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// Від Біопіотеки ім. Симона Петлюри в Парижі 
ДО УКРАІНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА НА qужиш 

(Скорочено) 

Досягнення свободи й добробуту всього Матеріяли та зразки наукових, літератур-
укра1нського населення, Правопорядку й висо- вих, побутових політичних, мистецьких украів
кого щабля національної культури та незалеж- ських · витворів. Також архітектурні проєкти 
ности й соборпости Украінської Народвьоі перебудови і відбудови в українському стилі 
Республіки - це найвищиn національний ідеал украінr.ьких сіл і міст, що їх зруйнували оку· 
кожвого українця. панти. Це матиме не тільки музейну та вистав

Лише високий стан культури кожного на
роду дає йому підставу і силу для здійевепня 
націовального ідеалу. 

Лише незалежна національна демократич
ва держава може забезпечити У_краіні й укра
їнському народові ві.1ьний розвиток усіх його 
творчих сил та охоронити його здобутки від на
пасниt(ів. 

Потужна У краінська Іfаціональна Бібліо
тека на чужині - це один із засобів здійснен
ня нашого національного ідеалу. Українська 
Бібліртека ім. Симона Петлюри р Парижі - це 
один іа засобів показати чужинцям зразки твор
чости духа української нації, викликати їхню 
пошану й довір'я та· знайти серед чужинців 
друзів, прихильників і помічанків у визвольній 
боротьбі. 

В пам'ять 25. ТРАВНЯ 1926 в Парижі збу
дували українські жінки й чоловіки з усього 
світу Українську Національну БібліQтеку ім. 
Симона Петлюри (1929 р.) та розбудовують її і 
ниві. Навіть українські діти вкл.ючилися в на
ціонально-культурне будівництво Украіни. 

Цей день 25. травня вивначнло тоді ж 
українське громадянство днем традиційних збі
рок по всьому світі на монумент Симонові Пет
люрі - Біt'іліотеку його імени в ІІарижі. 

В дець 25. травня "кожна українка чи 
українець надсилають ва адре·су Бібліотеки 
свою "цег.л"инку". 

нову вартість. - Господарські, адміністративні, 
промислові й інші збірки повинні бути якнай
Ширше експоновані в Українській Національній 
Бібліотеці ва чужині. 

Спогади, календарі, видання і друки з 1917 
та пізнішого часу, підпільні видання, описи 
подій, в яких хтось брав участь чи· був свідком, 
відозви, відзнаки, хатнє устаткування чи інші 
пам'ятки, фотозпятки з поясненнями, ноти, піс
ні, леr'енди, перекази й інше, пов'язане з Укра
іною, повинно бути зібране і збережене для 
майбутніх дослідників і молодших поколінь у 
скарбниці Української Націовальної Культури 
ва чужині: в Бібліотеці ім. Симоttа Петлюри в 
Парижі. 

Кожен українець і кожна украінка повинні 
подбати й інших заохочувати до поповнення 
Українськоі Націовальної БІбліотеки ім. Симона 
Петлюри в Пя.рижі. 

Зокрема запрошує Рада Бібліотеки "нову 
українську еміІ'рацію до найтіснішої співпраці 
з Бібліотекою. Це ж нова еміr'рація бачила зов
сІм ·недавно аж кількох окупантін на україн
ських землях та сама брала участь у новітній 
боротьбі за свій націовальний ідеал. Це вона 
бачила життя у вільних країнах. Нехай порівнює. 

Надсилайте все на ім'я бібліотекаря п. Гр. 
Довженка, на адресу Бібліотеки. Грошові пе
рекази адресувати на поштове копто Бібліоте
ки: СХС Париж, 836 9U6, Biblioteque Ukrainianne 
Symon Petlura, 24 Rue de la Glociere, Paris ХІІІ. 

РАДА БІБЛІОТЕКИ 

--------~~ . ._ ______ _ 
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СИМОНА ПЕТЛІОРИ ~============~ 

Розсекреqенни жахпивого мосновсьноrо секрету 
Смерть Сталіна була великою песподіван

кою цього року. Всі її бажали, всі її чекuли, 
зв'язували неликі надії зі смертю цього деспота, 
але ніхто не думав, шо вона так раптово й так: 
швидко прийде. Кажучи, "всі", маю на увазі 
все населення СССР, населення усіх шісннд
цяти "щасливих республік:", за невеликим вий
нятком лише правлячої олігархії в тих респуб
ліках і особливо в Кремлі. 

Але ніщо не вічне на землі. Не нічним 
виявився й "батько всіх трудящих наймудріший 
і найгеніяльніший", хоч як його охороняла нея 
совєтська наука, всі знамениті лікарі, й усе 
НКВД·МВд: Виявилося, що охоронити "баrька 
народів· від уявних, вигаданих "ворогів наро
ду", розстрілюючи тисячами й засилаючи на 
каторгу мільйони ні в чому неповинних людей, 
було дуже легко. А от охоронити йоео нід 
смерти - це поза волею навіть усіх сталін
ських лакеїв, орденоносних "академіків" і ор
деноносних енкаведистів. 

Одначе смерть Сталіна не принесла жад
них змін. Багато сподівалися, що смерть Ста
ліна спричинить великі заворушення в СССР, 
а насамперед в армії, і іІризведе до повалення 
режиму. Цього сподівалися навіть сталінсhкі 
"уч11і" й "соратники·· й ще над теплим трупnм 
свого "вождя'' зак:риqали розгублено про мож
ливість "роз :роду й паніtси··. Адже так було 
сказа11о в постанові Президії ЦК КПСС. llpe· 
зидії Верхов11оі Ради СССР та Рtt.ди Міністрів, 
коли Малі11ков забирав віІКки упраІJліІІня в свої 
руки. Боюч11сь того "розброду і паніки". сталі
нови "корєшки·· міцно вхопилися за стер11о, 
загнуздали народ і цілу .,країну соціялізму· по 
свойому. скасувіJ.ВШІі на фаши~тtt:Jський: ма
нір ВСі ПОПередІІі ПОСТ~ІІОВИ._ Й рІШеІІІІ~. 19-ГО 
з'їзду партії та недавІІьОІ сесн В_ерховІІоІ Рtt.ди, 
й перебравши по-узурпаторсьКІ всю владу в 

свої руки. Вови боялися, що людям раuтом 

схочеться по Сталіновій смерти сказати: ну, 
годі! Пожартували .в комунізм і досить, това
риші з Кремля! А тепер зла%те з д;шіниці бо 
вже ваш комуністичний московський· дзвін нам 
набрид! Щоб цього но сталося, Берія Лаврентій, 
Оіа бажанням усіх своіх колег, загвинтив гtt.йн:у 
якІІайг.vrіш. Таким чином вони утрималиси "на 
коні". Тtt.ким чином одІІО['О неликоІ'О диктатора 
Сталіна замінила групка малих диктарів, так 
би мовити "бриГада" диктаторів. І- совєтський 
корабель пішов далі тим же курсом. Гойдаю
чись, черuаюqи ноци носом й риплючи, але пі
шов тим самим сталінським курсом. 

Одначе за чис отих усіх поста.тінt:ьких 
никрутасін у Кремлі, отих усіх намагань ряту
нати ситацію, московські можнов.тадці, в стані 
паніки й розгублености зробили одну річ, яка 
би мусїла потрясти світом, ко.ти б світ про ті 
речі не знав раніше ... Так, світ про ці речі анав 
раніше, не з11али JІише вповні мешка11ці СССР, 
яким затуркувано увесь час голони пропаган

дою про найкраще життя, про довершений со
ціялізм тощо, а надто не знало про це мо.тоде 
покоління н tlрмії. Це поко:Ііння молоде не 
зннє ще й тепер що ж справді ст~t.тося таке, 
що мусіло би поrря~ти їх до самих г.тибин. 
Так само потрясти й усіх тих в світі, що вірили 
u бІльшuників, а чи спантеличеІІі пропагандою 
а чи з 1rомуні~rичних сuоїх наївних переконань, 
і за nоJІудою красних слів не мог.ти навіть за
підозрювати жахливої суті. 

Тією ріqчю, яку зробили московські мож
НОВJІадці з- rн.рячу, є знамените їх11є приаІІаІІня 
в справі групи лікарів про ті жах.тиві методи 
в МВД, якими примушується невинних призна-· 
ватися у великих "контрреволюційних" з.точинах, 
на підстаuі чого їх потім розстрілюється а чи 
засилається на совєтську сталшську каторгу 

в коuцrаборах. Як відомо, одного дня совет
ський уряд проІ'олосив, щu всі ті .'Іікарі, яких 
ще аа Стtt.ліна обвинунаqеоо н намаган·tі отру
їти сонєгських вождів й які всі в тому "приз
налися щиросерд11о··, і про яких змушувано 
робітників і селян на заводських та колгос
ПІІИХ зборах винести резолюції осуду з вимогою 
найтяжqої кари, й нарешrі які ма:ш бути суд
жеІІі й з11ищені,- раптом уряд прогодосив що ті 
всі лікарі ні в чому не винні! У ряд проголосив 
більше - віІІ скаdав що ті дікf\рі в.Jяди на се
бе всі приписувані їм гріхи бе:J в.тасної вини. 

Іх примусвІІВ "приJваrис.в·• в ІІІІівіс rерстві 
державвої бе sпеки за доаомогою ,.иедопуста· 
мих методів ведении слідства''. 

Що то за иедопусrамі методи? Це ЗІІачить 
мордуваннн, викручування суr . .то:Jів, битrя, пе
чення вогнем j забивання ЦІ:JЯХіІ:J пі.;t uа.тьці -
словом усі ті методи, за якими НКВД-МГ...l 
працювало довгі роки, увесь час, застосовуючи 
їх до робітників і сеЛІІd. Ті сз.'dі ме годи, які в 
країні соціялізму застосовува11о до усіх ін;j
комислнщих на еІІкаведіськім ,.правежі''. 

Про['Олосивши на увесь сRіт і навіть прІІ
тягши. до суду декого з Міністерства Внутрішніх 
Справ, як .,uину~атців··, советськиІ1 уряд при t
нався, що у їхІІій ., країІІі народньої демокра rii 

(Заківчеии.в ка 16-і сторівціJ 
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8 Нанаnі створено Нраєву Орrанізацію Пеtіону Симона Петnюри 
РЕЗОЛІОЦІИ 

УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ КРАЄВОЇ ОРГ АНІЗАЦІї ЛЕrІОНУ ІМЕНИ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
в К АН АД І, що відбуJІИси 15 лютого в м. Т О Р ОН Т О 

У ставовчі або ри констатують: 

1. Світова політична ситуація сьогодні 
Промовляє за те, що доб~. ~і війни,. ні миру, 
доба так званої холодно1 вІйни до~н~ає c~oro 
кіиця.Всі старання миролюбних варо~ІВ МаJ?ВІ •. бо 
захланний російський комуністичний Імпе~ІЯЛІЗМ 
не знає меж його експансії і єдиний в~хщ дл~ 
всього людства щоб зберігти волю вшьпим 1 
звільнити поие~олені народи російськими ко
муністичними рабовласниками - ~нищити до 
корівня той імперіялізм, його матерІяльву базу 
і його кліку. 

2. На порозі того, нечуваного. ще в світ! 
двобою, що гряде - ми, колишнІ старшини І 

вояки совєтської армії, створює~о ВЗ;Ше Анти
комувіетичне Об'єднання -; Л~r'юв Ім~ни Си
МО'Іfа Петлюри, щоб в майоутвІм двоб01 нзя:ги 
чинну участь, як люди, що т~ совєтську армІю 

знають та як люди, що здатнІ найпершІ схопи: 
ти контакт з старшинами й вояками совєтсько1 
армії. • 

3. Ми твердимо, що не зважаючи на терор 
і чистки з одного боку, ордени і привілеї стар
шинам і воякам совєтської армії з другого -
та армія в своїй масі не буде боронити кому
ністичний режим, а старшини та вояки націо
наJІьностей поневолених росіянами в СССР бу
дуть першими. що зі зброєю в руках перейдуть 
до оборонців свободи. 

4. І як вже с"огодві Леr'іон імени Симона 
ПетJІЮри став за організ·щію, де знайшли _собі 
пристановище вояки - втікачі з соввтськоІ ар
мі~, так само в майбутньому зударі ЛеІ'іон мав 
всІма силами боротися за те, щоб зброя дана 
совєтському воякові - була при першій вагоді 
обернена проти комуністичної деспотії. . 

5. Леr'іои в Канаді буде стояти ва стороЖІ 
свободи, рішуче поборюючи всі прояви 5-оі кому
ністичної кол они та допомагати уряду Канади У 
його боротьбі аа збереження свободи й демократії. 

ПРЕЗИДІЯ ЗБОРІВ 
Торонто, Канада, 
15 березня 1953 р. 

Привітанни установqих зdорів Пеtіону Симона Петnюри в Нанані 
До Високодостойного П~~а Прези~ента 
У краінської Народньu1 Респуб111ки 

Андрів Миколайовича ЛІВИЦЬКОГО. 

ВИСОКОДОСТОЙНИЙ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ!. 
Зібрані на Організаційних Зборах Леr'іону 

імени Симона Петлюри в Канаді пересилають 
Вам свій щирий привіт та бажають Вам довго
f\) життя, кріпкого адоров'я т~ витри_валости в 
Вашій тяжкій та відповідальнІ~ працІ" ДJІЯ ви~: 
волеввя з-під російсько-комуНlстич~оІ оку"пацн 
вашого народу та відноВJІевия УкрюнськоІ На
родиьоі Республіки. 

Ви, Пане Президенте, що перебр!іли в~ 
себе керівництво екзильвим урядом УкраІиськоІ 
Народиьоі Республіки по трагічвій смерті велет
ня ук~аіиськоі історіі славної пам'яти Симоиl!
Васильовича Петлюри, одночасно. перебрали ~
обов'язки продовжувача аж до закІнчення иовоІ 
епохи, в нашій історіі, нк~· започаткував Петлю
ра. Ворог вбив фізично Петлюру, але не вбив 
духа його. Дух Петлюри живе й живуть пет
люрівці, які поклились виконувати його запо
віти. 

Ми, що згуртуваJrись тут в Торовто (Кава
да) в Леr'іон імени _9ttмона Пет-':Іюри, аа. прапор 
свій взqли Пеrлюру, оо Петлюра І лише ВІН явля
ється вадхневвиком і рушієм украінського наро
ду в грядучій і неминучій революції в СССР. Вам, 
Пане Президенте, як першому спадкоємцеві 
ідей Симона Петлюри, ми заявляємо всесто
ронню підтримку й підпорядкованість. Ми зна
вмо що очі украінського народу звориеві на За-' . . 
хід. але не на акт 30. червня, а НІ не на емІ-
r'раційиих вождів. Український Нароц знає, що 
була як фактор в міжнародніх відносинах Укра
їнська Народна Республіка, яка не могла всто
яти перед нападом російсько-комуністичної 

вав~ли. Він ~нав, що уряд Украінської Народ
иьш РеспублІки на чолі з Симоном Петлюрою 
пішов Htt еміr'рацію. У країнський народ знав, що 
П_етлюра вже не живе,але знав, що в ще петлюрJв
щ, які ставлять своїм завданням здійснения ідей 
Симона Петлюри, які являються ідеалами всьо
го украінського народу. 

Щасти Вам, Боже, на все дСІбре! 

Торонто Канада, 
15. березня 1953 р. 

ПРЕЗИДІЯ ЗБОРІВ 

--------------
До УридуючогоГолови У краіва-кої Наuіональвоі 

Ради Івана Павловича БАГРЯНОГО. 
Високоповажаний Пане Голово! 

. Зібрані на Організаційних Зборах Леrіову 
Імени Симона Петлюри в Канаді, сердечно ~~
таю~~ Вас, як ~олову Передпарламенту Укршв· 
ськ01 Народвь01 Республіки сьогодні ва еміrра• 
ціі та ба~ають Вам ба1•атого сил, здоров'я та 
~овгих л1т у Вашій тяжкій праці на добро укра
Іиськ~го народу. Ми знаємо, що ворог належ
но оцІнив Вашу індінідуальність в українсько
му суспільстві і тому розпочав проти Вас бо• 
ротьбу з багатьох фронтів, включно з викори
стовуваии~м проти Вас украінського поJІітич
иого примІтивізму. Маленькі політичні кацики, 
які духово й морально аДегеиерувалися ва 
европе.йськи~ смітииках за підmептами ворога, 
СВІДОМІ своє1 безграничної иицости, намагають· 
ся Вас ~меншати в очах украінського В!LРодУ, 
але це ІМ не вдасться. Свідоме украІвське 
громадянство звав, хто стоіть за плечима отих 
коників і роабивачів українськоі єдности. Укра
інський народ тут і там знає що ви як ніхто 
івш~й з цілою чіткістю пр~дбачувте гряrо:чі 
подіІ й робите всі зусилля, як уряд. Голова УкраІВ· 
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Кавітав П.ОМЕЛЯНЕНКО 

Погляди на майбутню війну 
У світовій пресі часто появ .. 1яються статті 

альянтськю~ і вімецькuх генералів, що торка
ються стратегії НАТО у майбутній війні. Якщо 
~важно розглядати поданІ у цих статтях дум

ки провідних аліянтських та видатних німецьких 
генералів, читач одразу помічає єдність погля
дів цих генералів лише в одному, а саме: що 
майбу·rвл війна почнеться з оборони. В питав 
нях будови самої оборови вони мають різні 
погляди. 

Слід~уючи за думками видатних воєнних 
сnеціяліІJтів, можна уявити собі характер май
бутньої війни. Початок її - це оборова па міс
ці, або в глибині західньоевропейських держав, 
t:tбo на Піренеях. Потім надходить підкріплення 
- під цим треба розуміти американські збройні 
сили. До підходу іх, тили совєтської армії руй
нуються аліянтською авіяцією і, нарешті, почи
нається генеральний та переможний наступ -
марш ва Москву. 

Таким чином війна для Захопу почнеться 
з оборони. Чому нідраау ж не з насту 
пу? Хіба. не можна західньому світові, який 
диспонує не менш як в три рази більшою тех
вічно·іhдустріяльною базою та населеннпм в 
1 200 мільйонів, підготовитися до нійни так, 
щоб ще на початку війни зім'яти сов6тську 
армію та гнати її без зупинки на схід до Моск
ви і до Уралу? 

