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8алер!й Бо6ровив, в|домий тако'.с як сотник унА-унсо }сти:ш ва чол!
3?чн{ украйських дфроводьц!в во|овав у дев'япостих роках аа територ!альну
ц|л!сн1сть |руз1!. ||ро суласллу в!йну, блискуч! оп]рац!1, ясо_рсток|сть 1
сморть' справ'!сню волов1ву дрр!сбу, тяяск1 поравення ! про .теплйй при*ом>
укра1вських спецслухсб вдом8' на р!дв1й земл1. |{е ве каб!нетв! мему&рш' 8
спрдв}|(ня хрон!ка в|йни. |{нихс}са для тих' хто розум!о, що в1йна ва власну сво_
боду н|коли не вак1ннуоться.
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шАновн| читАч|'

Р!асамперед, хочу подякувати авторов! книги 3а
мох'1 ив,сть под!литися 3 нами спогадами та свотм
баченням под|й, 3 яких складаоться нов!тня |стор!я
|_руз![. 9к учасник протистояння, 1цФ був нагороджений
державною нагородою [-руз!| 9рденом 8ахтанга
|_оргасал! !|! сцпеню, пан 8алер!й, 3вичайно ж' ви-
словлюе суб'октивну дум(}, але, 00€вен, 3 ц!о] книги чи-
тач зро3ум|е, що трапилося 3 |_руз!ою, 1? що спричу'ни-
ло страшн| насл!дки д!1я грузинського народу.
|_руз!я не 3моглауникнши кривавого конфл!кцз Рос!ею,
який був !ноп!рован ий п|сля ро3паду Радянського
6оюзу. ц| невир!шен! 3 того часу проблеми ! при3вели
до траг!чних под| й у серпн! 2008 року.
€ерпнев! под!т е серйозним сигналом для вс!х, хто
3ац!кавлений в стаб!льност! цього рег!оЁ}, передус!м,
н1я }кра!ни як рег!онального л|дера. €аме }кра]на,
в!дстоюючи сво| !нтереси, мае пос!сти н!тку позиц!ю
щодо певних особливостей рос1йськот пол1ти(А, мае
грати активн!ц]у роль, а6и н!велювати в!йськов! амб!ц!]
свого п!вн!чного сус!да в рег!он!.
я вдячний вс[м, хто наважився взяти участь у тому
отрашному протистоянн!, допомогти |_руз!| вистоя-
ти ! збере[ти свою самобшн|сть та територ!альну
ц!л!сн!сть.
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А схиляю голову перед пам'яттю заги6лихво1н!в:

Романа [алазик!
Флекс!я довгого
8олодимира (рщика
8!ктора нестерчука
[!еон!да 1канука.

я переконаний, ш.цФ [_руз|я, хоча ! робить все, 1ц@ в [] си-
лах, зал ишиться в неоплатному боргу перед родинами
цих хлопц!в.
Ёе хот|лося 6 вдав атися в !сторинн! подробиц! гру3ино-
рос1йських в3аемин (зокрема, анулювання [-еорг||всь-
кого трактац, подальша колон!зац!я та радян!зац|я
[_руз!:)' але, Ё3 моо глибоке переконання, Рос!] необх!д_
но прийти до ро3ум|нЁ9, що !й потр!бна сильна про-
цв!таюча одина [_руз|я, яка буде оплотом стаб!льност!
не лише у п!вденно-сх!дному рег!он| €вропи, але й на
[1!вн!чному (авказ! та д/!я само[ Рос|[.

|'р|гол !(атамадзе
Ё адзвича йний та [1овно вахн ий [1осол

груз|| в }кра]н|

1

(

|

\'ону подякувати поручнику Б!лом|, \@Р!Рш*Ф-
му €ец та вс!м !нгдим безпосередн!м учас-
никам под!й, Без [хн!х спогад!в, без [хн!х д|й
ц!е[ кни)кки в3агал! не могло бути.

8,еде нас в б|й борц!в полеглих с,а'а,
Аля нас 3акон найвищий та нака3 _
€об о рна |кра1'н оькая де рх<а 82,
й!цна, едина в!д €яну по (авказ!

в ц!й кни3! д!ють реальн! геро[, вс! под![ 3а-
писано 3 перц]их вуст' лунають реальн|,
а не бугафорськ! постр|ли, ллеться справ-
)кня кров.

в!дАвтоРА
1993 року укра[нськ! нац!онал1сти активно п3дтриму-

вали |-руз|ю в || боротьб! за незалехн]сть та територ!аль-
ну ц!л!он!оть. .{о цього мохна поставитись по-р|зному.
[\/!охна захопл]оватись геро|змом наш их хлоп ц|в, можна
|1 засуд;9ватй, бри незгодними' але не можна лишати-
ся'байд1оцими. 4е ще одна, написана кров'ю, стор|нка

'}кра[ноько| 
!стор![.

!]4об пояснити, що робили хлопц! з }кра|нсько] Ёа-
родно[ 6амооборони (унсо) в [рузинсько-Рос!йськ]й
в|йн!, треба повернгися до под|й лютого 1992 року.
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Абхазьку проблему не мохна розглядати як етн|чний
конфл!кт м|ж грузинами та абхазами. 1{е був в!йськово_
пол]тичний конфл|кг м!х Рос|ою та |_руз!ею, викликаний
новим перерозпод!лом сФер впливу. } цьому процес|
ч!тко ви3начилися нац!ональн! |нтереси Рос!|, Америки'
та 1уреннини щодо |-руз!|. 81дколи Рос!я почала колон!_
зац!ю (авказу вона веоь чао намагалася перетворити
[_руз!ю на свою колон!ю. ,{,енонсувавши |_еорг!евський
тракта1 за яким |_руз|я 6ула сою3ною дерхавою, йоо-
ков!я окупувала |_руз|ю, знищивши |[ незалехн!сть. 1а-
кий сценар!й було роз!грано з }кра1ною _ |-|ереяслав-
ський догов!р. .{ля Рос![ було неприйнятним |снування
на (авказ1 оильно|, соборно':, не3алежно| дерхави !-ру_
з![. йосква вбачала в |-руз![ не сус|да й партнера, а лише
конкурента. Ёаведемо як приклад рапорт в!йськового
аташе Рос!': 8. €итникадалекого 1922роц (мовою ориг|-
налу):

[л а в н о е н а п ра вл е н ие п о осл абл е н и ю го суда р ств е н н о с -
ти [рузии считаю окончательное отторх(ение Абхаз,ии от
[рузии, перемещение российской границьл в глубь [ру- '

3ии' что в то )ке время даст во3мФкность 3авладеть при-
роднь!ми ресурсами этой странь!.
[|осле оттор)<ения Абхазии от [рузии внимание долх<ньл
обратить на А/!егрелию' по своему я3ь!ку отличав|дуюся от
гру3ин. 7ерритория А/|егрелии велика' и с стратегической
точки 3рения бьуло бы хоролло подчинить ее России. Ёсли
[:т1егрелии, так >ке как и Абха3ии ц /рц2Р%1, будет
дана автономия, в буд!|щем это станет началом рас-
пада [рузии.

, 3верн|ть увагу _ !_руз|я на той час вже р!к як входила
до складу (союзу нерушимих братн!х народ!в,, а вищ!
посадовц| |т4осков|| виносили плани розчленування
.братньо[ республ!ки,. @тже м!на нац]онального роз-
брату завбачливо була закладена вхе тод}.

3розум!лим отае роздратування Рос]1 щодо в!йськово_
пол!тичного союзу }кра|ни та !_руз1| - |_руз!я стае реаль-
ним оупротивником Рос|| на (авказ!, об1еднувальним
фа:<тором для во!х !нших поневолених народ!в в цьому
рег!он|.

|-руз!я беззаперечно входить у сферу геопол]тичних
та екс)ном!чних !нтерес!в !ра|ни. (р!м того, наш!'наро_
ди пов'язуе багатов!кова братерська дР}лхба. Ёа жаль'

-укра[нський уряд д!яв, як завжди, оглядаючись на [т4о-

скву. А правоолавна Роо!я факгинно оголосила в!йну
единов|рн!й |_руз![ та 6оролася з нею за допомогою че_
ненц!в, неркес!в, адиг!в, црк1в та араб|в

Ёа першому етап! в1йни !-руз|я опинилася в'|зольова-
ному становищ!; 6/1ё вже в нервн! 1993 року в склад| гру_
зинсько| арм!': в'явилися перш! добровольн! п1дрозд!ли
унсо.
' 3алишаеться незаперечним той Факт який мохна

п!дтвердити документами та св!дченнями' що ре€шьну
допомоц абхазьким сепаратиотам надали батальйони
кгнк (горц!) й так званий "€лавбат, (козаки та добро-
вольц|з р!зних рег!он1в Рос||). 6аме вони' приблизно 1,5
тио. ос!б, та батальйон !.1].Басаева з 286 ос|б переломи-
лих|р,в1йни1.

8с! ц! 1,5 тис. чолов]к треба"було орган!зувати, пере-
везти (6емипалатиноьк' [1!вн!чний (азахстан, Ёенорно-
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зом, Б!лорусь тощо) годувати, озбро|}и, а через те, що
6!льш!стю .€лавбата" 6ули люмпени та 'просто крим!-
нальний набр!д, то ще й навчити корисцватися збро-
ою. |_1е незабаром д}оке ст€шо в пригод| б!йцям [1]ам!ля
Баоаова в боях проти сво':} роо!йських .благод|йник!в,.
} всцп| до овое| -книги я опробую пролити св|тло та
встановити точний д]агноз траг1нних под1й в Абха-
з||, щоб читачу було легше зрозум!ти причини по-
яви укра[нських добровольц|в на (авказ| та 11ню !сто-

ричну роль в нам|рах в!дновити громадянський мир в

рег!он!.
} лютому-серпн! 1992 р. по вс!й територ!': Абхаз|| при-

пинивоя рщзал!зничного транспорт. |-руз!я та 8!рмен|я
опини лися перед л и цем е ко ном !ч но[ катаотроф и. [| !др и -

ви зал!зничних моот1в !дор!г стали майже щоденними.
Було пограбовано 1923 вагони варт|отю 12 млрд. ру-

бл!в (за курсом 1992 р.). 1!льки в перш|й половин] 1992
р. заф!ксовано 1142 ви6уи та напади' 8иникта необ-
х!дн!сть в3яти п|д контроль автомоб]льн! шляхи та зал!з-
ничн! маг1страл!, припинити напади й пограбування ван-
тах]в. 14 серпня 1992 р. грузинськ| в1йська перейшли
адм!н!стративний кордон Абхаз![. Ёезважаючи на попе-
редню домовлен!оть про введення гру€инських феде-
ральних в1йськ на територ|ю Абхаз|[, л|дер сепаратист!в
Ардз|нба оголооив загальну моб1л!зац]ю громадян в|ком
в!д 10 до 40 рок1в.

8хе о 12 годин] дня грузиноьк! в]йська, майхе не
зустр!наючи опору; в8|йшли в €цум1, де 1} рад!сно
зустр!ло наоелення. 3давалося' |-руз!я малою кров'ю
практично зум!ла 3агасити полум|я сепарати3му власни-
м и с илам и. 1а не -так сталося, я к бажалося. 8хе н а другий
день, 15-го серпня, чере3 ]-оловний (авказький хребе1

6тор|нка 9 |з 24в

3а активного оприяння рос!йоьких прикордонник!в' ста_

ли при6увати озброен] на територ!| Рос]| так зван] .до_

бровольц!,. 1ака швидк!сна реакц!я з боку Рос!] е безза_

стерехним доказом того' що ц] 6анди було заздалег]дь
п!дготовлено, навчено, озброено. }хтримали напоготов!
в он|куван| понатку конфл|кц.

Було захоплено в полон (козачка"' який
сказав: 1|4@ в]н _ крим|нальний злочин€4Б:
! йому пооб!цялу.к€(@@[]4]]:!п @1Р@(: $
якщо в!н п!де вок)вати в Абхаз!]о. 7.

{{

8становлено, що к|льк!сть найман ц1в та решля рних в | йськ

Роо![ дооягала п!д час абхазького конфл[сц майхе 80%о в!д

загал:ьно1 чисельност! озброених банд сепаратист!в. }ряд
Ардэ!нби об]цяв |м за участь у в!йн! майно й6удинки грузин_

ського населення. Були й !нш! принадн! пропозиц!|. 9ерез

р!к п|сля першого бою в район! села Ахалгшен!укра|нським

п|дрозд!лом }Р{€Ф було за<оплено в полон (козачка)' що

дав св!дчення: в|н крим!нальний злочинець' якому пооб1ця_

ли (окостити) строк, а п!оля в|йни ратибуАинок 1 с1оумсьц
пропиоц' якщо в!н п|де воювати вАбхаз|ю.

Флекоандр .[!еонов, €ан:ст_[1етербург: .8оювали

в'!-1ридн!стров'[. 1ам за два м!сяц! отримали близько чо_

тирьох тисячтос|йоьких рубл!в. ]т4ен! сказа''|и, що в Аб_

хаз!| добре платять. 1уг духе багато рос!йських найман-

.ц!в. 8оюють на абхазьк!й сторон!.,
-8олодимир [_аокаровин {,!ядул!н, 1962 роц наро_

дхення,1атаротан: .Ёам оказали, _ хто буде воювати

б]льще трьох м!сяц|в, отримао квартиру' прописц та

подв!йне громадянство>.
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А ось досл1вне !нтерв'ю 3 пох!дним отаманом
8.|-!.(рщком: "4е не гру3инська 3емля. ]-1е Абхаз!я. 8о|
вони прийшли в основному п1сля в1йни. 1_{е м!грель-
ське наоелення. 9 думаю, |4Ф |хн|й час рке вийшов.
€дина 3араз моя мр!я _ в!дкрити на !нцр| д!хц з ви-
ном та випити |[. 1ри дн] буду сид1ти та пити. } прин_
цип| туг т!льки грузинам та м!грелам хилось добре,
вс! !нш! |м прислр<ували.8певнений, !ц@ вс]х,!1 ми ви-
хенемо й тщ залишаться одн! рос!яни. Роо|яни тщ
будугь жити добре, дрке лобре. ]_{е обов'язково бу_
де так>.

[/!икола }{ов!ченков, [\4осква: *} [\4оокв! поширилися
чшки' що на кордон! з Абхаз!ею збирають найманц!в та
платять непоган|грош!. Фсья й при11ав. Ёаобуло п'ятеро.
6казали, що п1демо другим ешелоном, але нарвалиоь
на хохл!в з }Ё€@, як то какугь' у справхню м'ясорубц.
Раз за разом нас гнали вперед, а по3аду йшлит!, як| нао
найняли.3! мною разом були три рос|йськ! хлопц! й не_
ченець. [1от|м я побачив |1 убитими. |,то ]1 убив; не знаю'
ц]лком можливо' наш! .роботодавц!,, щоб не платити
об!цяних гропшей,.

@лександр 6ерг1йович Рушк!н, (амчатоький окруц
м. Ёл!озова' рядовий (ан|ем!р!всько| див|з![: (за пору_
шення порядку потрапив на гауптвахту. .{,о камери зай-
шов начальник штабу, дав у руки речовий м!шок ! сказав:
.[деш у в]дрядхення). Але куди, не сказав. [1осадили в
л!так. 1ак опинився в Абхаз]: в |-удащ!. )(от]в поверну-
тись' але мен] в!дмовили,.

} той самий час почали бойов! д!] рос!йськ| в!йсько-
в! частини. 6еред них345-й десантний полк-йФ, дис-
локована в !-удауг! ескадрилья' в Фнамнир! та |_ум!от!
батальйони йФ Роо||. !-'!1д нас бо[в супротивников! ,на_

6тор!нка '! 1 !з 248

Аавали п]дтримку корабл! в!йськово-морських сил Ро'
с![, як! бомбардували приберехн! м!ста й оела. Фсо-
6ливо жоротокому оботр1лу п!ддавався 6ухум!. Ёа
м|сто було скиншо десятки тисяч бомб та снаряд!в.
@ботр!ли проводилиоь перевс)кно внон!, по шстона-
селених мирних кварталах. )(ертвами цих варвар-
оьких акц!й стали б!льше як 400 оиумц!в. !с! ц| по-

д![ н|тко говорили про неприкриц агрес1ю Рос!| проти
!-руз!1.

Фсь к]лька пр!звищ найманц|в _ громадян Рос![: !'!.]а-

м!ль Баоаев _ командир в!йськ (онфедерац]| горських
народ!в (авказу (намагався уникати бойових сугичок
!з п!дрозд!лами }н€Ф); {,арат (азбек _ генерал; сул-
тан €ослан!ев - генерал; Анатол!й 6идоренко _ пол-
ковник вдв, курував збройн! сили А6хаз!|; !ван (оно-
нов - казацький генерал, п!зн!пле покаявся в сво]й
помилц|; $икола !-уско _ казацький атаман, коман-
дир роти; Борио Акум|нинев _ полковник сов]тських
в!йськ, воював в Ангол!, 6ир!|, Афган!отан!; !гор /!у-
Ё68 - генерал-майор, член рос!йськоголег!ону (прив!з в
Абхаз|ю б!льше 50 найманц!в); !-еннад!й (олод!н _ пога-
няйло (колода), майор, командир п!дрозд|лу опецпри3-
начення; [йихайло Бондаренко _ пр1звисько .гуляйпо-
ле,, кап|тан 8.48 (керував взяттям €ухум!); Роман 6емю-
л|н _ майор, начальник дислокованого в Ёшерах ба-
тальйону. 6ерел найманц|в були такох генер€ши м!н]с-
терства оборони Рос|]: (ондратьев, €игщк!н, €орок!н,
9индаров; нач€шьник Ёнерального штабу м!н|стеротва
оборони генерал (олесн1ков, кап|тан Бондаренко, кап!-
тан €фремов, кап1тан Ё|колаев, п!дполковник (равнук,

п!дполковник 6идоренко, майор (лимов, майор €ем!-
цл!н, начальник казацько1 частини [1етров.
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['!очався геноцид братнього гру3инського народу.
€кориотавшись угодою в|д27 липня 1993 року про ви-
ведення сторонами вахко] техн|ки й артилер!|, яке було
зд|йснено т!льки |_руз!ею' сепаратиоти 16 вересня по-
чали шцрм €цум! та @чамчирського району. 8суперен
уо|м м!хнародним нормам, пост!йно в!вся обстр!л су-
хумського летовища, через яке пов!тряним транспортом
зд!йснюв€шась евакуац!я тиояч мирних хител!в ! пора-
нених. [1риц!льним вогнем оепаратисти та |хн! союзни-
ки з6или к!лька цив!льних л!так|в, у результат! чого заги-
нуло багато мирних хител 1в, серед яких б!ль:де 50 х!нок
та маленьких д!тей. 6ерел тих' хто шукав поряцнку на
сиумоькому летовищ1, були не т|льки грузини' а й рос|-
яни, в!рмени, греки та люди !нших нац!ональностей. 27
вересня, п!сля зак]нчення бо[в за €1жум| та фактичного
п ри п и н е н ня 6ойових д1й, бул о розотр!л ян о |_ол о ву Р ади
1т4|н|стр1в Автономно[ Реопубл!ки Абхаз!1г )0ул! !!]ар-
таву та |нших представник!в автономного уряду: мера
м1ста |-урам !-аб!ск|р!ю, члена Ради |т/!н!стр!в Ахумбера
Беташв!л!, начальника пол!ц!] 1енг!за Рапацу. @дразу х
п!сля захоплення м]ста |-агра було розстр|ляно депугата
8ерховно] Ради Республ!ки Абхаз||, засшпника началь-
н и ка адм 1 н ! страц|[ [агри !х|!ихайла .[,хи ннарад3€, т исяч1
!нших урядовц!в та цив]льних громадян. 3а неповними
даними матер1ал|в сл !дства, у результат| етн!чних чисток
на територ!| Абхаз!| було вбито 5738 чолов!к. Б!хенцями
стали 267345 чолов!к. [рузини 6ули шокован! хвилею
кривавого терору, який мохна було пор|вняти х|ба що з
комун!стичним терором час!в громадянсько} в1йни.

1епер я зрозум|в, як це люди сам! рушали.на смерть
п!д час в!йни. €понатку 3'являються накази: п|д загро-
3ою смертно| кари вс]м жителям певно[ нац!онаг:ьност!

€тор!нка 13 |з 24в

з|братиоь у певному м!сц!, о певн!й годин!. (охен в!дчу-
вае: щооь не так' але не хоче створювати соб! пробле-
ми. 9кщо ж виконати вимоги' мо)кливо, б|да обмине. 1и
йдеш на обумовлене м!сце, п]дписуеш як|оь папери -
й тебе вносять до списк!в.

3агалом ти м|г сховатись' втекти' по|хати до родич!в
в !нше м]сто. Ёарешт| починаош це ро3ум!ти _ але за-
п!3но, потяг рке п!шов. 1во[ вороги взагал! не знали точ-
но, ск|лькп вас у м|ст!, й т|льки тепер' коли ти прийшов
! потрапив до списк!в, про тебе можна сказати' як у в!-

домому мультику - 
(нас порахували>. 8ас ще до пугтя

не охороняють, ще мо)кна втекти. Ёемао люАини з|спио-
ку _ то й що, на одного менше, на одного б!ль:де. Р{е

знайшовши тебе, навряд чи перевертатимугь .!,@[-@:

ри дригом ц!ле м!сто. Ёе знайшовши людини з! списку'
проти пр1звища поставлять галочку, а облаву не вла-
штовуватимшь. Але тебе приковуо до одного м!сця
8@€ - о!м'я, друз|, звички. ! зрештою разом !з |ншими
тебе ставлять у ряд ! наказ!ють копати яму. Ёема ход-
ного сумн!ву що ця яма для тебе. 3овс|м порун р1н-
ка, дерева, бачиш кущ!, до них лише десяток метр1в.
Руки-ноги у вас не 3в'язан|, е можлив]сть втекти' вря-
цватись. | хоч тепер за вами спостер!гають автомат-
ники' вони розолаблен! й неувахн|. |ати думаеш про
|нше.

} спину обов'язково полетить черга.1ак, нема запи-
тань' у тебе зовс!м м|зерн! шанси' мохё один !з тисян!,
але в!н все_таки о. ]а ти ч!пляешся за над|ю _ 1ц@, як не

розстр!ляють' може, просто лякають' мохе' це проото
окопи' й солдатам л!ньки самим ]х копати. 1ебе вб'ють
за опробу втен!, а вс! !нш! вихившь. |..|-[е й отримають
п!оля роботи миску супу.
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|и й сам не в!риш у цю дурню. Ал:е, але, але,.. (ати

во!х час!в та народ|в добре 3нають цю психолог!ю та
нею користуються. 1ак п!сля в3яття (иова б!льшовиць-
кими бандами \4уравйова було 3апрошено на реестра-
ц!ю, а пот|м ро3стр|ляно в!с|м тисяч оф!цер!в колишньо[

6тор!нка 15 1з 248

пРолог

[1 ай ман ц| в о рде нам и не н агородхують.

}каз |ч!э230 глави Аержави |-руз!|
15 листопада1993 р. м. б]л|с|
[1ро нагородхення укра[нських во]н]в-добровольц!в

державн и м и наго родам и [руз и нсько[ Респу6 л1ки.

3а виявлену в!двагу, мркн!сть | геро|3м у 3ахист! те-
ритор!ально[ ц!л!сност! !-руз!| нагородити укра|нських
во[н!в_добровольц!в .{ержавними нагородами [_рузин-
оько[ Реопубл1ки.

@рденом 8ахтанга !'оргасала || ступеноо:
Романа (алазику _ во]на-добровол ьця ( посмертно) ;

Ал:екс!я .!,овгого _ во[на-добровольця (посмертно);
8олодими ра (рщика _ во|на_добровольц{я ( посмертно ) ;

8!кгора Ёестернука _ во[на-добровольця (посмертно);
.|-|еон!да 1канука _ во]на-добровольця (посмертно).

Фрденом 8ахтанга Ёргасала ||| ступеню:
8алер|я Бобровина _ во|на-добровольця;
Андр|я Баб]я - во]на-добровольця;
€ерг!я !-ладкевича - во}на_добровольця;
Ёдуарда Б|лоуоа _ во|на-добровольця ; ]

@лега Бенц _во|на_добровольця 
;

€ерг!я !_рама +- во]на_добровольця;
8олодимира !-ушля _ во]на-добровольця;
Анатол!я €льк!на _ во|на-добровольця;
йиколу (арпюка - во|на-добровольця ;

}@р|я (олесникова _ во|на-добровольця ;

8асиля (щарнука _ во[на-добровольця ;

Ёа почат}ч лу1пня 1993 ро]ч в ск'|ад! ре-
гулярн ихч астин гру3инськог армгг
було сформовано г|рностр!лец ьку.й
п!дрозд]л унсо
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цароько1 арм!1. 1е саме в!дбулось у (риму п!сля евакуа_

ц!1 в!йськ 8рангеля. .1овариш, Фрунзе поо6!цяв амн!с_
т!ю, а пот!м розстр!ляв б!льще сорока тисяч людей, так
званого <чужого) елеменц.

Ёаприк|нц! нервня в 1_руз!ю почали при6увати укра_
|нськ1 добровольц!, з початц липня 1993 року в оклад]

регулярних частин гру3инсько| арм|| було сформовано
г1рноотр!лецький п 1дрозд1л унсо.
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Флега йарчук а - во]на-добровольця ;

8!ктора йовчун а _ во|на_добровольця ;

|горя \4азура _ во|на-добровольця;
йиколу [1ол!щука _ во|на_добровольця ;

6ер г!я *олудя _во|на-добровол ьця ;

АндР!я 6лухняна - во|на-добровольця;
Руслана €угаченка _ во]на_добровольця ;

АндР 1я 1иму - во1на-добровольця ;

!горя 1качука - вФ1на-добровольця ;

|горя |_|_]ипшину + 8Ф|на-добровольця ;

8!ктора !,арненка _ во|на-добровольця'

€тор!нка 17 |з 248

!стоР1АчнА дов]дкА
8!д редакц!|

Ёапрр<ення м!>к гру3инами й а6ха3ами почало п!д-
силюватися наприк!нц! 1980-х рок|в, що було викликано
3акл и ка м и гру3 и н с ьких н ац|о н ал !сти ч н их угруп о ва нь до
не3але)кност|' в!д сРсР. Абхазьке кер!вництво, навпаки'
3аявляло про нам!р 3али!дитися в склад! сРсР, особли-
во п!сля того, як у 1989 роц| в [б|л|с1 пройслли масов!де-
монстрац![, у ход!яких' 3окрема, 3вучс|ли вимоги л!кв!да-
ц![ абхазько[ автоном![. 6л!д 3а3начити, що на той пер!ол
абхази склад€!ли нац!ональну менлл|сть у республ|ц!.

1ерслий пре3идент [руз![ 3в|ад [амса;црд|я запропо-
нував закр|пити за абхазами' що складали 17 о/о насе-
лення автоном![, приблизно третину го!сць у республ!-
канському парламент|.

16 липня 1989 року в €ухуго| спалахнули збройн| за-
вору!!!ення' викликан! скандалом навколо пору!!!ень
правил прийому сцдент|в до м!сцевого ун!верситец.
! ход! бе3ладь, 3а наявними пов!домленнями' 3агинуло
16 чолов!к ! близько 140 було поранено. Радянська вла-
да 3астосувала в!йська д!1я [х придуслення.

@дночасно 3 ро3падом сРсР пол|тичн! конфл!кти
в [руз![ перейллли у фазу в!дкритого збройного проти-
стояння як м!>к [руз!ею й автоном|ями (Абхаз!я, 1|вден-
на @сет!я)' так ! всередин!оамо[ [руз||.
' 9 кв!тня 1991 року [руз|я п!д кер!вництвом пре3иден-

та 3в!ада [агогсахурд!я проголосила свою незале>кн!сть.
! с!чн| 1992 року 3в|ад [амсахурд|я був скинутий

збройним !!!ляхом' ! перемо>кц!запросили Фуарда &е-
варднад3е повернугися в [руз!ю, ро3раховуючи скорис-
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А '"'*"ф'"*'ф''"'н ,''|' 
; :;;:::?#!1#'!!;вляча 8!йськова рща [руз![

п оголосила про скасування радянсько[ констицц|[ ] в!д'
{ новленн| констицц![ [рузинсько[ демократично[ реопу-
Ё 6л!ки 1921 року,
б 1овернув!!!ись на батьк!вщину в береэн| 1992 рощ,Р !еварднад3е очолив тимчасовий парламент _ Авр-
9 хавну Раду, сформовану кер!вниками перевороц про'
! ти [амсахурд!я. Рада контролювала 6!льц.л!сть територ!|

1 [руз!|, 3а винятком 1!вденно[ @сет![. Адх<ар![ й А6хаз![.

ц @дночасно продовх(увалася громадянська в!йна в й!-

9 грел![, на батьк!вщин! [амсахурд!я, де в!рн! йому сили
ц утримува'ли м!сто 3угд!д!.

$ €тосунки з Абхаз!ею перейллли у в!йськову стад!ю

9 найперслими. Абха3ька сторона сприйняла скасування
ф радянсько[ констицц|[ [руз|[ як фактичне скасування
й автономного стацсу Абхаз!|, ! 23 липня 1992 року пар-

ламент республ|ки (при бойкот| сес![ з боку депуат|в'
грузин|в) в!дновив д!ю (онстицц![ Абхазько[ Радянсько[
республ!ки 1925 року, в!дпов|дно до яко[ Абхаз!я е суве-
ренною дер)кавою (це р!ллення 8ерховно[ Ради Абхаз|[
не буи ви3нано на го|>кнародному р!вн!). 8ерховна Рада
розд|лилася на дв| частини_ абхаэьку ! гру3инсь|ч.

11очалися масов! зв!льнення грузин!в !з силових струк-
цр автоном1[, а тако'< створення .абхазько| гвард![".
! [б!л|с! прийняли р!:лення про введення в|йськ в ав'
тоном!ю. @Ф1ц!йною' причиною була на3вана необ'
х!дн!сть охорони зал|зниц!, що використовувалася як
одиний мар!]!рут транспорцвання вантах<|в з-Рос![ у
8|рмен!ю, |4@ ыке 3находилася в стан! в1йни з Азер'
6айд>каном.

€тор|нка 19 !з 248

14 серпня 1992 3агони Ёац!онально[ гвард![ [руз|[ ни-
сельн[стю до 3000 чолов!к п!д командуванням [енг!за
(!тован|, п[д приводом пересл!дування загон!в прихиль-
ник!в 3в!ада [амсахурд!я ув|йллли на територ!ю Абхаз|[.
Абхазьк! збройн! формування чинили оп!р, але 3агони
!1ац!онально[ гвард![ за к|лька дн|в зайняли практично
всю територ!ю Абхаз![, включаюни €ухум!! (агру.

8ведення грузинських в!йськ при3вело до масово[
втеч! абхазького ! рос|йськомовного населення, у тому
числ! на територ!ю Рос![. [ут абхазьк| загони одер)ка!1и
[т!дтримку _ зброею ! численними добровольця!\/1и' в
тому числ! з боку (онфедерац![ г!рських народ!в (авка'
3у), що 3аявила про готовн|сть чеченц|в, кабардинц!в,
|нцс;;!в, неркес!в, адигейц!в ра3ом з абхазами висц-
пити проти грузин!в. €творення, п!дготовку, озброе|ф1я
! в!дправку ополчення в Абхаз!ю не г{'огли не пом!тити
у [+|1оскв!, але рос!йська влада поки в|дкрито не втруча-
лась. !1атом!сть Рос|я забезпечила перех|д чере3 кор'
дон 3 Абхаз!ою добровольц!в з !нллих рег|он|в (авказу, а
такох< проф|нансувала перел1т 3агону добровольц!в |з

1ридн!стров'я.
3а словами тод!сцнього пре3идента [руз!|- Фуар'

да !еварднад3е' Борис €льцин у телефонн!й розмов!
3 ним виявив бах<ання допомогти вир|;лити гру3ино-
абхазький конфл!кт мирним !дляхом' | результат! заго-
нам нац1онально[ гвард|[ був в!дданий наказ припинити
наступ. Багато хто в [руз![ дотепер вва)кае це р!лдення
&еварднад3е 3радою.

,!,о >ковтня 1992 року, одер)кав|ди п!дкр!плення | ве-
ли!ч к!льк|сть сучасного озброення, абхази перейллли
до насцпальних д|й. |зявлли [агру, абхази встанови-
ли контроль над стратег!нно ва)кливою територ!ею, що
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прилягае до рос!йського кордону, на'1агодили л!н!л по-
стачання з (онфедерац!ею горянських народ|в 1|вн|ч-
ного (авказу, ! стали гоцватися до насцпу на €ухум!.
Абхазська сторона 3аявляла, що у ход! плцрму [агри (у
якому брали участь рос!йськ! танки) одер)кала у своо
ро3поряд)кення б|ля десяти бойових ма!!!ин п!хоти !бро-
нетранспортер!в. 3годом, у в!дпов!дь на обвинувачення
[руз![ в тому' що Рос1я постачала 3аколотникам зброю,
Абхаз|я стверд)кувала, що в бойових д|ях використову-
валася трофейна зброя.

|1ри цьому в зон! конфл!кц, на територ|[, контрольо-
ван|й абхазькими | грузинськими силами' виявилося
к!лька частин рос!йських 3бройних ёил. що 3находили-
ся тут ще 3 радянських час!в. Формально вони збер|га-
ли нейтральний стацс, займаючись охороною майна
й|н|стерства оборони РФ ! забезпеченням 6езпеки ц-
ман!тарних операц!й (евакуац!я мирною населення !ц-
рист!в, доставка продукт|в у блоковане м|ото [кварнел!).
! той самий час гру3инська сторона обвинувачувала ро-
с!йських в!йськовослу>кбовц|в у виконанн! розв!дуваль-
них операц!й в !нтересах абхаз|в. Рос!йська сторона х< у
в!дпов!дь 3аявила' що гру3иноьк] збройн! сили обстр!-
люють [[ позиц![, що при3водить до )кертв серед мирно-
го населення. [аким чином' необх|дн|сть використання
збро[ дутя само3ахисц було використане як виправдан-
ня унаст|у бойовихд|ях на боц! сепаратист|в.

€итуац!я на абхазькому фронт! з осен! 1992 ро|ц до
л|та 1993 року 3а!1и!далася незм|нною' поки в липн! аб-
хазьк| сили не почали нерговий насцп на €ухулл! - тре-
т!й з початку року.

6тор|нка 21 !з 248

Ро3д|л 1

11е посп!лдай засуд>кувати, або !рон!зувати
над во[нам и -доб ро вол ьця м и' п о>кал ! й себе :

тоб! н!коли не в!днути [хн|х емоц|й.

} травн| 1993 роц з парт!ею .|-ромадський (онгрео
|-руз![, було дооягншо домовленоот! про спрямування
в [1от! групи радник|в дл:я формування батальйону мор_

,- оько[ п!хоти. [{а той час в!йськов| формування мала кох_
наларт!я, що себе повахала. .\4хедр]он1, роззброювали
в гор€х в!дд!лки м!л!ц!}. (етован!, простомовно .(ецш!,,
формував Ёац!ональну гвард!ю.

Ао 1б!л|с1 вил1тали кружним шляхом' чере3 Баку. [1о_

л|тична сицац|я 6ула духе окладна. Ёа (авказ! сх!дна
хитр!сть намагалась об!грати московсько_в!зант!йську
п|дсцпн|сть. } ц!й справ! головне було _ не опинитися
в рол! зернятка пом1х двома жорнами. €оюзники ов]ти_
ли перед моокалями сво| неоф|ц!йн! переговори з нами,
намагаючись використати шей фактор для тисц на [!]о_

окву.
3авдання було поставити вс! крапки над .!, в пере_

говор€х !з союзниками та провести глибоку розв!дку на
напрямках майбщн!х д1й наших п!дрозд!л!в. 1ому склад
групи було обмехено. Разом з! мною лет1ло дев'ять
нолов|к, майхе вс! з! старо| .вовчо| згра[,. Був на_

1а 3авдання було поставити вс| крапки над
т (]) в переговорах |з сок)зниками та про_

вести гли6оку розв!дку на напрямах $майбугн|х д!й на]ших п|дрозд!л|в 7г
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м!р _ офорплувати в склад] батальйону групу бойових
плавц!в. |-рузинським 8Р1€, що окладалися з озброених
дшк ] .зушками) сейнер|в та р!зних др!бних суденець,
не було чого протиставити кораблям 9орномороького
флоту мохливо' кр!м к!лькох гармат берегово': оборо-
ни, гаубиць А-30 ! зен!тних гармат кал!бру 85-'!00 мм.
9кщо не вистачае сили знищити корабл! у в!дкритому
бою, треба спробувати знищити|х на як!рних отоянк€х.
[1роти портових споруд та м|сць бункерування плану_
валося застосувати мал! шцрмов! загони. @ск!льки м!й
доов!д п!дводних заглиблень обмежувавоя аквалангом'
довелооя збирати в|домоот1 про !нструкгор!в п!дводно_
го плавання, як! мають досв!д корисцвання кисневими
приладами замкншого циклу.

