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що і не вндво, де йоrо береrи, щирший за Дунай і r.uб

з наіівиJІатвІmвх сучасн~tІ vкраівсьvвх поетів
JІароJІввсs 16 листопаАа 1912 року в се.11і Обу·

mвй за Чорне море. А в мі::тах і се.Івщах .ІЮІВІІа .1юбвть

Jові, Київської области, в сім'ї сільськоrо шевцв.
Заvівчввши
1932 р. літературвий факульт~т
КвівсьJІоrо Інституту НародвьІ'і Освіти, вів до
1936 ро"у вчителював у .м. Овруч.

зра.u, без

Ві1 самоrо шчат11у в 10 ківц11 друrоі світо8оЇ
війвв
МаJІвmкс перебував ва фронті й брав
участь у боах проти rітJІерівс~-оквх заrарбввків.
О.11srвевий в сіру сол1атськv шинелю написав
баrато прекрасних віршів і пісевь

просІІквеввх

поІу.м'sвою любов'ю до У країни.

JІюдвву, пошана і честь

живуть в сі.м'і, без .1вцемірства і

кровопроJІВТТ!іІ,

вуж.Ів і варуr, без наси.ІІьства

і розстрі.ІІів виростають твої Юти.

Стоїш тв, !іІк весе.wка оіслі лощу, ввсока та барвиста;
sк лівчвва струвма і привітва в sб.11увевому саду,
ІК мати,

'lB, .мu•е,

що чекає ва своіх СІІИІВ.

Я схи.11sю rо.11ову перед
красу твою, чую мелоJІІі

тобою, б!' бачу

невимовну

иевіаомих оісевь. кких ми не зва.11и

але :хоті.11и створвтв, чую мазkи
мрі11лв в криваві і жорстокі дні.

твої, про ІІКІ

ми

тільки

Може, тепер ми ие"расвві, суворі, cs:yaJJi від ТІІЖІ!ВХ

Твоовий преJІставнвк совєтської мо.11оді, що зро·
стала і ввховvва.11ась в ком со.мо.11і й .. під еrі.11ою

бuїв, а.11е, повір, достойні тебе.

Торкавсь вamoro серпи -

і тв ві1чуєm, !іка ніжвість

ко співець rероізмv украївськоrо варояу й соі·

живе в r.авбиві, 11кі мр·ї ма ноевмо про тебе, тіJІькв сказата
їх ве моwе.мо, бо ве тоі час. Лю11ей ваших вішають і роз·
стрі.ІІ!Оють, тому і .11юбов .мовчить. Лю1еі ваших па.ІІІТЬ ва

вепь .маіібутньоі,

пожарвщах, тому і rерп• вашІ зробв.tиса мов 11ремінь.

комсомо.1у", А. Ма.11вmко, так sк і В. Сосюра, за
цшаєтьс• вірнв.м св ном своrо варо1у. А. Малиш
ві.аьвоі У"раіви.

f

коли поет

Ми ве можемо .авхатв, JІюбитв, раІуватаrв, .ІвввтисІ

rоворвть, шо немає св.1в в світі, що зввщи.11а б
уІІраівсь"вй варо.ІІ- мв ствер1жуємо, шо немає

й таІІ"оЇ СИ.ІІІf, що зввщв.11а б творчий rевій вamoro
вopO.liV. Хаі пе запам'111ають ваші вороrв й ваші

"зрузі", шо хоті.tв б вивішати всіх Сосюр і Ма
JІншків~ Нвwче ми ярукуємо вірш А. Малишка
з пвк.ІІю "У 11раіва .моs", •киіі rоворвть сам
за себе.
- Ред.
Батьківщаво .мо•, бач тебе в .майбутньому. Жавво
ровкв JІЗВЄН!ІТЬ у СІRЬОМУ небі, ПШеНИЦІ КО.ІІОСОМ ШУМВТЬ
ва по.ІІХ ві11 По.Іісса 10 Првазов'а. Двіпро роз.ІІІВСІІ так,
В мені яуша тво• 1IDI&a,
Borse.м ropnь твої с.1ова.
Хіба тв .мо•еm в тьмі сторіч

Зrубвтн JІевь, упаств в віч?
Я бачу твій спокійвий зір,
У •ворах зе.Іеввй явір,
І швр небес і .11а.1ь .11opir
І те, що в пам'nі зберіr:
Ювапьuх двів 11рке чвс.1о
Барвівком

-

ОВІТОМ порос.Іо.

На свввх ріках весв•ввх,
Я часто зruую про ввх;

клекотів 01 rвіву, щоб Чернеча ropa стоrва.11а 01 rВІву ва
вороrа, і нехай вашІ серпІ переТJІіють на :~ооіл, ко.11в мв цьоrо
не зробимо.

Звірі бенкетують і звущаютьса з JІЮІеіі в розваJенвх

містах і спаJІеввх ce.11dx. Жd.ІюrіІІІІ .ііурввкв! Вови ве розу
міють тоrо, що сивів твоїх ве можва перестрі.ІІІТІ, переві·
шати, переввщвтв, бо кv.ІІь вгввстачвть ві в •~их автоматах,

бо немає таках арсева.ІІів із зброєю, нема такоrо воrвю в
світі, шоб соа.ІІВ і зввщ1в твій народ ... У краіво!

К.1ює ооwвву }вочі.
М1й батьку, .аруже, побратим,
Поr.аввь: за обрієм крутим,
Мов за rеrьмавшввв ко.Івсt-,
Дороrв с.м.грті простаr.авсь,
І мерзвуть Аітв ва Ш.ІІJху,
І рвше вовк у І'іч r.1yxy,
І 10 майб1 тв1х ооко.ІІівь
C1ra пожарsщ віща тівь.

Jppi.

пронесу

Гармат важк1х страшву Ісу,

Звучать порввв мо.ІО.Іі

Очей побатвх мертвоту,

TpyJa, мохавu, .аобротв,
Якими так пвшuась тв.

Ночей осіввіх те111воту,

д•Іів старих старі пісні,

І віwвість в мвс.1і .моаожіі

Нові .моnвв rо.1осві,
Розмову .1юбу віч-ва· віч,

Моїх .аерзавь, моїх ва.Uіі.

В роfіоті JІеВЬ, В СПОЧВUJ віч,

Довбаськп тру1арів сім'ю,
ЯІСіі шукав • переправ
У небі COBQI, В П<>.ІЇ трав,

Я все првrааую. Ні, ві,
Тв ве поввквеш J воrві,
Де ro.10.1, мор, sвмв пурrа,

Мо• Вкраіво aoporal

Ко.1в б зібрать безввввих ІJJІ1Ч
І

rope

ввсурмвв сурмач,

Ко.ав б ту повів• с.1із rірку

Гapny .МО.ІОІЇСТЬ МОЮ,

Ізпть в ОJІВУ сумну ріку,

-

У 10раіво.

Ми бу1емо боротwск за тебе та11, щоб свввіі ДвІпро

Я чую мертвий хрип ков!іІ,
На1 по.1ем свве воровни
Десь ва порзвевім 11.11ечі

Я в серці,

Ячать првзввво .1ебеЮ,

ва совuе, 1оки звіра чі лапа рватvмутt 1 іло твоє,

То світ, sкий яо бо.uо звак,

Віж п.1ачу б т1wкоrо поввк,

Луrв, у зоJІuті беріз,
Зів'І.ІВ б ва віки 01 с.1із.

Які вам сви~вск жвива '?
Як ві вас вітер обвіва?
дввітьа: кров і ваша мста
Густим посівом вироста,
Про нееву мріє •сево,,
І піароста в сім 'і сиuо",
І тв, скрввав.Іева в бою,
П.аекаєщ веаависть свою.
ВеАе в .1ісв сввоввіі c.sia,
llо.ІІВ і.ауть, пuає схі.а
І ввr.ІІІають матері
У ._оЖ&іі хаті, у 11орі.

У сім, скова.ІІJІ ва мечі,
У сім, ПОСТрі.ІJІВВМ ВИО'ІЇ,
Братам, пов•mеввм в 11ра10,
Свою ' еча.1ь ·и віІІаю.
На частки серце по.Іі.ІЮ,
Щоб рівно rвіву і жа.110
Првоа.Іо ІІО88ому із вас
На .1обриі жевь, ва івmві ча:.
На криqю - rpвu, А смерть за смерть, -

.аевь в мрові,
і .ма, . . ві,
На ріJІвім по.1і, ва .1аву

З.>рех П.Іуrам• аіжвну.

Вставаі, аі.Іаа.Іева воrвем,
Вставаіі, •свіmа з 11оавм.м .ІІВЄІІІ,
ЩІ) муать wнть - ве звемаrа,

0

SЄМІе ріІВіІ, ІОроrа! ..

-
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Мішень

ну мер

Між івшвм ко.1в б меве совтала мої ве4авві товари
ші зброї й вешасть 4рутоі світової війвв, що мене ваііто
стріше вразв.1о ва еміrраqії, 11 б ве за4умуючвсь, випа111в те що мені ваїбіІьmе тут болtть: "розсваревість

і часо~ з.1обве само:~~~:ертв вашої еміrраціі". А ае кола би
піс.ІІІ тото ті :~~~: та.rв товариші запвта.1в, чв й ім теа: біт·
тв ва захі.а

40 твх розеваревнІ жер увів, 11 би без ват і ВВІ

ві.І(повів: - "такІ Біт тв ва захі1І Х r:~ змоа:еІ·' І ве І& ТВ·
с 11 ва емітрації .;'їств себе єміrраціініі "махорці''. Біnв ва
захіJІ щоб потім маршуавтв в1 схі4, Б;nв ва захіJІ то-

'

.

.

.

му, що тут ве самІ жеруни, а шо сереJІ укра1вськоІ

.

ві й завтра.

Це, ІІК каа:уть, мі:~~~: івш1м. І ще мі:~~~: івшам, •~

ток

40

JІО.1а-

віх воаків червової армії взІJІИ з місца в бarsere. Зчиввли
паніку. A.11we :111: ваві!ь вайпрос!іші~ JІЮ4ІІВі. зрозумі.1а по
.Іітвчва жоці.ІІьвість такої ортавІзапІІ JІЛ~ свІту автибоJІьmе·
ввqькоrо, ІІС і ве 6а:~~~:авість їі .1111 бо.11ьшеввків. Апе звай

ш.авс• сереJІ у.rраівq;в такі, що зчиввJІа паніку. Чnму це?
Кому з українпів затро:~~~:ує таке ваше об't:ававв•? Чаї івте·
ресв тут сtрВ:ІКІІають? Хотів би • бачвтв обJІu 1ч1 тих со

вєrськв.І солJІатів і комавJІврів, m) валаштуааJІВСІ біrrв ва
цеі бік звліівої заслвt та й почл 1 бв тоі ra1ac, що
його зчвввJІВ тут деккі (часом навіть "ві.аповіаальв,"ІJ лю
ди вав~ео•о справи створеввІ автикомувіствчвоrо об'єІІвав·
81 втікачів зі совt:тськоі аркіі, беручи йоrо в баrветв. А

так само хотів бв 11 бачвтв кол11сь об.ІІІІЧ'ІІ тих, що ввІJі
пі.аіймають .rрвк, ІІІСі вови бу4уть в тоі 4евь, коJІв пгре ·

коваютьс• ва вJІасвііі ш~еірі, •к то треба брати в баг·
ВеТJІ,

Зробввuхв от та~ жві ~аrвагІ, об.авш'Іо тепер ці 4ОСІ4збоку та в переа.а1мо

ва вас з паперових qicro.aeriв через твв1 ІЄІІІСВІ еміrравт·

ських тет ве є віІкісіІІькою вашою мішев11ю. НІtІсісів~окою,
а не ті.1ьки І4ішеввю вумер перший.

Що

:111:

є мішеввю вумер перший, 11кщо аумерувата

ті всі мішеаі, по ІІІ(ВІ кв мусимо бвтв аещажво? ТІ за ра
ІВ JІI(BJ: ми творимо своа. боєву орrавізацію?

(•

Моє по.аітвчве усвіJІом Іеввк, ІІК і усвіІомлеввв баrатьох.
так JІумаю), українців, утікачів ва цеі бі~~: заJізвої зас

лони в тов періо1, uрвпаJІо акраз ва час rарв1оі .авскусії
проти пава А6рамов11ча ва темv. хто є вороr нукер пер

шві, що їі розrорву JІа тазета "У кр~і 'fсь"' Ві~т." сrа1'11Імв
І. Баrр1воrо. 0'Іеви4во, що сере1 уrікачів·в~вtів з&аі.Іу1'ЬСІІ й своєрід'Іі Клімова, а.11е то ti, в кому б'єтьа ае
українське серце. У краївсь"і w: серпІ з ра 1у r1вбоко заn
мили ту еміrрааіііву поJІ;твчву грамоту, ту .аеІітуру, що іі

ввше сказавото:

Дввво меві, .ауже жавво, ЩІ) .зsаЙШІІІСІ ,тут .ІІЮ4И, 11кі
навіть іJІеЮ СТВОреВВІ ВВТВКОКУВІСТІЧВОТО об ЄJІВаВВІ КОJІИШ•

ві речі

об' єдваивІ. З1обві завІКда самі себе звоііовую rь, самІ се
бе з:~~~:ерают&. Так буаапо зава:~в. ЗJІ)бві зав••• сІіпі, 1111:
кроти, й зав:~~~:дв безсJІавво Зtl)lltrь зі ct~esв 11 царство ті
вей. І ту1в ім дороrа, Боr з ввІІІв. О rІК~ ті що оакаюn.

еІІІІr-

рації є .ІІЮJІВ, JІІО СТОІІТЬ ВИЩе е.vіrраІІТСЬkІІ буJІ~іа, збер~Г·
111 асиїсть розуму, живуть в Іухnавому контактІ з Бать"Ів
щввою й кують веатамоаво і1еіву зброю проти ворота. І
кують за.1ізву ортавізацію протв вьото. Раав них варто рв31куватв rо.1овою й 10 ввх треба ставати в шеревту. Сьото4-

...

40

теми.

ЩІ) є вашою мішенню вумер перший? Цебто проти

чото мусІТЬ бути с"еровавиі ваш воrовь

васамnереJІ,

во

rовь вашої ортавізщіі, сьог '4ВЇ Р завтра?

Думаю, ЩО ВВС.ІОВJІЮ JІУІІІ"У КОІКВОТО ВОІІІСа-аВТВСТа~іІІЦІІ

й автві 111 аерівІіста, ко.tІ с'аа:у, що

11111

nІШ Ів ва

ем rра

4а.1а згцава дискусік віаврсво нумерації вороrів. Пізвіші
ж ПОJІІЇ тіJІькв стверав.Ів слушвісrь нумерації, перевеІевоі
украївцамв.

За тією вукерацією воротом вумер перший, t .авуПDі,
ч~рвоао-бі.авіі росіііськві ІМПеріа.ІІіЗІІІІ. В1в є отак .aiJІt.ІUi,

а отак

веJ(іJІвІІІвЙ. З вашого

поrJІІІАУ, ві& є ве.аіІІмві. А

моа:е так статвсІ, щ1 і увесь c~ir побач.rть
ІІІ;С ть, СІі'а:~~~:емо, ко.ав в третііі

евітовііі

віііві

iioro

ве.аіп·

(так JІК і в

JІруrій), 11кщо стане пвтава~ про розва1 косковськоі U.пе·
рії, російський імперіал:сrвчвиіі фровт об'єІваєтьсв. Бi.tu
росіІв&м буае ОЛВ:ІКІІе з червовам СтаJівом ав1w: зі саі'ТО·

вою JІемократією. Це ве виключене. А1е і сьоrо1ві росіі
ський іМПерЇІІІr.fІЧВІІВ фровr ОСВІО.ІоrЇЧRО ВІКе Є В8ІЇІІJОі.
Ко.11в девvі е111 rраційві клікуmі Іопвсуюrьс• .ао проповіІі

, бі.11ого Сталіна'', ваІІ'.ІІІІСають iioro, то чоrо ше треба.
О row:, 4JІІ вас ворог в у мер першІІі є росііський ве
діJІвмвіі імперіtІізм. А значить вів є іі м•ше11аю

&уJІер

одвв. Імuері11лізм Стніва й імпері&ІІ3М І'<.іІ за.І.ІU
ввх Ме.ІІьrувоввх та Ї'4 поІібвах борцІв прот• вашої ао
боJІв є мішеввю вумер ОІІВа. Дл~ бою з цвм .аво.Ів-..м імае
ріІІJІЇ3МОN й має ісІІуватв ваша орrавізапіІІ.

Вона (Леrіоа Свмова ПетJІюрв) є автвкокувіствчвою, а.ае
вона є й авrвіNперівлісrвчвою. Б 1ротвсв прІ)ТВ uouкoro
російського іNаеріІІJІізку це іі мета. Б:~ це Nета і коа
воrо у~ераіщ1

-

совєтського со1аата, батькв

акоrо

буu

рахуаків. А значит• і ве ~~·• .того, що~І поккнуrв оече.ве
і вареве та і орІЇмати б1в рІЗВІІІ: lІрІб.ввх з.sоаІІатеJІІв,
що цаІ(аюrь ва вас із своЇІ аааерових ПІсrоаеrІв. Длв.цьо

рабаNи ікuеріі Романова іі З:&Г.ІВJJІІ в1а веі, а вів сах і
його братв стали рабами ІМDер'і Ста.1іва і тІвуnо в
~·, '"КОвськііі аево.11і. По цій м;щев• ми мусвJІІІо бвtа веща.а·
во. Бити в обв.11ва іі боки. Бреквею с баіка, шо 111 тоrо
щоби побІ4ВТВ Сталі'fа, треба іrв з Керевськвм. Ue баіка

то ве треба бу.11о рІзв~еуваrи :ІКіТТІІ'І, уr~каюн в1 емІrра

твr, кому кортить за .1акомства вещасв1

цію чи вті" 1 в по цей б1к за.Іі:sвоі завісІ ве 4JІІІ того, щоб
тут бабратись в еміrрааіівому болоті чвар і rрvповвх по·

цію. Д 11 цьоrо ве треба бу .ао w:ерrвуватв го.1овамв . своіх

ріІввх. А вІКе зовсім J.ІІ цьоrо ве тj)еба твuрвrи

ВІІІСОто

зра4втв

україн

ську своболу, продати іатересв варо.ау. Це вІкрутаса .аріб·
вих ковбасо:~~~:ерів, або тих, що .ІоrіАВ бв аоп'встІсв 1011

ш

т

у

р

м

Іван Багривий

Чуєш, брате

iJV

МlИ,

. (Слово

до

вовка

Твс11чі вас тут, цо цей бік заюзвої заслони, живуть ві·
рою в той девь, коли ваше слово 11ійде до вас живе, коли
впаде .. итайськвй мур, шо розділ11є вас, і ми зустрівемо

СІІ віч-на-віч, щоби або прийв11ти в свої груди Р.аш баrвет,
або знайти сІJі.Іьну мову, промовити братерське слово й ва
погвбІJІЬ ворогам стати плеqем до плеча в ім'11 щаст11 й
свободи свого вародv.

Та доки прийде той день, ваше слово мусить
вас раніше крізь залізву зас.11ову. Вово мусить

дійrи .110
дІвти са·

м~ в ім'• 3rадавої мети. І вово дійJІе, те слово правди, що
ви його почуєте

тільки

від

вас,

а

рі3ВИХ лолітруків, аві ве вичитаєте
JІе тому

що .ІІЛІ тієі вашої

ве

почуєт!! аві

від

совєтської пресв, Аій

3

Хто б ти ве був з ваціовальвости, це с.11ово торкаєrьси
Тв присвrав своєму народові ва вірність.

Надходвт~ же

час іспиту твоtї вірности. На.І!ходвть час Ісциту дли всІх, в

КОІІJУ б'єтьсв щаре серце, вірне своі."ІІ батькам і матервм.
Над тобою, вад твоєю земJІею й вад твоЇ'\~ вapoliOJІt зби
раютьсв 1мари великої бурі, ім'11 11кій в і й в а. Війна, щ~
має знову прокотитиси

всезнищуючим

rураrавом

по

зем111

твоїх пре11ків. І готує ту війну той, JTO ОJІІІr вас в солдат
сьwі шивеJІі, прирікаючи ва rарматве м'всо. Готує війну Ста·
.Іів зі своєю wрем.півською комувіетичною клікою, пратиучи

ло "торжества комунізму в усьому світ1". В і., '11 тоrо "тор
жества комунізму,. сьоголві

та війна

клекотить в Кореї.

Завтра нова заклеіотвть у всьому світі.
.
Що означає ва практкПІ. те "торжество комунІзму " , ти
знаєш сам. Заають про це й всі твої рідні, зпають твої дру
Jі й товарвші. Знают& і всі ті мілійони постріливих та вв
морловавих по тюрма.1 і катівв~х ГПУ-НКВ.Ц·МВД, що. ви:

.

іJни

воu1є до

нащадкІв,

JІО СИІІІВ

1

дочоі', вопіє до тебе.
Те торжество комунізму" практичао означає длв всіх
.
зжидві," рабс~ку працю, веІІuіаавна, б езправ ' я, ка.11щтво,
а

мажевькоі влади ва У країні, але власних сил д1111 тоrо во
ви ве мають. то, мовJІІІв, хай бу11е :s:оч в.11ада sкоговебудь
чввовввка при 11комусь "вєдомстві" у відтворевій Ма.ІІоро

с.ї. Йти проти Стажіва з Керенським Чf. там БайдаJІа"овим,
одного

російсь"оrо

імаеріsлізму з

івшвм російським імперіалізмом. Це значить мівати стаJІів
ський хомут в,, байдалаковсько-меІІьгувовське врмо, mи11о
ва швайку. А тим часом мусить бути розторощеві й ви
кивеві ва смітввк і червовий хомут і біле 11рмо, і ш~ло

й Швайка.
Тепер, оскі.11ьки воіістрашаішою річчю в бор~тьбі є зра:
да то мішенню вумер два мусить бути ТІ ренетати в
що

ламають

Всіх благ і ЛЮ.І!СЬVИХ дуШ.

вавко.Іо, ОГ.ІІІІвьса назад! Хіба не в ім'в того

~торжества комувізмуu твої біітькв, твої рі.І!ві, твої

братв

в сестри вже протигом десктиJІіть ве<::уть

твгар

жахливий

сталівсь"ої ІІвnатурв, сходІІть потом ва рабській праці, зго•

рають
. на вогні
.

"соцзмаrанви"
й
.

.

"ударвиптва"

і терп.ІІІІТЬ
.

ВІЧІІІ жаJливt ЗЛІІ.І!ІІІ, віuають Іtt:e а взамін не дістають ВІ·

ч?rо крі~ сrарчачоrо забеиеqенвsr; сухот та ще іво.І!і за·

.ІІІзв.чок, ІJІtевованвх "Ор.ІІеаам.•". А 1 е іі ті заJІі3ІІчки .аістають

одинв~і, міл~йо_вв ж ПО.І!істава.ви "ордери" тувавІ за

буп ввареш

РІЗВІ у:s:влІJ, за сказаве слово протf'сту, за с.ІІо

в а р о д у, одягнутий в

тебе.

зра.ІІввrаr

Оглввьск

ВІ по ЄЖ()ИС'>kИХ

сіру совєтську шинелю!

'

ВОЛОlІарів

т~сту вимученого. раба. Бу.1и вови виарештуваві, морІІова

С и в тр у д о в о г о

проти

лише вигоди .ІІІІа паніввої верхівm стаJІівських rатрапів

во правди в обороні інтересів роuітвиків і се .. vв, за т. зв.
,.контррево4юоію", що ЗІебі.ІІьmа ВИІІВЛІІІаСІІ в стоrовf про•

Товаришу!

це значить йти

совєтської армії)

правд& вайзалізніші зас.ІОІDІ є

все тап' проJіJІВі й вайвепробійвіші мури пробійві.

ві мовчать, але кров

товаришу

вже

•

сьогодвІ

u

в

зламають

єдність українськоі обороввої й ваступальаоі акції.

завтра

Як по першій так і по другій мішені сьогодні ми буде
мо битв засобами пропаrанJІи. А11е коли внбухве війна а з
нею іі революціи, й ко.1в ті всі рвтіввики червової й білоі
рnсійської імперії та і~ві квіс~івrи візьмутьси поб~~ювати
вас івІП8МИ засобами (так 110оре випробуваними росІвським
імперЇІІJІЇ3МОМ прот11rом всієї історіі підкоревви"сепарат~стів"),
то орrанізаців мусить бути готова, вбираючи в сеое все
наідієsАатвіше 3 совєтської армії, разом з усім народом і

V

1

•

бер;івських катівв11х засилаві ва (о ІІОЗ·
І

ки в У всІ незчве~евні ков!Уентраційві табори СССР, що чо·
мусь вазиваєrьск "краївою сопіІІІІзму". А с"ільки іх було

розсrріл_вно й запаковано в везч&СJІевві могили, з ккнх тіжь ·
кв ;де~к1 ~озкрито, ІІК от у Вінниці, де бу.1о зваЙJІево тк·
СІІЧІ труnІв розстрі.11иввх украівськиr сел 11 н, а реmта бу~е
pOJilpИra КОJПІСЬ, ІІК СJВЄТСЬКІІі режsм За!ІЗЛІТЬСІ.

В і~~_t'к :oro ж таки "торже~rва комунізму" в роки ко

JІеnивІзаn•І бу.11о "розкуркулено" міJІійоВ& сеІІІн -

ве кур
ку.ІІів, а вецокірІІвх трудіввв~о:ів-се.ІІІН, що ве х~ті.11в йти в
колrосов. За це іх обібрано до гожа й ви 11 ивево з ріжвої

земJІі. При чім. маленьких .аіrей і вем.ов.11кr виквJІаво reтt>

на сніг як щеват, а всіх разом rваво roJІoJJввx і пів'одяrве

иех ва Сибір, ва .аа~еч піввіч, геть на край світа, щ~б
во~и там. _вигаб~ли вІд Г3JІО.!Іу й холо.ау. І іх виrинуJІо МІ

львови. Кtсrками вешасввх ліrеі ввrачево всі шлuи й про
с~ори. Сибіру й nівsочі. О:об.ІІиво ЖІ)рстоко поводв.uс11 крем·
лtвськІ

сатраnи

та

іtві оорвчви"и з се.11ивами

Бідоруси,

~ краіви, Кубані, Квахсrану, У збе~іставу та і ІІІВВІ ресцуб
лtк, що крІм зеJІІJІІ й свобоJІв, хотіли ще й ваціовuьвої не

залежности. А ще жорстокіше повеласв вонв з івте.Іігев
цією ц11х реr:оублік ·- вacrpi.t 11 am 1 іі або оонсиаавІПІІ в а
каторгу.