Чо'му обов'язково треба починати війну з 
оборони? 

Для того, щоб почати війну відразу на 2лам 
совєтської армії, потрібні: 

1. Перевага не тільки у техн~чному відно
шенні, але й у людському складі. 

Треба почивати наступ, маючи більшу кіль
кість вояків, ніж її матимуть більшовики. 

2. Можна і не дотримуватися цих норм, 
але при умові, коли наступ - у данuму випад
кові початок війни, почнеться раптово, так, як 
це було у війну 41-45 рр. Ми не знаємо справ-

ської Націовальної Ради, щоб розбурхану гру
повими пристрастями українську еміrрацію 
якось об'єднати. Цього боїться наш ворог та 
продажний український .хам, _який іде і за.в
жди буде іти в фарватерІ укрwнськ~х ворогІв. 

Присутні на зборах, Пане Голово, з пов
ним зрозумінням підход~ть J!.O ~аши~.задумів і 
розпочатоі Вами консолщацtйноІ акцн та заяв
ляють Вам всесторонню підтримку у Ваших 
змаганнях. 

Торонто, Канада, 
15. березня 1953 р. 

ПРЕЗИДІЯ ЗБОРІВ 

·--- -~ -------- ------
До fоловвоі ВійськовQЇ Управи Леtіову 

ім. Симона Петлюри 
Присуrві на У становчих зборах Краєвої 

організаuіі Леtіону ім. Симона Петлюри пере
силають Вам щиро братній привіт та побажан
ня найкращих успіхів у Вашій праці, яку. Ви 
добровільно взяли на себе. 

Ми знаємо, що наші вороги, як рівно ж 

жньоf думки генштабу НАТО, аяе яnщо баз~·
ватися лише на поглядах згаданих гевера.1ів, то 
можна прийти до висновку, що західні воєнні 

. спеціялісти рахують, що ві одна з цих двох 
умов (концентрація техніnи і чисе.1ьвих ирмій 
до nочатку війни на сучасних nордонах СССР 
в Европі та раптовий напад на СССР) в:е може 
бути ос.яrнена на nочатку війни. Тому зрозумі
лим стає іх ставка на оборову н першій фааі 
війни. Західні~ військових спеціндістів не .1я · 
кає думка, що війна мусить початися від обо
рови. Всім відомо, що війна 1914-1918 рр. теж 
починалась з оборони. Як в nершу, так і в дру 
гу світону війну переможцями виявв.1нся дише 
держави, що мали значну перевагу у всLому -
в техніці, сировинвих ресурсах та в .1юдях. 

Дуже можливо, що n основі це буде вір
ним, але треба мати на увазі, що яn в nершу, 
так і в пругу світову війну ворожим центром 
була Німеччина, r'еоnолітичне становище яRої 
було занадто невигідним. До того - відсутність 
стратегічних сировинних ресурсів а.1юс вороже 
наставлення цілого світу суnроти fіезглузJ.RХ 
політичних ідей німців, сприяли іх розгромові. 
Фактично Німеччина не мала запіл.:1я, бо з усіх 
боків була оточена ворогами. }' війні проти 
Німеччини стратесtя "насамперед оборонятися 
-- потім наступати" не пошкодила перемозі 
аліянтів. Правда, така стратегія при11е.1а до 
неймовірно величезних втрат з боІ\у всіх воро
гів Німеччини. Це, між іншим, пояснюється не 
ЯКИМИСЬ ОСОбЛИВО Н8ЩJВИЧаЙНИМИ ВUДа1 НИМИ 

лкостями німецького вояnа як у бойоііом~·. таn 
і в організаційному відношенні. 

Не раз ДОВОДИТЬСЯ чути, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ці
лували німецький чобіт за часін Гіт.1ера, і те
пер "зітхають" за ним. Вони і досі розхвалю
ють німецького солдата, як вояка, яt;uй вартий 
5·х інших. Вони обожнюють німецьк~· організа
цію, особливо воє.нну, і називаю:гь il ще "со
лідною пруською організапіt>ю". 

наші політичні противники здають собі ці .. lко
вито справу і аначення такої організаціі д.1я 
нашої революційво-виаtюльноі t'іоротьби. Тому 
вже тепер вони розпочали нечесну пропаtанду 

проти вас, щоб нас понизити в очах украін
ського громадянства на еміtраціі чи навіть ском
промітунати. Але ми віримо в те, що ім це не 
~дасться, бо свідомі nатріоти державники в їхню 
nропаrанду не nовірять, а тим бі.тrьше ім не 
повірять український народ та ті українці, які 
ще сьогодні змушені носити форму совєтсько
го вояка. Ми віримо, що всі ті атаки сnрямо· 
вані nроти нас, будуть вас лише скріп.~1ювати 
та об'єднувати, бо це свідчить про те, що ми 38-
nочаткували велику справу, яка наносить страх 

нашим ворогам та політичним противникам. 
Ми тверді в своїй вірі, що правда ;ш вами, 

а тому правда переможе! Щасти, Вам Боже у 
Наших успІхах! 

ПРЕЗИДІЯ Організаційних зборів 
Торонто, Канада, 
15 береаня 1953 р. 
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Не в німецькій ,.геніяльності" полягає 'іх 

початковий ycuix у нерших фазах війни як 
1914-18 рр., так і 1939-45 рр. а в їх натурі. в їх 
психології загарбника. Не заслуга лише Гітле 
ра в їх успіхах на початку війни. Ні! Це на про
тязі тисячоліття діяв іх загарбницький войов
ничий дух. Напасник, коли готується до нападу, 
то рете.nьно переглядає можливості нападу, і в 
цьому, власно кажучи, його перевага над жер
твою, яка безтурботно собі спить. Тик, не в 
"геніяльності" німців, а в безтурботності його 
сусідів, у мирних почуттях народів, що знай
шло собі відгомін і в плянах генштабів, поля
гає причина, що завжди сприяла успіхоні німців. 

Але п.лян напасника завжди був поруше
ний,якщо йому не вднвалося раптово забити свою 
жертву. Так сталося і з німцями. Як тільки 
жертви нападу німців починали розуміти обста
вини, вони відразу ж починали організовувати
ся і бити німців. Тоді вже німцям не везло ні
де, ні там, де було їх і менше, ні там, де вови 
мали рівноваrу, ні навіть там, де вони були ще 
сильнішими. 

Ось зразки. Англію німці не зуміли поста
вити на коліна і навіть не ризикнули зробити 
десант. В СССР не дійшли до Москви свого 
часу, а під СтаJJівград6м, де ще вони мали 
фактичну перевагу над большевиками в усьо
му, вони були розбиті. Виявилося, що й совєт
ський солдат і, навіть, совєтська організація бу
ли вищими еід,._ німецького вояка та його генш
табу. А далі шшли катастрофічні поразки нім
ців на всіх фронтах. І тільки страх перед пом
стою за свої злочини примушував німців боро
нитися. "Геній" німецький тут не при чому. Це 
не іх "геній" діяв, але це була завзята оборо
на не ва життя, а на смерть схопленого на 

місці грабунку напасника. 

Якщо йде мова про організацію німців, то 
треба сказати, що не вистачило у них розуму 
використати всю європейську промисловість, 
навіть не кажучи про людські резерви. А мож
ливість була. 

Далі. Якість німецького генштабу поляга· 
JJa лише в точності розрахунків, у ретельності 
складення плявів війни. Одним словом, німці 
показали блискучий зразок технічних виконав
ців. Але душі у них не було. Не було у них 
rеніяльности. Візьмемо іх плян війни проти 
СССР. Не має віякого сумніву, що це був аван
турницький плян "бліц-кріr'у". Але якщо поваж
ні німецькі генерали після війни валили вину 
на голову небіжчика Гітлера, то роздивимося 
які ж вони пляни мали. 

ПJІЯН БравхіЧа - дійти десь до середини 
України, Білорусі і там зупинитися на зимов
ку. Коли поглянути на мапу і провести лінію 
фронту на зиму 41-42 рр. яку пропонував гене
рал Бравхіч, то побачимо, що вся лінобережна 
Україна, t:хідня (від Смоленська) Білорусь зали
шилися би в руках боJJьrnевиків. Себто, індустрі
яльні райони і найголовніші залишалися би на 
їх боці. І це великою мірою сприяло б оборо
носпроможності СССР. Крім того у большеви
кін зосталося б більше війська, бо не було б 
"ВюJемського" та "Брянського" кот:zів, більше 
амуніціі, вогневої техніки і, крім того, мораль
ний дух підвищився б як у військових, так і у 
цивільного населення. Нема сумніву, що боль-

шевики повели б зимовий на1~туп вже у більших 
розміраJ! і краще зорганізований, ніж це було 
під Москвою зимою 41-42 рр. К;:>им був би в ру
ках совєтської армії. І весняний наступ німцін 
1942 р. буu би менш ефективний, ніж похід на 
Сталінград та на Кавказ. 

На Москву, як показали бої 1941 р., нема 
чого було і сунутися. Залишався той самий 
шлях на південвий схід. Але опір совєтської 
армії вже був би жорстокіший і навряд чч нім
ці тоді добралися б до Ростова. 

Стратегія послідовюtх ударів, за тих 
умов, коли німці ІІН1ЛИ небезпечний захід, це 
стратегія, що зарані була приречена на заги
біль. У них єдИ'!ИМ порятунком було переве
дення "бліц-кріr'у". У цьому випадку; якби вім 
ці мали якусь політичну ідею. що відповідала 
б дійсним інтересам повевалених вародів у 
СССР, їм, може. і посміхнулося б "воєнне ща
стя". Але де ім до якихось політичвих ідей! 
Голови були забиті расовою ідеєю, ідеєю гМе
монії німців. 

Другий варіянт війни, який проповуnав ге
нерал Роммель - це вихід на тили не ті.1ьки 
СССР, а навіть Англії, через Єгипет, Аравію, 
Персію - був :ювсім божевільний. Коли їм не 
удалося довести коротку дугу до Сталінграду, 

то на веJІикій дузі нови потРрпіли б повне фі
яско і розгром Німеччини був би доконавий 
ще на uочатку 44 р. 

Як бачимо, німецький генштаб опинився 
під час серйозної проби не на належній висо· 
чині у всіх відношеннях. 

Ми навмисно відійшли від теми, щоб дове
сти читачеві, що Німеччину рівняти з СССР не 
можна і тому не треба сподіватися понторення 
фаз війни 39-45 рр. 

Не треба також думати, що генштаб алі
янтів, виробляючи плян майбутньої війни, ста
вить знак рівнання між СССР і Німеччиною. 
Розглядаючи замітки в газетах, можна конста
тувати,· що до цієї проблеми аліянти ставляться 
серйозно і тому підготову до війни вони про
вадять у набагато більших розмірах, ніж це 
було під час війни проти німців. 

Для того, щоб розбомбардувати німців, їм 
було досііть 2-3 роки підготовки. Але Німеччина 
це не СССР і Китай. Розбомбардувати іх так, 
як Німеччину, не легко. Простори занадто вели
кі. Індустріяльві бааи СССР знаходяться не по
руч, як Німеччина, коJю Англії. СССР не буде 
мати іншого ворога, як Захід. Якщо алінитам 
і вдастьс.н втягти Японію до війни, то на неї 
є Китай, який завжди зв'яже по руках і ногах 
всю японську армію і ще буде спроможний 
виділити людські резерви і для СССР. 

.Це все відомо ;~аходові, тому тут поваж· 
во і без непотріfіного поспіху готуються до 
війни. Зараз провадиться накопичування вели
чезних матеріяльн~tх ресурсів. Можна сподіва
тися, що коли процес накопичування цих ресур

сів буде закінчений, почнеться організація са· 
мих армій, і від того·, яка буде кількість воя
ків, буде залежати і плян переведення війни. 

Европа, за найкращих умов, укупі з Туреч
чиною, ЮГославією, Грецією і Еспанією може 
вистави ти супроти СССР армію, що за чисель 
вістю буде дорівнювати совєтській армії. Коли 
до цього додати кількісну техніку, не меншу, 
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але набагато більшу від совєтської, то тоді не
ма чого і турбуватися. Захід не тільки буде 
спроможний оборовитися ва початку війни, але 
навіть одразу почне тиснути на большевиків і 
відпихати іх ва схід. Вихід ва ПOJle бою всієї 
американської армії через півроку, найбільше 
через рік, прислужиться цілковитіі1 поразці со
вєтської армії. 

Ми не знаємо, чому саме в пресі пишуть 
таки не про наступ, а про оборону на початку 
війни. МожJшво, що нема надН, щоб сама Евро
па виставила армію, що дорівнювала б кількіс· 
но совєтській. Які причини перешкоджають 
цьому? Чи відсутність зорганізованости самих 
евро·пейців; чи ненадійвість на б·ойовий дух 
мобілізонавих; чи, просто, неможливість за ко
роткий час спорядити техвічно такі великі ма
си людей? Коли так, то видно, що турбуються 
насамперед про оборону. Здержати совєтську 
9.рмію, розбомбардувати її тили, деморалізувати 
ва советській сторові все, а потім вже з при
буттям американських військ перейти до на
ступу. 

Гострим питанням в ліяін оборони. При 
наявності чисеш.них аомій можна оборонятися 
на закріплених рубежах. Тоді, навіть прориви 
лінії фронт~· та просунеаня ворожого війська 
можна легко льокалізувати діями міцних резер
вів головного командування. Але це "Вимагає 
чисельних армій. Що ж робити, коли. іх не бу
де? Природньо, що у такому випадкові малочи
сельність армій треба компенсувати технікою. 
Можна здержувати совєтську армію комбінова
ними акціями техНіКИ і людей. Можливо, що 
прийдеться відмовитися від суцільвої лінії фрон
ту і прийняти систему укріnлених районів ва 
шляхах совєтської армії. Але для цього треба 
мати занадто рухливі резерви війська, які по
винні допомагати тому чи іншому укріо.тІеному 
районові. Така система дуже цікава, вона не 
потребує кількости людей, але технічних засо
бів треба мати багато, і саме головне - дуще 
великого оперативного мистецтва генштабу. 

Існують погляди ва можJІИвість. затримки 
·совєтської армії на рубежах прслідовно, зав 
даючи ій багато втрат при свойому відступі. 
Такими засобами, можливо, розраховують зовсім 
послабити совєтську армію і вже з останньоІ о. 
рубежа:. на якому повинна надійти підмога ~ме
риканЦІВ, повести кон~р-насrуп. Цей варІЯнт 
подібний до початк~ ВІйни в Коре1, коли пів
нічно-корейська армІя. зарвалась занадто впе
ред, була виснажена 1 вже не змогла чинити 
опір свіжимдесантним ~.~.мериканським час·rинам. 

Але цей варіант при uсій йо1·о привабли
вості може бути дуже небезпечним. Рубежі 
звич~йно будуть на Ельбі, Райні, на Марні і 
останній - на Піренеях. Якщо допустити совєт 
ську армію до Райву, ~ав.іть до Марни, і там іі 
затрИмати, то це ще швбщи. Ну. а ~оди .~вро
пейська армія відкотиться аж до ПІренеІВ, то 
ми rіоаволимо собі сказати, що шансів на успіх 
Захjд матиме дуже мало, можливо, шо зовсім 
не матиме. 

Ми доказували вище, що СССР не є Ні-
меччиною і що, коли німці на початку війни 
про.сувалися наперед, то ім прийшлося пuве~
вутися і назад. Але СССР, захопивщи всю НІ
меччину, Данію, Голлявдію, Бельгію, Італію і 

Балкани, отримає в спадщину ве"'Іику індустрі
яльну базу, яку він почне відразу експ.1уату· 
вати. Якщо авіяцін американців буде іі руйну
вати, тр він іі перевезе до себе. Бодьшевики 
щодо перевозки фабрично-з'аводських установок 
мають неп01·ану практику з минулої війни. 

Якщо припустити, що европейська індуст
рія під час війни втратить 500fo своєї потужно
сти, а індустріяльва спроможність СССР буде 
дорівнювати 500fo спроможности европ~ської 
індустрії, то ко .. 1осальні людські ресурси Китаю, 
армії сателітів, стануть занадто грізвою сидою 
для самих американців. До цього треба дода· 
ти, що навряд чи уведе штаб европейської 
армії за Піренеі всі ~вої армії. Треба буде 
сподіватися ро~кладу іх та іх масової здачі до 
неволі або просто дезертирства солдатів додом)-. 

І останнє. Просування совєтської армії до 
Піренеїв приведе до морального розкладу ва
родів MtlЛoi Азії та Північної Африки. І тоді 
вже америкавцим не вдасться зробити ві при
мого наступу від llil)eнeiв, ні успішної десант
ної операції десь ва якому-небудь узбережжі. 

Звичайно, нами взяті аа ро-1рахувок вай
иесприятmівtші умови для армії Европи. ОднІl
че, навіть І\оли б совєтська армія повесда б у 
цих перших боях аа рубежами величезні втра
ти, аде б досягла Піревеїв, то й тоді ситуація 
буде не дуже сприятливою ні для европей
ської армії, ні для американс~>коі. 

Зав.'{авати большевикам серйозних ударів 
одноразово і на Піренеях, і на Кавказі, і на норве
З(.)кому кордоні, американці не зможуть. Це при
вело б дu розпилення іх армії та техві"'и. 

Тому у пресі Заходу все частіше чути годоси 
за стримання совєтської армії ва сучасних 
кордонах. 

Із усього нами сказаного ВИ!1НО, що доки 
Захід розгойдається та поведе настуn ва совєт
сьу армію, пройде досить багато часу і якщо 
большевиків десь на якомусь рубежі і затрима
ють, то цей рубеж буде по суті терито;Jією 
західної Европи і війна набеJІе поJиційного 
характеру лише на деякий час. Дуже мож.1иво, 
що розпаJІ війни станеться ва території західвьо
европейських держав, а не на території СССР 
і весь її тягар ляже на рамева західніх 
европейців. 

Який а варінитів війни буде прийнятий 
штабом европейської арміі - не відомо. Це за
лежатиме від ріаних обставив. В усикому разі, 
штаб західньої армії, якщо і прийме оборону аа 
початкову фазу війни, а..'Іе бу де іі провадити 
в життя з розрахунком на· створення умов, що 

примусили б совєтську армію та іі генштаб ста
ти підлегЛими волі генштабу західньоевропей
ської армії. Якщо та•с станеТІ>СЯ, перемога бу. 
де забезпечева за аліявтами. 