Ёевдовз1 знайшли кандидата _ такого соб! .9биа,. )/

минулому 6ойовий плавець-надстроковик, в!н надто дов_
го вештавоя серед цристичних' спортивних ! к!ношно_
декораторських цсовок, обмех9ючи коло сво11 3анять
!нотру:сажем, ряцванням потопаючих ! цльцризмом.
3агалом людина рисшася до того, щоб стати <толк|он!с_

том)' <в!йськовим реконстру]сором> чи ще чимось под]_
6ним до ц|о| ц!лком безневинно| публ!ки, як6и 1992 роц
не всцпила до лав }Ё€@. (оли п|двернулася в!йна, @би
вир|шив за6уи про свою сивину. Р|а цей час його син
|_{вях, якому щойно виповнилося 18 рок!в' р(е встиг на
ов!й страх ! ризик взяти участь у Ёагорно-(арабахському
конфл!:с! на боц! Азербайдхан!. |4о найц!кав!ше, батько
3 сином м!х собою сп!лцвалися рос!йською мовою. €ин
взагал] почав вивчати укра[нсьц з в!йоькових команд.
11-[оправд3' опанував !] досить швидко' на в|дм!ну в!д
б!льшост! наших мохновладц!в. |!1абрь' метод вивчання
дерхавно] мови ефективн]ший п|д м!нометним обстр!лом.
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3 першою парт!ею унсовц!в батька 3 сином було в|д_
правлено до Абхаз![, де почалося формування укра[н-
оько[ оотн! (аналог сов!тоько| роти) .Арго,. €понатку я
думав обмехити коло 1!н!х обов'язк|в такими проза[н_
ними речами, як прид6ання водолазного опорядхення
й п!дготовка особового складу. Фбидовго хив уАбхаз!|
й м|г нав!ть сп!лцватися не т!льки грузинською мовою'
а й м!сцевим цб1льним нар!нчям. Ал:е нетакоклалося' як
гадалося. м|й <!нструкгор, твердо вир!шив насл!дувати
|деал "б!лого найман ця ,, под!бного до * (он го- й юллера>
або Боба .{енара та |нших без1менних авантюрист!в на_
о!в кризи в Б!афр! й (атан|. |_[|й люлин! не мохна було
в|дмовити в своер]дн!й ц|леопрямованост!. [_оцюнись
до подорох|, в!н нароотив ц|лком пристойн! м'язи най-
неефекгивн|ш им спосо6ом г| мнастики _ !зометрични м.
[!рше йцли справи з п!дводними диверс!ями.

31ясувалося' що чималий запас техн!чних заооб!в ба_
цмоького дельф!нар|я з нев!домих мен] причин був не-
доояхним. |_рузини' по простот! душевн!й, гадали о61-
йтися ц!лком непридатними для в!йоькових ц!лей "пу-
зирковими> аквалангами. [хн! ком!о|онери з готовн]отю
запропонува'1и закупити |1 у 1уреннин1. Фбц замр|яно
пуокав слину в передч1ггг! появи довгоон|щваних !гра_
шок: окщер! в, г!дрокостюм!в, гарпунн их рушн иць ! нох|в.
9 напол!г на придбанн! спорядхення в (иев!. Ёа ко_
лишн|й унбов!й баз| .[1€ААФ знайшлася якась к!льк!сть
кисневих прилад!в та !ншого легководола3ного спо_

'рядхення. Ёе !онувало проблем ! з вибором ц!лей. Ро_
с!йський 9орноморський флот пост!йно п!ддавав об_
отр|лу грузинське узберехжя' ефекгивно п1дтримуючи
оцопщн| сили сепаратист1в. 9к я вже ка3ав, протид!яти
цьому грузинам не було чим. Але як кажугь _ коли не-
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мох.'1иво поламати бронепотяц треба зу+айти гвинтик'
викругивши який, мохна потяг 3упинити. !здовж оочин-
ського узбере>:о<я на будь_як]й з як!рних отоянок атаку
можна було зд1йснити ц!лком безкарно. 1щ не можна не
3гаАати античний принцип простоти задуму й виконан_
ня. Атакувавши якнайлегшу ц!ль у рос!йських територ!-
альних водах' ми досягали Аостатнього пропагандист-
оького ефекц. !'1риклад? !стор!я з "Авраз!ею>' що ота_
лася п!зн1ше.

€ам!техн!нн! проблеми було 3ведено до м]н!муму. 3а_
бортне розм!щення контейнер!в з! спорядхенням дава_
ло змоц уникнши викриття нав!ть за зд!йснення митно-
го та прикордонного огляду. )(оч як, а майхе десять ро_
к!в я, як ! весь, власне' оклад торговельного флоц сРсв
промишляв контрабандою !, без зайво[ скромноот!, до_
сяг на цьому грунт! певних усп!х|в. !,о рен!, оаме в тор-
говельному флот! я вперше засумн!вався в !дентичност!
двох .братн!х, олов'янських народ1в. |-'!рацював я тод!
електромехан!ком на торговельному оудн!. €тояли ми
в Антал!|, опека була п!д 40 градус!в за !_{ельс!ом, кр!м
того, там був щрецький курорт для м!льйонер!в. 8рахо_
вуючи це, на берез| нам' (полпредам) сРсв з огляду на
нашу злиденну зароб{тну плату' не було ного робити.\а
прой:лла чшка' що в порц можна купити питний спирт
по 4 црецьк! л|ри за п!вл|тра. Ёк!пах скинувся. 9 н!ко_
ли не уникав нагоди з|йти на береп ознайомитися з доо!
незнаною землеюР звичаями м1сцевого населення' тож
одразу 3голосивоя п|ти старшим групи. 3! мною п|шли
електрик Баб!ченко з Фдеси та матроо 6ашко /||с!цин з
Архангельсько[ област|. Ёа берез! скупилиоя' повещта-
лися м!стом, а повертаючись назад, побачили крамнич_
ку, в як!й турок продавав духе схох! пля!дки по 6 л!р, але
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вхе л!тров!. 8игодабула безсумн!вна. Фстанню крапку
поставив напио на етикетц! _ А|собо167о/о.3адл:я оста-
точно1 перев!рки я запитав уцрка _ 6г!п& мохна? 8!дпо-
в!дь була _ уе$. 3адоволен| таким маленьким Ёешефтом,
пооп1шили на пароплав. Роздали 3амовлен! п!вл1тр!вки,
а дв]л|тров! пляшки забрали соб!. 8загал! на флот! !снуе
таке поняття _ (если хочешь хить в уюте' пей всегда в
нркой каюте> (це роо!йською), та по3аяк моя каюта6ула
найб!льша' мусили вс! втрьох з!6ратиоь у мене.

" Ё]чого немае приемн!:лого 3а прелюд!ю до пиятики.
@дин р!хе пом!АФРйй, другийпоб!г на камбуз по котлетки'
трет!й накривао на ст|л. ! все це ов]яно романтикою кон_
оп|рац!': (на сов!тоьких суднах оф!ц1йно було заборонено
вживати алкогольн|напо|. Алепили вс!, а каралитих' хто
попадавоя).

Ёеприемност| почалися п!зн1:де. Аалили по перш!й,
як заведено на флот|, трохи б!льше 3а половину гранча_
ка. 8рахення було, наче хильнули ацетону. Ёаоилу'ви_
дихнувши пов!тря, каху:

- )Фопц!, щось ми п'емо не те.
/]!о!цин ( мовою ориг|налу) :

_ 9аво там не то? [1а.башке_то ши6ануло? 3нани1 то.
9 прислцався до .башки, _ начебто шибануло' на_

в!ть б|льше того.
Аалили по друг!й _ повертаеться, насилу заштовхав

на3ад пом|дором. 8ир[лили перев!рити старим д!д1_
вським методом. Ёамочили втрунок ци6улину: якщо по-
'норн!е 

- не те. Ёе понорн|ла . Аалили по трет!й. 1щ мене
зовс!м д!стало, здалося, що л|ве око випадае. 8ир!шив,
не3важаючи на ображений вереск [!|с!цина, перев!рити
приск[плив!ше. 3аховав недопиту пляшц п1д полу буш_
лата' вийшов на палубу. 1ам працювали вантажники-
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шрки. |'11д!йшов до старшого' в!н трохи розмовляв ро_
о!йською. [1оказую пляшц _ др!нк мохЁа? 1ую у в|дпо-
в!дь _ црецький чолов!к др!нк | мертвий. ['!обачивши
мою в1двислу шелепу, заспок!йливо поплеокав мене по
плечу _ 3 к!?|!.!ин, н!чого.

[!овернув1диоь до каюти, я пов!домив цю приголом-
.!!ливу !нформац]ю. Баб!ченко збл!д, реакц!я .|'!|с|цина
була неадекватна _ а я чаво табе т€шдичи зануда тита-
кая' давай наливай. Ё н!, ка)9' ти-то (рашин)' а в нас'
укра|н ц| в, ст|льки кров! з црками перем!шано' що завтра
зранку змоху т1льки пару раз!в ногами омикнуги. €аш_
ко /!|с!цин ро3казав нам з Баб|ченкой, ]4@ в!н думао про
нас та наших родич!в до оьомого кол|на, забрав друш
повну пляшц та попхався' трохи похицючиоь' до свое|
каюти.

|-1робудхення було жахливе. 3давалося, що ми з
Баб!ченком вип'омо увеоь 3апас пр|сно| води на паро_
плав!, кол!р очей нагадував ск€)кеного кролика. 8ир!-
шив нарешт! з'яоувати' що х ми вхивали. йерщ!й до
третього шцрмана, в|н трохи волод|в англ|йоькою. ['!о_

казую пляшц' 3апицю _ 8!кгор, що це таке? 8|н п!д_
озр!ло запице _ а де ти взяв? 1а, каху, на палуб! п|_

д!брав. йабщь, вантахники випили. Ё!, каже, це не
п'ють. 1щ мен! взагал! мало 3ле не стало. 1о що )( п1€,

мало не переходячи на крик' 3апицю. 1ак отр на ети_
кетц| написано - р!дина для чищення та протирання
раковин' ун|таз!в та !ншого оантехн!чного обладнання.
<А чого х написано: €шкоголь 67о/о?> _ мало не плачу.
*1ак воно 1 е, 67о/о спирц' а вое |нше гл|церин та р|зн|
х!м]кати,.

[1ромунилися ми з Баб!ченком три дн!, але твердо
усв1доми ли - то е хибна думка' що вс| слов'яни в
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сРсР о (рашин)). Баб!ченко в свотх ро3думах п!шов

ще дал!' 8|н в3агал! 3асумн!вав69, а чи в3агал! ра-
1]]ин _ слов'яни?

1а поверн!мося, 3решто]Ф, А9 наших п|дводних дивер-
оант!в. €удн овий корпус легко руйнуоться 3н А3';/, по6ли-
3у бокового к|ля, концентрован им 3арядом тнт масою
5 кг. 3астосування двох 3аряд!в 3 обох борт!в в умов€ж
п!дводного середовища 3начно п!дсилюо ефект. 8ода,
як в!домо, Ё€ стискуеть69, ! частина вибиовот хвил|, в!д-

6иваючись в|д АЁ8, посилюо д!ю вибуху. 3а тод!шнього
безладдя в с}дноплавств., викликаного втратою моно-
пол.т пароплавств, Ё€ вимагалось якихооь особ ливих

3усиль, щоб прид6ати потр|бн! дл:я прикриття фрахтов|
документи для каботажного рейсу. Резервним вар!ан-
том 3ал ишалося рибальство.

на )ка[Б, наступн! под!т в1йни поставили хрест на на-
ших в|йськово_мороьких планах. Ёаш п!дрозд!л було
терм!ново переор!ентовано на г!рно-стр!лецький та пе-

рекиншо на сухопшний театр в|йськових д.й. чере3 1€,

що в горах суц|льнот л!н!| фронц нем?€, в тили як одн!е],
так ! другот сторони пост!йно просочува лися невеличк!

*
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диверс!йно-ро3в!дувальн! п!дро3д!ли. Ёаше головне 3а-
вдання полягало в |х виявленн! та знищенн!. [1о сш! це
була парти3ансько-антипарти3анська в|йна в горах.

Бойов! д.т тш мають свою особливу специф!ку. Ёе
останню роль в цьому в!д!грао 3ручЁ€, легке обмунди-
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рування та взугтя. 3 взуггям нам повезло. [4и отри-
мали черевики, по-м!сцевому пехсацмел!, натовсько-
го зра3ку, на груб!й п!дошв!, що над|йно з€жищали нас
в!д оумно| дол! в|щого Флега. [1равильно д!брати взуг-
тя _ духе в€)клива оправа. ].]-{об п!двищити довгов!ч-
н!сть неревик!в, |х треба просочити водоот1йким мас-
тилом' а за в]дсщност! такого _ будь-яким несолоним
хиром. Аля цього черевики трохи п!д!гр!вають над пли-
тою та намащують на них тонкий шар хиру. ! це треба
повторити к!лька раз|в. !-оловне не перегр|ти пехсац-
мел|, щоб не допустити потр!скування шк!ри. [1росо-
чування мохна вважати зак|нченим' коли за сильного
стискання черевика з! шк1ри починае трохи проступати
хир'

!-11д нас добирання взуття чимало нерв!в нашому
каптьоров! вимотав уое той-таки @би. |'1!дходить до
мене:

_ [1ане кур!нний, ком!рник-гру3ин в!дмовляетьоя по-
м1няти мен|неревики.

!{у' думаю, ]4Ф *, оправа серйозна, в3угтя треба п|д!-
гнати (на п'ять>. |демо разом |з ним до каптьора.

_ 9ому не дозволяоте пом!няти взутгя?
1ой в]дпов|дае:
_ Батоно командир, в!н мене вхе д!став, уп'яте при-

ходить.
Беру в @бца його пехсацмел!, з€жо)9 до окладу та 3

ними ж виход)ку.
_ Фсь знайшов найкращ!' каптьор у ногах валявся,

плакав' не хот]в давати, ка3ав' так! останн|, для оебе за-
лишив.

@би м|ряе взувачку, щаоливо всм!хаеться й, рке йду-
чи в ка3арму' к€)ке: "Ёу от, це х зовс|м !нша р|н,.
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Р]зн иця в п!дготовц| п !хотн их та г! рн ино -стр!лецьких час_

тин др<ё ]стотна. €вого часу цього не зро3ум!ли рос1яни.
[1хали в гору мотостр!лецьк1 частини' мвс та внщр!шн] в!й-

оька. } щзультат! рецлярн1 чаотини 3азн€ши величе3них
неви правданих втрат в!д повстанц|в, унорашн !х козопас]в.
! це за ц!лковито| переваги у ваккомуозброонн!, ав]ац1|, ти-
ловому та медичному забезпеченн]. ! зв'язц 3 цим хочу
трохи эупинитися на опис!специф!ки бойовихд!й у горах.

Р!зниця в п|дготовц| п]хотну,хта г!рничо-
стр!лецьких частиндрке !стотна. €во-
го часу цього не зро3ум1ли рос!ян.л.
]-!халу. в гору мотостр|лецьк| часту1ни'
мвс та внугр|:шн| в]йська. } резулБтат]

}}

ф

регулярн] частини зазнали вели'
чезн пхне виправданих втрат в.д
повстанц|в' учора]шн|х козопас|в.

[1ершою неприемй!стю е акустично посилений црк!т
' артилер!йсько-м!нометного вогню. Ёа р!внин! м1ж ви6у-
хами ще мохна ро3мовляти,в горах це майхе немохли-
БФ - гурк!1 багатора3ове в!длуння. Розл!тання уламк!в
г!рських пор!д посилюе ефект в!д осколк1в м!н | снаря_

д]в. Ёа в!дм!ну в1д р1внини, скел! не амортизують ви6уи,
проте створюють умови для стр|льби рикошетом' на-
гадуючи д!ю снаряд!в !з загальмованим пристроем ви_

' буху. 1им, хто потрапив п!д артилер|йсько_м!нометний
обстр!л на г!роький дороз|, нема де оховатись. (9к при-
клад _ другий наступ унсо на [1!рому 1993 року).

А1яти часом доводиться маленькими групами' ко-
мандири яких повинн! вм!ти самост!йно приймати р|-
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шення за поот!йно| зм!ни умов' не забуваючи про в]д-
срн!оть тилового прикриття. 8!дотань у 500 метр!в на
мап! може забрати три години часу. €тр!лець годинами
не в|дчувае л]коть товариша, ]4Ф, безперенно' викликао
певне поихолог!нне напрухення. [1отр!бна повна дов!ра
до сво11 командир|в _ мене не за6удшь, не покиншь'
не 3€шишать напризволяще. (охний отр!лець повинен
вм|ти фахово корисцватися компаоом ! мапою, ор|ен-

цватись у л!с!, надавати першу медичну допомош як
соб!, так ! сво[м побратимам, волод1ти во!ма видами
збро| свого п1дрозд|лу. } цих умовах величезне значен-
ня мае маскування як позиц!й п!дрозд!лу, так ! ]ндив|ду-
альне. /!опатка в гор€х, за ово[м прямим призначенням
м€шо придатна, чаот!ше використовуеться зам]сть со-
кирки. }криття краще видовбувати на схилах, на кшталт
лаот|в'ячих гн!зд. [1]д час обстр!лу п!дрозд!л|в супротив-
ника, розм|щених на гребенях г!р' треба вр€жовувати _
снаряди летять з недол]том чи з перел|том' що значно
знижуо ефективн|сть стр!льби.

6тр!льц! г|рнино-стр!лецького п!дрозд|лу }Ё€Ф про-
йшли серйозну п]дготовку. 8они вм|ли д1яти в умовах,
коли недоц1льно використовувати вахц техн!ку перши-
ми зсжоплювати Аеф!ле _ вузьк| проходи в гор€ж' в л|с!,

в болотах. 8они повинн| 6ули вм!ти захоплювати мос-
ти й загати, займати 6роди та дороги. ||яти автономно
в гли6окому тилу ворога, влаштовувати зас!дки, вести
бо] в м!стах, обороняти оела, цвинтар!, окрем! буд!вл!,
будь_як! природн! перешкоди' яри, вали' висоти.3авда-
вати удари по тилов]а( комун|кац!ях оупротивника. }с| ц!

завдання стр!льц| гсп унсо в|дробляли десятки раз!в
ще у вишк!льних таборах в }кра[н|. } !-руз}[ ми пройшли
короткостроков! навч€шьн! курси в !нотруктор!в, зелених
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берет|в сшА, але корисного 3 цього мохна було взяти
в!дсотк|в десять, не б!льше. ['!артизанська в!йна на зни-
щення взагал! не для американц!в. Ёаприкла4, 3а евац-
ац!1 гвинтокрилами вони рекомендують п!д прикриттям
темряви швидко 61гти до них, прикриваючись кулемет_
ним вогнем. Ёайдурн|ше, що можна вигадати _ це б!г_
ти по г!рському л!оу, тим паче вноч|. Аким би ти не був
п1дготовленим, н!чого не варто потрапити ногою в яму
й зламати [[ до нортово| матер!, налет!ти мордою на сук
(добре якщо щокою, а не оком або шийними артер!ями)
або гепншиоь у к!лькасотметрове провалля. 8загал!,
найрозумн|ше для пересл!дуваного в таких умовах _
тихенько зача1?ись. }!ехай погоня' шален!ючи в!д а3арту,
ломиться' сама не 3наючи цАи, в гарячц! збиваючиоь з
правильного напрямку' нариваючиоь на розтяхки та ви-
криваючи себе, п|дставляючиоь п|д кул1.

1ам хе нао по3найомили !з розрекламованою в со_
тнях бойовик!в (славнозв!оною, м'16. !_оловна базова
гвинт!вка на озброенн! кра|н ЁА1@ _ ц!лковите розча-
рування. 6творена констру!сором ф!рми .Армалайт,
}@дхином €тоунером, затемпом !щ]льн!стю вогню вона
перевершуе рос!йський'автомат <<^к-74>, але значно
посцпаеться йому за над]йн!стю та невибаглив]стю.
1ехнолог]чно занадто складна' вона в польових умовах
потребуо рецлярного ретельного чищення. йехан1чна
м!цн!сть гвинт|вки невиоока, а наявн!сть велико] к1ль_

кост[ др!бних деталей у затвор! й ударно-опусковому
йехан|зм! оерйозно ускладнюе [| розбирання та ремонт
у 6ойових умовах. 1епер мен! стало ц!лком зрозум!ло,
чому американськ! п|хотинц! намагались уникнуги 3да_
вання трофейних .(алашникових>' з€шишаючи ]х ооб!.
(9к це було у 8'етнам!).
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Ёа той час в Абхаз!': )кило близько 60-65 тисяч абха_
з]в ! 350 тисяч грузин!в. Безперенно, й дурень зрозум|е
неможлив|сть будь_якого серйозного збройного опору
за такого сп!вв!дношення населення. !1-[оправда' там
жило ще близько 250 тисяч так 3ваних роо!йськомов_
них _ в|рмен1в, грек|в, укра1нц!в' рос!ян, а'1е до початку
конфл!к,ц |м уое було по барабану. 3годом вони просто
порозб!галися' кр|м в!рмен!в, як! в сво[й б!льшост| скла_
далиоя з с]льського наоелення й узяли активну участь
у конфл!кт! на антигрузинському боц!. 8иходячи з того'
що 3а к]льк!стю вони перевакають абхаз!в, мешкають
компактно й за нац]ональними о3наками е непоганими
б]йцями, в!рменський фактор в абхазьк]й в!йн! був дру-
гим фактором п!оля рос!йського.

81рменська громадоьк]оть Абхаз]] сформувала к!лька
о кр е м их н а ц! о н ал ь них 6ат альй о н ! в, що д| ял и авто н о м н о.
3 одним |з таких п|дрозд!л|в, а саме з батальйоном !мен!
маршала Баграмяна' нам довелося з!ткнщись.

Було це на початку червня. 9к командир доброволь-
чого загону .Арго,' я одержав наказ захопити село .€,.
Форсувавши р!нку [_ум!ота й не до]1авши до села метр!в
!з 800' ми позл|зализ машин' розгорнулисяв розстр!ль-
ню. 8становивши на флангах кулемети' почали просу_
ватися до села. Розв|дка допов!ла, |4Ф 8 оел| перебувас
50-60 озброених людей, що вони не рос!яни, погано об-
мундирован! й не оправляють певного вракення регу-
лярних в]йськ. йаючи надлишок укра|нського "бурхуаз-
ного> нац!онал!зму ройовий Руа миттево зал!з на най-
вище дерево й закр!пив там наш синьо-жовтий прапор.
Ёапевно, за ним' в1рмени визначили нашу- нац|ональну
приналехн!сть. 1{ойно розотр!льня рушила вперед' над
крайн!м будинком 3амахали б|лим прапорцем. йи зупи-
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нились ! про всяк випадок 3алягли. 9 взяв двох стр!льц|в

!рушив назустр|н трьом нев]домим воякам' що ро3м€жу_
ючи б!лим прапорцем вийшли 3 села. ]т4и з!йшлися деоь
приблизно посередин! м]х нашими позиц!ями. 3 1хнього

зовн!шнього вигляду я зрозум!в, що вони не грузини й

чомусь бовкнув:

- 6алам алейцм.
8они перезирнулись ! отарший в!дпов]в:

- Барефдзес.
8!дтак от€шо зрозум!ло: в!рмени. |-4е й хрести на во_

лохатих грудях. €тарший, будемо називати його [!еон,

чи то спитав, чи п|дтвердив]
_ 8и не гог]? (так називають грузин!в, аналог!чно:

фр]ц, !ван, томм!).
_ !йи укра|нц|, _ в1дпов1в я й показав тризуб на ма_

зепинц!, ще й д!став 3 3а пазр(и хреста з над!ею розв!_
яти його сумн!ви, викликан! мо]м мусульманським при-
в!танням.

[|еон був небалакучим:
йи воюемо 3 гог!. Ан| укра]нц! нам, ?Ё! ми укратн-

цям н!чого поганого не робили. {ого хочеш?
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.|-|е9н помовчав, пом|ркував | оказав:_ Р{у й 6ери його на хер, _ повернувся та п!шов
геть.

3а п!вгодини ми по6ачили' як вервечка |хн!х б|йц|в
потягнулаоя геть |з села.

Ёа так!й м!норн|й нот! зак|нчилися нащ] бойов! ото_
сунки з в!рменами. 9к я вже пиоав, 3 чеченцями 6ойо-
вих огичок у нас тех не було.

9к вони, так ] ми св!домо уникали бойових д]й один
проти одного. [хня оп|лка з рос!янами 6ула ц|лком про_
типриродною й не могла тривати довго. } недалекому
майбщньомудоля все одно зробила нас союзниками.
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Ро3д!л 2
8месте весело бе>кать по болотам,
А деревни под)кигать луч|це ротой.
Раз атака, А82 атака - нет селенья!
(ак мьс любим коренное населенье.

Фол ькло р рос| йського сп ецн а3у

йене призначили командиром добро_вольчого заго_
ну "Арго,. !']еред вильотом я почав ц!кавитись !отор|ею
|-руз!': та' зокрема, Абхаз![.

[\4орське п!ратство було славою й трагед|ею наро_
д!в, що населяють цей край. 19!орський та приберехний
розб!й, продах полонених та власних сп|вв!тнизник|в у
рабство 6ули головним промиолом черкес|в та абха_
з|в. @дин !з перших спогад|в про ген|ох|в _ давн|х абха-
з!в - тех пов'я3аний |з п|ратством. Фсь св!дчення
А!одора (307-301 РР. до Р.{.): <...Аля захисту тих' хто
плавав по [1онц, в|н (€вмен) воцпив у в!йну з варвар-
оькими народами, 1!Ф, як правило, 3аймаються п!рат_
отвом: н!вхами, ген!охами, ахейцями, й онистив в|д них
моря>. .0,ов!дка: ахейц! мешкали на п!вденному сход| |-е-
лендхицько[ брсги.

! !,[| _[!!, отол !ттях, п ]д час колон ]зац!| (авказу ахейц!в
було повн!отю 3нищено рос|йськими в!йоьками' як| без_
л!ч !нших народ!в: натща[в, абадзех!в, !гапсуг!в, ногай_
ц]в, убих1в. 3а св!дненням рос|йського (чудо_богатиря,

' €уворова, р!занина татар (ногайц!в) була жахливою. !
вир!шальн!й битв! було вбито |хнього найголовн|шо_
го поводиря - кунакайського мурзу. .]атари (ногайц!),
загнан! в багнисц р!чц, не бачачи поряцнки в напад|
безсило| лют| сам| знищували сво| коштовност!, р|зали
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дружин г кидали у воду немовлят, ([1отто 8. (авказская
война в отдельнь!х очерках, эпизодах, легендах и био'
графиях. _ спб, 1887. _ т.1 _ 8ь:п. 1. _ с. 110_111)
Решту кор!нного населення було виолано рос|янами
на п!вденний !рал' де на рад1сть .просв]щонним> ро_
с!йським монархам вона усп!шно вимерла. ,0,ехто вря_

тувався' вт]кши на земл1, п!дконтрольн! Фттоманськ|й
!мпер||. Ёе диво, що абхаз!в залишилось лише 50_60
тисяч оо!б, ! работорг!вля п!д!рвала розвиток абхаз!в як
нац!]. [1 одумати т!льки : пон ад двадцять стол !ть п ! ратства
й работорг!вл|. Але найотрашн1шого удару по цьому ре_
г!ону 3авдала рос|йська колон!зац|я. Ёав|ть вФкко уяви-
ти' з мапи земл] було стерто десятки народ!в, отруоно
колодяз1, вирубано ц!л!л!сов! маоиви _ причому це все
в!дбулося лише за к!лька десятил!ть. [1ор!вняно з цим д||

британц]в в !нд!] або !спанц|в у |-1!вленн]й Америц| _ ди-
тяч| забавки.

8ое х поверн1мось до сучаоност|. Ёастав день нашо-
го вильоту до 3акавказзя. !]-[о6 уникнши уокладнень ]з

боку 6Б1 ми'вил1тали в цив!льному, але б!льш|оть везла

форму у вал!зах. |_!ерша група була невелика. 8с! були
схвильован!, немов вирушали на вес!лля, а не на в!йну.
(озацький дух ще не вмер. 8с] побоювалися, що нас
мохе 3атримати .р|дна, €Б}. ]-'|олегшено з!тхнули лише
тод!, коли внизу побачили гори багатоотрахдально1
(артл1. 4ю землю нам випало боронити. 8!днин| вона
нам стане другою батьк!вщиною.

9 дозволив хлопцям по нерз1 перевдягнугись у в6и'
ральн| л!така. (оли зв|дти один за одним почали вихо-

Аити хлопц| в м€шознайом1й на той час грузинам уноов_
ськ]й форм!, в по-кавказьки гам!рному оалон! запанува_
ла тиша. Фтак, у ц1лковит!й тиш!, ми й с1ли в 1б|л]с!.
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Р'!ас зустр!ли друз!. 8илет!ти до €цум! того ж дня не
було ходно[ мо)кливост!. 1ам артилер!йоьким обстр|_
лом вивели з ладу зл!тну омуц. Розм!стили нас у готе_
л1, а вхе ввенер! московське телебачення передавало'
що в 1б]л|о! висадився полк' сформований 1з галицьких
укра1нц|в ' який в!зьме участь у бойових д!ях на боц! рео_
публ|каноьких в|йоьк 1-руз!|. {,лопц!в Фк поро3дувало в!д
гордощ|в _ ще б пак, одинадцять чолов!к потягнули на
ц1лий полк.

!]-[о х буде, коли ми розгорнемося' як планувалося'
до сотн!? )(артома нав!ть почали д|лити полков| поса-
ди. Ёаоправд|х лише один !з нас був !з зах!дно| }кра|ни.
\4осковська пропагандиотська машина д!яла 3а стари-
ми штампами' не пом!чаючи стр|мкого розвитку укра|н-
ського нац!онал]3му на сход! }кра|ни, де в!н був нав!ть
радикальн:ший, н!х у традиц!йно св|домих зах!дних ре-
г|онах.

[1роте ця 3атримка мала ще один позитивний аспе:сг.
9 зм!г познайомитися з 1б]л|с!. 3 першого погляду я по-
любив це строкате, гом]нке м!сто. ]б]л1с!_ м!сто-фен!кс,
що не один ра3 усупереч 3агарбникам п!дн!малося з ру|н
та попелу. [1рогулюючись вуличками 1б|л!с1, милуючись
церквою святого !авид4 висячим орлиним гн!здом на
карниз1 скел| йта-!_{м!нда' над барвистим лаб|ринтом
м|ських сад]в, я уявляв' про як| буремн| та траг!нн! под!]
могли б розпов|сти ц] споруди. |-1ро грузинського царя
8ахтанга !-оргасала' що перен]о оюди столицю з старо-
винного й:цета, та про 1ншого володаря _ |-урама Ба-
гратида' завдяки якому м!сто прикрасилося палацами
та храмам и. 161ло, мовою картл! _ теплий, г аряяий' 3г|д-
но з легендою' цар 8ахтанг полював у ц!й м|сцевост! на
олен!в, 1 коли один !з поранених стр!лою рогач|в упав у
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дхерело, мисливц!' витягаюни його, пом!тили' що вода
гаряча. Р{а цьому м|сц1 цар опочатц збудував мислив-
ський замок, де не т|льки полював, а й л|кувався, 9к
водиться, за ним потяглися придворн!, й посцпово 3а
ариотократ!ею пере11ала оюди вся отолиця. Ае 6ули
царськ| цпальн|, й доо| стоять славнозв|он|тб!л!ськ| с!р-
чан! бан|. [1]сля бо[в ми тех к!лька раз!в в!дновлювали в
нихсили.

}с1 хлопц| поот!йно носили на ши[ так зван| смертн!
медальйони у форм| унсовського хреста' на зворот-
ному боц! якого було позначено групу кров! та поевдо.
{,рести 6ули з мельх|ори й у контакт| з водою о!рнаних
бань набрали золотого кольору. [о при]зд| на базу пер-
ший р1й, який ще не був у бан!, захвилювався: чому це
в другого рою хрести золот!' а в нас ср|бн|? Ёег!дники
3 другого рою гордо 3аявили: нам 11 видав пан кур!н-
ний як найхоробр1шим. [11сля чого я мав клоп|т, !з п!в-
години переконуюни отр!льц!в, що п!сля в|дв|дування
о|рнано| лазн! '!1н! хрести станугь такими самими к:_€РФ-

|чними'.
9 подумки пере6ирав !мена завойовник|в, що п!д-

Аавали 1б!л]о! вогню та мечу: перси, хозари, в!зант!й-
ц!, араби, сельдхуки, монголи, знову перси' й нарешт!,
найстрашн!ший завойовник _ мооков!ти.

[!д час правл1ння цариц| Русудан хорооанський сул-
тан опустошив уою кра|ну перер!зав майже все на-
селення 1б!л!с|, дощенц зруйнував церкви; к|льк]сть
жертв цього погромудосягала ста тисяч чолов|к. |1ютий
1имурленг (1имур)' залишаючи спалене м!сто, звел|в
з!брати вс]х д!тей та юнак!в ! пустив на них к!нноц. Ёа
тому м!оц], де було затоптано д1тей, збудовано церкву
(алоубанську. |-руз!| вахко було протистояти загарб-
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никам' будуни под!леною на два царства - (артл!_
(ахетиноьке та !меретинське' ще й на чотири княз!в_
ства - |_ур!ю, |м!!нгрел!ю, €ванет!ю та Абхаз]ю.

фх ] сьогодн!, щоб поставити !_руз!ю на кол!на, ро_
с!йоьк! федерасти намагаютьоя ро3колоти реопубл!ц.
€ам! грузини' як правило, народ дов]рливий, ,лесний,
вразливий, схильний Ао оамопожертви, гостинний. Ёго_
]стична жилка наче зовс!м в!дсщня в [хньому характер!.
8они враха]оть хиттерад|он!стю, в|дверт!отю, схильн!с_
тю до задоволень та дов!рлив]стю. 8еселий та добрий
народ. 1]льки недоотатньо енерг1йний та п1дприемли_
вий, тож цю н]шу в !_руз!| м!цно эайняли евре| та в1рмени.
Фстанн!, на жаль' у деяких випадк€ж стали на в|дверто
антигру3и нську позиц!ю.

Аадругийдень почалася пооадкадо л!така на €ухум|.
4е видовище шокувало. /!!так 6рали мало не шцрмом'
як прим!сьц електричц. ['!редставники р|зних род]в
в!йськ ! загон!в, цив|льн!, але вс!до зуб|в озброон!, л!зли
в л!так, штовхалиоя, сперечалися. €тояли в проходах.
[!овн! людей 6ули нав]ть обидва цалети. 8!д товарних
по|зд!в час!в громадянсько[ в|йни це в!др|знялося х!ба
що тим, що н!>со не оид!в на дац та не вис!в на приступ-
ках за дверима. [1ракгинно це все 6улидобровольц!. Ба_
хання захищати Батьк!вщину переважув€шо вс! побщов!
негаразди та не3рун ност1.

. 8се_таки д'!я нас' як гостей, 3в|льнили оидяч] м|сця.
4е нагадало мен! в!дправц (добровольц!в, до 8'етнаму.
[1ишу це слово в лапк€ж' пригадуючи свою по:здку. 3а_
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к!нчивши морех!дне училище, 3? ро3под!лом я потра-
пив до 9орноморського пароплавства . 3айшов у в!дд|л
кадр!в. 1ам сид!в ту'повий в!дставн А(, начальник в!дд|лу
кадр!в.

|_1ропоную вам по]хати добровольцем до 8'етнаму.
8и 3годн1?

3вичайно н!, _ 8|дпов!в я. _ !4о вони мен| погано_
го зро6или?

_ [од! вийд1ть у приймальню' в|зьм!ть у секретарки
лиоток паперу та напиш!ть заяву на зв|льнення. Бояцзи
нам не потр!бн!.

|т/р!я про, романтиц служ6и на торговельному флот|
згасала на очах. 3 в1дчаем я виклав останн|й, ц!лком са_
могубний у план! кар'ери арцмент:_ його д|да було репресовано як ад'ютанта [1етлю_
ри й польського оф|цера.

