна боротьба ведеться
далі й буде вестися аж до остаточної перемоги.
В цій боротьбі кол. українське вояцтво бере
активну участь, черпаючи свою наснагу з тяг-

Члени Головної Управи ОбВУ: побратими П. Кіщук, М. Гайва, Б. Головатий
і А. Гавірко біля пам’ятника поляглих вояків І Дивізії УНА у Ст. Стефан.
лежачий хрест — це наче свідок минулої бо
ротьби, котрий говорить чужинцям — ідіть в
Україну і скажіть, що, ми, сини України, тут
полягли, так як колись полягли спартанці.
Зворушливі слова викликають сльозу в бага
тьох кол. вояків. Лунає ще раз «Вічная пам’ять«, і ми вже знову в дорозі.
Переїздимо -в сусіднє село, під самою замко
вою горою — Бад Ґляйхенберґ. На місцевому

лости української воєнної традиції та зберіга
ючи в серцях велику ідею, за яку полягли
його побратими тут, на чужій землі.
Після обіду ідемо оглянути замок Ґляйхенберґ. Замок не відбудований і зберігається в
такому самому стані, як був у хвилині закін
чення війни. Тільки окопи вже заросли густою
травою. Скрізь валяються засіки з поржавіло
го дроту та чорніють побиті стрільнами замкові
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мури. Не вважаючи на написи про заборону
входити «а територію замку, братія живо по
сунула крізь дротяні засіки, щоб щось узяти зі
собою на пам’ятку з місця завзятих боїв у кінці
ІІ-ОЇ світової війни.
Повернувшися до готелю, застаємо Всеч. отця
протопресвітера Паладія Дубицькаго з Німеч
чини, о. О. Дзеровича з Відня та інших знайо
мих. Спільно обговорюємо програму завтраш
нього дня та гуторимо зі знайомими до пізньої
ночі.
іВ суботу, 2-го червня, рано виїжджаємо до
Сан Стефан, де івже зібралося около сотні гро
мадян. Формується колона на чолі із прапора
ми та вінками. За ними йдуть священики і
представники КУ Братства та ГУ ОбВУ. Коло
ну очолює посік. Євген Вен. На цвинтарі вели-

,,
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Після обіду складаємо разом з австрійськими
комбатантами вінки під пам’ятникам поляглим
воякам-авсгршйцям, жителям міста Фельдбаху.
Звідти переходимо до залі, в якій міська упра
ва разом із комбатантами влаштувала для нас
прийняття. Прийняття проходить у дуже
дружній атмосфері. Промовляє посадник міста,
від ГУ ОбВУ промовляє іпобр. Андрій Гавірко,
а від ГУ (Братства —• побр. Роман Дебрицький.
З черги була церемонія обміну прапорами, а
також церемонія наділення хрестами-відзнаками — побр. Володимира Стечишина із Братст
ва і побр. Петра Кіщука — з ОбВУ. Хрестивідзна'ки вручив згаданим побратимам пред
ставник австрійських комбатантів. Опісля слі
дувала коротка мистецька частина, в якій
брали участь: місцева оркастра, танцювальна

...

На цвинтарі в м. Ґнас
кий пам’ятник у формі малої каплиці, постав
лений заходами Братства »Броди-Лев«. Поми
нальне слово' виголошує зворушливо о. прото
пресвітер Паладій Дубицький, а після нього
промовляє побр. Богдан Головатий. »Не лише

австрійська дівоча група, а теж танцювальна
сумівіська група з Мюнхену, та іпор. Б. ІПарно
співав дві пісні при акомпаньяменті бандури.
Дружні розмови ведуться довгенько. Австрій
ці подивляють українські танки, н ал л ю ть , т о

німецькій мові виголошує о. Дзерович. (В церк
ві повно австрійців, котрі набожно слухають
Служби Божої.
Після Богаслужеганя при церкві нас уже
ждуть австрійські комбатанти зі своїми прапо
рами й вінком. Уїставляемося в похід. На чолі
походу національний прапор, опісля прапори
ОбВУ і Братства, відтак СУМ та клітини
Братства, суддівська молодь в одностроях, пред
ставники Управ Братства й ОбВУ, вінки, свя
щеники й кілька сотень українців. Почесну
колону замикають австрійські комбатанти, а за
ними йдуть численні громадяни м. Фельдбаху.
Прекрасний соняшний день.
На цвинтарі, біля пам’ятника, у івиді янгола,
що держить пораненого вояка, уставляємося в
ряди. По боках (прапори, священики, хор і
представники українських та австрійських
комбатантів, а за ними громадяться численно
українці й австрійці. Урочисту Панахиду прав
лять о. канцлер Дмитришин й о. Дзерович. Хи
ляться прапори, й коли представники Управ
Братства, ОбВУ та австрійських комбатантів
складають війки, тишу прорізує сурмач, що
сурмить «Впавшому дріугов(і«. Як тільки стих
останній а'корд, і хор починає співати «Вічная
пам’ять«, гримить гарматний салют. Один, дру

гий, третій. .. Голосне роздавання з усіх цер
ков Фельдбаху й околиці несеться лунким від
гомоном ще довго по горах і (долинах.
Поволі кінчається вся урочистість. Бачу за
плакані обличчя й відчуваю, що наче чогось
нам бракує в тій хвилині. Т а к ... залишаємо
наших друзів, котрі полягли й лежать тут по
хоронені. Полягли вени тут, щоб вічно жити в
серцях нашого народу.
По дорозі переходимо попри австрійський
воєнний (цвинтар. При вході до нього стоїть
гарний пам’ятник. На ньому 'красуються такі
слова: '«(Найкращу подяку зробиш нам, коли
будеш працювіати для того, за що ми віддали
своє ж иття!«
Роздумував я довго над тими словами в по
воротній дорозі до Англії.
Потяг, вистукуючи по рейках, промережував
стрілою далекий простір і віддаляв мене і моїх
побратимів усе далі й далі від прекрасної кра
їни, в якій лежать на багатьох цвинтарях наші
друзі, впавші в боях ІІ-ої світової війни. Іме
на ж (багатьох із них, Ти, Господи, лише
знаєш!
Хай вічною і славною буде пам’ять про
Них !..

Андрій ГАВІРКО

ФРАҐМЕНТ 13 ПОЇЗДКИ ДО ФЕЛЬДБАХУ
В минулому, 1973 році офіційна репрезентація
Об’єднання бувших Вояків Українців у Вели
кій Британії брала участь у поминальних
святкуваннях в Австрії, у двадцять восьмі ро
ковини боїв Української Дивізії під Фельдбахом. У складі згаданої делегації були члени
Головної Управи, побратими: Петро Кіщук,
Т\/Гапп.яюг ІГяйічія Б атлан Головатий і ар.топ ттих

Четвер, 31-го травня 1973 р.
Виїзд до Австрії. Приїзд до Фельдбаху вве
чері на збірне місце в гостииниці« Цур Пост«.
П’ятниця, 1-го червня 1973 р.
До полудня відвідини цвинтарів, на яких

Субота, 2-го червня 1973 р.
Перед полуднем Відвідини цвинтаря у Ст.
Стефая. Панахиду відправили всеч. оо. митрофорний протопресвітер Палладій Дубицький і
канцлер С. Дмитришин. Промовляли: о. митр,
прот. Палладій Дубицький (проповідь) і побр.
Богдан Головатий.
По полудні делегація ОбОЗУ, разом із пред
ставниками Крайової Управи І УД у Німеччи
ні, взяла участь у церемонії складення вінка
біля стіп пам’ятника поляглим австрійським
спадунам у м. Фельдбаху. Там промовляли:
голова австрійської коїмбатантської організації
епадунів, полк. Євген Ран, посадник міста
ФельДбаху й обман, >Сеп Маср. Увечері, о год.
7.00 відбулося прийняття, влаштоване посадни
ком міста Фельдбаху. В часі прийняття про
мовляли: посадник міста, голова австрійських
комбатантів, представник українських комба
тантів із Відня сотн. Д. Рахмівський, голова
Крайової Управи Братства І УД у Німеччині
побр. Роман Дебрицький і автор цих рядків.
Побр. Роман Дебрицький Підкреслив у своєму
слові 30-ту річницю постання І УД та склав
подяку посадникові міста й австрійським ком
батантам :за [Співпрацю й утримання в належ
ному порядку МОГИЛ ПОЛЯГЛИХ ДИВІЗІЙНИКІїВ.
Прегарним зворушливим моментом було вдекорувашїя заст. голови КУ (Німеччина) побр.
Володимира Демчишина й орган, реф. ОбВУ
побр. Петра Кіщука австрійським срібним
хрестом, а голова КУ Братства (в Німеччині
одержав у подарунку гаптовану дивізійну від
знаку. В розривхоНій частині прийняття висту
пала австрійська танцювальна група й сумівевка танцювальна група з Мюнхену, а також
бндурист побр. Богдан НІарко. В часі забави
грала австрійська оркестра, й весела забава
протягнулася до пізньої ночі.

ден«, а на горах загриміли гарматні сальви.
Промовляв іще о. д-р О. Дзерович. При похи
лених прапорах хор відспівав »Не пора, не
пора«, а голова КУ Братства у кінцевому слові
склав подяку австрійцям за співпрацю в уро
чистостях, отцям за відправлення Панахид і
Вогослужб на цвинтарях та всім учасникам
урочистостей.

В поході на кладовище

Неділя, 3-го червня 1973 р.
Службу Божу в місцевій церкві відправили
оо. канцлер С. Дмитришин і д-р О. Дзерович із
Відня. (От. митр. прот. Палладій Дубицький
виїхав уночі до Роттердаму, а тому не зміг бути
на урочистостях). СІпівав парафіяльний хор
української католицької парафії ім. св. Варва
ри у Відні, ‘під диригуванням m w h а Tina™»-

Ще того самото дня делегація ОбВУ вибра
лася в дорогу до Мюнхену, де на залізничній
станції їх попрощали —■ полк. Євген Реїн і
побр. Роман Дебрицький. Хай мені буде вільно
висловити щиросердечну подяку шан. полк;.
Євгену Рєнові і побр. Романові Дебрицькому
за справді дружнє побратимське піклування

вони € під дбайливою опікою австрійських уря
дових чинників і німецького Чорного Хреста,
потужної організації, яка піклується цвинта
рями й могилами. Могили .поляглих дивізійників є «а цвинтарях у таких місцевостях:
ҐНАїС — ‘Спільна могила. Є пам’ятник із бі
лого каменя, на пам’ятнику є хрест.
БІНБ'АІВМ — Пам’ятник при церкві. Чорний
мармуровий хрест на білому мармурі,
посередині тризуб. Дивізійний лев дер
жить передніми лапами хрест. Пам’ят
ник поставило дивізійне Братство
»Броди-Лев«.

візійні левики по боках). Пам’ятник із
чорного мармуру.
СТ. СТЕФАН — Спільна могила. Пам’ятник у
формі каплички. Вторі шість вояцьких
голів у шоломах. На пам'ятнику с таб
лиця із прізвищами похоронених там
Д И В ІІЗ ІЙ Н И К ІВ .

ФЕЛЬДБАХ — Великий військовий цвинтар.
При вході із правого боку пам’ятник із
каменя (ангел тримає на руках смер
тельно пораненого вояка).
На згаданих вище цвинтарях пам’ят
ники поставило Братство »Броди-Лев«.
У Фельдбаху за цвинтарем зовсім

Панахида на одному із цвинтарів в околиці
Фельдбаху.

СВЯТО ГЕРОЇВ У ДАРБІ
'В неділю, 17-го червня, О ГОД. 6.30 увечорі,
відбулася в Дарбі академія, присвячена пам’яті
•поляглих борців за волю України.
Сцену удекоровано українським національ
ним прапорам та прапором Відділу ОбВУ, за
маєним галузками сосни і барвінку, привезени
ми п-ом А. Гавірком з могил наших стрільців,
похованих в околиці Фельдбаху.
Свято відкрив голова Відділу ОбВУ, п. А. Гавірко, віддавши пошану лоляглим, як рівнож
передав для молоді СУМ і Пласту папороть і
братчики з .могил сл. пам. С. Бандери та Л.
Ребета.
Вступне слово виголосив п. М. Попович. У
своєму рефераті він докладно з ’ясував ганебно^злочинні вчинки москалів, які в бандитсь
кий 'спосіб убили наших провідників політич
них Діячів.
Місцевий хор під керівництвом п-н В. Мельниченка проспівав три стрілецькі пі'сні: »Ой,
упав стрілець», «Забіліли сніги білі« та «Упав
пугач«.
Вірш «На вічну славу героям« рецитувала
учениця Школи Українознавства, Л. Дишкан.
На закінчення п. А. Гавірко розказав при
сутнім про відвідини могил наших стрільців з
нагоди 28-их роковин боїв під Фельдбахом.
На заклик голови Відділу ОбВУ п. А. Гавірка, переведено грошову збірну на могильний
пам’ятник дивізійного каїпеляна, о. ради. Ко
валя, похованого у Граці; зібрано 14 ф. с.

БОЛТОН ВІДМІТИВ 30-РІЧЧЯ БОЮ
ПІД БРОДАМИ
Заходами місцевого Відділу ОбВУ в нашій
громаді в неділю, 29-го липня 1973 р. відзна
чено незабутні роковини кривавого змагання
Української Дивіз'ії під Бродами, які були
останньою редутою в обороні Рідного краю. Хоч
ми понесли там поразку, але ця битва є кільцем
у боротьбі з відвічним ворогом Москвою за
краще завтра нашого народу.
О год. 6-ій вечора в залі Відділу ОУБ у при
сутності членів .нашої громади, а зокрема дивізійників, урочисте відмічення відкрив голова
Відділу ОбВУ, п. І. Павкнер, вступним словом,
вказуючи на історичне значення бродівського
бою на тлі тодішніх подій.
Обширний реферат прочитав п. І. Скрипець,
а спомин бувшого учасника бою покійного вже
сотн. М. Длйбоги — п. І. Довбенюк, які приявні
вислухали зі зворушенням.
В’ірші на тему бродівського бою виголосили
п-на Віра Левик (М. Ліщинського «Пелюстку
маку, вітре, принеси«) та п. Лев Бучинський
(М. Вереса »Броди«).
Урочисте відмічення закінчено відспіванням
українського національного ставня.
Т. Г.
— Ш

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ ПАМ’ЯТЬ ПОЛЯГЛИХ
ВОЯКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ
»ГАЛИЧИНА«
В 1973 р. припала 30-та річниця постання
української дивізії «Галичина», яка на протязі
5-ти років свого існування вела завзяту бороть
бу на різних фронтах проти нашого безпосе
реднього ворога Москви. Шл!ях дивізійників
був ідовтий, важкий і кривавий, тому не дивно,
що багато із них полягло смертю завзятих на
•полі бою не лише на рідній землі, але всюди,
де треба було відбивати ворожі сили, як у Сло
ваччині, Югославії, а потім на відтинкові фрон
ту Ґляйхенберґ-Фельдбах в Австрії.
Саме в цю річницю представники українсь
ких комбатантських організацій із теренів
Англії, Німеччини й Австрії рішили відвідати
могили тих вояків, що находяться на цвинта
рях Австрії і там, на місцях, ушанувати їх світ
лу пам’ять.
Свої вражання про відвідини на могили та
святкування досить цікаво описав член Голов
ної Управи ОбВУ у Великій Британії — пан
М. Гайва у своєму репортажі св »У.Д.« із дня
30-то серпня 1973 р. під заголовком »В поклоні
іполятлим«.
Місяць пізніше, дня 30-го вересня ц. р., укра
їнська громадськість Лондону мала нагоду
почути обширнішу і не менше цікаву доповідь
•пана М. Гайви про вражіїння із згаданої поїзд
ки до Фельдбаху, Ґляйхенберґу й інших
австрійських місцевостей, на кладовищах яких
поховані бувші дивізійники, що полягли за
еолю своєї Батьківщини.
У своїй доповіді п. М. Гайва сказав, що по
їздка та не мала на меті виключно відвідати
могили й відбути запляновані святкування. її
обов’язком і ціллю було теж довідатися й
устіймити хоч приблизно число похованих, по
бачити в якому стані їх могили знаходяться,
на яких кладовищах, і спільно з побратимами
Німеччини і Австрії застановитися над кращим
збереженням їх на майбутнє та над будовою
пам’ятників.
Пан М. Гайва оповів докладно про п’ять кла
довищ, на яких поховані українські дивізійники, про їх 'спільні могили, що постали внаслі
док зруйнування поодиноких могил московсь
кими наїзниками, про це як ставляться місцеві
урядові чинники щодо збереження цих могил
та про взнесення пам’ятників на їх честь. На
терєні Австрії, заходами українських дивізійииків із-за океану і Бчва »Броди-Лев« постав
лено вже три пам’ятники, а на четвертий одер
жано дозвіл від міської ради м. Фельдбаху, що
має бути збудований у місцевій каплиці. Все
це однак, — 'сказав п. Гайва, — вимагає не
тільки зусиль, але потягає за собою теж по
важні кошти. Усі ці почини і плжіи можна
буде зреалізувати тільки тоді, коли на це бу
дуть потрібні фонди.
Після закінчення доповіді присутні ставили
питання й висловлювали сугестії щодо прид
бання фондів. Між іншим, була пропозиція,