Підсумовуючи ваші думки, ми приходимо 
ДО ВИСНОВКУ, ЩU: . 

1. СССР значно сильu:іший за Німеччину 
гитлерівську у війсковому, технічвому та по:Іі
тичному відношеннях, тому й під1·отова до бо
ротьби з ним провадиться в більше широких 
маштабах, ніж у другу ~ві то ву вій ву проту німців. 

2. Не треба сподіватися повторення істо
ріі поча;ку війни ва східньому фронті 1941 JIO 
ку. НімцІ мали наступальний плян війив від само-

(Заківчевв. ва 8-й сторінці) 
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Майбутні нацІональнІ армІІ 

Іс'ввчі ГАССАН 

У "Штурмі" ч.2 
капітан П. Омеля
ненко сміливо під
няв актуальне пи

Цю статтю, надіс.лану нам 3 Туреччпни видатним 
ьІйськовиком - Ідель-уральцем, друкувмо порядком дис
кусІі, що Ії роапочав на сторінках нашого журналу капІ
тан П. Омеляненко статтею "Майбутня армІя."- Ред. 

ближніх, ва ворога 
він кидається без 
_повуканій". Нав
паки: офіцеру іноді 

танняапоспшня майбутньої української армії. 
Проблема розчленування імперської армії й 
етнорення з її визводьних людських контию·ен
тів зовсім нових народніх армій - насправді, 
дуже складна. Але практичне вирішення П -
неминуче .. А тому ця проблема є однаковою 
мірою актуальною для всіх військових фахів
ців - представників уярмлених російською 
імперією народів. 

Деяка частина наших фахівців - вже бу
ла виконавцем, або свідком подібної цікавої й 
сміливої діяльности: за відомим "Наказом ч.1" 
було розформовано армію першої російської 
імперії. 3 її уламків почалося формування на· 
ціональних армій. І дві обставини, раптом, пе 
решкодили успіхам нашої праці: ми не амогли 
свою Ризьку ДивізіЮ і свій корпус (з румупсько-
1'0 фронту) перекинути до ІдеJІь-Уралу, бо не 
мали зв'язку з генеральним штабом та урядом 
Украіни. Правда, деякі невеликі формування 
співдіяли з українським військом. Наириклад, 
одна з наших груп постачала українців зброєю. 

Друга несиодівавка - вихід на арену боль
шевиків. Вони швидко оианували мережею за· 
лізнвчних шляхів та складами зброї. 

Армію другої російської імперії розвалю
ватимемо за "Наказом ч.2'', вже додаючи до 
нього нові статути унутрішньоі служби націо
нальних армій, і співирацюючи з усіма нашими 
сусідами. ТількИ при дружній співираці зможе· 
мо усунути н~безпеку - вихід на арену при
хильників третьої імиерії. 

"Молоду давнину" - совєтську армію, в 
якій ,.дьrшат плесенью старьrе средневековьrе 
принцииьr палочной дисциплиньr" може зліквіду
вати лише новий принцип демократизованих, на
ціонально визвольних армій, складених з тих 
же колишніх совєтських солдатів та офіцерів, 
принции будівництва армії без палочної дисцип
лjни та казармової муштри. 

Сучасним теоретиком й ідеологом демок
ратичної Р.волюціі регулярних армій є та
лановитий англійський фельдмаршал Монтго
мері. Думки Монтгомері не є випадковістю: та
ких особистостей якою є Монтгоме.рі висуває 
на арену дійсности загальний процес розвитку 
цивілізації. 

До цього часу перемогали лише ті армії, 
що несли на своїх прапорах спокій своєму ва
родові. Але ця епоха вже минає. Тепер зможе 
перемогти лише та армія, що nонесе на своіх 
прапорах спокій всім народам світу. 

Вирішальним елементом перемоги є солдат. 
Самовідданість воїна є вихідвою з певної і зро
зумілої йому та його рідним ідеї: любов до ближ
нього свого штовхає його на подвиг.А тому воїни 
національно-визвольних армій будуть найбіль
шими, самовідданими воїнами у наступній війні. 
Для такого воїна "палочная" дисципліна не 
потрібна: вона його ображає. Щоб врятувати 

тяжко утр11мати свого вояка від передчасного 
героїчного вчинку. 

Палочна дисципліна в арміях, що замінює 
собою ідеї та свідому народню дисципліну, на
родилась в епоху лявдскнехтів. Тоді, нояки -
два рідних брата, билися один проти другого: 
один - за інтереси Швайцарії, другий - за 
інтереси Рt:tйна. Інша форма палочної дисцип
JІіни витворювалася у поставалих імперіях, 
коли і людей полоненої нації треба, було при
мушунати битися за чужі для них інтереси цієї 
імперії Ця палочна дисципліна зайняла свпє 
місце в наші дні в головах не тільки генера
лів, як абсолютна доктрина, але й політично· 
суспільні діячі дивляться на цю застарілу звич
ку як на "неминуче зло". 

l ось, віками проливається кров солдатів, 
мислення яких спаралізоване шоком від застра· 
шування, від муштри, від барабанного тріску. 
Це тому, що нійна провадиться проти свободи 
цілих народів. 

Певно, що було б помилковим гадати, що 
сучасні армії існуючих нині держав зможуть 
радикально амінити принципи, на яких побудо
вано їхній статут унутрішньої служби. Бо ці 
статути являються їхньою духовою цінністю і 
національною традицією. ::Jапровадити такі ре
волюційні зміни в армійському організмі тоді, 
коли ворог зухвало вимахує зброєю ~сред рід
ними кордонами - неможливо. 

За 35 років існування совєтської армії, чер
воні лідери змінили багато принципів за якими 
вони будували свій статут. Але вони це робили 
не в бік демократизації порядків, а навпаки: 
вови спуС'Калися на гальмах з дуже високої 
гори. куди забралися. щоб одурити, свого часу, 
солдатів своїм ,.демократизмом". "Наказ ч.1" 
був виданий і винайдений не большеви ками. Вів 
був твором перосНіських демократів, але бо;~ь
шевики використали його й паралельно з скрш
ленням другої імперії, робили відступ у бік ее· 
редньовічн~х принципів ляндскнехтиаму. 

На порJJдку денному наших днів стоіть пи
тання визволення ваших народів. 3 цього по
стає проблема: як ~е зробити? 

Відповіддю може бути: "є лише один спо
сіб .. - зліквідувати лалочну дисципліну совєт
ської армії, що сковує свідому свободу осо
бистости солдата й офіцера. Далі - розчлену
вання армії на національні групи, діючи за 
принципом: "один - за всіх, всі за одного", 
й творячи національно-визвольні армії Украіни, 
Балтійських держав, Білоруси, Кавказу, !дель
Уралу, Туркестану і, звичайно, нової націо
нальної Росії. 

Але належить творд:о звати й r1111боко 
усвідомити, що: 

а. Ми будемо творити лише народні армії, 
тобто, абсолютно демократичні. 
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б. Нову Росію створять Алексівські, аве 
Хольмстови або князі Бєлозьорські. А тому ва
ші армії будуть тимчасовими бо, .коли не буде 
atpecopa - тоді не матимемо. потреби утриму
вати дорогокоштовні армії. Адже армія з'їдає 
половину прибутків кожвої родини. 

в. Падіння другої росНіської імперії стане 
nочатком нової епохи в історії людства: поч
неться епоха морального відродження. Лише 
нерозумні можуть люсати Европу "китайською 
небезпекою". Там відбуватиметься те саме, що 
й у нас. 

г. Ми зробимо велику помилку, якщо ко

піюватимемо статути нже існуючих армій. Істо
ричвий розвиток приписує нам стати піонера
ми майбутньої демократизації військових орга
нізмів. Ми мусімо вже негайно приступити до 
написання проєктів своїх власвих статутів. 

Нема сумніву, що наші шіціовально-виз
вольні армії творитимуться н умовах швидко 

біжучих обставин, nY пороховому диму". А тому, 
нараві написані статути на різних мовах варо· 
дів СССР треба видрукувати і поширювати в 
совєтській армії одразу з початком війни. 

Бажавої нами і вашими народами веза
лежности ми <іМОжемо досягнути лише тоді, ко
ли зуміємо заграти вирішальну ролю в перемо
зі над большеви3мом. Мусімо усвідомити, 
що ·разом н народами, які ми репрезен
туємо, !4И нестимемо головuу відповідаль
ність за' зайве кровопролиття у майбутній ве
ликій війні. 

Наш статут увутрішиьої служби 
1. З виходом вашого війсhка ва рідні зем

лі - життя солдатів у казармах скасовується. 
Поза бойовою діяльністю солдат мусить жити 
в родиJ!і, як і кожний r~омадянив. Лише сиріт 
і дальЕІіх держава заоезиечуватиме гурто-

житком. 
2. Військові привітиння (.,отданіє честі") 

скасовуються. Знайомих і товаришів по службі 
вітається аа націовальними звичаями. Накази 
начальства видаються в умовах діло~ої атмос
фери: щоб підлеглий міг сприймати вдумливо й 
спокійно, без усілякої "в струнку" і без усіля
ких відхідів з "пєрєворотамі". 

3. Офіцери та генерали я~яються інжене
рами військового мистецтва. Іхній авторитет 
підтримується перш за все ними самими: знан

ням своєї справи й чесністю. Покарання на під
JІеrлих вони не накладають. 

4. Порушників військової національної дис
ципліни передається nід суд чести: рядових -
до ротвого суду, сержантів - до бВ:тальонного, 
офіцерів - до полков~го, ~енерашв - до на
роднього. За злочини вщповщають перед польо

вим трибуналом. 
5. Всі військовики отримують особливі 

військові пашnорти, рядові- у полку, сержанти 
- від бриІ'ади або дивізії, офіце_ри - вір; кор
пуса або армії, генерали - BIJ;( вІйськово! ради. 
Всі військовики, включаючи 1 рядових, мають 
право провадити вільний час, там де вони хо
чуть, якmо їхній підрозділ не несе службу. . 

6. Військові частини формуються за вацю
вальними і територіяльними привципами.3аробіт
ня платня видається відповідно звань і досвіду. 

7. Поза сл:)·жбою військовики користують
ся однаковими громадянськими правами не 

зважаючи на ранrи. Матеріяльве забезnечення 
має бути вищим за совєтське. 

8. Пр~ нишколі війська "муштра" не мате
ме місця. Її мусить замінити спортоне трену
вання, науково нормоване і під наглядом дікарів. 

· 9. Години вишколу не повинні nеревищу
вати 6-ти годин на добу (тактичні маневри іво
ді становитимуть вийвяток, але в кінці забез
печуватимуться більш довготривалим відпочив
ком, а під час маневрів - особдивом харчовим 
приділом). 

10. Участь військовиків у політичнИх орга
нізаціях забороняється. Запроваджується єди
вuначальство,запроваджується ви~~аданвя на

родвього мистецтва. 

11. Сотенні клюби, nолкові, визволяються 
від совєтського насилля й аскетизму: вови му
сять стати армій\}ькими вогнищами nіднесення 
культури військовиків. Шпигуноманії буде пок 
ладено кінець: соJщати можуть запрошувати 
до клюбів своїх рідних і знайомих. Останніх 
треба зустрічати як бажаних гостей. Непова
жати знайомих солдатів - значить виказувати 
неповажання до самого солдата. 

12. Немає жадної необхідности штучно 
прив'язувати офіцера до солдата та казарми. 
Вів відповідає перед власвим сумлінням за 
довірений йому підрооділ, він організовує життя 
своїх nідлеглих. Служба офіцера не мусить 
оцівюватисh кількістю годив "перебування в 
частині''. Якщо підрозділ добре підготовавий
офіцер може бути вільним. Офіцери можуть 
брати участь у спортоних і ~ультурвицьких орm
нізаціях. Висловлювання своїх політичних пог
лядів не яв.~яється "нтручнввям у nолітику", 
або "партійвістю". 

Тут ми запропонували увазі читача прик
лади ваших принципів демокр :тизаціі ваших 
майбутніх національних формацій. На ваш 
погляд, кожна націовильність nисатиме свій 
стR.тут унутрішвьоі служби, випраWІяючи і де· 
таліауючи ці nринципи, достосовуючись до ха
рактеру та звичаів свого народу. 

Немає жадної необхідпости творити якісь 
тайни із священої правди. А тому ви,.'\рукував
ши стату1и, ми мусімо розпочати іх поширення 
в лавах совєтської армії. Добрі діла треба ро· 
бити відкрито. 

Хай вони, колишні і майбутні наші друзі 
- совєтські солдати та офіцери знають. :)' чому 
полягатиме суть визволення з пазурів червоної 
десnотії. 

Надавичайву увагу належить зьервути ва 
тексти майбутніх присяг. Обов'язок nеред 
власвим сумлівням та перед націовальним за
коном визволевої країни мусить лягги в осно
еу змісту нових присяг. 
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СОВЄТСЬКІ КАДЕТИ 
Генерал Ігнатьєв виховує військову аристократію 

Сьоrодві рідко зустрінете молодоrо совєтськото офіце- Ще мивулоrо року до ка.1етських училиш приймаввсв 
ра, шо ість рибу, користуючись ножем, або ве обурюєтr.сs восьмирtчві хлопчики й термів вавчаввв становив JІесвть 
з тоrо, шо йому до столу ве подаво сервет;;у. Мораль років. Але досвід показав, шо діти тужили за ро.11ивамв й 
революційвих часів, ко.1в ва керівві оосали в арміі ввбв· іхві роки були ве.ІІостатвіми дJІІІ вввчеввв му.11роств ,,Пи
валисs талановиті, aJJe не виховані парсьhі увтерофіперв, тань Левівізму" Сталіна, "Історіі Ііомувісtвчвоі парт1і" та 
звикла. В совєтськііі армії звертають вепку yвarv повеlІівці військових фахів, шо іх переlІоачає DJJІІB вавчаввв. Не.11ав· 
офіпера у високому товаристві, етвкt:тові. У 105·1: каlІет- во перевелено реформу. Перш ніж попаств до учвлвша, 
ських ШІІолах дітв -- маїбутні військові аристократи, литива мусить ва вілмівво закінчити З клвсв початкової 
вавчаю7ЬСІІ rарвих манер. школи. Маючоrо 10 рокіІІ учв11 приймають .110 суворовськоrо 

Ввховател'!м арвстократвчвоrо духу та манер є ко· або вахимовськоrо училиша. Термів вавчавв11 в училишах 
лишвій rраф, комавдувач царськоі rвардіі, фліrель-аа'ютавт . олвочасно зменшено ва З ро11в й 11ін тепер становить 7 років. 
імператора, парський військовий аташе в Парижі, а ниві - Найrоловвішим заковом виховаввs є ізолІІпів ка11е1ів 
совєтсь11ий rеверал·полковвик Олексій 'rватr.єв. віJІ усьоrо іншоrо оточеввв та від родиви, ику калет може 

Фрак і смоІІівr, шо ше веданво був трактовавий sк віlІвілати лише лвіqі ва рік - 1 тuждсвь відпустки ва 
капітаJІ·ствчввй пере:ІПток, вхоJІвть тепер у совєтське житти. Новий рік та 2 тижні ві.ІІ!!усткв влітку. Пл11в навчавив в 

.суворовських училишах може здивувати навіть .1обре вій· 
.,TsжeJio в учебе - Jierкo в бою" - таІІвй оJІsкат ськовоос11іченоrо евро!!ейцv: поруч з вормаJІьним вивчев-

красуєтьсІІ ва ваїввJІвіmому .місці 8 кожвому т.зв. суво- вим математики, фізики, хем:і та чисто військових JІВСЦВП· 
ровrь11ому або вахвмовському учвлвші. у лів, велоку уваrу валаєтьса вивченою чужоземних мов. 

У суворовськвх учвпша~ вповуютьсs офіuерв сувороаськах учвJІвшах в Сибірі та ва Далекому Схолі обов'вз· 
·.11.1И армії, У ва:zвмGвськвх - 11.118 військової ф.11ьоти. ково вввчаютьсв sпов::ька, ІІвтайська, івлійпка в irmi мови. 
УчвJІмша орrавізоваві ва взірець копшвіх царсьхвк ка11ет- В училишах ва Кавказі та в европейській частвиі СССР ввв
СІІІІВХ ~tорпусів. УвіфорІІІа JІітей - така сама, ІК бу.1а й t~ают~>св анrлівська, вімецr.ка. фравцузь"а, еспавсь~tа. туре· 
за цари, .авmе ва ремінній прв:жці замість JІBoxroJІoвoro ор.11а цька та арабська мови. НаІJрикJІаІ, мвву.11оrо року ввпусk&І· 
ввтвсвево п'атвкутвю зір~tу, серп і моJІот. кв Ту.11ьськоrо сув(ІрОІІСlкоrо учРJІвша ва ІІівцЕввх ісnитах 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• читали реферати про стратеrічв1 операціі v лруrій сьіrовііі 
вівві - "СтаJІівrрадська бнва", "Штурм Берліну" і •.. "Ви· 

Поrnнпи на майdутню війну 
(Закінчення з 5-ї сторівви) 

го її початr<у, але західні держави, згідно по
даним до цього часу ніломостям у преqі, на 
початку війни розраховують лише на оборону. 

3. Майбутня війна безперечно, набере ден
КІ!ІЙ час, МОЖЛИВО і ДОСИТL ДОВІ'ИЙ, характеру 
позиційвої війни. Не викJІючена можливість пе
реведення позиційної війни протягом перших 
місяців. аа умов, коли европейська армія буде 
спроможна ще до підходу головних сил армії 
США, затримати совєтські збройні сили на 
лінН сучасних кордонів. І хоча б арміям ~ахід
ньоевропейських держав пришлося б відступа
ти до останнього стратегічного рубежа на Лі
ренеях, то навіть і там, а можливо, шо й ще 
на. я«омус!> іншому попередньому рубежі, оби
двІ воююч1 сторони будутh змушені перейі·и до 
поаиuійних форм війни. Тому українськ.им вій
ськовикам не пошкодило б ознайомитися з фор
ма~и та методами позиційної війни 1914-1918 рр. 

