
. -

С И М О Н ·. , П Е Т Jl Ю Р А 

3АВААИИВ УКРАТИСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ ПІТЕРАТJРИ 

в А Р я r 
ВАРШАВА 

:М:С:М:ХХХVІІ 





СИМОН ПЕТЛЮРА 

3АВААИИВ JКРАЇИСЬКОЇ 
ВІИСЬКОВОІ ПІТЕРАТ~РИ 

В А Р Я Г 

ВАРШАВА 

!ICMXXXVll 



~-

Друкарня Наук. Т-ва ім. Шевчен·ка, Льві•в, Ч&рнецЬ>кого 26. 



Цей твір, що було иадруковаио під псевдоиі
.мо.м "0. Ряст" в 1-.му 'Числі україис'Ького воеиио
иаукового журиалу "Табор" (1923 р.), иаписав Св. 
П. Головиий Ота.маи С и .мо u Пет л 10 ра. Наступ

иик його, А. Л і в и ц 'Ь 1С и й, стверджує що цей твір 

С. Петлюра иаписав ще в 1919-20 рр.; о'Чевuдио 
rtepeд друко.м в 1923 р. віи був остато'Чио оброблеиий 
~ де в 'Чо.му доповиеиий і виправлеиий. 

Праця складает'Ься а коротких перед.мови 

й післяслова та 13-ти роаділів. Перші 9-т'Ь роаділів 
присвя1tеиі питаиия"и ширшого державио-військо

вого порядку, а остаииі 4 (X-Xlll) - питаиия.м 

фахово-війс'ЬковиJt. 
Особливо цікавою е перша rрупа роаділів (9 ), 

що в uux Автор, ставля'Чи аасадиu'Чі питаиия а об
сягу "Держава-Війс'Ько", уаасадюое їх важливість 
для україис'Ької виавол'Ьиоі борот'Ьби та побіжио иа
креслюе провідні ду.мкu для їх обговореииЯ та роа
вяааиия. 

Всі ці дужки це, як покаауе подаиа ua по'Чатку 
Ц'Ього історія твору, тукаиия при'Чии вс'ЬОго, щ~ 

сталося. Воии повстали ще в тягу .1tииулої па

шої борІ'р''Ьби під сві:нси.м вражіиия.м подій, довший 

'Час вииошувалися й перепалювалися в вогиі JtY'І~, 

і остато'ЧUО оформилися 'Черва 2-З роки після в'u.~tY· 
шеиої перерви в абройиій борот'Ьбі, в обставииах, що 
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дозволяли глибоко проапалізувати педавно пережи

тий досвід. Цей, бол10че пережttтий піс.ля пора3'1си, 

досвід відчувает'ЬСя в .міркуваппях Автора й падає 

їж характер глубокої перекопдивости, щирости та 
павіт'Ь пристрасиости. 

8верта10т'Ь ua себе увагу старі як л10дство 

і завжди актуал'Ьпі питания, що від їх иалежиого 

розвязаиия вадежати.ме успіх в виввод'ЬJ-tій бо
рот'Ьбі та оборопа J1 країис'Ької Дер ж ави. 

Автор, яскраво підиосжчи, як першу й го
ловиу передумову іспуванпя Нації, воєнпий дух її, 

цідко.м виразно й рішуче ставит'Ь питаппя війии, 

вбройпої борот'Ьби, в цептрі всіх без вийпятку дер

жавиих справ, що їх трактуваппя і розвязаппя по

вииио бути достосовапе до іптересів борот'Ьби. 

3 цілим иатиско.Jt Автор підкресл10є зиачіппя 
для Держави, як осиови її, збройиої сили, яка по

виппа бути оточепа передусім якпайбілиио10 .1tО· 

рал'ЬпО10 та матерія.л'ЬUО10 опіко10 "Нації-Держави". 

С.лушпо окресл1010чи істоту війпи, як явища 

пе тіл'Ь1си чисто війс'Ькового, але соція.л'Ьио-по.літич

·иого, в яко.му Jtа10т'Ь .місце і тісио повявапі два істот· 

иих .1ю.мепти ~ політичпий і війс'Ьково-фаховий, -
Віи гаряче говорит'Ь про копечпісt'Ь гар:мопійпого 
спо.лучеипя цих .мо.мептів - "симбіоз їх" - в иай

вищо.1tу керівтщтві Державо10, в особі Вождя иації. 

В Ц'ЬО.МУ Автор вбачає забезпечепия від партійпо

rрупових впливів ua війс'Ько та ua розвязаиия го
довпих п.роб.лє.м збройпої, борот'Ьби. 

Говорячи про партійио-rрупові впливи та иад

мірпо розвииуте партійиицтво, Автор вживає го-
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стрих О'Іїреслеиь, Я'Ії иапри'Іїдад: "еrоісти1І:nо-.мер

'Іїа'nтильиі пастроt партій", "иедалтсовора політи'Іїа 
партійної слі-поти", "-пра'Іїтиха -політичио-.охло'Іїра· 
тичиих в-пливів в справі мрсоиальиих в.міи вій· 
сь'Іїового управліиияІ", і т. п. 

Вииосячи пріорітет Державиости поиад усе, 

Автор стверджує, що "тaolt, де партійиа боротьба ne· 
реступае .межі державиої доt~ільиости, там вахиту

еться виутрішия сила армії ( війсь'Іїа) - її едиіст'Ь 

та дисципліна". Від себе додамо, що тоді вабирае го

лос Армія, ставлячи пріорітет Державиости поиад 
партійиі іитереси. Це иадввичайио пебевпечиий .мо

меит в :ж:итті держави, бо ж повитивиі висліди від 

цмго будуть тоді .мати. Jticцe, 'ІїОЛ'tt армія це вро

бить в ваховаиия.м васад, що е істотиі ддя иеї -
дисципдіии гіерархії. Я'Іїрав иебевпе'Іїа ця подягае 

в то.му, що тоді ці васоби, Я'Ії в'Іїавуе Аетор, бувають 

аахитаиі. 
То .все пе'Іїучі проблеми, що чи.м ближче до 

прийдешиьої вбройиої ,виаводьиої боротьби, ти.м 

більше хвш1:юють иаше гро.мадяиство й вояцтво ао-. 

'Крема. То все те.ми пе тідь'Іїи ддя війсь'Іїових пись

.меиии'Іїів. Щасливе роввяааиия їх орrаиічио ваде· 

жить від того, ОС'Ісіль'Іїи в пас самих вапапуе поиад 

усе і передусім водя до переJюги, Я'Іїій підпоряд'Іїу· 

1оться вся'Іїі іиші особисті та rрупові іитереси, я'Ії би 

слушии.ми caJti по собі воии ue видавадися. В цм.му 
подягати.ме паша пайперша .мора.льиа жертва для 

добра Вать'Іїівщиии. 

В остаипіх 4-х рогдідах иа'Іїресдеио широ'Іїу 

протраму ддя війсь'Іїово-теоретичиої та історичиої 
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.літератури і д.ля праці вояків пад собою. 3ак.ликаб 

С. Пет .люра вояцтво до іптепсивпої праці, вка8JJ10'Ч/U 
як па прик.лад па Фрапцію 70-71 рр.! 

Цей твір свід'Чит'Ь про широкий обсяг та груп
товпіст'Ь 8аіптересувап'Ь С. Пет .люри війс'Ьковою 

справою, пе ті.л'Ьки ?~ракти'Чпо, але й теорети'Чпо; віп 

є дорогою па.м духовою спадщипою по Вождеві. 

І паше вояцтво та ці.ле гро.мадяпство прийме 

цей твір як 8аповіт пашого Вождя 8 .лаС'Ііи Божої, 
Вождя-.му'Чепика, і 8 по'Чутт я.м г.либО'Ііоі пошапи до 
його Світ.лої Памяти г.JІ!Uбоко спипит'Ься пад про
б.ле.ма.ми, що їх Віп поставив. 

12. lV'. 1937. 
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В слові "Табор" для військових українських 
письменників міститься. не тільки сума тяжких 
переживань з життям за дротами, - в умовах 

еміrрації звязаних. Не тіJІьки згадка про старо
давню форму тактичної оборони, що нею кори
стувалися прадіди наші в обставинах військової 
небезпеки: оточені з усіх боків - витримували 
натиск і наступ переважаючих сил ворога, а по
тім, давши добру відсіч, збитими кольснами, за 
керівництвом єдиної волі, проривали ворожі лави, 
зручно використовуючи здобуту таким напружен

ням свободу рухів. 
Для нас, крім оцих - цьогочасних та істо

риЧних - асоціяцій, слово "Табор" і за символ 
стає. З ним звязується колєкп1вний початок твор
чої праці і шукання української військової думки: 
хочемо ті можливості, що в собі відчуваємо, 
в певні цінності перетворити, той досвід мілітар

ної боротьби за власну Державність, що його 
здобули від 1918 р., систематизувати й в певні, 
радістю перемог і горем невдач позначені, ви
сновки укласти та до загального вжитку нашоі 

військової громади подати. Хай ця праця і розпо
чинається і провадитись буде серед несприятли-

\ вих умов, що їх всю, як фізичну так і моральну 
невідповідність для творчих змаг.ань, зможе оці
нити тільки той, хто на собі їх зазнав: наше ба
жання праці в накресленому напрямку є сильні
шим від несприятливих умов і міцнішим від тої 
виснажливої атмосфери, що у менш загартованих 

9 



підрізує крила, гасить духа й кидає їх в обійми 
прострації. І може ні з чим іншим порівняти не 
можна оцього бажання, як з тими змаганнями на
ших військових прадідів, що перед погрозою 
смертельної небезпеки знаходили в собі не тільки 
силу заглянути в обличчя її, а й останнім напру
женням волі - "таборовою" та.ктикою - вим
кнутись з ланцюга її. Ко.1И за часів давно вже ми
нулих користування такою тактикою могло да

вати щасливі наслідки лише при умові скупченої 
єдности, одностайности чинів і свідомого напру
ження волі з підпорядкуванням єдиному керів
ництву, то й за наших часів, серед небезпек, що 

загрожують Українській Нації, шукання - зясу
вання цих елєментів перемоги буде стояти перед 
нами, як найактуальніше завдання в загальній 
проtрамі нашого військового національного бу
дівництва і як така праця, що від своєчасного 
переведення її залежати бу де сама доля цього 
будівництва в майбутньому. 