щоб 'Головна Управа ОбВУ проголосила серед
громадянства офіційну збірку на таку важливу
і шляхетну ціль. Також були побажання, щоб
у 1974 р. зорганізувати до тих місць поїздку
для нашого громадянства з Великої Британії.
При цьому п. М. Гайва заявив, що, з огляду
на перевантаження літнього сезону, така по
їздка муоіла б відбутися найдалі до кінця міся
ця травня.
Відтак слово забрав вик. обов. голови ГУ
ОбВУ інж. Т. І. Кіудлик, ще раз коротко під
креслив важливість збереження вояцьких тра
дицій, а саме віддання всього, що е гідне, для

поляглих українських вояків та втривавлення
довгої і незабутньої пам’яті про них. Якщо на
ші побратими-герої вміли чесно боротися за
наші найвищі ідеали й віддали за них своє
життя, то ми зробимо все, щоб належно збе
регти оті місця, де вони поховані.
'На закінчення, .голова місцевого Відділу
ОбВУ иан Г. Бацик подякував панові М. Гайві
за виголошену доповідь, а всім присутнім за
прибуття. При виході присутні зложили щедру
пожертву на таку шляхетну ціль, на яку за
служили герої Української Дивізії.
Присутня

Інж. Т. І. КУДЛИК

ПОХОВАЛИ ОТАМАНА
(ПОХОРОН СЛ. ПАМ. СОТН. МИХАЙЛА КАРПИНЦЯ)
Не зважаючи на робочий день, в ранніх го
динах у п’ятницю, дня 3-го серпня ц. р., із різ
них заюугин терену Великої Британії зібралася
в Лондоні численна, понад чотириста осіб,
українська громада та знайомі чужинці, щоб
відпровадити на вічний відпочинок сл. пам.
сот. Михайла Карпинця — голову Об’єднання
бувших Вояків Українців (ОбВУ) і оуспільногроотадського діяча у Великій Британії.
Похоронні обряди розпочались о год. 10-ій
дня, заупокійною Службою Божою, що її чи
тали Всечесні Отці, бувші друзі по зброї По
кійного, — о. д-р От. Орач, парох Лондону, о.
А. Гринах із Лестеру та о. М. Матичак із Пітерборо. Від УА'ПЦ був присутнім парох Лон
дону о. М. Галиця.
В агагл. катол. церкві От. Дунсган, що знахо
диться недалеко цвинтаря Ґаннерсбері, було
поставлено домовину з тілом Покійного Голови.
Біля домовини уставилась почеона стійка, В
перших рядах, обабіч домовини, зайняли місця
— .Родина, ближчі та дальші її члени й знайо
мі, відтак представники українських установ,
члени ОбВУ та українське громадянство, яке
заповнило вщерть невелику церкву.
По Службі Божій, до журбою прибитої Дру
жини й Родини та до жалібної громади промов
ляв теплими -словами о. д-р От. Орач. Після
короткої, але змістовної проповіді була від
правлена Панахида, до якої стали всі наші
Отці від Української Католицької Церкви та
Української Автокефальної Православної Цер
кви.
Зразу ж по Панахиді, таки з церковного май
дану почав формуватися похоронний похід,
який точно та згідно із пл-яком, о год. 12-ій дня
вмаршував на цвинтарний двір. Попереду нес
ли хрест, за хрестом слідував прапор ОбВУ,
що його ніс чи не найстарший віком член
побр. ОбВУ І. Візьньович із Манчестеру —
учасник Визвольних Змагань із 1918-192і1 рр.
За прапором йшли оумівЦі та пластуни і друзі

по зброї, які несли вінки та квіти. За вінками
вісім прапорів ОбВУ виповнили колону, а далі,
рівним кроком, маршувала почесна чота, що її
провадив земляк Покійного побр. А. Гавірко.
За чотою повільним рухом посувався караван
із домовиною. Домовина вкрита українським
-національним прапором і вінками від — Дру
жили Покійного та Сестри Олени й Шваґра
Юрія Єн-калів, а також вінок від їхніх дітей
Ма-рти й Ад-ріяна.
Обабіч домовини повільним кроком ішли
друзі по зброї, — старшини, підстаршини та
стрільці, які -в половині цвинтарної дороги під
няли на свої дужі барки домовину з тілом сл.
пам. сот. Михайла Карпинця та донесли її до
місця спочинку. На швидку руку зорганізова
ний гурт співаків проспівав Кількакратяо наше
-— »;Святий Б о ж е...«
І знову Панахида над могилою, і -знову «Віч
ная пам’ять !..« понеслось у просторі та розбу
дило цвинтарний спокій. А в тім понеслась
команда побратима Мих. Гринюка. Сотні при
сутніх замовкли в поставі »'струнко«, а прапори
похилились над домовиною, віддаючи почесть
тому, що довгі роки віддавав свої труди для
української справи.
Після опущення домовини та запеча-тання
гробу, »аж до нового приходу Христа«, словами
козацької пісні — »Поховали Отамана в сир-у
землю глибоко !..« -почав своє прощальне слово
інж. Т. І. Кудлик — довголітній заступник го
лови ОбВУ та близький друт Покійного. »Non
multa, sed multum — не в багатьох словах, але
багато сказано«. Так можна сказ-ати про його
■промову, -яку друкується осібно.
Подібно, коротко та змістовно говорили:
проф. Вол. Василенко — голова СУБ-у та дир.
Б. Микитин — від кооперативи «Нова Фортуна«, одним із директорів якої був Покійний.
Проопівавши над свіжою могилою дві вояць
кі пісні: — -»Видиш, брате м ій ...« і «Ой, Морозе-Морозенку...« — всі замовкли та запа
нувала молитовна тиша.
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Похоронний похід на кладовище. Ідуть священики Українських Церков.

Громадські діячі супроводжують тлінні останки сл. пам. М. Білого-Карпипця
в похоронному поході на кладовище.
Ще остання грудка землі, й ми .поволі зали
шали свіжу могилу ненадійно померлого нашо
го Побратима, Голови та Друга Михайла. Спо
чив він на тому ж самому цвинтарі, де опочи
вають тлінні останки Його Матері, яку Він так
безмежно любив. Опочив Він на цьому ж само
му цвинтарі, де опочивають вічним сном виз

начні українські діячі, з якими колись Покій
ний наш Голова ОбВіУ співпрацював і творив
на добро та славу нашої дорогої БатьківщиниУікраїни!
Хай, чужа, але привітна земля, буде Йому
легкою, а добра пам’ять між нами хай буде
'довготривалою!
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НАШ ОСТАННІЙ САЛЮТ
(Промова інж. Т. І. Кудлика в. о. голови ОбВУ
— виголошена на цвинтарі, над домовиною сл.
пам. сотн. Михайла Карпинця).

А сьогодні ми зібрались так громадно тут,
над свіжою могилою, на цьому цвинтарному,
затишному місці в Лондоні, щоб попрощати
Дорогого Голову в останню дорогу туди, де не
має ні болізни, ні журби, а де є життя вічнебезконечне!
Видно, що в безмежних і незбапнених пли
нах Всевишнього, — Творця неба та землі, —
було так заряджено, щоб невблаганна смерть
забрала від нас ісл. пам. сот. Михайла Карпин
ця саме в 30-ту річницю створення 1-ої Укра-

«Поховали Отамана
в сиру землю глибоко !..«
Всечесніші Отці!
Дорогі, печаллю-опечалені,
Дружино та Родино!
Глибоким жалем і смутком сповнені,
Побратими-Друзі по зброї!
Сумна, українська громадо,
та присутні знайомі!

Сумівська молодь з вінками в похоронному поході.
Сьогодні припала мені сумна-пресумна по
винність попрощати від Вашого та мого імени
нашого Дорогого та Невіджалуваного Побра
тима — Голову Об’єднання бувших Вояків
Українців у Великій Британії — Сл. пам. сот.
Михайла КАРПИНЦЯ.
Сьогодні минув тиждень, як по всьому терені
Великої Британії рознеслась сумна та громовбивча для нас вістка про те, що наш Дорогий
Голова не живе! Він впав, — говорячи мовою
вояка, — на своєму пості, на праці, виконуючи
обов’язки директора однієї з віток кооперативи
«Нова Фортуна« тут, у Лондоні. Було це в
ранніх годинах, у п’ятницю, дня 27-го липня
Ц. Р-

їиської Дивізії, якої гідним вояком і репрезен
тантом був Покійний наш Голова.
Не зважаючи на цю велику втрату, що її ми
понесли, приходиться словами козацької пісні
сказати:
«Не плакати нам,
ні сльози не лить.
Не нам козакам
те діло робить!«
Та все таки на саму згадку про дорогого
Побратима сльози самі кануть. Кануть вони з
очей бувших вояків і всіх, що знали Покійного
нашого Голову.
І хоч не прийшли ми тут, щоб виголошувати
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Пластова репрезентація і представники Відділів ОбВУ з вінками і прапорами.

Надгробна промова голови Гол. Управи СУБ, проф. В. Василенка.
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довжелезні панегірики, однак, в ім’я дійсної
побратимської і людської правди, мусимо ска
зати, -що Покійний -біув уроджений вояк і по
братим. Був він у своїй праці твердий і послі
довний, невгнутий, працьовитий і діловий, так
товний і зрівноважений, а тому на кожному
відтинку нашого організованого життя у Ве
ликій Британії залишив Він відбитку свого
трудолюбивого життя.
Це під Його безперервним 23-річним голову
ванням наша організація набрала сили та -стала
одною з чолових організацій у нашому комбатантсько-м-у русі, п-оза -межами Рідних Земель.

Тридцять років тому ця сама сила підняла
й Тебе, дорогий наш -Побратиме! Ти ще моло
дим старшиною надів вояцький однострій, щоб
боронити свою рідну українську землю перед
ворожими навалами.
О, Земле рідна, українська Земле, чому Ти
так далеко? Чому не приймаєш у свої мате
ринські обійми свого вірного Сина?
О, вітре-вігрило, понеси нашу сумну вістку,
ген там, у старовинний український Пере
мишль, де спочивають тлінні останки батька
нашого дорогого Побратима!
А Ти, Мати Божа — Покровителько україк-

Надгробна промова виконуючого обов’язки голови ОбВУ інж. Т. І. Кудлика.

Друзі по зброї!
То не сурми бойові нас сьогодні на бій зібра
ли, то -наш Отаман-бойсвий визвав нас на
останній із -ним аіпель!
-Вслухуючись, ми почуємо Його голос у на
ших серцях. Це прості, а такі важливі для
кожного з нас слова наказу:
■«'Працюйте та продовжуйте те діло, що його
я з Вами творив. Україна підневільна, але
-прийде час, коли повстане нарід і скаже своє
тверде слово. Тоді то, Від Сяну аж по Дін і від
Прип’яті аж до стіп Кавказу, буде одна й не
роздільна Самостійна Соборна Українська
Держава!«
Тож будьмо готові, дорогі Друзі по зброї, бо
гряде нова д-Оба, доба, яка веде українську на
цію до -остаточної мети. Вона вседіюча й пори
ваюча, вона Підіймає на 'своїх крилах та веде
до бою мільйони тих, що їх пнетуть кайдани
неволі!

ського вояцтва — покрий Його Своїм Покровом
і здійсни над ним свою Оійку!
Дорогі, важким горем прибиті — Дружино,
Сестро, Шваґ-ре та дорогі Мартусе й Адріяже!
Прийміть від нас,-вояків, наші глибокі, із гли
бини душі випливаючі побратимські співчуття.
Хай Всевишній Бот нагородить Вам цю втрату
та зішле спокій і рівновагу у Ваші зболілі
серця!
А нам, Друзі по зброї, залишається Його на
каз. Тож виповнім його чеоно, як личить укра
їнському воїнові!
Дорогий наш Побратиме, наш Голово, наш
Друже Михайле! Прийми від нас — ОСТАН
НІЙ НАШ ВОЯЦЬКИЙ САЛЮТ!
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»Опи, Побратиме, спи!
Про долю й волю тих-о сни,
Про долю й -волю Вітчики,
Хай, будуть це Твої найкращі они!«

ДОПОВІДЬ ПОЛКОВНИКА Є. РЕНА
В КАННОК
іПриївд полковника Є. Рена до сусідньої гро
мади Волвергамптону був доброю нагодою і
для нашої громади, бо на запрошення Відділу
СУБ-у в Каннок, дня 2кго жовтня мин. року,
о 7-ій годині вечором, він приїхав і виголосив
доповідь на тему «Завдання української
еміґрації«.
Доповідь була дуже цікава тим, що прелеґент
торкн увся різних аспектів українського життя
в Україні й на еміґрації, а головно багато де
чого говорив про молодь в Канаді .та Америці.
Полковник, як військовик, почав свою допо
відь згадкою про Базар, Крути, Чортків і Бро
ди, а опісля перейшов на суспільно-громадське
й політичне життя української еміграції і її
завданням. При нагоді наводив різні приклади
та пояснював, як можна боротись за визво
лення 'своєї нації і заявив присутнім, що кожна
людина може взяти і свою власну участь у
боротьбі за незалежність України, використо
вуючи свою власну здібність та обставини, в
яких живемо. Під умовою, що та людина сві
домо знає, за що вена бореться. Після цього
присутні ставили прелеґентові різні питання,
на які він дуже радо давав відповідь.
Шкода тільки, що не всі українці мали змо
гу почути цю доповідь, бо деякі з них муоіли
працювати.
■На закінчення голова Відділу СУБ-у Я.
Яремчук, щиро подякував прелеґентові за до
повідь і його труд, а присутнім за їх участь.
Печа.