Формулювання в дов!дц! про реаб!л!тац!ю, з!знаюоь,
викликало в мене певний сумн|в: як це ад'ютант !-!етлюри
й водночас (польський оф|цер,? Аобр@, ]4Ф хоч не япон_
ський. й!й' д!д був нистопородний укра|нець. |_!роте, на-
певне, дл!я нього зм!ст формулювання н!чого не зм!ню_
вав' тим паче' що зг!дно з церковними записами,1920
року йому було лище дванадцять (!) рок!в. Б!льшовицьке
нквд' напевно' кацвало так' що визнати себе за маро!-
анського йуфт!я було краще' щоб уникнри побо:в.

}т|м, кадровик, схохе, под!ляв мо[ сумн!ви. 8!н щось
там промугикав у стил| (оин за батька не в!дпов!дае,, а
онук ! погот!в.

8ийшовши в приймальню' почухав потилицю. } той
нас кер!вництво сРсР проводило чергову кампан|ю _
3адовольнити потреби в морських переве3еннях влас-
ним торговельним флотом. |4об ! в цьому наздогнати й
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перегнати Амер и ку. &е' хон кадр 1 в наклепат и вияви лося
не вахко' побудуватиАля них корабл! стало проблемою.
} результат| накопичилася досить-таки велика к!льк!сть
н!кому не потр1бних' морських фах1вц|в. 1ох' написавши
заяву про зв|льнення' я автоматично мав стати безро-
б]тним. ! найкращому раз! ганятиму барж| по Аму-.[арь|.
1охдовелося повернгиоь 1переконати кадровика, що 3

раннього дитинотва я т!льки й мр!яв покласти життя 3а
торхеотво комун!ст|в в об'однаному 8'отнам!.

Ёасцпного дня я познайомивоя з (контингентом).

Аобровольц!в, як правило, добирали 3 молодих' недо-
ов!дчених а6отих, хто в чомусь не догодив начальству.
|_|еревахна б|льш|оть не гор!ла баханням п!дставляти
сво[ голови за комун|стичн! !деали

Флот, завдяки сво]й по!нформованост!, завжди в!д-
значався своею революц!йн]стю та демократинн|отю,
тому б]льш1сть 3авхди тихенько ненавид|ла б!льшо-
вицьку наволоч. 3агалом, укра|нськ! патр!отинн! настро1
на флот! чи Рос1йсько] !мпер!}, ни €ов|тського €оюзу
6ули 3авжди досить-таки сильн!. 3 вибцом революц!| в
Рос!] укра[нц|, що ]1 чимало слркило в царському фло-
т!, одразу почали орган!зовуватись. Аайсприятлив!ш!
умови склалися на 9орноморському флот!, де укра[нця-
ми було б!льш як75о/о особового складу. Реально отала
мо)кливою повна укра|н!зац!я воього {орноморського
флоц.
. Ёа Балтиц! укра|нц1' зорган!зувавшись' поотавили
над собою .}кра|ноький в!йськово-морськ!й револю-
ц1йний |].]таб Балт!йоького Флоц', який очолили отар-
ший лейте нант [т/ . 3 !л и н с ький 1 лейтенант €. |1! рам чен ко.
3авдання стояло довкомплекцвати укра|нцями_ мо-
ряками команди крейсера .€в1тлана,, й ескадрених
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м!ноносц]в .}кра[на', .(айАамак) та !нших, ! перегнати
ц! корабл! п!д укра[нським прапором до 9орноморсько_
го флоц. Ёа халь, прих!д до влади б!льшовик!в не дав
зд|йснитиоя цим нам!рам.

(о мендант 9ор номорсько го флоту, в! це_адм | рал (ол _

чак' поотавився прихильно до укра:н|зац!: флоц, як до
здорово| тен|| оеред тод!шньо1 ру|ни. 3 к!нця кв!тня 1917
року майхе на вс!х кораблях 1орномороького флоту вхе
!снували сво[ укра[ноьк! корабельн! ради. @дним !з пер_
ших корабл!в 9орноморського флоц, який п!дняв укра_
|нський прапор' був м!ноносець .3авидний",24 грудня
1917 року п!дняв укра|нський прапор один !з найб!льших
корабл!в колишньо| цароько[ Роо![, велетень_дредноуг
л1н1йний корабель .8оля>. 29 кв!тня 1918 року увеоь
9орномор ський флот п!дня в укра[нський прапор.

Ёа халь, укра[нський флот зруйнувала соц!ал|отич_
на [ентральна Рада. Ёезважаючи на запеклий оп|р
нац!онал]отично налаштованих моряк!в, вона окасу-
вала примусову в!йськову слр<бу на флот! та 3апро_
вадила добров!льне поповнення флоц на п!дставах
народно[ м|л!ц|[. .{урн!шого н!чого придумати було не_
мохливо. Аур!сть бувае страшн!шою 3а зраду. ]-[ей
3акон було скасовано за час!в гетьманаш' але вхе
зап!зно.

}кра[нський нац!онал!стичний ри на флот!тривав ! за
радянсько[ влади. }с!м в|доме (ронштадтське повотан_
ня очолював матрос_укра}нець' якого во! його товариш!
на3ивали [1етлюрою.

Ёаприк!нц] 1969 _ на початку '!970_го рок!в у море_
х!дних училищах )(ерсону !снувало щонайменше два на_
ц!онал!стинн! цртки. Фдин з них у морському унилищ|
рибно[ промисловоот|, на х€шь' був розгромлений.
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у 1992 роц! на 9орноморському флот1 шов!н!стичним
букетом розкв!тла (касатоновщина) :

_ продано отратег|чний запас пального;

- зруйновано ка3арми на остров! 3м|:ний;
_ за безц!нь на бррсг у }реччину було продано б!ль_

ш|оть п|дводних човн|в див!з]| п!дводних оил 9орноморсько_
го флоц (в скл:ад|трьох бригадтаокремого див!з!ону);

- таемною директивою через фах!вц!в управл!ння
в!йськових ополучень ! в|йськового приймання з моб|л!_

зац!йних запас!в на укра|нських судноремонтних ] суд_
нобуд!вних 3аводсж вилучалися станц][ сиотеми рад!о-
локац|йного розп!знавання . [1ароль,...

@аме в цей час на скР-122ек1паж прийняв в1йоькову

присяш на в!рн!сть народу}кра|ни, п1дняв оиньо_жовтий
прапор ! вийшов з в|йськово] 6ази !,онузлав до берег1в

Фдеси. (омандував геро|нним стороховиком кап|тан_

лейтенант €ерг!й Ёаотечко. Адм1рал (аоатонов послав
на перехоплення отаренького сторожовика сунасний

фрегат проекц 1135 та швидк1сний малий десантний
корабель на пов!трян1й подушц|. [армати, реа:стивн|

установки нац!лилися на вт!кача. 1!льки завдяки тому,

що корабл| вхе перебували в зон! д]': берегово| охоро_
ни одеського райони вдалось уникнуги кровопролиття.
Ёезламним було прагнення укра1нських моряк!в олрки_
ти ово]й Батьк]вщин|. €(Р- 112 д1йшов до Фдеси.

@оке план!в, як уникнуги по|здки до 8'етнаму _ за_

хищати 1нтереси <мат|нки,-Роо![, було б]льш н!х дооить.
!{айпрост!шим було напитися й потрапити до витверез-
ника або зацбитипаспоРт, але ми не встигли.!_!ередус!м
*добровольц|в, у3яли п!д варц та в]д!брали паопорти.

[1ра:<тика засилання в!йськових радник!в, коли, як

це було в Ёф!оп!|, к!льк|оть радник!в перевищувала оф!_
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церський корпус кра[ни, мехуо з в!дкритим в!йськовим
втручанням. .{,осв!д (оре[, }(у6и, (онго, 3а':ру 8'етнаму
Бф|оп|: мае свою опециф|ц розв'я3ання кадрових про_
блем: починають (мести) вс!х п!дряд. |,!ба це жарт _ на_
брати 11 500 тих' хто палко бахав би вирушити в Ёф!о_
п!ю на в|йну.

3азвичай сов!тських в!йськових радник!в добирали з
великою ретельн!стю. 1![е в двадцят! роки в Р(|(А було
створено сх1Аний факультет, на якоми а також в !нсти_
тр! народ|в €ходи гоцвали Фах!вц!в для роботи за кор-
доном. Радянсько-китайський конфл]кг багато в чому
пояон1оеться тим' що €тал!н робив ставку на |_ом|ндан, у
який вкладалися величезн| кошти, прим!ром, б|льш|сть
.генерал!в-м!л|тарист!в, одержали осв!ц в €Р€Р. 1аем_
ними операц!ями в кра[нах третього св!ту в!дав в!йсько-
вий в1рд1л цк кпРс' що керував д!яльн|стю гРу й !-1ер-
шого головного управл!ння розв!дки |(АБ, а такох п!д_
готовкою командного складу Рвсп.

Радник!в до6ирали з ус!х вид!в збройних сил та ро-
д]в в!йськ. 9к правило' начальники пол!тв|дд!л!в звер_
тали увагу на випускник!в з! звичайних с!мей, як! за_
к!нчили училище з в!дзнакою. !{овоспечених лейте_
нант!в в!дправля ли до поганеньких чаотиР, А€ }х (вели)
рок!в !з п'ять, опоотер!гаючи, як т! долають труднощ!
слухби. @ск]льки для в!йськового в!дд|лу |-{( цп!оть
сов!тських генерал!в не 6ула таемницею' |хню при-
сщн|сть за кордоном намагалиоь обмежити якнай-
меншою к|льк!стю. @сновну х масу радник!в складали
оф|цери в ранз| п!дполковник_полковник з досв|дом
командування на пооадах командира полку _ началь_
ника оперативного управл!ння. 8они лобре знали-
ся на сво]й справ|, та проблема полягала в тому' що
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в шб]льц|в про це були сво| уявлення. |-{е була ]н:да
в|йна.

3 @деси до [йоскви долет]ли 6ез пригод. 1ам нао по_
селили в !нщрист!воькому готел!. 3иходити на вулицю
не до3воляли. !{а вход] стояв м!л!ц!онер. !-одували нас
у готельному реоторан! за державний рахунок, але без
алкоголю. 9 п]дкликав оФ]ц|анта _ принеси пляшку го-

р1лки, плачу десять рубл1в (нагадую _ пляшка гор!лки
в т! чаои кошцвала 4 рубл! 12 коп.) !{е мо;9, кахе' нам
суворо заборонили подавати спиртне .в'отнамцям,.
А.г:е бах<ання заробити виявилось сильн!шим за заборо_
ну - запице одразу х: .Ёе заперечуете' якщо гор!лку
принесу в чайничку?, 1а заради Бога, хоч у н!нному гор-
щику.

3 кохним принесеним чайничком 3а нашим столи_
ком отавало дедал! веоел1ше. 3 !нших стол!в 3а нами з
п!дозрою спостер!гали наш! колеги-(в'етнамц!,' Ао реч!,
в!др|знити нас в|д !нших мешканц!в готелю було не в€)к_

ко, перед вильотом з @деси (мат|нка>>-€€€Р одягла нас
ус!х у стандартн! норн| штани та б!л| нейлонов| соронки'
що зовс|м не пропускали пов|тря, тох п|т от|кав по т1лу
й накопичувавоя в труо€х та шкарпетках. }о| особливос-
т! нашого одяц ми змогли оц!нити лише у 8'отнам!, де
волог!сть 6ула просто нестерпною, в йоскв| ще було
терпи мо. 3овн! ми мали вигляд вихованц! в п рицлку для
поганихд!точок.

,!,овелося под!литися з колегами нещодавно набу-
тим досв|дом. Ёевдовз! оФ|ц|анти з чайничками за61гали
в|д отолика до отолика, й атмоофера в зал| похвав!ша-
ла. 8вечер!, вже на шляху до номеру я в!днув потребу до
продовження банкец. 1им паче' що на поверс! п!д схода-
ми ми пом|тили бар. } кишен! ще з€шиш€шася ц!ла десят-
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ка. €тратег]чна помилка нашого кер!вництва поляг€ша в

тому' що разом з паопортами в нас не в]д!брали грош!.
[/!и з приятелем ом!ливо рушили в бар. 3а ст!йкою

стомлено нудьшвав бармен. !_1ара пов|й працювсша над
п'яним скандинавом, у кш:9 сид!в якийсь н|гер. Ёа м!й

подив' пляшка коньяц кошцвала зовс|м недорого _
лише в!о|м п'ятдесят. 8идуд;тивши 3 приятелем пляшц' я

широким хестом простяг барменов! черв!нець.
_ 3дач| нетреба!
_ 1!.1о ти мен]суеш?
Ёа пра:<тиц] в мореходц] я вхе ходив у закордонний

рейс, та й сама Фдеса була .в|льнимр м!стом, ле обер_
т€шаоя в|льноконвертована валюта' але таке в]дверто
пре3ирливе ставлення до в|тчизняних грошей довелося
по6ачити вперше.
_ .0,олари давай
[/!осковоьке хамство тех було мен! не в новину' тим

паче' що мене влаштовувало практично будь_яке зак!н-
чення конфл|кц - коньяк ми вхе випили.

3акипаючи праведним гн!вом та бачачи нашу чисель_
ну переваш' бармен викликав м|л!ц]ю. [1ригодований
ним правоохоронець лише краем ока поглянув на мое
. в' отнам ське ) посв!дч е н ня й щрати в до п ри год и бу дь' який
!нтерес. Ёа обличч! бармена чита1ооь явне розчарування:
н!здерти грошей, н|хоча 6на6ити нам морди в|н не м!п

- з!сво|х покриош, халдей, не зб!дн!ош.
9 допив коньяк !, наск|льки дозволяла координац!я,

переможно рушив до номеру. 8се вийшло приблизно,
як у т!й рос!йськ!й байц! (подаю мовою ориг!налу):

_ €идели в кафе' никого не трог€ши, говорили о

|-!ушкине.
_ А что вь! говорили о [1ушкине?
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_ Ёу, что обезьяна чернохопая, чурка африканская'
понаехало вь:блядков в !_{арское село.

Ёасцпного дня наш л!так вилет]в до [ащкента. 1ам в

аеропорц' доки нас возили на об!д, якась сволота по-

цупила з салону л]така чотири плящки гор!лки. 
'0,о 

нест!

пов!тряного флощ, командир кора6ля п|дтримав пре-

тенз|] мороького флоц й в!дмовився зл!тати Аоти, доки
гор!лку не повернщь .зв!дки взяли". 9ерез п!вгодини,

охорона летовища привела до нао на суд та ро3праву
двох у зю3ьку п'яних прибиральник!в. }ое було ясно, ре_

чов! докази було безнад1йно втрачено. !-1рац]вники ае_

ропорту' 3 поваги до .лобРовол ьц! в- !нтернац!онал]ст! в,,
компенсували наш1 втрати дюжиною пляшок портвейну
.Агдам, м!сцевого винзаводу. 1ох у такому веселому на-

стро|, та й ще п!д!гр|т| винними парами' ми приземлили'
ся в !,ано[. |.!-!,о було дал!, розпов!м вхе в !ншому розд1л|,

а зара3 поверн!мось на л]товище в €цум!.
' \4ене попередили, що в 6цум! нао 3устр|чатиме ко_

мандир мороько| п!хоти майор (лаур|дзе на норн|й

.8олз!,. !-1риродно, я не спод!вався побачититакий соб1

лакований л!музин. }се_таки в1йна' Але те, що нас 3у_

отр!нало в 6цум!!.. }яв|ть машину без обох передн|х !

з одним задн|м крилом та рясно пос|ченими кулями 3а_

л иш кам и кузова. Ёадал] мен! доводилося корисцватись
послугами ц!е': .бойово[ машини п!хоти' досить часто'

Ао реч!, що-що, але двигун 1] працював справно.
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Розд]л 3
]юдина _ прилад ш;цнний, д;тя не|
3апчастин не виготовляють' тому д]1я
себе особливо ц!нний.

Батальйон' куди нас приве3ли' розм!стився на тери-
тор![ панс!онац .€!ноп, на околиц] €иум]. Ёасцпного
дня отримали зброю. йи одразу здивували союзник!в
сво]ми ман!пуляц!ями з мсл _ малими саперними ло-
патами _ та штик-ножами. Багато людей недооц|нюють
|х, нав!ть б]льше _ взагал! не ввахають ]х за зброю. мсл
хе в цьому розум!нн] н|чим не в!др1зняоться в!д кийка,
але в томи що стосуоться ':| бойових якостей' перевер-
шуо й кийок, ! звичайну армацру. 3агоотрюсмо во! три
кра[ леза лопатки. } дер><аку робимо отв!р, пропуска-
омо цди м!цну моц3ку _ й усе, зброя готова. ]ехн!ка
використання лопатки проота: це штрикальн! удари ле-
3ом' махов! удари в р!зн|й площин|, проколото-р|зан|
ураження, удари плазом !з метою оглушити оупротив-
ника' коротк! багнетн] удари на близьк!й в!дстан|, а як
мачете' та ще й у субтроп!нному л]с1 _ вона взагал! поза
всякою конкуренц]ею. [|тик-н!х - рук|в'я з пластмаси,
в середн1й частин! ро3ширене, щ!чки рук!в'я скр!плено
гвинтом. [1]хви пластиков!, разом !з нохем використо-
вуються для р!зання дроту. 8ага щтик-ножа без п]хв 0,25
кц з п!хвами0,4 кг. 3агальна довжина без п|хв 28,8 см, з
п!хвами _ 34,2 см. ,[,овхина ле3а 15,8 см, ширина 2'2
см. Ёохем мохна перер!зати др!т д]аметром в|д 0,3 до
2,5 мм. ['!ластиков! п]хви та рукоять витримують напруц
до 3500 вольт. }{а халь, як|сть цих нох!в нижча за будь-
яку критиц. !т4ен! неоднора3ово доводилось банити, як
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ле3а ламалися в|д пад!ння на бетонну п]длогу або за
спроби використати |1 зам]сть в€)келя. 1а попри во! не-
гаразди, в добре загостреному стан| штик-нож1 не один
раз ставали нам у пригод!.

9 запускав у з6роярню хлопц!в по одному та дозво-
ляв оамим добирати ооб] зброю, маючи нам!р п]зн!ше
скорицвати.

9 ще не досить лобре 3нав сво|х стр!льц!в ! за цим за-
ходом хот!в до них ближче придивитися. 3датн!сть в!д-
мовитися в|д непотр|бно| збро| в!др!зняе профес1онала
в|д аматора. Ёовобранець тягне на соб] ц|лий арсенал,
чим т!льки ускладнюо соб] життя. 3айвий ствол, осо-
6ливо в г|роьк|й в|йн!_ в!н ]е эайвий. Ё!чого не вир1шуе,
т]льки 3авахао. !-1рофес1онал бере т!льки необх]дне.

на ц|й перев!рц! вс]х вра3ив Фбух. 3айшовши з ним
до зброярн!, я 3апропонував йому овободу вибору, а
сам вийшов у оправах. \4инуло хвилин 1з тридцять, за-
ход)щ. €то|ть Фбух, перед ним купа збро|. Роздивляюся:
отанковий кулемет (алашникова [1(, протитанковий гра-

Ёово6ранець тягне на соб! ц!л 1лй арсенал'
чим т]льки усш!аднк)е соб! х<иття. 3айвий
ствол'осо6ливо в г|рськ|й в]йн! - в!н !е зай-
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_ [1ане сотник, ви не розум!ете, це ц]ла стратег!я,
така соб! ф!лософ!яв1йни. !яв1ть, на мене наоцпае рота,
п!дсилена танками. @найперською гвинт|вкою, ще на

далек1й в!дстан!, ви6иваю командний склА!1,, вогнем ку_

лемета в!до!каю п!хоц, з Р]-1!_-78 опалюю танки' пере-
ходху в контратаку, п1дтримуючи оебе автоматним вог-
нем.

_ Ёу, а п!столь тоб!, напевно, потр!бен, щоб у ф|нал| не
потрапити в полон ! застрелитись' _ ехидно п|дказав я.

Фпке, е чолов!к-оркестр, у нас же з'явився чолов|к-
батальйон' подумав я.

- 9кщо ти все це 3можеш зв!дси винести' то хай так
воно ! буде, - ска3ав я' краом ока пом!тивши' що й ки_

шен] в нього вщерть набит1 гранатами.
Фби став схохий на смереку, перевантажену ялин-

ковими прикрасами, але попри сво| геро|нн! зусилля
увесь ароенал потягти таки не зм!г. ,0,овелося припини-
ти комед1ю. Фбухов!, як людин] ф1зинно добре ро3вине-
н1й, та, що гр]ха та[ти' одному з кращих стр!льц!в загону,
в!ддали кулемет' залишили й п]столет, з яким в!н н!як не
хот1в розлучатиоь. 1ак би мовити' як моральну компен-
сац!ю за втрачений арсенал.

,{екому може здатися' що я п|дсм]ююсь або нав!ть
намагаюся принихувати укра|нського вояка' але це зо_
вс!м не так. 9 намагаюоь у сво|х спогадах, по-перше,
бщи абоолютно в!двертим, а по-друге, показати укра-
|нця, стр!льця унсо, таким' яким в!н був насправд!. Бо-
явся 6уи вбитим, за нагоди 6ув не проти випити' за'
кохувався. 1о6то 6увтакий, якти' читачу' але в!н отавив
понад усе свою приналежн!сть до укра|нсько| нац]|. 1ш
на (авказ! на нас, укра[нських вояк!в, дивитьоя ото пар
оней, говорили та в!дчуваливони. ):{(ив|та мертв!.
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€об! я взяв автомат А(€й -74у, рос|яни його назива-
ють (сучкою)' ми назвали його по укра|ноькому _ <ка-

рапу3>. ['!]дключивши до нього р!жок в!д рунного кулеме-
та на сорок п'ять, набо]в я одерхав досить-таки гр!зну
зб ро ю дл я б лижнього л ! со во го бо ю. 9 к особ и сту збро ю я

придивився соб] револьвер сиотеми наган. 4ей револь-
вер винайшли ще 1895 року. 6тановить собоюун!кальну
систему' в як|й ц!лком виключаеться прорив порохових
газ!в м!хлюфою та барабаном. Барабан нагана' в камо-
рах якого розм!щено с!м набо|в, не т]льки обертаеться,
подаючи до люФи на61й за набоом, а й насуваеться гли-
бокою виточкою на виступ люфи. [1ри цьому в люфу на
2 _ 2,5 мм входить подовхене дульце набою, висц-
паючи з барабану на глибину його виточки. [1!д час по-
отр!лу г|льза ро3дуваеться й перекривае просв!т м|х
люфою та барабаном. 3авдяки цьому наган мао духе
тонний, стаб!льни й та сильний 61й. 81н мае виооку щ!ль-
н!сть бою та переконливо д]стао ц|ль на диотанц1] сто
метр!в та б1льше. &е за вс!х переваг наган мао й !с-
тотн! недол|ки _ (тихох]дн1сть,. ,[ля перезарядки тре-
6а ви6ити з 6ара6ану с!м стр!ляних г1льз по одн!й, що-
разу о6ертаюни 6ара6ан на одну камору' п!сля чого
вотавити с|м набо|в, тех по одному. (р!м того' набо[
нагана негерметинн!, тож мохугь в1дсир!ти _ в суб-
троп|нному л|о! це оерйозний недол!к. 1ому, врахову-
ючи'перел|чен! вище переваги й недол!ки, деяк! сумн!-
ви в мене ще залишалися. Ак тщ на полиц! я побачив
добре в!домий п!столет парабелум. 9к в!н потрапив
на оклад мвд |_руз||' дос! залишаеться для мене за-
гадкою. Ал:е ця машина 6ула верхом мо|} мр!й. ]'1о-

вна назва:п!столет борхардт-люгер (парабелум-08),
Ё!меччина.
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|-1ара6елум-люгер духе наА1йний у робот!. Ёенщ-
ливий до бруду та п|ску. !,аракгеризуеться оильним та
дуже щ!льним боем, точним' як у гвинт!вки. 3авдяки
оптимальному нахилу ортопедично виконано| рукоят-
ки, п!столет зручно сидить у руц|. ,0,альн!сть бою за ме-
жею будь якого 1нщого п1столета _ 150 метр!в! Аизайн
парабелума налаштовуе псих!ку стр!льця на впевнени
безкомпром!сну жорстк!сть. Феномен цей доо1 не ви_

вчено. !-р!зна зброя. } деяких кра|нах парабелум нав1ть
оголошено зброею ц!леспрямованого знищення та за_
боронено до корисщвання. [1ригадавши вс| ц] чеоноти,
не3важаючи на деф]цитн]оть набо|в _ 9 мм, виб!р 6уло
остаточно зроблено на кориоть н!мця.

Ёа баз!, де нас розм!стили' мене найб1льше здивувала
ц!лковита в|дсшн!сть караульно[ слр<би. ! це за того, що
туг же були склади 3 артилер!йськими снарядами. ёица-
ц!я усгогаднювалась тим' що навколо на!]]ого розташуван_
ня стояли п'ятиповерх1вки, в яких жило перевакно рос|й_
ське населення' !4о саме по ооб] отворювало сприятливий
Ёрунт дл:я роботи .п'ято], колони. 1ож на пооти довелося
ро3ставляти сво]! людей. }день б!ля вор!1 вноч! - подв!й-
ний пост б]ля склад!в !з боеприпасами.

|-1ершо| ж ноч! мене розбудив постр|л, за яким почули_

ся божев!л ьн | ви цк и: '-! 6и ли, у6или|., [1 р ихоп и вш и збро ю,
я вискочив назовн!. €тискаючи в руках автомат, поблизу
([1 [1 стояв вартовий ].].]ам !ль. 8!н 6ув 6л1дий ! веоь т!пався.

[1ершог)к ноч] мене розбуду.в постр|л, за
яким почул ися6о>ке||льн! вигуку/,= (уб и-
лу., у6у.ли ! )) |-! рихоп и в1ш и з6ро]о' я 8и.'
скочив назовн|.
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3адва метри в!д нього на земл|лежав грузин. Ёезабаром
п!дб]г поручник Байда з двома отр!льцями. А на><илився
над грузином: на його щаотя' рана не була серйозною
_ цля зачепила т!льки л]ве плече. [1ереляканий [!]ам!ль
(ще б пак _ уперше стр!ляв у живу людину) допов]в:

- 6тою на посц. 8!н !де. (рину: 
"€т!й! [1ароль!, А в!н

добре нап]дпитц. <9 тебе дам сечас парол. $ тщ десят
лет хаджу' н|кто парол не спраш!вал. 8от онас табе уш!
надеру!, Ау я й отрельнув.

8артового на посц зам]нили, грузину надали першу
медичну допомош _ через характер поранення в!н дру-
го] й не потребував. [\4ен! ж треба було допов!оти коман-
диров! батальйону. йдуни до нього, я, в!дверто кажучи,
хвилювався. !{о не кахи, м|жнародний скандал - со-
ю3ника п!дотрелили.

} к!мнат! на л!хку сид!в батоно 8ахо, наш комба1 ! за-
думливо чиав жив|т. (!-11д час бо1в за |1!рому комбат 8ах-
танг (!лаур|дзе п|д кулеметним вогнем самотркки вин1с
1з бою двох сво|х поранених б!йц!в).

_ €отнику, !цФ там за галас?
'_ 1а розум!ете' пане комбат, м!й вартовий п|дстре-

лив вашого хлопця. 1ой не хот!в говорити пароль.
_ [{о, убив,чияк?_ 1а н!, лише подряпав' куля пройшла по дотичн!й._ |!!кода. Акбиубив, могли 6 дисципл|ну п1дтягнуги.

А т6 лазять п'ян! по ночах без д!ла.
, 8ахо п|дв!вся, п!д!йшов до столу, налив дв! нарки ко-
ньяц:

_ А взагал!, сотнику, давай вип'емо за маму мого
солдата. 3а те, що не доведеться\й плакати 3а свого
сина| |за мамутвого отр1льця, що не навчила його влун-
но отр|ляти!

в

Р
1
1,-*

1
!,

г
ч
!
5
Р

3
Рр



5̂\
{
ф
оЁо
ф
Ф(
3
д
5ц
яо!
!,
в(

€тор!нка 54 |з 248

_ Ёу, щодо влунноот| отр!ляти, то це мен1 м|ну@, _
мовив я' перехиляючи чарку.

Ёасцп но[ ноч ] !отор!я продовхилаоь. Близько першо[
ноч]я почув як!йсь галас поблизу кпп. [.]виденько п!дб!г.
3 одного боку шлагбаума стояв м!й вартовий, ройовий
Руга. 3 другого боц _ лейтенант 1!т!леб!. 8]н кричав:

_ ]-1адахд|! Ёе отр!ляй! €ейчао вспомню. 8ах! (ак же
ето будет по руск!? (ак хе он називаеться? А, вспомн!л!
[!ошад паласатий.

9 все зрозум!в. 1]е| ноч] пароль був .3ебра)' а оск!ль-
ки ми не волод!ли картл!, а грузини _ укра|нською, це
вносило деяк1 непорозум!ння в стосунки, 6о сп|лкува-
тись доводилооя мовою окупанта. 

'0,о 
рен!, н1чн! вештан-

ня наших ооюзник!в п1оля цього припинились.
3а к1лька дн!в нас п|дняли по триво3! й перекинули в

район сухумоького маяка й рад]олокац!йно1 отанц|1, де
он|цвалось вторгнення рос!йського морського десанц.
9к морський оф|цер' я уявляв соб|, що це таке. (орабл1
завжди прикривають десант гарматами головного кал|-
бру. 9кщо такийзалп накрие п!хоц, то в!д не[залишиться
т1льки м]сиво з кров!, залишк]в обмундирування та при-
берехно| гальки. А в!дпов|оти, кр|м як спареною 23-мм
(3ушкою)' ми не могли' бо жодно| серйозно'[ збро] ми не
мали. 3ал и шав ся единий вих1д: 3ако патиоь я кнай гл иб-
ше в 3емлю, п!дпустити десант €)к до узберехно[ л|н!|,

спод|ваючись, що в!н прикрие нас в1д артобстр!лу кора-
бл!в.

!с! отримали завдання, й !нженерн! роботи закип]ли.
9 п!щов знайомитися 3 сус!дами праворуч. 4е був не-
величкий грузиноький п1дрозд!л, нолов!к |з 10-12, але
|х прикривала добре 3амаскована .[!|илка). повернув-
шись' я побачив натовп грузин!в !з сус!дн!х п!дрозд!-
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/1 таот' проведемо невеличкий |спит. Розряд_
\ч >+ч по ва1цо]\'у окопу автом атний рБкок. 9кщо

вас не 3ачепить' [@ ви разом |з паном
клау3ев!цом маете рац|:о. |{у' аякщо 3а_
чепить.:! - я3ро6ив паузу й розв!в руки.

Ёервово п!дкинувши св1й зад, Фбух кулею вилет!в !з
окопчика.

_ 8и що! 8и що! @коп ще не зак!нчено, треба ще про-
вести деяк] коометичн| роботи, _ схопивши лопац, по_
чав заглиблюватись у 3емлю.

Ёа !ншихд!лянках робота йшлауоп!:лно, |нколи нав!ть
занадто усп|шно. [|дходячи до м!оця, де мала розм|с-
титися кулеметна ланка' я побачив глибоку яму з яко[
вил1тала земля. 3азирнувши цди' я по6ачив ройового.
Рщу. 9му в!н видовбав гли6шу за св]й зр!ст._ 9к же ви зв1дти стр!лятимете?

_ 8се передбанено, _ бадьоро в!дпов!в в!н. | показав
осл!н, явно по3ичений !з одного !з зруйнованих будинк|в,
яких навкруги 6уло безл|ч. _ 1реба стр1ляти _ отаю на
осл!н, п!д час обстр!лу опускаюся вни3.

./!ог|чно,' _ подум ав я й рушив дал !.

|_[ього дня висадки деоанц не було. Ёазавтра на рей_
д| з'явився роо!йський катер. 9вно промацуючи нашу
оборону, почав обстр!л нашого узбереххя. Бив навман_
ня' але' враховуючи' що робилося це 3 нооово[ автома-
тично| гармати, приемного було мало. Ёе маючи опору'

ф
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знахабн]в ! п|д!йшов зовс!м близько до берега. 8огонь
став приц!льним. 1щ вхе стало не до жарт!в. [1етляю-
чи м!х стовпами п!оку та гальки, п!днятими ви6уами
снаряд!в, я п|дб!г до .[!-1илки,. 8!дхекавшись. посцкав
прикладом по брон|. 3 люка висунувся гру3инський
оф!цер.

_ 9ому не стр!ляоте' чому не потопите цю консервну
бляшанку? 8и що, хочете' щоб в!н створив тр м!сянний
ландшафт?!

_ Ёе мохемо' катер роо!йеький, а ми оф!ц!йно з Ро-
о!ею не воюомо. 1!льки за прямою вказ|вкою командую_
чого корпуоом.

Ёаша 23_мм (3ушка) стояла на старенькому .3!.!-!!',
який дотягнув [': на соб! до буд1вл! Рлс ] здох _ о!в ац-
мулятор. Але справу, в будь який спос!б, все одно тре-
ба було вир|шувати. (атер п!д!йшов метр!в на 400_500
! гамселив на всю коцшку. ! вл!з у каб|ну поставив
перемикан коро6ки передан у нейтральне полохення
!, щойно катер розвернувоя до нао бортом, хлопц| ви-
штовхнули машину з_за буд]вл]. Ёа наше щастя, перша
х черга прийшлася по рульов!й Рубц!та корм!. Ёа катер!
що.сь запалало.\уди кинулися матроси' але 6ули 3ме_
тен! автоматно-кулеметним вогнем з берега.

|-1|дбадьорен! нашим усп!хом, стр!ляли вс|, нав!ть
сторох маяка з] свое] старо[ дубельт!вки 16-го кал!бру.
[1отрапивши п!д такий :лалений обстр!л, моторний но_
вен, який намагався прийти на допомош палаючому
катери за к!лька сещнд затонув. (атер намагався ви-
йти 1з 3они обстр!лу але к|лька снаряд]в .зушки,, 00}-

щених п!д корму, пошкодили кермо. (атер почав цир-
кулювати колами !, отримавши чергову порц!ю сна_
ряд]в у борт нижче ватерл!н1[, завалився на л1вий борт
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| затонув' 3а к!лька хвилин на вод! 3алишилась лише
пляма солярки та плавало якесь см!тгя. ! б]нокль я
розглед!в два ряцвальн! пояси' але людей видно не
було.

1ак зак|нчилася перша морська батал]я }Ё€Ф. Ао
рен|, десант у тому м|оц! так | не висадився. Роо!яни
висА|1,илися насцпного дня поблизу @намн!р!. !-1ри_
близно 600 десантник!в прорв€ши о6орону та спромо_
глися доставити в 1кварчельський анклав боеприпаои,
медикаменти та живлення дл:я рад!останц!й. ]_!]сля ц!о]
операц!| вони розбилися на др|бн! групи й подались
у гори' де тх мали евакуювати гвинтокрилами. |-1|д чао
бо[в приблизно половину з них знищили грузинськ!
в!йська. 8с! вони були рос!яни, лобре озброен| - ко_
жен мав автомат 1з п!дствольним гранатометом. Аля
пор!внЁння _ в нас не було ходного п!дствольника.
['!|дствольн! гранатомети значно п!двищували бооз_
датн!сть цього деоанц. @днозарядний п!дствольний
гранатомет .]-[1_25, кал!бру 40 мм _ гр|зна й зрунна
зброя. €конструйований 8.1елешем та прийнятий на
озброоння в ]981 роц!, в!н призначався для комплек-
оного використання ра3ом !з автоматом (алашникова.
[1риц!льна дальн1сть стр!льби _ 400 м рад!ус урахення
уламками гранати - 7 м. } руках досв!дченого б!йця _
гр|зна зброя, як у л!с!, так ! на в!дкрит!й м!оце-
вост].

(р!м того во! 'десантники мали кевларов! бронехи_
лети. (евларове з€жисне спорядження _ духе легке'
зроблене на основ] пол!ам!ду (ф!броволокна). Розро-
блено його в!йськовим х!м1ком !з американоько[ ф!рми
к!юпон> 6тефан!ою (уол|к. (евлар уп'ятеро м|цн!ший
за сталь. Бронехилети та шоломи' зроблен! з цього
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матер!алу, непогано 3ахищають в!д куль п!столет|в та
п|столет-кулемет!в, але малоефективн| в ра3| влунання
автоматн их а6о гвинт|вкових куль.

9кщо с':|дити 3 |хньо| бойовот п|дготовки, я гадаю, 4€
був п!дрозд!л морсько[ п!хоти'
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Ро3д|л 4
[уу!ен! сняться абхаз ьк|| нон|,
ёняться с!р! мухурськ! дощ!,
А прокинув!!!ись 3нову, я хочу
8 син! гори
з стр!льцями п|ти.