~ ім'11 ~ого ж "торжесrва комунізму" кремаівські воло

дарІ оргаВІзували в

1933

році ГО.ІОJІ на у країні, щоб З.ІО·

всіма політичними сюзІІнками поrоворитв з окупавtами _івmи~

ми арrумеитамв. Тобто перевеств "о.11ебісцит"

за.ІІЗОМ І

воrнем.

І rope тоді бу11е мішені вумер жва, реветатам і квіС.ІІів·

гам ІІК червовото так і бitoro російсь1еоrо імперіІІІізму.

Поза цам.в ворогами вумер один і вумер д&а все івmе

м_ожнаu СІСJІасти ва купу і брати пі.а вуме;~ом "тра". Тоб~о
ПІд ~ев нум~р !Іоставвт~ всіх івшп дрібних, sк зовві~ІІ!'
так 1 внутрІшнІх, вороr1в украінської с•обоJІи іі віJІПОВІІВО
до вих достосовуватвСL

О.1на~е г_о•овв~ й вайбі•ьшs ув1r 1 мусІІть буrи зверІJе:

ва в тов бІ~t, ЗВІдІСИ і4е вайбі..11ьша загроза 11111 українськоІ

справи, в~ вороrа вумер ОДИН. І вумер ДВА.

Зро_зумІввІІ цьог? мусить бут 11 васампере 1 пришеп.Ію_в~:

ве кожвомr пере~tж'ІІІкові ва пек бів: лемаркацііівої

Я" сьогода1, так

1

,118\1.

особ.І&sо завтра. д, також прищеплюва

не т~м воккам, що .nшаюrьСІІ по тоі бік. Ко•ев
ськв11 вовк, кожен украівець о 111 rвенвй в совєтську

совєт·
шиве

JІІD, мусить .І!обре орієвтуватвсs хто його rо.Іоввві вороr.

В цьому мусІІть орієвтуватисs й всі 38 ' 11заві спі.ІьвоІD

д~лею -

ВСі СНИВ ЇВШИ.( ПОВеВО.Іе&ВХ вароаів, ОJІТ&уті В

ару совєтську соцатську шне.m.

ШТУРМ

--------------------------------------Товаришу!

ІІІВТВ ВОЛ'О НЄО:їКірSИХ у~раЇВСЬІ(ВJ' С~411Н. ЦіІІІ СеJІіІ Й раЙО•
ни саоро•віІв

-. ~юав, ~ес~ ~руаівв~кв, ввмвраJJв поrо

Твій нароа оаивввс11 оі1 мос•швськвм ІJІІ1ерів.аіс:тачпа
чоботом, в націова.JІьвому й соціІІ.Іьвому повево.11евві. І так

JІовно. Понад 8(вІсІмІ) МІЛhІІО1tВ украІвс~"вх се.111н вимер

ло в той рік. Так се~мо, ак масово ввмвоаІfо насе11евн~ Ка

ДОВГО, ІІК існуватиме 11\ОСКОВСЬКВВ КО!ІІІJВЇСТВ'ІВІі

заsставу в часи ко.11е~тивізації.

довrо твііі народ з веао.аі не вврветьси. І так .аовrо в ІІЄ80.Іі
будеш ти сам.

Товаришу!
Озврввса !Іавко.ао, розовтай в івшвх, р~завтай _старших,

Третю світову війну СтаJJів розпутує ве

А 11 е та траrе.11і11 триває й ·теnер і тв про веі сам знаєш.

Те rope, аке тв ва кожно~у кр~пі бачвІП, те r)pe, вке ти
й сам терпів, або терп11ш, ту бІду, ака панує ~авколо --

А зваридд~м. lІЛІІ цьоrо, rарматВІІМ м'асом JІІаєш
А такІІа вови розаутують третю світову вііву

шоб уникнути вілоові.ІІальвости за всі ЗJІочввв

чей оершоі веобхіJІвосrв, соцік1ьва й ваціональн1 верівніс~ь,
ІІОСТВ

-

а сnеці&.ІЬ&0 1 З ВО.ІІІ

.

11 ВОЖІІ18

'

'

КОМ}'НІЗМУ

"

що с~аагь в Московському Крем1і. Вови же3ут;. таІЙ на·
poJ і тебе rа.1ьоаом ro ."світов~і ~рево.І~піі", тримають те
Jуматв, щоб

тв

був

покірІІВм

Зокрема
ву дJІІІ

виконавцем

іхньої· воJі, іхвім рабом. І .все це вови ви~равдую~ь

твого

т~м,

ло .ІІЛІІ
А тим

зиає

підсовєтських

пюдей.

.

"Комунізм"

-

цЕ' ве_ тіІІ__ь"-• наІtи-Іка, аІlою nрвк~ита ~о

вітва зах•авва, за:ІКер.Іива в вещаІВІ\

московська

КJІІка rотують третю світову віі

вшраваа-rв

варо.ІІу й вародів
жGрстоку

інmвх

всі

блаІ'а самих
часом метою

екса.tуатацію

же nвх
віііви є

мука

респуб.ІІік
і

і стра•Іавn

СССР,

аракоuчі

шобв
зuоа

все пе аотрібво бу

·вароJІів, 1.111
re оборова,

"обороп" іх.
а поширеви

Ставши на Ш.ІІІХ nідrотувавви третьої світоаоі віів, ста
лінська КJІІка вже ве має ooвopG"ry ва1а1. Вона ве ЗJІоае
звернути з цьоrо ШІІІІХУ й не захоче. ВІіва є веІUІІучою.
І вона буде жорстокою. Світ ве хоче попаста аіа ІІІоаtо•
rьку червову руку іі буде бороsитвс11 •орсrоко. І ве ті.t•·
кв .бор9ввтвса а й вастуоатв, щGбв зІікщвтв креuіас:ьке

Л~.асіво ве потребує ,овсім сrа.Іівськоrо "коІІІувіз'Іу". Бо
зиає, що це таке, JІК

тоrо,

кор.ІІовів комувісrвчвоі .московської імперіІ.

тv ста.JІівського раю! Лю.11сrво ве потребує в твоtх терпІнь.
всі муки й страждаквк

iioro

щобв

супроти вих nротігом ро11.ів, мов.ІІІJ,

буде вже JІОСагневиіі. Вови забивають rолову криком, що
це, мов.ІІІВ, дІІІІ все-И)дсь"оrо щастк такі твої тероіввІl. Але
це бре:хва. Лю.асrво зовсім ве потребує мос~овсь~ого щас

й про

Сталів і

того,

виправдати

ЩІ) КО.ІІСЬ буJІе краще, TOJII, МОВЛІІВ 1 .ІІК СВІТОВІІІІ КОМУВВМ

людство прекрасно

.1.111

пророб.1еві

в вадіі, що вовв уввквут• "Нюрвберrу".

бе Й твіЙ варОJІ В f010дІ 1 XO.IOJII В ВУЖJІІ liJIII ТОТО, щоб ТВ
не мав часу

n.

протвrом .ІІесІІrиліrь вад у11рмлевимв ввмв варо.~аJІІв, в ва
діі, що ім унстьсв оnанувати весь світ 1 тоаі вае sirтo з
вих ве спитає й ве су11втиме іх, бо перемо:аців ве cy.u~,

все ае ве з необХl.ІІ-

СВІТОВОГО

буп

Так само ак твій ааро! і його кров JІІає бут~t ооrвоєа.

везчвrленва кіJІЬкість ка.1ік і бе~орвrульаих сирІт, СІІстема
тичве веJІоідаввІІ, брак людської о.Іежі й взутrи, брак ре·

тощо -

поараща8И

.1.11

жиrта пі.11коревих вим народів, а JІІІІІ заrарбаввв саіту, JD
nідrорвевва нових краіs оі11 ч1біт московсьІСоі чераовоі коау
вістичної імоеріf, 11111 '!"оржесrва nаніввої креааівсu:оі ІLІЇІОІ.

ро:sпвтаіі тих, що були сві.11ками вародньоІ траrед11,

оо.Іітвчві аересліJІуваВНІІ -

pe:a:u, Т'&К

вогввше війни раз ва-завжІи.

ІмаерІІІ.

Док:tзом цьоrо є вже те, що ти маєш московс:.кі, парtько

У всьому цьому всі муки й весь т11rар ваа.sуrь ва тебе
й ва твій нарід. Ста.аів знову гватвме тебе ва фроп кu

ті, хого твоі батьки в .миву.JІІ~ ~ево.JІ_~цн бу1о _ввкпвуІІи ~1\

чами про nСВІІщевву віrчв1ВіRУ війну" тощо, JІІао:а:п~~ с•
ріт і ка'.аік.

rо зра 3 ка, паrовв в~ DJІеча:х~~ Як доказ.~м є й те, ,!ПО всі
сМЇТВІК, JІК

repoia

МОСКОВСЬКО! ІМD_ерІІ, ~OfO.ll~l ЗНОВУ

ПІД:

811 ті вгору й є боаками совєтсько.1 ста.ІІВСЬ'!Оl дер•ави: всІ

І от тепер тв мусиш сказатв своє саово.
Ти і міJJьйони твоїх ТІ)Варвшів мус1те скаsатв своє ао
во, бо з моменту вибуху війви до.111 тієі війнІ, .10.11 NІІІа

вовітаJО мос1овську ІмперІю,

в.аасва й долв ваших варо1ів буде в вашвх py~ras. Яс бу
АІ.' в ваших руках і дОJІІІ ста.JІівськоі сатрапії. Стuів і ioro
сатрапи не сміють уввквуrь Нюрвберrу, за qe aycue
подбати ви.

1 і Петра Перші, Суворе~ви, Сусав•вв, КорвІ.І)ВВ та НахІмо·
вв, тощо, тощо, Ue. том~, що та аержава перероавласк в
царськоrо зразка, лише

теаер

в вій Ста.1ів є імператором.

Доказом цьоrо є й те, що т .. зв. "союзні р~саубJІікв." в
СССР

sаціоваІЬВ~ культура, вщ1оsальва мова Існують ТІJІЬ

~о;в д ;. проааrав.ІІІ. В .аі~ііс tоств тв ііі вар о;а п:>ступово й ве
щ~.аио русвфікуєrьск, а иоrо моJа, мова ?ІJІ~руськвх, rpr·
ЗtВ'-'ЬКВХ, украіВСЬКВХ 1 узбецьКИХ ~ОбІТНВК~ 1 СеІІКВ - ПІД•
fl)pRyтa піа воrв, ак пілr.>рвуrа 01д воrа в куJІьтура

кож

вого варо.ау. Чи чув тв в арм1і комавJІу в~ рідвів •• мо~t?
Чк твої комацари rовориrь з тобою в арм.11 ва тво1и рІJІ·
нІі мові? Чw можеш тв собі у•ввтв, щ:Jб! таій коман11вр,
щІІра й чесна %ЮJІвва, віраІіі свв свого варо1у, за

свої

зас.ІІJГІІ, окропІеві кр~в'ю, привмав uоздоровІв.ІJнІ з МІ)СК·
ви ва йоrо рі.авій мовІ? Або чи можеш _!и собІ_ уквити що~
би військові частини, що

стоаrь на тво1и земІІІ,

на зеjІ(ІІ

твоrо варо&у, скІада.rиса ті.JІІ-КВ з сивів таоrо вароду і в:е.
В ВВІ

-

урІІуВаВНІІ Й КОМавда ~ ОрОВа.ІІИ.ІОСі Ва

ТВОІІІ

рі.sвіі мовІ? Ні, тІ цьоrо укввтв в~ мо~е~, бо знаєш, що
пьоrо nі.І ДІІКТ.trурОЮ ІІІОС;(ОВСЬКОГ.> ІМПерІІІJІІС 'іІ'4ВОГJ

YOII.lJ

буrв ве моае. Бо знаєш з в~асвоrо .ІІосв~~у, що а_ ~ССР
узбеки ay:a:an в Свбі~у, сиб1рк~~ в ТбІ.uсІ! у~ер~ІІІЦІ ва
ДВК, ор.Іовці й разавЦІ ва УкоаІІІІ ~а в .БІ~орусr ... А це
все тому, що така прк~од.а кожвоrо Імае;JІКІІз.му, а ос~б
JІвво московського, акив не може JІоаусrвтв

в•кквх вацtо

·

ваJІ.вмх вііськовп формацій крім своіr, апіі б~ітьск роі~

в;ту ваціоваnввх ку~ь.тур, кк вGrвю, ак с~оє1 заr.~белІ,
ІІКВЇ трактує ВС\ ЗЄІІІ.ІІ ІВШRІ ВЗ_І!()JІІВ, КК .сВО\ КО~ОІІІІ. Це
все тому, що черво~! Мос~а з u "комунІстичним урадом
є окупавтом ва тво1и зеu1.

Стал·в війну розпочне, а.ае ківчати іі 111усвте

ввІ І кї.

ЧІІ'ГВ в~ іі мусите боєм васамоере11 проrв червовоrо OКJIIU·
та, а потім 1 uроти всІІкого, вквй бв UЇС.ІІ звіnвевu аі.І
кокуи;стичноі

JІвктатурв

з.11умав

ба

аосаrвуrв ва

вавау

свобоау.

Тюрма вароаів - СССР повввtа бути зруіівовuа .10
основ, а сrалінс~ка автиварОJІВІІ 111кrarypa sвесен s .ааа
3еІІІІ;. Н1 руїнах тієї тюр 111 веrаї uосrавуть свобі.аІІі рес·
nуб.JІіІсв розкріпачевих народів, одsа~~оово рівних, OJBU080
суверенних і незаJІежвих, де б саравжнімв і єавввав rік:
оодариІІи буJІІІ робіТВІІКИ Ї СеІІВВ КОJК!Оі краіu. ДІ! б ТОС•
ооJІарем були вв.

Вв 111усите з перш~гu ж мо!Іtевrу ЗіІІІПкrв прnпу віі
вв звестк комувісrвчв!!Й реаим і тв111 ур1тувап sе•
лю від руівв. А завщwоm1 режtм і тим усувувш1 вр•а
ву віЙВВ МіЖ СХОІОМ і ЗаО.ІІОМ, ВІ МJСІТе Cfa\8 ауроа
Ве JІОІ1уСкаЮЧК Жа4ВИХ бі.аоtварJІtВСЬКВХ Ч8 ККП іаІІІ8Х nОІІЇ
кувів" втручатвск у внутрішнІ саравв ваm3го вароау, аt1'8тиск B'l sьому,

-

ви мус•не стати мураІІІ ва сторо.аі

ioro

чести й життьових інтересів.

Товари

wyl Пам'11таііІ
твоя сво~оін й сво.:>о.:н твоrо н~Родv

r

_

НА ВІСТРІ ТВОГО БАГНЕ А, В ПА ТРОНАХ ТВОГО
АВТОМНА В ГАРМНІ\Х, ЯКИМИ ТИ ОРУДУЄШ, В
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ПІТУРМ

Майор

К. Гринько

пам'нті

•
лицарІв

(Трагедія Базару}

Чотирирічна боротьба украінського народу 1917 · 21 рр.
закінчилася повеволевнІІ/Іі У кра і іВ Москвою й ІJuльщею.

Українська арІІІіІІ з111ушена була ПО'іадатв рідну зе/ІіJІЮ.
Украіва
потрапила в лабети
московt.ько·комувістичвоі
імперії.

Н1І І потужними ввrуками .,Слава" 359 .ІІЦtрів
ropJto співають "Ще ве
вмерла У краї аа." А ва тлі цьоrо преJІсмертвоrо співу і ку·
стверJІжують віJІnовідь Щербака і

леметвоrо гуркоту та лайkв чеkістів падають rрі~ві

У веnюдському напруженні перебували творці визволь
вої боротьби, що опинилися па території Польщі, за КОJІЮ·
чими JІротами в таборах
ським

з повставцІІми. Але вуста~в козака Щерба"а повстакпі віJІ·

повіли:

во11к.ам

інтернованих.

спостерігати зза

ГІрко бу ло украів

кордову, як обливаєтьс11

кров'ю та СJІЬ' зами рідна Батькі,:швва. Осв11чеві високою
ілеєю затартовані в оrві і бурі революції та в ДІ)ВfОJІітвій

боро;ьбі й свідомі доrровільно првйв11тоrо на себе обов'ІІз·

ку, - украівськ~ вояв:и вирішили до кіпцІІ виповнити свою
жертву і вийти з воrню ввзвоnьпоі боротьби лереможпьо
або вепереможвьо вмерти.

піJІполковввка Кузьменка: "Катуйте кати!

СJОІВ

HapoJte украів·
ський, слухай ronocy своіх вірвих сивів ..... ти kОЛІСЬ віuв·
чвm за вас! .. "
Так умирали repoi Дpyroro 3sмовоrо пoxoJty. Ум•·
рали з оісвею ва вустах і з закJиком JtO бою.
Цей закnик живе сере.!( вас, ми його чуємо mo.au
і ЩОХВИЛИВВ, і ЩОХВИЛИНИ fOTOBi СТаТИ 10 ВЄ.ІІkОГО QOJ:O•
ду, В бів За Ті iJІeaJJB, За ІІКі борОJІВСЬ і ЗаrJІВУ.ІВ rерОЇ
Базару.

На початку листопада 1921 року rрупа ВОІІ!(ЇВ·дuбро
вільців ва чолі з генералом Юрком Тютюнником вврушила
в повставсько-партизанський рейд, що

відомий під

назвою

Дpyroro Зимового походу, і відновила ва Украіні збройну
боротьбу.
Т ои тижні тривав цей рейд пер!!можньогu

духа, три

тижні з·авзІІтвх щодевввх боїв, сотні кілометрів безупинних
маршів у запіллі ворога, три тижні

фізвчноrо

звесвлеввІІ

Та 'ІІВСВаЖеВВІІ ГОЛОДОМ і ХОЛОДОМ,

Ранком 17. листооада повставці прибули до села Малі
Миньки, де хотіли затрвматис11 дл11 відпочинку. Ane вороr
весь час перес.Іідував і не давав спокою.

КGмавдувач повставськоГ() рейду ваказуе ви111арш за
річку Звіздаль. Ворожа ківнота з піхотою та скорострілами
ва тачанках безуоново атакують і оточують хоробрих пов·
ставців, затискуючи щораз більше кільце. Првлігmв в сніг,
повставці віJtбвваютьсІІ з вадлюдським завзІІТТІІ/Іі. Зчввило
СІІ пекло. Кожвий із аовставців дбав лише про те, щоб ІІк·
паЙІорожче ві11датв своє жв1·тя. Останню гранату, ост~ввю
кулю ховали JtJІІІ себе. НабJJвжавси eniлor. Усе поле бою
було вкрите трупами. Тільки кілька niдвiJt з раненими,
ківнота та

окремі

піхотинці

ввйшJJв з тоrо

смертельного

бою. Решта, ше залишилась живв111и, були ра11еві або зов
сім звесвJІеві до вепрвrо!ІІвости, потрапили до ворожого по·

Іову. Голих, босих і закривавлевах 35v9-x rероів було _зам
кнуто в перкfі села Мвнькв. На Jtругвв день прввеJtв ІХ до
містечка Базар (ва Квівщвві) і знову замкнули в холодву
церкву. Большевицька ЧеКа засудила всіх JtO страти. Самі
смертпвкв копали собі моrвлу.
,

21

JІИСТОГаJІа rерОЇВ-ВОЇІJ ПрВВОJ(ІІТЬ ДО МОГИJJИ І Зача

ТУЮТЬ opиcyJt, З юJtввим піJtступом оJtвв із ко~і~ар!в ЧеКа
обіцеє помвлувавви тим, що ~а ntвy зради своє1 ІJtЄІ запрв
сиrвуть вступвтв до больmеввцькоrо війська JІЛІІ боротьби

Генерм Юрко ТютюнвІІв

Під містечком Базар

на Квівщвві у веJвкііі мorui

сn~vчввїІ~ть 359 .квцарів, що склал 1 ва вівтар Батківшві
СВІВ ВаВJ(ОрОЖЧВВ Скарб ЖВТТІJ,
V

Вови померли, та вічно жвт1ме пам'11ть про RІJ: У

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

серц11х украівськоrо вapoJty. Своєю

ТАНКАХ, ЯКІ ТИ ВОДИШ, В ЛlТАКАХ,
КЕРУЄШ •••
Не схвб жеІ
Товарвшу І Пам'11тайІ

вашої iJtei. На своіх баrветах вови проиеСJв криваве про•
JІОВ~евв• Крут, фіва.аьво зв'tзуюч• rероіку ві.Іро..-воі

ЯКИМИ

ТИ

В цій свtтій боротьбі весь вільволюбввй світ буде по
твоему боці. AJe звав:
Поза тобою немає roro, хто бв тебе й rв1в вapiJt по
справжньому визволив з комуніствчної певолі іі охоровва
оере1 вево.ІеJО іншою.

Пусти 11: в рух всю свою зброю!

ЗАБЕЗПЕЧ СВОБОДУ СВОЄМУ НАРОДОВІ І
І тоАі тв ааковаєm J(ВІІУ йому првсsrу, І'l вірввІ йоrо еви.
Віраі сп aoro трудового варо.ау.

смертю вони освпuм

безсмертs украінського ваціоваJІьвоrо iJtea.Іy. Своєю 01ерТІ»
вови пере1алІІ наступвим ПОkО.ІЇІІНІІМ

свч іі вевмІруt~іСТІо

вацн з вепримвреввою боротьбою проти ві.авічвоrо вороrа.

Вічна пам'•ть укра1вськвм rеро11мІ
М~ перед вами, пцарі Базару, у річввПJО aamoi
смертв ВІJtкрвваємо свої ч1сrі cepu. Вам, що впав емер•
тю хоробрих, првріkаємо вірвість ваmвм заповітам.

Вим, що впаJІІ ва терввстому ШІПJ боротьбв, аок·

.ІОВВТЬСІІ завтра баіІу11:8і саіт ІІКОТО червові .ІUІОВ SІ·
папть по~ежами. в ам пок.Іоnnс• все, шо зJtopoвoro має

'

світ та об єuаєтьси вавко.1о вашої вевмврущоі і.аеі.
Biua С1ава Вам, ГероІІ

.
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Найновіші розповідають
Старший сержавт

Павло

БовдарЧ} к

ЗJІатввм прот1rом мевше ві• двох rоJІВв піс.11 проrо.Іошев·

23-літвьому старшому сержавтові совєтсь..-оі армії
Пав.Іові Ожексав.Іроввчу БовJІарчукові ВJІалоск влітку
року

1952

перейти

з

окупоаавоі

совєтами

частввв

Австрії .110 амервкавськоі зовв, ле ііому влаJІа забе!печв.Іа
право азв.Ію. Баrато розпові.1ає ІІо.Івшвій совєтсь11вй стар

ший сержавт про •ах.ааее •нтт• в СССР.
" ... Ко1в вабуJ.Іа Jpyra світова війва меві було 13
років. OJВnro рапу м~ проt~вву.uса і п~ба~в.1в, шо в ва
шому се.Іі вже буп вІмцt. Можпво, ВІМЦІ поволв.авс~ у
вас інакше, віж о івшвх окупованих ввмв об.аастих,uе,вавІть,
піА суворою ворожою вімепькою окупацією ми корвстува·

.ІІСІ біnшою свобо1ою, віж піА совєтським павуваввІм ... "
1949 роау Пав.Іа О.ІексавJІроввча J)овJІарчука було
покпкано

10 віііака й пісІІІ кі.ІькамісІІчвоrо ввmкожу ва

совєтсьr.ій території, йоrо бу.1о спр1мовано ва службу в
совєтських окуаапіііввх частивах в Австрії.

" ... В Австрії, - ро1пові.аає БонАарчуІ,- з вам в пово
АІ.ІІСІ 111: з арештавтамв. Нарешті мені приіішJІо в rоJІову,
ШО СОВЄТВ заборОВІЮТЬ ІІОВТаКТВ СВОЇХ ВОІІІіВ З аВСТріЙ
СЬКІІІІ васеJІІВВІМ тому, шо мв можемо зрnзумітв всю

фаnш совєтської пропаrавдв ...
я віКО.U ве забуJІу, ШО МОЖе С'fаТИСІ З .ІЮJІИВОЮ

...

па зробвть JОЧ одву

помв.1ку в СССР.

1948 року мій

првате.1ь, шо працював шофером в ІІО~r~соі, ма~в вешаста
ЗJІІарНТВСІ аВТОІІІ З піІВОАОЮ. В.ІаJІВ ВІJІІбра.Іа BOfO ЄJІВВУ

в.1асву

корову в заміву

пошкоJІжевоrо

вим

колrоспвоrо

ковІ. За попrкоІЖеРВІ ра1іатора в авті - шофера бу.ао за
су.urево ва сім років ув'ІЗяеввІ ..• Споrалв про такі В8ПВJІ·
кв

'

шо ва моїй батьківшвві трао.ІІютьск щоJІевво та повол...,

жеІНІ ІІІ: з' арештаНТОМ

.

ПІJІ

ЧаС DрОІО.DЖеИВІі

.

ВІВСЬКОВОІ

слу•бв, ва~овхв~ •• .111~ве ва рішеввІ ~окввутв ~овєтсь~вй

рай і піrв ва Зах11. З1 мвою 1}'Т обІ&ШПСІ ввІчJІнво и 1
за те

.av•e

~

в.ІІкчввв.

"

Старшвва авіsціі Аркадій Рудовськиі:,

шо

ВІ а.Ікому вже перебувати в .1еті .110 зав1авоі пі.tі".
На запат, шо йому відомо про перес.ІіJувавu

pe.ti·

в СССР та про ісвувавв1 ковпевтраціівп таборів, стар
шина РуJІовськвй сказав, шо перес.tі.ІувапІ pe.1irii в СССР

rii

DpOBaІBJIOCII DepeJІ ВіЙНОЮ,

a.re

Й тепер

DрОВаІІТЬСІ Н З

М<'НШОЮСВЛОЮ. Я ве МОЖу DОІаТВ ПОJІробвць DІЮТакі оереС.ІЇІJ
В8ИВІ1 бо прот1rом чотирирічвої с•у•бв в аІ!івп•і • мав ПІІІе
J(еСІІТЬ ІВіВ ВЇдDJСТКВ •
Про табори примусової прапі 1 постііво чув ві1 .111оіх
прввrе.Іів і звайомвх

-

к11же

старІІПІва,

а.1е

-

са.111 іх ве

міr змоrв бачвт11, й з нвмв спінатвсІ. Що.ао прв111усовоі пр1аі
в СССР взаrалі, то повктт1 про вЕі 1 маю Іобрt: ше ве
бу.11учв ва вііісь~tовій с.ау:&бі в прапюючв в віІІе.Іюваnвій
майстерві,

1 мусів прот1rом трьох міс1ців прашоватв, ве
отрвмуючв жа.ІІвоі заробітньої п.аатв за те, шо о.Івоrо pasy
З&І!іЗВRВГІІ ва 25 JBB.IIIB 118 np~010".