Концерт відбувся дуже успішно, особливо
завдяки виступам п-гаі Уляни, якій на фортепіяні акомпаньював п. Я. Шутка.
'На закінчення голова Відділу СУБ подяку
вав 'учасникам програми, а мала дівчинка п-ні
Уляні піднесла китицю живих квітів.
Успіх концерту треба теж завдячувати п-ві
А. Сухлякові, голові Відділу ОбВУ, який вложив багато труду.
Присутній
БОЛТОН ВІДМІТИВ 30-ТИРІЧЧЯ
ПОСТАННЯ 1-ої УД УНА

Заходами місцевого Відділу ОбВУ в неділю,
14-го жовтня, відбулося величаве відмічення
:се. Покрову — патронки українських збройних
сил, та відзначення 30-тирічних роковин по
стання І УД УНА, як визначної історичної по
дії в житті українського народу в періоді ІІ-ої
світової війни.
'Овято почалося о год. 2-ій п. п. в залі Відділу
СУБ молитвою, проведеною нашим іпарохом о.
М. Ратушинським за приготованими столами
до спільного обіду. Офіційне відкриття зробив
.місцевий голова Відділу ОбВУ п. І. Павкнер,
привітавши запрошеного з 'Німеччини достой
ного гостя, полк. Євгена Рена, та численно зіб
раних диеізійників із своїми родинами й гостей.
Корисії/гочись тією нагодою, полк. Є. Рєн
виголосив обшириу доповідь про генезу Диві
зії та її значення, яка залишить в історії укра
їнських змагань за 'свою державну незалеж
ність нєстерті віками 'скрижалі. Тому що допо
відь була дуже цікавою, хочемо читачів «Сур
мача» ознайомити з її змістом.
Доповідь шановний прелеґент почав, цитую
ВІДМІЧЕННЯ 30-ТИРІЧЧЯ СТВОРЕННЯ
чи слова В. Симоненка: «Україно, ти моя роз
І УД УНА В ІПСВІЧІ
пука вікова. Гримотить над світом люта битва,
Спільними силами Відділів ОбВУ та ОУВ в за твоє життя, за твої права«. Та люта битва
Ігазвічі влаштовано концерт, присвячений 30- триває цілими століттями. Дикі кочівничі орди
зі Сходу одні за одними прокочувалися через
тиріччю створення 1-ої Дивізії УНА.
Концерт відбувся в залі католицької церкви Україну, одні зникаючи безслідно, інші аеимісв. Мигдалини, в якій о. д-.р С. Орач відправив люючись. Але український нарід далі живе, бо
Богослуження та виголосив проповідь про св. він незнищимий! А та вікова боротьба манила
наїзників, бо Україна молоком і медом текуча,
Покров.
'На концерт прибуло декілька українців із а для московських варварів країна, що
Колчєстару, Брайнтрі та Норвічу, а з чужинців «о’бильем дьішет«. Та найлютішим ворогом був
завжди москаль. Про азійську жорстокість
кількох англійців та італійців.
Концерт почався о 7-ій год. у присутності московських варварів свідчить такий факт: Під
час Наполеснських війн, коли московські від
понад 100 осіб.
ступаючі війська почали палити Москву, ні
Після короТкото реферату, публіка рясними
оплесками привітала п-ю Уляну Вирсту-Чай- мецький аташе запитав, що станеться із 25.000
ків'ську, яка на початку відспівала три стрі московських ранених і Дістав байдужу відпо
лецькі пісні. Крім українських пісень, п-і Уля- відь: «Усі згорять«. Чи треба пригадувати
на відспівала одну французьку та одну італій Вінницю, десятки тюрем в Україні, в яких під
ську пісню, яку присутні італійці прийняли зі час відвороту москалів у 1941 р. вимордуваио
.майже дощенту всіх в’язнів, Катинь, штучний
захопленням.
Поміж виступами нашої солістки виступав голод у 1932-^33 рр., коли матері тижнями й
танцювальний гурток під керівництвом п-на місяцями з розпачем у застиглих очах гляділи
М. Легкого, даючи три .танки: »Аркан«, «Кате на опухлих із голоду своїх Дітей. І тому постав
клич — творити Українську Дивізію, яка може
рина» та »Гонак«.
Крім того, на акордеоні Марійка Кліпало за ■стати зав’язком своєї армії. Тоді зголосилося
грала «Взяв би я бандуру« та одну англійську 80.000 добровільців, і тих 80.000 патріотів за
мелоДію, а Соня Гордійчук на піяніні запроду- свідчили обоє зрозуміння, що тільки збройною
кувала в’язанку українських мелодій та одну силою, збройним п’ястуком можна заговорити
до наїзника.
англійську.
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Дивізію, замість на карпатське Покуття, ки
нули під Броди. І здавалося, — як пише ні
мецький шеф штабу майор Гайке, — що наш
вояк не сповнить свого обов’язку, але він хо
робро відбивав завзяті наступи москалів 10
днів. Нам відомо, що в останній війні були
держави, які продовж декількох днів капіту
лювали, а наш молодий новобранець завзято
боровся цілу декаду. Навіть командир дивізії
генерал Фрайтаґ у цій суматосі втратив голову,
бо, мовляв, не міт нав’язати контакту із пооди
нокими полками.
Другий менший »котел« стався в Угорщині.
Під ФельДбахом і Ґляйхенберґом наші бойові
прапори Вкрилися славою.
Під час окупації Австрії московською армією
москалі понищили написи на могильних хрес
тах наших вояків і тепер залишилися тільки
написи «незнаний вояк І УД УНА«.
Для збагачення програми в мистецькій час
тині побратими з манчестерського хору — В.
Оверлюк та І. Туєшин, — виконали такі пісні:
«Богородице Діво«, «Мрія, моя мрія«, »3 сиром
пироги« та «Гай, порадьте, добрі люди« (дві
останні жартівливі пісні).
■Соліст І. Туєшин запродукував такі пені:
»Черемшина«, «Дивлюсь я на небо«, «Вечори в

Карпатах«, »Кохана«, «Сонце низеньіко«, а дует
у окладі згаданих солістів — «Ми підем, де
трави похилі« і «Комаре. Обидвом співакам
акемпаньював іп. В. Джонс.
З деклямаріями виступали п. Л. Бучинський
(«Невідомим героям«), п-ні Анна Карпінська
(«Дума Покровська«) та Ігор Щур («Українська
армія«).
На закінчення святочної програми п. Б. Го
ловатий, окружний зв’язковий О'бВУ, від імени
зібраних сердечно привітав і подякував полк.
Є. Рєнові, як найвищому штабовому старшині
Дивізії, вручаючи йому скромний подарунок.
Після відмічення цієї історичної події, відбу
лася товариська танцювальна забава, на якій
грали наші музиканти під керівництвом п. І.
Маслівця.
Треба признати, що відмічення пройшло на
•доброму рівні, що треба завдячувати особливо
■п-ві Головатому, п-вї Волюбашеві, п-ві Павкнерові, пчв'і Пивоварникові, п-ві Федишиному
■та паням із -СКУНС під кер. п-кі Калити, які
вложили багато своєї праці до притотовлення
обіду та вечері, і всім іншим, що прислужилися
■своєю працею у звеличанні цієї історичної
події.
Т. Г.

М. ВЕРЕС

XIX КРАЙОВИЙ ВОЯЦЬКИЙ З’ЇЗД
(Репортаж)
Як і попереднього року, черговий XIX Кра
йовий Вояцький З ’їзд відбувся в Манчестері, у
дні 13-го жовтня — прохолодному дні, коли з
гілля дерев, оточуючих манчестерський розваговий центр «Бел 'В’ю«, наче рясні сльози,
скрапувало вкрите невмолимою осінньою іржею
відмерле листя, довкіллям проповзала паволо
ка легенького туману, але на Газонах іще кра
сувалися пишні айстри та хризантеми.
■Вже від третьої години дня простора заля
■почала ступнево виповнюватися колишніми
українськими вояками, громадянством і молод
дю. Перед самим початком на оцену вийшов
хор »>Гсміік« і два сурмачі в сумівських одно
строях, а перед 'сценою вишикувалася почесна
вояцька чота із прапороносцем, І. Візньовичем,
яку вивів сотник І. К. Гвоздик. У залі насту
пила імертва тиша, бо всі відчули, що матиме
місце якась велика урочистість.
І дійсно, відкриваючи З ’їзд, в. о. голови
ОбВУ інж. Т. І. Кудлик попросив усіх присут
ніх постанням із місць і мовчанкою вшанову
вати славну пам’ять померлого дня 27-го липня
довголітнього голови ОбВУ, сотника Михайла

Білого-ІКарпинця, та всіх українських стар
шин, піїдстаршин і вояків, які в обороні Укра
їни віддали своє життя.
Виструнчилася почесна чота, схилився в
пошані мальовничий комбатантський прапор,
похилилися у смуткові голови всіх учасників і
тишу розітнули жалібні звуки -сурем. Опісля
•побр. Андрій Гавїрко, член Головної Управи
ОбВУ, відчитав св. лам. сотникові рапорт про
XIX Крайовий Вояцький З ’їзд, а разом із тим
і приречення, що українські вояки невідступ
но-твердо й далі йтимуть ним накресленим
шляхом.
■Репрезентативний чоловічий хор Союзу
Українців у Великій Британії »Гомін« під мис
тецьким керівництвом маестра Ярослава Бабуняка на пошану св. пам. сотника Михайла Білого-Карпинця відспівав маєстатично пісню
»Бурлака« — слова Б. Грінченка, муз К. Стеценка.
■В дальшому, від імени Головної Управи
ОбВУ інж. Т. І. Кудлик привітав присутніх на
■залі В‘сч. отців, п. полковника Євгена Рена —
кол. старшину 1-ої української дивізії »Гали
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чина«, представників українських централь
них установ, голів Відділів ОбВУ та їх член
ство, присутніх гостей, усе українське грома
дянство й дорогу українську молодь — приві
тав усіх, що своєю участю вшановують ХІХ-ий
Крайовий Вояцький З ’їзд, Який, подібно як і
попередніх років, відбувається їв Манчестері —
місті першого українського поселення, що мало
міоце 60 років тому, напередодні 1-ої світової
війни.

й національне: нашу прадідівську мову, віру й
культуру та відмовляє українському народові
жити своїм власним самостійним життям на
землях соборної України.
Український воїн, поповнюючи ряди 1-ої
української дивізії »Галичина«, заманіфестував
перед цілим 'світом не тільки свою готовість бо
ротися за Україну, але своїми чинами довів
переконливо, що Україна таки живе, що вона
змагається за Богом дані їй права.

Вшановання сл. пам. сотн. покійного голови ОбВУ Михайла Білого-Карпинця на
початку XIX Крайового З ’їзду у Манчестері, в суботу, 13-го жовтня 1973 р.
іВ 197‘3 р. відзначається 30-ліття від часту, ко
ли в ході Ії-ої 'світової війни молоді українські
патріоти, разом аз старшинами вояками^побратимами взяли до рук зброю і спільним фрон
том виступили проти зненавидженої Москви, в
оборані рідних міст і сіл, в обороні українсько
го народу й улюбленої Батьківщини.
Ця Москва — кровожерний Північний ворог
України на протязі довгих століть нищила та
нищить іще й сьогодні все те, що українське

Відзначаючи цю, таку важливу в історії
українського війська дату, ми зібралися тут,
щоб поглянути на пройдений нами шлях, який
залишився далеко позаду, а одночасно з цим
пригадати собі нашу повинність супроти всім
нам дорогої Батшйвщини^України, яка іне зда
ється, а, навпаки, завзято бореться, зближаючи
прихід омріяної мети.
З повищого випливає і клич XIX З ’їзду:
«'Тільки зброя дасть нам волю!«, а перед укра-
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їнським воїном стоїть питання: «Мир чи бо
ротьба?!» Адже мир — це благословення для
тих народів, які у своїх власних державах ж и
вуть свобідно та користуються всіми благами
їхніх земель. Але для українського народу,
який терпить вороже поневолення і гніт, оди
ноким рятунком є боротьба, боротьба св обороні
прадідівської землі, боротьба за розвиток усенаціональних творчих сил, боротьба в обороні
рідної мови, віри й культури. Ця боротьба му
сить бути священною і всеобіймаючою, спря
мованою на привернення Україні її колишньої
сили й величі!
Для цього український вояк мусить безпере
бійно плекати в собі правдивий погляд на бо
ротьбу за Україну, плекати в дальшому культ
українського меча, української зброї, і то доти,
доки Україна не стане вільною, Ні від кого не
залежною державою.
Особливо всі ми, що так численно сьогодні
тут зібралися, мусимо сказати й довести до ві
дома всім тим сусідам, які ще й сьогодні мріють
та посягають свою злочинну руку по наш
Львів, 'Перемишль, Ужгород чи Чернівці, що це
наші українські бастіони, наші твердиш на західньоукраїнських землях нашої Батьківщини,
та що ми, українські вояки, готові борснити
кожну п ’ядь української землі. Тому сьогодні
заявляємо, що західньоукраїнсьКі землі, разом
зі згаданими твердинями, були, є й будуть
невід’ємною частиною того маєстатичного ком
плексу, який називається Соборною Україною.
Тож до праці, дорогі Друзі-Побратими, до
праці, Дорога Українська Молоде — наша на
діє! Не за горами бо той час, коли залунають
бойові сурми й покличуть інас до зброї.
•Своє вступне слово іінж. Т. 1. Кудлик закін
чив словами нашого поета Анатоля Курдидика:
«У тридцятиліття, що нас кличе на герць,
Перекуйте свої душі наново!
В один рух нехай б’ють тисяч-тисячів серць
І хай в діло заміниться слово!»
Святочне слово виголосив видатний гість із
Німеччини, полковник Євген Рєн, підкреслив
ши на вступі, що добровільні зголошувалися
до Української Дивізії перш усього тому, що в
їхніх вухах лунав плач матерів і сиріт, замо
рених страшною голодовок) смертю з рук тира
нічної Москви. Крім того, була нагода відпла
тити ворогові за всі заподіяні ним кривди, по
казати світові, що українська зброя не може
мовчати, що Україна живе й бореться за свої
права. Дивізія була потрібна також для виш
колу вояків і Поповнення лав УПА.
Й ця Дивізія під Бродами здала свій екзамен
блискуче. Коли в роках ІІ-ої світової війни на
протязі кількох днів припиняли своє існування
цілі держави, то дивізійники впродовж майже
двох тижнів хоробро билися і стримували на
ступ багатократно переважаючих ворожих сил.
Тисячі їх упали на оідбродінських полях, ве
лика кількість старшин, шйідстаїршкн і вояків
перейшла до УПА, а решта пробилася з ото
чення, й коли була сформована Друга Дивізія,
то вона довго тримала фронт в Австрії і вико
нала своє -завдання також.
—