4. Найкраший шлях до перемоги на полі 
бою - наетуп. Але специфічні умови розтапіо
вування аахіДньоевропейських держав (віддаль 
США від Европи на кілька тисяч кілометріІf) 
диктують перш аа все, не кажучи вже про інші 
причини, провадити початок війни методом 
оборони. 

Флянrи - Норвезький та Турецький фрон
ти - гратимуть по суті ролю відтяжних пла
стирів, з метою послаблення совєтської армії на 
головному відтникові фронту в Західвій Европі. 

Все це зазначено з чисто військоної 'Іочки 
зору. Існує ще один елемент, який інколи явля
ється 1·оловним фактором перемоги або пораз· 
ки- це ідея війни. 
Але про це писатимемо у наступній статті. 

садка союзвоrо війсь~а в Африщ" в чужоземних моваJ. 
Запрошеві ва ці реферати члевв військових місій (атташе) 
закордовввх держав були вражені без.11оrавнвм звав· 
ВІІМ МОВ. 

f еоrрафів та історіІІ "капітаJІіСТИЧИНІ" кра і& Kalle· 
там ввклаJІаєтьси з комуніствчвоrо штанлпувкту. Ве.11ику у ва· 
ry звертаєтLсІІ ва вапіоваJІьві і сопів.1ьві протвріччв в ок· 
ремвх краівах. Звавви чужоземних мов JІоповвюєтьсв ввв· 
чевuм ваuіоваJІьвих ку.11ьтур, мвстецтва та історіі JІітєрату· 
рв краівв, мову Ікоі вввчає каает. Го.11овві творв закор
ловввх письмевввків чвтаютьс11 і вввчаютьс11 ~ вапрвкл. по· 
езіі) в орвrіва.JІі. 

НавчаввІІ в суворовських учившах оулуєтtсв ва 
заса11і: совєтський оф:цер мусить бути ввшколевим краше 
вороrа ве ті.1ькв ва uDJІІ бою, але й ва двп.:оматвчвій с.11ужбі 
й· у високому товар~сrві. Калетів обов'11зково навчають 
rpi ва фортеп'вво. В учвлвшах вистуn;sють з концертами 
вайкращі оркестри СС(.Р. Ка.11ет мусить вміти аобре тавцю· 
вати 24 тав"в, починаючи від па ле-ка тру, вальсу й закінчую· 
чи ваїмолервішимв захі.Іввмв тавка~в. Кадет мусить ~звати 
12 арвстократвчввх irol' у карти. 

Навелеввіі ори11ла~ з суворовськвми учuJІвшамв rово· 
рвть, шо в країні "безклвсовоrо сусuільства" виховуєтьсІІ 
каста майбутвьоі військової арвстоь ратtі й що московська й 
комунізм є лостойвим rпалксємцем росІііської імперії, ·ство• 
ривши кадетські корпуси ва взірець царсь.-в:r, а.11е більше 
змолервізоваввх. l.l. 



ш· т У Р м 9 ------------------------------------ ·----------------------------------~ 

Посипена розбvпова Тихоонеансьиої війсьнової фпьоти СССР 
На сучасву пору совєтсь10а війсь10ова фльота ва 

Іяхому о10еаві с".ІІа.ІІаєтьсІІ з 2-х ІІінкорів - "Левів" та 
"КраснаІІ Свбврь". вепонвістю зб у довавоrо авіоносци, 4-х 
леr10их крейсерів, 6-х т11жкях ирейсерів, п'итьох лідерів
есмівпів 43-х есмінців, 25·1: мівовоспіІІ, 374-х (!) підвод
вих чов~ів та великої kільvоств мевшвх о.ІІинвпь. Всі під
водві човни спорІІджеві "шворхелимв", шо дає ім можли
вість провадити повадда.11ьві рейси в п·nволвому плаванні. 
Середві й ве.ІІвkі піJІводві човвв мають поза т~м по одні~ 
та" зва11ій .,Перrідро.11ь-турбіві", й спроможнІ у о лававвІ · 
під водою розвввати швидкість 25 вузлів ва rодвву (по· 
вад 45 кілометрів!). Що з потужністю совєтсьvоі пі.ІІвод
воі фльотв ве можна ве рахуватвсІІ, rоворят~, вгприклад, 

факти, що протиrом оставвьоrо року ва всtх простораж 

.Твхоrо оkеаву, навіть у самоrо узбережжи США, помtча-. . .,, . 
ЛЗСІІ ПрисутніСТЬ відВОДВИХ ЧОВНІВ "ВtВІДОМОІ ВаЦІОВаЛ&ВО• 

ств. На велику уваrу засчrовують пере.11ача совєтзми kО

ло 500 підводвих човнів з БСІлrвkп ta Чорвоrо мори чер
вовоkитайському ури.11ові та розбудова опірвих . пув"тів-баз 
.11.1111 піJІводввх човнів та ІІ.втайському узбережжІ. 

Одразу післв відІt'рвттв канаду ВоІІrа-Дов, иористу
ючвсь вим, з Чорвоrо до Піввічно полІІрв~rо ІІ_'ОРЯ було 
перекивеве одву ф.ІІьотв.ІІіJ> підводвих чов~Ів (п•л комав
дуваввим контр-адмірала Звєв~єва). ВпІТку 1952 poky 
цю фльотв.11ію разом з трьома Івш~мм, та разом з двома 
тижквмв І{реіісерамв, шістьома есмІRІОІІМВ, за допомоr?ю 

вовоrо 13 ООО- товвоrо ирІіІfола ~у було перекивеве ПІв
вічвим Морським Шлихом ва Да.ІІеІівіі. Схі~ й ~рвовсаво 
до нових опірвих пунктів ва узбереІКЖІ Бер1вrовоr прото"и, 
ва Камч11тці та Сахаліні. 

Олвочасво в район Амбарчіk·Ава.авр (ва Чуkот-
·U о ' о 

СЬ"ОМУ оівоПрО1'Ї) DfрЄІ ИВеІ!О ВІВ(~І!СВІ -~ ЄlІВЗВВІІ1 СПеЦІ-
UЬВО ввшио:Uеві 1.19 проваджеввв .ІІІИ в. умоІ'ах по

л1рвої зими. Чвсе.JІІ:в:ст!:t вовопрвбулоrо спецІильвоrо ВІВ• 
ська становить ко.Іо 150 ООО осіб. Сюди ж: перекивеQо . . ..... ' 
потуwвt авІJІЦІВВІ 3 єдвавви. . 

Треба зrа1ати ше швидку розбудо~у 12-х ·vопrрввх 
пунктів ва червовоkвтайському узбере~жІ, о ставвІв V 3 JІІ!И~ 
лежить маііже супроти острова Гаввав. Мова вдетьсs 
про опірні пувkТИ .ІЛІІ оі~.воJІив~ ч.оввів. Совєтські морські 
офіцери й івжевери постІнво ВІдВІJІують квтайські порти, 
вввчаючи іх з метою розбудови. 

Під час першоrо етапу останньої вій ви сов~тв ве мал& 
мож:.1ивості прв.ІіІювати велику y~ary розбудо_вІ ~вхооке~в
ськоі ф1ьоти. Бу.11о заkіпчево бу..ІІІвввцтво kрисерІв, е~~Ів• 
ц:в та піJІводввх човнів, зак.ІІадеІІвх ще ..110 початку вІивв. 

З Твхоrо океану Піввічно Морським Ш.ІІихом були пере· 
кРвені 40 М~рмавська 2 есмівці та 6 пі.ІІводвих човнів. 
А.11е коли 1943 poky стало исво, що вімпі булуть ввrоаві 

. ..... 

з тервтоr і і СССР - ва совєтських корабе.1ьних Да.Іекоrо 
Cxo;sy з ша.11евими темпами пристvпІ'.ІІв .10 бу.1увавu 
нових військово морсь11их о.ІІивипь. Певно, що вж:е то.аі 
совєтсьkиЙ ypen пере11бачав ті протиріччІ', шо пестануть 
післв вій ви між СССР і ""аоіталіствчввм світом". 

Вси уваrа олразу була звернена ва роз.ІуІову саме 
Тихооиеавськоі флt оти. Далекоехідві корабе.аьві бу.аи ОJІ· 
разу забезпечеві tJаЙкращими фаховими свжамв та евро
виною. В СовєтсьkіЙ Га в аві у в ерееві 1948 ро~< у бу.1о 
заvінчево будівввцтво поваJпотужвоі кораб~льві, ика ві..ІІ 
тnro часу безперервно nраоює ва три зміни ва ..11сбу. В:.е 
1949 povy ва корабеJІьві прапювало 22 ООО осі~. Кора
белмtІІ сороможва будувати лів!!орв й авіовосці. Трохи 
мевшnю є ІіОрабельвs в АіІеkсавдровсь"у ва схі.І ві1 
Владивос-rоkу. Новозбу.11овава J.:орабельвІІ в Ніколаєва.ку 
ва Амурі поси.ІІеввмв тем~ами про.11укує пі.ІІВОІВі човп 
та вевелвkі олввиаі вадводноrо плавании. Тепер цю кора· 
бельвю розбудовуєтьсs і вона будуватиме крейсери. Всі 
корабельні пов'изаві подвійв('ІD залізвичвою КОІІЄІD з пев· 
тральвою трассибірською маrістра.Іею. 

Від 1945-46 рр. всі далеr.::осхі.ІІві корабеnві .1евь і 
віч працюють дли розбу.11ови Твхоо~о:еавськоі вІвськової 
фльоти. Яrсщо .11ві корабельні у Владиво.:тоk}' та корабе.аь
ви у HиkDJІaєвcJ.vy бvдують лише підво.Іві човвв та неве
ликі одввипі валводвоrо плаванвІІ, ~о стара, а.Іе тепер 
ширше розбудовава корабельви у Комсомо.Іьсьkf, бу.ІJЄ 
!!рім пі.ІІволвих човнів таkО:JК і 11рейсерв та есмівпі. І>vаів
ввцтво останніх, т~к само Иk і мевmвх о.uввць, віJ 1945 р. 
провадитьсв се"ціііво, що сві.Ічвть про шввлкість буАувавu. 
Нас.ІІі.ІІком таkоЇ орrавізації праці, .ІІовійсьІІові AOEri бу.аі
вельві .терміни тепер змевшвлвси ва 35°/,t!J. 

Корабельви в Совєтсь~tій Гававі закінчує бу.аівuцтво 
двох пов11х лівкорів по 55 ООО товв та О.ІІВОrо авіо.JІОСQІІ 
ІНІ 36 ООО тонн. Бу.ІІівництво було за~~:.Іа.Іево в ocen 
1948 роч. Лівkорв булуть повністю збу.11оваві вже пьоrо 
poky. Авіовосець має бути заківчеввм вастуовоrо рок:у. 
Частkова затримка в по бу дов і цІх t'двввпь є ворІІІаnвою 
річчю, вк при бу дівввцтві кожвої зовсі111 нової конструк
ції. Тепер ів.ІІустріІJ, ЩО постачає оуJІівввцтво, вабу.Іа вже 
досвіду, постачаивs матеріІІлами й Аета.ІІМВ ввтрв111ує 
крити"у й настуові нові иораблі будуватвмутьс11 mвв.1mе. 

Новобуловані ва дале;.:осJі..ІІвіх kорабе.Іtвих бейові 
ОАввиці озброюютьс11 вайновішою те:r:Еіkою. Поруч з rар
матами к:ораблі мають ва своєму озброєвві раkетву зброю 
та т. зв. літаючі торпедв. 

Поквщо ва 'овєтському Да.Іекому Схоаі ще ве зроб· 
.11ено бойовоrо торпе.ІІвоrо стрілу а.Іе, вк ввJІВо, СССР .10 

пьоrо rотуєтьси mалевРмв темпс.ми. РР . 

УкраЇНСЬКа реВОЛЮЦІИ:f!О•ВИЗВОЛЬИа 

боротьба вимагІ!-є вІдважних, 
сильних духом 1 характером, 
солідарних, товариських, дружніх 
і злютованих борців. 

В О Я q Е, "' 
ставан до nав Пеtіону Симона ПетПІори ! 
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СВЯТ О УКРАІНСЬКОІ МОРСЬКО! ФЛЬОТИ 

35 " рОКІВ тому 
, , За ініціятивою українських воєвво·могських чинників. Центральна Рада ухвалнла 14. 1. 1918 р . 

.. Івмчасовий заков про фльоту УНР''. Оголошено його щойно 13. березня 1918 р. 
В частині першій цього історичного закону читаємо: 1. ,.Російсьl\а Чорноморська фльота, новина і 

травсnортова 11роголошується фльотою Украї~>сьноі Народньоі Рt-спубліки і виконує обов'язки охорови 
побережжя і торrівлі ва Чорному і Озівському морі". 

Пвраграф 4: .. Укра:вська Народвя Республіка переймає на себе всі зобов'язання російського уряду шодо 
Чорвоморс:...коі фльоти і щодо утримання фльоти та портів". 

ПараІ'раф 5: ,.3 часу uрогоJІоmенвя цього завону всі рссійські воєнні й тuрговельні кораблі на Чорном~ і 
Овівському морі підносять украінсьвий прапор·•. 

Цей закон вадзвичайної держанвої ваги для того часу, у своїй першій частині стверджувІІв став речей, 
який ~же був фактично на чорноморській фльоті завдяки івіці.ятиві та праці nередусім вапіональво.свідомих 
морякІв І явжчих иаршин. 

20. квітня полковник Болбочан із сво і ми Запорожnями по пР ред німців прорвав фронт червоних на 
Перекопі і 22. квітня захопив ст. Джанкой, 25·го- Симферопіль, а Гордієнківсьний кінний полк з'явився того самого 
дня в Бахчисараї. В Севастопо.ІJі комапдв обох дредновтів ,.Воля" та .. Катерина Велика" рішили вибрати 
єдине ком<1ндумння фльотою, і щоб це командувuння накuвало піднести нсій українській фльоті український 
прапор, викоRуючи заков· пака а Центральної Рад:•. 

Це було 29. квітня 1918. р. ЧудоюІй день. СевастІ ло;rьсьІіий рейд вилиск~·нав. як дзер11ало. О год. 16. 
фляtманський корабель Чорноморської фльоти - ліНІііІІИЙ r.орабель "Юрій ПоОідоносець", з наказу командавта 
фльоти нідвіс сиі'нал: 

"Фльоті шдвести український прапор!" 
Uпали червоні плахти. На більшості кораблів почу лась команда "стати до борт}!". На nю команду. по· 

старому, як це було ва боєвІй Чорноморській фльоті, стали моряки вздовж борту, обличчями до середини корабля . 
.. На прапор і і'юйс-струнко!", "Український nрапор піднести!" 

На ціJоІй великій фJІьоті Чорного моря зaJюno·l і ли в повітрі синьо жовті полотни ща. 
Для історіі украінської фльоти цей день 29. квітни 1918 р.,. коли о 1 од. lti. ціла УКJUіЇнська фльота виявила 

свою_ nриналежність до БатькіІJщвни, <.Ітав найвидатнішим днем українсьноі державної фльоти і Святом 
УкраІпського Моря. 

Св•тослав ШРАМЧЕНКО 
капітан·льойтнант У ДФ. 

3 історії Українськоі ДеріІавної Фпьоти 
(Короткий карне) 

Море - ue зв'язок з uіл11м світом. Морем прохопить (1606 r.), Кафу 11614 о.І. Свноп і Тралезунт (І615р.). до rврла 11v-
обмів культурвиІІІІа uінвосrями. МС>рем відбуваються найбільш• наю 11609-1613 рр.) 1-'озІІвіт уІlраінсьІlих JІІІf•РСьккх nохолів-1::\вр· 
перевози Т<•варів. Море виховує цілу к •ясу морикrв - людей на (1620 р ). Uapropoз (1620 і трк чі в 1624 р ), JІІІалоазійсьkе 
підпр.ІІємлвІІих, відважних, шо не бо11ться смерти, бо служба побережиоя (1625 р) Однак тозі пuльсь&ІІЙ уряд, що боявся 
морська небезпечна і під чвс ВІЙни. як і під час мирv. Зан~я- був війни з ТvреччиІІою. виб~лvвав Кодак (1635 р) 1 &ількас"т 
ка морю постаІІа і багатіли такі державІf, як стародавнв [ре· kо~аків переt<ів під ко"аидуваІІня oтa~atta ГоJJки на Балтооаьке 
ція, Р.11м, Єrиоеr. Лише морю зввдячvють свою могутність та море ва боротьбу iJ шведамк. Після 1638 року заrюро~ьні 
багатство Англія і США. козаки беруть ,·часть ·v 11110рських похопах донських козаків. 

З пього поrляду Уkраіна має всі дані бути морською Геп .. ман Іван Ма~епа доаоміr заnорожuям у 1696-97 РР· 
дt~ржавою. Південь ії обмиває наше Чорне море - Ко"Іацьке збудувати 70 морськuх човuі8, щоб ними запоро~ц; нипранJJt-
.море. Маємо довге побережжя Чорного моря. шо тягнеться л11ся на побережжя Кри:~~у. 
від гuрла Дунаю через Кримський півострів до порту Туапсе Після зруйнування Сtчі запороJКні "е uоьв 1аю rь воєнн• -
на чорноморському побереJКжі Кав~<а1v з рядом добрих поотів, морського ремt>сІJа, але іх поsодп відfіумються тільки з нак а· 
3 ЯКИХ ГОЛОВВІІМ ВОЄННІІМ ПОрІОМ Є LeBaCTODiЛ•, До ЦЬГО JIOXO· зу МОСWОВСЬКОГО уряду, ЩО ~И' <•рІІСТІІР}"Є ЗВПОJ)ОJКІІіВ ПрИ ТВО-
даТЬ побере111111ІІ 0Jівськоrо ~юри і вахід українськоі держава ренні свnєі фльотв ( 1787, 1796 рр). Відомі rюхппв отамаttа 
через Куба.нь на КаспійсьІІе море. Антона Головатмо (1787 р. Aн.:trжalf і Яселін, 1788 Р• Бендера. 

Наші воєнно·морські традІІоіі зв'язані не тільки 3 Чорним 1790 р. Килія та 1796 р. на ПерсіюІ в часв, 11олн йпму підп~-
морем, але теж і з КасrІІііським. Обвдва ці моря входили в гаnа вся к~спІЙська воєнва фльотилія. У 1825 р. 2-іі Д~ІІаrІ-
Jасяг заінтересувань українськоі дер•ави княжих і кu3ааькмх ський ЗаnороJькай Полк nовнить бойову службу на кораблях 
часів, як також у часи визвольних змагань 1917·20 рр. дунайської флм•тwліі. 