9ерез два дн! 3 морського узбережхя нас перекину-
ли в гори. 8одночао я отримав духе приомну новину.,0,о
нас з }кра1ни прибуло п1дкр!плення. 8зявши нашу 6ага'
тострахдальну *8олгу,, я по1хав на €цумоьке л|товище
зустр!нати при6улих.

1е, що я побачив' перевершило вс! мо] опод!вання.
3ам1оть десяти-п'ятнадцяти чолов!к я побачив 27.1, що
найц1кав!:де, серед них був священик' давно вимр|яний
мною полковий капелан. 3вали його отець Роман. (и]в-
оький патр!архат }кра|нсько| [1равославно1 |_{еркви в1д-

рядив його до нао як пастора наших за6лудлих душ. 9к
водиться, його в (иев! трошки надурили.

.}кра]нськ! п!дрозд!ли не беррь безпосередньо
участь у бойових д!ях. !-1ерев€)кно _ патрулювання шля-
х|в, караульна служба,. [1ереконатись' що це не зовс|м
в!дпов1дае Ё|йсност!, в1н мав змогу вхе п|д час посад_
ки л|така рейсу 1б1л!с!-€цум!. 8она в!дбувалася п!д ар-
тилер|йським обстр!лом зл]тно] смуги. [!кодую, що не
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мав на той час в!деокамери. (оли м!х стовпами вибух1в
головного кал|бру корабельно[ артилер!| с!дао л!так _
вр€)каюче видовище. Американоьк! 6ойовики в1дпони-
вають.

[овантахивши позелен!ле п!дкр!плення на вантах!в-
ку' ми по|хали на базу. Фтця Романа я посадив до себе у
* 8ол ц''. Розгово р ились' капелан виявився дооить-таки
неординарною особою. 9удово грав на г|тар!, складав
п!сн|.

8!дстогнав в)ке л|так,
@сь ! вдома ми.
|1е стискають вх<е пальц!чеку'
! не з|йде в)ке сонце над Ёромами...
@сь |дома !йи, пане сотнику.

|-1роте був в|н, напрочуд, людиною дов]рливою' до-
брою та на]вною. [1ам'ятаю, б!ля села Ап!анда ми ночу-
вали в маленькому г!рському селищ]. Аеояток нап!вроз-
валенйх халабуд, не 6!льше. [т/и розм|стилися в един1й
придатн]й до життя хатинц!. йшов сильний дощ - така
злива бувае т]льки в субтроп!ках, прохолодно. [1оки я

ро3ставляв пооти' хлопц! ро3ташувалиоь в хатинц]. 8се-
редин! було лише одне л!хко та п!д розбитим в1кном _
продавлена канапа. Ёа л!хко покл€ши единого нашого
пораненого, канапу окупував капелан, во] 1нш! - поко-
том на палуб!. |хоч !з л|хком все ясно, канапа 3а рангом
! по праву налех€ша мен]. [1роте сваритись з капеланом'
п!дривати його авторитет перед стр!льцями було якось
не3ручно. ]ох я п|д!йшов, прио|в на краочок дивану.

_ [1ане'отче, оце перев!ряюни пости, розговорив-
оя з грузинами' з сус1днього розв!дбац. 8 аул|, де вони
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9ерез два дн| з морського уз6ере}0кя
перекинули в гори. водночас я отри'
мав ду}(е приемну нову.ну. .0,о нас з
}кра':ни пр и6уло п!дкр|плення.
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розм!стилися' трапилась61да. }ноч! к|лька чеченц|в про_

6ралися в аул та зар!зали |хнього командира _ в!н, як !

ви' опав на канап! п!д в!кном. 1о киндхал в нього встро-
мили просто через в1кно, не 3ажодячи в хац. 1охдо ран_
ку н|хто нав|ть не пом!ти8, |-![@ його в6ито.

(апелан збл!д. [|виденько з!брав ово| невеличк] по-

хитки та, бурмонри со61 п1д н!с _ к 8!А в!кна отрашенний
протяг) переселивоя п!д ст1нонц. 9 розл1гоя на зв|льне_

н!й канап1. !нцидент було розв'язано дипломатичним
шляхом. } кугц ж ехидно хихот1в Руга - в!н усе нув.

Ёаше бойове 3авдання зм]нилооя. 3нищення др!бних
диверс|йних груп противника, захоплення наоелених
пункт!в _ ц]д!1 мали швидше оперативний хара:<тер, н!х
загальнов]йськовий. } так!й в!йн! (без фланг!в) сицац!я
зм!нюеться духе швидко' в умовах пост]йних наступ|в-
в!дсцп1в нам часто доводилося6рати учаоть у бойових

д1ях разом '!з загальнов!йоьковими п!дрозд|лами гру_

зинсько1 арм!|. 
'0,ля 

нас у цьому була певна складн!сть,
бо ми не мали вахкого п!хотного озброення. 1асто до_
водилося <розживатиоь) цим на м!сц] под!й.

@собливо ск'1адними 6ули бо| в населених пункт€ж.

8едення бойових д|й у м!ст! мае ряд незвичних осо_
бливостей. [{аоцпаюн! просуваються в!дкрито, тод! як

оборона перебувае в укриттях. } наоцп!ор!енцешся 3а

картою або за планом населеного пункц/, тод] як обо_

ронц] знають прихован! переходи, прох!дн! двори, п!д_

валий !нш! ла6|ринти' яких немае на мапах |-енштабу.

Б|й у м!ст!др<е ск;таднийу тактичному розум|нн!. 8ог-
нев! засоби противника укр|плено' з€ховано в п|двала<,

3амаско вано в ру|нах буди н к! в. 1ох б|й у м |ст! .зав' я3ують'
або сходу на плечах в|дстпаючого противника' або п!с_
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ля ретельно1 такгично| та агенцрно] розв!дки. @ск]льки
останно було д'|я нас недосцпним, п!д час шцрму шро-
ми ми мусили викориотати перший вар!ант. Ао реч|, в|н

себе ц!лком виправдав. Але про це буде нижче.
[]д час вуличних бо|в необх!дно суворо дотримува-

тися правил вогневого прикритгя, без якого просуван-
ня в м1ст! немохливе' - доки одн1 просуваються, |нш!

залишаються на м]оц!, забезпечуючи вогневу п!дтримку.
8огнева п|дтримка _ це вогонь на 3нищення по вс!х д|-
ючих вогневихточках противника. 8огонь ведеться час-
тий, автоматичний' у цьому раз! не обов'язково влучи-
ти в амбразуру, ц!лком доотатньо' коли кул! засиплють
стр!льця уламками цегли та не дадугь йому вести при-
ц!льний вогонь. 1ох у насцп! розд|ляються на шцрмову
групу та групу прикриття. (оли шцрмова група' просу-
нувшись на 60-70 метр!в, 3алягла, вона в|дкривае ста-
б1льний вогонь. ]-1]д його прикриттям п1дтяцеться група
прикриття. !_!]сля того' як вона в!дкрие вогонь, шцрмо-
ва група робить нерговий кидок. Автоматники шщрмо-

[||д час вуличних бо]Б необх|дно суворо до-
три.йув ату,ся правил вогневого прикриття'
без якого просування в м!ст| немо)кливе'
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1ша]оться на м!сц| 
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за6езпечу]очи 8Ф-

гневу п!дтримку.
во1 групи ведшь вогонь по ц!лях на протилежному боц|
вулиц| (так 3ручн!:де стр1ляти), не 3а6уваючи, 3вичайно,
контролювати ситуац!ю по3аду себе.

|_рупа прикрйття такох не повинна втрачати пиль-
н!сть .противник мохе 3'явитись ! в тилу. €клад гру-
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пи прикритгя (вона х _ група управл!ння): кулеметник
(або група цлеметник|в)' гранатометники 3 другими
номерами, як! переносять боезапас та забезпечують
безпереб|йну робоц основних номер!в, снайпер, який
самост!йно ви3начао та 3нищуо найнебезпечн]ш! ц|л!, та
командир п!дрозд1лу (бахано з рад|оотанц|ею), що од_
ночаоно е стр!ляючою бойовою одиницею.

Аналог!чними е й переоування малих бойових груп

у л!сист!й г|рськ!й м!сцевост!. Ао об'екцг атаки краще
наближатися 3 боку оонця _ воно 3авахае противниц
вести приц!льний вогонь 9кщо це немо)кливо' проти_
вника сл 1плять сонячн и м зайч и ком. [! маточок дзерксша
розм!ром з долоню здатен засл!пити найдоов|дчен |шого
стр|льця. Ёезвахаючи на свою прим!тивн!сть, цей зао!б

духе ефе:сивний, особливо д'1я виявлення (висв!нуван_
ня) ворожих снайпер!в, що зас!ли в затемнених гли6и'
нах прим|щень.

Аухе складно бувае 3ачищувати окрем] будинки в]д

во рохих стр!л ьц! в. |-ранатам и ви6ивають двер | . (раше в
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на четвертого противник вже зможе 3реагувати та по-
клаоти його. Б!льш!й к]лькост] б!йц!в буде складно про_

рватися в одн|двер!, не напоровшись на зуотр!нний во-

гонь противника.
[-'!ерший !з трьох проскакуе в двер! на нижньому

р!вн| та зм!щуеться л|ворун. [1ротивников| буде вах-
че д]стати його, стр!ляюни з розворотом праворун в1д

себе. |_{ей боешь одра3у в!дкривае вогонь, прикриваю-
чи ]нших б|йц!в шцрмово| групи. 3авдання кохного 3

них _ знищити противника в сво|й зон! обстр!лу, вс!х

до одного, |т|льки п !сля цього допомогти сус!дов!, якщо
той не справляоться. .€ам поги6ай _ товарища ви_

рунай, _ чи не найб!льщ !д!отська 3апов]дь сов!тсько|
арм!|. 9кщо ти сам загинеш _ в твого товариша вхе
точно шанс!в не буде ходних.

|'1|сля з€жоплення будинку не посп!пдайте заспокою_
ватись. ['!ротивник, зрозум|вши, що оп]р у будинку по_

долано, 3ахоче накрити та знищити ва1ду хиву силу ар_

тилер!йоьким або м!нометним вогнем. [!о сво|х, як пра_

вило' стр!ляти не будщь. 1ому сигналом в]дкриття ма_

сованого вогню буде припинення стр|лянини в будин_
ку. 1ож доки ви та ваш] люди наводите порядок вни3у'
на верхн1х поверхаххай хто-небудь постр!ляе, бажано
з трофейно| збро|. [!!ожна нав1ть п!д!рвати що-не6удь,
!м!цюни (напряхонц).

|1яли ми в мехир!нн! €х!дно1 та 3ах!дно| !-ум!сти. 3а_

вдання було взяти п!д контроль села та закр1питись

у3довх л!вого берега 6х]дно] |_ум|сти. 4я бурхлива р1нка
тече в розколин] завглибшки 12о-300 м, ! тому перепра-
ва через не| не воюди мохлива. [1!днятися нею можна
такох лише в д€яких м|сцях. 9к завжди, нам доручили
контролювати таку д!лянц, де нав]ть | йтися не могло
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цьому раз! використовувати Р( '42 або Р!_[_5, вони да_
ють мало осколк!в, а вага 3аряду 100_110 грам!в _ це
майже вдв!ч| б]льше, н1ж у славнозв!оно1 Ф-'!. 1_раната

ви6ивае 3амок, виламуо двер| та оглушуо противника
в заблокованому прим!щенн!. [1равильне розм!щення
атакуючих _ 3 бок!в в1д дверей.3а необх!дност! в двер!
закидають ще одну гранац, пот!м у двер| прориваеть-
ся група' зазвичай 3 трьох стр!льц!в. 9ому з трьох? 1роо
мають мохлив!оть майхе миттево проскочити в двер|, а
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про якусь суц!льну л]н]ю фронц. (атастроф!нно браку-
вало людей.

Ёаш пров!дник-м!нгрел працював у цих м!сцях до в!-

йни л1сником' 8!н показав стехки' якими мохна було
п!днятись в1д р!нки до наших позиц!й. Ёайнебезпечн|ш!
зам!нували. 8здовх отехки ставили розтяхц 3 грана-
тою Ф-'!, одразу 3а нею друц. [сихолог1чний розраху-
нок _ противник виявить одну м!ну, зрад!о, розслабить-
оя, пов!рить в сво| сили, втратить пильн!оть ! пропустить
другий сюрприз. Аал], за лог!кою хитрого оапера' ста-
вимо звинайну протип!хотну м|ну. /1якана ворона куща
бо|ться, отхе знову шукатиме розтяжки а грунт прома-
цати забуде. 1ак чин1? 9ас покаже.

!здовх узбереххя по верху розколини через кохн]
500-600 метр!в _ пости по п'ять чолов!к. Але на душ1
було тривожно _ насторохував оптим]стичний настр!й
союзник!в. 8они чомусь ввахали, що противник пере-
суватиметься нанесеними на карти дорогами та стех-
ками' якимидо в!йни хоАили м!сцев] пастухи татуристи.
9 х бачив, !цФ 8 окремих м!сцях, нав!ть маючи початко-
ву альп1н!стську п!дготовку, п!днятися в гору мохна без
особливих зусиль. 1ому, взявши дванадцять стр|льц|в,
вир!шив о6|йти наш! позиц]| знизу й на власн! оч! пе-

ресв!дчитись, де саме мохна подолати нашу оборону.
Фб!йшовши навколо на!дих позиц]й та по3начивши на
карт! небезпечн! м!сця, ми повернулися на3ад рке вер-
хом.

!весь маршруг мав к|лометр!в ]6.18. @тояла отра-
шенна спека''" л}оАи запарилися. 6техка, якою ми по-
вертались' у деяких м!сцях проглядалася з |ншого бе-
рега, й ми, аби не потрапити п!д м1нометний вогонь,
розтягнулися довгим ланцюжком !з !нтервалами у
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2о-25 метр!в один в|д одного. Фстанн!м !шов в!домий вхе
читачу отр!лець [|ам|ль. } нього було багато сп!льного з
Фбщом, особливо ]}н!й ]ндив|дуал!зм. 1а на в!дм!ну в!д
Фбуха, в якого повн|стю був в!дсшн!й |нстинкт самозбе-
рехення' [.]..!ам!ль боявся _ боявся болю, боявоя смер-
т!, боявся до кольок у хивот|. Але найб!льше боявся, що
хтось про це д]знаеться. |4об приховати сво| емоц|[, в!н

здатен був на будь-як! геро[нн! вчинки.
} бою потр!бен не безшабашний геро1зм, що мехуо

з !стер!ею, а мухн1оть' не безрозсудство' яке мохе по-
ставити п!д загрозу життя тво|х товариш!в, а в!двага' не
ск€)кена лють' а 3доровий мисливський азарт.

[!-.!ам!ль був другим номером гранатометника, тому,
кр!м автомата' на нього було нав|шено напл!чника 3 за-
пасними гранатами до Рпг-7в. Ёе звиклий до таких
ф|зинних навантахень, цей ки]вський хлопчик стра-
шенно втомився. [1ереконаний у сво|й в!йськов]й .ге-
н]альноот!,, в!н вир1шив схитрувати, зр|зати кш доро-
ги' але' заглибившись у л|о, загу6ив ор!ентац!ю ] п!шов
в |ншому напрямку. 8оно й не дивно: в субтроп!чно-
му г!рському л|с!, де росте папороть заввишки май-
же на людський зр!ст нав!ть досв!дчен!ш! б]йц!, 6ува-
ло, блукали. ]нколи доводилося визначатиоь нав!ть за
культовими спорудами. Адхе в|втар| та каплички пра-

} бо:о потр!бен не безша6ац|ний
що ме}(уе 3 ]стер|е]о' а му)кн!сть,
розс}дство' яке ш!о)ке поставити
3агро3у }(иття тво!х товару.:ш|в, а

героьм'
не 6ез_
п!д
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вославних церков 3вернено завжди на сх|д' а дзв|ни_
ц! _ на зах]д. 9кщо х увахно приАивитися до хреста
на мак!вц! дзв1ниц!, то мохна пом!тити, що нихня пе-

рекладина розм]щуоться косо. Фпущений к!нець пере_
клалини спрямовано на п1вдень, а п]днятий _ на п!вн!ч.

Авер! мусульманських мечетей прорубано завжди на
п |вн]ч.

!-1овернувшись на базу ! не дорахувавшись б|йця, я

мусив вирушити 3 двома б!йцями на пошуки. 9 був од_
ночасно | злий, ] збентежений: страшенна втома п!оля

багаток!лометрового маршруш помножувалась на три-
воц щодо [.|-.!ам!ля. Р!оги, здавалося, перетворилися на
ласти. Ёарешт13'ясувалооь, що 6анили, як в]н проминув
наш крайн!й пост. (уди х в!н м!г под]тись? 9кщо в6или,
це означа€, !4Ф в на!,,ому тилу д!е диверс1йна група про-
тивника. 1од! вже не до харт!в. [!рон!суючи м|сцев!сть, я

з жахом ро3сував листя папорот!, щоразу чекаючи по_

бачити зар!заного [.]ам |ля.

Безрезультатно прола3ивши л!оом к|лька годин, ми
були змушен! повернугись. Ёа баз!, з превеликим за_

доволенням стягнувши 3 розпухлих н 1г чоботи, я с|в п!д

деревом. йозок напрркено працював у пошуках виходу
з сицац!|. 6онце вже с1дало за гору. €аме ц!е| мит| вар_

товий п|дв!в до мене двох грузин!в.

- 1и сотник? - запитав старший !, розглед]вши в!д-
знаки на ковн!рах, не став чекати в|дпов]д!. _ Ёе хви_

люйся. йи знайшли твого хлопця. *ивий.8!н тщ' непо_

дал1к. Бо[ться п!д!йти. (оли вели оюди, нав!ть 3аплакав
! все говорив: .!!о з! мною сотник зробить? 11льки б не
в!дправив додому, до (иева. [!!ене х уся вулиця прово_

дхала>. 8о хлопець! _ грузин п|дняв вгору великий па'
лець ] прицмокнув. _ (омандира бо|ться, а омерт! н|!
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_ \:!и з розв]дбац, _ продовхив другий. _ Ёао гру-
па з 15 чолов!к оглядали район л|су. 1ам | наштовхнулиоь
на твою людину. !умали' русак. |,от!ли спочатку в6ити.
[1от!м дивимось: автомат 3а спиною, заморений такий'
ледве ноги пересувао. 8ир1шили в3яти в полон. 8и-
окочили на дороц, оточили, наставили автомати. 3да-
вайся, кричимо' руки вгору! 9к у нього граната в рук€ж
опинилась, доо| не розум]0, _ широко розв!в руки гру-
зин. _ .€ам] здавайтесь, абхази хр!нов!! 8с!х п!д!рву|,
| розум|еш, а? (льце з гранати взяв ! висмикнув. Ак6и
п!столет в рук€ж тримав, убили б тонно, а то _ граната.
{,то знае, цди осколки полетять? Ёу, й за абхаз!в теж.
3розум!ли: св1й. Ёе кидай' кричимо' гранац' ми - не
абхази, ми _ грузини. А в1н у в!дпов!дь: <[1окахи доку-
менти). ] матом лаеться. Б1лий отав весь, труоиться. ни
думаомо' точно кине. Ёамагаемось спок!йно пояонити.
Акийтакий документ у розв!дц1, а? А в1н говорить: <1ак

нехай хто-небудь зб!гао ! принесе". ну ми хот!ли поб!гти,
а в!н Ак заголосить:

.€тояти! Фдин п]де, !нш! тщ постоять). 1ак ! протри-
мав нас 1з п!вгодини.

- [1|сля того' як принеоли документи' ми йому пальц!
хвилин десять ро3тискаАА, - додав перший. - 1ак руку
3вело. 1и вхе, пат!вцемул1 (шановний), будь ласкавий,
не карай його.

!-арний хлопець. Ахиг!т! €ам] розум!ете, п!оля таких
диф!рамб!в довелооя [!ам|ля амн!сцвати. €дине, що в
ц1й !стор][ залишилось загэдкою: що м!г зрозум!ти в тих
документах ['|-.!ам1ль? 8они ж написан! грузинськими л|-
терами. [она, може' саме це його остаточно й переко-
н€шо. [1|зн]ше, проглядаючи на мап] мохливий маршрш
[|ам!ля,'я зробив висновок _ як6и в!н не напоровся на
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грузинську розв!дц, то ц!лком м!г перетнщи рос!йський
кордон ! вторгнщись у (абарду.

3агалом, у сп1лцванн! з гру3инами най63льше мене
т1шили 1!н1 |нтерпретац][ наших приол!в'|в. Ёаприклад:
.Ёе так стращен чоРт, як його малютка).

Або .€лушай, сотник' не перегинай кщьке хв!ст,. 1уг
потр!бне пояснення. []-.!ляхом лог!чних м!рцвань' а та-
кож п!сля'опицвання м!сцевого наоелення, я д!йшов
висновку, що це означае в обробц! сваноького народу:
.Ёе переливай у кугю м€А!>.

Р!аоцпного дня нам угочнили завАання: угримуючи
оборону л!вого берега €х!дно| |_ум!сти' забезпечити та'
емний перех]д м|л!цейоького батальйону на правий 6е-
рег. }друг!й половин!дня п|д!йшов м1л!цейський баталь-
йон _ до двохсот багнет]в.

8!н справд!у сво|й б!льшост1 був сформований з пра-
ц!вник!в м!л!ц11 [_руз!|. Багато э них було вдягнено в о!р!
м!л]цейськ! мундири.

3овн! 3давалося _ ц1лком боездатний п|дрозд!л. Ао-
бровольц] _ знають' що таке дисципл]на, волод|ють
зброею. Але житгя ще раз показало' яка пр!рва лехить
м!х пол!цейоьким та арм1йоьким вишколом.

[1!д покровом темряви ми забезпечили |м перепра-
ву через р!нку. 8се пройшло тихо. 8досв1та вони мали
неспод|ваною атакою взяти село, що було на гор! над
ними. 3абезпечив::-)и переправу через р]чц, наш| п!д-

розд!ли переправились назад на л|вий 6ерег.
Аля початку на м]оц] свого (таемного, м!сцезнахо-

дхення м!л!ц!онери ро3п€шили 6агаття й добряче по-
вечеряли з гор!лкою. ['!!сля чого п|дстрелили свого ко-
мандира батальйони що 3дуру вноч| п|шов перев!ряти
п'ян!сво| пости. [т4айже вою н!ч, до ранц нам, на !ншому
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берез!; було нщи розбори з лайкою, погрозами та по-
одинокими постр!лами.

8ранц! з важкими головами вони вишикувалися ко-
лоною й рушили в напрям] села. [!опереду, метр|в за
6о0 _ 700, йшла .розв!дка), тех колоною чолов]к десь
1з25.3айшовщи до крайньо| хати, застали там двох л!т-
н!х в!рмен!в, нолов!ка та ж1нку. Ёа запитання' чи е в сел!
озброен! люди, ж!нка в!дпов]ла отвердно. €тарий в1рме-
нин заперечив: дурна >:<!нка, вона нав!ть старого д]да
з дрючком побачить, ! |й вже маряться озброен! люди.
йовляв, немае в оел| н!кого.

|4о робить у такий сицац|| звичайний арм|йський
серхант? Розгортае в|дд!лення в розстр!льню, на краю
оела 3алишао прикриття. А!да, звичайно ж, бере з со-
бою, пооб!цявши йому в раз| зас|дки використати його
в якост] )кивого щита.1обто, якщо збрехав, перша ку-
ля _ твоя.

1ак от, читачу, ти не вгадав. 8зявши до уваги св]дчен-
ня уц1л!лих м!л|ц|онер1в, так само колоною вони ру.!!или
до центру села. Аав:ди ]м мохлив1сть достатньо втягну-
тись до центру села, 3 двох бок!в по колон| вдарили ку-
лемети. 1! з небагатьох' хто вц!л!в' розпов!дали' що це
нагадувало бойню. Ёедобиткам у к!лькост! шести чоло-
в1к пощаотило вирватися з цього кривавого м!:дка лише
тому, що, он!щючи на атаку головних сил батальйону,
рос!яни б|льшу частину сво]х вогневих засоб]в 3осеред-
или на околиц! села.

!.насправд!, маючи понад сто п'ятдесят багнет!в, !с-
нувала реальна можлив!сть атакувати село [, якщо не
в3яти його, то хоча б визволити 3 оточення свою роз-
в!дку. Ёа халь, цього не сталооя. !-!онувши крики та стр!-
лянину в сел!, м!л!ц!онери зрозум!ли _ .п!дсл|дний не
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колетьоя> !, як 3айц!' миттово розб!глись по л!су. 6лава
Богу, б!гати там е де: а6и прочесати ц! л1си, ААв!з![ буде
3амало. |-{е ро3ум!ли й рос!яни: вони не переол!дували
вт!кан!в, а влашцвали зас!дки в ту1х небагатьох м!сцях,
де можна форсувати р|чку. [олод виганяв м|л|ц!онер!в з.ну
л!оу та гнав |х на переправи. [1ротягом трьох ночей ми
чули поотр!ли, крики й бачили св!тло-с!р! м|л!цейськ!
мундАРА, що пливли !_ум|стою вни3.

*одно| практично| допомо (А, кр!м малоефе ктивного
автоматно-кулеметного оботр!лу л!су 3 протилежного
бере(А, ми надати не могли. 1им паче, !4Ф обидва наш!
кулемети 6ули марки пкт (кулемет (алашникова тан-
ковий).]_[я зброя була 3нята 3 п!дбитих танк!в |, в!дтак,
зовс!м не пристосована рля використання в польових
умовах. Ёа них не було приц!л!в, !вони наводилися 3а
стволом, 9( пожежн! брандспойти, а саморобн!, кустар-
но 3варен! сошки 6ули 3анадто легк|. 1ому п]сля довго]
чер ги кулемет просто перевертався на кулеметн ика. йи
|х н а3ивал и <<на переляк). нев!домо 6уло, для кого вони
6ули небе3печн!ш! - дл!я ворога чи для кулеметника.
|.]-[оправда, сво[ми басистими голосами вони створю-
вали певний психолог!чний ефект.
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Ро3д|л 5
11е варто виоовувати голову'
якщо [[ мо>куь одразу в!дкрутити.

.|-!!вим флангом нашо[ оборони було село 6тарушк1но.
3а укра|нськими м|рками - це хш!р на п!втора десятка
халабуд. [1ротивник 3али']!ив його без бою ще три дн!
томи а м]оцев| мешканц] повт!кали. ! ось на ранок чет-
вертого дня при|здить до нао полковник генерального
штабу в американоькому камуфлпк1, весь розцяцько-
ваний, на кеп| золоте дубове листя _ н| дати, н! взяти,
занзибарський адм!рал. йи порун ]з ним _ так| соб| за-
нухан! л!совички. 8рунив мен! пакет. 8|дкриваю, а там
наказ форсувати €х!дну !-ум|сщ йузяти з боем село €та_
рушк|но. 9 не витримав:

- Батоно полковник' ви карц читати вм]ете?
_ Аякхе! (артаяккарта' чоготам читати.
_ 1ак оъ !-ум1сц ви щойно пере|1али, там б!ля мосц

вас зупиняв м!й патруль. €тарушк!но _ це туг, де ви за-
раз перебуваоте. 1ох, пат!вцемул!, непорозум!ння якесь
вийшло.

3робивши вигляр,' н!би в1н увакно читао карц, пол-
ковник за к|лька хвилин темпераментно висловивоя:
. - 9оръ опать ет! п!дараси в штаб! напщали. Але вам,

сотник все равно прийдетса писать ахсна _ обяонен!е.
6!в у машину та по[хав соб|. ! цей час до мене п!д!й-

:дов комбат 8ахо:
_ \и што' савоем цпой.Ёадо 6ило ска3ат: есть. 9е-

рез два чаоа по рац!1 сообшили 6и: .Аамая атчаяное
сапративлен!е пративн!ка, село €тарушк!но б]ло в3ято
нащ]ми войскам!. [1риказ випалнен!, Ёас би | отметил!.
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А так хорош|й человек в неудобний полохен]й пастав!л.
9 знаю етого полковника' он до войни яблок! в 6цум!
продавал. @чен хорош!е яблоки б!л!. А ти пристал. (ар-
ту читать умоош? (арц читат умоеш? Ёу не умеет. Ёу !

што? €му што надо _ местнио пок€)кш.
8ахо в1д|йшов, щось незадоволено бурмонуни п!д

н!с. А я подумав: може' в!н оправд| мае рац|ю? Фтак, в!к
живи' в!к унись, а дурнем все одно помреш.

Рапорт мен| все одно писати довелооь. 9 ще з фло-
ц мав слабк|сть до такого роду еп|отолярно] д!яльноот!.
]нколи траплялися справжн| шедеври. !-!ам'ятаю, 1979
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_ 3анес!ть стармеха в каюту' а сам! напиш!ть пояс_
нення та негайно до мене.

[1одал| в!д гр1ха ! я соб1 швиденько сховався в рад|_
орубку. [ояснивши радистов! сицац!ю, ми збирались
продовхити наш (коноил.ум>' €)к почули в коридор! ди_
кий рег!т. 9 виокочив у коридор. Б!ля дверей свое] каю_
ти корчився в!д см|ху наш кап!тан. .Бобрович' ви т!льки
гляньте>' _ простяг в!н мен] якийоь пап!рець. 1-[е була
пояснювальна 3аписка третього механ!ка. } н |й у омерть
п'яний чолов|к намагався викласти сво| думки канце-
лярською мовою. 3! скороненнями подаю мовою ори_
г!налу.

_ .8ь:ходя и3 ресторана .}Фжнь:й,, споткнулся об
отдь|хающего на сцпеньк€ж старшего механика !1апи-
дуса. 8 результате чего потерял устойнивооть и ударил_
ся головой об грунт. 3ое боль:де не пью.

(подпись).
|-1риблизно в такому ж дус| написав своо пояснення

полковниц ! я.

1уг, щоб у читача склалась в уяв! найповн|гда картина
под]й того часу подаю сг1огади й 1нших д!йових ос!б.

хорунжий 8аш:ек

в унсо мене одразу попередили: <!,оч ви й оф!цер
радяноького флоц, але, зг!дно з нашим статшом, слух-
бу понинатимете рядовим отр!льцем,.

_ Ё!чого, _ заспоко|в мене пан (орнинський (на
той час в!н ще не переквал!ф!кувався на шоумена_
пропов1дника), - подиБ]ться на !стима: нав!ть його до-
ов!д ! в!йоБковаосв!та не зава4или йомудослужитисьдо

я знак) етого полковника, он до войни
я6лок| в €ухум! продавал. 9чен хорош|е
я6локи б!л|. А ти приста|! . (арту читать
умееш? (арту читат умеешш? Ёу не
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3умеет. Ёу ] :што? €му ]што надо -
местние пока}(уг.

року стояли ми в порту Б!лгород_'{,н|стровський.
перед цим у порц 8арна ми з радистом вим!няли за два
акумулятори ящик коньяку *6линчев Бряг,. 1ому в м!о-
то не п|шли, а сид1ли в рад]орубц!, попивали коньячок
та розмовляли про життя. (урити в рад!орубц! не до_
3волялось' тох я вийщов до трапу. ['!обачив' як до нього
наближаоться, добряче нап!дпитц, трет!й механ!к, тяг_
нучи на соб! в Аимину п'яного стармеха. Ёа халь, ! 4ей
момент покурити до трапу вийшов кап!тан. [1'яненьким
механ1кам под!тися не було к}ди. [1озаяк з! старшим ме-
хан!ком вести будь-яку ро3мову було безглуздо, увесь
праведний гн!в кап]тана було спрямовано на третього
механ!ка.
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сот-ника. 8аш| перспективи напряму залехать в!д того,
наск!льки Ёрунтовно 3мохете за6уи вое, чого вас на-
вчили в сов!тськ!й арм!|.

9к говорилося' так | сталося. €вою абхазьку кампан!ю
1993 року я починав вже у ранз!хорунжого }Ё€Ф. йшло
л!то 1993 роц. Фсновн| сили г!рнино-отр!лецького 3аго-
ну .Арго> вели тяхк! бо| за м!стечко [[рома. 9 з| сво[м
п|дрозд!лом займав позиц![ праворуч в!д нього - сели-
ще Ап!анда. 14одня з боку [1!роми ми чули канонади а
вноч! над горами займалась 3аграва - це гор!ло м!сто.
! нас було пор1вняно спок!йно. [!!и тримали п!д контр-
олем бр]д через €х!дну |_ум!оц. Ёа !ншому боц! розки-
нулось село Ахалшен!. 1ам р<е були рос|яни. ['!раворун
над Ап]андою нависала гора' вкрита л!сом, наче ведме-
хою шкурою. €удяни за картою _ 920 метр!в над р!внем
моря. Фт |з ц!е| гори 1 почалася на!.да халепа.

['|ост|йних пост|в, ан] наших, ан1 противника' на н!й не
було. 1а час в|д насу з'являвся бродячий заг!н | починав
нам набридати, обстр!люючи 3 гори. 8огонь вели пооди-
нокими постр|лами 3 автомата по всьому' що рухалося'
включаючи к!з ]ообак. €найпер, на щастя, був недосв!д-
нений, але нерви псував, | зрештою хтооь на кулю таки
мав натрапити. 1ак воно !сталося. (орисцючись моею
в!дсшн !стю, стр !лець .0,убешький вир1ш и в розв€)китио ь'

щоправда, вибрав для цього дооить ориг|нальнийтари-
зикований спос!б. 8!н викрикував у б!к !мов!рного роз-
м]щення снайпера р!зн! образлив! рен| й пот!м переб!гав
п|д вогнем в|д укриття до укриття, (ул| цвохкали в ньо-
го п]д ногами. €ховавшись, в|н ]дал!дракнив онайпера,
доводячи його до сказу. !{! екстремальн! ро3ваги зак|н-
чилися хвилин чере3 п'ятнадцять _ цля таки влучила
йому в праве отегно' пройшла п!д шк!рою та вийшла зл!-
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ва, розваливши йому п|вдупи. [!!айже м1сяць у тб|л!сько-
му шпитал! йому довелося пролехати на хивот!. }{айне_
приомн!ше було д'!я нього в ц]й поз] задовольняти сво[
ф!з|олог|нн| потреби.

1ому, щоб уникнши отаких <козацьких) розвап за
нака3ом кур!нного я посадив спостер1гана, попе-
редньодавши йому ц!нн! вказ!вки. 3окрема' вноч| н!коли
не можна дивитись на багаття й ]нш] дхерела яокраво-
го св|тла _ н]чний з]р в!д цього р!зко прицпляетьоя' по_
тр!бен час на його в|дновлення. 9кщо все-таки виникае
потреба спостер!гати за под|ями в район! багатгя, кра_

ще робити це через д!ронку' використовуючи при цьому
будь-який великий 8дзик. [ей самий спос1б о ефектив_
ним за необх!дноот! дивитися проти сонця або на пред_
мет посеред блискучого он!ц..0,о того х, д!рка в фдзику
д!о як л!нза в оцлярах, робляни зобрахення ч!тк!шим.

[1роводячи спостереження в л!с|, треба в1др1зня_
ти природн| шуми в!д шцнних. 1реба враховувати' що
тренован! люди переоуваються в л1с!, прикриваючись
в!тром. @собливо за його порив|в, що маокують шум
крок!в; а коливання довгих г|лок приховують рухи люди-
ни в камуфлях!, що переб!гао др!бними р!зкими урив_
ками в такт коливанню г!лок. 1реба пам'ятати л!сову
особлив!сть: л|с 3аспокоюе, послаблюе контроль, ува_
ц' присипляо пильн!сть. } л]с! ол1д зосередхуватись на
деревах' кущах - дивитися по3а них. ]накше проЁавиш
реальну небезпец. Ёе забувай, виявити приогн!сть
в дан!й м1оцевоот! людей мо)кливо не т!льки за допо_
могою спостереження' а й за допомогою прослиову_
вання. 8]домо, що 7 в!дсотк|в !нформац|1 про зовн!шне
середовище людина отримуе чере3 сли. 8 екстре_
мальн!й оицац!|, надто в л!с|, значення слуху зростае.

в

Р
1
1-Ё

в
.{
1

г
ч
о

3



х(
фофо
ф
Ф
{
у,
ф(
х
5!,(
г)о
у,

,,
с(

€тор!нка 78 !з 248

6лух _ найун!версальн!ший зас16 пошуку' бо, на в!дм!ну
в!дзору, охоплюе вс!сторони гори3онц' а не однут!льки
ву3ьку' видиму його частку. 3адля б!льшо[ ефе:<тивноот!
пеленгац!], длпя п!двищення чшливост! слщу, до в1жа ба-
хано приставляти скручений кульком аркуш паперу або
прикладати складен| рупором долон!. 3аф!коувавши
шцчного походхення шум, треба негайно повернши-
ся до нього обличчям та, заф!ксувавши напрям на звук,
прив'я3ати його до добре розр!знюваних ор!онтир!в -
поодинокого каменя, скел|, окремо отоячого дерева.
Фдночасно сл1д посилити в цьому напрям| й в!зуальне
спостерехення.