Побратими їздили сюди, щоб поклонитися
могилам загиблих дивіз'ійників, і їм пригадали
ся слова пісні, яку співає тріо »Ксявалія«, що
син рветься до матері, але його не пускають
колючі дроти. Тому над цими могилами вени
прирекли зробити все для того, щоб сповнилися
прагнення поневоленого українського народу.
В дальшому, доповідач торкнувся наших те
перішніх завдань: бути дійсними амбасадорами
України, ширити у вільному світі правду про
неї, про її історію, культуру й Визвольні Зма
гання. Українські вояки повинні занехаяти
думки про те, що воїни »бувші«. Вени є вояками
надалі, лише тепер мусять воювати іншою
зброєю — словом, пером тощо.
'Своє святочне слово полковник Євген Рєн
закінчив -промовистими словами Івана Франка:
«Мовиш нині інші війни, ну то іншу зброю куй,
ум остри, насталюй волю, лиш воюй, а не
тосхуй!»
Англійською мовою промовляв п. Богдан Нагайло, подаючи присутнім передумови створен
ня Української Дивізії та насвітлюючи пройде
ний нею шлях від перших до останніх днів.
Усно вітали З ’їзд: Всч. о. радник Ярема Гаврилюк — іпарох Манчестеру, іп. Я. Деременда —
голова КУ СУМ, п. М. Попович — в'ід Пласту,
п. Р. В. (Ванстсн — від Англо-Українського
Т-ва й від Джона Ґрейгема, п. К. Роснецький
— від Спілки Українських Учителів і Виховникїв та радник 'Степан Терлецький із Кардіфу.
Писемні привіти, які читав інж. Петро Маслій, надіслали: митр. прот. С. Богатирець —
адміністратор УАПЦ у Великій Британії, ГШ
генерал-полковник Павло Шандрук, генералпоручіник Михайло Крат, Президія Секретаріяту ОКВУ, Президія КОУГЦУ, Центральна
Управа СУМ, Управа Легіону Симона Петлюри
у Великій Британії, Головна Управа Т-ва
Сприяння УНІРаді, Головна Управа Українсь
кої Стрілецької Громади в Канаді, дружина сл.
пам. Сотника Михайла БілогочКарпинця, майор
Юрій Тис-Крохмалгок, Головна Управа ОУЖ
у Великій Британії, Управа КО УХР у Вели
кій Британії та Українська Комбатантська Ра
да у Великій Британії.
Мистецькочконцертову частину
програми
ХІХчго Крайового Вояцького З ’їзду розпочав
репрезентативний хор ОУБ «Гомін» із Манчес
теру під ідириґентурою майстра Ярослава Бабуняка піснями «Розпрягайте, хлопці, коні« —
ар. Я. Бабуїняка й »іСонце низенвко« — укр.
нар. пісня, а згодом виконав іще такі музичні
твори: «Бандуристе, орле сизий« — слова Т.
Шевченка, імуз. Орлова (соліст В. Оверлюк),
«Гей, дорога дальня« — муз. П. Майбороди й
« Ч о е н и к хитаєтвся« — муз. Е. Козака (остання
■пісня на домагання публіки повторювалася).
Акомпаньював на фортепіяні іп. В. Джснс.
Друга репрезентативна трупа СУБ — танцю
вальний ансамбль »Орлик« із Манчестеру під
керівництвом п. Дмитра Парадюка й пані Ма
рії Бабич продемонстрував три танки: «'Віночки« (10 дівчат), '»'Горлицю« (шість пар) і «Гопак»
(також шість пар).
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Дует паїнь — М. Цебрій і К. Вовк — лід фортепіяновий супровід пані Шавари відспівав
дві дуже гарні ліричий. пісні: »Я жду тебе біля
Дніправ й »Ми підем, де трави похилів (остання
з них на домагання аудиторії повторювалася).
Гостя із Франції — пані Уляна Вирста-Чайківська — у двох появах виконала слідуючі
музичні твори: »'Січовик« — муз. Заревича,
«Повстанців — власна обрібка, -»(Гей, ви, хлопці
січовії в — стрілецька пісня, «На вулиці скрип
ка трасе — жартівлива пісня, «Подаруй мені
Карпатив — муз. Весоловіського й «Ой, казала
мені імати« — муз. С. Гулака-Артемовськото
(остання пісня, завдяки першорядній інтерпре
тації, на настирливу вимогу присутніх повто
рювалася).
Факт повторювання виконавцями тих чи
інших точок програми лишній раз підкреслює,
що вена була на дуже високому мистецькому
рівні, таму я не мушу давати їм ніякої оцінки.
Її дали цим виконавцям учасники З ’їзду сво
їми гураґагалими оплесками.
Так само спонтанно заля прийняла текст ре
золюцій, які знову довелося читати мені і які
друкуються окремо.
Опісля побр. В. Нагайло в імені Головної
Управи ОбВУ склав подяку учасникам концертової частини програми З ’їзду, полковникові
Є. Рану за виголошення святочного слова,
представникам установ та особам, які вітали
З’їзд уано й надіслали писемні привіти, впо
рядникам, Відділам ОбВУ Манчестер, Рочдейл
і Болтсн за надання чинної допомоги, воякам
і всім присутнім на З ’їзді. При Цій нагоді побр.
Петро Кіщук вручив розкішні китиці квітів
сані Уляні Вирсті-Чайківській, паням із дуету
й керівникам обидвох мистецьких ансамблів.
СфІційно-концертова частила програми З ’їз
ду закінчилася могутнім в-ідопіванням обидвох
національних славнів.
Опісля члени Головної Управи ОбВУ й за
прошені вісті поїхали автобусом до будинку
Манчестерського Відділу ОУБ на вечерю,
решта мала перекуску на місці, а тим часом
залю пристосовували до танцювальної забави.
Як і попереднього іроку, на ній грали дві
оркестри — в перший частині Місцева з Бел
В’ю, а у другій — ноттінґгамська під керів
ництвом іп. Мирена Окаліша. Для розваги при
сутніх співали пп. Іван Туешкн і Мирослав Бучок, як також була розіграна льотерія, пере
бігом якої керував побр, Михайло Музика.
До конкурсу на королеву краси ОбВУ стало
17 кандидаток, як слідує: Оксана Ковальчук —
Галіфакс, Надія Побігун — Мансфілд, Марія
Третяк — Пітерборо, Надія Дюк — Ковентрі,
Анна П ’ятночка — Лестер, Люба Ваеилик —
Брадфорд, Марта Микитина — Манчестер,
Аода Малюська — Лондон, Соня Цебенко —
Волвергамптсн, Анна Маслій — Сканторп,
Люба Бридун — Болтон, Марія Сов’як — Вдінбурґ, Марія Іваїнчук — Олдгам, Марія Женчук
— Рочлейл, Лідія Горіянсвка — Стокпорт, Ма
рія Галай — Аштон і Отефаінія Рибчак —
Дарбі.

Жюрі у складі побр. Маріяна Гайви — голови
й пані Марії Бабич, маестра Остапа Буряка,
радника Степана Терлецького, пані М. Щупляк,
побр. М, Кормила і п. Богдана Гаргая — чле
нів вибрало королевою краси на 1973 'рік панну
Аану Малюську з Лондону, першою княжною
— панну Оксану Ковальчук із Галіфаксу і
другою княжною — панну Марту Микитину з
Манчестеру. Вислід рішення жюрі проголосив
інж. Петро Маслій, коронував королеву голова
О’бВУ, минулорічна королева краси, панна
Моніка Саврій, зав'язала їй шарф, квіти коро
левій і княжінам вручив радник Степан Терлецький, а грошові нагороди ■
— д-р Святомир
М. Фостун — секретар ОбВУ.
Гарним фрагментом забави був той момент,
коли -після вибору королеви перший танок роз
почав із нею інж. Т. І. Кудлик — голова ОбВУ,
потім до нього долучилися члени Головної
Управи й жюрі, а пізніше цей танок став
масовим.
Забава тривала ще довго, але коли -поб-р.
Богдан Головатий, голова Підготовчого Комі
тету, закрив ХІХ-ий Крайовий Вояцький З’їзд,
склавши всім загальну подяку та побажавши
доброї ночі, й вояки, і старше українське гро
мадянство, й молодь розходилися дуже неохо
че. Мелодійні звуки добірної оркестри, приємні
голоси солістів, гарні жінки — все це створю
вало принадну атмосферу, поривало бавитися
аж до ранку.
А за вікнами цвіли айстри і хризантеми, ко
тився легенькими хвилями ту-ман та все час
тіше злітало з дерев 'сумовите листя. Спроквола
'наближався листопад, 5:5-ий від часу, коли на
вулицях Львова заговорила гучно українська
зброя, й сонце розлило свої теплі проміння на
його холодні мури. Тоді зброя дала нам волю
— дасть і в майбутньому, але її треба кувати!

Р Е З О Л Ю Ц І Ї
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО КРАЙОВОГО
ВОЯЦЬКОГО З ’ЇЗДУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
1. Дев’ятнадцятий Крайовий Вояцький З ’їзд
вітає український нарід на Рідних Землях й у
всьому світі, а зокрема шле палкий привіт ге
роїчним борцям-чгатріотам, письменникам, по
етам, інтелектуалістам й усім тим, які ведуть
в Україні безкомпромісову боротьбу з москов
ським окупантом.
2. З’їзд вітає Ієрархів і 'Духовенство Україн
ських Церков, українські установи, організа
ції, наукові інституції, молодечі, жіночі та сту
дентські організації і товариства у Великій
Британії та в цілому вільному світі, Секрета
ріат СКВУ, Президію КОУГЦУ, Світову Комбатантську Раду, Проводи українських комбатантських організацій, а зокрема Головну Уп
раву Братства колишніх Вояків Першої Укра
їнської Дивізії Укр. Національної Армії та
все членство цього Братства, українських ге
нералів, старшин, підстаршин та українське
колишнє вояцтво у вільному світі.
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3. З ’їзд вітає Другий Конґрес СКВУ, Наукове
Товариство іменл Шевченка з нагоди відзна
чення в 1973 році .століття Дій української на
укової інституції, Аінтибольшевицький Бльок
Народів із відзначенням його 30-річчя й Деся
тий Конґрес Спілки Української Молоді, ба
жаючи Проводам цих організацій багатьох
успіхів у їхній діяльності для всебічного роз
витку української діяапори та осягів у творчій
праці для добра і слави українського .народу.
4. З ’їзд ушановує світлу пам’ять покійного
сотника Михайла Білого-Карпинця — довго
літнього голови Об’єднання бувших Вояків
Українців у Великій Британії, видатного укра
їнського суспільно-громадського діяча й па
тріота, який своє трудолюбне життя віддав на
службу українському народові.
5. Дев’ятнадцятий Крайовий Вояцький З ’їзд
висловлює щиру вдячність її Величності Коро
леві Єлисаветї Другій і британському урядові
за гостинність, виявлену по відношенні до ко
лишніх українських вояків та всього україн
ського .громадянства, яке проживає у З ’єдна
ному Королівстві.
6. Дев’ятнадцятий Крайовий Вояцький З’їзд
відбувається під кличем відзначування в 1973 р.
ЗІЬріччя з часу постання української дивізії
»Галичина«, томіу учасники З ’їзду клонять свої
голови в пошані слаиної ггамїяті старшин, під
старший і вояків Дивізії, які полягли геройсь
кою смертю в боях під Вродами, у Словаччині
й Австрії та поклали своє життя за волю Укра
їни в рядах Української Повстанської Армії, а
всім живучим ветеранам Української Дивізії
шлють овій палкий вояцький привіт.
7. З ’їзд гостро протестує проти ув’язнювання
й засуджування українських патріотів, митців,
письменників, поетів, інтелектуалістів та діячів
української культури на землях України, про
ти нищення пам’яток української культури,
проти посиленої русифіка|ції, яку провадить
московський окупаційний режим в Україні, та
проти вивозів української молоді поза межі
рідної землі на примусову працю.
8. З’їзд відмічу®, що, не зважаючи на нама
гання великодержав утримати і продовжувати
коекзистенцію лііж вільним світом та комуніс
тичним бльоком, міжнародна політична ситуа
ція ускладнюється загрозливим станом в обши
рі Близького Сходу, назріваючим совєтськокитайським конфліктом і щораз то сильнішим
совстським дипломатично-мілітарним тиском на
Захіідню Евроіпу.
і9. З’їзд підкреслює, що глибокі процеси спротиву ворогові в Україні є виразним виявом
визвольної боротьби української нації, яка,
разом з іншими поневоленими комуно-'больше.вицькою .Москвою народами, змагається за від
новлення самостійних національних держав і
бореться не лише проти комунізму, але і проти
всіх форм -російського імперіялізму.
10. Дев’ятнадцятий Крайовий Вояцький З ’їзд
закликає колишнє українське вояцтво, укра
їнську молодь та все українське громадянство

підтримувати визвольну боротьбу нашого на
раду 1 їй усесторонньо допомагати, щоб цим
наблизити осягнення нашої священної мети —
здобуття Української -Самостійної -Соборної
Держави.
Манчестер, 13-го жовтня 1973 року.
ЮВІЛЕЙНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ В ЛЕСТЕРІ
Для наших вояків, які не можуть виявити
себе активними у військовій ділянці в сучасну
пору, завжди знаходиться оказія, при якій
■можна було б зустрітися із друзями і знайо
мими та нагадати ще раз »стару войну«.
Така подія відбулася не так давно, в домівці
ОУБ у Лестері. Організатори на чолі з паном
П. Кіщуком — зв’язковим ОбВУ на середню
Англію мали на меті відзначити 30-ліття із
дня постання Першої Української Дивізії УНА,
ювілейним обідом й товариською забавою.
Не думаю, щоб треба було когось довго на
мовляти, бо такі події бувші вояки люблять і
з’їжджаються з уоіх-усюд. Лестер не був вийняткоім. Приїхали гості з Волвергамптону, Бірмінґгаму, Нортгамптону й напевно ще кілька
»іНЄЗГ0ЛОШЄНИХ« з інших місцевостей.
Порівняно велика заля око-ро почала випов
нюватися балакучою публікою. Більшість пань
із Грацією »плавала« в довгих сукнях, а побіч
.них »інакантовані« партнери.
'Мені рідко трапляється нагода бути на цього
роду святкуваннях, бо чоловік не належить до
»ібувших«, а в таких випадках, скорше поміча
ється зовнішня зміна у вигляді знайомих. Ко
ротше кажучи, сумніву не було в тому, що
зібралася армія, але не регулярна. . . У декого
діяметр лисини значно Збільшився, дехто »зафарбувався« на сиво. .. На Обличчі з’явилося
більше зморщок — ознака »,глибокої молодости« ... Дехто йзафаоувавй собі гарні біленькі
зуби, -рівні як паркан у доброго господаря.
Проте це не перешкоджало присутнім весело
гуторити, хоч у такому гаморі не легко було
чути свого сусіда.
-На знак керівника програми, пана М. Николишина, розхвильоване людське море вщухло,
й очі всіх спрямувалися на головний .стіл, який
почали займати достойні гості, що прийшли
звеличати цю подію: о. А. Гринах, полковник
Є. Рєн із Німеччини, д-р С. М. Фостун — ген.
секретар СКВУ, довголітній секретар Централь
'СУБ та ОбВУ, п. Татарчук — член Управи
ОбВУ із дружиною, п. В. Медицький — голова
.Відділу ОУБ у Лестері із дружиною, маестро
В. Луців та його акоміпаньятор Ярослав Шутка.
Пан П. Кіщук запропонував присутнім уша
нувати однохвилинною мовчанкою пам’ять по
мерлих.
Отець А. Гринах поблагословив страви. На
столах парував апетитний суп. Звинні моло
денькі дівчатка забирали спорожнілий посуд,
ставлячи на його місце інший, наповнений не
менш привабливими стравами.
Панувала невимушена атмосфера, й кожен
пригадував собі із приємністю .старі, гарні ча
си. Проте вечір оживив виступ відомого в
Англії тенора п-а В. Луцева, що виконав »Безмежне поле« — слова І. Франка, муз. М. Ли-
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сєнка; »Нема в світі* — стрілецька пісня —
муз. М. Гайворонського та арію Богуна з опери
«Богдан Хмельницьікий« — муз. К. Данькевича.
Супроводжував на пііяїніні Ярослав Шутка.
Насолодившись мистецьким виступом, при
сутні мали також нагаду отримати духову по
живу іншого характеру. До зібраних промов
ляли о. А. Гринах, п. В. Медицький, п-і В.
Дяківська — голова Гуртка ОУЖ, а з приїж-

Д-р С. М. Фостун згадав за тих, які ЗО років
тому писали сторінки нашої історії. Для декого
дивізійники здавалися диваками типу Дон К іхота, але для багатьох, що йшли в ряди, це
був вияв гоїстраго протесту проти поневолення.
Це була боротьба за батьківщину, й вони не
жаліли віддати своє молоде життя за неї.
Крім промов .та усних привітів, письмове
вітання прислав о. М. Матичак, СБЛ, настоя
тель парафії в Пітерборо.
Маестро В. Луців почастував присутніх, у
•супроводі бандури, піснею »Пироги«, що була
певним доповненням до меню. Не забув і за
присутніх чужинок, виконуючи пісні італійсь
кою, англійською й мадярською мовами: «Ясне
море«, »(Пісня без слів«, »Чардаш«.
Все ж ми є співучою нацією й воліємо самі
брати участь у розвагах, ніж бути лише па
сивними слухачами, тому заохочення п. В. Луцева до співу чи не найбільше імпонувало
•зібраним. Тож уся заля почала «розпрягати
ксні«, а закінчили жвавішою й поривнішою —
«Ой, видно село« з її »ха-ха, ха-ха«. Останню,
мабуть, співали пані й інших національностей.
іНа закінчення офіційної частини п. П. Кіщук подякував і дойстойним гостям, що зве
личали цю подію, й усім тим, які доклали зу
силь, щоб святкування гарно відбулося, а р1івінож побажав веселої забави.
Дарбівська оркестра вдарила перший акорд,
і по залі почали кружляти пари. Бувшим во
якам звичайно імпонували більш статечні
танці, як танґо, фокстрот, вальс. .. Проте ба
гато було не від того, щоб «ушкварити* й
гопака!
»Під лежачий камінь вода не біжить* — го
ворить народна мудрість. Можливо цим керу
ється п. В. Луїців, бо цілий час »у дорозі«.
Можливо це вже вдача вічно мандруючого
•співця, чи кобзаря, що колись Ніс між люди
думи про славне козацтво.
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Грамота надання побр. Петрові Кіщукові
срібного австрійського хреста.
джих гостей — полк. Є. Рєн і д-р С. М. Фостун.
іПолк. Є. Рєн подивляв зорганізиваніеть укра
їнців у В. Британії та підкреслив, що Дивізія,
до певної міри, була відповіддю на те, що мусіяи переносити українці під різними окупа
ціями. Й навіть у сучасні тяжкі часи Україна
■вияснює таких людей, як Василь Симонєвко,
що не побоявся голосно заявити: «Україно, ти
моя молитва . .. ради тебе мислю і творю« ...
Однак, лише зброя може визволити нас із
неволі, тому наші діти повинні бути носіями
наших ідей.
■Піднесеним моментом для полк. Є. Рена були
відвідини сумівського табору в Німеччині, де
юнаки й юначки із завзяттям співали оумівський славєиь: »Вгору прапори, слухай наказ,
де б не прийшлося нам жити« ...