Приступаючи до неї, "Табор" не може, на 
нашу думку, - не звязати її з іншими галузями 

національно-творчої праці, бо розглядає її, як 
інтеtральну частину останньої, а до того остільки 
важливу, що без здійснення її справа будівництва 
Української Держави буде непевною, неповн(')ю 
й не забезпечуватиме самих підстав її. 

Встановляючи такий звязок, "Табор" не мо
же не поставити собі завдqння зясувати питому 
вагу військового чинника в 5удівництві держави 
взагалі, а української зокрема, бо тільки тоді до 
цього чинника громадянство поставиться з на

лежною увагою та сторожкістю. 
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І. 

·та~ор, або ширше беручи, украЇНСЬКа ВІИ
'СЬКОВа думка, ставлячи перед собою такі відпо
відальні завдання, - а ставити їх вона повинна -
не може обертатися в колі виключно військово
фахових справ, хоч як вони численні та ріжнома
нітні. Ії інтереси значно ширші, значно глибші, 
ніж оцінка осягнень в галузі військової науки 
й критика певних норм військового життя. Цілий 
:ряд проблем, що увіходять в обсяг загально-дер
жавної політики, поскільки вони так чи інакше 

впливають на інтереси оборони або підготовку 
армії до виконання нею обовязку війни, і може, 

і повинен увіходити в круг тих інтересів, де го
лос-опінія військової думки мусять бути відо
мими відповідальним чиникам влади і громадян
ства. Тут військова думка через свої орr'ани 

виконує ту ролю, що через своє становище в дер

жавній структурі армія не може виконувати доро
'Гою і в формах, властивих для громадсьІОО-полі
тичної акції. Армія ІНе провадить політики, не бе
·ре безпосередньої участи в політичній боротьбі 
партій і уr'руповань: вона, як влучно характери
:зують її Французи, є "la grande Muette". А проте 
для неї не можуть бути чужими й байдужими 
певні риси, напрям і висJІіди партійної боротьби. 
Свою ролю в державі армія виконує доти, доки 
JJ цій боротьбі гору беруть державні моменти і не 
захитується самий пріорітет державности. Там, 
де цей пріорітет хитається, де партійна боротьба 
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переступає межі державної доцільности, там за· 
хитується й внутрішня сила армії - її єдність та 
дисципліна. 

Історія і чужих народів, і нашого власного 
дає чимало повчальних прикладів фатального 

впливу на армію від зіrнорування політичними 
партіями цих принціпів, що в дальшому свойому 
розвитку льоrічно допроваджують до розбиття 
національної консолідації, а зокрема на вій· 
ськовому rрунті - до загублення армією відпор
ної сили супроти чужинця-ворога. 

Коли наявність в суспільно-політичному 
житті держави подібних явищ виснажує мо· 
ральну силу армії й розкладає її, то навмисні, 
усвідомлені, мовляти б, змагання політичних пар
тій чи окремих осіб зробити армію знаряддям 
для своїх еrоїстичних цілей, тягнуть за собою ще 
гірші наслідки. Навіть в тих випадках, коли ща

стить цього досягти, такі "осягнення" здебіль
шого бувають непевними й недовготревалими, бо 
витворюють анальоrічні прецеденти, викликають 
наслідування, а часом доводять до того, що 
й самі партії чи амбіціозні особи стають сліпим 
знаряддям в руках розбурханих війсь,кових пар

тій, гуртків і "заговорників". Не кажучи вже про 
клясичний приклад колишньої Великої Римської 
Імперії, що її всесвітня могутність занепала між 
іншим і через боротьбу військови,х партій та "за
говорників", і колиш;ня ПерсьJ<а Держава загу
била свою велич чеfез те, що експерименти 
окремих честолюбців з використ.анням військової 
сили для своїх плянів захоплення вла:ж, 
розкладали цю силу й робили її нездатною до 
оборони держави. 

В історії нашій, поминаючи взаємну бо
ротьбу за "столи" та "волості" у.краіІ:!.ських кня
зів, що доводила до знесилення Великої Україн-

12 
\ 



ської Держави часів кн. Олега, Во-лодимира, Яро
слава, Ль·ва, безладна конкуренція численних пре
тендентів на гетьманську бу лаву за часів "Руїни", 
що, послугуючись демаІоІічними гаслами й засо
бами, втягала до неї й реІулярне тогочасне вій
сько, і народні маси, дає яскравий приклад фа
тального впливу подібних експериментів на долю 
держави. 

З цих історичних згадок випливає "наука" 
і для наших часів, повчальний зміст якої поля
гатиме в недопустимості повторення подібних 
експериментів над арм.ією, все одно, чи ініція
тива їх походить від політично засліплених 
уІрупувань, чи від окремих, хорих на честолюб

ство, осіб. 
В звязку з цим українська військова думка 

через відповідні орІани свої, має зясувати всю 
недоцільність і шкідливість, як для армії, так 
і для держави зазначених вище нездорових тен

денцій, прищеплю~чи натомісць громадянству 
ідею апартійности армії й непорушности пріо

рітету державности. Інтенсивну працю в цьому 
напрямку інтереси справи обовязують провадити 

перш за все серед військових елементів. Зрозу
міння ними цих принціпів зробить з них переко

нащrх прихильників де~авного первня, досить 
загартованих проти розкладоних впливів і нездо

рової пропаІанди. Така постава військоїJих еле

ментів, а перш за все старшинського та підстар

шинського персоналу армії бу де міцною пере

шкодою для переведення навіть .орІанізованої 
деструктивної акції: вона відібє оскомину нероз

важливо-злочинних заходів і дасть державі під
ставу для віри в свою армію в найнебезпечніші 
моменти внутрішніх заворушень і кснф,1іктів. Та
J-.:ого стану речей держава досягає ко~шлєксом 
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ріжноманітних виховних заходів, серед яки.х 
і військова література відограє не останню ралю. 
Література ця буде тим більше чинною та тим 
краще виконуватиме своє завдання, чим більше 

вона буде ріжноманітною своїм змістом. В звязку 
з цим широка проблема взаємовідносин держави 
і війська і взаємочинности військових та полі
тичних чинників, що розпадається на ряд інших 
складових, вимагає до себе спеціяльної творчої 
уваги з боку представників нашої військової на
уки та літератури й чекає всебічного нау.кового 
освітлення в моноr'рафіях та розвідках. 
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ІІ .. 

Зокрема не може обминути вшськове пись
ме.нство і тої галузі державних справ, що увіхо
дять в обсяг міжнародньої політики держави. Ця 
політика добуває максимальних здобутків длr: 
держави тільки тоді, коли державно-урядові ор
Гани, що провадять її, підтршлують постій;rий 

контакт з військовими устаноnами та особами 
відповідальними за оборону краю. Взаємочин
ність обох орrанів в державах устійнених, орrа
ні3ованих досягає такого гармонійного завер
шення, що вони одне одного кореrують, допов

нюють і дають запоруку певної тривалости 

в міжнародніх інтересах держави. Візьмемо при

клад. Велика Британія з її величезними та бага
тими кольоніями, зП, ча.сто вирішальними, м~жна
родніми впливами, ніколи не досяг.11а б своєї мо
гутности, коли б її Міністерство Закордонних 
справ не працювало в постійно.му порозумінні 
з Британським Адміралтейством, ОПІНІЯ якого. 
фактично, хоч може й не завжди помітно, як д.ля 
свого ока так і для чужого, має вирішне значіння 
в усіх, більш-менш відповідальних, крОІ<ах Мі
ністерс11ва Закордонних Справ. Вікова традиція 
співпраці обох орrа.нів, виправдана досвідом, ви
творила ідеальний симбіоз взаємочинно·сти їх, 
гідний наслідування для кожної молодої держави. 

Обєктивві умови існування Української 
Держави вимагають особливо такого симбіозу 
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в праці відповідних орrанів її з огляду на ІеоІра
фічну конфіrурацію кордонів України та складні 
завдання оборони їх. Кордони України сте
ляться на тисячі кільометрів суходолу, мало 
мають т. зв. "природніх перепон",- особливо на 
nівночі та сході; зовсім не мають будь-яких фор
тифікаційних споруджень; сусідські відносини
не устійнені і не певні, завдяки імперіялістичним 
тенденціям на наші землі, що завжди. будуть під
живляти й стимулізувати колишнього о·купзнта 
її до повторення акті,в підбиття та нового загар
бання. Комплекс оцих несприятливих обставин 
зобовязує нашу державу шукати порятунку не 

Jrише в оріанізації своєї мілітарної сили для за
хисту від зовнішніх .небезпек, не лише в утворен
ні в себе, вдома, технічних засобів оборони, 
але також і в площині певних політичних комбі
націй-договорів та союзів,- що за їх допомогою 
обо,ронні інтереси нашого краю можна зробити 
nевпішими та міцнішими. Обрання союзників 
в таких умовах менше всього може підпадати 
впливові тимчасових політичних комбінацій чи 
інтересів окремих національних Іруп з їх еrо

істично-меркантильними плянами, що намагатися 
будуть власним вигодам надати характер за
гально-державної доцільности й заінтересовано
сти. В нашому минулому ми можемо зазначити 
такі факти, коли політика, підпадаючи впливоrві 
окремих національних Іруп, давала небажані на
слідки для інтересів держави: невдача величавих 
п.1янів гетьма·на Богдана полягала між іншим і в 
тому, що йо.го політика, якій не можна відмовити 
правильности провідної думки, заламувалася 
підо впливом перебільшеної оцію<и певних на
ціональних чинників і ставила для тодішньої стра
теІії тнжкі, часом непоборні, завдання. Надмірна 
оцінка, наприклад, інтересів окр~'мих українських 



областей (Галичина, Волинь, Полісся, з клясовими 
ітересами місцевої української шляхти), що їх 
хотів великий гетьман включити зр.азу в межі 
своєї держави, тягла за собою таке-ж надмірне 
розтягнення фронту, розпорошення військових 
сил і надмірне напруження воєнних спромож
ностей країни, - що було не під силу нації, 
особливо коли взяти на увагу незабезпеченість 
військової бази в середині краю, в серці метропо
лії і нестійність зносин з іншими сусідами. Зав
дяки цьому основна лінія політики гетьмана зала

малась, стратеrія не мала сили в цілому виконати 
величаві завдання та вимоги її, а все це врешті 
довело до історічно-неминучого явища, як ·от Пе
реяславська умова 1654 р., що її Богдан Хмель
ницький, ніби (декляративно) з власної волі, але 
(фактично) примушений 6ув збігом обставин під
писати. 