Постання вашої воєнної фльотв сяга<: до оершwх часів З часtв царської !'осії маємо згаJІКІІ про колвшвю У' -
формування нвшоі дерzавностІІ. Босивий корабель квяzвх раінську свмостійнv державt•У фльотv в назвах деякІІх І<ораfі-
часів був велвкІІЙ, що містав 4U ссіб; був ВІІробденаіі з одного лів царсьноі фльоти (,.Гайдамака", "Заоорожеаь" ... Кубанець" • 
ави дерева, мав керму, щогли та нітр11ла, а11е головною pvшrii- ,.Україна", ,.Кубань", "Kuiв"J. 
ною са.11ою були весла. Наші перші походи на Крим, у Малv З розвало.и царсьtшї Росії в російській чорноморській 
Азію, Візантію. на Касмій відбувалася. як nодає український фдьоті зра.:tу оJКИІІа укLJаінська традвоія. У березні 1917 р. 
літопас, у ІХ·Х вв. Відомі похода в 909.910 рр: 15 кораблів, " ноетала ЧорІ!оморська Генеральна Рада; де про~ід uзяли ук· 
907 р. - 200, а в 913 - 500 кораблів. Кораблі на Каспій раінці-старшивк та матросІІ чорноморс~коі фльоти, икі бyJJu в 
ішли або Волгою, або Доном, а з Дону перетягали іх сушею, унрвінській тайвій opraJJtзauiї "Коб~ар", що існувала вже від 
,.ао.ІІоком", до долішвьоі Волгм. ВідомІІіі похід за Яросла~а 1905-го року. П1д впл•во~. ціеі Чорно!'юрсьwої Ради частина 
Мудрого Првn·я·rтю на мвзовrрав. У 1034 р. вrдомвй поJІід 11ораблів піднесла украіІІський прапор І до л11стппада 1917 ро 
ІІВЯJЯ ВолодІІмира МовоJІІІвха на ВІзантію. ку цей прапор мrяв на шоrлах uол••вІІни чорноJІІІорськоі фJІьо-

Першу вістку прu ІІозацьку воєнну фльоту маємо з т11. На Квспії існуваІJа - Українська Рада Каспійської фnьоТІІ· 
1492-го року (наrrад на татврсь11ай корабель під Тягинею). лії, на Балтипькому морі - Український Революuійнмй Штаб 
Украінська r.озаоька фльста рО3ІІІнулась у 16-ому віпі. Ко· Бал,ІІцькоі флоти, а на А.мурr - Українська Рада Амурської 
зацькі човни (чаІікв) бу1111 ва 20 м. зввдовJКкІІ, 3·4 м. завширщ· фІІЬО1ВІІіі. Крrм цьоrо ше існувала У"раїІJська Рдда фльотвліі 
~~:а, 2·5 м. завглибшки. І011ь і vебра бvли з липового або нер· ІІ!t~вічво-льодпаого океану та Украінсь"а Рада Сибірської 
боаого цвя, а на них набввали дошкя. На човнах fіули шог,Ін фльот11ліі v Влад.ІІвостоці (Зелеввй КлоІІ/. 
з вітрuвмв та дві r.ермІІ. Човен мав 20.30 гребців, 50·70 лю- 23-ХІІ-1917 р. етапрено при Центральвій Ралі в Києві 
дей зuога, т. зв. ,.водяв11х козаків", і 4-6 .11erxax гармат. Украівськвіі Центральнай Lекретаріят (оізміше Морсь11е Міні· 
llіuдкість чаііr.в досягала 15 к•-rо,п. стерст11о). Наказом Морського Міністерства s 13-111-1918 р. 

ВілС> мі пn1ОІІІІ І<n:~ек:в ва Очакіа (1545 р.), Коз.11іа (1567 р.), оголошевu заков цро Укрвівсь"у Державну фльоту та про 
!<11лію 11 LІ 2 і 16U5 рр.),Ца propc л ll6' 5 р.J.Варву (1606 р.),Білгород перебрав ня українською держаІІt ru 11сієі чорноморської воєнвої 
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Віталій БЕНДЕР 

Людина. з Чорного морн 
(Кадри) 

Ще я~ доІІецькі JІ&Ma!Ji мирно JІВМЇ.Іи •орвотою в небо 
1 ночами весело бJІвМа.Ів воrввкамw "шахтарки", 51 любив 
вв.11азитв ва шахтні естакади і споrJІІІдатв вниз ва мураm
ввк чорних людей. Я потребував справ.11і .11уже мало, щоб 
бути щаtJІввим: "JІвмпочку", обушок і піоеме.І.ІІІ. Інших . .., .... ' ' 
мрІв 11 ве мав. 1 а раптом цю просту светему J:.ІОП •чото 

думаввІ ро~чавила візита моrо JІІІІька, морвка чорвомор

ськоі фльотв. Вів зайшов у хату сам, а.ае пі.ІІ йоrо хо
.ІІОЮ вrвва.Іасв пі.ІІ.Іоrа, немов би кімватою маршвруваJІа 
чота морської піхоти. Вів вніс .110 кімвата запах мори, 
котрото 51 иіко.ав ве бачвз і про котре ие мав жадвоі у51вв. 
Мій ідеа.І шахтарв в;.11разу ж втратив своі ковтурв, а ва· 
томість у к.11ітивах моrо мозку зарисовувавсв новий і.ІІеаJІ, 
і.11еа.1 матроса. 

-Дв.ІІІDf- ВЧеDВВСІИ рvкамв В ЙОТО ШИрОКИВ К.ІЬОШ1 
- Я ве хочу бути шахтере~~t. Хочу в матроси! 

То.11і віt оJІвою рукою пі.ІІвІв мене ва рівень своіх 
тру.11ей і співчутJІнво засміявсв. . . 

- Можна і в матроси! - схваJІьво промоввв вІв. 
- А1еж тв поквmо - пацав... Не тоJІвшс• аааіть в 
ювrв ве то шо в "камсу". А щоб у "матротови", мусиш 

• ' р . ? рости me років з п'итва.ІІцвть. озумtєш 

та торговельної ф~ьоти. Вnпночас наказано всій фльоті оідве: 
..:ти український прапор. Чорвоморс~~а фль~та виконала цеи 
наказ 29-го нвітня 1918-ro року о 16-ІИ годинІ. 

Склад УкрвїнсьkоЇ Державної фльоти був такий: 8 лівій· 
ВИХ корабліВ (в ТОМУ 2. велетrtі-дре~ОВПІ D<.> 2З ТИСЯІІі ТОВВ 
КОІКВВЙ), 4 креЙСЕ'рИ, 6 ВВЮ\ІаТОК (до 50 ЛІТаКІВ), 27 ЄCKBlli;JO•· 
вих міноооспів (в тому ІЗ ве~иІШХ оо 1000-1300 тонн), 17 шд
водRих човнів, 5 кан?нерськІІХ човнів на чоІІі. з к~вuнер ~ь~~~ 
човном "Запорожець', 6 міННІІХ загоро t.жува~Ів, КІІ/ьк;:. дивІ3ІИ 
сторожев11 х швидких катерів, тр~льщик1в. цІла трансаортова 
фльот11лія під командою контрадмІ~В~.:" Во~одимира llip,aмqeв~~ 
і кораб~і окремого пр111значення з ІІІнш.ви~ кораблем .,L:в. Юрш 
Побідоносець" (!І тисяч тонн) на чолІ шд прапоро:" кnнтрад
мірала Михай~а Остроrраась"ого·АІJо:тола. В бу4о~1 у Мвко
лаєві бv~и: лінійнвй корабель, велетень дреновт "L:оборна Ук
раЇІtа" (27 тисяч то11н), 4 крейсери ·- ,.Гетьман Богдан Хмель 
ницьмий" 1тепер "Чераоuа Україна:), ~етьма~ .. П~тро Дорошен
ко" І'етьман ІІеrро КовашевІІч-Сагаидачнии 1 .,Тарас Шеа
чен~~·.. \2 веJІВКИХ ескадрОВИХ MiR(•IIOCiliB ("КІІїВм "Jlьвів," 
Чигвр'ин" Батурин", "Гетьман Івав Виговсь.квй'', "Іван Сірко", 

" '" Нбб" К Г . " І "Пилиn Орлик", "Мартин" .е а1 а , к" ость ор~·.~)нко8 .... ван 
Нідков11 ", "Пеrро Могила , 1 .. ван. отлярев:ьsии , ІІІДІІОд 
них човнів і маrка підводвих човнІВ "Дншро , 1 З канонерських 
чоавіа і величезний док ва ЗО твсяч тонн. 

ЗО-квітня 1918 р. німці обсадвли частиву Українськоі 
Держа11 ноі Фльоти. 18-ro '1ерввя 1918 р. большевики затоп1вв 
одІІВ великий корабель-дреновт ,.Ксtтервва Велика", 20 ескад
рових , 4іоюuосців і низку івшах бойо_вих одивипь. В жовтні 
1918 р. німці остаточно повернули УкраІвськv Державну Фльо
ту Украіні. Пізніш іі звІІщІІла Антанта, що ~аст11ву вашої 
фЛЬОТИ ПОШКОllИЛа вибухаМИ В МаШІІНаJ:, бІ~ЬШ,У ЧаСТИВУ 
підводиих човнів затоnиnа, ч<~.стивv ф~ьотв вивІв генерал 
Вравrель ва чолі з лінііІввм кораблем-древовтом "Воли" до 
Бі 1ерти (північна Афрвка), де вона зчасом. була продав~ 
франпузами ва злом, а ч&сrина є теnер у скла11.1 большеаицькоІ 
чорноморської фльоти. 

На сухоІJ.олі Українська Держаана с_І>~ьота маnа мо~ську 
nіхоту, що в 1919 р. скJ!_адаласи з д~ВІЗІІ . морськоі шхотв 
(nід командою каnітана З-оl равfІІ Михаила_ БІ~инс~~оrо), куд• 
входвв "1-й ГуцульськІЙ Полк МорСЬ_!'ОІ ~Іхо~,• (Ко~ом•и, 
пі1віше Броди) і "2-вй Полк Морсь~ОІ П1хотв (Кам явепь 
Поді11ьськІІЙ), і крім uього, ще морськии _nо~к, ик•й складааси 
переаажно з .ІІS.атросів і nідсrаршин-украІІІЦІВ ко~~ австроуrор· 
ськоі фльоІІІ, що його зформоваво 11 КоJІомн (~очаток ~ 
ВіввИді на Поділлі). В 1920 р. зформ~ваво ,.ПвІІІровськ•и 
Фльотський ПіІІекіпажн, що ма~ н~ фровтt_бровепоти~" Чорно· 
морець" і мав обсадп• у Киев1 "УкраІНську ДвІІІровську 
Воеиву ФльотвJІію". 

Українська Державва Фльота мае свій прапор, що з 
1917 року був уаедевай д11я фльотв. 

- Не розум:ю, лvnечку ... - і и п.tакав шврами 
хлоп'51чвми сльозами 'Іерез свою вепі.ІІТотоваиість розумітn 
дІІJІьків .Іексиков. Ко.1в вів ва.ІІіа ва мене свою безvозврн, 
вона заІІрутвJІас51 ва тоJІові, ик таріІка ва паnчці ІІвтай· 
сь11оrо ілюзіоніста. Та 51 ве звертав уваІ'8 ва iloro сміх . 
В моєму JІвтвчому серці вирував приб1і rораоств, бож на 
бе1козирці 51 міт побукві читати "М·ць "Р1sвві", а в 
моііі увві цей "Рі:.вий" постаааа веаетевськвм конем, ~а· 
rвуз.ІІатв 5Ікото міr пше мій JІІІІько. 

- Дивись СЮJІИ, паuав (в JІуже .110бвв, коп вів 
~tазав "пацав"), - і вів ВОJІВІ па.Іьцем по .1ітерах иа 
безкозирці, - пе звачи1'ь міноносець "Развu", вііісьwов•і 
корабеJІь, иа 5Ікому 51 П.Іаваю. Бе1 вьоrо. боатішка, ескаа 
ра, 5ІК черrа старих корwт. Щ 1 за важнЮщі шrуп мк 
ВО3ИМОf Т орпеІВ, браток І 

З рОЗЗИВ.Іе&ВМ рОТОМ 51 КОВТаВ ІІО:ІКІе С.ІОВО Ве.ІІІіt'І• 
ТО 4114ЬlІ'а, J:ОЧ З усьото ЦЬОТО fi.II&KB Й зроsуміа, 1110 мРіsвві" 
ве був ковем. 

- А матросом тв бу.11еш. Обов'tзково! Ві.11ваrа 
шахтари .11уже потрібна Чорному морю ... 

І тарвим оксамитвих тоІОСОІІІ заспіаав: 

"Нас І.ІОП151Та бруком оровоюка10т•, 
З вікон .Ію.rtв до віт квіти КВІ&ІОТЬ 
І дівчата цікаво пот.ІІІJІають, 
Бо ми з Одеси морІ кв ... " 

З тих пір 51 по.1юбвв море. 
* '(. ... 

І звову вів арвЇІК4жав у віІІJУСТКу, ТЇ.ІЬП цьоrо 
разу iioro чо.tо, замість безк:озирп, iiy.to прпрпе комав· 
.ІІврськиІІІ каш"етом. Кінці рукавів iioro чорвоrо піuжаІ(а 
буав оповсаві бі.авмв паскамв. Вів зовсім ве •артував і 
бі.1ьmе вит.ІІІІJІаа за1умаво. Я тепер батато звав про море 
й фаьоту, ті.11ькв ві 51, ві д11.11ько ве ма.п тоrо заuату, 
Щ() поsвачвв вашу першу зустріч. Між qвu зустрічама 
вашим ЖВТТ5ІМ стрІІС.ІВ незабутні чорні роп ... 

• * ... 
Це був 1942 р. ва одній is за.1ізввuь ІІіа.аепоrо 

фроитr. На ставпію ввітвавсІ поІрІІпапіІ куп•• брове· 
поїзд, ва брові Йur~ ватовів бу .Ів saucв мдІІ.U Ван•". 
За хвв.1вву з па111 .11верей ввсвпа.Івс• чорні постаті мат
росів, і ва іrвіх безкозирках 51 air чатаn М-о мРіuві". 
Запитавві мною широкоuечві 111arpoc чеuо віровів ва 
всі моі питаннІ, і 51 зрозумів, 1110 мііІ .ІІІЬКО ко•U.Ітвав 
бровепоіз.11ом. Ко.11в 51 знаішов йото, вів зоІСЇJІ ве вtr.ІІ
..ІІаа ва тото беза:урвото мор5Іка, котроrо • вперше sустрів 
1928 року. 

- Це все, 1110 .ІІІШВІоси ві а nРізвоrо11 , - віи бак
дуже маtвуа руко10 ва бровепоізJІ. МtттІО ioro очі оо 
бі.аьшuв, і вів стиснув рукою кабуру •aaoro бравввrа. 
Меві З48Ва.Іось, mo ві.І заосn вів ро:s•авпь ста.ІІІ зброї. 
- Сuочвває "Р1зввй" ва .11ві... І ., Червова У крЮ на", 
і "Гро•" і "Севастопі.ІІь" ... Добрі бу•в аосу.авu, а.Іе 
застарі ..ІІJІІІ цієі аііівв. Не моа:ва бу.tо aonraтвct з ві•
qем вввіть то.ІІьву. Своі ж та.u арвсвuІ Чорн •оре 
Маєш тепер "Ю..аrвіі фровт'' і "Дv.aD Bau11 , а Чорве 
море... -що вів хотів сказати, 11е зв;uо, а.1е ioro твжке 
зі.аsавви бу.ао Іуа:е промоввствм. 

• ... . 
. 11і.11 Сарвамв 1944 р. .Іо.Іи зtе.Іа •еве звову з n•. 

З-m.а .ioro червовоармійсьІІоі шиве.Іі чорвів ІВВроuі 
uьош 1 ІІе, мабуть, бу.1о все, 1110 зuUІUoca аі.а Різ
вото". ПрввітавІІІІа., вів СП.ІDВJВ і capкacuuo sa~; 

t з..u....-••• 14·1 сторіІЩЇ) 
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Москва - Пекін - ВаІІІінrтон 
капітав · льойтвавт С. КОЛОМИЄЦЬ 

Вже понад 1 50 І 
років через Китай про
ходить політична й 
духова демаркаційІІа 

лінія, що розділює 
східІІій і західній світи. 
На сучасну пору тут 
наштовхнулись одна на 

другу дві наймогутні· 

ВІд часу обрання rенерала Айзенrауера на uрези-~ летаріят на ту пору 
дента США, свІтовІ nолІтичнІ кола дискутують, чи центр ·в Китаї був малочи-
американськоі полІтики перемІститься до Аз:і, чи й ва- сельни.\1 і слабким!), а 
далІ Европа залишатиметься домІаtуючою н закор11оннІй 
полІтицІ Америки. А тому ми вважав!ІІО за актуальнІсть не на багатомільйоно-
подати увазІ нашоrо читача що · статтю, що насвІтлюв вих масах революці0-
ситуацІю в Китаі й боротьбу США та СССР за скрІплеІІВЯ но настроєниого бід-. 
своіх позицІй на одному з найrоловнІmих вІдтинкІв евІ· ноГо селянства. Ниніш-
товоі полІтики. - Ред. 

-. .................................................. .; нійчервонийдиктатор 
- і президент Китаю Мао 

ші потуги, що репрезентують рі:іні пол;тичні світог
ляди -Сполучені Штати Амери!{и та Союз Совєтських 
Соція~іспачних Республік. Ситуація виглядає тю<, що 
обидва потуги незабаром розпочнуть між собою остан
ній бій за керівну ролю в азійському світі. 

У 1945 році, у вирішальному році для дJлі азій
ського простору, націоналістично, февдаnьно й капі
талістично керований Чан Кай Шеком Китай ще був 
"джокером" в карточній грі між США та СССР. Але 
всеж він мав щонайменше значення якогось посеред
ника між світоглядами двох великих потуг. І, не 
зважаючи на те, чи партнеро.\1 тих потуг був Мао чи 
Ч_ан: це ставалося наслідком постійно мінливої ситуа
ЦІІ в самому Китаї. 