ПривіІании віn поnновнина

r.

ТІнаева

Німеччина, Автвкомувіствчвому
колишніх воївів червової ар•іі,

об' єдваввю

майорові В. Василько, майорові М.

Батурко .

Друзі,

Цим піJІтверJІжую ОJІерw:авва Вашоrо nрnіта.ІЬВоrо
лвс'tа ~ З 1.8.51 року й JІІкую Вам, усій Ваші і орrа&ін
піі, за побажавв11 і орввіtв. Можете ве сумвіваnсв, шо в

боротьбі за корівві і.ІІеалв рево.Іюпіівоі .rемоІраТІЇ JO dу
демо ЄАвві й ве пошко.11уєм СВ.І і ••rп .1.11 · вайскорmоrо
лосвrвениа ваіібі.аьm('і з проrресввввІ пі.1еі су•асвоrо ВІ·
ства. ЛІDJІВ, що пройmл11 через пурrаторіі совt тсьІІоrо .ар
жавво иомовоооJІіствчвоrо імаеріІJІізмr, ваJІТо 1обре poJIIЇIOn,
що краще вмерти народамв віл~>ввмв, ві• крввавв111 потоJІ

рабамІІ JIЄCDOT8M С.ІJЖВТВ.
Разом з твм, Ісвість мети й ці.1еі боротьби SUJQ8
служв.аа в с.ау:&втвме прапором,

mo

1ає вапвеввІ а

заа

1951 року перейшов АО американської зовв Авсrріі
і ЗВерауІСІ 10 В.ІадВ З ПрОХаВВИМ ПрО ВЗІаВВІІ Йому орава
азв.rю, розпові1ає:
~
.
.

чвть, про веі треба вам усім пам'tтатв постіїв(\, .reno і
вошво, иощво й .аевво. Треба пам'1татв, що ста.Jівізм є

ПІСЛІ тоrо як проІо·

11 чв війсь;::ову с.1ужбу в Австрії, ва в.1асві очі пере"овавсІ,

ваііввmою ста11ією розвитку дер•аввовомопо.rіствчвоrо і.ІІUІе·
рі•.візму, шо базуєтьСІ ва ввутрішвіі 1еспотвчвіі pna~i

шо в переможевій краіві існують 1а.1еко 11раші умовв JІJІІ

тоталітарвоrо абсоnютн!му. Ста.rівізм є теорі1 й тanu1
віJІроJІ•еввІ реакuійвоrо парвзму в спtuіфвчвІІх J.ІІІО8U

Я ввріш.вв перевтв ва ЗахІА

.ІЮІСькоrо жиТТІ, віж в Совєтському Союзі -

країні, шо

є перемоwпем .•. "

В своїй розповіІі старшвва РуАовськвй rоворвть про
СІтуацію, шо ісвує І сс.сР. "Пере.а ківаєм вііівв .:овєтсь•і
мо•вов.Іuпі віаvрвто обJцІ.ІВ васелеввю краше життІ. Але
вже в 1946·4 7 рр. робітnптву ста.1о бі.rьше, віж 1сввм,

шо ••ттьові умови постійно поrіршJІОт•ск. Практично ро·

бітвак не спроможний прохарчув~тв свою рОІВВJ базуючись
пше ва заробітні і n.Іатві."
Да.rі старш.вва rоворвть, що васе.аевва СССР ве має
•а.авоі веваввств АО Спо.1учеввх Штатів Амервкв. "Пропа
rавау ве11 аввств АО США провадІть ввк.1ючво ідейві .ао
мозку кості коа&увіств. ~JJe васе.rевв1 Совєтськоrо Союзу
розуміє всі бреuю такоt вроuаrавр. НароАІІ СС~Р 3&ають,
1110 Захі.1 ві.Іьвві, воn знають, шо в США 1свує право
ва страйкв. Пра ці речі в Совєтському Союзі rоворкть біль·
ше віж Захіа собі JІВ.ІІЄ."
' В своііі .ІІ.ІЬШій розповіІі старшвва Ру.аовський каже,

шо віАпові.ruьві советакі чІвввкв ве мають втомв постій
во тверІвтв васе.1еввю

upo

вову

віііву, шо с1оіть переА

очвма. Нвсе.rев1110 бе3перервво вбвваєтьс1 10 rо.11овв, шо
вііва неJІІВВJЧа В За.ІІШаЄТЬСІі ВЇдкрІТІМ ТЇ.ІЬІВ DBTaBBI
іі вибуху. Совєтські зброіві св.1и фактвчво постійно пере

бувають в ставі а.11рму. Так, .11.11 првк.rаду, з'євавв•
ВЇЙСІІКОВО•ПОВіТрІВВХ СВ.І І IKOMJ І ПрОІОJІВІ с.tужбу, Є

ХХ. сто.аіттs. Сталінізм є

заІсівчеввй

орепес в•ро.ІЖРП

революційвої .авк~tтурн
Левіва- Tponь1oro в ковтрроо
.Іюuіввнй
Іесаотиз!ІІ Ста.ІІіаа-МоJІоrова. Ста•івізІІІ е sа
вершеввІ пропесу

перевоJІу

стрі.Ікв

совєтської історіі

ВІ

рейки ваціовал mовівістичвоrо расовоrо русацтаа. Cтuiaisx
Є КО.ІJОВЇІЛЬВВЙ імпе;JіІ.ІіЗМ, JІОВеІЄВВЙ

10 ПUfО.ІЇВВU

tЄІІОІІІІ·

і масоввх ІеІіортапій. Ста1івізм є теорі1 і таІІТВ&
о.rвочасовоІ довrотрввалоі окупації баrатьох vраів, у тому
числі країв ввшоrо розвитку, і Dp(l матеріs.1ьву і ІJXOBJ
екс.:пnоатаuію іх. Нарешті, ста.аівіз111 є фі.вософіs павувuа
по.ІітвІІв вад е .. овомікою, вадбу.аовок ва1
базасаІІІІ,

JJiB

111 -

to•·

ВІА иаро1німи масами.

Ось Ч(ІМУ іАеалк і мета революuійво· .11емократnвоrо руху
наро..ів CCtP мають r.rвбоко справе.uввві ввправаавd аеребі
rом речtй і 1скраво ввІв.аеввй проrре<ивввІхара.:тер. Оа. •У·
му революціііво-JІемократвчввй прапор є, переІуСЇ., аравор
по!втиввоrо поступовоrо

прапор посJJІJІовввх

..

руху, п;~апор наро вьоввuо.ь.uІ,

патріотів

Батьківmввв.

І пі мокуn.

бутІІІ су~вікв в тому,_ що раво чи пізво ваШІ братв і сестри,
батьки в сввв, .ІІРJЗІ й товариші в Совєтському Союsі, по·
пшо 011rневі в со.ІІатсь"і швве.Іі або аропваю.П піт за
варстатами й ва ко.Іrоспввх по.ІаІ, буJІуть з вами, стuуть
niJJ прапори рево.1юпійвоі .аемократііІ

Привіт Вам/ ПобажанвІ всі.ІпвІ усоі:rівІ
Г.А. То~tаєв

22. :жовtвІ 1952 року

·ШТУРМ

6

3 сторінон

ганьDн російсьиоrо імперінnізму

До 13-х роковин совєтсько-фінської війни

(30. 11. 1939 -

13. 3 1940)

ТривадоJІТЬ років тому совєтсько-російський імперік·
.1ізм розпочав віїву проти малевь11оі JІер:жавв свобо.по.вюб

вабаrато переввшували кіль•ість і фівсь11их втрат і чис.Іо,

воrо й мвро.1110бвоrо фівськоrо народу. ЦJІ оодір, що своrо

молотовсьІ!вми цвфрамв, - хіба ае ве жах? За три місІ·
пі - 1400001 Сьоrодві :ж та сама совєтська оропаtавда

часу стрsrла ввесь світ, воиса.11а до історіі людства дві різ

ні сторівJІв: історіІ фівськоrо вароду збаrатвлё'Сь вовою
с.11аввою сторівкою rероізму, рішучоств й жертовноств в

боротьбі за свободу ВёІПІЇ, До історіі :ж московськоrо імпе
ріІJЇ'3му бу.1а апвсава просто черrова сторінка безприк.ІІад
воrо піJІступу, безчесттs й rавьбв.
Смі:rотворва заsrва перед світом про те, що З мі.ІІь·
йовв фівів заrрожува.ии аrресією "мирному" ісвуваввю
"180-твмільйововоrо СССР" ---:- пе було єдине, що моr.11в
ввставвтв московські можвов.11адці д.1111 "ввправдаsвв" своrо

вечувавоrо зжочвву. А злочвв fі}в потрііввіі: 1) .Намір
свіJІомоrо ввввшеввJІ й повево.ІІеввJІ фінів 2) Свідоме вввв
шевни при цій ваrо1і вєиухвsrввх неросійських вароJІів
СССР і З) ВворобовуіІаввJІ власвих си.11 з метою uідrотnвв
10 2· і світової вііівв.
Перша частвва ЗJІочвву

-

JІоконавий факт імперівлі

ствчвоrо нападу ва ФівJJІвдію. Друrу ч:tстиву

поsrсвюємо

тим, що ва uю 11ровопролитву бойню московський урнІ rвав
ковт11вrевтв червоsоі армії, що ск.ІІада.ІІвсв майже ввключ
з вірмевіР, rрузивів, казахів, карака.ІІDаІІців, туркменів,

татар, узбеrів, українпів та івmвх повеволеввх Москвою
варо1ів. (Частвви Левівrрадської військової й Піввічвоза·
ХІJІВЬОЇ ІJкруr були BBJ81TIIOM 1 а.ІІе Й .110бра ПОJІОВВВа ЇІ була
зформовава таrож з "івор(Jдців"). Чисто росііісьІ!і ковтив·
rевтв поrввжвс1 ва фронті шойво пісJJІ падівви .11івіі Мав
верrаіма, тобто . тоаі, коли ваітв:~~чий етап вііівв було
пройдено.

Трв міс1аі і Івавадпить з

половивою

двів

:жмень·

ка rероічвих фівів rромв.11а "доблєствую і вєпобедімую"
червову армію, що прв повад 40 ступв1х морозу, в об
мотках, ао ropJІo в свіrу або в вn1і воювала "за Ста
жіва, за ро.аіву". Пова1 трв міс1ці московське радіо про
ва.ІІВJІО бреJлвву проааrавду про "бойові" діі "фівськоrо
вароІвьоrо корпусу", що був, нібито, зформоваввй із фів
СЬІ'ІІХ воtків, шо добровіJІЬво перевшJІв іа бік червової
армії. Пропаrа~.ІІУ про .ко~оус", шо_ бу~ ва.::піх зформо
ваввй із карu1в, .ІІВП.ІІІІдПІВ та росtав Із Петрозаводсьvа
(ввключво совєтсьІ!вх rромадвв), бо прот!!rом усієІ війвв

10

совєтськоrо поJІову потрапили лвше бі.ІІJІ

600

а ве фівське rромад1вс·rво вовків "корuусу".

ПоваJІ три місаці товариш Отто Куусівев rоворвв
ра1іом про баrато.11юдвий мітввr цивільвоrо васелевви в

Je червову армію, вібвто, вітало
", де "ЗВІJІЬВВВ
. """ нарІд
. "дома-

BaCfJІeBBI ВК "ВВЗ,.U.DВТе.ІІ

rаІСІ11 створеввІ Карело· Фінської Совєтської РеспубJІікв. Це
в тих Теріоках, де червова арміи зваЇшJІа тільки 18 цілих
будивків - решту фіви спалили, висадвли в повітри. Це
про тих авві.ІІЬВІІХ фіиських rромадяв, з аких тільrв білІ

ЗОО чоJІовік з різввх првчвн протtrом війни в різві термі
ва

потрапв.1в до

совєтськоrо

по.11ову.

Майже трв з половивою місвці ваступа.11а в обмот
ках, 1істаючв щодевво .ІІвше 100 І'рамів rорілrи, 100 rра
мів саJІа й 100 rрамів. сухарів червова арміr, зазнаючи

жах.1иввх втрат, рідко бачучи перед собою жввоrо або мер
твоrо фівськtrо воика. І стільки цинізму. крвєть1 в сло
вах МоJІотова: ... Червова армі1 втратила бі.11в 140000 вби
тими та равеІfвмв. Втратв ж супротивавка в кільІ!'а разів
переввшують це чвс.1о." Насправді втрати червової армії

МоJІотев. Та ••що rорвстуватвсІ хоч би

rричить про ве.ІІвчезві втрати америкавпів за

2 роки

війни в

Кореї, а ці втрати вбитвм11 в ІІіJІЬІ!а разів мевші.

Ло оставвьоrо Івv, до оставвьої хввлввв війви москов•
ські диктатори

Ранком

виввлвлв

бажаввв

1З. березв1 ваrазамв

~tровв, крови й крови.

uo івставпіі зrорв .110 визу
двв о 12 й rо.ІІвві військові

військо пові1омлево. що пьоrо
діі проти "бtJІофівів" приов!Іsrютьсв. З ваказу комавJІувача
7-ї арміі

Мєрецкова:

" ... 2. О 12.00 війська за.Іишаютьса на заіівІтих

позиціах. Жа.11воrо просуваввв :вперед."

" •.• Ко:~~~.ввй постріJІ, шо буде зроб.іеввЙ пісJІІ 12-ї вважати

за постріJІ провокаційввР, баіідуже, :rто це, ве зважаючи
ва равrу тоrо, хто стрі.ІІтиме, за uострі.1 піс.аи 12,00 roJІ.

карат:в розстрілом ... (Справді rvмавво. Соравяі, постріж міr
привести

10

вовоrо ковфJІік-rу, а ковф1іrт

уже пісJІІ офіційвоrо заківчевва віівв

-

.110

воввх аертв

М.Б).А дажі:

" ... Наказую : 10 12.00 ro.~r. битв вороrа вс~єю сиJІою
і мі оцю совєтської зброї. ВпереlІ, за Ро1іну за Ста.1іва !"

Це буJІо ранком 1З. березнІ. Цьоrо равІ!у ІLо:жвий во
кк червової армІЇ звав: ІІІІШО ІО:ІІІвве 1n 12-і rо.ІІВВВ дrи,
оовервf.тьсв з фронту :жІІввм. А.1е людей rвалм ва штурм

Виборrу 10 останньої хввJІиrв. Лю1ей rвап ва в'ьому фрон

ті в наступ 10 оставвьоі хвв.ІІввв. І твс1чі
заrввуJІв за кіJІька :ІВВJІІІВ 10 ківцJІ війни
rоАивою 1З. березна 1940 року.

-

воввх :жертв
переJІ 12-ю

У роковвви цих страшних подій мв схвжвємо rожови
перед червовоармійоІІми, вевввввмв :аертвамв, що, самі ва·

лежачи .110 повево.11еввх вацій, протв своєї во.аі булu без
rJІуздо rаані ва бій вровожа.11ввмв московсьІ!вмв посіuакамв,
rваві ва бій за пuвево.ІеввІ фінів. І в аі роіовввв мв разом
з усіма · повев~JІевимв вапі1ми пвшаємос1 і rор.ІІІМО'І з
безорвкJІаІввх жій жменьки rероїчвоrо фівськоrо вароJІу,
rордимосв з йоt·о відваrв

вступвтв в бtй і ввrратв йоrо в

М(Jсквв. Героізм безпрвклажввіі, Героїзм rіJІsвй, щоб з вьо•

ro братв DJІВк.Іаа усім повево•еввІІІ Мос"во10 вапоаам.(м б)

фіиських

воІІ!ів. Uей "корпус" ве брав :жадвсї учатв в бо1х, бо
бу.1а небезпека, що хтось з "корпусу" може дістатвс1 до
фівськоrо пожову й то1і світ узває прав.11у про совєтське,

фінському місті Теріо:;{і,

що йоrо П\ідає

ПривіІании вів воина армії

YQP

Побратими!
Надзвичайно своєчасна. в.1учва і JІОоіJІьва бужа Ваша
іJІеJІ створеввв Леrіову Симона Петлюри.
Щас.ІІива і влучна сама вазва 1ава йому.
- Освовв пл1тформв Леrіову -- ш.аахетві справ·
ді ваціоваJІьві в поввому розумівві.

-

.

То.11еравціІ і ПІJрозуміввІ з усіма Аіючвми вацtо·

Ва.ІІЬВВМИ СВ ІІамв, ВИКJШЧаЄ терен і 11\ОЖ.ІІВОСТі
ВОКа1ВВВІХ АЇЙ і BCIKOfO р04у "Ва.іІЮ:ІЇВЦІ1ІІВ 11 ,

IJII DpO•

- Пі.Іпора.Іковавість Леrіову тільr:в Jержаввому цев·
тру УНР-доказ Вашої ваuіоваnвої .ІІвсаиолівв і свіJІомоств.
- Ві1 щвроІ .11ymi вітаю Вас, - від коrорти твх
кол. бійців вашої реrуларвої армії УНР, икі оставві~в з
оставвіх пок.аа.11в свої шаб.ІІі по корІонах Україин,
В JІИСТОПаді 1920 р., ILOЛR ВСе бу JIO За КОр.ІІОВОМ, -

ІК~ ше
DІШ~В

лі вop(Jra, в 74-х

с.1авоІІ

ві1 Збруча пі1 проводом rев. fyлoro·fy.ІJeвra і отам~в
Шепе.11в й Струrа в той божевіnпі ревІ смерти в заПІА
бойоввх

операпі•х

провесли ваш прапор ва.JІ ПоІЇJІ.ІІМ,

ше раз зі

Киівшиною і Хер

с:овом.

-

Вітаю Вас ві.ІІ імеев тих, -

із JІав

ІКІХ repoi

ш

т

у

р

м
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Тотапьний військовий виwнія насеяеннн СССР

Військові nдобровіmві товариства" мають ва озброєнні... "Катюш"

З.1іквідоваве чотири ро11и тому в СССР "Осоавіахім"
(Обшєстсво содействв• авіації і хімії) замінево бі.аьш вдос

кова.аою

светемою

добровіnвп війсьvо!Івх

товариствN.

Чотири роки тому за" рекомендацією оо.1ітбюра бу.11о opra

візоваво три В()ВИІ nдоброві.а~:ві вііісь~tові товариства":
ДUСАВ" (ДобровоJІtвоє общєство соАєіствіІІ• развітію

;віаціі) ДОСФЛОТ" (Добровоnвоє rбшєство содєйствіs
ф.аоту) в" "ДОСАРМ" (Добровоо~ьвоє о?шєство содєііствів
армії}. Ч.аевв всіх цих товараств сьоrод&І ставов.аsть де~~~-

.кв ввмуштроваввх й добре вишко.аевих

Прuтвrом

ре3ервввх .ІИВІЗІВ,

ІІЇJІІ>кох .двів ці резервві дивізії мо:жуть бути

3мобі.аізоваві й ~tввуті ва ф)Іовт.

Bary

і звачеввІІ цих так зва·

й вивищувачів МІf-15

тревувальввй", І{О&стр. ЯковJJева), то о.1разу віс.u заків
чеввв війвв осовіахімовській авівції бу.1о передаво вепку
І'ЇJІькість бойових вввишувачів, штурмоввів і бомбарІуваn·
ввІ'ів І'Овструкцій 1941-45 рр. Тепер парк ВВВВІІІ'f&а'ІЇВ та
бомбар.ІІvвальвиІ'ів чвмаJІо побі.аьшево за pa:ІJIU'OM пере·

дачі

"ДОСАВ"-у бойових

JІІТаІ'ів ~~:овструкціі

піапіі·

ськаввх ровів, в тому чис.11і й реактяАRИJ вмпщува'Іів твпу

МІГ-9, а оставвьоrо чаrу й партії МІГ-15!
Раніше термів вавч~ввSІ пі.1отів в

вив

9

місtців. Тепер

"ДОСАН"

аероІІ.ІІІбах стоо

виmІ'о.Jює

всі катеrорії

.11етвоrо СІ'.ІІаду : піJІотів, mтурІІНІВ•в, бортмехаві"іа, раІв·
стів, стрільців. У весь піJІйомввй ск.1ад .apyroro і треn :~ro

ввІ .,аобровіІfІВВJ товариств" мо:жуть довести такі цвф~~: "року вишколу іfереве.ІІево ва казармовві став.

в товариствах:, без відриву від ввро~вв~тв_а орох~дІІТЬ u~стІи·
ВИВ ЩОдеРВ&Й ВВШКЇ.І ПОВСІJІ
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MIJif!BOBIB ЮНаІІІ В Та дІВЧаТ.

Нас.аідком воввх термівів ввшrо.1у, шо ваб.пwеаі до

rермівіР вавчавв11 в вормальввх учвАмшах: віІськовоі авівціі,

Це за .даввмв совєтської преси. Проnrом оставньоrо часу

з ;,дОСАВ"-у виходить, фаІ'т&qво, кадровий .аетуасьnй
та техвіqввй СІОЛаJІ. Поза тим "ДОСАВ" шорічао ВВІDІJ:О.ІВ)Є

ваб.Ів:жево дn реа.1ьввх бойових умов. Сталів покинув ба

Мвву.ІИ часи ваоіввііі

веJІиві "овтввrевти :жінок-пілотів, uарашутвстіа та парашу
твсток, ІU'> во ІІІJ.ІІіють сучасною зброєю.

провадІІть ве лвmе зваі<Іевиту

,,ДОСФЛОТ"
Голова това.1-иства- віоеадмірал А.А. НікоJІаев

вііісьrоввіі BtJDI{iJІ бу.1о звачво зактввізоваво й ма~tсвма.аьво
ввтвсІІ в

о.11ов'sввх солдатиків".

ськовоrо с;орту з урочвствмв парадами. "Доброні.аьві вій
сьrові тЬварвства" сьоrодві
"доорвзвввую подrотовІІу

"

,

u

а в пост~ВJІІІют~

·-

•

армІІ,

••

~вІІІnІ~

та фльоті добре військово вишкоJІевІ молоJІІ кадри, обвоав1
з сучасвою віЙСЬІ'ОВОІО теJвікою. В;йсьІ'~ВВМ товwарвствам

· передаво

АО розоорІІJІ:жевІtІІ сучасву техн•ч. Шо в .ІІОtепер

з&аІодвтьсІ ва озброєнні совєтсЬІоВІ армії, аеі11ціі та Ф•ьо

тв. Оставвtоrо року првбJІизво о.ава третвва чJІевів това
рвств бу.1а переве•ева ва к<tзармове по.Іо:~~еввв без відриву

від ввробвtцтва. Го.Аов~ трьох тов.а_рвс!в й ~б.І.ІС&і ~ері~!'иrв

бу.11в DрВПІІСаВЇ ДО

apMiBCH(IIJ

mта6І8 В'JІПОВ 1 АВВХ pO.li'B ВІВСІ>ІС.

"ДОСАВ"

Голова товариства- Герой Совєтського Союзу
rеверал-nолковвик аві.иціі Мик. П. Камавів
Товариство, шо вим І'tрує одвв з ~rай~освідчевіmих
совєтських .1етувів, має в своєму роjuора.джеввІ пова.ІІ 1000

JІетовІІШ (сю.аи првчвс.rево й колишві .Jетовиша аероІІ.ІІюбtв).
Ці .11етоввша тепер спор1д111ево

бетововІІввми

.110ріжrамв довживою до 2-~ км.
Якшо перед Jpyroю свІтовою

·w

ВІввою осовІах1мовська

ваших ВвзвоJІ&ивх Змаrавь сотв~ АдамевІ'о і хор. КаJІЮJІІ:•
вий самі себе стрі.Іtють ва березі Дністра, ве мо•уqв
ве бажаючи

:живими

рі1ві Краї.
- "Мертві repoi ва1вві ме•в вамв" -так
racJІo військового братерства.

поІ'в.датв
звучить

- Давши Вашому Леrіnвові назву вашого Велвkоrо
Во:ж111 -В в мусите збереnв і Йоrо веJІв-tвий і моrутвіі Дух.
.:.._ П.1екаючв в собі ІІульт Свмова Пет.11юрв, - шо

є бе!ме:жаою любов'ю до У11раївв, пошану і захист д.ІІІ
I'OJUOЇ ваціова.ІІЬво .аумаючої у"J)аівськоі ОJІІІввці, - має

те ІІОВВУ запоруку' шо із ма.а~і іскорr_ІІ, ІІКО~ є в.аш Ле·
rіов завтра спа.rахве моrvтв•в ВУJІІ'ав евтузІІІзму 1 ствмужу ~... mвро"вх мас у вашій ~ОР~!ьбі. .
- Ваше поступовавва в .1111 в вацІоважьво·rромад·

розташова11оrо ва СJІВОD.Іаввії

річці, .де ве бу.11о б віл.ІІіJІів .ДОСФЛОТ''-у. На озброєвві
товариства є бойові одвв1щі - торое.ІІові катер•, .мівовосці,
тра.ІІЬшввв Іі, навіть,

кі.ІІЬІ'а

І!рейсерів, шо ше вешо.Іавво

перебували ва озброєнні совєтсt.І!оі віііn.ково· мора.кої ф.1110·
тв. Яку веJІиІ'у роJІю rрає ,,ДОСФЛОТ" у ввІDо.ІЇ кuріа
д.111

війсь10овоі

ф.11ьотв

rоворвть і те,

шо ае

так

ІUво

"ДОСФЛUТ"· у був пере.11авві красунь Баnііісu(ІЇ фnотв
лівкt р (І) "Марат".
Віцеадміра.Іа Ніко.Іаєв ywe, мабуть, забув про ве
.давні безтурботні ч2си, І'ОJІВ вів ввступав пше почесвва
суддею ва веслврсьІ'вJ та віrрв.аьввх змаrавuх, або а ро.Іі

оочесвоrо І'смав.аора ШJЮJ:іочвн

переsо.аів.

Н..і ввхпе.r

віцеа.аміра.аа віє ве ва4 ІІ'оюсь 11хтою, а ввІ .Ііпоро.м.

Сt'артоввми

. .