В новітніх умовах, за часів боротьби 1918-
1920 р. р. ненала.годжені.сть міжнародніх політич
них інтересів України утворила несприятливі об
ставини і для її мілітарної боротьби. Подібно до 
того, як Бог дан Хмельницький не міг створити 
бази для своєї боротьби на Чорному Морі, побе
режжя якого з землями, що, порівнюючи, далеко 
сягали на північ фактично належало тоді до Тур
ків або їх васалів - Татарів, так і ми в 1918-20 
роках позбавл·ені були можливости опертися на 
,морі, як на своїй базі, і, збігом обставин, приму
шені були шукати її на непевному суходолі, шля
хом порозумі.ння з одним із своїх сусідів. Вар
шавська умова 22 квітня 1920 р. була історично 
зумовленим актом, неминучим ланцюгом в ході 
політично-мілітарних подій нашої новітньої істо
рії, а не штучним утвором політичної нерозваж
ливости чи злої волі, як де-хто легковажно і по
верховно думає про неї. Ії неrативні моменти бу-
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JІИ відомі відпові·да;льним діячам, що підnисували 
її, але не могли оути переборені чи невтр.алізовані 
через обективні причини міжнароднього харак
теру*). 

РозважJшва оцінка rеоrрафічного положен
ня України і стратеrічної оборони кордонів її ви
совує перед українсь·кою політикою завдання шу
·кати опертя на системі політичних звязків з тими 
державами, що мають певні інтереси на Чорному 
Морі або в басейні його. 

В звязку з цим проблема моря, як політич
но-стратеrічної бази для оборони України, по'" 
встає перед у~раїнською військовою думкою, як 
тема для всебічного вивчення, внеліди якого по
трібні будуть для цілей державної п·олітики. 
В процесі досліджування безперечно вирние ряд 
окремих військово-політичних завдань, тісно звя
заних з практичною проrрамою 'ВійсьІювого бу
дівництва і оборони України. Коокретні окремі 
теми з обсягу зазначених студій вже тепер не мо
жуть не хвилювати й не притягувати до себе уВІа

ги війсЬІ<ових дослідників своїм цікавим та ріж
номзнітним змістом і треба тільки побажати, що б 
величезна вага зазначеного напрямку нашої дер

жавної політики в міжнародніх справах ·відчута 

*) Безумовно, ситуація початку 1920 р. була надзви
чайно складна й вимагала для утвореннR єдиного проти

большевицького фронту прийняття важливих рішень. 

·справа історіі оцінити іх доцільність. До речі наведемо, 

як оцінював важну політичну ситуацію два сторіччя тому 

Гетьман П. Орлик, коли писав в свойому щоденнику: 

... "мала держава не може утримати свою свободу між 

двома великими сусідами, як тіль:91 глибоко продуманою 

політикою ... ". 
І. Борщак. Орлікіана. Хліборобська Україна, кн. lV 

р. 1922-1923. 
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й усвідомлена була нашим вій1ськовим письмен
ствои. 

Ширше беручи справу, кожна проблема 
українськоі політи~и повинна бути зясована з по"" 
гляду війсь·кових tнтересі:в оборони нашої дер
жави й знайти авторитетну оцінку військово-і 
експертизи. То - стратеrія, що її ставить пе
ред фа:ктами політика. Стратеrія свою чинність 
не тільки на війні виявляє. Своє призначення во
на виконуе й за мирних часів, опрацьовуючи пев
нІ пляни майбутніх операцій; завдання їх вона 
формулує і устійнює після порозуміння з орrа
нами політики й в залежності від вимог її. Але ці 
вимоги не можуть бути мінливими, безмежно не
сподіваними і імпульсивними. Мистецтво страте
rії має діло з кровю людською, йде через трупи 
й руїни матеріяльних цінно·стей. Струн і можли
востей її не можна натя-гувати без кінця й краю, 
як не можна їх і все на новий лад ставити. В кож
ному відповідальному і заз.l(алегідь передбаче
ному політичному питанні міжнародньої полі
тики сво€Ї держави стратеrія має обовязок дати 
ясну відповідь: чи відповідає воно інтересам обо-
рони ~раю? . . 

Коли конт·актна праця військових відпові
дальних орrанів з орrанами зовнішньої політики 
досягається належною конструкцією державного 
уnравління і г.армонійною взаємочинністю його 
апаратів, що забезпечують дотримання військо
в.ої тайни і інтересів оборони, то з друг.ого боку 
ясної відповіди, гласної і умотивованої грома
дянст·во має право споді:ватись від своїх військо
вих кругів в питаннях, звязаних з обороною 
крою. А для цього потрібно, щоб згадані круги 
бул..и в стані її дати в формах і межах, доступних 
до загального відому, цебто в формі того. літе
ратурного матеріялу, що над утворенням його 

19 



працює колєкти.вна думка військових письменни

ків і Журналіст~в, які спеціяльно студіюють вій
ськову справу й завд.ання оборони своєї Батьків
щини. ВисЛІіди фахової військово-і праці в цьо,му 
напрямку мають велике значіння, незалежно від 
наукового, і чисТІо практичне: вони стають до по

слуги відповідальним державним діячам при ви
рішенні важливих питань державної політики. 
Нагромадити цей м.атеріял і належно опрацювати 
його для майбутніх потреб є занадто почесна 
справа, щоб над нею не могли спинити своєї 
творчої уваги українські військові дослідники 
й літератори. 

,, 
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ІІІ. 

Не маючи права відмоnлитися від ста'Влення 
перед громадською опі-нією засадничих питань 

з обсягу загально державної та міжнародньої по
літики, поскільки вони вимаг.ають спеціяльного 
освітлеНJНя з погляду інтересів оборони краю, 
військові письменники вже не право, а обовяз·ок 
мають ставити перед громадською опінією ті пи

тання, що безпосередньо звязані з інтересам~ цієї 
обор,они і найкраще можуть бути вирішені )ьки 
за активною допомогою самого громадянств.а. 

Серед них визначаються два, особливо важ
ливих: а) будівля шляхів на Украrїні і б) оріані
зацін певних галузів промисловости в цілях при
стосування її для військових потреб. 

Що до першої з названих справ, то невід
поІВідний стан її і з погляду кількости кільометрів 
і загальної конфіrурації досить уже зясований 
в післявоєнній літературі нашими експертами -
А. Лукашевичем, Н. Соковичем (залізничі шля
хи) і проф. Шовгеновим (водяні та почасті шо
сові шляхи). Але, зясовуючи потреби нашого 
шляхового будівництва, всі три дослід:ниК1И під
ходили до справи головним чином з погляду дер

жавно-господарчих інтеросіrв України і в умовах 
нормальних - мирних. Моментів військових, 
оборонних воНІи майже не брали на увагу. Тим ча
сом ці моменти набирають великої ваги в системі 
обороцних пляні:в нашої Батькі·вщини й повинні 
знайти своє авторитетне освітлення з погляду 
широко стратегічних виМІОг. 
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Навіть побіжно спиняючися над дисльока
цією наших комунікаційних шляхів, військова 
о·пінія не може не зазна.чити: 1. незначної кіль~ 
кости перепрЗІВ через головні водяні артерії -
ріки Дніпро, Бу.г, Десну, Припять, Донець то-що, 
не кажучи вже про ряд інших менших річок, які 
так само мають невистарчальну кількість моста~ 
вих споруджень, а між ними занадто довгі тери
торіяльні інтервали.; 2. невідповідного напрямку 
залізничних ліній, особлив·о маrістральних, що 
позбавляє можливости військове командування 
з найбільшою продуктивністю використовувати 
їх для спішного перетранспортування військ з од
ного КОрдону ДО другого; 3. брак ПОЯСНИХ заліз
НИЧИJ{ ліній, рівнобіжно до кордонів, на певній 
віддалі від них, - що утруднює ком;анду~ 
ванню спіши~ п~ресовувати війська вздовж 
фронту в найбільш потрібні або загрожені 
відтинки його; 4. невистарчальної кількости 
залізинчих ліній, що звязують центри краю 
з морськими портами його; де-які порти, 
нацр. залишаютЬІся зовсім не звязаними; 
5. надзвичайно мало розвиненої сітки підїздних 
залізничних ліній; 6. невеликої кількости паропла
вів на судноходних артеріях і цілий ряд інших не
достач комунікаційної справи, що можуть і бу
дуть гальмувати стратеrічні розрахунки та про
rрами. 

Ще гірше стоіть справа з шосовими та rрун
товими шля·хами, що їх будівництво вимагає ши
ршrого пляну і заздалегідь опрацьованих проєк
'ІІів, в основу яких кпасти треqа .не тіпьки госпо
дарчі інтереси даної місцевости, але й загапьно
стратеrічні міркування та потреби майбутньої 
оборони. 