Прибув він до нас після турне по Німеччині,
іпід час якого відвідав Дюссельдорф, Гільдергайм, Новий Ульм, Мюнхен, де співав для ні
мецької авдиторш, а також учнів українського
інтернату. В суботу, 6-го жовтня, мав виступ
■разом із балетом »Крилаті« у відпочжгковшй
Місцевості Кліторлс, 7-го жовтня в Лсидсні, а
тоді виїхав до Америки.
Залишається лише подивляти енергію співа
ка та побажати, щоб він і далі розворушував
приспані почуття та пробуджував у молодих
любов до української пісні.
НІНА МАРЧЕНКО
ПОЛК. Є. РЕН У РАҐБІ
На запрошення місцевого Відділу , ОбВУ
українська громада в РаГбі мала призмність
гостити в себе милого й бажаного гостя полк.
Є. Рєна — особу добре відому українському
■вояцтву І УД УНА. Мимо вже старшого віку,
всіх присутніх приємно вразила вояцька ста
течна постава полковника Рена.
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Шановний прелеґент у своїй доповіді п. заг.
»Постаннл Укр. Дивізії« умотивував перекон
ливими арґументами, що створення Українсь
кої Дивізії було необхідне, бо цього вимагала
тодішня ситуація, бачена очима українського
■патріота.
Як твердив доповідач, під німецькою коман
дою було декілька українських з’єднань, які
для української національної оправи не могли
доконати того, що зробила Українська Дивізія,
в якій старшинський склад рекрутувався в по
давляючій більшості з українців.
Правда, під Бродами Укр. Дивізія понесла
поразку; на захід з оточення прорвалося тільки
3.000 вояків, багато полягло або дісталися до
большєівицького полену, але більшість попов
нила ряди Української Повстанської Армії.
УПА свою високу беєздатнїсть завдячує виш
колові, переведеному вояками-дивізійииками.
Після доповіді полк. Рена, зв’язковий СбВУ,
п. К'іщук, поділився з присутніми своїми вра
женнями з поїздки до Австрії, де відвідано
могили наших вояків, які згинули смертю ге
роїв під Фельдбахом. Могили є старанно утри
мані, і є надія, що австрійська влада дасть доз
віл на побудову пам’ятника, кошти якого му
сить покрити українська еміграція.
І. Оз.
СВЯТО ПОКРОВУ В ҐЛОСТЕРІ
Місяць жовтень, а авреолі золотої оеєни та
сільськогосподарського багатства, приносить
нам і пропам’ятний день — день св. Покрову.
День 14-то жовтня був дещо ссяяшний, але
й не бракувало дощу. Не зважаючи, однак, на
>:незбалянсовану« пагоду, ґлостерська громада
зійшлась численно в домівці Відділу ОУБ, щоб
ушанувати гідно день Матері Божої, Опікунки
українського війська й цілого українського
нараду.
Свято ЕІДкрив вступним словсм П . Г. ТруХЕН
та упівською піснею »Там, на півночі®. Свят
ковий реферат прочитав іп. Б. Бріль. Прелеґент
у своєму рефераті згадав про почитання Пре
святої Богородиці серед нашого народу, почи
наючи із княжих часів, яке згодом перейшло
до козацько-лицарського ордену. Козаки, за
лишивши Січ, покинули все, забравши зі со
бою Тільки образ Богсматері. Вояки УПА —
нащадки славного січового лицарства — теж
обрали, згідно з традицією, своєю опікункою
Божу Матір, вірячи, що Вона їм дасть силу й
наснагу до великих діл і подвигів. Закінчуючи
свій реферат, п. Б. Бріль сказав: »Тому кож
ний із нас, і той, що мав щастя народитись в
Україні, і цей, хто родився поза її межами,
мусить жити, працювати й боротись із зброєю
в руках, коли зайде потреба, в дусі наших
великих предків, віддаючи себе під Покров
Богоматерів.
У мистецькій частині присутні заслухали дві
пісні та вірші, рецитоваиі учнем ШУ. Д. Пристаецьким, ученицями Л. Штоґрин та І. Мушеник. Зі сольо виступив п. В. Мартишок, а
чоловічий хор проспівав пісню »Ой, зійшла
зоря« та »Ой, через море глибокеє
І. Ткачик

СВЯТО ПОКРОВУ В ПІТЕРБОРО
Дня 20-то жовтня м. р. відбулося у власній
домівці Відділу СУБ у Пітерборо свято Покро
ву. Влаштований цієї імпрези викликало в мене
■подив, бо вона була зорганізована зразково.
Кожна точка була переведена з годинниковою
точністю та муравлиною старанністю.
Свято започатковано молитвою, яку відспі
вав хор під дириґєнтурою о. крилошанкна М.
Матичака, після чого голова Відділу ОбВУ,
Кузик, із прекрасно удекорованої сцени, від
крив офіційно свято.
Крім хору під керівництвом о. крил. Мати
чака, у святі взяв участь брадфордський хор
■під дириґєнтурою и-а Я. Гаврилюка, відспівав
ши декілька пісень, як »Марш бойків«, в’язан
ку пісень Укр. Дивізії, »Вперед« та інші.
Крім хорів, у свяТі взяв участь танцювальний
гурток із Бедфорду у окладі Діяни й Каті Кра
марів та Юни Ткачук.
Коротку доповідь про значення свята Покро
ву виголосив гі'сть із Німеччини, полковник
Є. Рен, а англійською мовою — студентка Ма
рійка Кузик.
Присутніх на залі захопив виступ танцю
вального гуртка під керівництвом п-а І. Мак
симова та повторний виступ хору під керів
ництвом о. крил. М. Матичака, який запродукував такі пісні, як »Реве та стогне«, »Засяло
сснце« та інші.
Під кінець галова Відділу ОбВу п. Кузик
виніс подяку всім учасникам програми та при
сутнім за участь у святі.
Після відбуття свята, влаштовано перекуску,
приготовану панями з місцевого Гуртка ОУЖ,
а опісля забаву з танцями, яка тривала до 12
год. ночі.
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Доповіді на подібні теми полк. Є. Рена від
булися в Лондоні, на якій, як ніде інше, було
багато молоді, що ставила багато запитів, у
Брадфорді, Кіхлей та Галіфаксі.
У цій останній місцевості доповідь полк. Є.
Рена відбулася з опізненням, бо заля була
зайнята суміївським ансамблем 'національних
танців під керівництвом маестра О. Буряка.
У Брадфорді полк. Є. Рен відвідав бувшого
■вояка Степана Баранюка та Семена Мироияка.
їхнє мешкання — це дійсний музей ручних
робіт, що свідчить про велике замилування в
українськім народнім мистецтві. Гідні подиву
е кивот і мініатюрна церковця в нашому стилі,
над якими п. Баранюк працював півроку. Пол
ковника мило вразила бібліотека обидвох па
сив, у якій можна знайти всі книжзки, альбоми
та інші видання, що появилися на еміграції.
ДОПОВІДЬ ПОЛКОВНИКА Є. РЕНА
В НОТТІІІҐГАМІ
В неділю, 21-го жовтня 1973 р., на запрошен
ня Відділу ОбВУ, відбулась доповідь полков
ника Є. Рена про І Українську Дивізію з наго
ди 30-літгя її створення. Шановний доповідач

— 125 —

говорив коротко, дуже виразно, оперуючи при
кладами чи порівняннями, як і личить воякові,
якого пам’ятає вояцтво з-перед близько ЗО
років.
'Ставлячи питання: «Чи потрібно було Диві
зії? — доповідач з повним переконанням ствер
див, що Дивізія була необхідна і що вона пов
ністю виконала своє завдання. Вояки -дістали
вишкіл із новітньої зброї, щоб потім поповнити
ряди УПА, а того в підпільних умовах і з-за
браку новітньої зброї не можна було перевести.
Під Бродами Дивізія була розбита і з 11 тисяч
вояків вернулося 3 тисячі, але прелеґєнт ска
зав, що в найважчих боях гине найбільше 10
відсотків і що велика частина »пропавших«
вояків пішла до УПА. Доповідач покликувавоя
на польські джерела, які твердять, що в де
яких відділах УПА на сотню вояків було ЗО
дивізійників, а старшин навіть більше. При
цьому полковник навів приклад польської ди
візії в червоній армії, яка дістала відтинок
фронту на 2 кілометри й потерпіла такі втрати,
що на довший час була знята з фронту. Нато
мість наша Дивізія під Бродами мала 50-тидесятикілометровий відтинок фронту і тяжкі
атаки витримала 10 днів. Чим є український
вояк для нашого ворога Москви, свідчить той
факт, що москалі в Австрії, після боїв із Ди
візією, іпснищили розггізнавЧі написи по-гиблих
українських вояків і залишили їх, як невідо
мих. Український вояк навіть по смерті є гріз
ний для Москви.
Порушуючи оправу майбутньої війни, допо
відач ствердив на підставі книжки про майбут
ню воєнну стратегію французького генерала
Бофреда, що атомової війни не буде, а буде
війна відстрашування і здобування світової
опінії. Він на прикладі казки про Ґулівера яко
го малесенькі ліліпути за ніч прив’язали ни
точками до кілків на землі, й коли він, збу
дившись, не зміг ворухнутись та був безсилий
проти маленьких ліліпутів. Торкаючись укра
їнської еміграції, полковник сказав, що кож
ний українець повинен постійно снувати нитки,
щоб зв’язати нашого ворога, а нагод до цього є
дуже багато. Прелеґєнт навів ряд дійсних осо
бистих прикладів і масових акцій проти ворога,
і то, як старших, так і молоді. Масові протестаційні акції є дуже грізною зброєю еміграції,
але не менш важливими є поодинокі особисті
розповіді правди про Ураїну і про нашого во
рога — Москву. Одна учениця у ЗСА так ціка
во сповідала про Україну, що вчителька від
ступила їй цілу клясу на кільканадцять хви
лин, щоб вона розказала про те, що діється в
Україні й чим є Москва для вільних держав.
Студент в Единбурзі відмовився виконувати
українські танки, як у шкільній залі буде вид
ний клич »Я люблю Росію«. Цей клич був зня
тий і більше його ніхто не бачив.
Підсилюючи значення рідної мови, значення
життя українців для України і значення самої
України у світовому укладі промовець наво
див цитати Тараса Шевченка, Лесі Українки,
Івана Франка та Василя Симсненка.
ІДе довго, мабуть, були б слухали досить
численно зібрані полковника Рена, але, як і
завжди, вояк скупий на слова, так і прелеґєнт

урвав доповідь у найбільшому напруженні, хоч
після цього ще відповідав на ряд запитів при
сутніх.
Доповідь полковника Рена зібрала людей різ
них політичних напрямків. Приємно було ба
чити на доповіді о. д-tpa А. МихалЬськото, го
лову Відділу С5УБ п. В. Лесюка, представників
ТС УНР на чолі з сот. П. Франчуком та ряд
інших.
Представив гостя з Німеччини та дякував
йому по закінченні толова Відділу ОбВУ п.
Клим Роснецький, а вояцтво на вході до залі
привітало свого військового виховника й вишиільника його улюбленою піснею «Наша чота,
чота крилатих«.
М. Джус
ГОСТИННИЙ ВИСТУП П-І У. ЧАЙКІВСЬКОЇВИРСТИ В РОЧДЕЙЛІ
4-го листопада м. р. наша громада в Рочдейлі
мала приємність вітати в себе паню Уляну
-Вирсту-Чайківську та почути чудові пісні у її
виконанні.
'Концерт запланований на год. 16.30 почався
з півгодинним опізненням.
Концерт відкрив п. М. Музика та запізнав
аудиторію з нашою дорогою -співачкою з
Парижу.
П-і Уляна проспівала такі пісні: «Серед віч
них снігів« (січова шани), »Гей, ви стрільці сі
човії», «Тужно трала чудовая скрипка« (пісня
УПА), «На вулиці невесело«, «Тихенький вечір
на землю спадає», «Стелися, барвінку«, «На ву
лиці скрипка грає«, «Падає лисгя« (французька
пісня), «Санта Лючія» (італійська), «Через садвинолрад«, «Подаруй мені Карпати« та «Ой,
казала мені мати«. Ажомпаньював на фортепіяні п. Я. Шутка.
Між виступами п-і Уляни чергувалися ви
ступи сумівського танцювального гуртка «Чай
ка» під мистецьким керівництвом п-а М. Мак
симовича.
Концерт тривав більше як годину й закін
чився о год. 18.00.
Перед відставанням українського національ
ного гимну наша королева краси, панна Маруся
Жєнчук, вручила п-і Уляні та іп-ві М. Макси
мовичу, керівникові танцювального туртка, ки
тиці квітів. Поцілунками обдарувала наша ко
ролева краси і пана Шутку.
Гостинний виступ пні Уляни огріватиме наші
серця довго.
О. Луценко
УЛЯНА ЧАЙКІВСЬКА-ВИРСТА В ЛЕСТЕРІ
На запрошення Головної Управи Об’єднання
бувших Вояків у Великій Британії, п-і Уляна
ЧайюіЕСБка-Вирста відвідала з концертами
'середню Англію, відома своїми виступами й
попередньо.
її виступ в Лестері зібрав чисельну публіку,
любителів мистецтва, а зокрема тих, що захоп
люються українською піснею. Присутні мали
катоду почути ряд творів, виконаних бувшею
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ученицею відомого тенора маестра СкалиСтарицького. її приємне меццо-сопрано й без
доганна дикція дали можливість насолоджу
ватися музичними творами Миколи Лисенка —
»Якби мені, мамо, намисто«, та «Садок вишневий« — слова Т.. Шевченка, «Вечірня пісня«,
«Стелися, барвіеку« музика Стеценка, »На ву
лиці невесело« — слова Т. Шевченка, музика
Заремби, «Рідний край« — муз. Тобілевича та
арія з «Запорожця за Дуиаєм« — Гулака-Артемовсвкото — «Ой, казала мені мати«. Виконала
вона також одну французьку пісню. Проте чи
не найбільше сподобалася присутнім нова пі
сня, перший раз виконувала в Англії, «Пода
руй мені Карпати«, слова написані дівчиною з
України Ганною Нагай, музичне оформлення
Веселовського. І в словах, і в музиці відчував
ся той чар карпатських гір, який приваблює
не лише мешканців Гуцульщини, а всіх тих,
які не е байдужі до величі й краси, що їх ото
чує. Здавалося, що шум віковічних карпатсь
ких лісів, бурхлиЕІ хвилі гірської річки і голос
п-і Уляни, яким вона бездоганно володіє, за
колисували слухачів та дарували їм хвилини
забуття, трагедії, яка змусила нас залишити
Рідний Край.