авіІІоіІ Ма.Іа .ІНШе (крім ВІІСОКОІІКіСВВХ ПJІІІВерів) учбові
fііпJІІІВВ .,У-2" та MOBODJIIIBB "УТ-1", ,.VJ-2" ("учбово-

пере•втв руівв і.аеалу і

На сучасву пору в Совєтському Союзі ве.має аавоrо
портового міста, або міста

,.ДОСАРМ"

Голова товариства- Герой Совєтськоrо Союзу
rеверал-полв.овввк В. І. Кузвєц"в

На озбрuєввІІ (ІбJІасвих і ра йовових віuіJІіа .,ДОСАРМ"· у
вешодавво бу.11о передано

rварІІ.ійсьІІі

мівоr.етв,

.ак зваві

"РАН"-в (реа~tтввввй апарат Костріковt~), бі.ІьІrе віаомі ві.а
ва:Jвою "Катюші". На своєму озброєвві "ДОСАРМ" має
тако:ж артв.11ерію, вкJІючво з корпусво10 і, навіть,

-

nакоІ)

артв.аерією резерву ГОІоввоrо комав.дуваввв. "ДОСАРМ"

озGроєввй всіма твоамн протвтавковоі та протв.Іетувсьаої
артилерії, шо ввми озброєні й каJ1)ові часпвв

сокта.аої

армії. Д.аs орrавізац і по.віговів "ДОСАРМ". v варізаво Іе·

лвкі діJІІВІ'И коJІrоспввs:, ражгоспвих та .Ііаоёаавх зехеа •
Пояігови пристосовані до стріJІІ"ВІІ 3 усіх poJia зброї а
саме стріJІІІВНІІ ваблв:жеве .110 макrимаJІьво

боіовв:r

ухов.

Т1сво співпрацюючи з "ДОСФЛОТ"-ом, та "ДОСАВ"·оJІ,
"ДОСАРМ .. ввшІ'олює штурмові частввв т.и. повітрuоі
піхоти й rесавтві частини JІІ(!рської тіsотв.

ВіА мввулоrо роч "ДОСАРМ" фа~tтвuо перетворево
на ПОТУ:ЖВЇ ІІЇЙСЬІІОВЇ з' ЄJІВаііВІІ 3 арміЙСЬІtОЮ

За 11опомоrою "аоброві.аьвв1"

JBCIIRII.IiiOI).

військових товариств,

сьrвх цвтаввІІх мусІТЬ rеруватвсІІ тіnка честю і с.ааrою
тоrо чвє ім' 11 во .. ить Ваш Леrіов, і тордою свідомістю, шо

шо начвелюють повсд

МОJІОJІеЧВМВ і СВІЬВВМИ

шо о~ва роки ввшІ'ОJІJОІUТЬ пова4 13 м.1в осіб), а СССР вро
ваJІвтьсs тоrаJІьввй війсьІ'оввй ввш"і.І васе.Іевu. llpa ЧОАJ

repoi ТрвІ'утввків смерт~, Базару iu ~рут ва11в~і ме•• Ва~в.
- Вв в наJІзвичавво в.rучввв 1 С.ІJШВВИ час своІмв
руКаМИ ПЇ.ІХОПІІОЄТе і Ше

ВІІШЄ

пі.дііі.маєте в&ш старві воІІрвтвй беземертвою сJІавою бойовий прапор.
Щаств Uам Бо:~~е і 11 добрвй часІ
.
Олександр Вдовиченко, С.Ш.А.
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мільйонів ч.аевів оостіівоrо ставу

(вза~алі це чвско є пост•ііво· б•:жучим,

В ЦВХ "товарИСТВаХ

''

вішвм, віж у баrатьох

.

тобто, товарвства

...
.... ВІШКІ.І Є
ВІВСЬІІОВВИ
арміtх

вілаото

доІ'аз "мврвоі по.1ітвкв" Ста.1іна.

UM&.IO

'

ефе'ТІВ·

світу. І ае- вк

Льоітвuт С.С.

І!ПТУРМ

Капітав П. Омелиненко

•

Майбутнн
ПорJІДко.м
На

шпаль-тах

зустрі11аютьсІІ

ститті

прес•
ва

українськоі

тему

шпдо

еміrрапії

дуже

оргавізації

рілко

майбутньої

у.-раівсь& ої армії. Звичайно, це тема не сьогодвяшнього дня і, крім
того, тяжко собі уяаІІтІІ, >ІК саме постане украївсьvа армія.
Але не

шкодмть

nодумати

про іі пос-rавни,

бо

часто

зустрі11аємо в рjзнІІх емігравтськІІх часоnвсах статті ІІа вііІ·
ськові теми, що в вих співвідношевни військових сил ЗaxoJJy
і Сходу ввсвітлюється дуІІІе однобічно й првводвть чатача до
веuравІІльвоі опівк• с11туаоіі.

Зро3уміло. що

оргвнізація

ваших

збройвих

постат• ІІІІШе за війн• (ІІІІщо вона виниkве),

а не

СІІЛ

може

заздалегідь,

і тому буде провадІІтись в дуже воротІІі герміни часу. Україн·
ські провідні військові 11ола можут1- тепер розглядвтв тільк•
ПІІтвввя внутрішньої Оj.>Ганізаuіі збройн11х сип, а ве питання
стратеrіі, бо с-гратеrія є наука

про

підготову

та

переведевв•

самої вііів• державою. ПодіІІІІється вона, як відомо, ва дві
частав11: в) підготову держа~и до вііівв, тобто розроб11у питань
поJІітиІІІІ, ековомікІІ та організаціі збройнах сил, б) саме про
вадІІІенвя війни державою.

Я..: бач11мо, uитаввя С'ТJ'атегіі в цілому в сучасний момент
.ІІUІ ве можемо розглядати. Політику провадІІть інші ·держави,
а ве МІІ. Про t-кономіку ве мо111е бути й мовІІ, бо ве маємо

власвої дер111авв. І лише в разі ВІІВІІквевня війни між Захо,~tом

та Сходом, дли у~rраівськоі еміграuії може з'явитися можл•вість
оргавізувати •лас ні зtіро.йні сила, aJ е за певвих умо11. Звичайно,
СТВОрЄВRИ ОИХ уМОВ буде залеІІІаТИ ГОЛОВНИМ ЧІІВОМ Від обставИВ,
в ИІІІІХ оп11вятьси західні держави напередодні

та

на

початку

•ійв•.

На вашу JІ)'Мку, майбутві увраінські збройні сили, при
наявності спркятливиІ умов. моJІІуть бути досить чисельні та

спромоJІІні провадвТІІ ве тільки тактичні (в маштаба~ дивізі~),
а, вавіт1-, операт•вві (в маmтабах v11реммх Іtорпу~;Ів та арь11і)
завдання. Війна буде, безперечно, uровадвтись за с•ратегіею
захід1111:1 дерІІІаІІ, головним 11ввом США. ·1 ому й діі уІІ раївської
армії будуть пр11стосонані виключно до пієі стратеrіі.
А чи означає це, шо авутрішвя

оргавІЗацін

украінської

армії повІІвва бута точвkі11ько така сама, як в арміях західвіх
держав?
А мо:ае вам будуть бі.111ш прІІдатні зразк• оргавізацій
та статут• вімеuь11оі або совєтської армії?
Нам здаєтьс11, шо орієнтація на німецьку воєнну органі·
зацію відuадає. Німuі, за часів Гітлера, дуже скомпромітували
себе в о11ах українnів своіма нелюдськими в'ІІІнками та, 11рім
roro, украівпі вJІІе призвичаілися бити іх і як солдати ТІ\ офі

пер• соеєтської армії і як •ояк• УПА. Система переможе
во! армП, та ще й ворожої, ве буде популярною.

Якшо а"іяrа за щ;нову вашоі майбутньої арміі за.ІІВШІІІІ
1-і д•ві3ії УНА що була сформована та вимуштровава німцимІІ,
- то які ми будемо мати, • цьому випадкові, кадр11 ик у

кількісному, так і в я11ісвому значенні, особливо старш•в
ськ•й ::.клад?
На жаль, але треба визнати, шо як і бQЙОВІІЙ досвід,

тu і теоре1ичввй в11шкіл старшив та вояків цієї Дввізії
ИЄ3адові.ПЬВІІМ, В"' ІІЗЖУ'ІІІ ВJІІе ПрО ЇХ Ве3ВаЧНУ кіІІЬКЇСТЬ.
В111е васлідком цього було о ведоцільв•м у нашій

є

армії

пр•ймат• німепьку воєнну організацію. Та ве все гар_а~д було

арМІR

дискусії
тегіі (і, приuvстимо, озброєна амер•кавською зброєю
рикавського

sразка,

з та11вх

nр11чив:

11) Амермкавська арміи має uотуІІІниіі техвічttий

такий, якого ми, мабуть, і в далекому

майбутньому

б) Перевишкіл вояків та

старшин нашої

маштабах.

Всуuереч ооглядоаі

КОВТІІНеНТВХ

багатьох,

Та

У

веJІеJеВСЬКІІХ

майбутня війна, ва нашу

думку, буде ДО.ГО1р11ВІІіІОЮ і пе не ДВІІЛЯЧІІСЬ На наЯВІІіСТЬ
пере11аги па бопі західнІІх держав, особливо в технічному
відношенні. (М<>ІІІВа грубо оцівuтu цю перевагу 3:1 на кор11сть
Заходу).
.
Довrотрива.лість маіібрвьоі війна і дає нам право думати,
шо й українська армія буде щ::-иrигнена до воєнних акцій
і бу.ае озбрvєна ва зразок армій 2ахідн11х держав, хоч не
ІІаключева моІІІлІІвість, особпво ва початку формування ващоі

армії, аористуванни й трофейuою совєтською зброєю, и~а те•
є модерна і до того буде добре знайома воякам та старш11вам

-

копшнім совеrськ•м військоВІІ&ам украінського uоходжевви,

що будуть ІІадрами вашоі армії. І, одначе, не двмячІІсь ва те,
що українська арміи буде uковуват• аавданви західньої стра·

які, ик

uасвоі rолі

валишалк совеrську армію, потребує досить довгого часу, mo
не буде Іrорисним ні дJІя українців, ві дJUJ комавду•анuи

збройв•х сиJІ Заходу.
ТаКІrм чином, на uочатк.у формуванни нашої армії,
найдопіпьвіmим буде uр•йвяти організацію совєтської, бо в
пьому разі прийдеться витра11ати час .ІUІще ІІа укомолеІІтуванви
військоввх частив, що

моJІІва

uеревести

протягом

короткого

терміну.

Ознаііомлевни з амер11канською зброєю, особливо піхот·
ною, ве нотребує басато часу. Це можна перевеста "ва ходу",
бо •ишкіл совєтсь~r.оrо вовка, в3агалі, досить ввсокий. Зв•чайво,
це н~ означає, що треfіа доrрвмуватвси светеми со•етської
армії в цілому. Сама війна, її ороцее;, моJІІуть підказата щось
новоrо в r ргавізаціі зfіроіІнвх сил. Еволюція 11оєнноі орrанізаuіі
завжди мала місце під час вііівв.

Війна 1939-45 рр. uілков11то відрізвиється від війни 1!Н4·18 РР·
Якщо nерша свІтова війна бу.11а війвою переваJІІво позиuійною,
Т'? ВІЙНа 1?38 45 рр., навпаки, MaHefpOB0/0, Надмірна насuче:
НІСТЬ

арм1й

вогневими

засобами

примусuа

обидві

воюючІ

сторови в першу світову війну зармватвси в земsю. В лругу JІІ

світову війну зваЙШЛІІся ч•вввки, в11і сариили переведенню
мавеврової війни авіяnія тав11в, бо ще не було вІІІfайдено
досвть доuрих засобі.в та методів у боротьба проти осrавні~:

Але де Іаравпи. що в треТJО світову війну воевві опернон
будуть nровадитись за шабльовом, так само як і в війну

1939 45 рр.?
.
. В дея11их украінсьІІвх rааетах систематично друкvються

статтІ,. в яких старавно подаються відомості про технічні мо:ак·

ливосn

та перспеІІтиаи Заходу та Сходу.

Ми вже више зазначили, шо рахуємо технічне сш ввідношення
3: 1 ва ІіОристь Заходу. Якщо зупвни 1 ися, ва цьомУ тіJІьІІ~

то в читача, бе3

сумніву,

вкробвтьси

поrдвд.

що ЗаходовІ

легко вдаться осяrнути· nepeмory. При цьому насrрій совєтських

людей в рахунок ве береться, очевидно, rадають, що uідсове~
сt ка людина вастроєна ціJІком

анrисовеrськІІ.

Мо• ва з повнІ·

стю констатувати, що в 'ита11а таких статтей 3 'явитьси вражен·

ви, що ко.ІJІІ Захід техвічно

ІІТрвчі, а підсовєт~ька
то в ~1 айбутuю ВІіІнv
повтор11ться почат~r.овий варіввт війвв 41 45 рр., тобто - fІОВІІЙ
людина

ворожа

до

роз~ом совєтської

свІІьніШІІіі

советеької

влади.

армії та масова

здача в полон совєтськІІІ

ВОЯКІВ.

Грубо можна подfлиТІІ уJ.:раївсь 11 у еміrрацію на дві груп~.
Одна група првдер•уєтьси тієї то 11118 зору, що еданим вІІрІ·
щал~ВІІМ ЧИІfІІИІІОМ у .\ІаіібутtІІЙ ВіЙні буде мілітарна cua Та

технІчна потуга За1оду, особ.ІUІво США. Не будемо стверд~у·
ватк, 'ІОМУ ~аме ВИробІІВСІІ ТВІІВЙ

DОГІІІІд, ЧІІ ТО від

C.lliDOi

ВІрИ

В. СИ~у Т~ХВІІІІІ, ЧВ ТОМу, ЩО рахують ва дуJІІе ·ЩІІВдку демора·

пише ва МІЛІТарну

рЇЗВІІХ

армії,

складатиси з військовополонених або з тих, що з

ІІійІІІІ". США мають uотуJІІву техніку, що дозволяє ім провадити
ва

базис,
маги·

зазначено вище, майJІІе трохи не в абсоJІютвій більшості, будvть

ЛІЗВЦІЮ UІДСОВЄТСЬКІІХ мас і В зв'изку з

ОдНОЧаСНО

не

мемо.

і З СUІОЮ ПІЄЮ СИСТеМОЮ. Але раЗГЛЯД ЦІІХ НеДОЛІКІН це
особпва тема.
А ча є севе будуват• нашу армію на америкавсьІІий
зразок? США - пе молода краіва, в молодою армією. Амер•·
кuська стратегія шукає шляхів розвитку, беручм курс ва
стратеrію вмщого т•пу, тобто ва стратеrію т. зв. "плянетарвоі
ІІііву

uілком),

вам все ж таки здаt.'ТЬСІІ, пtо організаціх іі ве пuвІІвва бутм аме·

UIIM на скору заГВОІЛЬ
большен1111іа. А коли бІ.'.тьшевІІки шв 11 дко звикнуть, то зв•чаІно,
воєнна влада альвнтін опанує становаще в СССР і від неі буде
зале•ати майбутнє вародів СССР. Чи, мо:аке, вавпакІІ, '!екають

жорстоког'? с~ротвв~· советсьІІоі армії, не вірять в рево.ІІЮцііев~
рух ВІІродІ.в _СССР 1 тому, цілком зрозуміло, покдадають иадІІ
свлу.

Друга група має надію

uовеволенвх

вародів

ввк.пючво ва рево.пюuіііний рух

СССР і гадає,

шо

uей

рух

nочнеться

вег~йво ва. початkу віі!ни і шо там, в СССР, повстане вся
армІя. яка буде, везаnеJІІно від західвіх воєвНІІх сІІ.п, проавдІІТИ
збройну боро·rьбу проти советськоі влади.

деякі првхильнвк• та11оrо поrляду вимагають ві1.1 Заходу

пост ачанвя повстаJІих варояів 1 броею
ладають всю

На

й в•ключво на це й пок·

надІю,

нашу

JІумку, ні одив з ПІІХ

дійсвого стану речей.

nоглядів не

відб•ває

. Насправді, 10.1111 стаТІІ на точку зору в 11 зваuвя переваг•

ТеХНІКИ Й За1ІІШИТ8 без уваrи Настрій мас, МОІІІеІІ\О зіТІІІІУТВ~ІІ

З такІІМ ЯВ8Щем, Щ~ траПІІ.~ОСЯ З Ві.ІІ\UЯИВ в грудаі 41 Р.ОКУ ПІд
МоскІ?ю. ПрІІГІІдаІІмо .111твю та осівнІС' ~.:аІ•І.uаніі ва схІдньому
фронn в 41 ро11у,
Дуае характерно, що JІало хто уділяє уваІ'8 тому, шо

ш

т

у

р

м

'

суютьси пі.ІІв:ом генію й свлі німецької армії тв антІІсовєтськвм

Москв11. Фактично від совєтської армії лашиJІІІСЬ рештІІІ та і
тільк11. В той we час n<>стаqаuнв німєпькоі арміі пе пос.1абао,
як у Наполеона nід М<>с& в<>ю. 6о тра1 спорт всієї Е"ропа сжу

настроим васеленнІІ СССР.

JІІІІВ німцям.

війна 41 року на C:rolli почалась раптоІІІМ нападом німпіІ ва
СССР. початкоІі, •• ДО грудни 41 ров:у, ус~і'ІІІ німоіІІ прІІПІJ·
Раптовому наладові ва СССР і досі не вадають зваченн:и,

а васправді пе був

першві і головвІІЙ

чинник

деморалізвці~

підсовєтських мас і совєтської армії. Забувають. шо на бош
німпів буJІІJ армії іх союзввкі• - Фінляндії, Р1мvвіі, УгорШІНІІ,
СJІовакіі, Хорватії. ве каауч• про часеJІЬві бойові та допоміwні,
і досить веJІваі, загонв норвеапів. голлянппів. франпузів.
Тако• вс11 nромІІсловість Eepon•. увес~ і1 авто - і ківнай

І все ж таки

вімпі Моск•• ве

взв.u, бо с.мі

вастіа&ІІ

8ИДОSЛИС'И у безоерерІІВВХ боІІ~ В& ПрІJТІІ3і п'ІТІІ S П0.8088110Ю
місяців, шо досвть було больwеавкам .ввеств •о бою везваuі
резерва, як німпі 11е тіпь~а J\'DИввпсв, а і'• ві.ІІОТ8.ІІІСІІ ва]Ц.

Цей :.:аsпввй ооелннок скіІІ.чиrсн nора3ню ні!ІІепьа:оі армії.
ФактІІчво вона не бу.11а розбита. ма.11а на.азвичайву переааrу а

УСЬОМу Над СОВЄТСЬІІОЮ ІІрМЇflО, а .. е ВаСТЇ.Іl КІІ

8'ТОМ8 ..аСІІ і ВІІС·

транспорТ. всі іі ресурси були вІІкор•стані .німцим• ше в uep'lli
дві війвв. Безліч віісь•овопоJІовевих р1зввх європейських

важІІласв фізично, шо ве була в змозі .11алі ввступатв. НU.епь
кий генштаб помиливсв, він не лумав, ше твк жовrо і ru тва
ко прІЙдеться iloro а,:міі просовувапсв .ао Moc•u і розра·

фабрИІІах та заводах Німеччвни і твм самим дали змогу юмоям

sовував:

Ірвін та прІІмусоІо деnортовані uрапюваJІв

в•е 1941 ро~у ва

змоІ'ііліауватв коJІосальву армію.

l.Ii

.

.

•

..

Ч1ІНВІІІІІ, ШО ,ауае СПрІІЯJІІІ JІaCTYUOBI ВІМЄПЬКОІ

і досі ніхто не хоче рахувати. Ними просто ігнорують.

Ін 1·евсввва мавевровість воєнних операuій вліткv й восевІІ
41 року ва сsі.аному фронті в першу чергу поясвює•ься
тіJІьк• цвм р.wтовІІм нападом німців ва СССР.
А.11е ва.аЇJП'ись ва re, шо і в майбутню війну альинтам
пошаствть тав:,
як і
вімuям
41 року, раптово напасти ва
СССР·- ue ва:е ~айва річ БольшеВІІІrІІ наврц ча дозволить
ше о.авн раз засв:оч•ти себе з~ев~пь~а.
.
На початку

вііів• д.11и ВІМWВ ишло все,

нІбито, гиразд.

Совt:тська арміІІ ві.акочуваласІІ ва Схід а• .110 Москвв, ~алвша
юqа на по.аі свою амvвіцію, збро.v і масу полонених. Все було

деморалізоване. Німпі захопи л• терІІторію з 60· 70-мільйонвовим

населенням і одну s голов~оих івлустріяаьввх баJ СССР Донбас. СтановІШе СССР бу .110 вадзвичвйво тяwке. З~авалося,
шо Ш..ков1та заГІІбіль його вемевучв. І раптом, в грудНІ 41 року
з'11ввлось "чудо" - соаєтська ао.мія переходІТЬ до ІІО~трна·
ступу й тав: гро.ІUТЬ вімпів під Москвою, що вови змушеНІ буЛІІ
відійти на рубе• Вязь•и й там переіт• до оборони,

шо

т~ІІ

ва4а дуже довгвіі час. Що трнnиJІося? Чому було пабвто ІІІМців і зуІDІвено?
. .
.
Ось Т}Т в•авuвсь is хмба яІL у воєнному, так 1. в ПО.ІU·
тичвому вІ.авошевні. З політвчво~о

боку

вони своєю глупо~

політвкою обурuв nроти себе ВСІ аародІІ СССР, а з

точки зору чуда ніякого не бу.11о. Явшо

унааво

воєввоІ

п~идІІвимося,

як проsоди•• аоєнві оnерації від самого почат~у ІІіівІІ аж. до

rрудВ!І МіСІІОJІ, ТО ообаЧІІМО, ШО ~ОВЄТСЬКВ ар111111, НЄ ЗІІаJІІаЮЧІІ
на страшві поразu та страшеввІ втрати в людах та в .мате·

ріІJІі, не тіJІькІІ чвви,,а спротвв, а й сама безпере,рвво
ходвп до ІLонтрваступу і там

пере

. протвrом п ат•. з поло
вивою місsщів віЙВ8 Talr UMOTaJІa BUIWB, ЩО ВОНІІ, дІЙШОІІШ8
до

пе

MOC1[u,

с•~•

-

зацавьоевроnейськвх

армІЙ в

зем.ІІю 1

тим саuм

.au• боJІьшевІІкам мо•л•вість прввесrи до порвд~<у
запі.uи, устаткуввп переаезеві на УрА.~! і . С11б1р з. У • р~ів~
фабр•к• та зuо.а• і піJІГОтоватв ноаv ~рм1ю. Чере~ рІк НІМЦІ
ві.ачуп піА Ста.11іьrрадом звач~!ІВІІ .:воєІ поразав ПІ~ ~осквою,

Гевштаб советсьаоі арм11, не .аиuвчвсь на дрІбВІ помил

а•

під час ціеІ кампанії пере1ів

нв.овичайву оператиану

ро

~. 11 аа в багатьох ааоцках, ва першd з?в~ішві~ поглвд
з.Іава.аась божевіJІЬВОЮ З ТОЧІІІ зору З8ХІJІВ1Х ВІЙСЬВ:ОВІХ
сuеціІІJІІоті •·
.
•
,
Насправді

провадв'ГІІ
ІІМівВW

в

а,

це

була

ваіікрвтвчвішах

В8110р8СТаТ8

ВСЄ

вірна

оцІнка

обста~иваs .

МОЖПВЄ,

сутуа;UІІ,

аоевн1

ВІАСУТНІСТЬ

амІн~~

<!перац1~,

розrуt>ІЄВОСТІ,

тверда, иепохпва ао.111 J(O перемоПІ. До тоrо треба .ао~вти

прекрасні боІові нкості С~ВЄ!СЬІІІ:ОГО СО.ІІД&Т~, ЙОГО В8Тр888JІІСТЬ,

М}'ІІ:ВіСТЬ, Н&JІідJІІІВіСТ~, ЗдІбНІ.,ТЬ АО ІМПрОВІЗаЦІі В .ІІЮбІІХ }'МО·
aas, та жертвевність.
В чомv поJІІІгала nравІІ.ІІЬR& ооіика c11yauii советсь•им
rевпrтабом? А • тому, шо він бач•• єдинІІіі поратунок У стрв

мавві і uмотувавві вімепькоі армії вс•л~к•••

засо~амІІ. Коw.

н.й J(ЄВЬ бою затрвмуввв. "всRааував вІмеuьку арм.Ію.

Хир•і

,.лис віівІІ" Кутузов

1812 р. з~ер1rав ар~Ію,

аідsо.а•• страмуючв армію Наполеона .1вше запІльввМІІ, ар єр·

rардв11111~ част•вамІІ. Боро.авнсьаІІй бій був давиіІ Наполеону
вІІк..ючво під nІском суспі.11ьстаа, а ве з волІ Кутузова.
В 1941 р. завдяки коІІосаJІ.ьніі перева:і, ма~JІІе абсолют
ній, німців у повітрі, rенштабоаІ . совєтськ~>І ар.м••. uемоJІІЛІІао
бу.11о відводи• й одноразоао зберІгата армІю. НІМDІ через ~о
.їtрв

і

тавковвм•

стрілам•

ва СІІJІУ раптовоІ'о удару,

2) на антисовєтськvА настрій пі.ІІсоаєтсн;оі JІЮUП,

3) ва те, шо rевштвб соtєтсьІІоі арм.іі розrубввс11 і ве
амоwе оргаві<tvвати після рашоІоrо ввоажу спротвв вім~аьІій
армії, що а СССР nоРторІІться те, шо JІало
та в інших дерJІІавах Заsід11ьоі ЕІроІDІ.

розв:олювАJІІІ

соаєтьку

армао,

оточувалв іі, ~еморuізуаап зап~. .

І вже під самою Москвою сшавІдвошевІІв с•.а було не

Фравціі

більшай.

Позв ТІ~і ьімnі не зрозvміJІІІ дііісвоі првро.а• пі.асовєт
сьІІоі людвви. КсвтррозІііJІІІа доносв.11а пере.а вііів<>ю вімеІUоІІо

му rе11штабові про не3адоаоленu11

сере.11

мас а СССР.

Uьoro

вімпям еис1ачило. Вони ве могли с<>бі уя11втв. wоб • вастроІІХ
.::овєтьквх мас за такий Кf'роткаіі час 311іГ бв вacтvnau корів
ний ІІсихологічний ;,двмг. Тому їх зовсім ве ці~~:авuа по.ІіТІІЧJІа
сторо11а

справв.

Коротко каwучи, ПJІЯВ вім.еоьв:ого rевштабу ШОАО оереае
деввя вііІськоввх операцій протв совет-:kІІІОі армії був пuвом
авантур•стачнвм, розраховавам ва "б.аіц-кріr•.

Советськвй генштаб. 11е lІИВJІІІчвсь ва аах..пае

CТIUIOU·

ще, в Rkoмy опвввлвс:и армія і вся краівв, :!Ірозуміа, шо треба
німців затримувати ка 11ожвому хрооі, аасна:.:увап іх 6езперер ...

вимв боямв, затр11матв іх подхід

Москq .ао з....