Від 1911' року, ІІіеля столітнах безперервних ім
періялістичних інтервенцій Китай був м'ячем у грі 
великих 110туг. ТільІ<И зовнішньополітичний реваншизм 
прикривав той факт, що Киtай перестав бути суб'єк
том, а перетворився на об'єкт політики. 1931 року 
Японія розпочала війну, забажавши стати спадкоє
мицею европейського імперіялізму в Азії. СССР і США 
теж, за допомогою політичних і економічних засобів, 
продовжували змагатися за панівні впливи на Дале
кому Сході. 

Москва від самого початку мала перевагу над 
Вашінrтоном завдяки внутрішній, євразійсьІ<ій лінії 
(що іі провадила) й світовій революційній стратегії. 
Від часу скоку Москви у 1 580 році через Урал на 
узбережжя Охотського моря, Росія постійно й вперто 
практиІ(увала тиск на історичні китайські кордони й 
поступав?, з часом, силою приєднала до себе частину 
Манджурll, частину Центральної Азії та великі мон
гольські території. Нарешті 1917 року Совєтський 
Союз офіційно й урочисто заявив про свою відмову 
від імперІяЛІстичних тенденцій, практикованих цариз
мом. Але вже 1921 року було засновано китайську 
комуністичну партію й різні совєтські інструкторИ 
почали навчати недосвідчених китайських комуністів 
тактиці троянського коня. Через пару років цей виш
кіл виявився настільки успішним, що китайські кому
ністи, без прямої допомоги з боку Москви, вже самі 
спромоглися досягти коаліції з Гомінданом й почали . 
поступово пробивати собі дорогу до влади. Ця подія 
стала історичною для совєтсько-юпайських стосунків 
протягом наступних 2,,років. 

1924 року постало сильне ліве крило в китай
ському т.зв. рухові відновлення й Сун Ят Сен відко
мандирував до Москви з реко,\Іендаціями й дорученнями 
молодого Чан Кай Шека. Заради скріплення вигідного 
на то~ час ·"подружжя" СССР-Китай, найактивніші 
комуністичні сили Китаю були Москвою відсунені на 
бік і в ... опозицію, Таємні відпоручники Москви в Ки
таї почали вперто настоювати на розбудові револю
ційного руху який базувався б виключно на індустрія
льному пролетаріятові (маневр! - індустріяльний про-

Тзе Тунr, так само як і нинішній юпайський nрем'єр
міністер і міністер закордонних справ Чу Ен Ляй не 
погодились на повне політичне підІ<арення Москві. За 
це вони поплатились виключенням їх з партії підтрима
ним Москвою лівим крилом, довголітньою ізоляцією та 
роками багатої на невдачі внутрішньопартійної боро
тьби. Слухняним МосІ\ві й найгострішим противником 
Чу Ен Ляя був і є нинішній 47-літній генеральний 
секретар китайської комуністичної партії Лі Шао Чі. 
Від 1927 і до кінця 1933 року він постій"но перебував 
в Москві,· де И був вихований на правовірного боль
шевиІ<а. На 7-у конrресі китайської комуністичної пар
тії в 1945 р., через кілька тижнів після розгрому 
Німеччини та Японіі, він заявив, що обумовлений вій
ною медовий місяць ,\\ЇЖ капіталізмом і І<омунізrvюм · 
остаточно заІ<інчІІвся й тепер на порядІ<У ленному 

стоїть вирішальний бій за світове панування. 1945 ро
ку такою була й теза Москви. Чу Ен ЛяІ1 виступив 
знову проти. Він висловив переконання, що після пе
реможного закінчення громадської війни перед Китаєм 
постануть політичні й · економічні проблеми, що іх 
можна буде вирішати лише за допомогою закордону. 

На таку допомогу є спроможною лише одна '\ер

жава- США. 
* 

". "' 
7-й китайс&кий ко.\tуністичний конrрес був бурх· 

ливим. Але не він вирішував спір, що постав між 
Москвою та Вашінrтоном. США заявили, що вони 
ІІідтримуватимуть Гоміндан. Питання ексистенції для 
Мао Тзе Тунrа опинилося таки" чином головним на 

ПОJ:'ЯдІ<у деННО:\ІУ 1 і. ВЇН ВИріШИВ ПрОСИТИ ДОПОМОІ'И у 
Сталіна. Він поїхав на паломництво до МосІ<(ВІt й пер
ший раз у своє.-"у житті побачив цю святу столицю 
світового большевиаму. 

Але Москва не вірила в спроможності своїх ки
тайських комуністичних друзів і наслідком цієї неві
ри, одразу після закінчення світової війни уклала до
говір знову з Чан Кай Шеко\t. Підпи<;аний 14. серІІНЯ 
1945 року, договір мав такі пункти: 

1. Совєтський Союз всіма, що він іх має в роз
порядженні, засобами, морально й еКОІ-!О:Wічно підтри· 
муватиме уряд Чан Кай Шека. 

2. Совєтський Союз визнає повну суверенність 
Китаю в МанджуріІ. 

3. Незалежність Монгольсь•\Оі Народньої Рес11уб· 
ліки (Зовнішньої Монголії) визнається Китаєм і rес
пектуватимеп..ся Совєтським Союзо.\t. 

4. Д<t.йрен (Порт Дальній) проголошується віль
ним портом, управління НІ1М перебув:tє в руках китай
ських цивільних установ. Частину портових споруд 
Совєтський Союз бере в аренду. 

5.Порт Артур стає спільною совєтсько-китайськuю 
морською базою. ВійсЕ:кове управління портом і обо· 
рон а його належить до компетенціі. Совєтс/:)кого Союзу, 
цивільне управління - до компетенції уряду Китаю; 
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б. Манджурські залізниці леребуватим) ть лід 
сnільним у:-~равлінням обох nартнерів дого~ору. Через 
ЗО років залізниці без оnлати будь-якого вІДшкодуван
ня nереходяп .. у китайську власність. 

Після укладення китайсько-сов~тськоі угоди со
вєтське військо ~алишило МанджурІю, але nередало 
уnравління територією та арсенали з я_~онсьІ<ими ~ро
фе~'! ми до рук червоноКІпайського ВІИ~ьк<~. Даирен 
і Порт Артур лишилися совєтськими оПІрними .. ~унк
тами і в їх районах совєти сnрияли концентра1111 чер

вонокита_йських з'єднань. 

Амt-рика опинилась у не вигідно~tу стані. Взага-
• лі, у своїх стосунках із С_хідньою Азією вона була 
завжди жертвою т.зв. полпики протилежногоv узбе
rежжя й на ЇІ плечі лягала сnадщина евроnеис~кого 

імперіялізму. Від 1814 року, коли _американсьКІ мо

реnлавці заnочаткували торговель~І стосунки з ~и

тайськими кантонами, поштика в~дкрит~х дв_ереи .в 
Китаї стала основою американськ01 зовнІшНІ>ОІ пот

т111,и. Вона залишалась такою й тоді, коли 1922 ро
ку у Вашінітоні було уі<ладено угоду 9· ~ держав за 
якою урочисто nроголошено незалежнІсть Китаю. 
Після того, впродовж 22-х років С~А не брали акпш
ноі участи в далекосхідній політиЦІ, аж доІ<И Рузв~лт 
1944 року н~ надіслав до Китаю генерала ПетрІка 
Гюрлея, як свого особистого ~nовноваженог~, з до~у
ченням прислужитися ліквідащї суnеречок МІЖ Г?МІН· 
даном та комуністами. Ті су11еречки негативно ВІдб~-
валися на творенні єдиного фронту сnротиву Яnон11. 
Попередник Гюрлея генерал Стіл_в~л нищівно крити
І<ував націоналістичного генераЛІ<;!муса. ІІеребуваючи 
nід вnливом Рузвелта, ген. Гюрлеи .наnеред . був за 
Чан Кай Шека. На першій нарадІ в ЄнаНІ, на яку 
Гюрлей закликав nредставників Гомінда~у та .. комуні
стів, Чу Ен Ляй, як голова чер.во~оки.таиськоІ де~~rа:. 
ції, виставив вимоги: негайна лІквщаUІя однопартшноt 

гомінданівської диктатури; створення демократичного 

І<оаліційного уряду й сп•льного головног_о .ком~нду~ 
вавня· приnинення бльокади nроти комунtстІВ; ВІЛЬНІ 

урядо~і вибори в окуnованих о~ластях .•. 
Гюрлею не вдалося nримирити ворогуючи~ братів 

й привести до спіль_ног~ знам~нни~а китайсью зброй 
ні сили. Наслідки вщом1: як 1 ранІше 900fo американ
ської допомоги йшло до кишень корупційних епемен
тів уряду Чан Кай Шека, 1 Оо;о по.падало на фро~т 
і то не для боротьби проти японцІв, а проти СВОІХ 

конкурентів - комуністів* 
• • • 

Накінець у грудні 1945 року, через п'ятІ> місяців 
після капітуляцІЇ Яnонії, з залізненням щодо совєт
ської активізації в північному Кит~ї! Гюрлея було за· 
мінено пізнішим американським м1нrстром закордон

них справ - генералом Дж. Маршалом. й_ому вдалос~ 
на nочатку 1946 року досягти угоди МІ~ Чан К~и 
Шеком та Чу Ен Ляйом. Але вже У_ серnнІ 1946, nІс
ля відкритого nочатку громадянсько_І вІйни, . Маршал 
мусів еконстатувати цар~мними своІ_ зус~л~я. .,Є аб
солютно неможливим пов язати нацюнатспв_ і кому
ністів такою угодою, наслідком якої ? Ки~аІ зникли 
б протирІччя". У своєму останньому ВІдчитІ ген. Мар
шал - так само ик і генерал Ведем~єр, що очо_лював 
у 1947 р. останню американську комІсІю в Китю- був 
вимушений підкреслипt, що: 

1. Реакційні сили Гоміндану привели державне 

управління до корупціr, • . . 
2. Комуністичну небезпеку можна зЛІквщувати 

лише запровадженням далекойдучих реформ і в ніяко~у 
разі _ мшітарною силою, 

З. Уряд Чан Кай Шека не nогоджується на та
кі реформи. 

Маршал і Ведемаєр відраджували збройну інтер
венцію й nропонували утримувати в своіх руках ост

рови й лівострови вздовж китайського узбережжя, 
розбудовуючи їх для стра1егічних позицій. (Ця про 
позиція була використана аж 1952 р., пщ час прези
дентських виборів у США, таким чином: республікан· 
ський сенатор Мек Карті обвинув&тив заслуженого 
солдата Маршала в комуністичній д;яльності). 

У міжчасі Чу Ен Ляй в кільканадцятий раз пов· 
тори в, що: .. США nерестали бути невтральними" й об· 
винуватив Америку в "дальшому розnалюванні грома
дянської війни в Китаї". Одночасно він заnеречував, 
що китайські комуністи є залежні від Москви й ко

ристуються доnомогою Совєтського Союзу (t!). МоІ:І
чав Чу Ен Ляй і nro те, що все озброєння роззбро· 
єнної со~єтами яnонської армії СССР nередав китай
ським комуністам; що залишаючи Мандж}'рію, сnвєти 
nерецали до рук китайських комуністів найважливіші 
вихідні позиції для наступу nроти Чан Кай Шека. В 
ті часи Чан Кай Шек надаремно просив америкаt~ців 
залишити японську армію на занятих нею позиtt ях 
й передати Ії під головне командува1тя Гоміндан}', до
ки він, Чан Кай Шек, не розпоряджатиме достатньою 
кількістю націоналістичного війська. Червона повінь 
линула на південь і 1949 року, після зайняття Кан
тону, на китайській територіІ вІkе не зал~tшилося 
жадної формації Чан Кай Шека. Після чотирирічної 
боротьби (від часу кап туляцtі Японії), комуністи оnа
нували всю китайсоку територію й змусіли чаціональ
ний уряд евакуюватися на Формозу. Мао Тсе Тунr 
став головою нової держави, Чу Ен Ляй - іі прем'єр
міністром і міністром закордонних справ. І щойно тоді, 
коли Китай був уже програнйй, пролунав у США го
лос генерала Мек Артура, що вказував на небезnеку, 

лосталу для глобального о.:трова Америки від оnану
вання nротилежного китайського узбережжя комуніста
ми, та закликав негайно розпочати розбудову тихо
океанського оборонного ланцюга. 

* . "" 
Наслідком витвореноі ситуації США nрийняли 

рішення важливого світового значення: 
1. Посилити Тихоокеанську фльоту, 
2. Забезпеч11ти економічною допомогою китай

ський національний уряд на Формозі. 
Останнім часом американська доnомога Чан Кай 

Шеку чимало побіш .. шилася після приходу до влади 
республіканського уряду. Всі заходи, сnрямовані на 
nіДтримку національного уряду з боку США, говорять 
ясно й недвозначно, що США не визнають суверен
ности І<Омуністичного уряду. 

Попереднє фіясІ<О американської політики суп· 
роти Китаю можна пояснити ТИІ'r'І, що: 

1. В<.я історична nолітика США на Тихому 
океані - сюди на,1еЖ1пь віднести і протекторат над 
Філіnпінами - nереслідувала мету залишати відкри
тими двері до Китаю. 

2. Триманням за Чан Kafi Шека американtька 
торгівля ·втратила понал 450 мільйонів пок\1Щів. Нато
мість на плечі американсьІ,ого платника nодатків 
лягли 1 ОО мільйонів потребуючих доnомопt японців та 
коrейців. 

З. Підтримка Ча~ Кай Шека віддалнла Америку 
від найважливіших 'і 11:1ртнеrів R Азіі - Великобрі
танії, Індії та Пакістану. 

4 Америка.нська далекосхідня політика викликала 
серед азійських народів nідозру, що США хочуть са
мі стати спадкоємцями традицій колоніяльноі пол:ти-
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t<и, що її провадили европейські держави. (Зовсім ро
зумно нині державний де11артамент вживає заходи, 
сr1рямовані на ліквідацію такої неслушної підозри). 

США побачили, що червоний Китай сам почи 
нає провадити активну зовнішню політику. 

Зміни, що постали після 1949 року, мають -
хоч вони й були пов'язані з поразкою Японії, успіш
ною совєтською зовнішньою політикою і безуспішною 
·американською - такі, світового знач('ння ефекти: 

1. Територіяльне об'єднання Китаю під комуІІі
етичною вдадою, 

2. Індустріялізація й земельна реформа в країні 
з відсталим 450 Мільйоновим населенням. 

З. Вихід китайської держави на міжнародню аре
ну, як справді великої потуги, 

4. Повернення юпайсьІ<оі держшщ в історичні 
давні кордони за рахунок відз11скання колись, в різні 
часи втрачених окраїн - Сінкянrу, Манджурії, Фор
мози, та Тибету. 

* 11(. 11(. 

Чу Ен Ляй, що сам себе реклямує "адвокатом 
Азії" вийшов на керівне становище в новій, те11ер 
еже черRоній китайській імперії. Тепер він може свої 
знання західнього світу, його мов, вправність старого 
китай-ського аристократа поєднати з негнучкістю ре 
волюційного комуніста. Але двері до Вашінrтону, які він 
пропозицією продовжувати старі торговельні стосунки 
намагався втримати відкритими, тепер виявилися за
битими через підтримку Америкою Чан Кай Шека. 
::Jалишився тілhки вихід до Москви. І вже 1950 роІ<у 
"адвокат" підписав у Москві совєтсько-китайський 
договір про дружбу й взаємодопомогу, за яким, по
руч з економічною допомогою, були гарантії, що до 
кінця 1952 року Китаю буде повернена манджурська 
залізниця, Порт Артур і Дайрен. Двома роками піз 
ніше, на другій конференції представників совєтського 
та китайського урядів, з огляду на вибухлу в Кореї 
вІйну, "дружба" була підкріплена новою угодою. В 
обох випадках Чу Ен Ляй залишився вірним своій ми
нулості (не повного nідкорення Москві) і виявився 
затятим і вдалим переговорювачем. 

Після подій, що іх пережила світова ;сторія нас
лідком вибуху корейської війни та підписання мирно
го договору з Японією без участи СССР та Китаю, 
ком}'ністична стратегія в Азії перейшла до нового 
етапу розвитку й це примушує нас згадати слова 
нинішнього китайського прем'єра і міністра закордон
них справ, сказані ним до своіх вояків з нагоди за
кінчення гомадяІіськоі війни: ,. Тут, в КитаІ, вирішувати
метt.ся майбутність світу". Чу Ен Ля й сьогодні, здається, 
трошки наблизився до цієї мети. Революційний настрій в 
Азіі, що ще виявлявся в 19 столітті, Росія підхопила 
1917 року, використовуючи для свого колоніяльного 
большевизму вічний голод на землю селянських мас 
АзіУ та антиімперіялістичний, антизахідній націоналізм 
азійських народів. Москва виступає "другом і обо
ронцем" азійських народів, закликаючи Іх до: 

1. Національної незалежности, 
2. Ліквідації несправедливих договорів та концР.сій, 
З. Націонагtізаціі чужоземни)( підприємств та ка· 

піталовкладень. 
Цю світову політичну функцію СССР т~пер крок 

за кроком перебиrає на себе Китай. Передумови для 
цього: . 

1. Природня концентраційна сила найстаріших 
по культурі та найчисленніших азійських націй, 

2. Революuійна доктрина маоїзму, яка твердить, 
що єдиним усп;шним засобом для боротьби проти на
півфевцальноrо суспільстви u Азії й колоніяльної та 

напівколоніяльної залежности є участь мас в аrрарних 
революціях і плекання націями антиімперіялістичноі 
солідарности. 