зіязму наших заокеанських братів і сестер, ба
жає п-і У. Чайкавськіїй-СВирсті й дальших
успіхів, та щоб вона й надалі не забувала про
своїх земляків, які завжди вітатимуть її на
українській сцені.
Ніна Марченко

Концерт доповнив грою на піянікі студент
музичної школи п. Ярослав Шутка, виконуючи
»Чардаш« — музика Монте та в’язанку укра
їнських пісень. Він же 'акомпаньював солістці.
Діти місцевого осередку іОУіМ танцювали «Ар
кане, «Катерину« і »Сіянку« під керівництвом
п-і Віри Ткачук. Від вдячних присутніх п-і
Уляна ЧайкІЕСька-Вирста отримала китицю
квітів.
Після закінчення концерту присутні мали
можливість набути платівку п-і Уляни із влас
норучним підписом. А для шановних гостей бу
ло влаштовано прийняття, на якому вітав мо
лоду співачку присутній на концерті, довго
літній секретар Головної Управи ОбВ,У д-р
Овятомир М. Фостун і голова місцевого Відділу
ОбВУ п. П. Кіщук.
П-<і Уляна Чайкі'вська-Вирста приїхала до
•нас у супроводі чоловіка — відомого артистамаляра. її осідком е Франція, де вона й наро
дилася.
Після омерти маестра Окали-Старицького й
далі удосконалює себе, беручи лекції співу у
вчителя-француза. Рівночасно виступає на
французькій сцені, не забуваючи й українців,
які хоч і менш численні, завжди радо її
вітають.
Не так давно артист-маляр Вирста відвідав
ЗСА з наміром влаштування мистецьких виста
вок у різних місцях. П-во Вирсти побували в
Нью Йорку, Детройті, Клівленді, Філадельфії
і Чікаґо.
Користаючи з такої нагади, американські
українці 'влаштували для п-і 'Уляни Кілька
концертів, а також вона співала на відкритті
виставок.
Лестерсвка громада, приєднуючись до еиту-

Анна Маслій — королема краси Відділу
ОбВУ в Сканторпі й керівничка
місцевого сумівського тріо.
ОКРУЖНЕ СВЯТО СВ. ПОКРОВУ — свято
УПА В ЛУТОНІ
В суботу, 18-го листопада м. р., в Лутсні
відбулося окружне відзначення 30-ліття з часу
постання УПА, дбайливо підготоване Окружним
Комітетом ОбВіУ на Округу Бедфордшір, на
яке, крім місцевих українців, прибули числен
но інші поблизькі громади — Пітерборо, Велінгборо, Бедфорд, Ражден і Лайтон-Вазард,
щоб спільно відсвяткувати цю важливу річ
ницю.
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По полудні, в місцевій католицькій церкві,
Всч. о. крилошаиин М. Матичак відправив
Службу Божу й у своїй проповіді закликав
вірних віддати поклін уоім героям УПА, які
на чолі зі своїм Головним Командиром генерал-хорунжим Тарасом Чупринкою згинули в
безкомшромісовій боротьбі проти найбільшого
ворога України — Москви.
Після відправлення Панахиди за спокій душ
героїв Української Національної Революції, бі
ля церкви сформувалася колона, яка із прапо
рами і транспарантами пройшла вулицями Лутону до Пам’ятника Невідомого Вояка, де був
складений вінок. Біля пам’ятника промовляли
п. С. Ришкович (українською мовою) і дружин
ник СУМ Д. Шуїмський (англійською), а в міжчасі юінй сумівці роздавали листівки.
У вечірніх годинах, у залі однієї з місцевих
англійських шкіл, мала місце святочна акаде
мія, яку коротким вступним словом відкрив п.
В. Гумєикж, зв’язковий ОбВУ на Округу Бедфордшір, після чого мішаний хор із Пітерборо
під дириґектурою Всч. о. крилошанина М. Матичака відспівав молитву »Під Твою Милість«,
«Марійську пісню» (рецитувала п. Й. Галик)
та «Боже Великий«.
Дитячий хор із Нортгамптону під кер. пані
Варцаби виконав пісню «Боже, Вкраїну храни«, а чоловічий хор із Бедфорду під дир. п. І.
Джиджори — «Думу про Почаївську Божу
Матір«, і релігійна частина програми закінчи
лася загальним співом пісні «О, спомагай нас,
Діво Марїе«.
Концертово-ірозвагову частину розпочав свя
точною доповіддю nop. М. Верес. Вена була
написана в художній формі, перепліталася ба
гатьма поетичними цитатами й дала присутнім
повний образ величезного значення УПА в
революційно-визвольній боротьбі українського
народу за волю й державність.

ВІДІЙШ ЛИ

Бедфордський хор відспівав «Марш куреня
бойюів« і марш »Україна«, після чого слідувало
славо англійською мовою др. СУМ Д. Шумеького. Потім тріо сумівців із Лутону рецитувало
вірш М. Вереса «Полум'яні дороги«, а хор
Юного СУМ із Раждену під кер. юнака Р. Ришковича заспівав пісню «Збудись, могутня
Україно».
З деклямащією виступав юнак Оринчук із
Лутону, хор Юного СУМ й оркестра з Бедфор
ду виконали пісню «Гей, повстанці», сумівці з
Штерборо відіграли дві пісні, юначки з Бед
форду вивели на сцені гарний танок, а юнак
Д. Морикіт із Нортгамптону (відіграв на фортеіпіяні два музичні твори.
Юначка з Раждену під супровід оркестри
відспівала шіеню-еольо, бедфордські юнаки
відтанцювали »іКозачок«, дитяча мандолінова
оркестра відіграла «Бабусю рідненька«, «Стоїть
явір над водою« й «Думи мої«, юиначки з Пі
терборо продемонстрували »Гапак«, а пані А.
Павлюк з Лутону з великим чуттям відрецитувала твір М. Вереса «К'антата героям УПА«.
Останньою кенцертовою точкою програми була
пісня «Вперед, брати!« — слова М. Вереса, муз.
І. Джиджори у виконанні бедфордського чоло
вічого хору.
Пан С. Дмигрик прочитав резолюції, які були
■прийняті одноголосно, а п. В. Гумєгаок подяку
вав усім виконавцям програми, зокрема Всч.
о. крилошанину М. Матичакові й nop. М. Ве
ресові, всім тим особам, які причинилися до
успішного відбуття окружного свята, та багаточисленному громадянству за прибуття на нього.
Свято закінчилося відшиванням українського
національного славня, а пізніше відбулася ве
лика танцювальна забава.
М. Слободян

У

ВІЧНІСТЬ

ВИСОЦЬКИЙ ПЕТРО
БІЛИЙ-КАРПИНЕЦЬ МИХАЙЛО
Нар. 15. .5. 1912 р. Вояк І УД
Нар. 15. 11. 1910 р. Сотник І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 16. 1. 1973
Довголітній голова ОбВУ й видатний
Ньюмаркеті.
суспільно-громадський діяч. Помер 27.
7. 1973 р. в Лондоні від розриву серця.
ВОВК ВОЛОДИМИР
Нар. 8. 11. 1925 р. Десятник І УД
ВЕРТЕНЮК ЮРІЙ
Член ОбВУ. Помер 6.2. 1973
Нар. 3. 5. 1921 р. Вояк І УД УНА. Член
Галіфаксі.
ОбВУ. Помер 16. 10. 1973 р. в Ловборо.
— 128 —

УНА.
р. в

УНА.
р. в

ВОЗНИЙ ІВАН
Нар. 16.8. 1921 р. Вояк І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 13. 9. 1973 р. в
Фелікстові.
ГОТРА МИХАЙЛО
Нар. 10. 1. 1925 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 11. 3. 1973 р. в Лестері.
ГРАВЕЦЬ ВОЛОДИМИР
Нар. 24. 4. 1921 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 24. 3. 1973 р. в Болтоні.
ДОБРЯНСЬКИЙ МИКОЛА
Нар. 25. 11. 1905 р. Вояк І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 4. 12. 1973 р. в
Ковентрі.
ЖАРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
Нар. 3. 10. 1920 р. Вояк Польського Ко
рпусу. Член ОбВУ. Помер 24. 11. 1973
р. в Лондоні.
ЛАПИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
Нар. 24.3. 1924 р. Вояк німецької і
польської армій. Член ОбВУ. Помер
6. 1. 1973 р. в Мансфілді.

ЛУКАВЕЦЬКИЙ ЄВГЕН
Нар. 2.4.1907 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 19. 11. 1973 р. в Рочдейлі.
ОЛІЯР ЮРІЙ
Нар. 15. 6. 1906 р. Вістун І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 14.3. 1973 р. в
Лінколні.
ПАСІЧНИК МИРОСЛАВ
Нар. 25. 9. 1924 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 23. 12. 1973 р. у Слав.

ПІНЧУК МИТРОФАН
Нар. 4. 12. 1905 р. Кадровик червоної
армії і поручник німецького Вермах
ту. Член ОбВУ. Помер 10. 10. 1973 р. в
Галіфаксі.
ПРИСТАВНЯК ОСИП
Нар. 18. 6. 1910 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 7. 7. 1973 р. в Рочдейлі.
ПРОЦИШИН ЯРОСЛАВ
Нар. 11. 9. 1910 р. Вояк І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 10. 11. 1973 р. в
Оселі СУВ.

РОМАХНЕЙ РОМАН
Нар. 13. 10. 1921 р. Вояк І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер ЗО. 3. 1973 р. у
Блекберні.
РУДЯК СТЕПАН
Нар. 5. 4. 1920 р. Вояк І УД УНА. Член
ОбВУ. Помер 15. 6. 1973 р. в Болтоні.
ЧЕРВАК ВАСИЛЬ
Нар. 14. 1. 1917 р. Вояк І УД УНА.
Член ОбВУ. Помер 13. 6. 1973 р. в
Кембріджі.
ШЛЮСАР ПЕТРО
Нар. 20. 7. 1911 р. Старший стрілець І
УД УНА. Член ОбВУ. Помер у минуло
му році.
ЯСИНОВСЬКИЙ ПИЛИП
Нар. 23. 10. 1912 р. Вояк польської ар
мії. Член ОбВУ. Помер 17. 10. 1973 р.
у Слав.
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»Ми пішли в цю світову завірюху тільки тому, щоб наша Україна в часі цього
всесвітнього, смертельного змагу могла проголосити, що є і хоче бути, хоче мати
власне місце під сонцем. Коли що тривожить нас, то тільки думка, чи могили наших
товаришів, найкращих синів України, які виростають слідом за нами, від далекого
Закарпаття аж до подільських степів, приспішать зірваним з рук України, ганебних
кайдан неволі«.
(З листа УСС-іе до Української Головної Ради від 11. 11. 1915)
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Юрій ПРОКОПЕНКО

СІМЕЙНА
— Галльо! Я дзвоню з автомата. У
крамниці подарунків викинули дуже ми
лі хутерка. Модно пошиті, а хутро хоч і
штучне, проте, уяви, досить тепле.
— Тоді купуй.
— Але воно дорого коштує. За таку
суму я можу пошити розкішне пальто із
блакитною норкою!
— Тоді не купуй.
— Але хутро — просто на рідкість. Я
не думала, що на нашій фабриці здатні
робити такі гарні речі. Мені всі заздри
тимуть.
— Тоді купуй.
— А тобі відомо, що штучне хутро не
практичне? Воно лише на один, макси
мум на два сезони!
— Тоді не купуй!
— Легко тобі сказати — не купуй. Я
його приміряла — ніби на замовлення
пошите. І довжина якраз така, як треба.
І рукави за останнім словом моди. Чиста
тобі лялечка!
— Тоді купуй.
— Але ж варто ще трохи додати, і за
такі гроші можна натуральне купити.
Буде вічна річ!
— Тоді не купуй.

ПРОБЛЕМА
— По-твоєму, краще потім, висолопив
ши язика, бігати по комісійних. Це тіль
ки тому їх викинули у продаж, що кі
нець кварталу...
— Тоді купуй.
— Алеж нам у такому разі доведеться
відмовитися від килима. Може, цей рік
мені вже переходити у старому хутрі, в
тому, яке ми торік купили? До речі, воно
ще зовсім нове. Зате килим придбаємо.
— Тоді не купуй.
— І ти гадаєш, що почуватиму себе
спокійно, коли всі мої подруги матимуть
такі хутра, а я ні. ..
— Тоді купуй.
— Розумієш, мене дуже хвилює, що
його низ трохи скошений. Правда, мож
на й до майстерні занести. Це швидко
виправлять. Але нести нове хутро в май
стерню якось смішно. ..
— Тоді не купуй.
— Проте, я тобі скажу, можна й так
носити. Якщо не дуже придивлятися —
то не помітно.
— Тоді купуй.
— Але в хутрі є ще один недолік.
— Тоді не купуй.
— Ти збожеволів, недолік зовсім
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несерйозний! ..
— Тоді купуй.
— Але як я буду...
— Тоді не купуй.
— Ти зрозумій . . .
— Тоді купуй.
— Уяви собі...
— Не купуй.
— Х оча...
— К упуй.. .

— Ти що це зарядив: купуй — не ку
пуй? Я до тебе за порадою звертаюся, а
ти нічого слушного сказати не хочеш. ..
Завжди я мушу серйозні сімейні пробле
ми сама вирішувати!
— Якщо дійсно хочеш поради, то я
вважаю, що не варто купувати річ, котра
викликає стільки сумнівів.
— Ти збожеволів! Я вже її купила.

ВІДСТАЛА ВІКОМ

В СУДІ

Два приятелі заговорили про знайомих
близнюків — брата й сестру.
— Зовсім недавно я з’ясував, що вони
зовсім не близнюки, — сказав один з
них, — бо коли братові минуло ЗО років,
їй виявилося лише 24.

Оборонець до обвинуваченого, якого
суд виправдав:
— Чи ви задоволені з мого захисту на
суді?
— Хіба так, але коли б знав, що я не
винний, то взагалі не брав би вас.

ДИТЯЧА ЛОГІКА

Забезпеченевий аґент підходить до бу
динку, на східцях якого сидить малень
ка дівчинка.
— Мама вдома? — запитує він.
— Так, — відповідає дівчинка.
Аґент довго дзвонить, ніхто не відпо
відає.
— Ти сказала, що мама вдома, чому ж
вона не відчиняє?
— А ми живемо не в цьому будин
кові . ..
ЗНОВ ПРО ЛЕЛЕК . . .
Два малюки сперечалися про те, як
народжуються діти.
— їх приносять лелеки, — каже один.
— І ти віриш цим казкам? — запи
тує другий.
— А чому б ні? . . При сучасній техні
ці в'се можливе.
НЕ ЦЕЙ ІНСТРУМЕНТ
Кондуктор не пустив в автобус музи
канта, який хотів сісти з контрабасом.
Зажурений музикант зостався на ву
лиці.
— От, бачите, дядю, — сказав малюк,
— треба було вам вчитися грати на
флейті.

КОГО БІЛЬШЕ? ..