.110

Кол• б rевштаб СССР став на то•кv юру зu.іJuп,оевро
п~йських військоа•х спеnівлістіІ, то вів намаrавс11 б орrавізо
вуватІІ боєспромоwІ!і частини, ваор., ва берегах Во.п., і шв:о
.аував б11 1111дати до бою част1ва, що зараиі бvп приречені ва
загибіль. я~шо Кутуааа 1812'року sбepiraa арміІо, уха.uвсв
від бою, то советсь,шму rевштабові оьоrо робІІТВ ае моааа
бу.11о. Треба було контратакуватІ безпеrервво, бо iaume віме
цькі мотомехреіІди прорваJІвсь би до МоеІІІІІІ пропrом корот·

як

ае

й

передбачав

вімеоьквІ

rеІІІПТ&б

пере.а

ріwенва

провв_а.,..

вііву

вінвою.

Совєтський генштаб пр1йвав

цЇЛК(JМ інакшим• засобамв, незрозумілІІІІІІІ заsі.а.вьоеароаеісьІІ. .
генштабам, і на пьому виграв.

Не ,.заградітєльвве отрядв" тs

зама

зупІІВІІ.ІІІ

вімців, а

вевІІІІ.онавня німецьким 1·евwтабом термівів вііІвІІ.

війвв.

Поразка німців nід Моск11ою

rx

перемога під ВІІЗЬМОЮ,

ше

фа11пчно

••рішuа

пере.а маршем

до.оо

ва саму

Москву, була іх останньою "лебедввою оісвеюи. ПоІі.І

•е аа

Кавказ і Сталінград пе був фа11твчно о.ачаі.аушвd жест.
9ійна 1941 рокv ва L:soAi- є дЛІІ вімпів uвCJJ111811 зраз
ком наслідків сліпої аірІІ R мілітарну перевагу.

РnзгІІявемо інwиіі погляд. Винакає нова
революція народів, в першу

чергу

-

аііва, а СССР

nuвевоJІевих.

СовСТСІtІLа

арміІ поастаt: і сама ліквідує fіольwев•ків. Пок• арJІІа Заsо.ау
дійде до теренів СССР, там асе буде готове.

На нідставі

чоrо

ІІвввквють

такі

пог.Івдв? На oi..tcr88i

того, шо серед народів СССР є незадоволеввІІ ісвую'ІІОЮ uа
дою. fJ.ce розглядається піл таквм ІІ:У1ОJОІ :~ору, шо вібвто ве
було ЯІііни 41 45 рр .. а ямшо й була, то нічоrо ве ~а в
ncaxoлorii ІІідсовстськвх мас. Там, І< СССР, нібито чекають,
ведоqеwвються почвп.у ~іі'іни. Твк, ••~ вірно, ue в тому ра1і.
коли ста1u в ~озиnіі еміrрана. До смерт11 иабр11.1.11о повеніра
твся Ua qуJІІИНІ,

Але маса СССР ще. не забv.,в минулої віІ'rвІІ. Там а:о:.:•

НІЙ дім, ІІОЖНІІЙ

ЛіСОК.

місuевий предмет

we

ІІ<І:.НІІU

!ір, І.ОАо.НІІЙ СТаВОК,

Іt08ЇІ81

доІІго бvде rrагадуаавм про ••х осrа1111ьоі

війни. Ми не будемо ретеJІІІІо розrАядатв uса1tо.1огічивІ з..a.ur
в масах СССР, але зазначимо, що вів васлі.ако.ІІІ остuвwі
аіііиІІ існує. І тому надіятвен на .репепщію" noчany aiha

1941

року вема чого .

На нашу думІ<v.

с<•rєтсма

армія

ЧВИІІТ8ІІІе

спротив і віііва ::tатяrвеtьсІІ ва А~•е .аовrай
хвраkтер позиuііІноі аііінu,

під Москвою в 1812 р. Ті везвачві pesep~•· JІКІ больwе~•к•

кола

піАтІГ.І8 ПІА Москву, не моr.о ввріШІІТІІ до.аІ фров:rv· ~атерІІІ.ІІЬ·
на частвва советеької араіі JUІWІІ.ІІІСЬ на поJІІІХ боів вІд ВІлостока до

у

• Силм рапт.>ного удару була лі і; сво ко-,оса.Іьна, ue вімці
no'IU
орrанізовуватв спротиа маршеві німепькоі вр111іі іі ЧІІМ A&U то

3 · 1 вакористь вімпів а кіпька ра1 біJІЬшвм. Ставоввmе СССР

бу~о wаsJІІІве. Соtєтс~І'а армів ве бу.11а аіJІа, нв: а~;~міи Кутузова

міспе

ве чекали тоrо, що совєтський генuгrаб вJІІе від Мінська

коrо часу,

цілком вІІдохJІВсв.

Пораза': ні.мціа шд !'\о~ІІв~ю, .ne ве чудо, ue не випадок·
заковоаІрНІСТЬ ва ШвІ. Н1мш просто ввдо;Хлись, зарв:

лвса по традвціі всіх

11

арМІІ

війв11.

!'а

вІсва:аеІПUL

цьu .. у .вІПІІдкові аоалива на бопі Заходу
ВІН

не

аорсток•і

час. Во.. 11р81 111 ~

тUьu в

П~rа 8

тоау ~зі,

допуствть:

а) военвоІ помІІЛІІ8, аку зробмв вімецьв:ІІіІ геаштаб,
ме

-

розроуику аа аваитуриствчвиіі нбліц·кріr",

d

са·

ш

10

т

у

р

м

Капі тав· льойтвавт С. Коломиєць

Арктика

-

•

V

стратегtчнии

центр

полях матеріялів rев. Роберта Киавса)
СССР і США опановують пол.врві·просторв

fHa

Впродовж ВІКІв. аж до 20 століття Піввічне полярве море
лежапо сковане· льодами,

-

таємввче в

зимовій

вепорушуввне

сплячпі

потягІJеншмв держав

полярної

ночі і! приманІІвве в

часи JІітнього попврвого сяйва Лише невеличке число дослід
виків вамагалося науково вввчати області в райові Північного
бігуна.

Сьогодві

w

Арkтвка с1·ала полем

на пр} ження в світовій

політиці. Чим це пояснити? Про економічні

прмчиви не ~юІКе

бутв й мовв, бо льодова п}·стеля ве вадається для ії заселення
й - у аооте11ежнісrь ·до покритого r1етчерами контІІвенту Ан
тарктвки -- добувавви земних ба1·атств, покладів з морського
два. не можливе. Пересічна ·глибина Північноrо полярного моря
становить 5000 .метрів. Цінні мінерали є лише ва островах та
півостроваJ:, що оточують пю .морську льодову пустелt:>; мідь,
цина, вугілля, нафта, 3олото, залізо та уранова руда- на просто
рах свбірськоrо полярв"го узбереж:~~~я, на Алясuі та в північвій
частІІІІі Канади. На Шпіпбергені добувається 600 ООО тонн
вугілля річно:
CCL:P JІобуаає 400 ООО ТОІІВ і Норвегія 200 ооо тов в.
.

В сучасвч пору Арктика має велике зваченвя для розбу
дов• ШJІЯхів сполучення. Ясно. що море, сковане льодами, не
надаетьсв для оргавізапіі МQрських сnолучень дли кораблів
різнвх категорій та рі"Івого· призначення. Також j зем11і, як

наприклад Іреминдія

глетчерами,

рад.

Але

ве

та Шоіпберген,

придатні

для

шо пократі

розбудови

доріг

повітряні просrорв вад суходолом

вічнuми

та

автосr

та морем, в часи

велвкого розвитку авіяпії, являються обширом, шо придаєrьсч
для оргавізації повіrря,воі мережі ШJJяxits соолучень з ве.ІІІквми

персоектвваМІІ. Літак має велвчез11у перевагу над усіма іишимп
засобам• травсо.,рту наг.лілком того що лише він спро~южнWі
вайк:оротш11м шляхом. по гльобальвій •ривій ЛІНІЇ (не оряміі!)
покрІІТИ віддаль .між двома пунктами ва земній поверхні. Шко
да, що наші уявлення просrору фаJІьшуються ще й досі вживан
ням мап з меркаторною пооєкпіею ва яках с, меж ні з Північ

вим бігувам тервтfІрії, як lfЄН.ІІІІВдія або Л11брадор, подаюnси
розтятам•.

Тільки корвстуючвсь гльоб}со.м ми мо:~~~емо при~ввчаїтись
до так званого, необхідвого дnя нашогn часу, гльоб11льного мис·

лення. Тоді, наприклад, стає ясним, шо лінія вайкоротшої від·
далі rі»І Осльом і Токіо проходить чере3 ш І!ічниіі бігун. Цю

..

лівію сучасний пасажирсь~~:вй Іlітак може покрити за 26 годин,
8 той час, коли ва покриття віддалі між пвми містами за уста
леною сьогодві оосrійною трасою, шо проходІІТЬ через Серед·

3емне

.море та

Південну Ааію,

витрачається

40 Г"двн.

На

другііі трасі, шо проsодить через -ПівtІіЧІІУ дмерику та Тихий
океан - 46 годив. Наслідком 'ІОГО, що переважна більшість
населення нашої плянетІІ ооселена ва піввіч11ій півкулі, повітряні

сполучення вад АрІ!тикою .мають велику
майбутність. Тут
переJ:решуватиt~утьсв трансuолярні повітряІІі лінії, шо пов'ижуть
північну Европу з Яооніею та Китай з Сан· Франціско,
На всі ці .мирні шляхи, щс> ввда'Іно прислужаться для

зІ!'яsау мЬк народами, сьогодні, в час напружеІJня Схід-Захід,

лягла тінь стратегічного характеру, військоввІ приготувань.
Тиск московсько-бсььшеввоького імнеріялі~~ІУ ваіібіІІьше відчу
наt:ться на ліюі залізвої заслони, ва євразійських кордонах, де
СССР з його са1елітамв створиnи пляпдар111.. д:ля нападу на

JІіЛt нИй світ. В 1довж цієї лінії лежать вогнвша небе ~пек• холод
ної чи гарячої війни, ( hід Балтіііськоrо ~юря через Німеччину,
Балкани, Дардавели, Персію, Кашмір, Індокитай аж по Корею).
Але поруч з пією лінією небезпекв, що проходить сухо!Іолом,
існує така інша лінія t ебезпеь n, лівія морсь~а. якою межує

(стика~п.ся) CCL:P з некомуи'снtqввм світом. Яuовське, Охот
ське та Берівгове моря на Тихоокеанському узбережаі l:CCP
і Північне полярве море від БерівrnвІ>і ороток11 до Мур·
М.аНСЬКІІо

Якшо ми nодІІвимось ва Іlівнічний бігун на .мапі згори
(наnриклад на гльоб) сі),ообачІt.'•Іо, шо в а~ктвчвому просторі також
,.фронти" сrоять загро ІЛІІВО одюt супрnти другого. Крива фрон
ту Сонєтсьа.оrо l:оюзу сягає від - Мурмавська до БоріІ'Говоі
протони. фрutІт держав Іlівнічноат,,аитіііськогu пакту - Норве
гії, Данії, (ГренляндіяІ КанаJи, ClJIA - uхоолює трохв біІІьше
uоловини ноляриої обnаст~
Колвсь Арк:ruиа була "11ічuїя просторо.'!", але в двадци
тих роках нашого століття вона полІтично була розділева на
сектори. КоJІІна де рJІІава, шо ме:~~~ує з Північним ооJJярни.,І
морем вrсІ!овлює орегенсії на всі досІІідJІІеІJі і нед•Іслідаеві

области. що лежать в іі секторі аж до Піввічного біrува. 1926
pok у СССР проголоева свій суверенітет на всьому просгорі,
шо лежить між лініями, шо про][одять від стиків совєтсь&о•
nорпемеького та с•JвєrсьІfо американського кордонів до Піввіч
ного бiryua. Сполучені Штатu, на долю яких припадає дуже
вузь11ай сектор, не визuають цього
принпипу
вважають Ар11тику .,нічиїм" простором.

секторів й досі

Яиі ж стратегіч••І )\ОЖЛі!Рости крвю~ься в Арkтвпі? В:~~~е
сама можливість травспортового спочченвя .має вел11ке значен

ня під час нрnІІадІКення вііівв. Великі десантні операції в цих
немо:~~~л.tІІі наслідком тоrо, шо ва по• рвтих глетчера
ма-суходолах вересування засобом моторовв.х савок-nгачів
так само пов'язавu з колосальними трудвошамв, як і пересу

opoc·ropax

вання -на морсь~о~их льодови:х*просторах, що перерізаві рухо~Іими,

різної ШІІрuни iJ довживи розше.111намв. Мо111уть мати
акuії В ЯКИХ ЯК засіб травспорту .ІІИКОрВСТОВуватв.меТЬСЯ

.місце
ЛЇТВК,

наприклад: малі ударні повітряні десантІІ дJІІІ обсадження самот
ніх, з невеликою залогою, радіо-та радарвих ставцій ворога.
Можливим є тако:~~~ перенедевFя раптоrах операпій більшими
з'єднаннями повітряних десантів 11рота ворож11х опірних оупктів

розташованих ,на островах. аоо на поляроому узбереж»Іі ковта
ненту.
В осен11 1948 року за участю двох дивізій комаdдував
ня Совєтсьі17ОЇ Армії оро11адило ~1авеври na uолярному просторі

між МурмансьІі'ом та Шпіцбергеном. США та Канада аідоові11в
такuж маuеврамd всіх родів війська з метою вияснити практІІч·
ність обмундуруванвя вояків та дсслілuтв дію зброї, амуніції
та прапю мuторів при постійно ІІІвьквх температурах. д.мерв
І!анпі виясвІІлІІ, шо сама бС'ротьба проти ][Олоду - забирає

май:~~~е всі людські соли

11 для переведення

бойоввх операцій

ЇХ МВЙ111е НЄ ЛИШІІЄТЬСЯ.

б) політ•чноі помилки: ве буде розраховувати
незадоволення МІІС, а буде
бажаввв мас 8 СССР.

.мати

на

увазі,

тільки на

голС'вним

чином,

ІваІІmе, коли масв в СССР за} ва:~~~ать, що Заходові uitra·
ве тількІ іх неJадоволення советською 11ладою, а до решт• йому
байдуже, то nовториться історія війни 41-45 рр.
Німці ва початІ!у війви мали в політичвому відношенІІі
мало кпопоту,але 8АЬІІВТІІ .матвмvть завадто складну ситуацію,

вийти з якої не так то буде легко. Як цю проблему •они вирі·
шать, то вже іх справа. Зуміють зрозуміти душу підсоеет
сьІІоі .ІJІОдІІНІІ, звачпь зуміють

ваJіти

вірні

шляхи

політвчної

п'ропагавдІІ, зумІють правиnьво пеставити мету її От тоді

зможемо організовувати

мв

ар.,Іію.

НеJ:ай пя війна буде ду*е довгою, позиuійною, але зброя
альявтів, плюс правилЬІю

ооставлеві

nолітвчні

цілі

злІІмвють

сuрот11н большевв1ів.
Ігворувата .мілітарну с11лу алІ.янтів ue нісенітниця.
С][влятася лише перед воєнною силою-теж до добра ве приведе,

А тому побажаємо дііІсІJоі кордІІнапіі пвх двох чвнвuків.
У мов для реrолюші JІ СССР, зараз, без війни не існує.
Лише •ійва може сарията состанвю іх. Але для пього треба
ораці, праuі і ще раз nраці

мІлітарвої потуги

-

-

поруч з орапею вад скріпленввм

потрібне уважне вввчення nрагвеuь повево

nевІІх вародів СССР. Це Захід кусвть пвм'ятата.

Для nровадження морської війни належить братІІ до
уваги лише морсь~і шляJІа, що проходять б.ІІозько арктичвого
у.~бережжя. Від 1922 року Сонєтський l'оюз почав опавовуват11
,. Піввічноморський шлях" длв оргавізапІі оостійного пдавання
торговельних та військових кораблів. Цей шлвх мае величезне

стратегічне значення для СС'Сі-> й проходить від Мурмавська
та д рханrелt ска - з про.'Ііжввми портами в rирJІах рік Обі,

Енісея, Леuв, Анадира на Чуко'Ісько.му півострові. Вільне
судноплавство ва пьому шляху є мо:~~~лввим вородовJІІ 3-х міси·
ців року та дальших

2-З·х місяпів за допомогою

uовадпотуж

ниJ: криголамів.· Ч11мало rіршв.ми є клі.матачві у!І!овв в амери·
~ ансько-кавадііісьkВХ піввічвих водаJ:. Довго шукавий піввічво

r у дзова

західній шлях між за'ІОКОЮ
r•рактвчно

не

можна

та Берінговою прt.ТОКОЮ

воІІористовуваТІІ.

Якшо для оперvРаuвя падводВJІХ морськиJ: збройних свл
Арктиьа назвгад не арида1на, все "' американські та сове1ські
підводІІі човни пестісно провадІІТЬ плаванвя в полярних водах.
ІІри чому, виявилась мо:~~~.а:ввість такого плавання під покритою

льодом

поверхнею

я~ря.

За .оопf'могою

ЧОВВВ ВИХОдЯТЬ ІІа ВЇJІЬНУ Від

радарвих

при.11адів

JІЬОД}' ПnВЄрХВЮ,

. Пові'Ір·яно-стратеrічне зпичеuня АрІntкв полягає в тому, що
совєтські та амервка~ські бомбардуеальні ес&адрв ua опірвих
пувктаJ: обох ,.береrів" перебувають в поrотівлі для переведев ня
нації далеаоі діі. Вони мо:~~~уть наіjкоро1ШІіІМ шляхом вдертися •

ш

т

у

р

м

11

Ві а Мурмавська курс до uих uілеіі проляrає через ( ренляндію,

вздов:~~~ Півніqноrо Мf\рсьиоІ'о ШЛІІ:Іу. Найбільшаха з ввs є
Новuй Порт і ОіІлорськ в гир•і Oni, Шксов й Іrарка в 1'8р.ІІЇ
Евісея, мвс qелюсkін 1:1а ІІи:Іrіодяqо'tІV лаnеко в -'ЬОАОве хоре
ТаймнрсьІСому півострові, ТіксІ а rap.lli Лева. Протяrом остав·
ніх років шалеввІІмв темпами розбудовуютьсІІ поту111:ві .аетоnща
в північносхідньому Сибіру ra ва ЧуІІІотсьrrом)· півострові.
Цей півострів на випадок війни мо•е бут11 совєтськвм трамn·

сьво.му

ломатачнвй ТІІси, ІІІ•І Йf\ro nроввдать

rлабвну в11рожої тератоуіі й заатакувата певтр• збройвої пром•с·

ловоств та nевтро населення. Совєтськ• опірні пункти на КольсьІІо·
му та ЧукотсьІІо.му півостровах ле:~~~ать орнблизно ua однаковій
віддалі (кол. 6500 к.м.) від вразІІавих з повітря вервних центріІІ
північвого с:коду СоолучеІІ8Х Шrатів, окреслевоrо мільйоновами

містами вк

Бостон,

Нью-Йорк. Вашінrтон, Детрnі'ІТ, Чікаrо.

І!ід Авалара -- через Аляску. в.е в червІfі 1937 року СОВЄТ·
ський летув М. Гr.о.мов відкрив тахv мо:~~~ливісн: вів nролетів
з Москва через Піаt~ічнай біrун до Вавкувера ва Твхо~kевв·
узбере•жі

Кавадk,

повравшв без поса.tки

ВІддаль

11000 к.м. Рік перед uвм С. Леванєвський покро" без посадки
11івію Лес-Аид:~~~е.ІІеС- Мос~ва. 1937 роІІу В. Ч&алов зробив
безпосадочний переліт через Північний бігrв: Мос~~.ва. -.Калі·
форНіR, Щоб

ваорвмку,

З8ХВСТНТ8

США

та

себе

Від

Канеда

&еСООДІВаНОК

ланцюr радарн•1: станцій, шо мвють

літа 11 іа

вад. беuюдва.мІІ

ввявлвrа

nросторама

Алвс11в

Амер•к•.

Якщо ма розглянемо

п<..яву

В?Р~:ІІІИ~

та

ПІвнІчно•

нападу_ на c_Cl~P

MO:IIIJIBBOCTi

амеракавськоrо узбере:ІІQКв. -

ШВНІЧІІОГО

3

розбvдов)ють тепер rхороннвй

3

боку

побачимо. шо в•д_.даЛІ вІл вмери·

канськото повіrрявоrо оп,раого uувкту ФfроенІоіс

(Апяска)

ставовлвть: до Іркутська - коло 5000 км., до сибірської
івдустріяпькоі обпа~• н~аколо Крнеuька-:- коло 6UOO км., до
Меrвітоrорс .. а ва } раJІІ - 6500 км. ДальвІсть лету бомбарду
ва.ІІьнака Б-Зб америІІавсьчої стратеr;чноі Іовіт ряної фльота
становить 12000 км. й мо.ке бути пuбіпьшева васЛІДkО.'ІІ DOJ]OB·
нення запасів пального в повітрі.
Як
показує • лише один nоrляд
на мапу·, повітряна
стратегів НА ТО має деякі nереваrи nеред ~онєтама наслщко м
тоrо, що заsідні

потуrи

ро"порІІдJКе~ть о~Ір.намв

( ревливдіі та ва остІ?оаах (~авта.
б.tа:іІ:че Піввічвого

бІгуна,

НІ*

Ц1 ошрв1

1·рупв

пунктами в

пунkТІІ

совнсьм11х

••е~ать

островІв в

Арктаці. Під час другої свІто&оі війни. СпоJІучені Штати роз·
буду88.118 В l реВЛІІВ.:~.іі, ЩО В~.ІІеІКRТ& Давіі, НВЗКr_ модеОВІІХ

ле 1 оввш '"етореопоrІ"ІК8І, радІо-та ра!Іарваs ставІlІІІ. За новою
уrодою,' ук.ІІеденою, 1951 J:· між США та, Данією, данський
урІІд rаравту є амеракавцІІ~

лівом длІІ інназіі, бо тіпька Берінrоаа протока швр•вою
віддалює i!oro від амервkанськоrо континенту.

80

км.

Лише з арктuІІІною стра1еrією мо•на пов'в3аІа той .ІІ8П•
ВІІродовж

оставні':І років

есеР на НорІ!еІ'ію, uамаГІ'ЮЧИСЬ ІІОВВістю опавувата Шпіцбер
rеном. Ця трупа остроЕів довrвіі 'Іас бv•а ,.вічвєю", a11t АОІt8
1920 року договором, уиладевuм у Севрес, не бупо ••звано

ворвежський суверенJтет на островех. aJJe з yмol!oJD, що острів·
ка група UІоіцберrен 11е буде вІІкорІІсrовуватвсь :ка.J.ВОІD д.ер
ІКавою для війсІ>ковоі мете. Від

1944 роііу Москва заnеречує

чинність цьоrо договору й вuмаrає

ворвезьІіоі згода ва розта

шування с11вєтсьІ<ЕХ опірнвх пунктів на Шпіцберrеві. Норвеrів
відкидає ці домагання ІЮСІІІІі!ючвсь ва те. що вміву Шпщбер
rен"•кrго договору мо:~~~на перевеств ІІІІше ва зrод.ою всіх
сіrнвтврнв дерwаІІ. Восевв 1951 року СССР зр~>б•• воааі
дапломатичнвй напаJІ. ВіІt гостро заnротестував в ОсJІьо проти

включення Шпіuберrена до оборонвої система НАТО. Це ста
.uося з првчвна учасrв Норвеrіі в орrані:ааціі Піввічвоат.аанrіі
ськоrо пакту. Є зрозуміІІВМ, ШО <::ССР робить. і вадuі роба·
т1.111е всt., шоu не дооусrити існувавви на Шаіцберrеві опірнах
а~ервканськоі ... повітрявої фJІьотн,
rпувkтін
рен•як.он та ІславдІІ. О;ик поr.ІІіІд па

що в».е існують в
мапу nоказ)'Є, шо

ill••iuбepreн має uавінве синовище супроти uіавічноrо узбереа·
жя СССР та суuротв вільвоrо віJІ пьодів, нихо..!І.оу АО АтJІавтвка.
Треба раsуватися з тим, шо СССР не бу.ае бездіuьн•мв.шо_.о
скріплевня своrо ставоввща ва Шnіцбергені. Острів уае забез·
печево совєтською

п'ято

коловою:

ва

Шоіпберrеві

•ешаає

совєтr.ьках громадян більше ні• ворве•пів. Й д.аnеко ве ІІСі є
мирнами шахтаряма, або дослідввка.ма reo.11ora••• rео.ІІезастаав
та океанографами.

АлисІІа є "лівам плечем" оборов• амервкаиськоrо ко11111··

up аво. корІстування цвмu ва•~иІ!'І·
ма військовим• об єктами и uада.ІІІ. ЛетовІІще Ту ле ва DІІІНІЧ·
вому узбере••і ренляв.аіі на лінії 76 гра,!! ус у піввічвої шир~тв

ненту іі одночасно rоловною базою провад.•еннІІ Амервкою
війвu в Аркт11ці. 1947 роу півострів бу.11о> проrо.Іооtево оборснr

камв з х кіпометровоІ дов•авв в дає можJJввІсть с rарту и прв

часеnьве наземне війсьІlо. Аляска є вІІпробовvВІUІЬВОІD 3011010
для -амеракавської авівnії, де вабуваєтьсв досвід. JJітаввв в

r

вже піс.11в друrоі світ_?воі аііівп ~бешечое ~тарrовв.мк ~орнк

зем.аеввв д.11в турбівоввх ва~вuі.уаачІв~ ~rрбівuввх бомбарду

ва.ІІЬваків та бомбардувальнв~!в .о~ле11о~ дІІ Б-З6. Завдяк~ пр?
МіJКuіЙ DOCaJIПi на Г реВЛІІВДІІ,

ВІддаJІІ ~О

ЧІN&ало змевшуютьсв: таІіІ', напрак,Іад,

деввоrо
узбере••я
лаше 4500 км.

в обоs таборах,

розуміють варіша•ьве

r ревпивдіі

О _бек!ІВ

повІтринви шп11х вІд шв

ДО

як • за:хідв~ому
значевня

BO~'JJКaX

оnІрнuх

Москва

так

ставовать

~ совєrсмомr.:

nун~пв

в арІІт_вч~ш

повітривій стратегії. Довrа крива совєтс~ко-си~Ірського

воrо узбеr:е••в аід Мурманськ~ до Берtвrо~о•

швнІч·

н_,ою зоною. Uевтр цієї зона ле:~~~&ть в тра .. утвВІі)' Ко.І.'ІІк,
ЕнчоредІК, Фербевкс. Але США утрамують ва АаІІсці JІ&.1О·

арктпчuвх умовах.