3а к]лька дн!в спостерехень ми таки виявили двопо-
верховий будинок; добре замаокований л|сом.

Ёай!мов!рше, в!н використовувався противником як
база. 1ак п!дка3уваша мен! !нц|ц|я. ".[ов!ряйте !нц':ц]1' _
завхди Радив цр|нний }стим, _ пам'ятайте, наш| оч! ба-
чать б!льше' н!х ми усв]домлюомо, наш| вре чують б!льше,
н!х нам 3даеться.Аекто на3ивае це шост1Ам в!дчутгя[у|)>.
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Ёарешт1 п1д1йшовши Ао 6удинки ми наштовхнулися
на колючий др1т - у такий спос1б м!сцев! селяни з,ахи-
щають ово| городи в!д диких тварин. [1ерекинули чере3
огорожуообац, згори надр!т накинули плащ-намет !пе-
рел|зли сам|. !_{ей пео _ лобре тренований кур:цаР, не-
зам!нний у розв!дц] в л|с| собака, _ повернувшись у на-
прямку будинку, тихо загарчав. €тало ясно _ в будинку
нр<! люди. 3алишив1!!и стр!льця прикривати головний
вх!д, я тихо обминув будинок, п!дстрибнув, п!дтягнувся 1

зал|з на тераси що тягнулась уздовх уоього другого по-
верху. Ёайб!льше боявся, що не витримають, обвалять-
ся гнил1 6алки. [ихенько п!дкрався до в!кна.

} прим1щенн] точилаоя хвава розмова, рясно пере-
оипана матюками. !-рузини майхе не вхивають мат' та
йу нас рос|йська лайкасуворо заборонялась. (р!м сщо
естетичнихпричин, ще й томи що в л!с! часто стр!ляють
на голос. 1ож нац!ональна приналехн1сть сп!врозмов-
ник!в не викликала сумн!в!в.

(оли так _ висмикнув к!льце, пол1чив до двох' ] Ф-1
полет!ла у в!кно. 8!д!рван! вибуховою хвилею двер! про-
свист1ли над головою' мало не зачепивчи стр!льця, що
п!дб!г до будинку. 8едучи автоматний вогонь' ускочив
до будинку. Ёа тл! в1кна 9 диму 1 п|днят!й пилюц! я по-
6ачив силует л1оАини й останньою чергою р!зонув по
ньому. 8!н плавно завалився назэ4 в к|мнац. } те, що

{,ов!ряйте |нту!ц|:, - зав).(ди радив
кур|нний }стим' - пам'ятайте' на:ш: оч! 6а-
чать б]ль:де, н}к ми усв!домлк)еш|о' на]д! ]

вуха чук)ть б|ль:ше, н!лк нам здаеться. $
,{,е>сто на3ивае це 1шоотим в|дн1птям. 7/
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/л @лух - найун|версальн!ший зас!б пощуку'
$ бо, на в|дм!ну в!д зору' охоплк)е вс| сторо_

ну1 горизоЁ7}, а не одну т.льки вузь(},
видиму його частку.

Ёаступного дня, в3явши з собою автоматникай при_
блудного собаку, ру.дили на гору. [!еред виходом п]д!_

гнали спорядхення _ пострибали, посмикали рем!н-
ц!. Ёачебто вое в норм!, н!чого не гримить. !,ай як було
страшно, бо все-таки л]земо до вовка в пащу, _ я посм!_
явся б над такими просто-таки к1ношними пригоцван_
нями. 1а посм!емося пот!м, якщо буде кому ом]ятись.

*

€€
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Розумний пес завбачливо 3алигшився внизу.
|- } } к!мнат! кисло п€ж'1о вибщ!вкою. перекинго догори

€ н|хками л!хка й ст!л. Ёа п!дл:оз! - нотири ф!цри, двое
,( виявляють о3наки життя. Ёас здивувало' що на пояс€ж
6 у вс|х були прилаштован| кайданки (нарунники).11ими й

я 3акували тих' хто 3€шишивояживий.
! нагрудних кишенях знайшли поов|дчення. Фце так!

1 Ризький омон! Ёаск!льки мен! в!домо, вони 3алили за

* 9*уру при6алтам багато оала.1епер, виходить' пере_

а оралися сюди.
м } цей момент по в|кнах бризнулиавтоматн!нерги. йи
5 вискочили з 6удинку' витягнувши з собою обох омоно_
ц вц!в. !!.{|льн]сть вогню засв!днувала, що стр!ляло чоло_

л в]к 10- 12. |оки що нас прикривав будинок, в|д якого аж
у тр|ски лет1ли.9 пригнув до земл! автомат стр|льця.

' 
_ |и що, здур1в? Ё!коли не варто виоовувати голову'

и якщо || можрь одразу в!дкрщити. |![ойно почнемо стр!_
ляти' вони одразу зрозум!ють, що нас лише двое. 1од!
к!нець.

@моновц| ле>кали мовчки. !-{е були люди, як! н!кого
не щадили й до6ре розум!лй, ]4Ф марно просити по_
щади. 3абрати !} з собою ми не могли' 3алишитиживи-
ми _ теж. 8они найманц|-карател|' у яких руки по л!коть
у кров!. 1а серце мого стр!льця здригнулось.

_ ]_1{о хочете роб1ть, пане хорунжий, але полонених
розстр!ляти не мо)щ.

/1 @моновц|лех<али мовчки. |4е 6улилюд14' як!

$ н!кого не щад]и л1лйдобре розум!л!!: :|{@ мар_
но просити пощади. 3абрати!х 3 собою ми

1993 р.€ухум!.
(омандир батальйону морсько] п!хоти |_руз||

майор 8ахтанг (!лаур!дзе

не мо]л и, зали 1ш иту. жив у1ми - те)к. ф
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Аобре' кажу' забирай собаку йт!кай . я на3до_
жену.

Але н!кого було забирати: ро3умний пес уже ви3ирав
!3-3а дерева' чекаючи нас |з того боку огорож!.

Ёудавай, Аа3доган яй свого 6!р(?, _ А п!дштовхнув
стр!льця в спину.

3а п!в години я наздогнав }хрке в л!с!' 8!н поглянув на
мене й усе 3ро3ум!в.

@бстр!л нашого табору припинився.

Ройовий Рута

Аорога простр!лювалаоя в€)ккими кулеметами. Ро-
с!яни квапливо перетягували вогнев| засоби з !нших д!_
лянок. 3'явилися перш! поранен!. [1-оранили першого й
другого номер!в на!'|]ого кулемета. !х в]дправили в тил'
€еред союзник]в було к]лька в6итих. Аби виправитиста-
новище, комбат нака3ав: .!Ё€Ф, вперед!,

} нас 6ула мохлив!сть прорватиоь через обстр!-
лювану д!лянц дороги' але це призвело б до значних
втрат. |'1!сля тривало[ суперечки сотнику вдалося пе_

реконати союзник1в у доц!льност| нашого плану. ['!!сля
того' як ми отримали свободу д!й, заг!н л!сом обминув
|!.!рому.

|4и вийшли до урвища висотою метр1в 200. Ан1 рос!я_
ни, ан! грузини не могли соб! уявити' що тш може спуо_
титися непом!тно б|льш_менш значний п|дрозд|л, тим
паче опуотити бооприпаси й !нше в!йоькове обладнан_
ня' тох якогось оерйозного спостереження за ц|ею д!-
лянкою не велооь. Ёа моц3к€х спустилися вни3 сам! та
оцустили озброоння й боеприпаси. Було ще темно' тож
зробити це було нелегко' але' на щастя, об|йшлооя без
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жертв. 8низу ми опинилися на в]дстан| 40-50 метр|в в]д

рос!йських окоп!в. 3аборонено було палити й розмов-
ляти.

! горах св|танок настае зненацька' немов хтось кру-
тить ручку реостата. @ 5 годин| '!0 хвилин сонце ви3ир_
нуло 3-за г!р ! залило вое навкруги сво|м св!тлом. } той
самий час пролунала команда: .|_ранатами вогонь!, Аа_
ремно нав]ть намагатися змалювати картину майхе од_
ночасного вибцу 46 гранат Ф-1 (д'']дка: граната Ф-1
теоретично дае розл1тання ооколк]в до 200 метр!в, прак_
тично _ на в!дстан] 50-60 метр!в зм!тао все живе).

|-{е треба 6ачити' |-1ов|р на слово' читачу' видовище
вражаюче. Ан| до, ан! п]сля цього я н!чого под!бного в

хитт1 не бачив. !-4оправда, сотник ка3ав, що в!д амери_
канських бомбардувань у 8'етнам! в нього залишилися
сильн|ш| врахення

|{е не вотигли впасти п!днят! вибцами пилта 3емля,
як пролун€ша команда: .8перед!, йайхе не пригинаю-
чись' |з вицком .6лава!, заг1н рвонув уперед. Автоматно_
кулеметне стрекотання' ви6уи ручних гранат, ] над ус!м
цим посилене луною в гора( - "€лава! €лава! €лава!"

Рос!яни розгубилися, почали т1кати. 1м!и пройшлися
м!стом, наче розпечена праска. 8риваюниоь до будин'
к!в, бачили покинуг] на п|длоз! блазенськ1 козацьк! на_

гайки, намилен1 пен3лики для гол]ння' а в одн!й !з к!мнат
знайшли _ свята святихдля москаля _ недопиц пля1ш-

ку гор1лки. €в1дчення пан!чно| втеч|.

А]став:дись центру м!ста, ми з сотником п!днялиоь на
горище триповерхово| школи.

3в!дти було видно дорош на Ёовий Афон, по як!й
пан!чно в!дкочувались рос!яни. Аорога 6ула заби-
та п1хотою, легковиками та вантаж!вками, оеред яких
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вид!лявоя нервоний .!кару6,. Ак6и в цей час }да-
рила грузинська артилер!я, ро3гром був би повний.
&е вразило мене не те' що мовчали грузиноьк! гар_
мати' а к|льк!сть в!дсцпаючих' _ 1х було не менще
600 чолов!к. 3годом' рке в шпит€ш! в 1б!л!о|, сотник
з!знався:

_ Ак6и я знав чисельн!сть гарн!зону [1!роми' то на-
вряд чи навакився б атакувати м!сто з п1всотнею стр!ль_
ц!в.

Фтхе, й погана розв!дка !нколи приносить користь.

)

{д - 9.к6иязнав чисельн|сть гарн!зону
ч} щрой!!, то навряд чи наважився6

атакувати м!сто з п!всотнек)
стр|льц|в. Фтх<е' й погана розв|дка
| нко лу. пр иносить ко р1лсть.

[1обачивши' що 11 н!хго не пересл!дуе, рос!яни пе_

реформувалися' в!дправивши найдеморал!зован]ш!
частини в тил, ! з отриманим на допо'.могу батальйоном
дшБ перейшли в контрнасцп. |1яли вони нер1шуне,
оберехно промацуючи нашу оборону вогнем. ]..!!вид_

ше це нагадувало розв!дку боем. 8загал|, п!д нас ус!х
наших кавказьких кампан!й рос1яни н!коли не мали ч!т_
ко'[ !нформац|| про к!льк:сний та як!сний стан п|дроз_
д]л!в унсо. 8!днувалаоя злагоджена робота служ6и
безпеки унсо та грузинсько| контррозв|дки, й це за
того' що на|де р1дне €Б! здавало нас ФсБ по повн|й
програм|.

} нас катастроф1чно не виотач€шо людей для оборо-
ни всього м!ста, тим паче в рос!ян була перевага в тому'
що вони ш!сть м!сяц!в просид!ли в цьому м1ст!' лобре
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зна1и околиц!, кохний кущик, хв1ртц, провулок. Фкре-
м! групи автоматник]в почали просочуватись до нас у
тил. 3а цих обставин оотник прийняв р!шення отвори_
ти на пан|вних висотах вогнев! точки, як! перехресним
вогнем накривали6 вулиц] м!ж ними. Ао реч!, в приго_

д! отала вантаж|вка з м!шками сол!, яку покинули роо!_
яни, в|дсшпаючи. 3а допомогою цих м|шк!в будинки
на пагорбах, зайнятих нами' швидко перетворилися
на доти.

[1отрапивши п!д перехресний вогонь наших стр!ль_

ц!в, рос!яни в!дсцпили й того дня нас б1льше не щр_
6ували. 8сю н1ч на по3иц!ях кип|ла робота. 8ое, що
можна було зам!нувати, зам!нували' сарайники пере-
творилися на маленьк! Фортец!, а м!х ними у вахко_
му скелястому грунт! було видовбано глибок| шляхи
сполучення.

8ранц1 на другому к!нц! села з'явивоя рос!йський
танк. {,оваючись за хатами, в!н пов!в приц!льний обстр!л
наших становищ, такох п!дтягнули батарею ротних м!_

номет|в, ! п!д |хн!м прикриттям москал| почали наступ.
Атаки йшли одна 3а одною, як хвил! прибою, й так само

розбиваючись об нашу оборону, в|дконувалися на3ад.

} мене 6уламожлив!сть ще раз переов|днитиоь утому'
що в рос!ян немае н! крапл!халю нав]тьдо сво|1 власних
солдат1в. (апловцих кацапчат |[н| х командири гнали
просто на наш! кулемети вмирати за род]ну' хоч я пере_

конаний, що б1льш]оть !з циххлопчик|в нав|ть не знайшли
б на карт|, де та Абхаз|я. ]ох нам ! погот]в ро3раховувати
на дотри ман ня нимихеневських кон вен ц] й не випадало.
1им паче, вони нам поот!йно кринали: .!,охли, в плен не
здавайтесь, ми с вас с хивих шщру драть будем!, Ёам
н!чого не залишалось, як пов!рити й не здаватиоь.
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Ёегативн! насл!дки негуманного ставлення до в!й-
ськовополонених в!днули на ооб! н!мц! ще п!д чао Ару-
го| св|тово[ в]йни. Ёелюдськ1 умови шримання сол_
дат!в ! оф!цер!в {ервоно[ арм!| спричинили 1стотне
3ростання !т бооздатност!. 3 огляду на негативний
досв]д вермахту цр!нний }отим ще 11 липня 1993
року дов!в до вс!х стр!льц!в та старшин гсп унсо
наказ:

"€уворо забороняоться проводити 6удь-як| насиль-
ницьк] д!|г проти солдат та оф!цер!в противника в раз!
припинення опору та здавання ними збро|'.

Ёаведу лише один випа4ок. [1!д час одного з бо|в у
нашому тилу залишилася водокачка' в як|й, оудячи з
вогню' було п'ять _ ш!сть автоматник!в. 3винайно, 1}

можна було б спробувати 3нищити вогнем з гранато_
мет|в. Ал:е хто дасть гарант!ю, що один _ два солдати
не залишаться бооздатними й не 3авдадшь нам втрат.
(охний укра|ноький отр|лець був дорожчий кур!нному
за вс| грузинськ1, в!рменоьк! й азербайдданоьк! гори
разом узят!. 1ох в!н вир|шив залагодити справу миром.
9ерез мегафон 3вернувся до оточених: "|,лопц], 34?_
вайтеоь _ ми укра]нц1|, 3 водокачки долинуло: .А ним
доведеш?>

Бул{о б верхом дурост| висовуватися 3 укриття' ри-
зикуючи потрапити п|д кулеметну чергу якого-небудь
психопата. Аовелося п 1дн яти надбруствером на багнет!
мазепинку. 3 водокачки почулось: <8ань, а 8ань, точно
хохли. !авай здаваться, ет! хоть морду б!ть не будщь,.
@б!йшлося без кров!.

} розпал нергово[ атаки до головного командного
пункц ввалився ройовий ]-онта. 3биваючи з себе пил,
в|н нервово допов|дав:
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(улемети в!д безперервного вогню роз!гр!лися'
Рукою до люфи не доторкншися. А москал! все пршь !

пршь' !!о робити?
[1отягнувшись до хрусту в суглобах, сотник в!дпов!в:

А ви поставте 61ля кулемет!в цеберки 3 водою, мо-
ч!ть в нихганч!рки й охолоджуйте стволи. йи ж не може-
мо обманши над!| руськ!х ребят пог|бнщь 3а род!ну.

А ви поставте б|ля кулемет!в цеберки з во-
4Ф0: моч!ть в них ганн|рки й охолод>:чйте
стволи. йи ж не мо)кемо обмануги о.\
надш_ руськ!х ребят пог|бнугь за род|ну. Р|
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Розд!л 6
| бою ви повинн! бути непом!тними та

небезпечними' як грабл! в трав!.
(ур1нний !стисо

Ёайб!льше нам на6ридала батарея ротних м|номе_
т!в. Рос!яни розм!стили |х за триповерховим будинком
школи так, що ми сво|ми Р0( -78 н!як не могли |х д!ста_
ти. ,!,опом!г випадок, тонн!ше, зб|г обставин. Ёа проти_
лежному в!д наших укр!плень боц!, прикриваюнись бу_
динками' маневрував танк т_в0. 8!н досить дошцльно
оботр!лював нашу оборону. [{а другий день поручник
Байда зао]к рос1йськ1 переговори. Акийсь кап!тан, чи то
А1совий, чи то.|-!!с!цин, |отеринно волав на весь еф!р: .9
в]дмовляюсь атакувати втрете; !-{е не грузини' це або
укра|нц!, або як]сь найманц1з 3ах|дно[ €вропи,.

{9 и зас! :о: и хвил ю. Ё асцп ного дн я, з' ясувавш и квадрат'
з якого 6или рос!йоьк! м!номети, сотник !стим вийшов в
еФ|р рос!йоькою мовою' й в!д !мен! кап]тана [1!сового по_
чав кричати' що у квадрат '14 (розта]]ування рос|йсько|
м!нометно: батаре|) прорвались укра[нськ! автоматни_
ки. 1реба негайно накрити 1х вогнем. Ёаш старий зна_
йомий, танк 1_80' зреацвав миттево: розвернув башц 1

вр|зав по сво]1 м!нометах. [хн|й вогонь в!дразу ж вщи' а
еф]р зашс в!д рос1йського мата. 1анк1ст!в крили вздовх !

впоперек. 9вно розшбившись' вони п!дотавили св!й б!к,
а наш! хлопц!, п!д кер|вництвом ройового Рути, першим
хе постр!лом з !-11}Рса п1дпытили цю обридлу зал!зну ко_

робц. !-ор!ла вона як он!п соломи. Ё!коли ран!ше не м!г
соб] нав!тЁуявити, що зал!зяка може так палати, але, як
казав Ё:оет: .*иття тривае' точиться в!йна'.
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Ёезвахаючи на пост!йн! вимоги сотника' п|дкр!плен_

ня нам не дав€ши, а на трет!й день бо|в припинилось по-
стачання продовольства та боеприпас]в. €отник на ма_

шин|, яка на той чао лише загальними обрисами нага_

дувала .8олц,', по простр!люван1й дороз] прорвавоя до
штабу корпусу. 1ам його 3нову нагодували (3автрака_

ми,, пооб|цявши вое, €ше не 3араз, анай6лижчим часом
_ мохе, завтра, мохе' п!олязавтра. |_1ереоварившись !з

командуванням | набивши машину тим' що вдалооя ви_

рвати в !нтендант!в, !стим ухе в темряв! повернувся до
[1!роми. ]-'!еред в1д'|здом оголооив ультимацм: якщо до
3автра не буде п|дкр!плень' о 18:00 в|н почне виводити
унсо з1 !13роми.

€ицаш!я справд! складалаоя неприомна. [!ротивник
пристр!лявоя' а наша оиотема оборони не дав€ша нам
3моги для маневри тож нас досить влучно накривали вог_

нем. €тояла страшенна спека' не було води, €ше доста_
вити щось вдень або винести поранених, яких у нао було

до 20 нолов!к, було майхе немо)кливо. 6итуац!ю мохна
було зм!нити, зробивши кидок вперед, €ше це було не_

мо)кливо через брак особового складу' 6оеприпас!в ! по_

вну в!дсщн1сть важкого озброоння. А6и врятувати людей,
3алишавсяединий вих1д _ вивести п]дрозд!л з м!ста.

1руднош! полягали в тому' що треба було в!д!рвати-
ся в!д противника' винеоти озброоння' поранених ! при

цьому звести втрати до м!н!муму. Ёа нарад! вир1шили
о 17:40 в!дкрити вогонь з ус1х вид!в збро|, |м|туючи п!д_

готовку до насцпу. 3 гранатомет]в Рпг_7 випустити вс!

снаряди, 3алишивши по два про всяк випадок, ! п!д вог_

невим прикриттям почати поройовий в!дсцп. [1ри цьо-
му один р!й в!дсцпае, закр!плюотьоя й прикривае дру_
гий, пот!м трет|й.

€тор!нка 97 !з 24в

Ёа халь' поетапний в!дсцп прой:лов не так гладко' як
хот!лооя. Рос!яни нас випередили надв| години. Ф 16:00
почався масований обстр!л наших позиц!й _ били м]но_
мети й установки (град).

ухе другийтиждень у нас було напрркено з продо_
вольством. &е того дня поталанило: в одному з будин_
к!в хлопц] знайшли м!шок з кукурудзяним борошном.
|_онта з 9вором напекли переп!нок, ! весь заг!н, окр!м
спостер|гач!в | кулеметник|в, з|брався на камбуз!, де, не
3вертаючиуваги на обстр!л, який дедал! посилювавоя,
насолодхувалися цими ласощами. } розпал|хл|бно| ор_
г]: до сакл]ув!рвався розлючений сотник:

_ 8и що, 3овс|м здур|ли? 1]е ж треба, за такого об_
стр1лу з!братися в одному м]сц!! 1а вас же вс|х одним
снарядом накриють ! Ёегайно розооере дитись|

Ёезадоволено бурмонуни й обп]каючи гарячими пе-
реп!нками руки до пщир!в, стр!льц! порозб1гались по
сво[х бойових позиц!ях.

€отник }стим

_ Фбстр!л посилювався, в|д ви6ух!в тремт!ло пов]_
тря. Ёад на1дими становищами повисла хмара куряви
та вогню' здалеку здавалося _ н1що живе вижити там
не.змохе.. 8итримати такий обстр!л найвахче психо_
лог1чно. €трах омерт!, помнохений на неможлив!оть
3авдати }Аар у в!дпов!дь. 6трах _ природна реакц!я
людини на реальну небезпеку' пов'язану з 3агро3ою
смерт!. Але виявлятися в|н мохе по_р!зному. |нколи
п!д впливом отраху можна врятувати людину. в ]ншо-
му випадку _ прискорити [] загибель. Бувао, страх
парал|3уе людину. } св|домост! виникають десятки
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вар!ант!в д!й, але ходний не 3даоться правильним. }
такий критичний момент багато що, коли не все, за-
лежить в|д командира. ]-олосно й ч]тко в!ддати наказ'
ви3начити д11 стр|льця, його м!сце в бою - й роз-
гублен!сть минае. ]'1!дтвердити це можу з влаоного
доов!ду.

} пром!хц м!х ви6уами я почув як!сь крики. @бер-
нувся.

3а невеличким бордюром' намагаючиоь втионугиоя
в асфальт, лехав' окоцюбившись' стр!лець Андр1й. Ёад
ним' розмахуючи автоматом !копаючи його ногами' ре-
пецвав ройовий Рща: *8ставай' падлюк9, - 3астре-
лю!, [1риАивившись до Андр|я, я зрозум!в - во| погро-
зи марн!, наотав ц!лковитий психолог1чний парал!н. 8!н
може туг на асфальт! прийняти смерть, €ше з м!сця не
зру1].|ить. [!кода стало хлопця _ криком та погро3ами з
цього його стану не вивести.

9 п!д!йшов блихче. 3няв з плеча польову сумку - на
той час у н!й була т|льки книжка <.0,!ти Арбащ,, ]] я п!д!-
брав в одн!й з покинших осель. !-1|д нас контратак я за-
кла4ав 11соб!за пояс з! слабенькою над!ею, що вона за-
хистить м!й хив!т в!д рос1йоько[ кул!.

_ @т добре, Андр!ю, що ти тр. 8хе з п!вгодини як
тебе шукаю. 1ш у польов!й сумц! духе важл:ив| таемн]
папери. Будь-якою ц!ною [х треба доставити нашому
сус1дов! майору (лаур1дзе. Ёав]ть ц|ною власного хит-
тя. Ё!кому !ншому я дов]рити це не мо)ц.

|-!ос!р!ле обличчя Андр|я посцпово набирало нор-
м€шьного, осмисленого вигляду. його цби скриви-
лися _ я так | не зрозум|в, хот|в в1н засм!ятися чи 3а-
плакати _ 1?, пересиливши себе, в|н схопив сумку й,
петляючи пом!х м|нометними ви6уами, поб!г до (ла-
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ур!дзе. майор був неабияк 3дивований, якого чорта п!д
час бою я переслав йому книжку...

]_1!д чао наступних бо[в Андр!й хоробро воював, був
поран ений, але, !|[@ найвФклив!ше, 3ал ишився живим.

- Фт добре, Андр|:о: ||{@ ти цп. 8>ке з
п!вгодини яктебе ]цукак). 11п у польов!й
сумц! дуже ва)клив! таемн| папери. Будь_
якок) ц|но:о !} треба доста вптп на1цому
сус:дов! майору (лаур!дзе. Ёав|ть
ц!но:о власного життя. Ё|кому !н:шому ь
я дов!ру1ту! це не можу. ' 

'
Ах раптом дв! м!нометн! батаре| перенесли вогонь на

позиц|[ сус!днього Ахалциського 6атальйону. [1ерший
з€шп ударив перед окопами метр!в за о|м_в1с!м. 9 все
ч!тко бачив. 9к правило, насцпний залп лягае на 10 -12
метр1в дал!. 1ому досв!дчен| в]йоьков] або залишаються
на м]сц!, або пересуваються кидком метр!в на 20 упе-
ред, щоб вийти ]з зони оботр!лу. Ахалциський6атальйон
було сформовано з 18 _19 р!нних юнак!в, яких не те що
навчити - обмундирувати не встигли. [1!сля першого ж
3алпу вони' як 3грая переляканих горобник!в, п!днялися
з окоп!в ! кинулися т1кати. Ёа схил1 гори, праворуч в!д нас,
'|1 накрив другий залп. 8идовище було ж€ж'1иве. Разом
|з уламками кам!ння в небо полет!ли скривавлен! клапт!
п1дхачк!в' кашкетик|в. } так! моменти проклинаеш дядь_
к]в !з великими з!рками, що сидятьутилу ! посилають на
смерть д!тей.

[.|.]кода хлопц|в, але треба подумати й про сво1х.

*
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] знову Рута

[!1д вогневим прикриттям першого й другого ро[в
трет|й в]д!йшов задороц |там закр]пився. 3а ним уоп|ш_
но переправивоя другий р!й. 3алишився перший р!й та

розв!дники.! цейчас я ра3ом !з сотником був на першо_
му поверо! будинку, де розм!стився головний команд-
ний пункг. 3ненацька на другому поверс! заотрекот|в
кулемет. €отник здивовано позирнув на мене:

_ 9к це так!? } нас лише два кулемети, й о6идва,
зг!дно з наказом, повинн1 буи натому боц!, прикривати
ово|м вогнем в!доцп решти б!йц!в.

[1отрапити на другий поверх можна було т|льки зо_
вн!шн!ми сходами татераоо0, ]4@ проотр!лювалися про_
тивником. [1!дотавлятися п1д кул! дрке не хот]лооь, а'те
мусиш. €отник рвонув нагору' як справжн|й спринтер. 9
за ним. 6ходинки ах 3агули п!д ногами. [!онад головою
прол!тали уламки м!н та свист:ли кул!. 3ахекан], але ц!л!,

ми вломилися на другий майхе зруйнований поверх.
Б!ля пролому в дальн!й ст!н| стояв ройовий Фбух ! довги-
ми чергами6ив кр!зь пройму в!кна. 9 поглянув на сотни_
ка _ й у мене в]д]брало мову. 8!н аж поб|л|в в|д лю{.

- @бц! 9ому не в]д|йшли з!сво|м роем?

- ].]-[о? @це я буду перед москалями в!дстпати?|ая
до останнього набою буду в!дстр!люватись, а свою по_

зиц!ю не залишу.
_ Ёе будеш ти до останнього набою в]дстр|лювати'

€9, _ ска3ав, як припечатав' сотник | потяг з_за спини
автомат.

_ ]-{е чому ж? _ веред'!иво_недов!рливо 3апитав
Фбух.
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_ Бо я тебе власноруч прямо на м!сц1 розстр!ляю. 3а
невиконання наказу.

@бц збл!д, нахилився, миттово позбирав сво[ .па-
оочки)' 3акинув на плеч] кулемет та6лискавично кинув_
ся до дверей. !орогою перелякано пробурнав:

_ | чого б оце я так псицвав? 1ак би одра3у ! сказали б.
Ёа оходах в!н за щооь перечепився ! загрим]в вни3.

€кладалооя врФкення' що хтось спустив сходами м!шок,
повний металевих каструль. 9 нав!ть подумав: чи в!н,

бува, не вбився? |а зап'ятнадцять хвилин його кулемет
рке стрекот!в з !ншого боцдороги.

Ёа той час' коли ми спусти лисьуни3' ус! наш! вхе в!д|-
йшли.3алишивоя т!льки один автоматник !з рою розв!д_
ки _ [вях. Ёа прощання я заскочив у прим|щення штабу,
поклав на диван дв| гранати в!д Рпг_7, ряоно полив при_
м!щення гасом 3 лампи йп1дпалив.

@т ! все' прощавай, [|1рома. 3алишалооя найважче _
проскочити дороц' коли на п'яти вже наоцпають роо!_
яни. 6ходу перескочив, але вхе на другому боц] мене
таки на3догнала куля. } стегно.' 9 перекотився п!д при-
криття ст!ни якогось нап!взруйнованого будинку. 8огонь
був наот!льки щ|льний, що немо)кливо було п!дняти го_
лову. 1а я ч]тко бачив усе, що робилося надороз|. ] не м]г
зрозум!ти''на що х чекають сотник та |-{вях? Рос1яни п!_

д1йшли вхе на кидок гранати' ще трохи _ йбуде п1зно.
Раптом пролунав сильний вибц. }{аш командний

пункт охопили цстий дим та полум'я.
€користавшись |з цього, сотник 1з 4вяхом рвонули

через дорогу. 1а нерез цкуруд3яне поле навперейми [м

р<е б!гли з десяток рос!йських оолдат!в. 8они програва-
ли противнику лишень к|лька секунд, але цими секунда-
ми вим!рювалооя хиття вт!кач|в.
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Аоб]гши до середини дороги, сотник в|дчув' що не
встигао, тож став на одне кол!но й в!дкрив вогонь. |_{вях

став позаду ! понав стр1ляти через голову сотника !сти'
ма. } такий спос!б вони намагалися' сконцентрував_
ши вогонь' притиснши ворога до земл| й цим виграти
отих к!лька дорогоц!нних секунд. !{е ]м майхе вдалооя,
але в цей момент позаду !_{вяха роз!рвалась м!на. 9к
3'ясувалося п!зн!ше, в!н прийняв у спину ! ноги близько
сорока др!бних уламк!в зал |за та кам|ння.

4вях упав на дороц, сотник 3авалився на л!вий б!к,

але пот!м п]дв]вся. }ламок м!ни пробив п!дсумок, р1хок
]з набоями 1застряг у нього в стегн! п|д шк|рою. це було
останне, що я побачив, бо 3непритомн!в.

9им усе це зак!нчилось, я д!знався в тб|л!ському шпи_

тал! €вятого [еорг]я, де лежав в одн]й палат! з паном
}стимом.

@отник }стим

Ёа трет!й день бо]в за |1!рому оищац|я значно пог!р-
шилась. йоя по|здка до :лтабу корпусу н!чого не дала.
1щ, на м|сц!, ми повн!отю втратили бойову !н!ц!ативу.

Будь-який заст!й у в!йськов!й справ! веде до поразки.
Без руху вперед во|н швидко деградуе. @оновою ефек_

тивност! д!й !з перевахаючими силами ворога е вогонь
та маневр. Р{]того, н! ]ншого в нао не 6уло.

у вуличних боях наща перевага в артилер|| зво_

Аилася до нуля. йи могли потрапити п!д удар влао_

ного артвогню. Ёа в|дм!ну в!д нас, рос|яни активно
використовували м|номети ' яких у нас не було жод_

ного. (р1м того, зак1ннувалися 6оеприпаси, не було
води.
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€тановище ускладнюв€ша вкрита л!сом гора в нашо_
му тилу. [_!!сля пан!чно] втеч! ахалциського батальйону
рос!яни могли по н|й вийтидо нас утил. [т4|нувати? 8и не
пов!рите, будете см!ятись: протип!хотна м1на 6ула в нас
лише одна. Але як людина в|йоькова' я знав-' що не за_
вжди треба ставити суц1льн! м1нн! поля, щоб блокувати
дорош або якуоь площину. Аосить переконати проти_
вника' що ]х там поставлено. йало знайдеться охочих
перев|ряти це на соб!.

.Ёевдовз! це п!дтвердилося. €пробувавши нас о6эйти'
москов]ти наштовхнулися на нашу однесеньку м|ну й

дал! не п!шли.
Але загалом вих!д був один - в|дсцп.
[!!!й план в!дсцпу не зустр!в заперечень, кр1м одно_

го. 8суперен ус!м в!йськовим канонам я вир!шив в!д-
хоАити останн!м. 3агалом, в!доцп _ це найскладн|гда
в!йськова операц|я. !уже чаото в!н перетворюеться на
втечу' що опричинюе величезн! втрати. Фт я й вир!шив,
що коли командир спок!йно сидить на м]сц! й пощрюе
цигарку, то во!думають _ це не втеча' нав!ть не в!дсцп,
це просто маневр, буденна зм!на позиц!й. 3 часом ви_
явилося' що це не 3авждитак. Але в моому конкретному
випадку _ спрацювало.

Ёе вдаватимуся в подробиц! останн!х хвилин у |!!ро-
м!. [хдосить реал1стинно описав ройовий Рша.

3гадаю один 1з найтяхчих момент!в в моомухитг|.
33аду на мене навалився |_[вях ! повол1 сповз на бру_

к!вку. } той самий момент я в!днув сильний }Аар у пра-
вий б|к.8!д неопод!ванки п|дсконив на повний зр!ст ! в!д-

разу ху праву руку наче канчуком вдарило.
[1лече напрр(ую, а рука не слиаоться _ висить' як

чрка. [1оглянув _ рукав мундира роз!рвано, б!жить кров'
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уламки к1оток стирчать' але болю ще не в!днуваю. €ди-
не' кршилось у голов! - чому к|отки не б!л!, а блакитно-
го кольору?

А тр зно ву москал ! в цкурудз! завовц зились. Ё авряд
чи зараз зм|г би повторити те, на що спром!гся тод|: л!_
вою рукою п!дняв автомат ! розрядив усе' що було в ма_
газин!, в цкурудзу. Ёахиливсядо 4вяха,9}0 - в!н щооь
бульконе, на цбах кров п|ниться. 8стиг подумати: .€хо_
хе пробито леген!,.

_ Ёе кидай мене, оотниц' - ледь чугно шепоче. _
,{,острель...

[1росити легше' н!х зробити. ! не т!льки психолог!чно.
[4агазин автомата порохн!й, одн!ею рукою його не пе-
ре3арядити.\ай м|й чао зак!нчуеться _ кров !з руки так
хвецяо' що вхе в чобот! х'!юпае' та й стегно д})ке поча_
ло бол!ти. Розр|заю нохем штанини дивлюся _ з ноги
отирчить уламок зал!за. Ёапевно, прошивши наскр|зь
п!доумок та мага3ин !з набоями, в!н втратив силу та й
3астряг п1д шк!рою.

]|-[о х робить у таких випадк€х грамотний, досв!дче_
ний оф!цер }Ё6@? ['!равильно, ви вгадали - витягао
брудними руками уламок !з рани таслинить болюче м!с-
це.

! полон здаватиоя не мохна. Р!аш| противники люАи
несн!, .благородн!,, ще перед початком бою попере_
дили| .!,охли, в полон не здавайтеоь, ми з вас 3 хивих
будемо шк!ру дерти>. 9 [м в!рю. \а й !з дитинотва тер_
п!ти не моху ф!зинних розправ. Ао того х' на ковн|рах у
мене по чотири маленьк] тризубники (в|дзнака сотника
унсо) тох на здирання шкури' 3 усього виходить, м!й
номер перший. 1ому виймаю гранац' лягаю порун !з
!_[вяхом. 8ир!шив вирвати к!льце, коли дочекаюся роо1_
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ян або х коли в!д втрати кров! почну п!дсунетьоя непри_
томн!оть.