— Кого більше любиш, Богданку, тата
чи маму?
— Тата.
— А чому?
— Бо його майже ніколи немає вдома.
СЕРЕД СУСІДОК

— Коли вчора вранці я побачила, що
від вас вийшов священик, дуже зажури
лася.
— А то чому?
— Бо подумала, що ви тяжко захво
ріли.
— Теж мені! Коли позавчора я поба
чила вранці, як від вас виходив офіцер,
то я зовсім не думала, що вибухла
війна. ..
НЕЗВИЧАЙНА

— Чи знаєш Петре, — звертається
дружина до чоловіка, — вчора прочита
ла я, що звичайна людина висловлює
денно 2000 слів.
— Ось, бачиш, дорогенька, я завжди
говорив, що ти незвичайна людина.
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Володимир ЧЕПІГА

ГУМОРЕСКА
— Якби ти, коханий мій подивися на себе
збоку, — мрійно сказала дружина після черго
вої сварки, — ти б жахнувся. Ти б три роки на
колінах просив у мене пробачення і двічі на
день натирав би підлоту. .. Алеж, — додала
вона із жалем, — ти повністю позбавлений по
чуття вїдповідальности й самокритичности. Хоч
би раз подивився на себе у дзеркало . ..
Я дивився не раз, але, щоб не образити коха
ну дружину, зазирнув іще.
— Здасться, все нормально, — обережно ска
зав я. — Нічого особливого не бачу.
—- От-от! — радісно підхопила дружина. —
Цілком вірно: нічого особливого! І що я в тобі
знайшла, не розумію. Скажу навіть більше: ти
-— справжнісіньке страпутило ...
Це було щось нове. Ніколи раніше я не чув
такого образливого для кожного солідного чо
ловіка слова й тому вирішив повести себе від
повідно до моменту. Тим паче, що о сьомій на
мене чекатиме колеґа, щоб обговорити деякі
питання в новій каварні »Біля старого иєнька«.
Чудова нагода!
— Ах, так? — вигукнув я і кинувся за пла
щем. — Ти ще й лаятися? Так знай же: ноти
моєї тут не буде . .. цього вечора!
— Буде, милий, буде, — прощебетала дру
жина, теж беручи плащ. — Ти ще ніколи так
швидко не одягався. Значить, наша бесіда піш
ла на користь. А зараз — у кіно. Ось квитки.
Ти не радий?
— Дуже радий, — поспішив я запевнити,
проклинаючи себе за те, що не встиг вискочи
ти з дому. — Давно мріяв піти в кіно.
У фойє ми посідали в затишному кутку, і
дружина Сказала:
— Хіба ти ще не купив цукерок?
Коли я повернувся, вона таємниче проше
потіла :
— Сиди тихо й мовчи. Маєш можливість по
дивитися на себе збоку, — і вказала очима на
протилежний бік.
Там сиділи на відстані двох з половиною мет
рів одне від одного юнак і дівчина.
— Бачиш, — продзвеніла біля мого вуха дру
жина, — посварилися, повідверталися, надули
ся. Як ти вважаєш, любий це гарно? Ось до
чого ви жінок доводите!
— А може, це вона винна? — засумнівався я.
— Може, вона перша почала?
Дружина зміряла мене вбивчим поглядом.
— Оця бідна дівчина? 'Смішно! Ти на нього
поглянь. Це ж викапаний ти. У-у, тирани... З
роботи вас за це пнати треба...
Вона презирливо помовчала і співчутливо
додала:
— Уявляю, як вона страждає, бідненька !..
Я мовчки підвівся й рішуче закрокував через
залю.

— Пробачте, шановна, — чемно звернувся я
до дівчини. — Мені здається, що з вами й ва
шим чоловіком ми колись зустрічалися, й
тому...
— З яким чоловіком? — здивовано запита
ла вона. — От із цим? Уперше бачу. Невже ви
так погано 'про мене думаєте, що 'могли уявити,
ніби оцей телепень може бути моїм чоловіком?
»Телепень« сидів непорушно, тільки обличчя
у нього набрало яскраво-бурякового відтінку.
Я так само чемно вибачився й переможно по
прямував до дружини.

■
— Розумієш, моя єдина, — сказав я, вклада
ючи у слова якнайбільше сарказму, — вени не
знайомі. Не^знайо-мі! Вперше бачать одне одно
го! Просто не розумію, як ти могла ...
В цю мить пролунав дзвінок.
За дивним збігом обставин дівчина, до якої
я підходив, сиділа позад нас. Звичайно, цілком
випадково поруч з нею опинився й »телепєнь«.
Коли згасло світло і по екрану радісно забі
гав здоровенний злодій, я почув за спиною
швидкий шепіт:
— Дожилися! Люди вже увагу звертаю ть...
Ох, якби ти хоч разочок подивився на себе
збоку. Ти б десять років вимолював у мене
прощення. . .
. . . . Після кіно я зачинився у лазничці й дов
го дивився у дзеркало ...

ПОСТІЙНИЙ КЛІЄНТ
Через двадцять років шотландець ку
пує новий капелюх у тому самому маґазині. Увійшовши, він вітається з продав
цем:
— Добридень, я знову до вас!
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ВІЧНІ ПИТАННЯ НА ЯКІ НЕМАЄ ВІДПОВІДЕЙ

нетерпеливо, приходить щонайменше де
1. Чому людське життя, продовжую сятий із черги?
чись, стає чимраз коротше?
9. Чому шпінка від ковнірця впаде
2. Чому кельнер у каварні завжди му завжди в таке місце, що її не можна
сить опинитися між вами й гарною жін швидко знайти, коли ви, поспішаючи ку
кою в моменті, коли ви хочете на неї дись, не маєте часу на шукання?
подивитися?
10. Чому хтось, замінивши ваш плащ
3. Чому актори не вміють говорити ні у ґардеробі, залишить вам завжди гір
про що інше, тільки про себе і свої ролі? ший?
4. Чому жонаті мужчини знають про
11. Чому кіновий білетер затуляє вам
своїх жінок останніми те, що мусіли б екран завжди при найцікавішій сцені?
знати першими?
12. Чому кожний, з ким українці за
5. Чому річ, яку шукаємо по всіх ки кльовували союз, швидко після того
шенях, завжди знаходимо в останній?
падав?
6. Чому жінка, купуючи щораз більше
13. Чому десятеро українців, кожний
суконок, каже, що не має в що одягну зокрема, завжди скажуть вам дуже ро
тися?
зумно про те, що в якійсь справі треба
7. Чому ми хочемо чогось у найбіль зробити, а коли зберуться на засідання
разом, так само завжди приймають не
шій мірі власне тоді, коли його нема?
8. Чому автобус, на який ми чекаємо розумні рішення?

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ
— Мамусю, доброго ранку!
— Доброго ранку, дитинко! Вставай!
— А куди ми підемо сьогодні?
— Куди хочеш! Давай у зоопарк. Побачимо
лева і слона ...
— Давай! Славно! Ми йдемо в зоопарк!
— Доброго ранку, любий!
— Доброго ранку, люба!
— Чого ти так усміхаєшся?
— Просто сьогодні неділя, вихідний день. І
настрій у мене соняшний!
— В мене теж! Я тебе люблю.
—■І я тебе... Зараз будемо снідати, тільки
я ось збігаю до крамниці по молоко.
— Повертайся скоріше, люба!
— Я миттю!
— Громадянку, ну куди ви претеся? Не ба
чите хіба? Написано: »Вихіід«.
— Пробачте, я не помітила.
— Окуляри одягніть. Де вас набралося
стільки! Лізуть і лізуть. От ви, з портфелем,
куди націлились? Я не відпускаю. Я роблю
перерву.
— Чому ви такі неввічливі?
— Ви мене не вчіть! Жінку свою вчіть! Ану
показуйте кошики! Я за вас зарплату виклада

ти не збираюся. Якийсь дурень вигадав само
обслуговування, а ти тут страждай!
— Хіба вам так багато траплялося злодіїв?
— Не траплялося, так іще трапляться. Два
вісімнадцять! І не будьте такі розумні! Не я
вам псую настрій, а ви мені в печінках сидите!
Недарма ніхто не хоче йти за прилавок пра
цювати! Три вісімдесят шість!
— Ще пляшку молока ...
— Плюс сорок шість. І за мило — сорок.
— Ох, пробачте, мило в кошику залишилось
від учорашнього дня.
— Нічого не знаю! Платіть і за мило! Попривикали! За сорок копійок готові душу про
дати! Чотири п’ятдесят, молодий чоловіче! А з
вас п’ять п’ятнадцять. Ей, громадянине, що там
у вас у кошику? Із собакою тут треба 'стояти!
— Люба, як ти довго! Я вже скучив за то
бою. Давай кошика .. . Ти мене любиш?
— Відчепись!
— Що сталося, люба? Я чайник поставив і
стіл накрив ...
— Нічого не сталося. Чому постіль не
прибрав?
— Не встиг ... Зараз!
— Попривикали! Все я та я! Крутишся тут,
як муха в окропі!
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— Люба, тебе наче хтось підмінив ...
— Ніхто не підмінив!’ Відчепись і дай мені
спокій!
— Мамочко, а ми Тузика візьмемо з собою?
— Якого ще Тузика! ’Чому черевики не взув?

Нікуди не підеш!
— А-а-а!
— ’Сидітимеш удома цілий день!
— А-а-а!
— Ось маєш! А ревтимеш — іще дам!

ДОБРЕ СКАЗАНО
Не завжди говори те, що знаєш, але завжди
знай те, що говориш.

*

*

*

Найкращий спосіб бути обдуреним, це уявити
себе хитрішим за інших.

*

:Н=

*

Якби у волоссі була сила, то козел став би
пророком.

*

*

*

Ні, ні, взяти не можу, покладіть мені в ки
шеню.

*

*

*

І неграмотний може читати нотації.

*

*

*

Вовк у заячій шкурі більш небезпечний, ніж
заєць у вовчій.

*

*

*

Горе легше переживати, коли воно чуже.

*

*

*

Адам, на відміну від багатьох своїх нащадків,
був абсолютно щирий, кажучи Єві: »Ти в мене
єдина!«

*

*

*

Декотрі так звикли бити себе у груди, що
готові апеціяльно для цього грішити. Недарма
ж товорять: »Не согрішиш — не покаєшся«.

*

*

*

Христофор КолЮмб не туди заїхав і відкрив
Америку. І все ж краще сидіти вдома, коли не
знаєш, що на тебе чекає в кінці подорожі.

*

*

*

Краще добре мовчати, ніж погано говорити.
*
*
*
І гострий ніж свого держака не вріже.

*

*

*

ОПРАВДАНА ВИМОГА

'Від малих дітей голова болить, а від великих
— кишені.

*

*

*

Важливо себе не загубити, а одне одного ми
знайдемо.

*

■*

і*

Погодьтеся, щоб совість була спокійною, вона
не повинна бути лінивою.
Хто вкрав голку, той воза вкраде.

*

*

*

Щоб писати на парканах, доброго почерку не
треба.

*

*

— Чому ввижаєте, що ваш син може летіти
на Місяць?
— Во він так дуже любить місячні ночі.

*

ЗАСПОКОЇВ
Приходить бабуся до 'Крамниці й каже до
продавця:
— Зважте мені двадцять фунтів борошна. А
відтак каже сама до себе, двадцять фунтів я
мабуть не донесу, бо будуть заважкі.
— Нічого, бабусю, — відповів продавець. Я
вам так зважу, що певно донесете.
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ЯК ПОВЕРНУТІЇ КОХАННЯ
(Гумореска)
Чоловіків, скажу я вам, треба міцно в руках
тримати. Бо чоловік, який одбився від рук, уже
не чоловік, а казна-що ...
Я, приміром, колись так натренувала свого,
що він став у мене.як шовковий. А любив як!
Накажи я йому, наприклад, заради мене в
огонь плигнути — плигнув би. Так він мене
любив.
Було, як посваримось, я за свої речі — і
гайда з хати.
— Прощавай, — кажу, — йду від тебе навіки!
А Трохим мій голову похнюпить і тільки
сопе.
»іМовчи, — думаю. — Мовчи. Я тебе знаю.
Прибіжиш! Де ти подінешся!«
Вийду за ворота, пройду трохи не поспішаю
чи, постою, щоб легше Трохимові мене наздо
ганять було. Коли біжить, як любенький!
Захекався.
— Ти що це — справді — питає.
— Справді! ...
— Наталко, чуєш, Наталко! Схаменись! —
просить.
— Не схаменусь! Ти мене не любиш! — від
казую. І сльозу пущу. Хай ще просить. А він
— яких тільки слів мені не говорить: і »рибонька« я в нього, і »ясочка«, й »сонечко« . .. І
так мені від цього стає хороше!
— Вернись! — благає Трохим.
— Ні, не вернусь, — твердо стою на своєму...
— Я тебе жалітиму, на руках носитиму, —
обіцяє. — Вернись тільки.
І от-от заплаче.
— Ну, що ж, — відповідаю. — Коли так, то
доводь на ділі: неси мене до хати!
І що ви думаєте! Бере й несе. А я пудів шість
важу. Аж зігнеться, бідолаха, крекче. І голов
не, впустити боїться.
Отак він мене разів із десять додому прино
сив. Як скучу за отим »ясочка« та »сонечко«,
так і давай його кидати. А привід завжди
знайдеться. Посваритись — хіба довго! Посва
рилися на тім тижні. Я за свою валізку — І до
' дверей. ‘
— Прощавай, — кажу. — Йду навіки.
— Йди, — спокійно відповідає Трохим.
Я від здивування трохи валізку з рук не
випустила. От так штука! Цього ще не було.
— То ти мене вигониш! — питаю. — Жінку
свою з дому вигониш! Ну, стривай, ти ще мене
проситимеш!
І грюкнула дверима.
Цього разу я вирішила йому добряче помститись.
Відійшла з кілометр од хати, аби далі мене
назад нести було, і зупинилась. Стою, вигля
даю. Знатиме, як жінку виганяти.

Та, лишенько, щось довгенько не видно мого
Трохима. Мо’ забаривсь десь. Повгодини ми
нуло . .. Ноги мерзнути почали: зима. А Тро
хима все нема ...
Думаю, може далеко зайшла, не знайде. По
вернулась ближче до хати, почекала -— не йде.
До самого двору підійшла, стала проти вікон.
Коли, видно, побачив мене — вийшов.
— Вернись, — просить.
І якось так ліниво просить, не як завжди.
Я затялась:
— Ні, не вернусь, — кажу.
Почухав Трохим потилицю.
— Ну, то й правильно зробиш, — говорить.
— І не вертайсь.
І посунув назад у хату.
Я за ним.
— Значить, оце так ти мене кохаєш! — на
кинулась на нього. — Ж інка з дому світ за
очі пішла, а тобі й горя мало!!
— Мало! — відповідає Трохим. — Втомився
я, Наталко, тебе на руках носити. Як хоч, а
мені набридло...
Слухаю я — і вухам своїм не вірю. Не мій
чоловік! Ніби підмінили. А може іншу покохав!
Довелося власними ногами чимчикувати до ха
ти.
— Голова в тебе, — питаю, — не болить!
— Що там голова! — відказує. — В мене ду
ша болить!
Налила йому чарку.
— На, — кажу, — випий. Від душі допомагає.
А він (ви бачили!) відсунув чарку.
— Спасибі, — каже. — Не хочу.
Що за чудасія! Давай я біля нього і сяк, і так
упадати. Якими тільки словами не називала: і
»лебедиком«, і »соколиком«!
Дивлюсь, став відходити потроху.
І в мене наче камінь з душі звалився. Бо
коли б справді розлюбив! Що тоді, га! Як по
вернути кохання!
Відтоді свого Трохима я більше не кидала.
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В. КОВАЛЬ

СВІТОВІ ІСТИНИ
ІСТИНИ ГРАМАТИЧНІ

ІСТИНИ ГЕОГРАФІЧНІ

АРХАЇЗМ — слова, які забули, що й
рони були колись неологізмами.
СТВЕРДЖЕННЯ Й ЗАПЕРЕЧЕННЯ
невіддільні одне від одного. Заперечую
чи ствердження, ми тим самим стверджу
ймо заперечення. Через те інколи дуже
важко буває сказати »так« або »ні«.

АСТЕРОЇДИ. Маленькі плянети жи
вуть і рухаються за законами великих
плянет. Чи не тому вони маленькі, а не
великі?
ГЛОБУС — це земна куля, зведена на
п’єдесталь і доведена до зручних роз
мірів.

ІСТИНИ МАТЕМАТИЧНІ

ІСТИНИ БІОЛОГІЧНІ

ЖИТТЯ В ЦИФРАХ. Максимум — це те,
,до чого постійно прагне мінімум, а міні
мум — те, чого максимумові завжди
бракує.
ЛІНІЙНІ МІРИ. Без міліметра кіло
метр — не кілометр, а міліметр без кіло
метра лишається міліметром. Ось істина,
якої кілометри не можуть зрозуміти, а
міліметри не можуть засвоїти.

ЇЖАКОМУХИ — маленькі комахи,
швидше мухи, ніж їжаки. А були ж во
ни кілись швидше їжаки, аніж мухи . . .
МАМУТИ легко випереджали черепах,
та ось черепаха тихенько доплентала в
наше двадцяте століття, а мамути від
стали від неї на сотню тисячоліть. Уміти
пересуватися у просторі ще не означає
вміти пересуватися в часі.

ІСТИНИ ФІЗИЧНІ

АКУСТИКА. Там, де гармонія звучить
дисонансом, дисонанс виступає мірилом
гармонії.
ЯДРО АТОМА. Позитивно заряджене
ядро оточене негативно зарядженими
електронами. Й так у кожному атомі, в
усіх до одного — позитивне неможливе
без негативного.