стартують

з nетоваш АіІєаьсев

летІ_в ввявпено великі nІJовучі льо,1ові острова, mo кр~·ІLІJПDть
у ВІдноско вузькому просторі в райові біrува. Ці острова, шз
мають тоtщиву льоду до 10t) метрів, мо•уть СА:у».8Т8

.ua

орrанізаІІіі ва них метеролоrічвах,
ta баз запасів пальвоrо.

проrокв забез
!Uo поєднvю•·ься

печева .аанцюrом повітряна~: ощрнвх nунктІв,
з метреолоrічв•ма. радіо та редарнама станuІямu, що леІКать

- - - - - ·- -

Щоденно

бІля Фербевьса Б-29 в а~апрямку Північвого бігуна. lll.ux до
біг~на заnмає в середньому 8 rолив. Наслі.:(ком розвід.у8LІЬІІІІх

.,Н майбутвій
пентром",

війні

радіо·та ра.11арввх станцій

ІІіввічвиn

бігун буде

стратеrіаВJІХ

- ці спова амервкивського reвepaJJa ааівціі Арво.ІЬА&

достатньо говорять про

вШськовоnолітвчве .tвачевнв Арктаав.

--·~J··--

Мова фактів rоворвти одне - Росіі, тієї колвшв•оі, вже ве
.ма і не моае .бути. Там ва сzоді відбувают•с• ве1111Хі uроцесв

ви:sвоnеВВJІ повевопеввz вародів і боротьби iz за будуваввв
впасвu дер•ав. І серед цвz вародів безперечно саме пер
ше lІІІісце иаnе. .т• Україні з іі часnеввим васеnевввм, мовно

промоВJІме

і той ніби дрібвві:

факт, що

з'ввВJІосв :s:буте в Европі ім' в УКРАІНИ".

сьоrоАиі знову

Ми орrаиічва частина вашого народу, живемо од:-.JІВ ду•·
ка.ІІІJІ, юt і всв ваша Батьківщина. Доки ,,увісов'' перt:аива&
має місце, д_оти мораnьввй дух ваш. ак !_)ійців, уІІВJDІе ве.JDІ
чезву д-амІчву сиnу, зввщ}'ЮЧа ввбуzовісn. •коі, заnеааТІUІе
від всієї попередв•оі підготовчої праці в тому иапр•JІі· д:ОТІІ

й.ті позиції, в• вкиz ми с•оrодві "окоuаJІИсь'', иаб.,.U.:n ае
абввкої ваrи".

Си.чон ПЕТЛЮРА.
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Старший льойтвавт Ф. Закутвий

БАЛНАНИ
Протягом останніх двох століть БалІlаНІІ бул11 й є центром
гри політачних та стратегічних СІІЛ у південносхідвій Европі. На

Ба.лкавах. розnалюJалися вогнвша війн. Там народилася nерша
СІІТО8а ІІЙна. Балкава гра!ІІІ ве останню ролю й у дру1ій еві·
товій Іійві. І сьогодвішві nовідомленнІ! про часту стріJІянвву

Безумовно, МоскІІа не задоволена з теперішиьоі ситуації
ва Балканах і rотується нершу ліпшу нагоду використати
для реваншу за поразІlи, що вона іх зазвала на Балканах 1946

та 1948 років. Є симптом11 ноrроз зім'яти Грецію й розправв
тися за .зраду" з Юrослввією. Армії баІІкавськІІх сателітів

11:'

озброєні совєтською аброею, і іх ВІІш.. опююrь совєтські інст
руктори. Будуються стратегічні дорог• до вІІхідвих пІІяцдармів

раЙОВІ острова rамма ва праІІордоввій

ребудовано, й аон11 відповідають за шириною російсь~~:вм роз
/ІІірам - захід дли забезпечення оострачанни армії з ГІІІІбІІвв

вапрwклад, у Німечч1ві, Персії, ІндоІІІтаї та Кореі. Пр11чвва
повадстолітвьсrо веспокію, шо ІІІпроміFюєтьси з Бапкавів, по·

летоввш, що будуть поірвнмн пунктами совєтської авіяціі. Вже

кордов~х сімох баІІианськвх дер•а• говорять, шо в цев?рі
швдеввосхІдвьої Европи і Д(ІСі ааuромівюються іскри. шо знову
мо•ут_ь розпвлИТІІся в полум'я. (.;тріляють rрекв та болгари в

річпі Маріпа. Стріли·
ють ,uбавпі та юrослави в райві 'Озера Сиуrарі. Від 1945 року
ва Балкавах ІІрІІється вебезоеиа, подібна до тієї, що криється,

маваючІІ расові. реліrіі!ні й мовні суоеречкк,

бu.кавськамІІ вародама, -

що

ісвуть

мі•

пйстійве намагання російської імое·

pif uроб•пся до Іідкратого мори.

•

Російська імперія, шо панує вад усією піввічвою

части·

~ою ~Іразійського континенту, упосліджена самою природою:
ІмперІf бракує •входіа до світовІх морів. Де іі кордови впира·
ються в ОІІеаив, в Тихий та Піввічно·льодовІІй, більшість
портіа у ЗІІМОІІВЙ період замерзає. Ключі від в11ходів із Баптій

сь.коrо та Чорвоrо морів та в11ходу до Яuонського мори пере·
r.уа~ть у ЧУ1і'ВХ руках. І~ часів парюаання Квт~рвва 2-ї, 11оли

l:'ocJi вдалося пошарвта свої володіони до піввічвого узбере••и
'Іорвоrо мори, аона ороаадженним війн намагалася подоІІатв
(•с.иавську імперію іі оволоnіТІІ морсьrимв Босфорською та
J.Іsрдавельською протоквми. Ц• вамагааня е .. соансіі прІІкрвІІа·
J. нея реліrійво·ідеолоrічвиМІІ мотІІвам• - оретевсією ва Ко·
сruпнопіль, коuшній центр rреко-прааославної релігії та куль·
'1

fP•·

В той час, .коп Туреччина втрачаІІа одву за одв<>ю caui

у райові угпрсько югославського кордону. Залізвичні коліі

СССР оез переванта'1ІЄВНЯ.

ПровадІІТЬСЯ

булівнвцтво

ne·

нових

сьогодві ~:овєтські авіяuіііві з'едваввя розташовані ва лєтов•·
ЩІІХ УгоршІІвв (вапрІІклад, ІІЄІІІІІе летовише в Соороні), Румv·
віі та Бопгарії. Появляються повідомлеввя про скупчеввя вій
ська в пр11корлонних обпвстих. В Угuрщиві вздов111: югослав
ського кордову створево заборонну смугу, що 1 веі видапено
все ПІІІІіАьвє населення. до 1949 року Москва ше не мала дu·
вір'в до ваоіовuьв•х арм·й своіх сателітів. І шойво від 1949
року у противагу атлав·rійському пактові зважІІла.:я ва озброєн·

ня своїs

сатеІІіІів і 11роrаднть

пе

шаленим•

темпами.

Tall,

протягом трьох ро11ів, 1949-1952, угорсь11у армію розбудовано
З 4·Х дИІІіJіЙ ДО 9-ТЬОJІ. Дf) ЦЬОГ•І треба ДОдаТІІ дВі !ІОВі ТВВІІ'ОІІЇ
дивізії та одну JІІІІ і ~ію мо1 омехавізовавої піхоти. Болгарія
нараховує сьогодні 15 дІІаізііі, з вих J танкових; Румунія 14 дивізій, А11банія- 3·4 днвізіі. Всюди кі.11ькість вііісь.коаІіІ~ з'єд
нань оереввшуєдо Іволеві норми в УКІІаденІІх з ШІмІІ державами мuр·

нихдоrоворах після 2-і світової аіі$ни. Зрозуміло, шо ІІеріввиотао
й політичний нагляд перебу!ІВЄ в руках советських офіцерів та
ІІіJІдавих комун~стів. Щодо озброєння, структури й в»шrолу
сатеJІітні армії май111:е нічим не відрізвиються від совєтської

еиропеіські терпорії, та ввслідком балканської вііівв 1912 рокv

армії. З оглвду ва все ІІе неІ!дало замасковане готування до
агресії, постає питання: яку ооліrІІчоу й військову мету перес.

B)J(UaJla всіх заходіа, щоб під гаслом оанславізму в11корвстапr
А'в досягвеввя своіх цілеіі та поставнтв під свій вплив вашад

JІідують соtєтІІ проваджеоним інвазії ва Балкани. Традиційна
мета відібрат• в тур~rів протоки заuшається й вадвпі.
В•е 1945 року Москва почала посвлюваtІІ тиск на Авкару,

була відсупева а• до мостового пр11чіл.ка
ків Туреччина- Бо11rарію, <.:ербію та

Адріявопіль,

Росія

Чорногору, вІІмаrалася

ІІJППІрвтІІ своі вплuв 811' до Адріі та Егеісь~ого моря. А.ве ро·

сїісь.ка експавсів ваштовхуаалвся- ва

спрот•в

з

бо~у

старої

Австро-Угорської монархії, яка тако• вамагапаси прuсунутІсв до
І'аловік. За Австро·Уrорш•ною стояв авглійський "лев", що
::Jампав хід росіііському

"ведмедеві" до

оберіrаюч• вісь rібральтар -

СерРдзємвого

Суез, ЩО була

моря,

1і'ІІТТЬОВО·В8Jt.ЛВ·

вою дІІІІ Брітавської імперії.

Протягом двох

*

•

десиТІІліть СовєтськІІіІ Союз не виявляв

акпввосп шодо претенсій ва морські прото11и. СССР потребу
аав спокою для внутрішнього сrріпленви, мав багато клопотів

на Далекому Сході. Укладенай доrовір дру•б• з ТуреччІІною
Ке.иа.11я Ататюрка тамчасово забезпечував інтерес• совєтів ва
Чорному .морі. ЩоіІио в листопаді 1940 pory ПІ)ЧІІлиси проввв
актІІвізаціJ совєтсЬкої політмки суnроти Балканіа та морськ11х
лротом: під час відом11х переговорів з Гітлером Молотов вІІма·
гав від нього даТІІ соаетам ораво ві11ьноі діі щодо Румунії та

Болгарії та задовільного дІІИ росіян вреrулюваІІии питання мор
СЬ.К8J: ~J?OTOII'.

Що ве вдалося царІІІІ досиrтІІ ш~яхом провадаення ба·
гато~ІІСе.ІІЬнвх війн, те само впало
1945 уОІІУ до рук росіян
насJІІдиом короткозорої політмив їхніх союзників. Безуспішно

ІІамагався далекозорий Чер.Uл органі~уват• суuрот• Німе'І'чвви
"друrай фронт" ва Балаанах, щоб за допомогою авгпійськІх
та амерІІІІанськвх аійськ запобіrтн советській інвазії в

півдев·

ноехідвій Европі. Він не міг переконвтк Ру:!Івелтв в слушності
своіх плявів, і PyмyttiJ(I, Болгарію, Угорщ11ну, Югославію та
Албанію опавувала Москве. РС'сіи просунулась до Адріктачного
моря. В ту пору світ у•е r11дав, шо питання Греції, шо ще·
ЗаІІИШаЛВСЯ ЄДИНОЮ аіЛЬВОЮ баЛКВВСЬІlОЮ дер1І'ВВОЮ 1 буде ВІІ·
р1шеве с11лою фаkтів протигом коротkо:-о

ристь соаєтів. На
піrа СССР.

Грецію

часу і то

-

на

диаІІЛІІсь, як ва МІІіІбутнього

ко·

сате

Щойно тоді Великобрітавія та США розоізналІІ небезпеку
і своєчасно запІJбігJІв ій. Організоване з боку Москви та ії
сателІТІВ ЮгославІї іі Болгарії rомувістичне повставоя
ПрВД)'ШІІІІ ГрЄПЬІІВЙ уряд ЗВ дОІІОМОГОЮ аЛЬІІНТСЬІШГО ВіЙСЬКа Та
достав• зброї. СовєтІІ зазнали фіиска ь Греції. Це· був nерший
удар. що його після 1945 року, заадав вільний світ совєтському
імперіялізмові. Другиі1 vnep настав 1948 pory, ко'в Тіто nopPaa
стосувІІв з Мос-~·во~n. Uим св.>~им Совєтський Союз був відцсве
r•uй від Адрівтнцькоrо узбережжв (за ВІІЙВІІТІІОМ своrо фороосту
АлбаніJ, що оточена югослааським• та грепьк• тервторіимв й

1аkІІИ чввом аїдокремлева від соІетськоrо бльоку).

ІІамаrаючІІсь по-1іти11ою запякувавuя до::игrи с1оєї мет•. Спочатку

СССР проrолос11в нечІІнним· советсько·турецьквй доrовір про
дружбу іі невтралітет. Далі було постаалєно перед пр~~:ами
вІІІІОГУ відСТ}'ПИТИ Советсько)Іу СоюJові пр11кор аонві поовінuіі
Карс та Apдara!f. Нарешті в сероні 1946 року Москва ввсунvла
тверджеІІви, шо .м•жнародви уrода про морські протоки, що її
укладено 1936 року в Мантро, не ВІІПравдаІІа себе шд час
JІругої сtІітовоі війни. Совєтв ввсуuулв пропозиоію замінити іі
реrіонt~львою угодою. в як ііі можуть братв участь л11ше чорно

морські держави, тобто Совєтський Союз та ііого сателіти:
Болгарія, РумунІя з одного боку й ТуреччІІва - з другого.
Але морські

прото.кІІ,

за

совєтсьkОЮ

орооозвпієJ(І,

мала

б

"спільно оборовитам СССР та ТуреччІІва. Іlракткчно пе ивглк
дало б так, шо в укріплевій зоні на обох берегах Босфору та
]{арданелів були б розташовані соаетсь11і військові
Туреччина відмоавдаси погодвтвсь на цю прооозІІuію,

частини.
мотиву•

юча свое непоrол•евви ТІМ. що ,.спільна оборона" їі дер•авної

території

не

uов'взується з державною

суаеревністю.

Якбк

Туреччвва поrолипася на совєтскі пропозиції, вона, без сумІІіву,

сьогодні була б утягвена до советеького бльоку, вратнла б свою

свободу й була б совєтським сатеІІіто.\1 на взірець
ааччІІнв або У rорщива.
•

Чехо·Сло·

Сьогодні питання морськвх проток для Росіі не ТІІІІе
ВІІЖЛІІВЄ, ИКІІМ JIOHO б}'JJO СТО роКіВ TQMy, В 'I'BCJI! КрММСЬКОЇ

війни. В добу бомбардувальuків далекої діі, турбtвовІІх ВІІНІІ
щувачіа 1а втомових бомб Босфор і ДарданеІІі не ио.куть буrв
контрольовані укріпленв)ІJІ зонами ш11риною до 20·х км по

обидва бокІІ проток. Пряма arpecis Совєтського Союзу

ТуреччІІВІІ -

валто ризиковавий захі.д

проти

Анатолія є прародвою

фортецею, що з трьох бокі1 оТО'Іева морем, а з четвертого, ва

сході, вІІсоквмв, малопрохіднвмв горамІІ. І пю фортепю оборо·
ниють 20 д111ізій. що озброєні модерною ам.ер•канською зброєю.
На в11падок війни ІІількісtь д1візій мо•е бут• збідьmева до
72-х. Туреччина отрв.мує валику фінавсоау та збройну допомоrу
иід США. В Тvреччвні перебувають і 200 осіб ЧІІенів амери•
J(ВВськоі віІІськовоі місії, що є дорадввrом турецького пrrабу
в пІтвивих оргвuіJаціі та вишколу армії. С11ла турецької ар~Іії
вимірюється 11е тільк11 кількістю днвізій, а й боІіовІІмІІ здібво·
СТІJІІІІІ туреПЬІІІІХ ВОЯКіВ, ЩО ВВДВТВО ВІІВВІЛВ себе В КореЇ Й ШО

змалку прІІзввчаєні до

иеввбаглввостІІ

у власну свлv uоєднана з ненавистю до

ворога, супрОТІІ ЯJ(ОГО

Туреччвві

та

оротиго)І

довелося трІІІІадnитh разіа воюват11.

•

ввтрІІваІІоств.

Віра

11ідвічного російського

чотарьuх

стпліть

ш

Якби совєтам

т

у

вдалося позолати Грецію та Юrославію,

ВОВИ r.uбоко Вдер.ІІВСІІ ДО середзеМВО1110j)СЬКВХ ПОЗВЦЇЙ органі·
заuії автлавтіі'іського пакту, шо оначало б кардинаnьну зміну

загапьвої стратегічвої ситуації в uілому середземноморському
та б11изькосхідньому районі. Тоаі, вододіючи морськимк та по·

вітряними опірними пунктами ва Пелопонесі, Кріті й ва островах

Додекавезу, совєтські піаводні човни та авіяція пануватимуть
вад східньою частивою Середземвurо моря й

створІUватимуть

р

ІЗ

м

У Грсuії та Туреччині. Він вврінша швидко і рtшуче ароб.аем,·

що його по~ере.авик Айзевrауер (шо в Европі був бі.n.ІПUІ д~:
ПЛО/118ТО~І

Ht• ВІЙСЬКО8ВКОМ\ 9аІІВШИВ ЙОМ\' В СП&.!ІШВІІ\' ВІ: u ' •
~е ве
.
" С
.
,..~аи
. вврtшальною: Пj)&Ва торкається врегу.ооваввя ка..&~Uна 1

ОСІІГІВ на ВІдtІІВІJОВІ "ГоJІовве Комацувавви /lівJІевь" ва чо 11
SІкоrо перебува_є амервІІввськвй адміра.'І Кервей, шо в С8Оі)
черrу ПІдлягає о.еJпuсерезн~о JІвше rо.11оввокv шrабоеі Ріцве 11 •

Доки ва~ем~е ВІЙсько.~ва ВІАтвнк:у а11мірала Кервеs ск.аца.аос<І

постііву "Jагрозу для 11\орського сполучення (ібраІІьтар - Маль

ЛИШЄ З ІТВЛІЙСЬІОГО ВІИСЬК:В. було ЗрОЗ)'МіJІИМ, ШО fО.'ІОІВЄ КС:•
мавдування вазе!"в~м військом перебува.ІІо в руках ітuііськоru
генерала: Але ІІІЗВІ~~~ ввявв.11ося немоJІІ~вввм арає.ІІеатв .to аі.tь·

550 11м. У такому випадку

КОХ. ІТВJІІЙСЬКІS ДВВ\'3\И набагато СВJІЬВіШі rреПЬК}' та туре

та - Суез. · ВіддаІІь від Кріта до африкааського узбереж•я
Кіреваїкв становить лише 300 кілометрів, до Александрії -

совєтський клив відріже західні
потуrв ІІі!t краін серед>~ьоrо орієнrу. Турецька фортеця буде
оточеною й відрізаною від своіх західвіх союзників. l ЯІ(ЩО
совети спрямують свій до11.атковаі удар на Персію, Туреччину

буде в~ято в к.ІІіщі й слабкі tіраінв між СередJем.нв!ІІ. морем та
Перською затокою, з їхніми нафтовимк багатствамк, впадуть
приємним здобутком до рук совєтів. Ц~: і є гоІІоава мета со·

ветськоі arpacii ва БаІІканв і пю мету можна зро 'укіти лише
поєднуючи советсьІf.Ї ціІІі ва Балкавах із соаєтськимв цілими на
Близькому Сході.

А11е є ще .й івші важлкві причини, що примушують Моск·
ву до забезпечеввя своіх інтересів на Балкавах ШІІЯХОМ інтер·

венціі. Справа в том)', що, якщо цід час зуаару Сходу з Захо·
міJІІ

Піввічвим

морем

та

Пl!ІЯІИ

армій, що діятимуть на Райві або

11

uостачаввя

Фравпіі. Наспідком такої

го протввастуfІV в піаденвосхідвьому районі.
Після того, як стають исви~и питанви сrратегічаоі й по
JrіПІчвоі широти советеької arpecii ва Балканах, постає васту~не

пвтавв11: 11 ЯІ(ИХ напрsмках. цs аrресіи може бути переведена?
В першу чергу треба рахуватисІІ з двома моJІІu.аостями. Пер·

ший напрямок ввхоавть !І Уrорщива ~ере3 -.,поае~Ію .на пар~епь

відому бОЯКИ при Ісонnо Шд час перШО\ СВІТОВОі ВІЙВВ.

Якшо ва цьому вапримку прорив ва пзовану верхвьоі Італії
вдався б - таким чаном бу11о б обіі.пево й оточево аnьпійський

вал. Запобігти совєтські й arpecii на цьому напрямку і є го •ювввм
завдаввим "НАТО - КомавдуваІІuя Південь" за допомогuю
італійського ваземвоrо війська, шо ма11о б співдіІІТИ з юrосдав·
ськоі армією. Сьогодві ве моJІІе бу.rв. JІІ~дввх сумнівів щодо

Юrос.ІІавіі,. шо у військовому коафІІІКТІ М.ІJІІ Сходом та Заходом

виступить, безперечно, по боці Заходу, навіть з причина !Іат
рам.аввя своєї самостійноств. І наступить, не зваJІІаюча

ва те,

що й досі не uраступапа до атлавтійськоrо пакrу й засуджує

"капіталіствчввй світ". Тіто 1111 здасться на паску советських

Уrорщввв, Румувіі, Болгарії та Албавіі, що іхни

довJІІвва кораонtв, 010 огочують Юrослааію становить близь·
ко 2 ооо км.

Требь рахуватвся й з други.м напрямком аrресії, шо м..&-

там.е вахіаввм ппяцдармом. Бопгарtю й проsодичи чере J Тракtю
та Македонію, переслідуватиме мету

найкоротшам

шляхом

досІІrтв Еrейськоrо узбереJІІЖІІ в райові Кввал11і та Салонік,
що зв•ходвться на ві.Ада.ІІі менше віж 100 км від боnгарського

кордону. Цей відтинок мі• Маріцпю та Вардерои, ш:tрввою
400 КМ ВадІВВЧаЙНО ТЯІІКВЙ ДJІІІ оборОВИ насJ;ІідКОМ ТОГО, ШО

йому бракує rJІвбвва простору. Тому WІSІнуеться пожертвувата

вим й бу4уватв оборову ~ півдеввій Грепіі, в ~айгіршомv вв~ад
кові вв..:орастовуючв острtаввй трва:утввк КрІт - Родос- Кшр.

Є озвuою побільшеввв оборовоспромо:а:ноств Заходу прасrуп·
яевВJІ Греuії та Туреччини до атлавтійського па.к~у, васаідком

чого Траків t•боронвПІметься 113дов:а: с!вроі JПвІ.і Метаксаса,

ТаК СОМО ВІ і туреЦЬКІЙ МОСТОІІЙ ПрИЧІІІОК АдрtІІНОПОІІЬ, ЩО
прикраває європейське У!І?ере:а:JІІЯ ~оІ?ського пров•У: На~ІІід •
ком тоrо що оборона укрІПлеввих лtвІІt вже сuою вtдсутнІстю

гJІабвва ~остору є бе388Г.ІІвдвою, мається на увазі організапІв

маневрової, рухомої, або, як прайвято вазавата, е .. ясПІчвоі

оборона, що моJІІе перейта в наступ. На цьом~ напрямку ае·

япу роJІЮ могла б відіграти юrосІJаІІська арМІІІ, наступ я~ої
міr ба бута спрямовавай до.ова•• Морааа та Вврдару, ва ВІд·

тавкові мі• Нішом та Скоплем. Це ва:JІІJІПЄ !ІВВ4а&вя переаедевва
операаіі проти Бо11гаріі з зuідньоrо напрямку усuадВJОеться
тя:а:оu праро4ВЇU умовами - .молопроsідввмв rорамв. У
в.ІІасвому інтересі д.1111 Юrос11авіі є уrрамавви в руках . ЗахО4У

Сuовік, що є фак.тачно О4НОЮ з аевтрааьних маnстрuей
Юrославіі, що пов'я•у• П is зовві01вім світом - потуJІІва заІІі3•
нвцв Беоrрад -

Скоuе -

на

.Комавдуванн~ Піаденний Схід",
турецько1

арм11,

поставвв

новоутворевому

'

ві.uwвкові

010 ск.ІаАаєтьсв s грецької та

го ловвим

командувачем амервавсько

го гевера.11а Вимева. Анкара й Атена буп .іадоео.ІІеаі.
Гевера1 Вимев, що вещодавІІо комавАуваа у Кореї аор
оусо.м, має зав.І(ання, в оогодJІІевві з атенськІІJІІ та авкарськв"'

генеральвами штабама розрабнтв плвв оборова ба.u"аІІськ~о

ков~актуватвсs з Беоrрадом, щоб забезпечІІТВ соів.wо трьо:к
армІй •.Таке завдання uм.агає пu.ІІітвчвоrо тuту й uп.о•атач

гопаввому напJ)ямку, забезпечати себе від мож11ввости ворожо·

сателітів -

n·Івдень "• а

совєтських

вебещекв совєтв й мусить, щоб завдати успі!Пвого удару на

( ерц -

.

.. коман.І(уваввя

держави

А.11ьпамв, -

атлавтііськоrо пакту моJІІуть розпочати свій контрнаступ iJ
Греції, приміром, у напрямку на Варшаву. В такому разі західне
військо може перетнути довгі

ще й .ПІІІІІОМ зрозумІле не"!-овіn'я італійско~у вііськоІЮау пр:>·
водов1, базуючисs ва досІІАt другої світової віівв.
Різ.JІІвеі
"ЄJІ~r.~нт~о" вийшов 3 прикроі свтуаuії: вів за.ІІвшвв iraSІicьvi
4ИІІЗІІ ПІд командою ·ітаJrійського геперuа ФраттіІІі ~••v
~р uшв

прос.тору. ГІ'ецька армія скJІадаетьсІІ з 8•х даіsій, озброев•х
ангJІtйсь~uю зброєю. та вишколеною ва авr.ІІііськвх зacuas.
ЮrослаІІtя, що :хоч 1 ве належить до ат.ІІавтііськоrо пакту •ає

дом совєтський наступ ва Захід відбуватвметьсs ва території,
що леJІІить

армІі й .пос1·авитв іх. niJ!- tталійську кuманАу. Гре•• не-.ао=~~

Порт Cuoвiu.

ГоJІоВІІІІЙ к:ом8ІLІ}'ваЧ !Ібройвах СJІJІ атлавтійськоru пакту

reнepu Рід:а:веІ віАІіАав у ківШ цього .11іта Атена ·ra Анкару.

В Греuіі віJІзвайомввся !І укріп.ІІенІІвмв ва іі півиічІІвх кордонах.