)(очетьоя докладн ]ше 3упи н ит ися на гранат! Ф _ 1 . |-{ей
шедевр в!йськового мистецтва не один раз ряцвав мен]
хиття. Ёа халь, я не знаю пр!звища чи хоч !мен} конотрук_
тора ц!е] гранати. 0рийнято на озброення 1;'[ було ще до
першо[ св|тово[ в|йни. Ф-1 - найдешевша у виро6ни-
цтв! й найстрашн!ша в бою. } Рос![, Ё!меччин|та !'1ольщ!
!] називають (лимонкою>' у Франц!].й Англ|| - 

(анана-
с!вкою,, на Балканах _ черепашкою, в }кра|нськ|й по_
встанський арм!| |[ називали '(репанка,. []]д цим !менем
вона 6ула й у нас. </!имонка>_(репанка, е найпотркн[-
шою'3 ус|х рунних гранат 3а вр€)кальною д!ею осколк!в
! найзрунн!шою у використанн!. |снуе помилкова думка'
що ребра на [[ корпус!-нерепашц1 !снують для зручноо_
т! под!лу на осколки. це зовс!м не так' [х зроблено для
3ручност! тримання в руц! та прив1язування А@ ч@гФ-
небудь у раз| використання як ро3тяжки або протип!хот_
но] м!ни. !снуе модиф|кац!я гранати Ф-1 _ Ф_5 з р!зни_
цею втерм|н!спрацювання запалу. 8 Ф-5 в|н спрацьовуо
за9,7 секунди. 8|дм!нн!сть т|льки в кольор| самого 3апа-
лу * в Ф_1 в]н б!лого кольори в Ф-5 червоного. 8ико_
ристовуетьоя як протип|хотна м!на. []озаяк у складено_
му вигляд! гранати не в|др!зняються одна в!д одно|, ми
чаотб використовували Ф_5 як м!ни сюрпри3и. !-]1сля
виконання завдання !м!цвали пан!чну втечи залиша_

_ ючи з рештками амун!ц![ к!лька Ф-5. Р!зниця в терм!_
н! д][ запал!в ставала фатальною д'!я охочих п|;д6ирати
трофе[.

€ам корпус гранати Ф-1 в|дл:ивають 3 так званого (су_
хого> чавуни п!сля вибцу бризантного заряду в!н розко_
люоться науламки завб|льшки вБ горошинидо о!рниково[
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гол!вки з нер!внимирваними краями. 3агалом такихулам-
к!в щворюоться до чотирьохсот (!)Аос] н0со не може по-

яснити, чому за ви6ру (репанки) на поверхн! земл! розл!т
осколк]в перевс)кно йде навс!б|ч | д}гхе ма1о вгору. !_!ри

цьому трава викошуоться в рад]ус! 3 м. Ёа дистанц]] 10

метр!в противник отримуо 5-7 осколк!в, на в!дстан! '!5 мет_

р!в - не менше двох-трьох. 1ому на близьких дистанц|'
ях в]д ви6уц гранати не врятуо й бронежилет. @околками
пос]че облиння, руки, ноги. Ёав|ть найменший |з них, влу_

чивши в шию, принесе смертний вирок. }б!йнуоилудр!бн|
осколки збер!гають до 100 м, б]льщ! - до 250. 8и6ц Ф_1

в прим|щенн!'- отов1дсоткова смерть. Ао маси безлад-
ного рикошец осколк!в додаеться потркна ударна хвиля|

що оама по соб! спричинюе концз!ю та виводить з ладу. |

в |-|ьому випадцу бронехилет не допоможе
3 вищена3ваних причин для звичайних п!хотних п!д_

розд!л!в гранац Ф-1 рекомендують'використовувати
т]льки як оборонну. Але опециф!ка бойових д1й гсп-
унсо часто ставила нас у нестандартн| оицац]!], не пе_

редбачен| статщами та каб|нетними регламентами. Ёе_

щадна сила (лимонки)-(репанки,, дае шанс завершити
под]| на користь !н|ц!ативних та винах!дливих, але т]льки

за ]| вм!лого використання. Ёаприклад _ на близьких

дистанц!ях оперативного бою, у раз! раптового з!ткнен-
ня 3 групою противника' граната 3акидаетьоя 3а спини
ворога. (инувши |[, ви прикрит! в!д осколк]в, а проти_

вник ,виявляеться затисншим м!ж стр!лецьким вогнем

уприцл та розривом гранати позаду. } бойов|й практи-

ц! блихнього бою цей неокладний прийом в€)кко пере_

оц!нити. 8!н особливо допомагае в л!с] або в населених
пунктах' де противник мохе з'явитися миттево, й замах_
нугиоя гранатою вхе немае чаоу або не до3воляо'т!сно'
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та прим!щення. у л!с! ж, коли 3аховаоться 3а деревом
противник' граната 3акидаоться вгору, в крону дере8?,
де 3атримуоться його г!лками й, падаючи вни3 , 3Абухае
в пов!тр! або поруч !з ворогом (цеи винах!д н!мецьких
егер!в в!дпрацьовувався в боротьб! з парти3анам и).

намет! несли в тил.
Ба моо щастя, в цей час два наш! ро| перейшли в

контратаку' чим | вряцвали мен! життя. !_{вях загинув'
його чотири з половиною години на плащ_намет! несли
втил. }о! серйозн| поранення в нього 6ули в спину.8|н
з!йшов кров'ю, духе мучився.

8загал:!, доля його в!4/1?вала якоюсь м!стикою. 3адвадн1
до описуваних под!й отець Роман, наш полковий капелан,
провадив слркбу Бо>щ. Ёа молитв! стояла вся сотня, нав1ть
грузи ноьк! союзн и ки п !дходил и на 6 лаг ооловен ня до свяще-
ника. 4вяхединий в!дмовивоя цйуватихрест.3аявив, що в!н
сатан!ст. .,{урниця _ звичайн! юнацьк! витребеньки)' _ по_

думав я. 1а насцпного дня ми вели бо] 3а якесь невелике се_
лище. !_{вях зняв черевики 3 убитого - тому вое одно вони
вхе не потр!бн|. його попереди ли- ф погана прикмета. к9
в прикмети не в!рю,' _ оказав в|н. 9ерездв| години (сл!пою)

цлею йому в!д!рвал:о каблукз цього черевика.
А нерез день страшна смерть' 9к кахщь _ без ко_

ментар!в:
йене й ус!х наших поранених допомогли винести

з бою грузинськ! солдати. Бвакуац!я проводилась п1д

1а Ёа мое щастя' в цей час два на:ш| ро:
т перей:ш лу. в контратаки чим ! врятували

мен| життя. 4вях загинув, його {@_
тир1^ з половино}о години на плащ_ }}
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щ!льним м!нометним вогнем. €хил гори, по якому вино_

си;лм поранених, проглядався з рос!йського боку. (оли
вони нас пом!чали' то в|дкривали сильний м|нометно_
кулеметний вогонь. 8раховуючи, що б!льш!сть наших
було поранено в ноги' справи були кепськ]. Ёеоц!ниму
допомоц нам надали грузини, по два_три рази вони по-
верталися п!д вогнем на3ад, щоб винеоти во|х поране_
них.

1рьох в!йськовик!в ]з 3агону.майора (|лаур!дзе п 1д час
поряцнку хиття укра1нц!в було серйозно поранено.

1раплялись ! курйо3и. (оли був уже в шпитал] в 1б]_

л]с!, до мене в палац зайшли' пров!дати наш! сою3ники
* гру3инськ! оф1цери. !']ринесли коньяк' фру:сги.Аобре
випили, почали 3гадувати останн!й 6.й. я розпаливоя,
роз|йшовся' як ото кФкугь, _ щоб я був таким'ро3умним
зараз, як моя ж!нка пот!м. [1очав критикувати д!!] грузин'
ських п 1дрозд!л!в. 1!т]леб] запитав:

_ 1о ти що' вважаеш ус|х грузин|в бояцзами?
_ н1, чому {, _ в!дпов!даю. * @т командир Ахалцих_

оького батальйону. }весь батальйон розб1гоя, а в!н один

до к!нця зали|дався 3 нами. 9 нув, як в!н кричав: "9 тг! 9
невт!к! 9звами!".

1!т!леб1 почухав потилицю:
* @дначе на всю !-руз!ю один хоробрий грузин в!д_

шукався. ] в того пр!звище [|евченко.
9 захлинувся коньяком. 9к це?
_ 8се просто, в нього батькоукра|нець' а мама наша'

гру3инка.
Ёадал! ми досить часто зустр!нал ися 3гру3инами, що

мали частку укра[ноько| кров!. 3 цього нав!ть хартували:
.А зараз укра|нешь 1абакошв!л! виконао грузиноький на_

родний танець гопак).
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9к р<е було сказано' п!сля надання першо| медично|
до по м о ги вс|х по ран е н их укра|н ц! в пе ре п рав или в|б| л1с!,
в шпиталь €вятого !-еорг!я, азагиблих' 3а сприяння гру_
зинського уряду, доставили в }кра|ну. !нак:ле склалася
доля 1-{вяха. його батько 9би захот!в, щоб сина похова_
ли в €1дум!. .й|й син загинув, 3ахищаючи цю землю. !,ай
же вона буде йому п}хом й останн!м прицлком!, {вяха
урочисто, з в!йськовими почестями, поховали в €цум!в
парку *(урченко,.

..Ауховий оркестр сухумсько| ф|лармон!] п!сля грузин-
ського рекв!ему 3аграв <.0,ивлюсь я на небо та й думку
гадаю).

.0,!знавшись' що ховатимугь загиблого укра!нця' не-
3вакаючи на пост!йну загрозу артилер!йоького обстр!лу,
вшанувати його пам'ять з|бралися сотн! сцумц!в.

: 27 вересня €цум! впав. Ёасцпного дня' д1знав:.шись,
що в парку поховано укра|нського во]на, рос1яни вико-
пали труну й викинули']]'в море. 1а хвил1 прибивали |!:

назад до берега, й тод1 нелюди п!д крики та кривляння
п'яно] казачн| розстр!ляли труну з гранатомета. 9к не
згадати цей еп|зод хоч би'тод!, коли рос1йський уряд
зд!ймао вереск' протесцючи проти перенесення з цен_
тру столиц| Ёстон![ _ 1алл]нна пам'ятник!в сов]тських
солдат! в _ ( визвол ител ! в''.

|!о гр!ха та|ти, <визволя ли> вони Ёстон]ю б!льше в!д
са.мих естонц!в. 1им паче естонц! могли |х ] повчити _
принаймн!, пам'ятники вони не знищили, а перенесли
на в]йськовий цвинтар' цди,де ]м ]'м!сце.
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|стоРичнА дов|дкА
8|д редакц1[

27 липня 1993 Р@к!, п!сля трива'тих бо[в, у ёоч! було
п!дписано угоду про тимчасове припинення вогню' у
як!й Рос!я висцпала в рол! гаранта. 1еремир'я абхаз!в
3мусила п!дписати Рос!я (п|д тиском авторитец Ё. $е-
варднад3е), тому що в ре3ультат! бо[в абхазами 6уло
ц!лком блоковане м|сто €уум! | в|йська Аер>кради ви-
явилися в повному отоненн!.

9к стверд>оче гру3инська сторона, у над![ на те' що
угоду буде дотримано обома сторонами, практично усе
ва)кке озброення гру3инських з.бройних сил було ви'
ве3ено |з ёухум! на кораблях'!орноморського Флоц, |

3начна частина в!йськ такох< 3али|цила м|сто. Абхазька
сторона' у свою черц, 3аявляе, що гру3ини зробили це
в силу гостро[ необх|дност] _ у цей час у сам|й [руз![ ак-
тив!зувалися д![ 3аколотник|в, що п!дтримували 3в!ада
[амсахурд|я. !, щоб приду|!!ити 3аколот' Ёеварднад3е
був змуслений 3няти з абхазського фронц найб!льсд бо'
ездатн! частини' чим 3годом ! скористалися абхази ! п1в-

н !чнокавказ ьк| ополчен ц|.
16-27 вересня 1993 року розгор|вся б!й. що вв1йодов

в !стор!ю конфл!кту як 'Битва за ёуум!". Абхази пору-
!дили перемир'я ! в!дновили насцп. 1!д приводом того,

що гру3ини спробували перекидати в!йська в €ухум| на

цив|льних л!таках, сепаратисти почс,ли справх<не по-
лювання на цив|льну ав|ац|ю, 3били з зен!тних устано-
вок на катерах к|лька л!так|в, що 3аходили на посадку в

аеропорт! €ухум| ([ри |у'134 | один 7у-т54). [акох9 як
стверд)кують учасники бойових д!й (з а6хазько[ сторо-
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ни), знанну роль з!грало одер)кання абхазами в!д Роо![
деяко[ к!лькост! артилер|йських установок ! м!номет!в,
вабезпечення [х необх!дними боеприпаоами ! проведе-
н! навчання бойових розрахунк|в.

27 вересня €ухум! був узятий абхазькими ! п!вн|чно-
кавка3ькими 3агонами (у склад! яких бойовий досв!д
одерх<али багато майбутн!х чеченських терор'ист!в, у
тому числ! $ам!ль Басаев ! Руслан [елаев). |1!сля в3яття
€1цум! було 3ахоплено в полон ! странено 17 м!н!стр!в
прогру3инского'уряду Абхаз!| на чол!з *. !артава.

Ао 30 вересня 1993 року абхазькими 1 п|вн!чнокав-
ка3ькими збройними формуваннями контролювалася
ух(е'вся територ!я автоном|[. Близько 250 тисяч етн!чних
грузин!в, у страху перед реальною | передбачуваною
3агро3ою з боц перемох(ц1в, понали втечу - 3али!!!или
сво[ погое|цкання ! п|одли самост!йно чере3 г!рськ! пере-
вали чи ви[хали в [руз!ю по морю. ]7исле невелика [хня
частина чере3 к!лька рок!в 3могла повернутися додому.
3а деякими оц!нками, в1д рук бойовик!в ! в ход! втеч! за-
ги нул о до 1 0 ти ся ч м и р н и х )кител ! в, ! р е зул ьтат ! ет н !ч н их
чиеток _ найб1ль!!! 

^ласових 
на пострадянськ!й територ|[

* майх<е половина населення автоном![ була 3му|!!ена
3али |дити сво[ будин ки'

1 о раз ка в Абхаз ! [ п р и в ел а до п ад! н н я м о ра'1 ь н о г о духу
гру3инсько| арм![. @дночасно актив!зувалися збройн! за-
гони прихильник!в скинутого пре3идента [амсахурд!я,
що ще мав велику п!дтримку на заход! ,[руз![. 

.|астина

гру3инських в!йськ перейолла на його б[к. [руз|я стояла
п е ред 3агро3о ю п о в н о м а с|!!таб н о[ гро [й адя н с ько[ в | й н и.

8 цихумовах Ёдуард [еварднадзе був 3му!цений за-
явити про 3году всцпити в €!1.0' та просити в!йськово[
допомоги в Рос![. Рос!я <рекомендувала> абхазам 3упи-
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н ити н асцп, | г руз и н с ь к! с и л и 3 м о гл и ско н це нт ру ват и ся
на приду!!!енн|заколоц в 3ах!дн|й [руз![.

| вересн!' 1993 гру3инська фракц!я абхаэького пар'
ламенц в числ! !надих б!>кенц!в була 3му!дена'3а!ти!дити
€ухум| ! пере[хати в [б&|с!. 7аким чином, на сьогодн!од-
н!й момент кр!м не ви3наного оФ!ц!йним [б|л!с! фа;<тин'
ного уряду Абхаз![ продов)кують !снувати тако)< 8ерхо'
вна рада й уряд Абхазько[ автономно[ республ!ки у ви'
гнанн!.

3 23 нервня 1994 року на територ![ Абхаз![ знаходять-
ся <<миротворн|сили> снд _ фактинно це т!х< рос!йськ1
п!дрозд!лй, |4@ дислокувалися тут ран!ш;е. 8здовх< р!ки
!нцр| встановлена 12-к!лометрова <3она бе3пеки,. €ди'
ним районом Абхаз![, що продов)кувала контролювати
[|руз!я до серпня 20о8 ро|ч, була (одорська.ущелина.

€тор!нка 1 13 !з 248

Розд|л 7
[ака в!йна _ не зовс!м чесна гра.

7:;жж;:::::::,':;::;;?'
Буннро<ний 0апай

у тб:,:с| нас розм|стили в шпитал! €вятого [-еорг|я.
Ёезвахаючи на великий брак медикамент]в та облф_
нання' адм!н!страц|я робила все мохпиве' щоб пол|п_
щити наще перебування. Ёад нами одра3у взяло !деф_
ство "@б'еднання укра|нок !-руз!1:,, яке тод! очолювала
{]еся !-онгадзе, мати в!домого укра|нського журнал]ота.
Фдрази в перший хе день' до мене прийшли хурнал!о-
ти республ!канського телерад.о. Розмова велася про
п!дписання договору м!ж !-руз!ею та Рос!ею про припи-
нення вогню та виведення вахкого озброення й техн!ки
з зони конфл!кц. 9 дотримувався думки' що 1отор1я Ро.
с|[ - це |стор!я оманливих договор!в ! невиконаних до_
мовленостей. .[/|ир на (авказ! наотане тод!, коли буде
встановлено сухопуний кордон м|ж |-руз!ею й !кра|ною
в район! Ёовороо|йська>, - 3аявивши це' я 3авоював
неабияку прихильн!сть воього грузинського населення'
яке.на той час дивилося телев|зор.

Ёа другий день мене покликали вни3' у Фойе. 1_!ри|1а-

ли двое гол1в с!льрад ]з (ахет1]. 8они хот!ли взяти до себе
на оздоровлення поранених укра|нсь!<их вояк|в. Фск!ль_
ки обидва хот!ли нашого при[зду, виникла суперечка.
.[1о]хали до мене' в мене такий виноград' вино' бара_
ни _ ммм' пальчики облих<еш!, .Ёе слухайте його, як| в
нього барани; коти обл!зл!|, .[-[е мо| барани _ коти? \а
я тебе!, €ицац!я почала виходити з-п!д контролю. Ао_
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велооя заопоко!?и на.]!их кахетинц]в ] пояонити' що 3а
всього нашого бахання при1хати до них 3мохемо т!льки
п!сля перемоги.

йедичний персонал отавився до нас напрочуд увах-
но. !1-[оправда' мене насторохувало занадто .оптим!с-
тичне) ставлення до мое] прострелено[ руки м!сцевого
х!рурга. його заява мене вкрай насторохила. .€лр<ай,
операц!я дуже скпадна. Ёев!домо' що взагал| з цього
вийАе. А нам вчора завезли класн! н1мецьк! проте3и).

.Ё н!,, _ думаю. 1ак справа не п|де, краще погана'
але своя рука, н!х класний протез. до того х |з (иова
пов!домили - дооягншо домовленост!, що нас л!кува-
тимугь у ки|вському в!йоьковому шпитал!. ,0'о розвалу
сссР ки|вський та ташкентоький в!йоьков! шпитал] вва_
жалиоя найкращими. Фтхе, вир|шили во!х поранених
в]дправити додому.

} дороц нас споряАили за першим розрядом: ков-
баска, пляшка коньяку' а мене ще й, |з огляду на хах_
ливий стан моо| рани, анти61отиками й одноразовими
шприцами забезпечили.

Ао летовища прибули п!зно ввенер1. Ёас завант€)ки_
ли в л!так ! т!льки тод! згадали' що в!н робить пооадц
на до3аправлення в €тавропол]. Ао (иева пального не
вистачало. йохнат!льки уявити, яку (тепл}, зуотр|ч нам
готвали. Ёе було ходних оумн|в|в _ |нформац!я в став_

ропольський Ф€Б вхе п!шла.
\г!и вхе пригоцвал1^ся ночувати в аеропорц' коли за

годину до л1така п!д!гнали циотерну з ав!апальним. 3а_
лишалось т]льки дивув?тись т!й оперативноот!, 3 якою
нашим грузинським дру3ям серед ноч!, п!д чао в!йсько_
вого стану, вд€шося 1] так швидко розшукати. !-'!роблему
х !з пасажирами' що лет!ли до €таврополя' вир1шили
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ще прост!ше. ,[о салону зайэдли гру3иноьк[ прикордон_
ники й заявили _ посадки в €тавропол! не буде, пора-
нених укра|нц!в веземо прямо в (и[в. (ого це не влашто_
вуо - виходьте. ! вхе звертаючись до нас: .[!!его6ар1
(друз!)' д)рке просимо _ гранати окремо, 3апали окре_
мо. |_{е все х таки л!так!"

[1ереконати |х, що жодно] збро|, а тим паче вибщ!вки
ми не ве3емо, нам так ! не вдалооь. 9 здогадувавоя, як
нас труситимугь у (иев!. 1ому, враховуюни укра|нсьц на_

ц!ональну рису - хазяйновит!сть (селянинов! будь-яке
зал!зяччя в господарств| знадобиться)' м!й заступник чо_
тири рази робив ретельний о6шук в!дправлених в }кра_
[ну отр!льц!в. |4о найц!кав!:де, п]сля кохного обшуц в|н

знову й знову зн€ходив в!йськов! .сувен1ри,. @станн!й
'обшук провели б!ля трапу л!така. 3давалося' все чисто.
1а на другий день, п!сля прибугтя в (и}в, я прочитав у га-
зет| - .[1!сля прибуггя л|така 1б]л!с! - (и|в, з укра!|нськи_
ми добровольцями на борц, в см!тниц прибиральниця
знайшла гранат *Ф-1,. } когось в останн|й момент не
витримали нерви _ скинув. 9 здогаду}0€!,[1Ф;

} (и':в прилет!ли вже п!зньо| ноч|. Ёа митниц! нао зу_
отр!ли на диво прив|тно. @ф]цер_прикордонник' з огляду
на мою забинтовану руки нав!ть заповнив 3а мене декла_
рац!ю.-,3 митниками вийшло трохи скг:адн!ше. Ёа запи_
тання до мене' хто я, в1дпов]в _ *майотер наезбиральних
комбайн!в,. йитник (хитро): .А що з рукою?, 8!дпов!даю:
к}пав з комбайна та просто на грабл!, зламав руц'.

[!!итник, 3вертаючисьдо Руита9вора (той на ношах'
|з заг!псованою ногою): .8и з ним?, .Ё], н! ми археоло-
ги,. ,А де копали?" РутА,3амислено загинаюни пальц!:
*} €иум! копав' у йт!субан! копав, але найб!льше дове_
л6ся копа1и в [|ромах..., } цей час 9в!р, п|дняв:дись на
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ношах' ехидно доповнюе: .Фт там я й упав } 9й}, що в!н

викопав' та 3ламав соб! ногу,.
9, не дочекавшись к!нця розмови, п1шов до виходу з

3али. $ене наздогнав поручник Байда: .!-!ане }стим, а
вам не здаеться' що вс! ц| наш] вбит! й поранен! _ да_

ремн! хертви, не наша в1йна? [!!ине десять, двадцять
рок!в, пам'ятатимугь т!льки сво]х ворог|в - йооков|ю, а
про нас забудщь,. :

_ [1ане Байда, пам]ять бувае р!зна. [1!сля того, як |_у-

л!вер перехвор]в на дизентер!ю, пам'ять про нього на3а_

вхди 3алишу'лась у серцях л1л!пщ!в. 1ак ! про москов!т!в.
€удять та пам'ятають за вчинками. @ообисто я думаю,
що рок]в чере3 сто десь у забщому Богом г!роькому сел!
вчитель !стор|| розлов!датиме сво|м учням: .Багато рок!в
тому була кривава в!йна за не3сшехн!оть нашо[ батьк!вщи-
ни 1_руз1|. Було в нас багато ворог|в, ми вс]х]1 пам|ятаомо,
€ше ми н!коли не забудемо й наших брат!в укра[нц!в' як!

один!'з| зброою в рук€х прийшли до нао на допомош>.
(ров н]коли не проливаоться дарма. [1ам'ятаеш слова
п!сн1: ....м1цна та сильна в]д €яну по (авказ,? 1ак от наш!,

д1ди понали з €яну й програли,_ на халь. йи почали з
(авказу. 14о будедал!- побачимо.

Ёа вулиц! нас чекав в]йськовий медичний автобус,

щоб в!двести до шпиталю. Була вже н!н, тому я, еАиний
серед нихкиянин' попросив в!двезти мене додому. |_!е-

реночую,'а вранц! ово|м ходом лоберуоь
!,лопц]ночували в шпитал!. Ёа ранок ми во|зустр!лись

у прийомному поко]. 9екали б]льше години. 8|днува_

лось, щось !де не так. Ёарешт! зайшов генерал_майор,
нача'1ьник госп|талю: .8ибачте, хлопц|, але 3 вашою
госп!тал!зац1ею н]чого не вийде. 8нора ввенер|до мене
зайшли двое в цив!льному, показали посв!дчення, .3до_
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гадайтесь якого в|домства, та 3аявили' що й не так!, як
я| вил1тали 3 арм!т без пено!т, тож мушу 3ак!нчувати цю
комед!ю, бо ки1воький в!йськовий шпиталь не е м!сцем
дл!я л!кування недо6итих бандер!вц!в. Фтож вибачайте,
але н!чого зробити не 3можу,.

я попросив хай хоч перев'я3ку 3роблять, бо рана
на руц! вже набрала якогось зеленого п!дозр!лого ко-
льору. (3верн.ться до будь-яко]' апте(А, гадаю, вам не
в!дмовлять, 4А н!чого 3робити не мо)щ, зро3ум!йте, ] 8

мене о|м'я, д!ти>.

з цього часу почалися мо!'понев!ряння
з пораненок) руко]о. (уди т|льки мене
не возу.лу.= /1ьв]в, ]'ородок, |ваЁ@_
Франк|всБ(, ](олом у,я. }}

*

Ёу що х' хоч почервон1в, ! то'добре. !,оча справд1,
зробити в!н н|чого не м|г. (омандний склад €Б[ во! ц!
полковники й генерали' заробляли сво} погони ще в (!-Б,
в боротьб! з славнозв!сним' укра[ноьким бурхуазним на-
ц|онал|змом. ]| ж' що прии']1ли в (контор}, за незалеж-
но1 }кра1ни' мусять танцювати п]д дудочку кер]вництва
або х повил!тають з роботи.

3 цього чаоу почалися мо] понев|ряння з поране-
ною рукою. (уди т!льки мене не возили: /!ьв!в, |-ородок,
|вано-Франк!вськ, (оломия. ! скр|зь одна в|дпов!дь -
операц!я духе складна. 1реба з1брати докупи двадцять
два уламки, а це духе окладно. :'

]нколи охоплював в1дчай: вийтихивим |зтакого пе:ога й

}'ке туг, удома' в }кра[н|, втратити руц. ] т!льки чере3 три
м!ояц| я знову ]о пинився в (иев!, в !нститщ! травматолог!].
1амтешн] фах!вц!, оглянувши мою ру]<у, 3аявили _ якщо
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хтооь ! змохе з!брати вашу руц, то це т!льки професор
(рихан1во ький,зав!дуючий кафелрою в!йськово-польово]
х|рург!| (и1вського медичного !нстип7ц. 9кщо в!дмовить !

в!н,,б!льше не в|зьметься н0по.
| ось настав вир!шальний р,;тя мене день. } палац

заб!г невеличкий, жвавий рудий галичанин: "Ёу що, де
наш (армелюк? Багато москал!в завалив?, Ёу вое, ду_
маю' принаймн| !деолог]чних розходхень у нас не буде.
8!н оглянув руц, подивився рентген!вськ| зн|мки ] кахе:
<8се, мийте, брийте, гоцйте до операц!]>. "А коли опе_

рац]я?> _ запитав я. "1а думаю, 3а годину й почнемо'.
'3агадкова людська психолог!я _ я три довг| м!сяц|

благав Бога, щоб прискорив процес розв'язання про_

блеми 3 моею рукою' а туг запан!кував. |1очав щось сю_
сюкати про завтра, а може, краще нав!ть узагал! з поне_

д!лка... .Ё!яких 3автра _ негайно на ст!л,
!ловити момент, коли я почнув!дключатися п]дд!ею

анестез!1, я так ] не зм]г. {ерез чотири години все було
зак!нчено. йо| к|стки прикругили до двох металевих
штир|в. Ёастр!й поували лише страшн! бол], коли в!дхо_

дила анестез1я, та думка про те' що через п!вроку рущ
3нов доведеться р!зати, щоб зняти штир|.

9ерез два тижн1 я випиоався з л!карн|. 11а6лижали'
ся вибори в 8ерховну Ради з огляду на це урядов! кола

ро6или все, щоб будь-що зменшити .)!анси нашо| парт!1

пройти в 8ерховну Раду. ['!!д чао проведення спортивно_
го вишколу було спровоковано арешт одинадцяти член!в
нашо1 орган!зац|!. 3а Ёратами опинився ! я. Ёас намага1и_
оя звинуватити в найманотв!. ,0,овести це практично духе
вФкко. !снуе закр1плене постановою Ф@Ё визначення _
комбатант. (омбатантами мо)юль бщи цив!льн! особи *
партизани' ополченц], добровольц!, б!йц! орган!зованих
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ри|в опору та учасники нац!онал!ьно_визвольного опо_
ру. 1хня участь у збройному конфл!:<т! буде правом!рною,
якщо |1н! д!': в!дпов!дають чотирьом основним вимогам:
мають особу в|дпов|дальну за д!] ово!! п|дл:еглих; мають
в|дпов!дн! та пом!тн! здаля в|дзнаки - форму одяц; в!д-
крито носять зброю; виконують норми та принципи права
та 3аотооовують 11 у пер!од збройного конфл!:<ту. !_{| вимо_
ги закр!плено в *еневських конвенц!ях 1949 роц, й ми
дотримувалися вс!х]х. &е 1977 роц було прийнято 1_й

додатковий протокол до *еневських конвенц]й, зг]дно з
яким найманець позбавлявоя прав комбатантата в|йсько_
вополоненого (ст.47). Фа:сгично це давало право чинити
оуд та розправу над ким завгодно лиш на п]дстав! зви-
нувачення в найманств!. !_{ей протокол п!дписала т|льки
!кра[на та ще к]лька африканських дерхав.

с шА, 8ел и коб р ит ан|я, Рос! я' та б!л ьдд ]сть кра|н с в!ц це й
протокол не п!дпиоали' по3аяк в]н !стотно обмех9е права
люди н и. !кра|ноький же уряд, намагаючись догодити йо-
окв!, п!шовдал:!, вносячи зм|ни в укра|нський крим!нальний
кодекс. 9гаття 63 _ 1 про найманство: вербування' ф1нан-
суван ня' матер!альне забезпечен ня, навчан ня найман ц!в з
метою використання в збройних конфл!:сгах !ншихдерхав
а6о у насильницьких д|ях, на пов€шення дерхавно[ влади,
або порушення територ!ально| ц!л!сност|, а так само ви-
користання найманц|в _ караються позбавленням вол!
на строк в!дтрьохдо десяти рок!в. !часть без дозволув!д_
пов!дних орган!в дерхавно[ влади у збройних конфл!кта<
|нших держав з метою отримання матер!ально] винагоро_
диа6о !ншо[оообисто[ вигоди _ караеться позбавленням
вол! на отрок в!д п'яти до дванад:цти рок!в.

-3апитань виникае багато. 9ому судять укра[нця, що
воюе в склад!азербайддансько[ арм!|, але хвалять укра_
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|нця, що воюе з афганськими повстанцями на кордон|
з 1адхикистаном? | один, 1 другий п1дписали контракт'
мають стацо комбатанта. €отн! громадян }кра1ни про-
ходять слр<бу в лавах французького !ноземного лег!ону
при|ждхають у нас в!дпустки додому, ходять на танц| у
форм|лег!онера, й н!хто |} не пересл!дуе.

3 одним таким лег!онером у мене в!дбулася ц|кава
розмова. ,{о н0с у штаб унсо серед б]лого дня в по-
вн!й ун!форм! французького !ноземного лег!ону прий-
шов простий укра|нський хлопець' що 3 села [йотови_
л1вка (и]всько] област|. !-1ро шо ми 3 ним говорили .* не
важливо.,€права в !ншому: я' нещодавно в1дсид!вши в
[!ук'ян1вському с!3о начебто за найманотво' 3дивовано
3апитав: *]обою не ц|кавилась м!л!ц!я? 8се_таки ходиш
в|дкрито в !ноземн|й форм!?>г ,

_ 1_{!кавивоя' наш д!льничний м!л!ц]онер. '[1!дходив,

розпицвав, ск1льки нам платять у лег!он| та як туди
мохна потрапити'на якихумовах. 9 вам дивуюся, пане
кур!нний, невхе ви не зрозум!ли: доки лег!он не зач|пае
|нтерес!в Рос][, нам, укра[нцям, црбуватиоь немае про
що.

!!уя вам диву}ося' пане кур|нний' нев}(е ви
не 3ро3ум1ли: доку1 лег|он не 3ач|пае
|нте!ес|в Рос[:_, нам' укра]нцям' тур6}'
ватись немае про ]цо.
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пра|сично немож'1иво. Бо п]д ц!статт| потрапляо |,ем|н_
гуей, лорд Байрон, б!йц] !нтернац|ональних бригад в |о_

пан![.
Фо;<е, во! в!дом! процеси в друг|й половин! {{ отол!т_

тя зак[ннувалися винесенням вирок!в по,статтях за кри_
м ]нал ьн! злоч ин и : незаконне перетинання' кордони угон
л|така тощо. 3винуватити нас у чомусь под!бному було
в€)ккувато' тому сл]дотво 3атяцвалось, проте й не при-
пинялооя. 1!, >со хот!в нао 3асадити будь.що, абсолют-
но не переймалиоя 1нтересами держави,. 8они бачилив
нас не ц1нний 6ойовий матер!ал, а ли1!.]е пол]тичних кон_
курент!в. 9к в!домо' 3 ворогом ще можна домовитись.-
3 конкурентом н!коли.
,' 9кщо'ув€)кно ознайомитися з командним складом

арм!| сщА' то видно, що,майже весь в!н мае бойовий
досв!д, на6уий у (оре1, 8|етнам!, |-1ерськ!й затоц]. [1ря-
м| нащадки Британсько] корони проходять обов|язкову
олркбу в арм!|, зг|дно з |зра|льськими 3аконами людина,
що не олужила в арм!| або не проходила ре3ервну.в!й-
ськову п|дготовк}, Ё€ мохе поо|дати дрржавн| посади.
Рос|я х нездарно розтринькала та обплювала св!й,,зо_
лотий фонд афганських ветеран!в, за що заплатила, та
й нин| продовжуе платити кров'|о. 

'

{аси позиц!йних 6атал1й час!в [-!ершо| та ,!,руго| св!.
тових в"!йн в!дходять у минуле. Б]льш]сть сучасних кон_

фл|кт!в в!дбуваються 3а в!дс!ггноот1 суц!льно] л!н!] фрон_
ц, з!ткнення !дщь малими маневровими групами (до ку_

реня) в населених пунктах, важколосцпн!й м]сцевост!.
[озаяк укра[нська арм!я не мао такого досв!ди то без
к!стяка комбатант!в }Ё€@' що мають за плечима бойо_
вий досв!д !-.1ридн!стров'я, (авказу та 3акавказзя, }кра_
|на буде приречена на поразку. 3аспокоювати себе, що
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€кринька в!дниняеться просто - намагання догоди-
ти п!вн!чному сус1ду. 9кщо в йоокв! стрихшь н!гг|, то за
давньою холопоькою звичкою в (иев] в!друбують паль-
ц!. [!роте' якщо увФкно вивчити !снуюн! норми' то отане
яоно:довести в суд!, щотой читой чолов!ке найман4€й,
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конфл|кти обминули }кра[ну, не варто' хочеш жити в
мир! _ гоцйся до в!йни.