Попагодження комунікаційних недостач, як 
і взагалі справа шляхового будівництва, з огпяду 
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на коштовність його, не може бути зреалізована 
швидко, та вій,ськова думка виконає св,ій обовя
зок перед Батьківщиною і громадянством, кол·И 
зя.сує напрЯім, в якому повинно ·відбуватися пев
ними послідовними етапами. шляхове будіІВниц
тво й КОJІИ чуйно стоятиме на варті інтересів його. 
Наша військова журналістика зокрема ніколи не 
може при цьому іtнорувати тих заходів, що ре
алізуються в галузі комунікаційного будівництва 
молодими державами, що повстали після остан. 
ньоі •війни й ширшими інформація-ми пр.о них, 
кликати громадянську опінію до наслі~вання, 
будити Дух приватної ініціятНІВи до будівничої 
шляхової справи, ніколи не. забуваючи про її міс
це в цілокушrості оборонних плянів краю. 
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lV. 

Справа орІ'аніза.ції національної промисло
вости з пристосуванням її до війсь.кових потреб 
є одною з тих, що повинна ніколи не счезати 
з поля уваги не тільки кругів, відповідальних за 
оборону краю, але й кожного свідомого патріота. 
Досвід останньої Великої війни 1914-18 р. р. 
виявив, яке кольосальне значіння має розвинена, 
добре зорІ'анізавана, промисловість в умовах су
часних війн, що є першорядним знаряддям і гос

подарчо-технічною · базою для самого прова
дження їх. 'Зокрема цей досвід виявив питому 
вагу окремих галузів промисловости (напр. хе
мічної) й потребу орtанізації промисловости вже 
за мирних часів на таких підставах, щоб рекон
струкція - перехід її на військову стопу - відбу
валася з найменшою витратою засобів і з найбіль
шою економі:єю часу. Знайомство з післявоєнною 
літературою даного питання приводить до вис
новку, що сьогодні кожна держава намаг.ається 
орtа.нізу:вати свою промисловість так, щоби вона 
була ніби самовистачальною для інтересів обо
рони, а в разі війни могла з вл.асних сирівдів жи
витися і нлаоними засобами - обслуговув.ати по
треби війсь.кового виробництва, що працює на 
оборону. Це - той ідеал, до здійснення я.кого 
йдуть далекозорі уряди й громадянства, навчені 
сумним досвідом МІНнулої війни, які не бажають 
опинитися в заскоченому становищі на випадок 
нової. Працюючи в цьому напря-мку, вони 
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в значній мірі відчувають на собі пресію громад
ської опінії, що своєю чергою підпадає впливові 
військових круг~в і відповідних оріанів В·ійсько
вої думки.. 

Зусилля наших військових письменників 
в цій справі мали б полягати не тільки в широкій 
інформаційній праці, яка виясня:ла б та освітлю
вала Підготовні заходи інших народів та держав, 
що варті наслідування в наших умовах, але ж їх 
завданням· було ·б охопити справу національної 
промисловости в цілокупності, в державному мас

штабі і в площині максимальних вимог, що ста
вить до неї оборонна проірама, здійснення якої 
вже за мирних часів повинно виконуватися. Про
паіандою, постійним нагадування•м та попере
дженням, військові письменники повинні створити 

біля цієї справи атмосфег·- ,напруженої сторож
кости і чинної акції, притя. іючи до перев.едення 
її впливові круги громадянства, фахові технічні 
сили і індустріяльно-проми,сл.аві елементи. Ця про
паr:анда поставить необхідні завдання і перед 
урядовими чИнниками, над розвязанням яких по

винні воНІИ працювати за мирних часів, щоб ви
слідами праці можна було покористуватись під 
час війни. Візьмемо кілька прикладів. Коли дер
жава буде думати про оріанізацію Військово
Промислових Комітетів тільки підчас війни, а не 
задо:вго перед нею, ·ю ці Комітети, чи рівнознач
ні їм установи, своє за'вдання виконають наполо
вину, на•віть при максимальному напруженні пра
ці. Про них заздалегідь слід думати; уже за мир
них часІв повинні вони повстати і до праці при
ступити і, відnовідно - за уча.стю фахових про
мислово-тех,нічних сил - сконс~руовані, стежи
ти за проірамовим переведенням оборонних пля
нів, поскільки вони звязані з промисловістю. 
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Так само наnеред треба думати про відпо·відну 
кількість технічних каДрів - інжинерів, хеміків, 
будівничих - з розрахунку на максимальні по
·т.реби оборони, а це тісно звязане з попередньою 
•орrанізацією відповідної кілько-сти спеціяль.них 
~шкіл, курсів для приготування технічних кадрів . 
. Згадка з російської практики за останньої війни 
буде не зайв.ою для усвідомлення .ваги технічного 
знання підчас війни. Росія. створила величезну ар
мію з добрих бойців, але технічні частини її обслу
жені були фахови-ми силами, порівнююче, не за
довільне: брак старшин-техніків давав себе віД'Чу
ти; певні командні посади, що вимагали спеціяль
ної підготовКІи, часто обсаджувалнея некомпе
·тентними кандидатами. Інакше справа стояла 
у Фр.анцузів, Італійців, Німців, особливо Амери
Ч<анців та Бельrійців, де були величезні кадри тех-
ні'Чних сил. ·1 

В українсьКІих умовах справа попередніх 
проrрамових плянів нагромаджування техніч
них сил для оборони краю набуває особли
'ВОЇ ваги, з огляду на невистачальний стан на

шої промисловост.и для інтересів оборони й не
відповідну кількість технічних шкіл в порівнянні 
з потребами краю. Коли ж на увагу взяти зна
чіння техніки в майбутніх війнах взагалі, то цикль 
теорет.ичних і практичних інтересів, нк обєктів 
JНауково-літературних студій, що їх повинні пе .. 
репро:вадити українські військові письменники 
"В площині технічного з-нання і його пристосу
вання для цілей оборони, вражає· своєю ріжн.о
манітністю. З тнм більшим напруженням творчої 
уваm повинні вони взятись за цю працю. 
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V. 

Зазначені дві справи- будівництва шляхів 
України і орtаніза·Ції ·промислов·ости П ---' для ці
лей оборони е частковими, хоч і важливими зав
даннями в ширшій проблемі загально-національ
ного масштабу приготування нації до оборони 
своеї Батьк·івщини. 

Нація повинна зрозуміти вагу ціеї ідеї, бо 
від того чи іншого усвідомлення її залежить 
життя або смерть державного існування нації, її 
воля і роавиток чи занепад і державна загибіль. 
r еній нації зуміе подолати і технІчні перешкоди 
для оборони держави і всякі інші труднощі, коли 
ідея оборони її, як вільна; повинність і природня 
потреба, ув;ійшла в свідомість народньої маси, 
стала орtанічним елем.ентом національної думки. 
При наявності ціеї умо.ви в житті ·Нації утворю
ється атМІосфера, -'.,еред якої ніколи не загине го
лос, що кличе до ·уваги чи практичних заходів 
в справі оборони. Нав·паки, він знаходить спів
згучний відгук, розуміння й підтримку загалу, бо 
душа нації відкрита для всіх відчувань та пере
жи.вань, що ВІИкликаються нагадуванням про не

безПеку ззовні й погрозу від неї для мирної твор
чої праці. Таким чином приходимо до висновку 
про велике значіння моральних чинників, як пси
ХJОльоtічної бази для вірного й глибоюого опану
вання націею ідеї оборони свого краю. Коли ця 
база повстала в душі кожного свідомого грома
дянина, технічно-орtанізаційні заходи для обо-

27 



рони переводяться легше, скоріше, економічніше 
і продуктивніше. Вони легко набирають плоті 
і%- крови. 

Ріжноманітна, всеохопна й методичн.а 
праця, що її в цій справі може прова,щити вш
ськова думка, поруч з іншими державно-педаrо
rічними заходам:и, відограє не останню ралю. Во
на юонкретизує це велике завдання й виясняє та 
використовує окремі виховні заходи, що за допо
могою їх досягається велика мета. Вона нагро
маджує, систематизує і опрацьовує директивно

інформаційний ма11еріял, що використовується 
практичними діячами на полі популяризації пев
них завдань, які служать інтересам оборони і втя
гають в коло цих інтересів широкі круги люд
ности на rрунті заінтересування справами обо
рони. 

Зокрема такі справи, як: 1. фізичне вихо
вання населення, 2. спорт в ріжних його формах 
і галузях - сокільство, пливацтво, пластунство, 
то-що, З. олімпіяди, 4. пожежні товариства, 5. 
"Січі", 6. популяризація воєнного знання шлююм 
публічНІих лекцій й літератури, 7. запровадження 
до загально-освітніх проrрам пе:вного мінімума 
воєнно-наукових дисциплін, хоча би в формі 
стислої енцикльоnедії військовости і як обовяз
кового предмету на:вчання, 8. орrанізація на:уко
вих і громадських товариства для плекання воєн
ної науки, 9. орrанізація· показних військових 
вправ для широких мас з зразковою демонстра

цією певних оснгнень, здобутих рідним військом 
в галузі війсь:кового вдо·с-коналення, 10. улашту
вання військових свят за участю тих таки мас, 
11. утворення місцевих гром~дських комітетів та 
товариств, що з патріотичних мотивів дбають 
про потреби (напр. гуманітарні, культурно
освітні) розташованої в даній місцевості військо-
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вої частини і наочно демонструють своєю діяль
ністю живий звязок між людністю і військом, 
12. упорядкув.ання військових могил, могил ли
царів, що поклали голови в боротьбі з ворогом, 
постійна опіка наД ними і влаштування урочистих 
свят для вшанування памяти лицарів, 13. плекан
ня військових чеснот в народі, як от мужність, 
хоробрість, завзЯття, витревалість, почуття на
ціональної чести і самоповаги, самопожертва, -
і ряд інших, що скріпляють і фізичну, і моральну 
підставу ідеї оборони Батьківщини, - все це се
ред військових письменників повинно знайти 
і своїх авторитетів і своїх дослtдників, все це те
ми, що зокрема в українській літературі вима

гають і ширших моноrрафій, і популярних під
ручників і журнальних розвідок і докладно опра

цьованих проГрам. Постільки, поскільки військо
ві письменники ств-орять потрібну літературу 
в зазначеній галузі, вони піднесуть рівень заін.те
ресованости нею громадянства, а надто тих еле

ментів його, що на місцях провадять культурно

громадську працю і є нібм иужами довірря широ
ких кругів населення. Коли ми пригадаємо, що 
в цій, власне, галуqі ми майже нічого не маємо, 
то потреба заповнити прогалини стане ще вираз

нітою й морально зобовяже наших військо
вих письменників до найпильнішої уваги в цьому 
ьапрямку. 
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VI. 