Китай Мао Тзе Тунrа та Чу Ен Ляя сьогrдні 
став винахідню~ом нової, що різниться від совєтсько
московськоі, техніки насильних революцій. Китайський 
винахід пасує до специфічних суспільних умов Азії. 
Китай сьогодні стоіть на сильніших позиціях, ніж ще 
два роки тому стояла навіть держава Сталіна. Китай 
проклямував себе "адвокатом азійських народів". Ро
ля Москви, як провідної комуністичної сили в Азії 
почала підупадати вже до смерти Сталіна. Про це 
говорить т. зв. "мирний конrрес у Пекіні" 1952 року.· 
Багатозначущим є те, що совєтська делеrація не була 
присутньою на конrресі. Це був виключно азійський 
комуністич11ий конrрес, організований Китаєм. На цьо
му конrресі офіційно були прийняті тези Мао Тзе 
Тунrа. Що Китай слідує шляхом Мао Тзе Тунrа і Чу 
Ен Ляя - шляхом віддалення від Москви, говорить 
і остання промова Мао, виголошена ним на жалібно
му мітинrу в Пекіні з нагоди смерти Сталіна . .,Ми 
підтримувапІмемо новий совєтський уряд", сказав 
китайський президент. Досі Москва говорила, що во
на n дтримуватиме Китай. Підтримують слабшого. 
Мао Тзе Тунr розуміє свою перевагу над Москвою. 

Останні світові події показують, що позиції Мос
кви на Далекому Сході послаблюються, Це рівнознач· 
не скріпленню позицій США. 

Людина з Чорного морн 
(3аківчевии з 11·і сторівки) 

- Вв:sо.авть, що в:оавоrо разу, вк в зуtтрі•аюсв з 
тобою, в ввr.Івааю rірше й ripme. Ба, тепер навіть "Д.ді 
Ваві" вема. Хоч пою JІJTOJO бу.1о та пв:~в:а.Іка, Іtе ж 
веспокіева oiuora ва ствв:а:J реііов: JІевв:ою мірою ваrаау· 
ва.11а па.1убу .мівовосцв. Тепер оці оtь РІЬП з торбами, 
- вів в:вввув rо.вовоJО в бік юрби зароС.І&J:, :ІJIBJ: чер· 
воноармііців, - вв.DJОть собою мій бата.1ьіов морGкоі 
піхоти, а розпізвава.1ьввм зааком цієї оавввці є мій кnош ... 

Мв засмів.1ва.. Опіс.вs вів пок.вав ва ІІО.Ііва звайо· 
мвй мені браввівr, ва 11рвшці кобури •коrо ввІві.Іаt• 
мідва u.вастввв:а, а ва вій вапвс "М-ць "Різввв". Рукавом 
ШВВЄJІЇ ВЇВ ВВЧВtтВВ Мі.ІІЬ і, ЗМПВУВІDВ З ОЧЄЙ ЗIIJMJ, 
сказав: 

- Не можу без морІ і сквr.ІеввІ чайок .•• 
- Мо:ІКПІІО ваt скоро віІкпчуть знову .10 фльотв? . 

- потішив и йоrо. 
- СмієшсІ, "пацаа"? На Чораому морі тр;сав ве 

JІШВ.ІОСІ ••. 
-А Ва.r&твка? 
- П.ІJОвать • J:отів ва Ба.ІТІІКJ, ораток... Ко.Ів • 

кажу, шо не мо•у без морІ, це значить, шо жвше бе! 
Чорвоrо морІ... Ну, переJІ твм, вк в tІІоІІІаuую tвоІіі 
"морській пі:~оті" "Повні впереІІ", J.очу умоввпс:ь, JІЄ 
tтрівемось? 

Мв умовІІ.Іва.. 
• * • 

Дивні ваші аттеві ш.u:~в. Проствr.Івсв 'lf)UJІB 
кравJІв і JІВОЄ .ІІЮJІеі стріч110тьаr тu, .ае стрівутвс:ь віко· 
.п ве .ІІJМІ.ІІВ. Мв зустрі.пtь ва березі Л1 Мавшу. Востав
вє. Вів був ціпоавто с:ввві, і йоrо моrуnв постать по
мі-rво зrорбв.1асв піа твrаре.ІІІ років. Часто вв:JОJІІІВ ва 
береr, СЇJІІВ ва ІІІОрСЬІІВЙ ІІІМЇВЬ j ІІОСІВСТJІОЧІ "Мв З 
ОJІесв мор•кв"; rоJІІІІІаІІІв І.ІІІ.ІІІtв в с:вві uв1і кава.rу ... 

В бара !V, Ікай вів вазввав "кубриком", ва стіві 
бі.u йоrо .ШКка ввсі.1а чорва rтріпа з uтроскоі безкоЗ8р· 
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Політвчиий репортаа 

Друзі зустрічаються знову 
Передісторів поіздkи 1 і та до Великобрітанії 

Консервативний vряд, що з~пр?СІІВ маршала Тіта на 
офіційні. державвого характеру, ВІдВІдИВІІ до Лондову, - є 
урядом Вівстопа Черчі11а -: держав юго му .ка, щ.: щр пІд час 
другої світової війна допомог хорватському слюсарю прогорув•ти 

дорогу до влада. Для маршала Тіта ~ідвід11ни Ловдону 
були візитою до своіх стврах протекторІв. Д11я. _ЧерqІ~а -
візита Пта була пізньою спробо~ ВВПJ?А~данвя ТІЕ'І поІІпикu, 
шо іі немало людей вuзвавали и кваІІІфІкуваІІи як невдалу. 
Насправді, та поІІітІІка, позбав.1ев11 всі11якого савтимеttту, була 
хоч і р11звковавою, але обіпила баг~ті персuектввu РахувоІ(, 
на яккй Черqіл колuсь поставкв вввІть жиrтя свого сина Ран· 
долфа, не бvв поивістю оnІІачений. Причина достатня, щuб 
велетневІ брітавської нrоліrикІІ, не соІробуватІІ осrатоqво пола· 
годвтк рахувІ)К тепер. Наш р~пс>ртаж прол11ває трохи світла на 
історію стосунків Тіта з Авr.111єю. 

• . . . . 
ВіпоІ'\ИЙ Jаколот генерата СІмовІчв, що праІІІ до ЗІfИ· 

щеІІRІІ ЮГОСЛаІСЬІІОГn ІІОрnІІіВСТІа державаМІІ ОСі, був акт~~ 
націовального сuротавv н_ебе шека~, що ввм11 заг ро :кував _к раІНІ 
паrпуючІІЙ із СтаІІіном ГІт.~ер. Ч,еп сп~отuв. вже ПІ~ІІЯ ~~квща
ціі королівства й окупапн кра•ни . вІ.мецьІІІІМ та Італшськв~ 
віВСЬІІОМ, ЧИВІІЛІІ даІІі ТВК ЗВ&Ві ~еГНІКИ UOJIK~BHIIKa Дражи МІ 
хайловіча. Четвікк •вли традвщими даввьоІ боротьби проти 
турків. 

Відпані монархові, вови не могли првІІіІІрвтися s тим. що 
німці поставили вбивuю іхнього к?рол!' Алекса~пера -: тер_орв
ста Анте Павепіча ва чопі са.мосnйвоІ ХорІІаТІ~. Ч_ет~н'в ПІШ~ 
в ліси й почалв п'артвзавську б~ротьбу .':fPOTB ВІМUІВ 1 хорватІв, 
8 ім'я свого, перебувавшого тодІ в Авгл11, молодого короля Пет
ра. З двгліі nркхn.дила допомога; зброя, одяг, медикамент•, 
всіляка моральна пщтр11мка. 

На той час юrославсм'і комуністи (від 1937 року з'єднанні 
.московсьuм научивком Йо~впом Брозом в капрову партію, 
що вачаслю88Ла 1Z ООО членtв) ре~пектуаали партнерст~о . ГІтлер 
_ Сталів і за кремліІськвм• ІказІакамв .~ва~али ІмоерІІІJІІстачву 

Англію за найбіпьшого ворога ЮrославІІ. Вщ дня напа.ду НІ· 
меччина ва Совєтськай Союз оогдя~в кврд11ва~ьво з.мІнвлвся. 
Партія Йосапв Бро3& (прабране прІзвкще -- ТІТоt првс_:упвла 
до аІІціі. Від 1931 року партІя була забороненою в uереоуваю• 
чи а підпіJІ.ІІі, добре ввшколюв~аса для проаалження громадян-

ської війн• проти првхІІ:'"'ввІІІВ короля. .• 
з гас.Іом "За едв1сть народІ.~ ЮrосІІаІІІІ, за юrос.ІІа~ську 

саободу" - тіто•uі спрямуаа.JІи св1о f!ерщвй. V дар проти а1рввх 
королю Петру чет~іків ~ол.~овнкка МІ~а.йJІоВІча. З свого боку 
ні.мці далв право вІJІЬВОІ дu проти четнІ&ІВ хорватським усташа.м 

ПнІелі ча. Тіто ук:лав таєм~~ у~оду з . х?рватськими усташам• 
upo спільні діі проти четнІКІВ .1 о~танв1. р~пт?м: побачили перед 
собою трьох про~ анаків. -;- ВІ.МПІВ, vсташІІ 1 тІтоаських парти
занів. Це првмусІ.ІІО четнІКІВ з1ервутвся з про~анвнм . про пе· 
ремвр'я дО ваЙСІІЛ~ВіШОГ~ 3 СВОІХ СУПРОТВІНВКІВ - НІ.Мепь~ОГО 
вермаsтv. Сам МІsайлоВІч, н~ погодившвсь ва колиборацІю з 
ві.мцямв, став сsи~н•ком _в л.Ісах Чорногора, ~ його загони, 
захвщаЮЧВ СІОЇХ pl.IBIX. ВІД ТІТОІСЬКИХ парТИ3аВІВ, КОЛІІ~?РУІаІІВ 
з німцям•. Спільно з нІмцями аови провадили операш1 проти 

кв з вапвсом "М-ць "Різвв~". Лtrаюча саат~, вів обов'11· 
ково торкав стрічку рrкоІD 1 вова 1овrо roв4uac., зако" 
DCJІDU бівм мереsтІВUІІІ ваавст стар?rо мор1ка. Хво
роба, IKJ аіВ ВІЗІІІІ , BJIЬTOJO, .QJDKO 80 І.ІІСІ Щ,!DІ~ЬQІ· 
ІІІВ а ЙОТО свіІОІІІіСn 1 І JІІШ8 ІІІІВОВОСеQЬ. "РІЗВІЙ ІІІІТ бв 
тепер ioro аuіхуват~. ~у•е •.асто ВІВ повторював, що 
незабаром "віІаасть ІСІВQІ .. Так 1 сrІІОСІ. ~~ првберек
вому цввпарі окремо авсосnє моrв.1а, а ва ВІВ уп'•всІ в 
зeJUІD веве.авпі акор ••• 

. . . 
• 

.. .І ко.ав аесвою вадІОАІІТЬ 29. квітва, • беру сrрічку 
з ваDВСОІІІ "Мівовоиць "Різв~" і іІу.ві.,в~атв чо.рвомор
ськоrо •атроса. Лопотвть тою ва аасор1 сrр1ч"а DІJC по.,у-
80111 весuвоrо вітру, і .,о J&oro с.вужу весутьсІ рокоти 
бурувіа Чорвоrо кора. Хаі же rop~~ ~орвоморці, Іtour.ai 
ВІ СІОЄІІІJ Ї 'IJDЖ МОрІХ, ВІ СІОІВ І .,а.ІеКВХ ЗеІІІ.ІІХ 1 

сuть rо.аубі свв про б.ааквть Чорв.оrо мора. Првй.11е Іевь, 
і УкраІвс:ьаа ф.вьота а1арвть з усІх rармат са.вютом ва 

iUJO честь. C1.110ro• Во.аі. 

тоr >ВСІ>!( ИХ: п oprt-~ ІВ'Іі~ Коно)орщія ЧІ'rвіків бу11а вІІгіnвою JІ,1я 
номпів не л~1ше тому. Щ•• в іх формапіях вонк знаііШJІв .!ІЛІІ 
сР.бе сою1ника, що на немvлосердні, брута.1ьні й рафівовані 
дії ··rітовсh• их партизанів відповідалІ ТІІМ же самим, а і тому, 
Щй 110 1ЧrJO:>aUill четІІіІ(іВ RЄ~ИКОЮ мірою nі.1ІІОСИІ18 Н1ПіОВІі.ІІЬІІ8Й 
авторитеr беоrрадськоrо квіслінга генерала Недіча. 

На ту пору 11 Анrліі ніхто не думав, що за і.м'1111 uартя
'Ннськоr·• п;юво l~tpя Т1та ховаєтьс~ керіанІІк юrос~авськоі ко
мvністичвоі партіі ЙосІІа Броз. Ісвувцо оереконаввя, шо під 
іменем Тіто кр11ється соаєтський дип~оІ4.ат Лєбєдєв, діючай ва 
Балканах 3d завданням І{ ремлю і керуючий ко.мvніствчвою 
терорІІСТИ'ІtІОЮ орrdІІіззuією, що ,\4.ає назвv "Таємна ІІfтервапіо· 
нальна ТерорІІстиqна Орrаиі1ація - ТІТО". Черчі.! ввріППІІ 
виясНІІТІІ цю таємницю, иадіслаьщи до ТІТа емісара з оропозв• 
цією допомоги. Ввбір впав на капітана Фрітцроя Мек КlІіва, що 
КОЛlІСЬ праоював у брітаНСЬkОМУ ПОСО"ЬСТІі у МоскІІі і ІВВВ 
Лебедєва з впг~яду. 

Мек Каїн спустився на лerwocnaai в Боснії і ІІІвася .ао 
шrаоу Tira. Маю'ІІІ при собі фото~рафіі хорвата ЙосІІПВ Тіта, 
брітанському капітанові не важко було ствердити, що саме аів, 
а на Лєбєдєв, являється керівником оарТІвавів. Пісжя перего
ворів з Тіrом Мек Кпін запропонував своєму урядові зірвата 
стосунки :і М'хайІювічем і у•ластв союз із Тіто.м, б'> • Тіто, біn· 
ше ніж хто Інший, в•нищує !'імпів". 

Хоч англійцям було 11ідомо. що Йосвп Броз· Тіто ораrве 
комуніствqеої Юrославії, всеж вонu ввріщаІІв светематачао ва.ІІ· 
силати Тітові 11е~ику кільІ(ість військових .матеріи.Оа. Через Барі, 
а пізиіще і через остріа Ві '• тітоаським ::.'єдваввям бу11о перес· 
11ано 100 ООО рушвиць, 50 ООО автоматіа, 1 400 гар11ет, НЮ міа· 
йqаів патронів, 260 ООО пар вІуття, 175 ООО ко•uжеr.іа увіфор· 
МІІ, меди"аментв, ваметu, ковдра, радіоапарат• й інш. 

СовєтськІІіі Союз nостачав Тіта лаше ввслова•• саоеї 
солідарвостІІ, закІІІІкам• героїчно проа~дlІТlІ боротьбу та що,ІІеІІ
но телеграфував своє захопленки діям.а тітоаськах партаJ&віІ 
- ue було допомогою з боку СССР. Кре!ІІІІJь ваІІіть вамаrа8СJІ 
намовІІтп Tira не борот11ся ПDота чеrdіків, бо боявся вппау 
короля Петра на брітаппіа та амер11каноів. Замість .11ійовоі допо· 
.моги своєму другові по партії, Сталів домовився з юrос.ваасьпм 
екзальним коро.ІІівськІІ.м урядом підиеста двпло.'Іаткчві кісіі обох 
сторін до paura посо.11ьств і, навіrь, r11.рантував дооо•огу Міхай· 
ловічу зброєю. Він надіяаси на повttу слухdяІfвість свого функ
ціонера Йос11па Бро3а. 

Далекозориіі старІІіі дерJІ:авнкй ді11ч 'J доввівrстріr па1· 
Т\'&ав лише з Тіrом. надіславши до нього свnго сІІва - майора 
Равдо~фа Черчіла. Б,.оітанськ•іі прем'єр ористрасво прапюваа 
над плявом звільн..ти окупов<іІІУ ві.мuямв Европу через іІІ8Uію 
ва Балкана й таким ЧІІно.м не допуствтв такоа і до совєтсuого 
панування на Бал іан~х. ЧерчіІІ був uерековаввіі .. що ТІто моае 
стати йому в прагоді для переведеони такої акції. 

Тіто знав про п~ЯІJВ Черчіла й вда11о sмir іх ІІерекреспств. 
Він порозумівся з Москвою. КреІІUІь порадu СІОЄМ'f у•веаі 
зробити те, що Tiro й виконав: корІІстуючІсь авrжііськимв аіІ· 
ськовв.мв матерінаамк тітовці виве11и з діі всі юroc.tucui ко
.мувікаrІіі 1... надто в nрибережв•х районах. Авг .ПІпі бу n 
за.Ltоволеві та,\\, що летіла в nовітр11 мост•, реЬк, споруаа. 
Фактично ж ця операція була саримована ва те щоб увеао•••
ІІІТИ ВІІСадkу союзників на Бuканах. Німецький ІІііськоваі 
провід одра3у розпізнав, що тітовпwм йдеться про СТ110ревва 
оборонвого uоясу не о рота к:і11ькох німецьких АвІІіаій а протв ... 
івва3іі брітанців. І німці налеаво це оціввлв. 

Доказом того, що німецькому штабоаі ва Піменно•v 
Сході зале•ало на існуванні Тіта, моауть посJІу•ВТІІ беsсv•вів
ні фвктв, стверд•уючі, що жацва зарІІАЖена БерІІІВОJІІ. aoJtiuiiina 
акпія ліквідапіі самого Тіта - не мала успіху. Забрата АО 
поІІову, або забвтв особу, за голову якої була при,вачева 
фангаетична премія, ве ацалоси ані СС·дввізіі "Врввп Євrев", 
що поввістю оточила го.11оввv квартІІру Тіта 1 :sамк:у Остро•ак 
біля Бігача, аві 114-й дивізії, що оточала партизанську го•овву 
к~~ртв_ру бі11я м. ~,йuе, аІJ_і, навіть, легкоспадуааа уч6оаоі .І.в
вІЗІІ "Бравденбурr , що ПІА проводом аизвоnтелІІ Муссо•іві -
Скориеві спуст.илвся просто ІJа штаб Пта бі3я Двару. Тепер 
стало ВІдомим. що еімецьккй армійський прові.!І. попере.sааа 
Т1та перед поліпійниu заходами, що іх ІL111вував короttозорІІЙ 
Імперський уряд у Берnіві. 