ІСТИНИ ІСТОРИЧНІ

АМАЗОНКИ — це жінки, які ні в чо
му не поступалися чоловікам, а де в чо
му навіть перевершували їх. Такими
вони збереглися дотепер.
ЧУЖИНА — завжди чиясь батьків
щина.
ЕКСПРОМТИ ЮЛІЯНА ТУВІМА
Компаньйон: Це той, що надає в розпоря
дження власника корабля океан.
Бродяга: Людина, яка б назвалася туристом,
коли б мала гроші.
Чесний політик: Якщо його перекупити, то
він тоді не підведе.
Консерватор: Людина, якій здасться, що ні
чого не було зроблено вперше.
Нетерпеливість: Чекання, коли дуже поспі
шають.
Ювілейна промова: Однохвилинна думка,
розбавлена у двогодинній словесній воді.
Риболовля (як спорт): Безлюдний простір,
заповнений водою й оточений брехунами в
обтріпаних костюмах . ..
Цвинтар: Місцевість, заселена людьми, котрі
думали, що світ без них не зможе обійтися.
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Р І З Н Е
СИСТЕМА ЗАОЩАДЖЕННЯ
Ж інка каже чоловікові, розглядаючи
хутро, виставлене у вітрині:
— Від завтрішнього дня ми почина
ємо економити на харчуванні, щоб ку
пити пральну машину. На гроші, які
ми раніше віддавали пральні, купимо
телевізор. Тоді за гроші, заощаджені на
квитках у кіно й театр, я куплю це хутро.
УСКЛАДНЕННЯ
Лікар, забираючи з ремонту автомаши
ну, звертається до власника майстерні:
— Ви берете за невеличкий ремонт ма
шини дорожче, ніж я за лікування лю
дини.
— Цілком логічно, пане докторе. Ви
весь час маєте справу із старою моделлю,
тим часом я щоразу ремонтую нові ма
шини.

СТРАШНИЙ ДІМ
— Чув я, що в цьому домі щось стра
шить.
— Можливо, там живе моя теща.
КРАЩЕ Ж И В Е . . .
Після довгої розлуки стрічаються два
колишні приятелі:
— Як живеш? — питається один з них.
— Краще .. .
— Дійсно?!
— Краще не говорити.
ПОЯСНИВ

— Скажіть, будь ласка, чому волосся
сивіє раніше, ніж вуса?
— Бо вуса на двадцять років молодші.

ТЕПЕРІШНІ ДІВЧАТА
Мати: Нусю, ти чому не кричала, коли
той драб тебе цілував?
Нуся: Бо він мені погрожував.
Мати: Чим саме?
Нуся: Сказав, що як тільки кричатиму,
то більше мене не поцілує.
НА ВУЛИЦІ
— Дивися, що за красуня перейшла
повз нас. Це жінка про яку можна ска
зати:
»І не вводи нас во іскушеніє ...«
— Коли б ти її знав краще, то сказав
би: »но ізбави нас од лукавого! ...«
ДИЛЕМА
Один старший парубок ходив щовечо
ра до вдови на »чайочок«.
— Чому ти не одружишся з нею? —
питаються його.
— А куди ж би я тоді ходив щовечора?
— відповідає він.
ІСТОРІЯ З ГЕОГРАФІЄЮ
Дівчина звертається до свого приятеля:
— Ти мені колись казав, що я для тебе
— цілий світ...
— Так, але моє знання з географії те
пер значно розширилося.

НАСТИРЛИВІ ДУМКИ
Дуже неприємно усвідомлювати, що дві речі
— розум і каяття — завжди приходять до нас
із запізненням.

*

Очевидно, золотим віком був саме той, у яко
му люди ще не знали золота.

*
Бувають люди, схожі на крамничку, в якій
весь товар виставлено напоказ в одному ві
конці.
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ДУМКИ НЕНАРОКОМ
Краще бути розірваним тигром, ніж одуре
ним лисицею.
*

Камінь, що котиться, — мохом не обросте.
*
Одною рукою два кавуни не візьмеш.

*
Буйволи тягнуть, а окрилить віз.

*

Кожну худобину за свою ногу вішають.

*

Хитру лисицю і хвіст підведе.

*
В одного борода горить, а другий на тому
вогні шашлики пече.

ТРИ ВІДКРИТТЯ

*

(Гумореска на три частини з епілогом)
Частина перша
— Хороше! — мовив Архімед, занурюючись
у ванну.
Витіснена його тілом вода полилася на
підлогу.
— О, боги! — вигукнув Архімед. Що я ска
жу дружині?
І став гарячково думати.
За десять хвилин він придумав закон Архімеда.
Частина друга
— Хороше! — мовив Ньютон, сидячи в саду
під яблунею.
Гниле яблуко впало на нього і забрудило
свіжу сорочку.
— Боже! — вигукнув Ньютон. — Що я ска
жу дружині?
І став гарячково думати.
За десять хвилин він придумав закон все
світнього тяжіння.
Частина третя
— Хороше! — промовив я, закінчивши чита
ти ще один детектив. І тут же згадав, що не
прибрав у хаті до приходу дружини.
— Господи! — вигукнув я, — Що я скажу
дружині?
І став гарячково думати.
За десять хвилин я придумав цю гумореску.
Епілог
— Якщо я правильно зрозуміла, — сказала
редакторка, — ваше власне відкриття можна
сформулювати так: великі відкриття робляться
тому, що чоловіки бояться своїх дружин?
— Ні, — відповів я , -- ВОНО формулюється
інакше: чоловіки вважають за краще робити
великі відкриття, ніж дрібну роботу в госпо
дарстві.
— Он які! — сказала редакторка і, подумав
ши десять хвилин, виставила мене за двері ра
зом із рукописам.

Рани заживають, а рубці залишаються.
*
Таємницю збережуть двоє, коли один із них
покійник.
*

Не бійся критики: коли вітер трясе деревом,
вено міцнішає.

*
Щоб говорити коротко, йому не бракувало
багато слів.

*
Одне з найбільших лих цивілізації — це
вчений дурень.

*

Ходитимеш хутко — спітнієш, ходитимеш
поволі — розтовстієш, — краще їздити.

*
Краще поганий баран у дворі, ніж добрий у
горах.

*
Тупим не дуже подобаються гострі думки.

*
Чорти і в пеклі почувають себе, як на сьомо
му небі.
Після зведення порахунків, багатьох не до
рахувалися.

*
Ворогові, який тікає, не шкода і золотий
міст побудувати.
*

Немало є таких, котрі схильні заплющити
очі й дивитися на світ вухами.

*
Мистецтво бути мудрим полягає в умінні
знати, на що не слід звертати уваги.
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ЗА ОДНЕ СЛОВО

Б о спів.

П Р О Ш К ІД Л И В ІС Т Ь Т Ю Т Ю Н У

Доповідач: — Одна крапля нікотини може
звалити з ніг коня.
Голос із залі: — Тепер мені ясно, чому коні
не курять.
У

Л ІК А Р Я

— Серце у вас б’ється нерегулярно. Чи ви
п’єте алькоголь?
— П’ю, пане докторе, але регулярно.
П РИЄМ Н О П О ЧУ ТИ

До газетного кіоску в Москві підходить
покупець.
— Прошу »Червону зірку«.
— Нема.
Покупець відійшов набік, постояв хвилину й
знову підходить до віконця в кіоску та й каж е:
— «Червона зірка«.
Подивившись ізчпід лоба, продавець відповів:
— Але ж казав я вам, що «Червоної зірки«
немає. Чому питаєте удруге?
— Бо, товаришу, так приємно від вас почути
цю вістку!

У харківській тюрмі розмовляють в ’язні:
— Я швець, — каже один — працюю в шев
ській артілі. Украв шматок шкіри, щоб дочці
черевики полатати, й за це засудили мене на
п’ять років.
— А я, — каже другий, — не за один шматок
шкіри, а за одне одніське слово дістав десять
років тюрми.
— То ще хіба за часів Сталіна?
— Ні, тепер уже, за Брєжнєва. Я завжди був
льояльним радянським громадянином, і в хаті
в мене висять на стіні портрети всіх вождів:
Маркса, Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва...
А оце якось зайшов у хату міліціонер, глянув
на стіну та й каже: «Скинь цю сволоч із стіни!«
А я запитав тільки: »Котру?«
«Лис Микитая
ВИТРИВАЛІСТЬ ЧОЛОВІКА
Якщо взяти під увагу слова нашого щоден
ного вжитку, то можна прийти до висновку, що
чоловік являється найбільш витривалим ство
рінням на землі. Він може собі сушити голову,
ломити її або забити, може на цілу голову зду
ріти, може її стратити, може забити собі в го
лову клина, може мати голову, як макітру, мо
же дати собі кілки на голові тесати й це все
йому не шкодить. Крім того, він може з’їсти
свої зуби, може тріскати від сміху, казитися від
злости, вилізти з радости зі шкіри, його волосся
може стати дубом, він може оніміти, оглухну
ти, осліпнути й остовпіти, його можуть хапати
сто чортів, — а він все це витримує і живе
спокійненько далі.

К Р И К СОВЄТСЬКОЇ м о д и

*

Зайшов покупець у крамницю з убраннями й
хоче купити пальто. Оглядає одне, друге, третє.
Врешті зауважує:
— Товаришу продавець, а чому ж це (всі
пальта без кишень?
— Це, бачите, наш останній крик моди: і
щоб злодій не поліз в кишєшо!

Уявіть собі, яким цікавим був би світ, якби
дійсно когось НОСИЛИ в зубах; якби комусь
гадка ВПАЛА до голови; якби мороз ЩИПАВ;
якби хтось МОЛОВ язиком; якби хлоп був,
ЯК ДУБ, а дівчина, ЯК РОЖА; якби хтось вам
НАПЛЮВАВ У КАШУ; якби хтось чорта З ’ЇВ,
був з-за ВУГЛА МІШКОМ ПРИБИТИЙ, стир
чав, ЯК ПАТИК, сів КАМЕНЕМ, позичав очей
У СІРКА, дивився ВОВКОМ, був НА СЬОМО
МУ 'НЕБІ, розбивши зі своєю власного жінкою
ГЛЕЧИК, скакав із чужою В ГРЕЧКУ, від
щастя ГОРІВ, мав сон РЯБОЇ КОВИЛИ, наду
вався, ЯК ІНДИК, закидав на дівчину ГАЧОК,
крутив ГІТАРУ, ПАДАВ на помисли, а опісля
ХОВАВ КІНЦІ У ВОДУ.

М О В О ЗН А В Е Ц Ь

— Читаю їв газеті, що в СССР ліквідувати
муть незадовго генералів.
— От бачиш: звідки й походить вислів: «ге
неральна» чистка.

*

І З С О В Є Т С Ь К И Х ЗА Г А Д О К

— Чому в Москві жінки не носять довгих
спідниць?
— Певно задля браку матерії.
— Ні, щоб тими спідницями не стерти слідів
Леніна.
П РО

П О В А ГУ

Два чоловіки розмовляють у трамваї.
— Ото були часи! Молодь поважала стар
ших, не те що тепер.
— Дарма жалієтесь! Хіба не дали вам місце?
— Що з того? А дружина моя так і стоїть.

Ми знаємо, що очі являються органом зору і
служать для того, щоб дивитися. Вони, одначе,
можуть виконувати багато інших функцій.
Кажуть, наприклад, що хтось КИНУВ оком на
дівчину, ЗАСМАЛИВ до неї око. ПРИКУВАВ
її очима, їв її ними, СТРІЛЯВ очима тощо. К а
жуть також, що очима можна СВІТИТИ, що
комусь СВІЧКИ СТАЛИ В ОЧАХ, що з очей
СИПАЛИСЯ ІСКРИ, що хтось ними ЗАВЕР
НУВ, ЗАГРАВ, ПРОШИВ, МЕТНУВ БЛИСКА
ВИЦІ, ВТОП, ВЛИП і т. п.
А може ще щось можна виробляти очима?
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*

МАТЕРІЯЛИ ДО ТЛУМАЧНОГО
СЛОВНИКА САТИРИКА

ІЗ «КНИГИ ВЕСЕЛОЇ МУДРОСТИ«

Хто такий цинік? Людина, яка знає
ціну всьому і нічого не цінить.
*
*
Недовірливість — це маяк мудреця,
але він може розбитися об нього.
*
*
Є люди такої кипучої енергії, що вона
встигає википати ще до початку роботи.
*
*
Смерть переможця: загинув під улам
ками тріюмфальної арки.
*
*
Дехто блищить на другому місці, і його
блиск відбивається на тому, хто посідає
перше місце.
*
*
Помилка буває єдиним доказом того,
що хтось щось хотів зробити.
*
*
Ставши закінченим дурнем, він дово
див, що немає меж його можливостям.
*

*

Ніколи з грошима не буває так добре,
як буває погано без них.
*
*
Людині треба два роки, щоб навчатися
говорити, і шістдесят років, щоб навчи
тися тримати язик за зубами.
*
*
Людина має в житті дві можливості:
учитися, щоб щось уміти, абож керувати
людьми, які щось уміють.
*
*
Туллій Ціцерон був рабом свого крас
номовства.
Гней Помпей був рабом свого успіху.
ч

*

*

Юлій Цезар був рабом своєї величі. . .
Одна була у Римі вільна людина: раб
Спартак.

АКТОР — складач акту.
АВТОРИТЕТ — засідання авторів.
БЕРЕЗЕНЬ — ліс, який складається з
берез.
БАНКІР — спеціяліст по виготовлен
ню консервних баньок.
■ВОРОЖКА — спільниця ворога.
ВОДІЙ — продавець газової води.
ГАЗЕЛЯ — маленька газова плита.
ДОГАНЯТИ — виносити догани.
ЖАР-ПТИЦЯ — смажена курка.
КОМІРНИК — спеціяліст по приши
ванню комірів.
ЛАЗНЯ — щілина в паркані.
МЕРЗОТНИК — мерзлякувата лю
дина.
ОРАТОРІЯ — нарада.
ПИЛЮКА — велика пилка.
РОЯЛІСТ — виконавець музичних
творів на роялі.
СЕКРЕТАРКА — любителька секретів.
УТОПІСТ — людина, яка не вміє пла
вати.
ЧАСНИК — механізм для відмірюван
ня часу.
ШЕПТАЛО — співак із мікрофоном.
*
ФРАЗИ
ф Купаючись у славі, можна підмочити
репутацію.
# Найбільші труднощі породжують речі, що
полегшують наше життя.
# .Різні швидкості: дні ідуть, а роки летять.
# Вічнозеленим лаври не до лиця.
# Крилаті слова: в одне вухо влітають, у
друге — вилітають.
# Час не тільки лікує рани, але й робить
нові.
# Одверта людина: ніколи не приховує те,
що не можна приховати.
# В кожної людини є крила. Тільки одні
використовують їх по-орлячому, а інші —
по-курячому.
# Не всі вади можна побачити у дзеркалі.
# Безкінечні час, простір і наші бажання.
# Драма у житті — єдина із драм, що відбу
вається без проб.
# Якими б на диво правами були ми, коли б
іноді говорили про себе те, що говоримо
про знайомих.
# Закохатись — це вишукати в людини те,
чаго не бачать інші.
# Характерне для всіх людей: ніхто не обра
жає себе.
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У К Р А ЇН С Ь К А Ш Ш Е Р А Т І Ш А
У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

»НОВА Ф 0РТЖ ® А «
(Гуртівня: імпорт і експорт)

Д А Є В И С О К І Д И В ІД Е Н Д И .
ВСТУПИВШ И В ЧЛЕНИ
КООПЕРАТИВИ,
Д О П О М О Ж Е Ш СОБІ
Й У К Р А ЇН С Ь К О М У
П ІД П Р И Є М С Т В У .
ВСІ В ЧЛЕНИ КО ОПЕРАТИВИ
»НОВА Ф ОРТУМ А«!
Адреса Централі: 49 Linden Gardens,
London, W2 4HG, Great Britain

Ціна 50п.
В Канаді, ЗСА і в Австралії — один доляр і ЗО центів.