Маємо всі пi4arau rа4&ТІІ, що ~бор~ва ба.павсь.ко~ простору
була rолоuою ,..мою переrовор111 Р1джаев, що вІв 1:1 проІІЦвв

nеребрати на себе ваJІІІІВВ'\' ролю в цьо•у пuві іі Вв•ев м~спь

нвх здtбвосrей. аJІе вово, останнім часом, по.аеrmуетьс 11 вас..сu·

ком. на11аrодаенвя друJІІвіх стосува:ів .міJІІ

Юrос.аавіею, Греціm

та Туреччввсю, що повсикчасво скріпJІЮютьсІІ.

П~отягом. останн~ооrо рокv по.ІІЇПІПІІJІІІСІІ стосувкв мі:а:
Юrо~JІавІею то СаоJІvчевимв ШтвrаJІ.в Амервп. Це ста 11ос 11
васnІдком того, що Тато а~рек.овавса, шо .,кааіта.аіствuе"

. .і

шаІІви СШ~ ДО ~nраВІІ дерJІІаtsВОЇ СВСТЄКВ .I(BilTaTOpa JІ.еІШІ ие·

.

'

.

бе~печве, ВІJІ[ ВМІШІВdЯ ДО ЦЬОГО збоку С 'СР fi'
' .
ВU.aJ•
ю rославІі rеаералом Ко.ІJІівсом - вачаrьпком ICU
див
rевеоuь
ного штабу амеракавськоі армії, буJІо уа:JІuево uepaaaв<:~tao·

~rославську угоду. про

uостачавва ЮrocJІuii

аJІ.ерпавсьа-•

вІйськовими матерІ~ІІами. Від грудна 1951 ., Беоrраді перебу.
11ае rеве!>аJІ Гермова з штабом, як уповвова:а:еввй США 11
Юrос~ав1і. З тактачва:к
ue представвв.....".
. . " првчвв
І0
... ~Не ВВSВВаЄТЬ•

сЯ

й

"В~ СКОВОІО МІСІЄЮ .

rосnавія отр-)'М.Іа 8Ї.І С 11о.,-чеваs

Штаnв с.по~аТІLУ ввкяючво легку зброю,

бо авr.Іііські 1 alt _
риканс~кІ ВІЙськові експерта, баsуючвсь ва дос.Uі .аруrої с і.
тс;»воі ВІЙВІІ, вваж~и. що юrославські військові J'е.ава 111111 є 810 \f.
бІльше пр~датяиІІ лtше дяя uровадJІІеавІІ аартазавськоі вііни

ІІ rol?ax. ВІд часу арибу~я до Юrославіі reвepua

Гераові ra

наслІдком ЙQГО .4ІІІ.ІІьностІ, думка експертів оставВЇJІ часом 3 ~ і.

ни.11а~ь. Г~рмонІ в~щодавно аідкресJDОвав, що вашкіа юrосаа~

ськоІ арІ!-Іі

пров!І-двться

ва ввсоаоJІ.у, Аосі вебувuому

iвut.

БоєздатнІсть серосьІLІІХ та s.орватськв.х ВОІІJ[ів ві.Іома віu~вга.
Вж~ ва nоча!ках осени цього року бv:-о пові.І.омtево, 1110 СШ о\
nобtІІьшать вtіІськ:ову 40помоrу Юrос.tавіі 1 постаu

т~ІLо.ж важке о3бро.єввs, тавкв, протатавкову арТ&Іерію,В:о~:,ь

.НІ ~Іт~~;кв. Юr_?сІІавІю постачатимуть Іііськовамв аатеріІІn"В
нарІВНІ з кра1вами членами атJІавтійськ.оrо пакту. Юrосавс~>і
старшини проsодвтимуть вашиіІІ в США.
Л11ще За амерВКВНСЬКОЮ ДОПОМОГОЮ

юrос.ІUСЬК&

ap~oik

моJІІе бути дове~ева до ст~ву моаuвоств прова 4 па операцаі
~вршts. маmтаб1в, що пов в3аво !І рух.овістю та к.овuевтра·І·
ВІСТЮ RОГВЄВОЇ СИЛИ. Без ціеі ДОПОМОГИ ЮГОСJІВВСЬК& а

моJІІе провадат• ;'fІІШе пасвІUІу оборову ва так звавомv ~:~~
иарськ:ому рвдvтІ", вІ4ступввшІ в

ropa Бо-.:віі і бе' 0010

38•

JІащавmи во~оrоІІ_і до.nвв Сава, Дув&ІD та Драм, Ае аеІПІІе
переважна. 6ІJJЬШІСТЬ васеJІевня. При відпові.Аво.~~&у :а: о3бросавІ
та ~шкоJІІ (3а допо.мог?ю США) 30 юrocJJucьux .аавіsій •оауть
~орІв~юватвся по ~вJІІ трьом б~а:авсьІUІJІ сате..аітu совnів

1

буд'\іТЬ спромоJІІВІ
.111і ва
ві•
·
•
. ,провадвтв
б
.
-....
r1110.."
-,
Dере.ІІІl.ІІІІ
передпр в, п
а о п
в стратегІчно aa:a:.u-·~ С .аовеВІ'і • шо

серб ського

.

...

є виходом ва рІвниву
о.
ер ед Юrос .11авіао стоіть веаі.Аа:•ц.
ве !Іавдаf!ВЯ перебудувати, відаовіжво .10 SJ&iнa стратеrіі, мре·
ж v mлss1в спояучеввв. Нова поту:а:ва заліsПІUІ аае аоІвsатв
еоrрад з Бавя Люка й вузькок:о.аіІва зui!IUIUI Сп.аіт-П іє.

6

дор перебудовуєтьса на копію вормuьвоі mвр..._ Так- Рчв•
ном створюється новІЙ додатконі шuх

тицькам узбере:а:а.м.
Щоб

повністю

змL1110ввта

сао.ІІ}"ІепІІ

аіІськ:о~
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ар111
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ЧвсеJІьвість армtи сатеJІtтtв Совєтськоrо Союзу становить

ВіJІ

1949

м

ООО війська

-

оставвє.

року совєтв вживають всі.ІJІІКИJ: захо.rrів, вама·

rаючвсь привестн сателіrві

армії 10 ·ОJІвоrо

звамевви"а й

зробаnr з вих ваІtйну військову пoryry, ЩІ) моrла б скрі·
пити ста..ІІівськвіі фронт у боротабі проти віль'!оrо світу.
Поруч з військовою уніфікацією армій сателітів, шо прова
двтьсІ метоАОЮ ставJІартизацІі озброєвв1 та буJІівввцтва

армії, Совєтський Союз звертає велtку уваrу на політвч
ве скріпІеВВІІ іх. Москва обсаІ!ІКує всі 3нач!Іі комавані по·
сар совєтськвмв офіцерами, ставов.ІJІІЧІІ ва чолі армій своіх

васаJІьвв.х JІержав соаєтськвх rевера.вів. Цt остааві 3аtОJІИ
піJІкресDОють веJІовір'ІІ Москви до старої віііськовоІ rellepa-

qji цих JІержав.
НещоJІавво в В1ршііві, поруч 3 іншами офіцерами поль
ської вапіова.аавоств, було 3асуJІжево 5 rевера.11ів за "спів
працю з імперіtлісrамв та підринву JІЇІІJІLвість". ОфіцерІJ,
шо під час друтоі світової вііівв бороnисІ проти Німеччини
ва боці союзви~~~;ів Мnсввв - західвіх JІержав, сьоrодві
ЗІПІК.ІВ з поJІьськоі армії. Летувв, що в війву перебува.11в
ва службі в Royal Air Force, виІІаJІеві з теперішніх че
хо-сжовапьких та польських понітр11вв:х збройвих сил. Сьоrод·
ві по.u.ськвмв пілотамн є .совєтські офіцери в ПОJІЬСLкііі уві
формі.

ОзброеввІІ. армІЇ ClTe.ІJirsвx краін поквщо вілрізаІІєтьсІІ
оре від одвото. Mo.1epsi арм1і мають сьоrодні Чехо-СJІо

ва•чвва та БопаріІІ.

СССР

сателtтtв

првб.JІизво 2 міжьііови осіб, пра чому, Пмьщ:t, маючи по·
вад J:ІівміJІьйовову арміК', посідає перше місце й Ажбавів,

35.

р

Полтаmевсь:кий

Армії
шо утриму~

у

ЗавдІІЧ)ЮЧВ високііі

проJІуктиввості

чехо-с1овацькоІ збройвої оромвсловоr.ті, всі піхотві

JІВВі3іі

комуністів. До тексту првсtrв ввеJІево речеввІ про "вір
вість й бе1межну віІ!ааввість Совєтському Союзові".
НайваJ(іввішою арміЄю дJІІІ МосквІJ е сьоrо.авішв11 бопар

ська армі1, А•е й трuвцііва JІружu вастава Щ,аівв ва1

Маріцою JІО Росіі всеж ве перешкоав.Ііі совєтаІІ празаачи
тв ва rоJІовві комацві

поса.ІЩ в бопарськііі

армії

пова.а

2. ООО советсь~~:вх офіцерів. Навіrь rевераІа Труtькото, що
восени 1944 року ІJа чоJІі болrарськІх партизавів вступвв
JІО Соф і, бу .во пі31ішг ро~сrріJІІІО орrавами МВД. З fTOpcr.кoi армії

зві..11ьвево

95

відсотків

старото

офіцерськоrо

корпусу. Навіть сивів 3амоавіх сеж11в онІа.Іево з ар.міі ІІК
"реаІІційввіі е.аемевт" іі воn відбувають військову вовив
вість у робітнвчах батальйонах ва будівпцтві укріп.tевt-.
Лише уrорські параrпутнсrи, що скІс.ІІаюrьсІ з перевірених
кемувістів ваажаютьс• вааіііввми.
Найбільш відсталою з усіх сате.аітввх армііі е румун

ська армі11. 0JброєвRІ румунської арІІіі е crape й ве ІІЇС·
ве. Чsмааа кіJІькісrь 'Іа:rвв має ва своєму о1ороєвв! руш
ввці ковсrру.t~пііі о'•тваJІQІІтв..ітвьоі лаввІІU. .Совєтсьаиіі
Союз ва румувсь"у армію ще ве звернув tакоі увата, ІК,

на првк.1а1, ва армаі По.Іьщі, ЧехосжІJва•чиіІи або Болrар1і.
В коротких варисах ми поаає.мо хараперастику
ВИХ арм!й СОВЄТСЬІІВJ: сатеJіrів.

суІІаС•

І. По.пьська армів

Вийшовши ва нові сrратеrічві корАоан іі піАкорввшв від
своє павувавв• вuвкі простора с:кідвьоІ Европа, Крем.аь
бажає уввкнутв відродженнІ своіх турбот з 1938-41 років.
ПоJІві8ва· рола ПоJІьщі,

1"

ае;JеІІІіІ.ІІ й то1оввото цевт

ра.Іьвоrо D.ІІІЦІІар.му ро1rорвевв1 советськвх збройвих св.а,
сІІвричввв аас11 до тоrо, що поJІьська ар мів

cra.aa

rо.Іовнвм

Чехо-СJІоваччввв повністю моторв3оваво. В ПоJІьщі, Руму
нії та У rорщвні ков11 ще ве ви жито з арміі. Автоматичні

об'єктом по.Jітвкв КремжІІ.
СьоrоJІві про п0.1ьську армі» ІІасів двадц•тв.ІЇrтІ жер•а•·

ншппі 'Іехів ввтрвмують критику й ве поступаютьс11 своі
мв Ікостsмв ваіівовішвм совєrськи111 та америкавським мо

вої самостійноств В3ruують пше окремі зовВІnІві деrа.ІЇ
увіформв. Від

де.Івм. ІІісл11 афери К1емевтіса в Ч!хо-СІJовачивві

ко

шв авсІІ .11ше крвхітві рештки. СьоrоІІІішв• по.І&ськз арМІІ

мавжввх посаааJ', почмваючв від комавJІира полку ·й вище
rеребувають rо.Іuвввм 'Івво.м совєтські офіперв, JІВЩІ) ве
братв до уваrа венаqну q 1сrвау вцівІJІІJ: чехо сл1ваць~~:вх

є зовсім вовою ар.мієао, шо їІ по1атки бу•• зак.ІаІеві 1943
ро11.у формувавІІІІІІ в СССР ао•ьськиt часrвв, що іх чвсе•ь
вісrь буJІа JІове.ІеІа АО 8-х Аввізіі та" звавоі арміі теве·

.11еввя кореспондента з Трієсту, "Штурм", ч.

авіяцІєю Туреччини, Греції іі Юrос11авіі стоіrь як

ва

1, вересень 1952.).

cua.ay

староrо оф:Церськоrо кор11усу

руzливвй ro·

На острові перебувають совєтські морські старшини й військо·

ловвиіі ре 1ерв 6-а амервкаась~~о:.а

А.11баuіі є опірuuмІІ пунктами для совєтських підводнuх човнів.
Длв комавдувавви атлавтійського пакту ва Серед3емвому морі
та ва Бuкавах,. Албанія є .,uоІКем в спину". Ця небезпека
ма11а б бути усунена в першій ф1зі майбутньої війни. Совет•
ж, вавпак11, вамвгатuмуться відновІІТ8 порушений теперішнім

вих операціях. Ра юм з брітансь'І:ою фльvтою вона є господа
рем ва СередJемному м<>рі й забезnечvє морські ШJІІІХВ поста·
чаввя ре3ерва мв сою ІВиків. 1 треrі 11 ІІОВ'ІІКtІИJІІ чввн&~~:ох є аме·

ві ів:~~евери. Порт ВаІІьо~tа й інші бухти СІ(ЄJІястого рбере••я

укJJадом сІІл зв'язок між АJІбаRією та Болгарією. Бо.1гарськвй
наступ на СкопJJє, пов'взаний, мо:~~лвзо, з у11:аром на Салоніки,
sідрі3ав бв Юrославію від Греції.
Якшо пов'язати~ одне ціле окремі часnав цього викладу, мо•·
на твердити: ВІд рІшучого

повороту

f946

року, кола Москва по·
H<t. БнІ!анах uов ·

терпіІІа фіяско в Греції, по.юження Захо·tу

сякчасво скріплюється. Після амеряка11ськвх гара•пій й uocra·

чаная зброєю

r реціІ та Туре'ІЧІІВИ

1947 р., ЦОСЛІд\іВаІ 1948 ро

ку розрив Юrославіі Тіта 3 Москвою. В осен11 1951 рокv Гре·
ція та Туречч.1ва я" ІЗ·а й l4·a держиІІІ ІІрисrу.Іили до атлан·
тійського оборонного nакту. Це приве:ло чимо~ле збільщевня
військової nоту~~:аостІІ, в першу чергу за рахуиок СІІJІhНОЇ ту·
рР.цькоі армії, й uродов.квло об<>ронввіі ва11 пр<>тІІ пове11і стаІІі·

візму ва Схі~~;, аж до турецько перського кор!{ову. Тим самІІм
бу.11о створено передумова дІІя об'єІІ;ІІанЕІя ВІЙськово слабких
дер~~:ав між СередJемвям море:~~ та Пе;::~ськ:ою зато"ою в свете·
му оборони БІJвзького Сходу. Віо. кіІІЦя 1951 р. Юrос111вію по
стачається амерІІк:ансь"кми військовими матеріялами й таким

чивом 3&Крвто єдвввіі розрив в об'>ронtІому фронті між: Кара·
аавсьuмІІ А11ьпами й Са.1онік:амв. Врегулюванням командНІІJt

осяrіа, васJІідком

створення "КоманДуааьни

ПіндеRввй Схі~",

забе3печується операт•вва співдія а балканському районі.

Накінець ве можна забуватІІ, що 3а арміямв й тактичною

ф 1ьоrа що,

за.а~

авкористовvючв

свої авіаносці та десантні судн:і, мо•е бр.на учасrь і в назем·

р11кансмі та брітанські з'едваuвя ввввщувачів та бомбарду
ваІІьваків,що стаціонують на опірнах оупктах ПівІІічної АфрвкІІ та
БІІи3ького Сходу.
Таким ЧІІНО.м uале~~:вrь вважатІІ, що юrослввсько-грець"о·

турецький обороввиіі фро11т на південвому С~:оді в майбутвьо·
му ввяв•ться настількІІ СІІІІьним, що матв;~~е зкоrу ефекпвво

перешкодвтв намірам arpecii з?оку МоскІJІІ та іі сате•ітів. а у
випа.дку совєтс~кої arpecii в цьо:~~у райові - пов'и~~:е З!І&Ч·
ні совєтські збройні СІІІІИ іі твм самим віднапружить фронт у
Захі~~;ній Европі. Ue вам треба матв ва ува3і. Західня вііісьІІова
думка звикла до того, що при поріввиаві с•л в мо•л•вій майбут

вій війні, звертає гоІІовну увагу на середній відтІІвок між Пів·

нічавм морем та Альпа.ІІІІ, вважаючи, що тvт првйдетьсв проти·

ставвтв совєтськвм двві3ія:~~. rо11овні збройні свJІІІ атлавтійсько·

го пакту та европейської оборонвої СПІJІЬІІОТІІ. Прв цьому, при
такому поІJо~~:енні речей. Захі-1 постіііІІа првІІ:<ЩІІть до uесвмі
ст&чввх РнсновІІі!І, колв ііо.етьсs про переважаючу кількість
совєтських дввіJііі. А11е такі ро3рахункІІ є фаІІьшив&мв. Захід
мусвть думат11 щиршамtі машrабаІІІІІ. и"щ) хоче ввміритв дійс
не сп:ввідвошення сІІ,, Сьогодві зброові СВІІІІ атІІантійського
пакту на піваенвому СходІ ва далеко перевашують збройні св.111,
що їх •·оловuвіі штаб upra11iзauiї атлакrійсьв:оrо пакту збврасть·
ея ро3будуват11 ваступаого року tІа середньому
відт&вку
Евроu11.

ill'l'Yi>M
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Віталій Бендер

Дніпро

•

ОГНІ·

в

rдо 9-річчв форсувавви)

На початІСу вересви 194З року армії всіх трьох т~к
зваввх украївс~оквх фровтів об.ІвшвJІи семвмісsчву по3вцій·

pora. Првrо.Іомшеві німецькІ вІвська ве спромоrпс:а ва

перейш1в 10 наступу. БrrвІК'ІІМ об'єктом цьото уаару буяо
доспвевв 1 .1івіі Дsіара. Ч!)тврма масовими а!>токамв совєт·

.11еввв і В3ата.Іі демовструваИВІІІІ скрайвьото cansxy у ві.І·
вошевві· 10 теренів, шо, заава.аось, втра'Іува.па. па ва

ву війну і під особистою коорІввацією марша1а Жукова,

сьvі армії змеж• нІмецьку оборову і, пр_ваер:ІК~ючвсь тактвкв

ве.1вквх обІодів, скеруваІвсь ва Нвкооuь, ДеІuропетровське,
Кременчук та Киів, за.1вшаючи причорвоморську смуту
ва пізніше'' цебто ва відріJаввв іі від rоловввх сиж во-

rідsий

спротив і своє безси.а.ав

ва.Іоrуzува.п ••щевnм

украікських cer, стріІІвввм безбороваото цаві.ІІоВОІ'О вас:е

завжди. Qqевиаво, такі метоп оборови вше запа.uовuв

в ·серцtх черво&оармійців по•уттв веаавиств і ао•ств і rва·
.ІВ іх воереІ, "ва захід" швВJІІDе, віж вакази верхоаоrо
rо.11оввокомавдуючот3, вки111, розуJІІієтьсв, був Ста.Іів. На

~"------·----·--------------------------------------------вані диві Jii, чотврв .ІІаJJьші

ра.1а Берліеrа. В JІавІІх сьотоІвішвьої. ао1~ськ~і арм•і немає

:аодвото офіцера, шо в час }ІРrтоі ~~~~ово1 в•в~ перебув.ав
І DО.ІЬСЬКВХ чаСТИНаХ ПрВ OOQI заХІ.ІІ8Іt

аІЬІНТІВ, Ве

ЗВІ•

п

ольщ•.

4

- в механізовані. Формуm~осв
в JBi тавкові JІіІзіJіі. Пщотоваво кuрв JІJІІ 20·х резерв

вих дивізій.

.

На вваааок вііівв требз рахуватвеа з ооаьсько10 ар•;є\0
св.ао:{) до 45-50-х дввізіі. Самі поІіСІокі ІUізіі JІІOJryn.

заtо.ІІивсв

зв'sзуватв 47 зап.аввоваввх .11ввізій маібутвьоі Европеі
ської Армії. 0Jброєввв поJІьськоі арміі, разом з тааамв,

вuто офіцерськоrо корпусу. СовєтськІ rевера.ІІfІ ~омав.ІІJ'ЮТЬ

є совєтськото взірцв і йоrо мо:ІКва квааіфікуватв мо.аерп111.

:аrаючв ва те шо з 229. ООО поJІsrків, ,що бра.Ів участь у

'

війні по боці захіІвіх потут,

66. ООО

поверву.авсsr до

Реортавізаціs армії, шо іі шалевими темоамw

провавта марша.JІ Рокосовсьnіі, пр~ве.ІІі JІО русвфікаціі,
віЙСLКОВО·ПОВіТрІВВМВ SЄдВВВВІМВ, ТВВКОВВМВ З ЄІВаВІІМВ,

Також по1ьська авікціtr чисто поаьсь'!(і ка1рв вкоі
розбуаовуєn.св шввnвмв

кож

військовами учв.nща.м.в й керують військовою таємною роз
віІкою. Заступавк мівістра оборови і вача.ІІ'>ВВК rевера.ІІ'·

ночасно змевшуюrьс~r,

темааа.

рови й rеверал·івспектор бойової підrотови тев. С. ПоплІв

.1ітаків совєтськвt ковс~рукцііі Лав-17 та МІf-15. З х rpya

Вова ~ьоrоаві скаа.ІІаєтьсе~ з З х труп ввпщуваІІів та ІDYJP·

воrо штабу rев. В. Корчиц, .11рутвй заступавк мівістра обо·

МОВВКІВ, ІЦ) тепер tІeJЄI)JO;tDIO!OTb;І за ptlfBQC ТfрбіІІОВП

ськвй, комакаувач артв.11ер•і rев.-JІьойтвавт Бевжук, вача.Іь
вп іІDКевервоі с.JІу:ІКбІ rе'І.-.Іьойтвавт Бзра••.•овськв~, ва
чажr.ввк комувікацій брвrааввй тевераа Р. МааІвовськвв, ко
маsаувач моточаствв брвr.-тевер~.ІІ Матвієвськвй, ва~а.аь

.петквх ?омбар.ІІувая·ь'Ів"tв, оtв1і rруза сереІІJЇІ бомбаржу

ввх св.1 тев. Турке.ІІь,

ще ве переввщІаа св1в, що і1 ма.Іа поnсь~rа Ф:0о0та

ввк розвіаn брвr.-rевера.І КашвІков, .~о,4ава;вач по~Ітра
комаuува~

вІвrьково·~орськп свж

віцеа 1міра.ІІ Шароков, командувачІ тавrоввх з єававь тевf

ра.п Сухов, Барівов, по.повпк К.
Міха.uів і Кінасов

-

І:ВJІІІDТЬСІІ

Шевченко, тевераж~

вподцtмв з

совєтсько1

армії, совєта.квмв тромаІІ&~ами. Чо~вр•ома військовими
окрутамв, комаuують також совє!сьrн тромаJІІВІ!_ rевераяв

Кевевв•, Раакеввч, П0.11тужввськвв, .СтраІКевськвв.

ва.аьввкІв та оавоі rІJуав травсаортоввх .аітаків,
500 апаратів.

paso• -

Військово-морська ф.11ьота віастає ві& цвх те•аіа роз
витку. Вова сuа.ІІаєтьсІ врвб.авзво з 50-х ма.Івх оnІІІІІUо і

19З9 роком. Гоаовну уваrу звертаєnса ве ва

aepu

аобі.~~о~~~ев

іІа чвсе.Іьвоств баrатоrовважввх ОІВПDЬ, а ва роsбу.аову
првбережвоі ф11ьоrв і скріп1евви стратеrіuоі •оп, tмоаа
йдетьсв про укріпаевві об1асті уJбережав), •орсьпх і ао

вітрввиs пуапІВ

r.ІІИВВ, rаавськ

rдaвQirJ і CвiвeJUOue, ЩО

стовть аід прsrмвм ковrро.1ем совєrів.

форм совєтськвї і по.11ьський м~~ша.а ~?рвстуєrь~ІІ певвим

Є всі озвакв, що Совєтськвіі Со10з ваматаєnсв роsбу
дувати DО.ІІІоську армію в поту•ввй івстрJІІІf!ВТ ваацу. Ц.

вів набуває авторитет

тоІІІотеввістІD середніх та старших оф:церів. Не

Не моІКва заqеречуватв, що васІІІком

переве.ІІеввв ре

авторитетом в су•асsів по.аьськ•в арІІUІ. О~тавв1м часом

справа поквщо rаяьмуєтьса реорrавізапією та ве&остаТDОІD

воsків і старшва (обмувJІвруваввв, харчове забез~ечеввsr,

ва це, цо.аь~ка apмisr крокує

покращаввsм матерІІІ.Іьвоrо

а.Іатв,). Ще Jrіко.аи армі• ве

ма.аа

забєзпе•еввв, ІК за Рокосuвськоrо.

такото

.

За остапімв івформапіsмв чвсе.Іьшсть

ставу

матерІІІ.Іьвоrо

•

по.І~ськоІ

..

арм.ІІ

дОСІІІ'аЄ 5 t 0. 000 осіб Й СКІаJІаЄТЬС:І З 16 Х ПІХОТВВХ 1881"
зій, З·х окремп артвлерійськвх JІІВіJі.й, 12-х тавковt~х по.І

кіе 5-х ів:ІКеверваr по.1ків (саперввх 1 повтовввх), 5-х по:~·
ків' зв' 1 зку та ві1повідввх JІопоміжввх частвІt та ~rаб1в.

Як і всі армії 1ержав сате.Іітів СССР, поаьська арм11 ~оз:
бу 1овава за совєтськвм взірцем. Чотврьом типам дивІзІв
ва.ааєтьсt аеревата:

1. ІІіхотва дввіJіа: З піsотві пожк•, 1 ар:. поак, окремі бата.1ьйовв різвоrо роJІ)' війська, р'аз НІ - 11. ООО· чо·
.ІОІЇК.
. .
.
2. МоторвJовава ІИВізів: 3 .!'оторв3~вав1 о•хuотв1 пожкв,
1 полк моторазовавої артuер11, окремІ батаяьвовв, разом
- 11. ооо '101.
.
.
•
З. Механізована аввіJів: 2 моторизо~авІ ПІХО~~~ по.Ікв,
1 танковий по.1к, 1 по.Іr моторвJовавоІ арrвІерІІ, окр~мі
бата.ІЬііоп, разом - 8. 500 ~u.1.
.
4. Танкова ІUізів: З тавковІ uоакв (270 тавк•в), 1 пожк
самохіІВОЇ арти.Іеріі, окремі ба!uа.JІЬЙО~:В· раззм.- 7. ООО чоа.
По.ІЬІQа по.Ііаева ва 4 вtвсь&овІ ок~утв. Варшавську,
2. БвІrощську, З. Вроц1авську, 4. ~рак1вську (дав. мапу).
Чотврв піхотві .uвізіі тепер реортавІзовуєтьа в моторвзо·

."