1им часом у (оломи| мене ви6рали кандидатом у на-

родн| депшати }кра[ни. 3а тод|шн!м законодавством
мене було зв|льнено з-п1д варти на час проведення ви_

борно! кампан!1. Р!а проведення аг|тац!йно| роботи ор-
ган!зац!я виА1лила мен| ах 50 п!вн!чноамериканських
долар|в. [о зак1нченн| виборно| компан]] я повинен був
або потрапити в парламент, або назадубуцегарню.1ож
довелося постаратись. Ёа диво' незвФкаючи на м|зерн[
кошти я набрав 28о/о та був другим. 4е, звичайно,6ула
перемога, але в парламент я не пройшов. ]ч/!й конку_

рент [1авло викориотовував потенц!ал громадсько1 ор-
ган!зац!| .[росв|та>. [1о ццульських селах розвозили
вантаж!вки з бельг!йським маргарином, рисом' греч-
кою. "9кщо пан []авло ще не в парламент!, а вхе нас так
обларовуо, то що хбуде, коли ми за нього проголосуе_
мо?'|-|роголооували- гречки б!льше н!хто не прив!з.1а
й пан [1авло чомуоь на насцпних виборахбалоцвавоя в

!нш!й област!та в 1ншому район!.
8се_таки 1994 року патр!отинний дисеред м]сцевого

населення бувдосить виоокий. (оли засцпников! про-
курора (оломи] з (иева над!йшов наказ заарешцвати
Бобровина та етапувати на (и[в, то в]дпов!дь була така:
при1'хдхайте ! зроб|ть це сам|, а я подивлюсь, як у вао
це вийде. 9 туг пост!йно хиву, | кохен знае, де моя мама
корову паое 1вякий дитячий оадок моя дочка ходить.

Ёа жаль, це мене не ряцвало, довелося п!ти .в б!га,.
Ава м!ояц! силов! структури намагалися мене виоте_

)(А\!4; ввФкаючи, 149 9 буду прориватись у |_руз!ю або в
|-1ридн!стров'я. }весь цей час я пров!в у наших добрих
друз!в у Б!лорус1;1а чао минав, мен!треба було лягати в
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л!карню зн!мати мо[ металев!штир1, викручувати з к!сток
шурупи. 3няти |1 фахово могли т!льки там, де й стави-
ли. @п:<е' доля та обставини привели мене 3нов у (и|в.
9 знав, у л!карн| мен! н |чого не загрожув€шо б, треба було
т!льки цАи добратись. Але; як кахшь, якщо ти дурень'
то це надовго. |-'!еред тим' як лягти в л!карню, я вир|шив
зайти в штаб унсо в3яти парт!йних га3еток, щоб було
що почитати' лежачи в палат!. }{!коли не переоц!нював
свою персони тож | гадки не мав' що протягом двох м!_
ояц!в за входом у штаб унсо велося безперервне спо_
стерехення з метою виявлення та 3атримання мое|
особи. 3".ц" ж хлопцям 3 <нарухки>' як м!н!мум двом
оф]церам, треба було платити 3арплац, та вчасно' не
3атримуючи' як шахтарям. Бо почали6 санкувати.

(оротше 
' на вулиц!, тонн|ше, на йайдан| Ёезалех_

ност!' до мене п|д!йшов м!л!ц!онер: ваш!документи? Ав
мене повний наб!р разом !з л!карняною книжкою.

[!ерев!рив | в!дпуотив. Ёа йайдан! 6рати побоя_
лись_ багатолюдей. Фце мен! Богдавав оотанн|й шанс:
такс!, тролейбус та т]кай кудись подал|. [а мене поне-
сло в метро' де б|ля црн!кет|в 1 взяли. Брали профе_
с!йно, вчотирьох, !з наручниками. 6удячи з |нтелекц та
мови _ сп!вро61тники ['!енерського Р88€ (иева'

! машин! в!дбулася ц!кава розмова:

- 1ь: же киевлянин' не западэнец' бендэровец.Аа_
лась тебе эта !краина?

_ (и?в * отолиця }кра|ни' тох я укра|нець подв|йно,
до почесного звання бандер!вець ще не дотяцю, але
старатимусь. ! в3агал!' ти чого ж вт|шаешся? 9кщо не3а-
лехна}кра|назагине' мине р|к, може, А8?, !хтось !зтво11
хе п|длеглих налише _такий-тотакий_то 3а бурх9азно-
нац1онал]стичного уряду слркив в укра|нськ1й м!л!ц]т. в]-
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зьмшь тебе в най6ли>кчий п!двал та 6итимугь' доки не
п!дпишеш', що ти онук [:!етлюри та не3аконно народхе_
ний плем!нник японського |мператора. 9итай увахно !о_

тор!ю.
} м аши н ! зап алати ша, м абщь, оф ! це ри _ . ! нтеле:<ту али>

перетравлювали 1нформаш!ю. 3 печероького райв!дд!лу
перевели мене до /!ук|ян 1всько| в'язниц|.

8загал! сиА1ти 3алишалооь }л(е не довго. €понатку
оправу не прийняли в суд!, в!дправили на дорозол1ду-
вання. ,.9 не симпатизую укра|ноьким нац!онал|стам,
але як профес!онал не бану приводу, 3а що |х судити,,
: ска3ав с}ддя' ]-'|от!м почали надходити 3апити з ]ъ4!-

н!стерства 3акордонних справ |-руз1| _ чому громадяни
!кра|ни; що маю|ь паопорти почесних громадян |_руз!1

та нагороди 3 вищих в|йськових орден]в, в }кра|н| оидять

у в'я3ниц1? \и варто це розц|нювати як недрркн|й крок у
в!дносинах м!х двома кра[нами? 9ималу роль в!д!грали

й акц]] протесц, орган!зован| нашими друзями й одно-

думцями
[!ук'ян!вська в'я3ниця мае свою давню !стор!ю. !_1ер_

:лий корпус було збудовано ще за цариц] (атерини Ару-
го]. 8!н так ! називаетьоя - (катерин!вка,. 8осени 1922

року туг !з нотири години посеред (иева йшла в!йна- }
цьому корпус! сиА1ли 3аарештован! отамани {,олодного
9ру.

@сь як описуе ц! под!| }@р!й |_орл1с_[орський у сво|й
книз] .{,олоднийАр".

Було ]х близько тридцяти. !-оворили Аоэорц], що вс|

то були найголовн!ш! бандити 3 {,олодного яру. Ёе мо_

гли\хн|як вилов|^ти, Фк поки не вдалооя !-|'1} п!ддурити
]1. !-!!д!слали 1м агента' н|би зв'язкового в]д [1етлюри й
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1ютюнника. €притний .сексот, був |нтел!гентний, доку_
менти в|дпов|дн! прив|з. !_!ризнанили вони зб!рку ватаж-
к!в з уо!о[ околиц| внон|, десь у хат! серед л!су. А з вечора
ще до т!е| хати прокралася група ударник!в_матрос!в !з
(иева й заховалася там. !{ойно хтось зайде _ зв'язали,
рот 3аткнули. Були б, мохе, й б1льще ще пов'я3али, та
один' як кинулися до нього, вистрелив !з револьвера.
} л!с! х хтось дв! бомби кинув - тривоги наро6ив. ]ож
уопили пов'язаних !тихцем до киева повезли.

ёид|ли в двох камерах. Ёа дв|р |1 не випускали - две-
р! в|дмикали лише, щоб |ху подати та (параш!, забрати.

9дного разу до3орець в3дчинив двер| й подав бак з
окропом на чай до камери. (отрийсь прийняв бак |тщже
вилив окр!п на голову до3орця. 8тягнули його до каме_

ри' придушили, за6рали ключ1 та револьвер. 8!д!мкну-
ли другу камеру. Ёа сходах скругили другого до3орця.
8скочили в прим1щення варти:- 3Ф(Ф!-]йли чотирнадцять
ру1!.|ниць' набо|. &:е начальник варти, доки його заду-
.!'или' вотиг вистрелити. 8арта на подв!р'[ розвернула
цлемет на вх!дн| двер!. 8искочила з другого будинку
вартова сотня' оточила корпус. }{а двер! опрямували
ще один кулемет' тож отамани мусили повернши на3ад.
3абарикадували сходи' оам!_ 3 рушницями до в|кон.

9к вони уявляли соб!ц втечу: год! зрозум!ти! [!осе_
ред м!ста ,в61лийдень, вартова сотня' ка3арми близько,
нек!сти, м|л!ц!я:.. Аотзаризицвали. Ёасп!ло ще в!йсько,
а вони з в!кон стр!ляють' кладшь одного за одним. Бе_

рещ.гь набо[. [!о в!кнах хе б'ють !з рушниць та кулемет!в.
8'язн| х п!дпалили с!нники та топчани в сво|х камерах.
[1евно, думали' що п!д дим та оеред зам!шання вдаоть_
ся декому прорватися до м]ота. Але приокочили на ав_
тах похехникй, брандспойтиу в!кна _ залили вогонь.
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|з нотири години .в!йна, серед (иева йшла. [1о од_
ному переставали стр|ляти та става'!и поп|д от|ну. 3а_
к|ннувалиоя набо], 3алишилооь к]лька шцк. ['|очали про_

щатись.
_ !-1рощай, Андр!ю...
_ |-1рошай, дрр<е! (уди хочеш?
_ ! чоло...
8иотрелив у чоло. [1!дходить другий.
_ |-1роща й| !(у ди хочеш?
_ } серце...
8иотрелив у серце. @так вистр!ляли вс| набо[ з руш_

ниць та револьвера. 3алицилося ще к|лька людей, що
не м€ши збро|.

8они забрали в!д мертвих рушниц1. |{ойно чек!сти
й нервоноарм!йц! вдерлися на поверх, кинулиоь !м на_

зустр!н !з кольбами. [|ороз6ивали к1льком голови' та
т!, знаюни, що набо[в в'язн! вхе не мають, не стр!ляли,
пов'я3али таки хивцем. ['!обили сильно та замкнули в

льоху. Фпов!дав пот|м дозорець' що оам Р}сер пов|дру_
бував |м голови сокирою в|д дров. А вноч! вивезли вс|х
та 3акопали.1и на лис1й гор!, ни на со6ач!й отехц|. 9и
там, чи там - розстр!ляних ]_!'1} закопувало.

.[ос! нашадки не вотановили пам'ятник цим героям.
3агалом в'я3ни:-|я в!д!грала швидще по3итивну н!х

негативну роль у згуртуванн! нашо| орган!зац!|. Ёа_

роджувалася якась оу6кульцра }Ё€Ф, з'являвся св!й

фольклор, св!й профес!йний сленп } цей час народив'
ся марш унсо, "Абхазький вальс, (марш закордонних
частин унсо). @станн]й було написано в |-альскому ра_
йон! окуповано] Абхаз!1, в сел| |-ан-|м1!хур!. його навод)9
тщ повн!стю.
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Аесь на могилах розкв!тла ка''ина'
1ервоним цв|том вона зацв1ла. '

[ам за морями моя !кра[на -
Р!дна, кохана, кв|туа 3емля.

3в!льнення пройшло тех ориг!нально. 3 камери мене
привели в каб]нет до сл!дчого. 1ам сид!в ще якийсь тип
у цив!льному, в1д якого ах п<нуло ([_Б.

- 9кщо ви зараз напишете прохання про помилу-
вання, даю слово оФ!цера, прямо сьогодн! ви будете
зв!льнен|.

[1сихолог!чно все було розраховано ч!тко. [!!ене при-
вели з камери' де на в!кн| був так званий .баян, _ Ёра-
ти, чере3 як! можна булот|лькиви3начи[!4,,'{€ЁБ надвор]
чи н1ч. А тщ за в|кном буяла веона, в скло стукала г!лка
кв!цного каштана. Ёа волю захот!лось' ах серце заще-
м!ло.

Ал:е ж, подумав, прохання про помилування - це вхе
е визнання вини. Бо за що милувати невинного? 1ому
в!дмовився. Ёу !ц@ ж; сказав.ол!дний, витягаючи з ши-
ляди якийсь пап1р, цього варто було спод!ватиоя. !-1!д-

пиш!ть поотанову про ваше зв!льнення.
9 он!м!в _ виявляеться, 4е була остання спроба п!д-

вести п!д отаттю. на другий день ми во! 6ули на свобо-
д|. !'1роводхали нас ш|сть оф!цер!в тюремно| охорони, з
якихлише один ро3мовляв укра|нською мовою, адигеець
за нац1ональн|стю, що лише ш!сть рок!в хив в }кра':н!.

Ёас зустр]чали дру3|, одразу по]хали в ресторан' на-
в!ть не 3мивши тюремних (псжощ!в,. Ёазавтра' проки-
нувшись удома' 3 ваккою головою вир|шив подзвонити
сокамерников! 8алер1ю Авраменко. А1знатись, який у
нього на свобод! настр!й.
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' 6лцавку п]дняла його ж!нка. 8ир|шив похарцва_
ти. *Ало, це квартира Авраменк!в? !-оворить директор
.[!ук'ян!всько| в'язниц!. 8аш нолов1к, коли зв]льнявся'
прихопив !з собою ключ! в!д камери. це х неподобство!
Ёехай негайно поверне. Ёе мо;<емо камеру закрити'
аре11]танти по коридору вештаютьоя. [!-[е ного доброго

€лава Богу, 8алерка гумор зро3ум!в | м ститися мен!
не став!

негайно ключ!!
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Ро3д!л 8
' п!т 3аощад)куе кров.

Аесять метр|в оданц!в л!плле,
н!>кдва метри могили.

|нсовське народне прпсл1в' я

.п!ду втоплюся у р!чц! глибок!й, - цю п!оеньц на в!_

домий бравурний мотивчик у 1994 роц| висп!вували
партизани по вс!й 8олин!, незалехно в!д |1н|х пол!тич-
них переконань та нац!ональноотей. 8осени 1997 року
трохи перефразована _,,[1!А} втоплюся у р!нц| (одор!,,
вона стала вельми популярною серед стр!льц!в унсо.

3давалос9, 149 во! федеральн! та оилов! отру:сцри
на [!вн|чному (авказ! по!нформовано про перем|щення
вел и ко[ к!л ькост! укра[нських громадя н мал и м и г рулами
в заг€шьному напрям! на |_руз!ю.

.{иокуо1я з правоохоронцями в по|зд€х далекого та
м!сцевого ополучення прот!кала вельми отандартно:

_ А, хохол. (уди':деш?
_ 8 |_руз!ю, сестра зам]ж виходить.

- 3апрошення о?
_ Ёащо мен1 запрошення' по телефону запросили.
_ |4ось багато вас туг |здить, що у во|х сестри? (ро-

ш!е? 1од!давай.
_ А як хе я дал] по|ду?
_ А це мене вже не турбуо. 9к сюди |1ав, н!хками.
€л!д в|дзначити' що дизель-по[зд (тепловоз !з об-

шарпаними вагонами' як1 вже давно в!дслркили свое)
можшь зупинити в чистому пол] м1х [!!!нводамита)(аса'
вюртом ! викинуги пасахира проото'в руки чеченоького
пасцшка-п]дл!тка з автоматом на плеч|.

€тор!нка 13

'Б!льш-менш безпечно по територ!| !'1!вн!нного (авка_
зу вдаеться пересуватись х!ба що на такс!, дов!ряючи
вод]ю оплац вс!лякого дорохнього 3дирства. 8же на
наоцпн!й за [\4]нводами станц!| повно приватних такс|,
вод!т яких' грузини та ооетини' за якихось 20 доляр!в .з
в!терцем) в!две3шь вас до 1б|л1о!. [!рикордонн! та мит_
н! пости, вочевидь п!дцплен!, пропускають 11 без будь_
яких формальностей, ледь обм!нявшиоь прив!таннями.

9к майбщн!й командир .бригади з6иран|в гор!х!в, я
здуру вир|шив сам пройти цим маршругом.

<(нязя в перш! ряди не ставлять) _ це присл!в'я я
згадав, на жаль' п1зн]ше. } (иев! вод!й-, грузин' в3явши
в мене квиток' запросив ще 50 бакс1в за безпеку. 1е_
рез к!лька хвилин п1д]йшов |хн!й старший. [1одивившиоь
ув€)кно на мене, наказав 30 мен! повернуги. [1|сля чого
пригостив пивом | побажав щаоливо] дороги. !,итро по-
см!хнувся й додав: .[еремоги й усп!ху, пат!вцемул1 (ша:
новний) укра!нул!Ажар1 (укра|нський во|н - картл!),.

(ордон }кра|ни з Рос|йською ф|дераст!ею перетнули
нормально. }кра|нськ! прикордонники побажали т <<)(?й

щастить). (ордон б!ля Ростова виглядав б]льш-менш,
за винятком брудних сорочок та перегару роо!йоьких
прикордонник!в. €вропа зак]нчилася на кордон] 6тав-
ропольського краю. ! на кохному посц вимагалихабар!.
!,то звинув€нуо укра[нську м!л!ц!ю в корупц!\,хай по|де в
.пуг!ноький, рай, у Рос!ю. 9и добре,жити в }кра[н1? !'1о_
':дьте в Рос!ю. [1ригадавоя ане|(дот _ .Рос|яни, береж!ть
укра1нц!в, грузин|в та чеченц|в. Бо коли вони зак!нчатьоя
_ ваш уряд в1зьметься за вас).

0!вн!чна @сет!я. Блок_пост. 8с|м пас€)кирам чолов!чо[
отат!, громадянам }кра[ни, наказують вийти з автобуса'
8ийшли. Ёао було небагато - чолов!к азербайдхан-
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сько| нац!ональноот!, але чомуоь !з укра|нським паспор_
том, людина в1ком за ш]стде€91; [6 9.

}с!м наказали ро3дягншися до пояоа. Азербайдха_
нецьпочав нити. йабугь подумав _ розстр!люватимщь.
його швидко заспоко]ли отусанами. Ёас увахно огляну-
ли, мабщь, на рахунок сл]д!в в|йоьково] амун!ц!]. ['!от|м

нав!ть обнюхали, мабщь, на виявлення запаху збройо_
вого мастила, пороху або диму л!сових багать, тобто
пахощ!в в]йни. ,!,ивна, тупа лог1ка - ми 1хали на в!йну, а
не з не|. [1от!м, втративши !нтерео до укра|нського а3ер-
байдханц9, АФ мене п]д!йшов 3доровенний кап]тан м!л!_

ц!|, на виглядосетин. ]

_ у паспорт! в'те6е напиоано Бо6ровин. 1и що _ б!'
лорус?

Азик м!й - ворог м!й. Ёу промовчи або скахи - 61'

лоруо.'1а я кажу: .Ё| _ я }кра[нець!" <}кра]нец?, .Ё!,
}кра|нець!, .|4Ф, нац]онал!ст?, .3вичайно. 1и х тех не

роо|янин*. .9 !нтернац!онал|ст'. .Ёу, це не нац|ональ_
н!сть, це д1агноз. 8ас, ооетин|в, давно }оке вв€)кають б!_

лоруоами (авказу. Ёайб]льш руоькою з уо!х неруських
нац!ональностей (авказу,. .А 9, зараз зн1му тебе з ав_

тобуса та в!дправлю в ф!льтраш1йний та6!р ФсБ. 3в!дти
вже не повертаються. ]|[е й вогнепальне поранення на

руц!. 3наомо' для чого ви, укра|нц!, в |_руз!ю ]здите,.
} цей час п!д'|хав ]Фр!й 1има, народний депугат

8ерховно1 Ради }кра|ни в]д }Ё€Ф. Фдин !з найкра_

щих кер!вник|в унА-унсо, глибоко оов!нена, хоро_
бра, !нтел1гентна людина. Брав участь у бойових д|ях у
]-1ридн!стров'|. Фсобисто побував у вс|х 3онах бойових
д!й }Ё€@ в 9ечн| та 3акавказз|. 8|н мав дипломатич-
ний паспоРт, ] це допомогло вир!шити конфл!кт на мою
користь.

6тор!нка 1ш !з 24в

. Ао реч!, його брат слркив у моему п!дрозд!л! <Арго>,

мав тяхке поранення п!д чао шцрму 1!.!роми.
9ерез чотири годиними6ули в 1-руз![. 9к удома.
йоему чотовому, [1апаю, було складн1ше. його ви-

ставили з по]зда, ще в [$!нводах. 8!д!брали 20 .бакс!в,.
[1!шим порядком |,на перекладних в!н д!стався гру3ин-
оького кордону, де, нарешт|, понув р!дне .Ромел| ха?>
(кто !де? - грузинська). [1онув:ши це, впав в об!йми гру-
3инського прикордонника. Аов!давшись' що це укра|-
нець' прикордонник зрад!в | все допицвався:_ 6найпер, так?

8с| зав!ряння .[1апая), що в!н скромний збирач л1со-
вих гор!х!в, той нав!ть ! слцати не хот!в. ['|огранець 3у-
пинив далекоб!йника' записав номер ! наказав в!двео-
ти .[1апая, АФ 7б!л!с!. |]-[оправда, при цьому пов!домив,
куди сл|д. 1ох далеко не за|хали. €лухба! ! (азбег! на-
чальник м]сцевого }86 вже чекав гоотя. [1очався допит'
але, вр€жовуючи нац!ональн]сть гостя' 3а чудово накри-
тим столом:

_ €найпер, так?
[1евне, за оперативною !нформаш!ою чекали наснай-

пера.
(онопфац1я в грузинському виконанн! мае 3воруш-

ливий вигляд,. (оли на оклад] мвс у 1б!л!о| ми отриму-
ва!1изброю, хтось !з чин]в под!ливоя зм!стом телеграми'
над!слано] з (иева. сБу }кра|ни просило виявити' роз-
шукати, затримати та етапувати ц|лу групу наших това-
риш1в. !_!о-перше, охоже було, автори реляц1| поняття не
мали про сцп!нь законност] цього з€жоду. ]-1о-друге сц-
п!нь патр!отизму гру3инського |!]8€ та нашого 6Б}. 8!д-
пов!дь 6ула - 3?3Ё3{ених товариш!в на територ!1г !-руз|1

не виявлено.
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3годом, '),ке в абхазьк!й 6ванет|[, нам оуворо забо_

ронили виходити в еф!р укра[нською мовою. 4е було
зроблено з метою зберегти в таомниц! наще перебу_
вання в цьому район|. Фдразу ж постала проблема по_

3ивних. 9 запитав: як буде по_гру3инському бо6ер?
(ажгь _ тахв]. 9удово, я буду "1ахв!_1')' позивн| пер-
шого рою .1ахв!-2,, АР}гого _ .1ахв|-3, й так дал!. про-
в!дником же у нас в загон| був м|сцевий ован. 3апиц_
омо: яким буде його позиву+ий? 8]н в]дпов!дае: <9 за-
галом мисливець. А як буде (мисливець, укра1нською
мовою?,

- !х/1исливець.

- €лцай, гарне олово' а. Фт м!й позивний так! буде.
Ёа другий день.8!'|!@А]4йФ на зв'язок.
_ .\4исливець)'' <мисливець>>' я .1ахв|-1, в]дпов|_

дайте.
| раптом чуомо:
_ 3доровеньк] 6ули, пане кур!нний!
}жодн!й арм|1 св|ц, кр!м укра]нсько|, немае звання ку_

р!нний. 1а ще й, хон !ламаною' та все_таки укра[нською
мовою. [1ро коноп1раш!ю в еф]р|мохна було за6уи.

1щ налехить зробити паузу та пояснити причину й
мец нашо[ появи в |-руз!|. 8л!тку 1997 року наше коман_

дування одерж€шо пропозиц!ю в!д наших грузиноьких

друз!в сформувати окрему бригаду для проведення "л!_
сових)' роб|т в Абхаз]], [1онятгя *бригада) оеред !нших
3начень цього слова здавна означало й воон!зоване

формування. 81д час]в 1'!ершо': св!тово[ в|йни в|дома .!р_

ландська 6ригада" в склад] н!мецько{ арм!1 _ 82 {Ф[!Ф:

в!ки. Ёас набралося не набагато б!льше, Ёа попередн!х
переговорах представники |_руз!| виоловлювали бахан_
ня мати чолов!к п'ятоот. !_!евне, для пропагандистсько_
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го впливу на Рос!ю. &е в план! тактичному така велика
к!льк|сть людей могла т!льки зашкодити.

Ёа територ!ю Абхаз!1 ми потрапили через {,одхаль_
ський перев€ш, виоота само] гори {,оддал| 3313 метр!в.
Аорогу д'!я автотранспорц тр було прокладено ще п]д
нас буд!вництва високовольтно[ лЁп. [1от!м про цей шлях
благополучно за6ули - зррн!:ле було кориоцватися до_
рогою, що вела в!д моря мехиг|р'ям у3довж р|нки (одор!.
} ход| бойових д!й 1993 роц навколо 1кварнел! ' втилу
грузинських в|йськ, гворився абхазький анклав..{,о вес-
ни в них зак!нчилися харн| й боеприпаси, доводилося ру_
6ати цвяхи та спорядхати ним!4 набо1. } в!дпов!дь на вс!
мо[ наполегл и в! п ропози ц1| л ! кв!дувати ан клав у 1кварнел !

занадто розумний командир грузинсько} бригади, що д!-
яла на цьому напрям!, лише в|дмахувався:

- А, людей !з_за н!х гроб!ть. €ам! подохнугь.
1'1роте вл|тц в район1 Фнамнир1 3 трьох деоантних ко_

рабл!в було висадхено десант к!льк!стю до 600 морських
п ]хотин ц|в. .!,еоантники п рой шл и до 1кварчел !, доставив_
.!и цди продовольство' медикаменти, боеприпаси. [1!з_

н!ше'х; Розд!лених на менш! групи' повинн| 6ули зняти 3
плато гвинтокрилами. }г ц!й друг!й фаз! операц|1 грузини
зум!ли орган!зувати протид!ю й знищити б!льше полови-
ни десанту. } ц!й операц]| 6рали активну унасть | ми.

Аеяк! обставини ц!е: 1стор!: вхе тод] д'!я мене на-
бирали ц!лком легендарного'вигляду _ чорна Форма,
"п!дствольник) у кохного деоантника' з яких вони стр|-
ляли так шсто, як ми з автомат!в. 3араз, багато рок!в
по тому' в справхност! ц!е: 1стор!| н!хто не оумн!ваеть_
ся. Розкрились нав]ть нов! подробиц|: з трьох десантно-
висфкових засоб!в грузиноькзй артилер!| один вдалося
потопити, а 1нший в|д!гнати вогнем.
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1а хай там як, але в час пад]ння 6цум| й поголовно[
втеч] 3начна частина грузинських в!йськ та мирного на-
оелення не встигла прорватиоь у3довж моря в напрям|
Фнамни р| _ (ала й, бу дх1,:и в|др!зана, мусила п ря мувати
вздовх р!нки (одор| в €ванет!ю.

Ран!ше мо] знання про сван!в обмехувалися ф|льмом
|_оворц1на .8ертикаль)' де останн| зобрахалися шля-
)(€1Ё й|й ]4: туб!льцями, г|рським р!зновидом купер!вських
делавар!в

8иявилося, що €ванет!й три: г!рська, гру3инська, аб-
ха3ька, Р{|чого поганого не можу сказати про жител!в
гру3инсько| €ванет!|. } [анш! (грузиноька €ванет!я) вхе
п!сля рейду нам з м!рцвань консп1рац!|, заборонили ви'
)<одитиз розташування частини в м !стечко у форменому
одяз! з укра[нськими в|дзнаками. |!рироА8Ф, нака3 !гно-

рувався. } ятц1 ми купили плящку гор1лки й с1ли п!д де-
рево. ]'1!д]йшли 68?Ё14; .!кра|нц], так?, [{аш! запевнен-
ня' що ми щрецьк| сарбази' вони оприйняли з 1рон|нною
посм!ш кою. }кра}н ський тризуб б]л ьше в]дом ий ованам,
н|ж рос!янам. 9дин нав!ть заявив: .9 сам слу.жив в }кра_
|н!. 9удова кра}на, чудовий народ). 8!н нав|ть спробував
щооь засп!вати укра[нською. ]

_ !кра|нц], мегобари (брати), ного ви тг сидите'
йд!ть до нашого столу. []-1о ви п'ете цю магазинну !_14{,Ф'

ц? 3араз 3в1ад'принесе нашудомашн]о чачу.
.[росид!ли разом до вечора. 8!д багатьох часцвань

довелооь в1дмовля|1А;ЁА. Бо в|дчув?]!@69; що хивщь б:д_

но, в!д щирого серця д!лятьоя останн'!м. (ра'[на 3'тиоя_
чол!тн!ми традиц!ями' понятт9й14 9€€1!, особливо при-
таманними г!роьким народам.

!кра|ноько - гру3ин ськадрркба ряоно скроплена кров' ю

двох братн!х народ|в. |-11д нас нац|онально-визвольно| в!_
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йни 1917 -1923 рок!в в арм|| }ЁР слр<ило багато грузин!в.
Ёе мо>:у не згадати про одного !з них _ славно[ пам'ят|
генер€ш_хорунжого Ёат|ощв1л|, в|домого в !кра|н! як ге_
нер€ш йат!]в. Ао серпня 1918 роц в|н був командувачем
3апор!зько1 бригади й окремо[ запор!зько| див]з!]' в!д-
значився в боях !з московсько-б]льшовицькими орда_
ми п!д ['!олтавою й Ромоданом. |_!росуваючись |з групою
полковника Болбочана в напрям! на (рим, генерал Р!ат|_

|в зв!льнив (рим в!д б!льшовицьких банд, подавши руку
9орноморському флоц. (омендант 3апорозького кор_
пусу генерал Р{ат!|в був одним |з найвидатн!ших отама-
н|в свого часу. !-енерал Ёат]ашв]л!, грузин з роду, як оин
поневолено| нац||, олркив сво1й нов]й батьк!вщин! без_
доганно. (ришталево чесний та хоробрий старшина, в!н
був др<е шанований ! улюблений начальник. Ёе мав у
соб! хворобливого чеотолюбства та як сл!д оц!нював за-
слуги сво11 блихчих сп!вроб!тник!в ! п]дл:еглих. Фсобисто
надзвичайно хоробрий, сам керував боом ! завжди пере-
бував у найнебезпечн]ших м!сцях. 1им !здобув соб! вели_
чезну популярн!оть у корпус!.

у 1919 роц| перебравоя в !_руз!ю' де створив та очо_
лив 3акавказький добровольчий к!ш. ]-11д час бо[в !з нер-
воною навалою потрапив у полон, | його розстр|ляли
б|льшовики.

Ёа в!дм!н} в|д гру3инсько| абхазька €ванет!я почала
заселятися лище на початку {,|, стол!тгя. 1обто пор!вня_
но недавно. 3азвинай, у сво]й б!льшост! це 6ули вигнан_
ц| з г!роько] та гру3инсько] €ванет!|. 1обто люди' що 3
р|зних причин не зум!ли реал1зуватися вдома, на бать_
ц!6::!ин!. 9к правилФ' 4€ не найкраща частина нац!].

[1ро мешканц!в абхазько] €ванет!1 мо[ бойов! това_

риш!, як! перехили в1дступ !з €иум! чере3 (одорську
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ущелину' 6ули найг!ршо] думки. Б!хенц! з д1тьми, часто
в л!тньому одяз! (на перевал! сн!г лехав завглибшкитри
метри), знесилен! й голодн!, рцалиоь у3довх правого
берега окельною от!ною 3аввишки 1500 метр|в, зл |ва
мчала бурхлива (одор|. ! сьогодн! вздовх дороги уще-
ли на завален а сотн ям и одиниць техн! ки _ в!д легкови к!в

до танк!в, бо коли зак!ннувавоя бензин' машини мусили
кидати. Ёа околицях 1халти, Адхар!, Ацгар!, йомариш
отоять розкурочен! машини. [\4!сцев! ж селяни нещадно
грабували в!дсцпаюн их.

8|йна справд| ро3палюо низьк! !нстинкти' з цим ми ще
зустр!немось в ]_альоькому район!, однакдеяк| подроби-
ц|, що передавалися з уот в уста, схох!х!ба що на м|фи
про варвароьк! навали. )(!нки, яких Ёвалцють на очах
чолов!к!в та д!тей. !ружини Ёвалт!вник1в, що з ц!кав!отю
дивляться на це видовище.

€понатку абхазьк! оепаратисти повторили помилц
грузин1в у 1кварнел!, не ув!рвалиоь у €ванет|ю на пле-
нах щ!кан1в. 3 часом, п1д тиском рос!йоьких порадник!в,
вони сформували шцрмову колону. (оли .!каруси, _
незм!нний зас16 перевезення хиво| сили в Абхаз![ -
вщент набит| абхазькими й в1рменськими бойовиками,
ру1!!или по дороз|, свани зустр!ли'|1 вогнем !з протилеж-
ного берега р!нки. йайор, олавно] памят] |-ервас|, ч}до-
вий, я нав!ть сказав би, талановитий артилер!йський
наводчик' коригував м1нометний вогонь. 

'0,вое унсовц!в,
як| в!дбилися в|д ово]х п!д нас в!дсцпу, брали участь у
ц!й бойн|. ]хню оптим1стинну оц!нку втрат противника в
700 чолов!к сл!д сприймати з! звичайним коеф!ц|ентом
0,1. @днак ! в цьому випадку циФра вр€)каюча.

@волод]вши перевалом, абхази могли його над]йно
замкнуги, а в!дтак у глибин1 Абхаз!| утворився дооить
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просторий грузиноький пла:.:дарм' що )киве сво[м Аив-
ним' перв!сним життям. 3 отратег!чно] точки зору в!н

дае грузинам над!ю, розр!завщи через (одор! Абхаз!ю
навп!л, блискавично виграти в|йну.4о в|йни чисельн!сть
населення Абхаз!] грузини оц!нювали в 600 тисяч чо-
лов!к, 3 них 329 тисян грузин!в, 55 тисяч абхаз|в, май-
хе 30 тисяч укра|нц!в (я серйозно). 3араз там мешкао
не б!льше 120 тисяч. Ёконом!ка невизнано[ респу6л1ки
тримаоться виключно на контрабанд| та варварському
вирубуванн! букових л!о!в !з насцпним вивезенням 11 у
1уреннину 3 метою продацу там за безц!нь.

Ёаселення абхазько? €ванет!1 не перевищуе 2000
чолов1к. Ёезвахаючи на оФ!ц!йно прийняте християнст_
во _ жодно] церкви. Ав|ч! на р!к гвинтокрилом прил!тае
п!п | хрестить одразу вс[х новонародхених. 3а нотири
роки в1йни населення повн|стю розклалося та поверну-
лось до перв!оних 1нстинкт!в, таких нар!вних у л|терацр_
них переказах.

[1 означаетьоя в!дсщн |сть влади. |-рузи н сь кий апарат
насильства спочатку представлявоя загоном |з 45 м!л!-
ц!онер|в, що дислокувалися в 1халт]. 1а п]сля з!ткнення
з м|сцевим населенням його перевели до перевалу. 3а_
раз основне ]*не заняття - з6ирання агентурних в!до-
мостей про наявн1сть збро1 в м!сцевого населення. Роз-
зброення вс!о[ ц!е[ публ!ки в раз! благополучного для
|_руз|} зак!нчення конфл!кщ, пов'язуватиметьоя з! зна_
чними труднощами.

3а два м!сяц! нашого перебування в €ванет!] одинад-
цять м!сцевих мешканц!в було вбито в п'яних сшичк€ж.

Ёас попереджали:
_ €тр1лятимугь _ лягайте на п!длоц. Ёе треба в!д-

пов|дати на вогонь. [1'ян!, розум!ош.
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1ак !сталося. йайоР, !4Ф в!дпов]дав за нашудоставц'
не вигадав н!чого розумн!шого' як замаскувати нао п!д
пол|ц]ю. (оли з вантах!вок пол]зли люди в незрозум!лих,
майхе "н!мецьких) шапках (мазепинках) 1 стаути розсе_
лятися на другому поверс! м]сцево[ школи, т!е[ х нон!,
вдосв!та, хтось дав по в!кнах автоматну чергу. } караул|
стояв отр|лець !рп!нь. 8!н д!яв зг!дно з! статром, вибив
прикладом скло й в!дкрив вогонь по сванах, як|з!брали_
ся внизу. Ёе виглядатиж йому було у в|кно 3 дурнуватим
запитанням: .[то стр!ляв?> ! .[][о ви тг робите?". 9ану
напевно' пили та задля куражу вир1шили перев!рити не_

рви в нев!домих нркак!в. Аквиявилось, даремно. Ёерви
були м!цн|.

Аоки свани розб!гались, ми винесли через норний
х!д отанковий кулемет [1(, вотановили його на гор! й
дали чергу трасуючими кулями над селом. (оли село
було повн!стю нами оточено й опинилося п!д приц!лом,
почалися чемн! з'ясування подробиць !нциденц з м!с_
цевими авторитетами _ .)(тФ, що, нав!що?,

Ёас стали повахати.
[1оки що гру3инськ1 власт1д1ють винятково пряником.

Раз на два м!сяц! з нерговою зм]ною солдат прибувае
вантаж гуман!тарно] допомоги: урядово| грузинсько|,
в]д @Б€€ та в!д оон. Ёорми постачання вр€)кають. Ёа-
приклад' щом!сяця на одного свана видають безко_
штовно 8 к!лограм1в цукру. }кра[нськ! <талонн!, норми
час!в перебудови не перевищували два к!лограми,тай
то за грош!. Аають також гао, борошно' одяг. Ёаоелення
краоуоться в стильних американських парках.