Перед к.інuем ві~н• совєтські збройні свп, що оnерvвв· 
в~ІІІІ v середu1й ЕвроПІ, С'rалв тим фактором, • пам Тіто ау· 
СІ8 У.*е рахуа~тися ~рв с~оіх такrІІqвох кааьку.tІІПіІІL З ocrpo. 
ва ВІз, куд• ТІто втІк: s НІмецького оточення пі.І. Дввро•, ве 
консультуючись зоасім з авrійцкмв, він првбуа до штабу •ар· 



16 ІІІ Т У Р М 

З редакційної пошти 

Бажаємо успіхів 
Дороrі Побратими! 
Ми, колишні військовики Совєтської армії, що пе

ребуваємо в м. Ліоні (франц~в). з ра.11;стю вітаєм.о 1 схва
люємо створе!ІНJІ антикомупіствчІІоrо об'є.ІІнаннІІ к0.11ашвіх 
військовиків Совєтської армІЇ. 

Ми вступаємо .110 лав Леrіону Самона ПеТІІІОри і з 1· 

КJІикаємо всіt ваших побратимів по зброї також ве неза
лвшатисІ поза лавами· Леrіоау. Зми"аймо тісніше лави 
військовиків - аІІтвкомувістіd і бу1ьмо rотові на покJІик 
сур'ІВ .До бою! За Волю Украіни!" 

Бажаємо КерівІІJІІІІ органам Леrіову, Реаакціі журна
JІУ "Штурм" і всім чJІенам ЛеtіJну вайкращих успіхів 

У праці. З ВОІІЦЬІІ'ИМ правітом 
Група ко.11ишніх вІііськовв"ів Совєтської армії (оіапвсв). 

Нас чують 
Шаиов!!і Товариші! 
С.11ухаючв ра4іо 9. січв1 JІ виаа.ІІково почув переси· 

лави• українською мовою з Р11му. Коtв a:>qys івфзрм.щіrо 
про Уставов'ІвЇ З'із.І Леrіову імеви Симова Петлrор• -
Антвкомувіствчвоr.:J об'є.І'Іа'ІІІІІ кn.ІІІШ'Ііх: віііськовикій Со
вєтської армії та Дек.ІІіраціrо Леrі,~ву - ~~te!e охоаипа ра
.Іість. Я ра.11ів ві.ІІ пере[{оваввІ, що баrато офіцерів і, ва
віть, со••атів Совєтської ар~іі чуJІи також це пові4омлев
ВІ та ДекJІtрацІю. Варо11овж .11воt васrуаних .ІІ&ів 1 слуіав 
вілозву Леrіону .110 ВОІkів Совєтської армії- "Чуєш, бра
те мії, товарІІІПf 111ії". Пш1іше ме1і буJІо також ариємна 

шала Толбухіна і р•"'Іом і соаєrськР~І вііісько., поtsерн~'вся на 
свою ?атьІІівшвну. Розшита золотом ф~sвтастична унІформа 
комуюстиqвого марша11а Юroc•taRii, шо іі мав на coni Тіто 
насправді бу ла ПОШІІта nолітІІqнвми Іоридворнимв кранцями ~ 
Ловдові. Левво, шо в Москві свое пактvванuя з Чер1ілем Тіто 
предс~авив. як трю!', ~а~~ізкuм_ якого _йпму RJa.'JnCЯ 01римуватн 
ВІ_д брІтаВQІВ необ.ІІдВІ ВІИСЬКОВ\ М8ТерІЯJІВ, КремІІЬ ПОІІЇІJ'ІR і дав 
Т~тов1 ва першу пору право вільного панування в !Or •<:•Іавіі. 
ТІто влаштував процес над ДраІКою Міхайловіqем , новіева 
його. Тітові були видані ВІрні королю офщерв й він карак іх 
ва смерть. Ревниво і з заВіИІТЯ\1. він nочав готувати д~я себе 
УМОВИ бе1МеЖНОГО П~ВУВВНІІЯ, ВІІІІОр'ІОВУЮЧИ неМІІЛОСІ!рДІІО ьсе, 
що .мало будь-шо сшльвого з минули\І.и традиоіІІми країни з 
Заходом, з автвко.мувіз'Іом. ' 

· Коли ТІто перекоІ'Іавсв. щ) повйшов ч1с висІ·у,Іитв проrи 
намагання Москви перетRоритІt і Юrославію на слуІНЯttоrо са
теліта - стався, ніби, .,раптовий" ро Іри в з Кр~.\І.лем і ва весь 
світ залунала анатема, шо ій предаtJ Комінформ .,тітоіt\1.". 

ТвlІ'и .::амими меrода.\І.и, аІКиваючи тик самих :sасобів 
якими перед 1111111 Тіто вннІІщив у країні .,реаІІоіонерів.,-терер 
він стаа нвЩнти с·rаліністів. 

Alle серед багатьох прошарків народів ЮrослаІІіі, ІІавіrь 
екзекуції балканських маmтабів не .можуть ІІерешкодвrв по
ставню все більших груп спротнау. Сьогодні нам відомі такі 
руха спротиву: 

Три груnи, оаеруючі "3 Трієсrу, Риму та Г рацу. Найак· 
твввішою з цих груп є органі Іаціи хорва1·ських націовалістів 
"Крижарі". 

МРО МакедонсьІІа РеаоІІюuійна Орга~ізаuія під прово
дом ІЗанчіо Мігаіілова з головним штабом у Чорногорі. 

"Младі Мусульмані" - бойова rpyna наІІЇОІІально-реліr·ій
вих мусулмавів, оперуюqа в Б'Jсаії. 

Грvпа КоІІінфор'ІІу з ко'І!.аRд'ІІІ:>~ІІ 11еuтрами в llp ні, Бу• 
дапешті, Софіі, Букарешті та Тірані. 

Всі груп11 борються за прадавні \1. балк анськв.м привпи
пом - "Он:о - за око, зуб - за зуб!". Всюди, де є ІІрИХІІ•Іьни
ки руху спротиву тітовськом:у режі.мові. діє uей принuвn. Та
кож і у Великобрітанії, де під час від ві tин Tira дІ" ше з .мобі
лізована .,Скотленд Ярд" кедопустила щ'Jб цей нрвац•ш вирв· 
нув на поверхню. 

До Англії Тіто поїхав лаше тим:у, шо соротив у власнІЙ 
країні примусів його відмовитися від ізолнпіі. Н холодній війні 
юrославськай маршал е такам са\І.ІІ.М фактором, яким бу11 vже 

"'й під qac гарячої, другої світоБої ніин11. Авглія ВінстоІІ& Черqі
ла знову дає првІІлад того, шо вона ,й далі готова робити полі-
твку без жадва:х савтв.мевтів. С.Т. 

oo·•vr.t lit<: це :Іdvьу в~е в нереСІІЛЗІІІІЯІ: "f o.11ocv АмерІІ
ІІ'В". Це ва.ІІ1Вичайно свJІьна ороІнtrdн.!Іа JІІІІІ Соиєтьс"оі 
армії. Там - у БерліІJі, Дрез.ІІеві, Варшзві. Києві, Х:~р"'оні 
ЇІ чують fаравтуrо, щn чvютr., no 11 соtм, часто слухав в 
совєтс.,~оій зоні окуо~ції, "Голос Америки" і всі еврооейсьчі 
радіостанції. 

РекомевJІуrо В ~м час rime переJІавати р адіом та ІІі 
ві.ІІозвв, ІІІС "Чуєш, брате ."!ій, товаришу мій". 

З привітом С. М. 

Розсенреqенни tнахnивоrо мосновсьноrо сенреІу 
(ЗаківчеВВJІ з l·ої СТОРІІІКІІJ ' 

й свободи" була 'допущена ганебна інквізиція· 
знущання над. людиною, крайні й деспотизм. 

В чому значіння цього факту? А значіння 
цього факту в тім, що цим совєтський уряд по 
мимо своєї волі фактично признався перед .ли
цем усього світу, що не тільки група ЦFІ ліка 
рів зазнала страшної кривди й мук, а тих мук 
зазвали мідьйони людей, що вими аапаковаво · 
всі везчислевві ковцевтраційві табори й всі 
вєзчислевві, люд.им невідомі, Катииі й Віввиці, -
везчислевві ровв й .ими, куди скидаво розстрілю · 
вавих людей, робітинків і Сt:ЛJІІІ за "контрре
волюцію", .ик т. зв • .,ворогів народу'' . 

Маmтаб цього жаху тяжко виміряти. 
Совєтський урRд фактично признався, що 

загадка з усіма тими незчисленими "ворогами 
народу", страшними контрреволюціонерами, 
шпигунами, диверсантами, тощо, тощо, ім'я же 
ім "нєсть числа··, розгадується дуже просто: 
все .. о є жертви жах11ИвИХ методів мордував
ви, методів інквізиції. І методів совєтської про 
вокації. 

Після цього проголоmевнп совєтським уря

дом щодо лікарів, кожен громадRнин СССР, а 
в першу чергу кожен воак совєтської армії му
сить уявити, хка ж т.ижка. вка трагічна до11а 
спіткала того з його родичів, вкв:й одиого два 
колись, може за Єжова, а може й за Берії, 
звик і пропав безвісти. В кавцеларіі НКВД-МВД 
а ча тюрма родичам сказано: "засланий без 
права переписки' ак т.ижкиіі: злочв:вець·•. 

А таких було мільйони. Є мільйони. 1 буде 
мільйони, доки існує совєтська московсько

комуністична система. 
У явивши, яку гірку чашу випили його бли

зькі, а чи й далекі рідні, а часом може друзі й 
приятеJІі, несправедливо потім оганьблені nіс
ля таких "признавь" під тиском "недоnустимих 
методів слідства", кожен громR.дянин СССР, а 
особливо кожев вояк, що тримає зброю й уміє 
иею володіти, мусить теаер і на майбутнє по
робити з усього правильні висновки. 

Кров мільйоmв замордованих кличе деспо

тів до суду. 
Кров замордованих робітників і селян, і 

їхніх, дітей ніколи не може бути забута! 

,,шТ УРМ11 
в і й с ь ко в о-п о л іти ч ви й ж 'f рв а л 
ЛеІ'іову імени Симона Петлю рв 
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Создадим Прееефоид 
дли газетьІ ,,Освобождение'' 

(Обращение к читателиl\І и сuчувствуюЩІDІ) 

' Идейно-политическое направлеЮІе меж 
щщиональной ·газетьІ «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» нашло горЯЧИЙ ОТКJІИК И ВЬІСОКую 

оценку в о.бщественньІх кругах полити

ческой .ЗМИГрации ВСеХ уГНЄТЄННЬІХ на
рОДОВ СССР, включая И передовую часть 
ЗІ\tиграции русской. жИвой интерес к ГLІ 
зете проявили также и опред~еннЬІе по 

л~~ические круги западноевропейских 

стран и Америки, для которЬІх наша га

зета служит исто~иком для ознаком

лсния и лучшеrо понимания проблем Во 

<."ТОчной ЕвропЬІ,' · Кавказа, Средней 

Азии. Но самое главное - газета «ОС

ВОБОЖДЕНИЕ» уже успела оправдать 

себя, как орудиє укренления дружбьІ 
между революциunцьwи nолитическими 

силами народов, порабощенНьІх в СССР, 
как орудие укреплеи~ІЯ сотру~ества 

зтих ('ИЛ в общей боJ,.Іьбе против угнете

ния. К зтому сотруд: ичЕ:С1'ВУ присоеди

!ІИлись и луЧшие пре.цставитеJЩ русскоі!І 

змиграции, что имеет \)Громное значение. 

·Тот факт, что в газете «ОСВОБОЖ

ДЕНИЕ." началv. t:отр_удничать предста

вители самой передовой, прогрессивной 

русской интеллиге!Щии, признающей пра 

во нерусеких народов на их самосто

ятельносТь, может сь.грать в будущем 

большую роль для создания здоровьІ..:. 

отношенИй между ~: ... родами Восточной 
ЕвропьІ на базе равноправия .и националь 

ной суверенности зтих наJ:одов. 

ТакИІ\.1. образом свое t=УЩ"ствование га· 

:;ета «ОСВОЯОЖДЕНИЕ• ·~:lолнс oщ;;r.L· 

дЬІвает. Задача теперь сводится к тому, 
чтобЬІ укреплять ее и расширять, сде;

-'І.ЗТЬ ее мощной три'Sуной народов, борІІ

щихся зі! свободу. · 3т0го достичь можно 
1І..~дько при наличии достаточнЬ,х фи.н:аи 

t:(•RЬIX сrедств. ·'- :.>того-то как раз г:~зе

та «ОСВОБОЖДЕНИЕ», к сожалению, не 

ІІМС<.:Т. 

Г<t ,,_ т ,, · С>СВО t)О~д~:НИЕ» не аолучс-. 

:І;І Ht: ПЬ~ала~ь f!('JІ~'ЧИТЬ КаК)Ю 11:1JO 

субсидию для своего издания от внеш

них круrов, рассчитьmая ИСКJІj<>ЧИТельно 

на поддержку своих читателей Благода 

ря зтой под.цержке, и частично поддерж

ке изд:trе"tьства сУКРАІНСЬКІ ВІСТІ», 
ІІС\Ша газета ПОЛУЧИЛfl ВОЗМОЖНОСТЬ су

ЩеСТВОВаТЬ и развиваться. В зтом rор
;:J,ость газетьІ «ОСВОБ~ЖДЕНИЕ». 

Но для дальнейшего существовавиа и 

развития газетьІ должна бЬІТЬ создана 

своя достаточВал фин:ансовая база. 
Путей к созданию :-той базЬІ икеется 

толЬко, два: 

а) Расширен:1е подп.Іски на газету .. ос 
'"()p(')~ДEli.Иl-.t, увеличс.•ие ЧИСJІа :І;;\
rшсчиков єреди змиrрации всех нациQ

нальностей; 

б) Создание специального ПРЕССФОН 

ДА газетьІ «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

В первом и втором СJІучае издатель

<.-rво г~зетьІ «ОСВОБОЖДЕНИЕ» обра

щается зсt помощью к своим читателя&І, 

а также ко всем представителям всех 

nJраG•JшенньІх народов в Ct:CP, нахо,ІJ,ІІ
щих<:я в и:\rnёшии, к тем, кому идеи сІJС

ВОБОЖДЕНИЯ» близки и дороги, ко 

всем людям доброй воли, рассЧИТЬІВая 

на их поддержку. Как в деле раСІШІре

нип подnиски, так и в де.пе создания 

· Прессового фонда. 
Создавая ПРЕССФОНД rазетw •ОСВО 

БОЖЕДНИЕ•, издательство обращаетса 

с оризЬІвом lfO всем оредставІІТеJUІМ по

:Іитической з:·tиrраЦ101 всех народов. по

р<ібощеннwх в CC-VP, поддерzать sто 

начишшие, жертвовать ва ПРЕССФОНД 

І'О13СТЬІ «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Ка.дwй 

nфеІІНИl', Ка:5дЬІЙ цент, ЮUКДWЙ с&ІП'JІМ, 
пожертиоваmwй на зто дело, ве про

падет даром. Кажщ.&й caJIWЙ мел&ІІіі 

гроw сослужит большую слу•бу. в борь

.бе с нашим общим . враrои. 
Пожертвования на ПРЕССФОНД сОС

ВОБОЖДЕНИЯ» можно посьшать· непо

средственно в адрес J:едакции, r. также 
nо>Кертеования будут собирать специ

альньІе УПОJ:НОМОЧеННЬІе ВО ВсеХ стра

НаХ, І'де то.~ ~ко про.н-:ивают змиrранть1 

ot~ СССР. 

Издательство вьІражает свою искрев

шою благодариость всем, кто ОТКЛИJ[НСТ 

' ся на наш nризьш, пnдчеркивая, чТо де
ло создани'п ПРЕССФОНДА для газетЬІ 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» - зто дело уси.;tе

ЩІ.А: нашей прессьt, прессЬІ порабощен-

. нь1х, исключительно важного оружия в 

. борьбе за освобождР rne наших народов. 
Зто наше общее дело. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИРЕДАКЦИОННАЯ 

КОЛЛЕГИИ ГАЗЕТЬІ 

«ОСВОЬОЖДЕНИЕ:о 

----------~-~-~-----------



ЗМІСТ: 

1. Полк. Ол. БАТЮК - Розсекречення жах~1ивого 
мостrовсьн:оrо секрету . . . . cr. 

2. Резолюція і привітавня ус·rановчих зборш ЛеІ'Іону 
Симона Петдкіри в Rападі. . . . . . . . . • ст. 

З. Капітан П. ОМЕЛЯНЕНКО - Погляди на майбутню 
війну. . . . . . . . . . . . . . . . . ст 

4. Іс'янчі ГАССАН - Майбутні націопu.пьпі армії. ет. 

5 С.С. - Совєтсм~і кадети. . . . . rт. 

6. Р.Р. ·- Посилена розбудова тихоокеанської 
ф.іІЬОТИ СССР. . . . . . . . . . . . ст. 

7. Свято укра'іпrькоі морсьІсОJ фльоти - й5 років тому, 

t. 

:І. 

(). 

\.;, 

!І. 

Святослав Шрамчевко - :~ історії Української 
Державної фльоти. . . . . . . . . . . t:T. 10. 

8. Віталій БЕ ДЕР- Людина з Чорного мор.н 

9. Капітав:-льойтнант С. КОЛОМІЄЦЬ - · 
'Мос1ша - 1еІсів -- Вашінх'тон. . . 

10. С.Т. Друзі зустрічаються зuову. 

11. 3 редаrщНіпої пошти. . . . . . . 

І'Т. 11. 

cr. 12. 
ст. 15. 
cr. 16. 

Набу&айте "Ш І У f М" у Місцевих Відділах Леrіону Симона Петлюри 
та в уповноважених і нопьпортерів "Унраінсьнмх Вістей" 

Uіна onнoro примірнина журналу "ШТУРМ" 
Австралія. . 0:02:00 австр. Ф~'нт. 
Австрія. . . . 3 австр. ші:т. 
АрІ'евтіва. . . 2,5 арГен. пео. 
Бельгін. . . . 12 бельг. фрн. 
Бразілія. . . . 8 браз. круз. 
Ве.1икобрітанія. 0:01:05 авг.ТJ. фунт. 
Голляндія. 1 ro:J. Гульд. 
Канада. . 30 кап. центів 
Німеччина. 1 нім. марка 
США. . . 30 амер. цент. 
Франція. . 80 франків 
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