)деольоtічно-літературна праця українськоі 
військової думки в усіх зазначених вище питан
нях- не буде повною, к01ли вона, зясовуючи цикль 
окремих тем, що увіходять у ширше питання 
взаємовідносин Війська і Держави, Політики 
і Війська, Нації і Оборони, не порушить питання 
про саму війну, И природу-єство, її значіння 
для орtанізації Української Нації, цебто, коли 
не дасть обфунтовання необхідности війни. Для 
широких кругів громадянства теоретично-науко
ве умотивування явища війни є необхідне з огляду 
на певну пропаtанду, що її провадять проти вій

ни і де-які політичні к•ола і пацифісти'ЧНі орtа
нізації і, нарешті, реліtійні секти. Всі вони по
слуговуються то теор.етично-науковими арtумен

тами, то моралізаторськими міркуваннями; ви
тво,рюють при цьому розкладону атмосферу, 
в якій слабнуть військово-громадянські чесноти, 
каламутиться патрІотичний настрій і заламується 
почуття відпорности ·супроти ворога. В звязку 
з цією деструктивною працею ведеться й розкла
дона праця скрайніх соціялістичних уtруповань 
(комуністи і споріднені з ними партії), що в заи
чайних заходах державної влади та громадsш

ства в справах оборони намагаються знайти симп
томи "імперіялізму", "мілітаризму" то-що і опо
зиційними в.иступами в пресі, на ріжних зборах 
та конференціях збільшують р:озкладові за.соби 
пацифістичної пропаtанди. Завдяки цьому, серед 
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певних кругів громадянства починає давати на-
рости почуття страху й огиди до війни, тенден

ція до уникнення військового обовязку, "шкур
ництво" і інші нездорові, еrоїстичні явища, 
що під бУІЧними nаслами "перекування мечів на 
рала", .всесвітніх арбітражних комісій або пере
кручених заповідів христіянеької віри прикри
вають здебільшого простацькі вигоди пер.сональ-
ного ЖІнвотного ·еrоїзму і, як вірно зауважує один 
з героїв романа Г. Уолеса "породжують лінь, бай-
Дужність, розбещеність, жагу до наживи і еrої
стичні нахили". Серед молодого нес.консолідова-. 
ного громадянства українського, діткнутого роз

кладовими впливами ніби мирного ("війна проти· 
війни!"), а на ділі безоглядно-завойовницького
в найогидливішому значінні слов.а - комунізму· 
т.акі нахили довго ще після занепаду його бу
дуть дават:И с-ебе знати, як давали вони себе від-
чувати в недавно минулі часи (1918 - 1920 р.р.). 
Супроти такої пропаrанди мусять бути висунуті 
науково-умотивовані оцінки в.ійни, як найбільш 
11ворчог-о в житті народів чинника, що за його до
помогою орІанізуються нації в держави, дюся-
гають тревал ої суверенно сти, увіходять в силу,_ 

вптварюють матеріяльні та духові цінності, пере
ходять через .іспи11и, на яких випробовують свою 
ЖІиттєзда~ність та силу оп.ору проти зовнішньої 
небезпеК!и, не кажучи вже про значіння війни, як 
джерела, що з нього пливуть .найвищі вартості 
людського духу - лицарство, самопожертва, со-· 

лідарність, буйна творчість, - або як соціяльно-. 
педаІоІічного знаряддя для виховання най

численніших людськИх зєднань, що утворюються 
і підпорядковуютьс~ єдиній волі для осягнення
великих цілей. 

Напрямні, з яких можна виходити, освітлю-. 
ючи науково проблему війни, можуть бути ріжні, . 
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дивлячись, з якого погляду підходити до неї 
історичного, соціяльного, біольогічно-психольо
rічного чи економічного, - але для наших націо
нальних потреб має значіння, щоб воєнна літе
ратура від:'у.кнулася на кожний бік цієї граниетої 
проблеми і кожний вияв її теоретично обrрун

товала. 

Льоr"ічним висновком такої дослідницької 
праці українських воєнних письменників буде 
проЯІснення тої плутанини, що панує здебільшого 
в поглядах громадянства на війну, а нашого 
зокрема, і що зводиться до оцінки її - за
влучним окресленням rен. Людендорфа - як 
якоїсь "аритметичної задачі з певними величина
ми", над вирішенням якої працює К:омандування, 
тоді як фактично в тому явищі, що звем.о війною, 
тільки момент бою є фактом військовим, почасті 
може й аритмеТІичним, а саме явище війни нале
жить до катеr"орій переважно політичної приро
ди. Вкладаючи такий зміст у поняття війни, бу
демо розглядати її як певну політичну акцію, що 
її через обєктивні пр~чини примушений прова
дити нарід і що для успішного здійснення її він 
напружує всі свої зусилля, не лише в площині 
технічно-бойових засобів і не тільки нагромаджу
ючи максимальну кількість "людського матерія
лу", ні- він, мовляти б, мобілізує f'·еній нації і всі 
матеріяльні засоби її, все, що має для того, щоб 
вийти переможцем з конфлікту з противником, 
який так само послугується для осягненн.я пере
моги всіма своїми засобами. 

Засвоєння такого погляду на війну потрібне 
особливо для нашого молодого громадянсmа, 
що через свою полі'11Ичну недозрілість вимагає від 
військових чинників багато, а дає їм мало і часто, 
може й без злої волі й несвідомо, утворює обста
вини, серед яких ці чинники позбаІВляються маж-
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JІИіВОСТИ ВИКОНУJВаТи, ЯК СЛід, СВОЇ ОбОВЯЗКИ. В На
шій конфіrурації військової влади і управління 
є ряд недоладностей, що впливають неrативно ,на 

nровадження військової справи, особJDИІВО до
шку~ьних і небезпечних під час війни. Практика 
політично-охлократичних впливів в спраІВі персо
нальних змін 'Військов-ого управління - через пре
сію партійних уrрупувань, що увіходять в да
нИй момент до уряду, не може бути визнана за 
доцільну з погляду ~військово-державних інтере
сів, бо вона порушує сталість управління, пе
реемственність праці і вносить непо.трібні ком
плікації до біжучого процесу її. Через те утворю~ 
о€ться таке положення, що навіть вищі наші вій
ськові чинники не заІВжди можуть відповідати за 
недоладності військової справи. 

Здоровий інстинкт тих націй, що в.славилися 
-своїми війнаМІи, а через війни орrанізУJВали мо
гутні держави й •виробили певні підстави воєнної 
спр.ави, актуальні і для наших часів, завжди шу
:кав гармонійного сполучення сут.о-військових 
і політичних моментів війни. Шукання симбіозу 
військовости й політики в одній особі надзви
чайно влучно й глибоІю зумів зформулувати Вік
"ГОр Гюrо, коли зауважив, що добрий rенерал мо
.же командувати, але вождем нації в хвилини не
безпеки мілітарної стати не може, бо 'іІе в силах 
він потягти за собою душу нації і її овброеної ча
стини - армії. Це завдання під силу національ
ному вождеві-політикові і здобувається ним ір
раціональним шляхом та морально-політични:ми 
чеснотами, що викликають до нього довірря в ду
ші нації. 

Серед українського громадянства щодо ц·іеї 
справи панують плутані, суперечиї думки і по
гляди, - а надто серед політичних уrрупу;вань, 



які претендують на верховадарство в державних 

справах. Завданням вшськового письменства 
в цій справі буде ~вилущити здорові зерна проти
лежних напрямків і скристалізувати, очистивши 
Від нешnрібноrо намулу те, ЩО МОЖНа вважати 
за доцільне й нормативне та що відповjдае і ду
хові, і традиціям нації, і інтересам' оборони, 
і, врешті, військовому досвідов.і. 
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VII. 

вірне ЗрозуміННЯ проблеМИ ВіЙНИ, ЯК JШJИЩЗ 
національної nолітик:и Держави, роЗширить по
r ляд громадянства й на ралю національного вій
СЬІ{а за мирн~их часів; п-римусить його оточити 
свою збройну силу речевою опікою й викли.че 
з його боку необхідність утворити для війська за 
мирни-х часів такі умови, що давали б ма.ксімум 
rарантій за успішне виконання ним своєї ролі під 
час війни. Ціна крови й жертв, що ними купу
є·rься мир та добробут нації, завжди буде мен
шою, коли р.аніш думають про відповідалt.ну 
роз1ю ·війська. Не зайвою буде тут одна ілю~тра
ція. Видатки на утримання та ІВійськ.ов.е вихоt~ання 
армії за мирних часів в бюджетах усіх держав ви
носить значний відсоток. З прІШоду т. зв. "вій
сько.вих кредитів" опозиційна пре·са і певні опо
зиційні до уряду політичні уrрупування здійма
ють "бурю'1 • Розміри їх уважають за великі, не-· 
виправдані, що обтяжують державний бюджет; 
намагаються екюрачувати їх; доходять до того,. 
що власне на цьому пункті зводять рахунки з уря
дом і голосують проти військових кредитів та ви
словлюють недовірря урядові. В насліДІКах своїх 
така постава опозиції ускладнює справу обо
рони держави й зменшує силу її, а часом допро
ваджує до фатальНІих явищ під час війни, напра
вити яrоі бу.ває вже запізно. Імпровізовані мобілі
заційно-фінансові зусилля переводяться трудні
ше, коштують :шачно дорожче та й не забезпе-



чують вимог війни, бо підпадають впливов.і не
певної ·ситуації. Все це погіршує шанси війни, за
хитує моральну рівновагу громадянства, що 

овоєю чергою захитує й морально-бойову силу 
армії та робить з неї розлізлу небоездатну масу. 
В таюих випадках шукають винуватців, але часто 
не там, де треба, бо перше джерело військового 
нещастя лежить глибше, - в тій недалекозорій 
політиці па·;.;rійної сліпоти, що не вміє оцінювати 
явищ в дале·коглядних перспективах відповідаль
ного майбутнього, задовольняючись інтересами 
тимчасових комбінацій і рахунків, що їх неІ'атиІВ
ного впл'Иву для ць'ого майбутнього партійний 
еІ'оїзм не в силах збагнути. 