.
,.еІІтву
армІю

ваереJІ,

заажuо..

аеретsорюю..а. ва

в московському севсі: заснована

~арша~ська Військово·по.ІІітв•ва Академів
ІдеОJІОfІЧВВМІ В810ВаТЄ.ІІіІІІВ, ПЇІТрВМJІІВЗ

1951

аостачає

JPIIOJII

року

ap..UO

ІЇІ.І,ВЇСІ'Іt

в армії комувіс:в•вої Оо'єаІІавоі Робат.tв'Іоі Парrіі та СОІО
зу По~ьС&kоІ Мо.1о1і (прото':'ип совєтськоrо комсо•uу),
ввеІевІ Рокосоаським 1950 року с1ова првсвrв:". . • нпо
хвтво .й твердо стовтв ва сторожі

.м.вру в JІавах

аору.

s

Совєтс~окою арміє10, і ва ввпа1ок ваDІІІУ боротва разо•
з вею у братвьому союзі" забезаеч;ІDn., sa .IJU08t
Крем.111, успіх перетвореввІ по.ІІІ>СІоквх зброівп св.І ва
іаструмент російсь•оrо імперіt.Іізму. Цьому мuв б .Іоао
ІІІотатв й створевві. в По.11~щі на взірець соаасмп

"ДОСАВ"-у, .,ДОСФЛОТУ·'-у та "ДОСАРМ'"-у - Ліrа
Повітрвnх Св.1, Ліrа Військово-морської фаоп та Jlita
ПривтеІІів Bosrкa, що rотують ка1рв 111 армії, ароваІnВ
Т, ЗВ, nІОПрІІЗІВВУЮ ООдrОТОІКу".

А1е, ве зважаюu ва всі ваматаввв Мосnв аеретворв.
ТВ СОJІ·а~і~ і офі~ерів .по~ІоСІоКОЇ ар~іі ва СІfІ:ВІПіі івстру
ІІІеВТ рОСІВСЬКОТО ІJІІПерІІІ.ІІSІІІу, ICt ІК, Є всі

ai.ICTU8

TB, (а оставві ~вутріr;пвь_? по~ітв~ві по1•і в По.ІWІІі qe

ruacnep-

uyІDтьJ, що а1д час мавбутв1х в•іськоввх noІti, сво во.n
(;Ьkото варо4у, разом з івmв111в аовево.аеввмв варо1аа СССР

повернуть свої батвета й спрвмують і:а: віств вроп аосков
ськоrо DОІІВО.ІЮВ&ЧІ.

ш

16
ківепь вересвв та в сереJІвві >~овrвІІ совє1·ські

т

армії в за

тальвому JІОСІТ.ІВ Двіпра і поспішно почали тотуватись 40
йото форсуваввв. Лл11в rоловІ10rо коорJІиватора виrЛІJІав

у

р

м

ра~ був ч~вом кадровоrо вовцтва

JІа.ІекосХІ1ІВІІ

арІІн;r, то

лвшровсьkІ перемотв можна вазаати чввом .Івдька з уІІраів·

с~коrо степу. Мобі.Іі3оваві чоJІовікв ва відбитих

теренах,

првб.аи3во так: ІJер~ІіJІ Двіпра чотирма rоловви)Іи трупами

оті 111111ькв з к.1увками, шо заохочуваві Dі1ІПО.ІКовввкамв віл

бі.1а Нвкоао.Іsr, Двіпропетровсь~еоrо, Кремевчу"а і Києва та
.Іопохіж:ві переправи менших частив біла інших міст. Проте,
обов'в.:t~еоввй перехі.ІІ мусив статвсІ в чотирьох зазвачеввх
пунктах. Зsіl(си, по перехоІІі Двіuра, кож:ІІа rрупа ділІжаса

політикв "іскупіть віву кров'ю" і котрі чорною веувіфор·
мовавою масою заJІвва.Ів німецькі зuв, вови 11краз і ста
JІВ оJІввм з тих ко3Іів віІuушевва, що ввмв так батата

б ва 4Ва крв.1а, ко•ве кра.11о ваконувало б окреме завJІаввв.

совєтська віііськова стратетів. Ці дІІІЬІІ:ІJ, шо ве бра.1и уча
сти 8 боІХ Ва біІЬШУ СКаJІІО і ІІJМЕЛВ 1 ШО ОТаК ra.ІODO.III

мала йти ОJІВВМ

.11обіж:ать до самоrо Верліву. l'a ставши ва піщ:tві 1Івіпров·

ва Мвкол1ів, а JІруrвм - ва КривІІіі P1r. Твм часом аіве
крило Двіпропетровської rрупв мало с11rвутв Кривоrо Роту
також:, і таким чаном з'є11наrвсІІ з правим "рилом Нвко·

ські береrв, нарешті зрозуміАР, шо спере1у ж:втта мавчвJІо

Так, Нвкопільсь"а rрупа своімв криJJамв

JІвmе оІввм шансом із ста. Озброєні позав'Іораmвімв пор·
ж:авілвмв крісами

· всіх

окупавтських армій, оці

"чориоко·

остаточна

ж:і" чв "чорвосорочввки" (так іх ваJивuв за брако• ОJІВО·

жіквіJІаuіа противавка васrупв.11а б пізніше, 11к бі.111 СтаІів

строїв) -- rце й бу.1в ті С.Іавві, котрвх зіutвуто першах
в Двіпро і чвв кров, мабуть, зафарбува.rа raa червоно й
да.11еку босфорську протоку.

піжьськоі rрупв, уrворuючв

ОlІВІІ

з коrлів, JІе

rрuу. Праве крв.1о Двіпропетровської трупи ма.1о .11ійrв .110
Кіровотра1у і з'є.'ІваrвсІІ тут 3 лівим фІаІІтом Кременчу
цької rpyпD. Своїм праввм. крилом Кременчуцька трупа
мусїжа трвмати копакт з окремим фронтом маршаJІа Ко
вєва, ціІ'.ІЮ котроrо був Киів.
І ф'орсував&а почаІОСІІ.

Найкраще

пове.ІОСІІ Дніпро·

петровсьІІій трупі. Ії передові частнвв, скр=п.1ені кількісвами
танковими з'є•вавввми, швидко перейш.11и Двіпро і, ве 11а·
ючв вімцвм вроств в зем.1ю, П(Jтисву.Ів іх до П'мтвхаток
та До.Ітввцево, тримаючись курсу Кривий P1r та Кіровоr
ра.ІІ. Б~JІа Кременчука форсуваввІ ватрапвJІо ва запек.JІішвй
спротвв в мuів і з вевелвквм запізвевввм Двіпр<І в цьому
пу.вкті був переїJІеввй. Б:лв Нвкопола... Читач, мабуть,
пам'атає, шо іSі.1в Нвкопо.вя совєтські армії зататв.ІJв Двіп·
ро трупа"•• ue ва праввв береr ста.1в аж: вес11ою 1944
року. Це вев11ача 110.10 Нвкополв зіпсувала веrь ввшеопв·
саввй п.1ав. Чо~стввв Двіпропетровської rруов азв.1в Крвввй
Ріт і піJІіRш.Ів під Кіроsоrрад але, ве діставши uотрібвоі
підтрвмкв від НІкопі.Іьськоі та Кременчуцької трупи, пізні·
ше ста11 dотромІеві вімцв111в і відrисвvті вазад за Двіп

ро. Лише армії марша.Ііа

Коаєва та Ватутіна

JІобалиса

Кремев•ук палав вож:еж:амв і т•і•в ва вуJІвцвх обrо·

рілі трупи дітей і матерів. Дввво.Іьська епоха

cro

зціпвла мі·

позурами смерти і доківчувалІ призначеввв свото бут·

тв: руйвац:ю. З1 Дніпром вімці вавово зоІвталвсв в за.Іізо,
а ПО цеі бік Даіпра JІЄСІТКВ ТВСІЧ. ЧОрВВХ .ІЮІЄЙ 1 ІК КО•

марі, тотува.11в "олtвкв", шоб ва К(ІJІІаВІУ "Ваєрьол'' віJІ
ча.JІвтв віІ берета в обійми смертв. !"П.Іааu" - це веве·
.Івкі міJІевькі човни з Івкту, Іуж:е .11ereui. Пі1 час переп·
равв вовк лвтає ва "пл.:вок", к.аа.11е поруч себе кріса і rребе
обовома рукамв. ПершорІІВа річ ІJІВ спорту. А.1е ппвти
ва вій пі.ІІ зІввою кужь, оі1 постівввм обtтрі.Іом ворож:оі
артв.1еріі та під nікуванвам "штукасів" бодай та11і с:аор·
тові вправи вікон звову вам ие прийшлось прuтвкувати.

До тоrо ж: ці "u.Іавп" (мабуть тако• росіііськвй виваsіІІ)
ввввв.свсь JVЖ:e зра1ІJІВВВІІІВ і хто ве вмів втрвматв ба.Іав
су і перекивувсв, а о~отоrо ве вмів пІаватв, .ua тако
то форсуваввв ківча.Іос• 11овто переІ пм, вк ііото поцілв

.Іа німецька

ку.Ів.

Такий

бож:еві.Іьввмв

очвмв

воставвє

от.ІІІав б.1аквть веба і віІІававса ва .Іаску сер1втото Дніп

звачввх усаіхів, бо взrжв Квів, ввйшJІв ва Жвтомвр і бy
спивеві німцІми шойво в Шепет•вці. (Трьома дввмв
піJвіше вімцвм вдuось відбвтв ЖІІомвр вазалj. Це так
ба мовити, івформатввва сторова зrадавоІ кампавіі. Якщо
товорнтв про детаяі, ми JІОКJJаІвіше опвшемо перехіІ Двіп·
ра бі.Ів Кременчука. Ко.1и хтось 3 чвта'Іів брав участь в

ра. Скі.1ькв Іх првютив С.1авута ва вічввв спочинок, зва·
ЮТЬ JІВШе матері, В,/1088 і JІЇТВ, ЩО, мабуть, і СЬОFОJІІІі ВJІВВ

J!Ьому перехоаі,

З тоІввв чвс.1евві "Катюші" заввва1в злістю, ШІІурІІІО'ІІJ
через Двіпро індуктивві стрі.1ьиа. Трв rодвва аіІрІІ кжеко

JJB

.1111

знаємо, шо такий матвме, що розказувати

ці.Іе ж:втт1. Той, хто мав

шаств

лише

читати

фровrо!.'і

ЗВіІОМJІеава, JІІО'ІКе АВКуватв СВОІіі ДОІЇ, котра 9111BJifBaJІaC&

вц ввм і ве кваужа в серuті буруни Даіпра
менчука, а ше rірше, білІ НвкоаоJІв ...

•

*

білв

Кре

•

А ше бі.1ьше JІ&лосв вашої украіsськоі крови. Як копс:ь
Вон за.1опотпь ва.ІІ Украіною с:ввьож:овтвмв прапорами,
1умв

про

ведо.Ію

вчорашню і ОІвою з твх дум обов'взково бу1е "Дума про
червові Ів•провс:ькі хвв.Іі."

ВіІкввеввв німців

110

Are

облвmім цей .ІІірв3.ІІІ.

Двіара

веве.аквіі відрізок часу, бо навіть

порівааво за

cra.1ocsr,
вімці

піJІ

час

с:воrо

усаіІПВото ,.llpaвry" ві.Іс:тавь від Двіпра да ДівцІІ покрила
пові.Іьвішим темпом. До тоrо ж: ІОСІrвеввв совєтськамн
арміамв Двіара сталось без біJІьшнх втрат, шо в свою
черrу ма.11о позвтиввві вuавв ва мора.1ь стомжевото війвою

вовцтва. Все :ж таки форсуваввв ріkв, в етапі війви вай·
бі.1ьшоі з часу с:та.1івrрадськоі епопеї, помітно піІрвва.Іо

с:О.рвтуuьві акості ко"ІКВото червовоармійцв. Бо Дsіаро

-

ае ве Доs, акай аерей1ено по- кр ІЗі зимою без звачвішото
німецькоrо соротtву, це ве Дінець з йото аі.Іввами, 1е

вавіть танки ве потребуваJІв повтовів, це ве
Даіаро аересік

10pory

широкою то.1убо.,.

М.ус·рівчак.

JІевтою і, ЗJІава

.Іось. перІСТJІІ8П іізможуть .авше СІІааві.

10

заrоду, чекаючв вістей.

Ранком,

vо.1в

білІ

Кременчука

совєтські

поча1и мо1отвтв праввв береr пілтотовкою,

rармаrв

кожвай

леаь зрозумів, що за анм почветьrа с:uравж:вв

стрі·

"бойвв".

ті.Іа землв, немов би ве.1вчезвві чавув зі сІІІО.Іою рокотів

розпечеввІІІ ваквпом. "Лаrв",

"М•rв", "Яка",

старенькі

"1·16" вввіть "кукурузввав" (,."оро.ІівсьІІа авівціа") вапву·
JІвсь ва праввв берет і кІюва.Ів iioro серійввмв ваворота·

... Оі, ніс Даіпро крови. Лаисв вею. Лв.11осв вімецькоІ
кровв, .ІВ.Іос:в ва втіху Тарасу іі ,,братньої" ІІІосковсь~оі...
співатимуть ва ІрІІІарка::: rл··пці ве.JІІJКі

.ІВТЬСІ

Якщо Ста.1івr·

ми. То1і ва JВІЛІО асе стnх.Іо, вемов би

зем.1в

вепоруmвііі точаі і отак саочвва.Іа в зата.Іьв;іі

ста.Іа

ва

мовчавпі.

ОпісІІ, сповrавво, ва•.е б івствІІІтввво, ва В(ІІУ впuв тв
сnі "п.Іавvів" і смерть почала збвратв своє батате ж:ав·
во. Піс.1в артв.11ерііськоrо ціпуваввв вімеаькв:z позваіі, ЗІа·
ва.1ось, там ве .Івша.Іосо місав комарвм, ве то, шо .ІЮІІМ,

а.11е sіба вімці .ІюІІ? На.uюІ•м• вовв вазвввJІа себе і ва.ІІ·
JІЮдьмв вовв сарав.Іі бу.u, првваїмві, бів КремевіІука.
Вовв зустрі.1в вастуuаючих таким вотеем,

шо,

зІаВІJІось,

трвrоІввве засввуваивв іх боабамв і сrріаьвамв, ве зро·
бв.1о ім вайменшої шко1в. Соrві ixRiz: ку.1емеrів, сотні тра·
ватометів, навіть зевітві
тараати вехвпІвсь поземво,
вмохвості стрі.1ьва - все ае оскаж:еві.Іо ваквву.Іось ва

Двіпро і тріски віJІ "unвків" злітажв 10 веба і .1етевько
пада.u ва червоnау .авіпрf)вську во1у. Го.1ос знову забвра

.Ів еСКІІJРВ "Лаrів", ЗВОВJ ТОІВВа.ІІІВ ревІВ "Катюші" і ЗІО·
ву ва во.11у uаІа.JІв "а•авки",

а.1е

вімаі

ве

посrуаа.Івсв.

Так ці.аі Іевь ... Так ІВа ві, тв'ІК.ІІевь, JІІіІ твж:ві ...
ІІрвречеві .1алькв з у~rраівськвх се.І і хуторів "іску·
аа.ючв ввву" (вввв ж: ~вьоі ті.ІЬD й бу1о, шо поаа.Ів в
ПОІОВ
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ВЇ.ІІІців), ЗІХ.ІВВІІІСJІ ХВІ.ІІМІ і, рОЗКВІІВШВ рукв

ЧИТАЧАМ

ВІДПОВІДІ

lJiд редакції: Після амходу 11 світ нершого чІІСJІа ж~ р·
Ba,Jy .,(lІтурм", pe18jj;Uill О1'РІІМуt: ІІе/ІJІІ(е ЧІІС!ІО ЛіІСТів ІІЇ.t ЧІІТЗ·

чін з ЕвропІІ та заокеаuськвх ІІ'рІіЇІІ. Поруч з назснлвнн"·" сноіх
статтеЙ, 381ІІЇТОЬ: і поба:JКЗF 1>. ЧІІТ8Чі - КОЛІІШІІі ІІОЇІІІІ СОВЄТСКОЇ
ар.>Іїі,

нетеранв

арміі

УНР 1а Учасни~в українсьІІ',,Ї партмзав·

ської ВІІ3В<НьІІОЇ бuрогьб11, часто звертают>-СІ з рі.томавіruн·
:>~и пвтанвими. На нвтанни о.:обвстого характерv редакція над
СІІлає відповіді
о~о:ре.>Іо.
На tІttтання, що своїм харамтерnм

.\ІОЖУТІ> 0\'Tlrl ці&:ВІІl.\\11 .'\~Я ШІІрІІІІІХ КіЛ ЧІІТВQЇВ, )\11 ІІідІJОІІі.:І.<н:.>\0
на сторінках

нашо;о

жУрналу.

Питавии: Скільки тонн бомб скинули аль
явти ва Німеччииу в другіВ світовій війні?
Скілки бензини випалала авіядія альянтів в
другій світовій війні? (P.ll-1.o, Фрав~<фуртJ.
Відповідь: За афіційввмв Jаввмв, авіаціа альавтів

uротІІrом JІpyroi світової війвв сІІввула ва Німеччвву 110.10

1300 0011 товв бомб. Всьоrо бу.1о скввево аnивтамв ва
2 69~ 0('10 тов в бомб. В повітравих операціах про
тв Німеччини авіац1и за1ідніх а.ІьІвтів спа.Ів.аа 350 міJІь
йовів товв бензвив (совєтв своіх .11aux ве по.ІІаКІть}. Лише
впродовж одвоrо NЇСІПІ війни 1944 року, пі.ІІ час перемоrв

зовнішви oxopmt~ КреІІІІІО переб•ва.Іа в оуках ВіісьІІовоrо

У'І&.Іvща iN. UИІ{ СССР (нивІ імевв ВерІоевоrо Соаєта
СССР). ДаJІі: Мос~<nвськuІfІ ПроJІ~тарською Давізіею 1q37
року комав.ІІуваd комJІав Гор11чов (аізвіше - кохкор, ~to·
!"авJІир Кавал. Козачоrо Корпусу, розстрі.uuі во спрuі

fvxaчeвcьkoro). Петровськвй в тоі час кouupae кавuе·
рійською

днві3ією

в

Новоrра.І-Во.Іавсько~~tу

і ве

впав

.,одною з перших •ертв"
1937-38 рр., а ше .ІОІшаі час
перебував ва комаВ.ІІввх поса.11ах уже в равзі ко•кора.
Пtзвіmе вів попав у ве11аску з івmвх првчвв і 1940 рокJ

йому ве бу.ао наJІаио равrв reReoa.Іa. На початку оставвьоі
війІІа вів повернувсІ в армію. Пepmoro твжви віівв в пресі

бупо nпубJІіковаІІо Указ ПризвJІ•і Верховвого Совєта СССР

r.

про вадавви кnмкору л.
Пеrровському звавви rеверu
.аьоіітвавrа. Пеrровськві, комав4уючи корпvсо•, застріпвсІ
в

Gi.11opyci

в отоqевві,

року. В ваступввх

1941

uc.au

Европу

"Штурму'' ми
Пе1 ровськоrо.

Ва.І ІПОВСЬКОІО ф.ІЬОТОІО, амерІКаВСЬІІЇ ПОВіТраІІі збровві
СИЛі! СІІЗ IIA.tR 3,5 NІ.ІЬЙОВІВ ТОНН беІІ38ВВ.

ви

Питавии: Як впливали бомбардування аль
JІВтів ва розвиток німецької авіJІційвої та тавко

Відповідь: 1934 року. Toro ж C&JІoro року вперІRе
вaropoJІжeuu чвавв11м 7-х по.Іtрввх .Іе"вів: Мвх. ВоІов"nо·
ва, Ів. Дороніна,
Мак. Камавіва, Мвк. ЛtаіІевськоrо,
СіrізмуВ.ІІа Левавевськоrо, Маврвкіи С.1єавєаа, Вас. Моао

вої промисловости? (P.Il ko, фрав~офурт).
Відповідь: В .ааввх, ЩІ) іх по.11аємо, проJІvІщіІ ні
мецької авіtційвоі та танкової оромв,Іовоств 1940 р. бе
ре!t.СІ за 100% Оrже: 1940 року Німеччина збудува.Іа
10 200 .аітаків та 1 500 тавків (1000fo}. 1941 року-

11 000 .ІіТаКІВ Та 3 800 ТаВ.КІВ, 1942 роІІу -

Питавии: в варисах про підсовєтську дій

сність, що їх друкував п. Височевко в канадій
сьв.JІ][ украївсьхвж часописах,

нарве

Питання: Якого року в

r ер о я

про

LCCP

історію Л. Г.

введено зІJаа

~ овєтського Союзу й кого ВВІІІІ впер

ше нагороджено? [l.Б •о, Н~ю Йор•, СШАІ.

кова -за спасіввв 104-х т.зв. чеІюсківаів.

Питаввв: Як офіційно вазввает•св зиІUІе.
вита совєтська "Катюша"? (Ів. П-і, НІ~~tечч.ава.)

14 200 .1іта ·

ків та 6 300 танків. 1943 року - 25 ООО .1ітакіа і 12 ООО
тавкІв (2290fo), 1944 рnку - 39 ООО JІ та11ів та 19 ООО
Т8ВІІІІ' (285°, 0 /).

друкуватимемо

Відповідь: fвар.ІІіісьа.:ві ІІІЇІІомет

тввuй

Ааарат

Косrрікова

(пріsввІQе

"РАК" -

Nо.ІоІоrо

руктора).

Питавии:

Яка

доли

П8с••е111181Lа

Мате

Заль101? (С. Г-о, Га~~tбурr}.

Відповідь: Мате За.Іька -

автор твердить,

vropcьnii КОІІІJІІЇСТ, UIO

що під час "змови" Тухачевського, Московська
Пролетарська ДввізіJІ, що весла охорову Крем
ли, під проводом свого командира Л. Г. Пет
ровського мала взJІТJІ штурмом Кремль і Луб

оісJІа гtрІІІІvmеІІВІ vrорсько! рево.1юціі аеребуаав ва

розстріmuІо 1937 року. НаскіnьtUІ цв версів є
uравдввою? (0. К·в, То.,овто, Кавuа).

світові ваукові досJІГВеВВJІ првІІІІсує

JПІКf- Далі автор твердить, ЩО КО.мдвва Л f.
Петровського (сина кол. голови ВУЦВК) було

Реu

ковст·

eairpa.

ціі в СССР, заrввув в еспавську rро•цпську аііву. Пі&
орізвищеN "reІІepaJJ Лукач" вів ко•авІуtав в Ес:аавіі 5-ІD

lii:ON.

інтер ІІаПЇОІІа.Іt.ВОІО брвtаІОІО.

Питаввв: Як відо•о. МоСКJІа асі •айбu...і
Нещодавно меві довелоси
ському часописі, що

pocis8ua.

uро..таТІІ а соает

перmу

uialli. .ouoл.pwy

Відпові.ць: Версі• абсо.Іютва веuраваава. ЗаJІиmаю- . експедІІЦІІю оргавізув&JUІ росі..вв-свбірСІоd ао·

чи осторонь "'3мnву" Т vJачевськоrо, зазвачає~~tо, ЩІ) Мос110всьJ(а Прf•.Іетsрська Дввізіи ве oJnpoиt.Іa Коем.Іь. 0JoJ>f\BV КоtІWІJІІІ забезоечува.u НКВД та УГБ. НеаовrиІі час
іІВВЗВаІ! ПІВВІВ ШВВІКОІО ТеЧЇЄJО ВІ ПЇВІЄВЬ, ВОСТ&ВВЄ BC.IJ•

хапСІІ ~ к.Іеvіт аіІІІІрвтп пoporir, брата.аси з мертавu
:им.~памв бі.1в Нвкопо.ІІ так, вероз.1учеві спішиаи 10 Чор·
воrо морІ. rмІ "чу .ІІЄВ Двєпр пра тіsоі поrо~є... " ..
Нарешті повтоп такв бу.1о збу1овuо 1 "Т-34 зух

аа.Іо увірва.Івсь ва аравий береr. За ввu поnr.Іос.:ь зму

чеве воацтво, жорстоко саовсааі батоrа•• віраі кові, брn~
кв, авта, rар•атв... За ДвіпроІІІ звову

поuвuвсь зоравt

по.аІ, .1ісв іі rорбв. І хоч ва пх тако•

..туаа.Іа c•epn.,

за101 Дежвев і Алексеев 1633 роау. Ч. аЦпоаі
дає це дійсності? (Ф. 1-сьІІві, Іlітсбурr, США).
Відповідь: Московсь•вй часоавс ,,аоІІІв.Іввсv"' ва ...
1958 РОІ'ів: перша піввічвопо.Іврва ексоеа•аіи віа6УІІС8
325 роо;ів .110 Р1з•ва Хр•стоеоrо - rpen ва чо.ІІІ 1 Пвте
асом ввсаавІІвсІ на ВІІІі ворвезькоІІІу остроаі Tv.1e. Пер·
wою ваів~.ІІаrвішою по.Іtрво~ ексоеnаІЄІО aicat Р. Х. 6уаа
васадка Ір.ІtВ.ІІСЬІІtВJ моваzав ва Іс.аnІіі 800 ro року.
1000-ro року ІСІаІІІс .. кві еік•вr Леіф ЕрІксов JІ8СІІ•ІС8
ва аnаврвому vзбереааі Піввічвої A~~tttp•n.

.rрувт пі.ІІ воruв коwвоі xu.uп ваrщвu, що смерть ва

ао.1і мо-.ва перехпрвтв, мо. .а

.

n

вІ11'81'8JП .••рота.

.

смерТІ

аа воАі ва хвв.аах воtк хаіае безпорuвU. І so• caepuy
•eaa.u 'вові форсувава, аіхто ве .-y•u аро ~втра. Всі
si ,трuо• оrпІа.аDІ ва ІQoho аереЬеввІ Двапро. т...
.ІЄСІt .аuеко, reorpaфi•y карту крu.п Боr, Двістер, Прут.
А.1е sіба воа моrв pieвvnct ДІІіпру, особавео, ДІіару
• оrва?
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