В умовах будівництва Українсьюої Держави 
така сліпа, невідпо.відальна політика була б 
страшною свої,ми наслідками, вона розхитувала б 
ще незбутдов.ані підстави національної оборони 
і, наче шашіль, пdдточув.ала б сили молодого, дер
жаоою й мілітарна нем.іцного орІ'анізму. Ось че
рез що на можли~ість її заздалегідь увагу слід 
звернути, а воєнній літературі її допильнувати та 
широкими студіям'И у відповідних галузях дати 
для засвоєння громадянства необхідний матеріял, 
за допомогою якого вона глибше усвідомить собі 
вагу нерозважних політичних кроків, що послаб
люють оборонні засоби країни. 
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VIII. 

Є ще одна справа, вагу нкої часто легкова
жать політичні профани, тимчасом для ·воєнних 
інтересів вона має велике значіння. Це - постій
ність праці персоналу, що відповідає за оборону 
краю і під·готовку до неї армії. Часта зміна чи 
імпровізація на посадах і в орrанах Вищого Вій
ськvвого Управління є недоцільною й некори
сною. Особливо, коли вона викликається випад
ковими урядовими комбінаціями й тенденціями, 
що нічого спілІ>ноrо не мають із справжніми ін
тересами оборони, а мають лише завдання обса
дити "своїми люд_!>ми" впливові посади Військо
вого Міністра або Начальника r еверального 
Штабу. В державах нестійких, незорrанізованих 
міністерська "чехарда" взагалі є річчю шкідли
вою, ще більше шкоди буває, коли ця "чехарда" 
зачіпає сферу військових в'ідносин, бо тут вона 
неминуче вносить безладдя, непотрібну мінливість, 
переіначування насталеної праці, штучне пору~ 
·шення апарату її, що досягає певно.ї творчої про

дуктивности при умові парляментарної більш
менш участи в ній призвичаєного до себе персо
налу співробітників і К·ерівників. З боку мораль
ного часті зміни у військовому керівному апараті 
є небажаними ще й через те, що вони псують вій
ськове середовище, викликають нездорові, карє

риетичні змагання, інтріrанські заходи, всі ті, 
взагалі, нездороІВі інтенції, що власне серед вій
ськового середовища найбі\Льш небажані, бо тяг-
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нуть за собою найбільш небезпечні наслідки для 
справи. 

З у:сіею рішучісrю повинна вій.ськова думка 
nовстати протм нездорових прецедентів щодо 

частих змін на;< ерівних військових посадах, пе
ребороти честолюбні й нездорові тенденції 
окремих в.ійськОІВИХ осіб, що втягуються в полі
тичні комбінації партій і умот,ивувати державну 
необхідність пост,ійности, тривалос-ги праці у ви
щих орrа,нах військового управл-іння.' Не обме
жуючись цим, вона повинна повести певну пуб
ліцистичну працю за те, щоб згадана постійність 
праці вищих війсь~ових чинникіJВ. була забезпе
чена законодатними новелями й певними тради

ціями державного управління, що забезпечували б 
нормальне функціонування військового апарату 
перед змінливим подувом припадкових політич
них комбінацій. 
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ІХ. 

Цілокупністю 'Творчої праці в усіх зазна
чених вище напрямках, де перехрещуються ін
тереси Держави й Нації з одного боку, а війська 
та оборони краю з другого, утворюється пев·НІИЙ 
.ст.ан в почуваннях і настроях наро,ду. ХарактеР
ними познаками. його будуть: чуйність до зов
нішньої небезпеки і усвідомлення ваги поперед
ніх, за.з.далег.ідь опрацьованих, засобів для па
раліжування її. На цій психольоІ'ічній базі ви
ро-стає те, що зветься "воєнним духом нації" 
і що без нього, як завважує Лє Бон, "нарід, якби 
в.ін не був озброєний, є тільки розпорошеною, 
нездібною до опору, чередою". "Воєнний дух" 
коли його плекають та кульmвують тільки в ар
мdї, не дає м.аксимального ефекту. Давно минули 
часи, коли війну провадили тільки фахові збо
·рища Людей, належно до цьо.го вишколені. Су• 
часні війни, як і майбутні - це війни народів, 
де фізично беруть участь мільйони воююЧtИх м.ас~ 
де кадрові армії збільшуються, шляхом мобілі .. 
зації, в кілька раЗіІв і де єдність не лише тех
·нічно-військового вишколу, а й єдність "во
єнного духу" заздалегідь передбачається, як пе
редумІ()ва перемоги. То не вояк, не козак, що 
вливається по маоілізації до чИнно[ армії й при
носить з собою ослаблену пружкkть воєнного 
духу або затухпий попіл його: він обнижувати 
буде настрій кадрових елементів армії, що й без 
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того тонуть в переважній кількості покликаних 

мобілізацією. Коли воєнно-технічні знання у м·о
білізо.ваного мо~на відновити коротким по
вторним нав~ння'м, то психольоrічні переду
м·ови доброго бійця технічними вправамн рестав
рувати значно тяжче, а часто й неможливо, коли 

він не Пр!ИНесе їх з собою, іншими словами ка
жучи, коли він, в умовах перебування в резерві, 
на цивілЬІНому стані, не схоронить його в собі як 
ту іскру, що в полумя розгорається під першим 
подувом вітру війни. Плекати цю іскру в душі 
народу уважно - невпинно - означає тримати 

руку на живчику оборонного інстинкту нації. Це 
завдання осягається цілокупнkтю державно-ви
ховних заходів і відповідної праці гром.адян
ств,а, що утворює належну атмо.сферу для цього 
і пост,ійно підживляє соки, що з них жияиться 
"воєнний дух" нації. Вільне війІСькове слово 
і його орrани виконують в цій справі не останню 
ралю. Ще більш відповідальною стає вона в на
ших умовах з огляду на ті збільшені вимогп, 
що ставить до них проrрама націонаІJІ.ьно-дер
жавного будіІВництва, яка вимагає приспішеного 
напруження праці й ріжноманітного матеріялу 
для завдань будівництва. Ті, що М1Орально відпо
відають за яюість і силу впливу украінської вій-. 
ськовоі думк.и на громадянство, ніколи не по
винні забувати ваги "воєнного духа" на долю 
нації. Там де він пригасав, слабнут або счезав, -
прwходила прострація, пригноблення; нації легко 
ставали здобиччю в руках сусіда-чужинця взагалі, 
що перевищував їх силою св.ого війсь.кового 
духа. Не дурно такий глибок.ий знавець психо
льоrічних чинників війни, як згаданий нами Ле 
Бон завв.ажує: "в той день, коли цей дух счезне 
(у народа), йому немає чого більше губити!" 
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Такими, загально беручи, уявляються нам ті 
головні та деякі конкретні завдання з обсягу· 
взаємовідносин Держави та Війська, що висту
пають перед українською військовою літерату
рою, як потрібні й невідкладні що вимагають 
широкого досліджування. Всі !!ЮНИ і взяті до 
купи, і кожне зокрема є цілиною, що чекає 
працьовитих ратаїв і творчо-наукової оранки. 

Всі вони в загальній проrрамі, що за її пере
ведення мусять взятися наші воєнні письмен
ники, мають своє місце і значіння, може 
не однакової ваги, але в кожному разі варте 
ув.аги. Не будемо гонорити про перешкоди для. 
паконання цих завдань, краще переймемося від-. 
повідальністю і потребою праці в напрямку ство
рення творчих цінностей для військового будіІВ
иицтва і оборони нашої Держави. Радість твор-. 
чости дасть вище моральне зав•доволення кожно-

му, хто працюватиме для великих майбутніх зав-· 
дань, що 'будуть здійснені, тільки при умові по-
передньої підготовної праці, яка падає на наше 
покоління. Труднощі праці до певної міри полег
ш~ються можливістю користуватися чужим до-. 
евідом і літературним капіталом інших військо-· 
вих культур, де чимало можна запозичити· 

й для перетворення на нашому націон.альному

rрунті. Ті питання, що сьогодні хвилюють та ці-. 
кавлять українських .воєнних п.исьм.енників, ма

ють ан.альоrії в чужоземному військовому до
свіді, з вислідів яко~о українська воєнна літера-
тура може користуватися не лише в формі за-. 
своєн:ня пе·вних цінностей її· в проц•есі створення 
ориrінальних творів, а і шляхом перекладу кра
щих творів світової воєнної науки та літератури· 
на нашу МЬву. Вони не зашкодять, навпаки -
збагатять наше військове слово-, нададуть йому· 
бі.л,ьше ріжноманітности та учинять його приваб-
ливо-цікаJВим. 
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х. 

Рівноцінною, однаково відповідальною є 
праця воєнних письменників в спеціяльній га
.JІузі фахового .воєнного знання і питань, що 
мають інтере·с для військових кол виключно. 
Ріжниця між тою працею, що її провадить вій
ськове слово для широкого громадянсь·кого 

вжитку в обсязі широких проблем військов~дер
жавного характеру і тою працею, що відноситься 
до чисто військових інтересів, лежить у тому, 
що в першій можуть узяти участь і не фахові 
воєнні письменники, тоді як друга падає в.ик
ключно на робітників військового слова, яких 
'Тут нікому заступ.ити. Ця покладає на них тим 
більшу відповідальність і поглиблює почуття 
обовязку, як фа~ових письиенн.и·ків, перед тою 
військовою rрупою, що буде на іх nисаннях учи
·тися, розвивати свій військовий світогляд і зба
rа'Ч}'1В•ати своJ знання та перетворювати іх в гаР
монійну суцільність. 

Безмежно великі простори відкриваються 
'JІеред українськими воєнними письменниками 
в цьому напрямку, і ріжноманітні ті завдання, 
що іх вони по.винні здій·снити в цій галузі. І уче
ний теорет-ик з освітою академ.їі r енераJІ'ьного 
Штабу, і вмілий популяризатор, і технічний фа
ховець - знавець окремих галузів воєнної зброї, 
і пере.кладчик - кожний знайде своє місце в тій 
величезній праці, що П повинна перев,естн наша 
'Воєнна література в звязку з загальною проrра-
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мою нашого ·військового будівництва. Ії ідеал: 
дати пересічному військовому (як старшині так 
і грамотному козакові) все те, чим він міг би за
до·во-льнити жаrу1 воєнного знання, що по

трібно й.ому для опанування мистецтва - бути 
вояком-бойцем. Сягаючи до здійснення цього 
ідеалу, вона, напруженою систематичною пра
цею своіх творчих умів, мусить ут,ворити таке 
багацт<во українськоі воєнної літератури, що 
і якістю своею і кількістю було б цілкоr.( ви
старчальним для потреб військової освіти, -
на всіх її ступенях, - навчання й лектури і не ви
магало б постійного звертання до чужоземних 
.джерел, бо все цінне, варте уваги негайно, в укра
ї·нському переказі було б приступним для широ· 
К·ОГО військового загалу. Як і кожний ідеал, такий 
стан нашої воєнної літератури не зразу може бути 
<>сягнений, а проте він мусить світити діячам 
нашого військового слова, мусить стимулізувати 
їх працю в цьому напрямку. Творчі можливості 
українськоі військової думки і рівень підготовле
носТІн наших військових сил більші, ніж з:ви,чайно 
думають, і вимагають тільки певних умов для 
св·ого реального виявлення. Ці умови все були 
несприятливими на протязі нашої активної бо
ротьби за державність, але, не дивлячись на це, 
перші початки. воєнної літератури вже пощастило 
створити і треба тільки, щоб дальший роз.виток 
Ії був інт,енсивніший та проrрамовий. 

Увагу воєнних письменників наших не мо
жуть зокрема ·не притягти такі теми, як 1. най
доцільніша орrанізація збройної сили Украін
сь;юї Держави, 2. конструкція• управління нею, 
'Від вищих орrанів почавши і периферійними клі
тинами скінчивши, 3. принціпи і методи військо
вого навчання, 4. завдання, проrрами й иетодJІ 
!<.-освітньої праці в війську, 5. оцінка норм (ста-



тутів і законів - та інших постанов і реrу-
JІhмі_нів), що ними нормується життя Укра~нсь-· 
кого Війська, та провадиться підготовка до вtйни, 
6. устійнення для наших відносин питомої ваги 
окремих родtв зброї, 7. орrаніза~ія навчання 
й виховання ~оманДrного персоналу, 8. єдність во
енної термінольоrії, що в наших умовах наби
р.ае особливо ве·ликої ваги, 9. справа• утворення. 
популярної воєнної літератури (як загальної так 
і фахової) для підстаршинського й ко·зачого пер
соналу армії, все це, як і ряд інших справ -
облогом ще мало орани·м стелиться перед 
українськими воєнними письменниками і ви
_магае від них великої творчої уваги. до 
себе. Диференція праці в зазначених напрям
ках і темах е неминущою, бо кожна галузь воєн
ного знання, хоч і обеднується у вищій синтезі 
cтparerii, а проте потрібуе певної автономізаціt, 
спеціяльних літературних джерел, як за.собів для 
вдосконалення й знаряддя для популяризації. 

Знайомство з надрукованими уже творами 
У*Раінськоі військової літератури і з заголовками 
опрацьованих до друку рукописів, число яких не 
е вже таким м·алим, і свідчить про великі можли
вості в цій справі, насовує nевне бажання внести 
к-орективу до дотеперішньої праці. Помітна певна 
безсистемність і випадковість у виборі тем; осо
бливо це треба сказати про перекладні твори 
з інших мов, де перекладачі спиняють свою 
увагу і витрачають час не завжди продуктивно: 
перекладають твори другого, мовЛяти б rатунку, 
тоді, як придатніші з тоі ж галузі і вартісніші для 
нашого вжитку залишаються без у.ваги. 

В звязку з цим виринає потреба зложення 
реєстру найцінніших творів., переклади яких 
з інших мов були ·б бажаними для нашого 



11житку. Зложений авторитетними знавцями спра
ви, - реєстр цей запровадив би певну систему до 

праці перекладачів і зробив би її продуктивнішою 
та матеріяльно навіть для перекладачів корис
;нішою. 
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ХІ. І 

Значіння ідеольоrічної праці української во
енної літератури полягатиме для наших військо
вих кругів між іншим і в тому, що вона допома
гат.име ЇІМ скристалізувати свої фахові знання 
в певну систему, надасть їй питомі риси. едно.сти 
і прищепить собі те, що в літературі і військо
вому житті зветься військовим світоглядом, чи 
воєнною доктриною. Було б невірним перебіль
шувати значіння орrанів воєнної літератури в цій 
справі. Воєнні доктрини витворюються не тільки 
кабінетними теоретичними працями військових 
авторитеті:в і спираються не JJише на статутах. 
інструкціях· та підручниках. Вони отримують 
свое хрещення в боях і попередній ор·rанізацій
на-підготовній праці до тих боїв. Але й досвід 
бойових операцій без участи в освітленні йо·го 
воєнною літературою не буде використаний за
інтересованими кругами в належний ·спосіб. 
В звя.зку з цим студіювання воєнного досвіду 
й встановлення гаf.>МО'Нії мІж висновками його 
з одного боку і т-еоретичними нор'Мам.и та підста
вами воєнної науки з другого, набирають великої 
ваги і визначають в цій праці воєнним письмен
никам не останню ролю. 

В укр-аінсь:ких умовах ідеольоrічна праця 
в цьому напрямку особливо потрібна. Ми ма
ємо й свій воєнний досвід і свої норми, свої під
стави, що за іх допомогою провадили орrа

нізацію війська, його навчання й виховання. Ці
локупність їх не можна визнаrrи за вичерпну, 
що відповідає всім вимогам військової спра-
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ви, як не можна і якість їх визнати скріз.ь од
наковою, але й той матеріял, що його посідаємо)" 
має певну цінніст.ь для майбутнього будівництва 
Української Ар~ії і тому потрібує о.працю
вання і аналітичної оцінки, що у висновках своїх 
неминуче призведе до необхідности запрова

дити певні корективи до дотеперішньої практики" 
погли()ити підстави нашої військової справи, 
а ідеольоr'ічно вдосконалити їх. Надзвичайно ці-· 
кавою з цього погляду є та праця, що перевели, 

її після останньої війни французькі військові кола 
на. підставі висновків кривавого досвіду 1914-
1918 рр. Вони переглянули всі свої статути, про
ре·візували всі норми свого військового навчання 
та виховання, всі орr'анізаційно-технічні підстави 
для майбутньої війни, не спиняючи творчих зу-. 
силь в цьому напрямку до цього дня. Без знайом
ства хоча б із головнимИ вислідами цієї напруже
ної й високої своїми якостями праці ледве чи 
можна обійтися кожному, хто бере чинну участь. 
в національно-військовому будівництві свого 
краю, а тим більше тому, хто відповідає за нього. 
Коли у француаьких умовах радість збройної пе-· 

, ремог,и над ворогом не приспала творчости, 

нав,паки, викликала буяння її, то в наших умо-· 
вах загальні інтереси національного будівни-
ІІ.тва ставлять питання про анальоr'ічну працю 
в площині обовяз~ювої проr'рами військово
національноі праці. Правда, психольоr'ічні перед
умови для такої праці є для нас, ніби, не такими 
сприятливими; переживання, викликані примусо
вим відходом нашої армії з рідних теренів, зни
жують біг думки, вгашають дух творчости.. Але 
така прострація своїми кри·лами зачіпає тільки 
тих, хто морально не сильний і національно не 
загартований, хто не почуває в собі гарту .війни 
і в кого почуття національного обовязку не є глиr-
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·.боке. У націй морально здорових, життєздатних, 
.як і в окремих одиниць її, а тим більше військо
вих, воєнні невдачі не стають джерелом прост-J2а· 
ції; навпаки - відограюrrь ралю того ферменту, 
>ЩО підносить, викликає бажання направити лихо, 
"взяти реванж" за нього. На цьому психольоrі'ч
ному tрунті зокрема серед військових кол даної 
нації виростає бажання студіювати причини, що 

. призвели до невдач і шукати найкращих засобів 

.для витриманни воєнного іспиту на майбутнє . 
.. Згадка з воєнної історії тої ж таки Франції і тут 
буде не зай,вою для нас. Війна її з Німеччиною 
в 1870 р. скінчилася великим нещастям для неї . 
. Але діткнуте й ображене в своїй гідності націо
·нальне почуття не могло цримиритися із знева
гою. Спеціяльно в армії почалася напружена 
праця й плекання "духа реванжу", що було не бун
дючним тільки й не тільки аrі-тацій.ним явищем, ні, 
воно йшло в парі з розумною систематичною пра-
щею шукань, удосконалення, що почало, в бага
. тьох відношеннях, дорівнювати високому рівневі 
·німецької військовости, а девчому викликати на
віть з боку Німців певну сторожкість і побою
ВЗІННЯ. Перемога франпvзів в 1918 р., при всіх 
інших спр!-Іятливих У,мовах, стала мuжливою, зав

дяки тому, що пер-іод від 1870 по 1914 рр. не був 
змарнований французькою армією, а, навпаки, 
:доцільно використаний нею. 

Не дарма про французьку воєнну доктрину 
скажуть, що вона "народилася в нещасті поразки 
(1870 р.), а її хрестним батьком були непевність 
і розпач" (Режіналь Канно). 

Чи не відчує Українець, особливо військо
··ви:й, анальоrії між ситуацією, що ми в неі попали 
після 18 листопаду 1920 р. і тими обставинами, 
що випали на долю Французів в 1870 р. і чи не 
'прокаже ця анальоrія нашим патріотичним . вій-
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ськовим колам напряму для їхньої праці в імя 
світлого майбутнього? Аджеж і серед наших ря
дів розпач опанувала слабодухів, а для мо
рально здорових і національно свідомих була і є 
стимулом до творчої праці й шукання шляхів для 
направи! А в звязку з цим, чи не виступить ви
разною і відповідальноІ.О та роля, що випадає 

воєнним письменникам у виконанні ними патріо
тичного обовязку спеціяльно в ці, переходові, 
часи? Той, для кого патріотизм не є "празнична 
одежина", а "труд тяжкий - гарячка невдер
жима"(!. Франко), не може не витягти з цього 
висновків, що зобовязують до праці і стимулю-

ють її. ' 
Матеріялу для неї є досить. Те, що з нашого 

влаоного, воєнного досвіду ми зуміли, чи встигли 
зафіксувати, рішуче не вичерпує його. Опрацьо
вані нашими відповідальними кругами схеми вій
ськової організації "статути", деякі законодатні 
новелі, що відносилися до військової справи, і на
решті, початки літературних моноГрафічних 
праць, присвячених оглядові і оцінкам наших не
давніх операцій, лише в невеликій частині виявили 
багатий скарб, що ховається в цьому досвіді і що 
вимагає дальшої дослідницької та конструктив
ної праці над собою. 

Та й те, що вже вилилося в певні норми, 
вимагало б перевірки, з огляду на спішність пра
ці, з якою вони були зафj.ксовані.. Зокрема була б 
дуже потрібною оцінка наших "статутів" з зазна
ченням моментів неузгіднених та встановлення 
гармонії між ними. Такої ж перевірки вимагають 
і орГанізаційні схеми нашого військов()'ГО Управ
ління, на яких відбились намули переходових мо
ментів і випадкових політичних впливів, від чого 
їх треба увільнити, сконструувавши найдоціль
ніші, що відповідали б нашим національним інте
ресам та майбутній обороні. 
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ХІІ. 

Спеціяльна галузь воєнно-історичних дослі
дів, започаткована щодо новітньої нашої істо
рії працями rен. хор. Капустянського, вимагає 
значно ширшої проrрами і мусить включити 
взагалі історію України з військового погляду. 
В цьому напрямку для українських дослідників 
відкриваються широкі перспективи і майже не
зорані можливості, бо украІнська історіоrрафія 
мало цікавилася спеціяльно воєнними моментами 
минулого життя нашого народу, побіжно тільки 
торкаючися їх. Тимчасом знання спеціяльно во
єнної історії нашого краю є не тільки потрібним, 
але й обовязковим для українських військових 
кол. Лє:ктор цієї дисципліни сьогодні опинився б 
в дуже скрутних умовинах через бра•к суцільних 
праць в даній галузі. Виховуючи національну 
армію в дусі любови до Батьківщини й самопо
жертви для неї, не зможемо цього завдання до

конати, •коли не дамо ясного образу минулої 
воєнної боротьби Українського Народу за свою 
державну волю. А в цьому образі є стільки ли
царського, величавого, поруч з тяжким та тра

f'·ічним, що воно викликатиме найбільші емоції 
в душі вонка і збуджувати буде найшляхетніші 
струни його душі. Коли бу демо знати устрій ста
родавньої Української Армії, коли вивчимо нау
ково найвизначніші операції з війн XVI, XVII 

БО 



і першої половини XVIII в.в., то глибше зрозумі
ємо і нашу історичну долю, і наше сучасне стано
вище, а через це з більшою обережністю будемо 
уникати помилок 'В новітніх змаганнях за здо

буття державности. 
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ХІІІ. 

Воєнно- історична освіта буде. ширшою, 
коли вона захоплює межі всесвітньої воєнної 
історії. В звявку з цим і на цьому полі україн
ському письменству відкриваються величезні пер
спективи: дати найцінніші в українських перекла
дах твори, присвячені згаданій галузі воєнної 
науки чи подбати, в міру можливого, про опра
цювання ориrінальних. Праця в зазначеному 
напрямку буде неповною, коли вона не спиниться 
із спеціяльною увагою на. останній Великій Війні 
1914-1918 р. та не розкриє ріжноманітного змі
сту її. Та, величезна вже своєю кількістю й ціка
ва своєю якістю, література на ріжних мовах, що 
її викликала ця :війна, приваблює до себе кож
ного, хто хоче збагнути "тайну" її і, на підставі 
повчальних висновків, заглянути в невідоме об
личчя майбутніх воєнних конфліктів. 

Знати хоч би найкращі твори повоєнної 
світової лі,тератури є обовязком для кожного 
українського старшини, ЯІ< обовязком наших 
воєнних письменників є ознайомити нашу вій· 
сьІКову громаду з цими творами, чи то в перf"кла

дах чи то в стислих переказах і реферата.'!:. ЯсІ·Іа 
річ, що праця наших пи:сьменників в цьому на

прямку буде ціннішою, коли вони підійдуть до 
оцінки минулої Великої Війни з погляду інтере
сів українсько,і військової справи і дадуть ряд 
ориrінальних праць з цього обсягу. Потреба вла
сне такої праці випливає з тих, приваблючих ча-
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сом до себе у:вагу, висновків, що до них прийшли 
деякі дослідники минулої війни в оцінках пито
мої ваги окремих її чинників. На підставі недав
нього досвіду приходять до висновків про змен
шення значіння окремих родів зброї, що дотепер 
грали головну ралю; натомісць висовують пер

шорядне значіння для майбутніх війн інших ро
дів зброї. (Напр. летунство, електротехніка, хе
мічні знаряддя тс,що). Фахове за·хоплення дослід
ників, утворює образ "переоцінки цінностей" і по
рушення звиклих критеріїв, - що вимагає пев

ної орєнтації в суперечних поглядах і нових про
rнозах. В якій мірі ця переоціночна робота може 
змінити виправданий досвідом по·гляд, що для 
війни кожний рід зброї має свою вагу і заслуго
вує однакової уваги, - вияснити це є поважним 

завданням наших воєнних письменник·ів. 

* ** 
СтавлЯчи перед українською воєнною літе

ратурою ряд окремих питань і тем для її дослід
жування, та умотивовуючи ідеольоrічну потребу 
наукового зясування їх певними міркуваннями, 
з конечности короткими та схематичними, я м.ав 

на ува·зі накреслитИі лише загальний напрям, в н
кому повинна провадитися творча праця наших 

воєнних письменників. Для нас ясно, що межі 
її значно ширші, ні_ж ті, що я зазначив. Висову
ючи, проте, згадані завдання, я уважав необхід
ним притягти до них увагу з огляду на те, що 

проrрама держа,вноrо будівництва-України в його 
військовій галузі невідкладно вимагає в першу 
чергу полагодження власне цих завдань, чи хоч 

нагромадження матерія.лу для їх полагодження. 
Будівництво держави потрібує великої підготов
ної орrанічної праці й знання засобів будівництва, 
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цебто того, що, правду кажучи, нам не скрізь і не 
за·вжди вистачало, а зокрема і в ділянці військо
вого будііВництва. Інт.енсивна праця воєнного 
письменства в зазначених напрямках заповнить 

ті прогалини, що досі давали с:ебе відчуваrги 
і дасть в наші руки певніші знаряддя для вико
нання нами, військовими, свого обовязку перед 
Батьківщиною. 

Ті асоціяції, які навіваються згадками про 
"Табор" з нашої історичної старовини і про які 
я згадував на самому початку цього нарису, хай 

послужать для нас стимулом для невсипущих 

шукань і чесної служби, що її повинно прова
дити вільне українське військове слово! 

На Україні, окупованій давнім історичним 
ворогом, цього слова, як ми знаємо, немає: йому 
замкнено уста, воно мовчить, зr'валтоване й за

душене московсько-комуністичною навалою. Ще 
більше: лю.дській масі українського народу, що 
мобілі;заційними засобами втягаєть1ся до черво
ної армії, витравлюють суто-національні почуття 
і прищеплюють отруйливі щепи про "історичну 
ралю червоної армії, як аванr'арду пролєтарської 
революції", цебто про ралю українського "люд
ського персоналу", як сліпого знаряддя і "гар
матнього мяса" .в чужих руках і для чужих йому 
ціл·ей. В звязку з цим потреба існування і твор
чої праці нільного українського слова· взагалі, 
а військового зокрема, набирає особливої вати: 
воно повинно зберегти. традиції воєнної боротьби 
за державність, повинно створити й виплеІ<ати 
в тяжкі - переходові часи 'Великі животворчі 
цінності й пер~дати їх для вжитку свойому На
родові в нови,х його змаганнях вибороти і охо
ронити ВJІасну Державу. 

54 



~ · 

З УНР &ОРЯТЬСЯ ВСІ ВОРОГИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ 
ПІД ПРОВОДОМ КОМІ.НТЕРНУ. 

ПОДАЙ РУКУ УРЯДОВІ УНР 
І БУДЬ ГОТОВИЙ . ДО ЧИНУ! 
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