3а необмехену свободу _ полювати, не платити
податки' ру6ати л!с, виробляти наркотики _ овани за-
платили ли!де в!доутн!стю електрики' що складае разю_
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ний контраст з сус|дньою Абхаз!ою або т]ою х 1ечнею.
@днак у горах повно чудових тайванських генератор!в.
[\4ашинка вагою три к!лограми, витратив1['и три л!три
палива| 3датна протягом 4-5 гоАин давати енерг!ю, до_
отатню для роботи двох стоватних лампочок ! одного
телев!зора. Б!ль:да машинка забезпечуе потреби ц]лого
села або невелико] в!йоьково1 6ази.

Ёа в!дм!ну в|д б]льшост| грузинського населення а6-
хазьк! свани надлишком патр!отизму не страждали. !
нас крали вое' що можна винести ц!лком, роз!брати або
в!дкрщити: набо[, гранати' ремен|, запальнинки 2!рро,
сигарети. ,!,оходило до см!шного. 3акидають ван_
тах в'ючними тваринами на позиц|ю, а п|оля доставки
з'ясовуетьоя' що при6лизно одн!о] третини не вистачае.
3вертаемося 3 претенз!ею до старшого' той висловлюо
готовн!сть роз!братися|

- 3араз п|ду д|знаюсь.
Р!евдовз! повертаоться.
_ 8они кахугь' що не брали.
|_рупа наших та м!сцевих сидить у к1мнат] на бетон-

н|й п!длоз!, палять, чекають' коли закипить чайник. Аоки
€ет виходить подивитись' як там чайник' 3никае його
зап€шьнинка 7!рро. 6вани приязно допомагають пора_
дами в пошук€ж:

- €лцай, мохе в щ!лину закотилась...
}{агадую _ п!длога бетонна.
9ерез к]лька дн!в один !з цб!льц!в з'явивоя до нас ]з

ц|ею х запальничкою з проханням заправити ]'[ бензи_
ном.

[овномаоштабн! бойов! д!| в горах на той час в3ага-
л! то не велиоь. ёили стор!н занадто обмежен!. |-рузин_
ський блокпост, трохи нижче за теч!ею (одор|, склада-
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ють сорок солдат!в отроково'[ слр<би в]йськ й8€ (так
званн1 малинов! берети). 1римають |х у гор€х в€жтами
по два м!ояц!. !,лопц! тужать в!д безд!яльност! й не ста-
новлять серйозно| бойово| сили. (!льк|сть грузиноьких
партизанських загон!в в Абхаз]| оягае п'яти-шести' чи-
сельн!сть кохного чолов!к п'ятдесят-в]с|мдесят. 8одно-
чао у 6ванет1| базуються два-три, як!сь у рейд|, !нш! на
в!дпочинц в |_руз!|.

9исельн|сть миротворчих сил Рос|[ в Абхаз!| в3имку
1997_98 рок|в оягала 1500 чолов|к. ,0,о |хнього складу
входили один пов1трянодесантний та два мотостр1лець-
к1 батальйони. (онтингент переважно складався з сол-
дат (контра:<гник|в,. в!д !нших в!йськовоолухбовц1в фе-
деральних сил (миротворц!, в!др!знялися нашивками
.й€, на прав!й оторон| грудей, а також синьою стр!нкою
на шоломах. (омандуючий - генерал-майор €ерг!й (о-
рябко. 8 оперативному план! територ!я' що перебува-
ла п!д |хн!м контролем, под!лялася на дв1 3они безпеки:
п!вн!нну (абхазьц) - командуюний полковник 8олоди-
мир Фголотков' ! п|вденну (грузинську) _ командуючий
8олодимир Аорофеев. 9ерговий мандат на перебуван-
ня роо|йоьких сил зак!ннувався 21.01.98 року | м!г бщи
продовженим т!льки на самм!т! держав €ЁА, що плану-
вався 19.03.98 р.

|-1рисщн!сть та д!яльн!сть рос!йських в!йськ отала на
той час об'ектом двосторонн!х претенз!й. [рузинська
сторона вваж€ша |} винними у тому' що вони затриму-
ють та вс!ляко сабоцють повернення в Абхаз|ю трьохсот
тиояч гру3инських б]><енц!в, як прямо перешкодхаючи
цьому' так ] не даючи налехно1 безпеки. Рос!йськ] в!й-
ська' розм1щен! вздовх р!нки !нгур!, фа:<тинно ф!ксують
шцчно створений кордон м!х Абхаз!ею та [_руз!ею. (е-
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р1вники цихсил' як колишн!, так !нин|плн!, !з зрозум!лих
причин стали на проабха3ьку позиц|ю' Було абсолютно
очевидний, 1ц@ сепаратистський режим Ардзинби утри-
муеться виключно багнетами рос!йських (миротвор-
ц|в,.

|-1!сля розм|щення миротворчих сил у Ёльському
район! (90о/о населення якого е грузини) к!льк!сть уби_
тих там перевищила 1500 чолов!к. } б!льшост! випад-
к]в _ це х|нки, д1ти, люди похилого в1ку. ! прокурацр!
|-руз|| о документальн! матер!али' в яких п!дтвердду-
ються численн1 фа:сги вбивства людей, пограбувань та
зЁвалцвань у зон|, контрольован!й миротворчими сила-
ми. |снуе такох безл]ч факт|в вимагання грошей та пе_

ревищування слркбових повновахень в]йськовослух_
бовцями рос!йських миротворчих сил. (р!м того' вони
часто самов!льно встановлюють пости 3а мехами 3они
'йн!х повноважень' виконують функц!| дорожньо| пол!ц!|.
[!!д приводом пошуку збро| зупиняють автобуои, авто-
машини' брщально обшукують |1, обрахають та прини_
хують пасахи р! в. Багато рос! йських в! йськових д!стають
наркотичн! реновини в [!1ест!йському район1 з метою
1} подальшо| реал!зац|[, а такох для власного вхитку.
@станн]м часом привертае увагу 3в'язок представник!в
рос|йських миротворчих сил ]з крим1нальними угрупо-
ваннями та 1хня сп!льна д|яльн|сть. 1а все-таки голов_
ною причиною негативно] оц1нки ]хнього перебування в
зон! конфл!кц в першу чергу о неспромохн!сть, а швид-
ше небахання гаранцвати безпец мирного населення.
А от коли абхазьк! сепаратисти нам|рюютьоя провести
каральн! операц!| в ]-альоькому район!, рос!йськ| солда_
ти не т!льки не створюють 1м н!якого бар'еру, а й нада_
ють ]м ус|лякудопомош.
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Фатал ьн ою пом ил кою ди пл омат!| |_руз!1 варто ввФкати
нэдання стацоу (миротворчих сил) регулярним чаоти_

нам рос!йських в!йськ. 8се одно' що надали61943 роц
мандат миротворчих сил в!йоькам н!мецького вермахту
в район| (урсько| дуги. Рос!я, нарешт|, досягла свое[ го_

ловно1 мети: сво|ми в|йськовими силами вздовж р!нки
!нцр! встановила кордон м]ж Абхаз|ею та рештою |_руз|'[.

Ёарешт! зд!йонилася в1кова мр!я во|х правител]в Рос!1 -
Абхаз|ю було в|д]рвано в!д |_руз!|' причому так, що оц_
повану територ!ю ц|лковито очистили в!д грузинського
населення. Фактично кордон м!х Рос!оюта |-руз!ею було
прокладено по |нгур!.

Ёав!ть в Абхаз!| певн! верстви населення понали обу_

рюватися в!дверто колон1альною, нахабною пол|тикою

Рос]|. !-!очали 3гадувати безб|дне' опок!йне хиття .п!д

п'ятою, |-руз!|. Але рос!ян легко 3апросити _ вахко ви_

гнати. Ёарешт!д!йшло!
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Ро3д|л 9
8олога цв!ль €вроп
лоскоче насд!н|здр|,
€пекотних Аз!й тл|н
судомить рамена'
чекае б|й,
все !нц;е буде п!сля,
)(иття тривае'
точиться в!йна.

А' 0упон|с

Фдн|ею з причин нашого повернення в [_руз!ю було
виникнення чергового прикордонного конфл!:<ту з Ро-
с!ею. Ба контрольно-пропускному пункт! в Аар'яльоьк|й
ущелин| рос!йська сторона перенесла на грузиноьщ те_

ритор!ю св|й оглядовий майданчик. це викликало енер-
г1йнийдемарш грузинсько[ сторони' в ущелину послали
нав!ть м|тинцючих отудент|в, що разюче нагадало мен!
знамениту сер|ю протест|в |опансько| молод! проти 6ри-
тансько[ окупац![ !_!бралтару. (оли сцрбований м!н!стр
внщр!шн!х оправ !опан]{ зателефонував британоькому
поолу й запропонував над!слати б|льше пол|ц!|, то почув
у в]дпов]дь: .(раще посилайте менше сцдент!в,.

Ёа переговорсж грузинський м!н|стр оборони в чер-
говий раз пригрозив своому рос!йському коле3|, що
|-руз!я уоуне з! свое| територ1': военн! 6ази Рос!] й в!д-
крие кордон !з 1уренниною. 8одночас ум!ло дозувалаоь
|нформаш!я про мо)кливу присщн!сть загон!в }Ё€Ф. 1а_
кох грузинська сторона з€)кадала повернення озброен_
ня' вивезеного з територ!1 республ!ки в 1992_93 рок€ж
в Роо|ю та }кра|ну. Фперац|я ця проводилася квапливо,
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л]таками в!йськово-транспортно[ ав!ац!:. } великому по-
пит| 6ули .8олги, та .!а3и,. [{е об!йшлось 1 без хертв.
Аочц] тод!шнього командуючого округом [1атр!коева
хлюпнули в {,арков! кислотою в обличчя, щоб не 6аз!ка_
ла зайвого.

Формально Роо!я п!шла надеяк1 посцпки. Ёачальник

федерально| прикордонно1 служ6и Ё!колаев нав!ть по_

дав на знак протеоту в в|дставку.Аерхдума спалахнула
скандалом. ['!очали розкручувати (незаконний' укра[н_
ський екопорт спирц через !_руз!ю в Рос|ю. його визна_
чили у 80000 тон спирц на р!к, а ц]на його становила
лише половину вартост! м!сцевого, рос!йського опир_

ц. |-1!сля розгрому нелегальних гор1лчаних завод|в у
['|!дмосков'1 (працювали на контрабандному спирт!) по_

гляАи рос!йського податкового в!домства звернулиоя в

б!к [1]вн|чно| @сет![.
3уотр!н 9ерномирд!на з президентом ц!е1 республ|-

ки ]-алазовим дала сво!' результати. } лютому 1998 року
ввезення акцизних товар1в у Рос!ю з боку 3акавказзя
було дозволено т|льки чере3 пропускн! пункти в 6оч!
та'\4ахачкал!. 4е фа:<тинно п1д!рвало не т]льки торг!влю

укра[нським спиртом, але такох ! абхазьц контрабанду
що мусила переор!онцватись в сторону !_руз1':. Але тщ
|й на завад] сталид1! грузинських партизан!в.

. Абхази 6ули незадоволен] д!ями парти3ан1в, осо6ли_
во в (п|вн|чн!й зон!безпеки,.

(омандуючий 8олодимир Фголотков дипломатично
3аявляв, що не знае' хто саме чинить руйнування та на_

пади на дорогах.
3! свого боку а6хази в|д самого початку конфл!:<ту

зд!йснювали терориотичн! операц!| в п!вденн1й зон! без-
пеки. }ряд !!.!еварднадзе, нарешт! усв!домивши сво]
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помилки' починаючи з 1994 року висловлював нам!ри
зам!нити рос|йськ! миротворч1 сили в рег!он1 багатона-
ц|ональними' 3 укра|нською участю. ]-11д цим прозоро
припуокалось' що укра|нц] не перешкодхатимугь гру-
3иноькому поверненню до сво[х дом!вок, а в раз1 в|йни
обмехаться формальними протеотами в стил1 в|йськ
оон. |м|айор |-ервао! якось нав]ть висловив тост за те'
(щоб найближчим часом укра|нсько_грузинський ми-
ротворчий 6атальйон стояв у (азан!, розд!ляючи [4ос_
ковоьке княз!вство з (азанським ханством, а по суботах
! нед!лях за 6абки пропускав татар грабувати йоскву,.
1ост дещо з|псували 3анадто !мпульоивн1 галичани: (ми
[х задарма пропускати будемо,. 9к хе 3 ними мохна ро-
6ити б]знес?

3д!йоненню яко[оь у3год)кено1 в|йськово] пол!тики
зав€)кала пол!тична в!докремлен!сть грузинського ко_
мандування. 1од!шнього м!н|стра оборони Ёод]абайзе
3винувачували в пророс|йських уподобаннях. Ё|би в!н
нав|ть погано гру3инською сп]лкувався' про що' звичай_
но' судити не мен|. {оча з ]ншого боку один |з засновни_
к|в арм!| Ёаг!рного (арабаху начальник штабу оборони
Ё(Р генерал_майор |ванов насамперед заборонив вжи_
вання у в!йськах у слр<бових ц!лях в!рменсько[ мови й
!нших м!сцевих гов!рок. 9к в1домо' мешканц| ц1е| 0е.!шге
азербайдданоько[ колон!] вивчали в школах рос!йську.

(омандуюний сухопутними в!йськами 8ака {,урашв!_
.л! та командуюний |рик8Ф з! свого боку були втягнщ! у
ведення приватно[ в1йни вАбхаз!] й коноп1рувализ цього
приводу. 9 вже згадував, що в мене оклалося вр€)кення'
н!би грузини використовува ли присутн!сть в|йськовик!в
унсо зокрема.й ратя тиоку на рос!йське командування.
Ёаприклад' мене неоднора3ово запрошували на оф!_
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ц1йн] банкети' де охоче фотографували з р!зними пред_

ставниками грузинського командування й урядовцями.
.Рецлярн] в1йська абхазького рехиму досягають

чисельност! в 2'2,5 тисяч| чолов|к. €олдати отроково1
слр<би пост1йно дезертирують' явно демонструючи не_

бахання помирати 3а режим Ардзинби. бловну3агрозу
становлять бойовики _ м1сцев! мешканц|, часто !ного-

родн| (адигейц|, в!рмени), як! мають зброю й хиврь у
оел!. 3а минуло| в1йни вс] вони заплямували себе злочи_

нами' тому розум!ютБ, 14@ пощади не буде.-[хн!й хе бо_

йовий досв!д у скл ад! бандформуван ь ц!л ком достатн ] й.

Ёа нашому напрям! нихче блокпоот1в в ущелин! було
5-6 в!рменоьких с]л, що й 6ули 3оною нашо] д!яльност!.
Бойовики 3 них' чиоельн]стю в 100_150 чолов!к при двох
Б18 складали ре3ерв п!хоти дл:я рос|йського блокпосту,
! за сигналом тривоги повинн16ули мчати в "!карусах) на

допомош. 9кось унон! ми опровокували тривош й роз_
стр!ляли цю колони спаливши один Б1Р. !нший, поки_

нувши напризволяще п!хоц, вт!к. [4о ц!каво, рос|яни з!

свого блокпосц нав!ть нооа не висунули, обмежившись
стр!ляниною навмання й матюками в еф!р!.

Абхазьк] 8]-]€ мали у своему оклад1 два реакгивн!
навчально-бойов! л!таки л-39 Альбатрос, як] викорис_
товувались як винищувач!, бомбардувальники й шцр-
мовики. Були також два спортивн! л1таки 9(, що вико_

ристовувались як розв!дники' ] два транопортн! гвин_

токрили м]-8. Фдин !з них у (одорськ]й ущелин! збив
(отр|лою) вхе в!домий читачев! наш пров|дник ,.[\4иоли-

вець). 8огнев!й п 1дтрим ц! м иротворчих сил служили два
рос1йських .(рокодили>> _ м1-24.8с| ц!дан!до нас над_

ходили в!д наших розв!дник|в, що п|д виглядом молдав_

ських б]знеомен1в в|дкрили в 6цум! приватну ф1рму на
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кшталт .€ук!н ! син, та опок!йн о збирали |нформаш!ю для
унсо.

} ход! бойових д|й 1993_94 рок!в грузинська сторона
втратила к!лька штурмовик!в €!'25 виробництва заводу
!мен! !имитрова в 1б!л]с!. Фдин |з них .стр|лою, з6или
рос!йськ1 десантники' просто над нашими позиц!ями.
8лаоне, абхази зен]тних ракет не мали. [!ьотчик вики-
нувоя 3 парашшом. @ск!льки все в!дбувалося на велик!й
висот!, визначити нац|ональну приналежн]сть л|така та
п!лота було неможливо. Б|льш!сть наших стр!льц!в схи-
лялася до думки, що це рос|янин. ,{о мене п!дб|г рад|с_
ний ''Руа':_ [1ане цр!нний! .0,авайте я його зн!му!

9 оправедл:иво розсудив' що льотчика все одно в!тром
несе в наш б!к, тох н!щди в!н р<е не под|неться. 1ому
розстр{л його в пов!тр! заборонив. !_!!лот ляпнувоя у воду
просто перед нашими позиц!ями. !являю, яких страх!в
в!н натерп!вся там у пов!тр1, спостер!гаючи' як !з земл! з
кулемета, хихо облизуюнись' в нього ц1литься .Рша,.

|_рузини вислали моторний човен ! п!д!брали п|лота з
води.

[1!оля того' як зд€ши €иум! та в!доцпили в абхазьку
6ванет!ю, нальоти на м|сто зд!йонював ще один бравий
грузинський вертол|тник, доки ! його не з6или. 8!н за_
вантахував на борт рунн! гранати' вставлен| в склянки,
бомбардир висмицвав к!льця й скидав вантаж униз.
€клянки розбивалися' гранати детонували.

Рос!йська сторона втратила над Абхаз!ою два м.-8 !

один м1-24. !_рузинське командування виплачувало за
збитийу гвинтокрил нагородну прем1ю в п'ять тисяч до_
лар!в, без р!зниц! - рос!йський в!н чи абхазький' тим
паче' що увесь абхазький пов!тряний флот п!лоцвали
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роо|яни. 3вахаючи на деф!цит ]-13Р( (переносний зе_

н]тний ракетний комплекс), гвинтокрил можна було п!д_

стерегти на перевал!та збити з А!1'|(, або, як це вдалося
нам, !з звичайного гранатомета Рпг_7в, отр!ляюни йому

в борт з! схилу гори.
Ёа час нашого другого перебування в Абхаз!: в ро3_

порядженн! ]т48€ !_руз|| перебував лище один придат-
ний до польот!в м!-в, що зд!йонював перевезення 3де_

б!льшого в тилових районах. 3а в!дсщност1 пов!тряного

транспорц доводилося долати п!вденну зону безпеки
на автомашин€х ра3ом |з грузиноькими м!л!ц!онерами.

9кось нашу машину на рос1йському блокпосц зупини_

ли <миротворц|,. €олдатик одразу пол|з до кузова зши_

6ати ситарети. йому запропонували .[1риму,' (ацапчук

залишився н е3адо в о лений;

Ёав!ть територ!ею само| Абхаз1| грузинськ1 партизани
пересува лися досить в!льно. 3аходили й за р!нку Бзиб'
Ёа заход1 в!д |ъ4арукського перевалу е м|оцев|сть, ймено-

вана (аеродром)) _ крайня точка просування н]мецьких

в!йськ на даному напрям1. 8оюди в горах зд1йонювалася

розв!дка пооадков их майданч и к! в для гви нтокрил 1в, го _

цв€шися кри|вки для вантаж!в.
} той самий нас рос!йськ! в]йська переймались х!ба

що обороною власних блокпост!в.

,0,о вашо1 уваги хара]серний випадок' (омандир од_

ного грузинського загону попросив нао йому допо-
могти. 1ч/и тод! д1яли в район1 р!нки кодоР!' (омандир у
€цум1 мав справи: його дрркина була за нац!ональн!с-

тю абхазка' й в!н не встиг || евакуювати, хот!в виве3ти

з м!ста.
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[й и захо п и ли машину <}рал 
", |'!/ АА наби лося повн о до

зуб!в озброених укра[нц|в, та вноч ! ви\хали на околицю
€:жум!. Аесь р(е в м!ст|до нао д!йшло, що не встигнемо
до ранц вибратися з м]ота. .{овелося з п!вдороги по_
вертати на3ад. Ёа ви|зд! з м!ста .!рал, 3упинили. .[йи_
ротворець" в]дгорнув запони за3ирнув до цзова. 1ам
сид!ло чолов!к п'ятнац4ять брудних' неголених чолов!_
к!в - дос! група перебувала в рейд! понад два тихн!, на
головах укра|нськ| мазепинки, во! з1 зброею_ !,то так1?

- мвс, * й?.г|Ф@я на ува3] абхазьке, - 8}1.||@8люемо
дезертир!в.

€олдатик мовчки опустив запони з!стрибнув 3 кузова.
.{,умаете, в|н нам пов!рив? 3вичайно ж, н!. 1им паче, в!д_
пов|дали укра[нською мовою. &е своя шцрадорожче.
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Р{а нашому напрямку рос!йськ| миротвоР4! 12 сол-
дат! в .2 оф|цери _ в!докремлювал и гру3ин|в в!д абхаз1в.

'.!,еморал!зац!я 3ачепила й федеральн1 сили. €имптоми
т! сам!: гор!лка, наркотики. @со6ливого бажання воювати не
спостер|галось. |1_[е в 6рум!, в 1993 роц!, АФ нас п!д| йшли
два оф!цери морських частин прикордонних в!йськ Рос!]'

- [то так.?
'!п! мвс, - малося на уваз! а6хазьке 

' -
ву.ловл к)емо де3ерт ир| в .

€олдат икмовчки опу стив запону'
з!стру!бнув 3 ]чзова. Аумаете, в!н нам
пов!рив? 3вичайно )|(' н!. ?им па{@,
в]дпов!д али украпськок) мовок). |;ц9
своя 1шкура доро}(че.
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3и укра|нц!?
1ак.

_ Ёаша прикордонна частина розм!щуеться оаме по_

м1х вороцючих стор!н. 4е задовбало _ стр!ляють чере3

наш| голови. .0,омовмося так: ви |м|цете напад на нашу

3астави ми рлявигляду постр|ляемо в пов1тря | здамося'
|_рузини обов'язково 3мушен! будшь в1дправити нао до_

А@й}, а вся зброя й спорядхення д]станеться вам'

\4ене пропозиц|я д}л<е зац!кавила. Але грузиноьке
командування проведення операц!1 заборонило. [ч/!оти_

вуючи це в]дсугн]стю оф|ц!йно| в1йни м|х !-руз!ею та Ро-

с!ою.
|'']о вс!й |_руз!| ставлення до рос!ян б!льш н!х прохо_

лодне. ! [альському район!, населеному перев€)кно

грузинами, (миротвоРц!в, ненавидять. 3 укра|нцями
навпаки: попри вс1 непорозум|нн! на мовному Ёрунт!, д!-

знавшиоь, хто ми, нам намагались у всьому догодити,
нав1ть позбавляючи мохливост| 3аплатити за АР!бн| по_

купки.

- [.[о, наша вода (борхом!) подобаеться? Ёе треба

грошей' бери так.
} тому х !,анш! нав1ть м!л!ц!онери вважали за св!й

обов'язок п!д]йти прив|татиоя, вказати на кращу крам_

ницю чи харчевню. Фб!д на одинадцять голодних мухи_

к!в, з гор!лкою й вином, нам обходивоя' в перерахунку

на укра|ноьк! грош|, в 50_55 гривень.
@дин баран на базар! ' рля пор1вняння, за звичайною

ц]ною коштував порядку 250 гривень.
} 1б!л]о! ми отаборилися в одному бар!. } м!ст1 нам

рекомендували перебувати в цив!льному й розмовляти
м]х собою рос!йською мовою, проте над от!йкою бару

вис1ла велика емблема унсо.
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,(ля грузинських в1йськових найкращим подарунком
6у лаукра1нська кокарда з тризубом.

Аороги в Абхаз!1 й без нашо| унаст1 6ули в халюг!д-
ному стан!. Ёаша колона долала !,одхальський перевал
таким пох!дним порядком: попереду бульдозер (ро3_

гр!бае он1гов! завали)' .!рал,, за ним ще один бульдо-
зер (п!дштовхуе його), ще один .}рал, ! пара ]-А3-66, за
ними ми в п!:дому порядку.

[1ереправа чере3 (одор! в!дбувалася по двох стале_
вих канатах. ]'1о них ми перенесли на соб! кожен не мен_
:де 350 к!лограм 8?!![Ф$; на ц!й переправ] в!дзначив-
ся стр!лець тур. 81н в]дзначався неабиякою ф1зинною
силою. (охен з нао перенооив за один раз вантах не

б1льше 25 кг. [1ереправившись на другу сторону р1нки, я

з ройовим Бухом (псевдо в!н отримав не за схильн!сть
до вживання алкогольних напо1в, а за св]й в!йськовий

фах - був сотенним п1дривником) спостер1гали 3а пе-

реправо]о. Ах тщ нашу уяву привернув стр!лець 1ур. 81н

тягнув на соб! подв!йний вантах, тобто деоь приблизно
50 к!лограм]в. [1риному запакований в м1шок. 9ск!льки
3а канат треба 6уло триматися обома руками, було не_

зрозум!ло' чим в!н його тримае. !-1рипущення були р!зн!,
найв!рог!дн!ше - тримае зубами. [1о завершенн! пере_

прави 3'ясувалось _ гичку 50-к!лограмового м|шка в!н

притискав до плеча шиею. Ёе втримавшись' я п!дколов:
.Бу)(, як6ити надумав повторитицейтрюк' то ходив би з
головою наб!к до к!нця свого життя>.

Ёа зворотному шляхи чере3 дощ| в верх!в'ях г!р, р!_

вень води за один день п1днявся на 6 метр]в. | ось тод!

я зрозум]в, яким же е справхне стих!йне лихо. } (иев1

таким ввахали п]дйом води в 
'0,н!пр! 

на 80 сантиметр1в.
1щ хе, коли й::':ов по канатах, нав1ть кр!зь шум води чув'
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як по дну 3 б|льярдним стукот!нням перекочуються ве_
личезн! валуни.

} горах найб|льше вион€)кували переходи. 3а 10-11
годин ми долали понад силу 3_5 к!лометр!в. (рщизна
серпантинових стехок 6улатака' що ноги попереднього
стр|льця 6ули на р!вн| очей наоцпного. Бракувсшо спо_
рядхення. } нас 6ули десантн! ранц!, 6ушлати (все ра_
дянське, нав!ть патрони 7,62х39 1982-84 рок!в випуску
та 5,45х39 1982 роц), такох американськ| неревики та
спальн!м|шки _ *буря в пустел!,. €пальники та 6ушлати
нещадно всмокцвали воду. Ёа щастя' не дошкуляв над_
лишок вахко] збро|: мали по одному свд, |-]( та Рпг-7в
на групу. Але все_таки на маршруг!панувалаодна_едина
думка] .9кщо впади не встану,. 6тан реней пог1ршува_
ли майжебезперервн! дощ!, намокле опорядження' а ми
несли на соб!, кр|м боозапаси збро[та вибц!вки спальн!
м|шки, бушлати, ватян1 щтани _ намокнувши' вони ста_
вали вдвое важчими.

9ерез деякий час становище пол!пшилось, нам вид!-
лили м!сцевих коник!в. 8 }кра1н!, в (арпатах, [х ще на_
зивають (гуцуликами>. йаленьк|, волохат!' як собаки, а
по горах ходять' як коти. 1а все х ! для цих всюдиход!в
потр1бне було щось, хоч в!ддалено схоже на стежину.
[1ось под1бне було' але по ньому н!хто не ходив, почи-
наючи з 1989 року. |т4айор !-ервас!, наш оф!цер зв'язку
!з грузиноьким командуванням' зробив спробу найня_
ти м|сцевих сван1в прорубати стехину' але вони за_
ломили аотроном|нну суму, ще й ви3начили час робо-
ти _ 30 дн|в.

,{овелося вир!шувати проблему самотркки. 3а допо-
могою двох бензинових пилок та тротилу унсовц! зро-
били дорогу за три дн].
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[]зн]ше з'ясувалось: дорог}, ]4Ф ми в|дновлювали
1 993 роки в 1 939-му прорубували укра[нц!, вислан| з 3а-
х!дно[ }кра[ни п!сля роо!йсько-н!мецько| окупац!| [оль-
щ!. [1озаяк здеб]льшого це була !нтел!генц]я з1.|-!ьвова та
€тан!слава, абсолютно не пристосованадо тяхко| пра-
ц| л|ооруб1в, смертн!сть серед нихбула дуже високою.
} цьому ми переконалися' наткнувшись на цвинтар' де
було поховано двадцять ш!сть ос!б. [1]сля того' як робо-
ти6уло припинено й енкеведисти п!шли, м!сцев! свани
поставили над цими без!менними могилками хрести.
Аеяк] з них збереглися до на1],их дн1в.

Фтак за тиояч| к!лометр!в в!д !кра|ни перетнулися
дол!земляк!в.

Ёам було поотавлено 3авдання _ п!днятися по сер-
пантину на плато, перетнути його й, непом!тно спус-
тившись дони3у' 3нищити автоколону' що регулярно
п!двозила постачання на в!йськову базу. 3авдання
ускладнювалося тим' що плато було вже в альп!йськ!й
зон!. 1ам коней використовувати було немохливо.
1а й узагал! коней жал|ли' на одного вантажили не
б!льше 4о-45 к|лограм, стр!льц! жтягли на соб] по 50-
55. 1ому дв! третини шляху нам довелося перти все
на соб!. [1ри цьому доводилося ви6ирати м!х банкою
тушонки та зайвою гранатою. |-1р1оритет зазвичай в!д-
давали гранат!. !,арн1 в горах доводилось економити|
денний рац!он складався з трьох кубик!в бульйону "га-

"л|на Бланка,, трьох сухар!в та п'ятдесяти грам|в пор!-
зано] на ремен! сушено1 козлятини. ]| р!зали на др!б-
неньк! шматочки й кип'ятили в бульйон1 над таблеткою
оухого спирту. Було таке, що нав!ть тщ в1дзначилися
.винах!длив!, галичани, що назбирали яко|сь трави й
накидали [|Б бульйон _ .мабуть, буде борщ,. 9к ви-
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явилось' не буде, бо трава була полином ' 3алишили'
ся тод! без об|ду.

1а х!ба хочеш _ мусиш.
|т4арш пройшов вдало. ёпустилися вниз. €хил гори,

порослий л!сом, дал| ' потр!бна нам дорога. [!!во-

руч - покинуге людьми село. } ньому з,алишилооь ба-
гато св!йоько] худоб!!, !цФ за чао безлад4я здичав!ла й у
руки не давалась. Аоводилося тихенько в!дстр|лювати
|| за допомогою !-1Б6 (прилад безшумно| отр!льби). 3ате
мали св1же м'ясо, тож трохи в!д']лися.

9отири дн! вели споотерехення. (оли з'ясували гра-

ф!к руху автотранспорц' влашщвали нараду. Розд1ли_
ли п!дрозд|л на дв1 групи. ['!ершою командував я, дру_
гою -хорунжий !-1 !л!грим.

_ 9к будемо гасити колону?
9 в!дпов!в:
_ 9к3авжди. 

'0,онекаомося, 
коли вс! машинивийдуь'

на прямий в!дтинок дороги. 8они йдшь з !нтервалом
приблизно сорок метр!в. вод|т на ваговозах, най]мов!р-
н1ше, не м!оцев!, дорогу не 3нають' тох не гнатимшь'
|хатимрь оберехно. 1а й дорога духе розбита, хон_
не-хоч не розхенешся. А там дал! ще й круий поворот,
головна машина мусить 3меншити швидк!сть, колона
неодм!нно з!б'еться до купи, !нтервали зменшаться' що
3начно полегшить нам робоц. [1ерший поотр1л з Р|_1|-_

78 по Бмп охорони. ]де дощ, солдати, очевидно, будугь
не на брон1, а в десантному в]до!ку.

9кщо Ёней не схибить, граната, вибцнувши всере-
дин1,3нищить ус!х. Фтже, коли поталанить' одним по_

стр1лом виведемо з ладу ц|ле в]дд|лення охорони. Ару_
гий постр!л по бензово3у та замикаюч!й машин!. 9к гра_
натомети в1дстр!ляються _ барабанний вогонь |з авто_
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матичнот збро|. ]жак!в на доро3!, попереду колони, не

ро3кидати. Ёа них неодм!нно наштовхнеться головний
до3ор. !_{е може з!псувати всю справу' (раще висунемо
метр!в на сто вперед двох автоматник1в.

{,орунжий ска3ав:
3годен. Але ж у будь-якому ра3! частина б!йц!в охо-

рони колони вц!л!е. 9к нам допов!дали, вс! командири
супроводу колони досв!дчен! кадров! рос!йськ! оф!-
цери. 8они швидко 3ор!ентуються в обстановц!. т| , !цФ

вц|л!ють п!сля першого удару, киншься на протилехний
схил доро(А, там досить гли6окий кювет, можна непо-
гано закр1питися. 8раховуючи чоти рира3ову перевагу
противника над нами в людях, ув'я3уватись у трива-
лий 61й ми до3волити соб! не можемо Розраховувати на
миттову перемогу _ також. противник чудово ро3ум!о,
що в нашому становищ! полонених не бершь. 1ох 6ити-
меться 3ав3ято. €тр!лянину та ви6ухи почують на баз!,
а тим паче на блокпооту. | негайно вишлють сюди п!д-
могу а це рота п!хоти, п!дсилена Бмп та двома
БРдмами, ходутм сюди сорок-сорок п'ятьхвилин. йож-
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на накинши ще хвилин !з тридцять на збирання та не-
хлюйство. ]_1е все одно нас не ряце. 8тягнщ1 в б|й, ми

. неминуче потрапляемо в пастку. [1рорватись у гори нам
не дадугь.

9 зничав плечима:
_ Ёе вбачаю проблем у виконанн! поставленого за-

вдання. \ак, ти маеш рац]ю. [11сля обстр!лу чаотина су-
проводу колони' що вц1л!е, в!д|йде з дороги й, закр1пив-
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шись на протилежному охил ! та оговтавшиоь' в!дкрие по
нао вогонь. Але за одн!е] умови _ якщо хтооь |м дасть це
зробити. 9к в анекдот!, коли хлопчик 3апитав у слрките_
ля 3оопарку, чи правда' що лев туг може 3'[сти сорок к|_

лограм|в м'яса за один ра3, а той в!дпов!в: <!-|равда, але
хто ж йому дасть?"

_ 1о за яко] умови? _ 3апитав хорунжий |'1!л!грим.
_ 3а умови' що вц!л!лу п!сля нашого оботр|лу нас_

тину зустр!нщь поставлен1 нами завчаоно протип1хотн!
м!ни та розтяхки. } цьому раз! л!кв]дац!я колони забе_
ре чаоу не б!льше десяти хвилин. [!ерестр|лявши охо_
рону та п!д!рвавши машини' ми одразу почнемо в!дх!д
й ухе за п!вгодини 6уАемо в горах, у л|с!. 1ам нао пере-
ол 1дувати побоятьс я, принайм н! чекати мугь п 1дкр! плен ь
!п!дтримки з пов!тря. 8одночаса6хази й рос!яни розум!_
ють _ нам треба якнайшвидше зв!дси в.-|!итися.1ох ки_
нщь ус! су\ли, щоб перекрити нам найкоротший шлях
в!дсцпу в напрям[до !нгур!. 8они 3виклидо тактики гру_
зинськихдиверо!йних груп 1 партизаноькихзагон!в _ п|с_
ля операц|[, зм!таючи все на своему шляхи прориватися
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|лани мохгь бщи щонайкращ!, але життя внооить
ово} корекгиви. Бензовоз!в у колон! виявилося не один'
а два. [1риному другий був !з д!жкою-причепом. 8од!й у
ньому не розцбився, коли вибцнув Бмп _ в]н обми_
нув ! його, й рке палаючий перший бензовоз, ! помнав
у напрям! рос|йського блокпосц. 8!н про|хддав чере3
зону в!дпов|дальност! гранатометника [1апая. [.|]вид_

к!сть 6ула к!лометр!в 60, в1дстань м]х бензово3ом та
його причепом метра п|втора _ два. [1апай стрельнув
!з Р|-'!]_-78. | тщ сталося, 3давалось 6и, немо)кливе. 3а
повного м!сячного сяйвабуло ч!тко видно, як реактивна
граната пройшла м!х бензовозом та причепом, н!ного
не 3ачепивши. Ак6и я побачив це в к!но, н!коли не по_
в!рив би. |-1одумав би, що це вигадка режисера. [апай
в|д злост| швиргонув трубу гранатомета об землю. Ал:е

це ще не все. [1о вт|каючому бензовозу група прикриття
розрядила два автоматн! й один р|жок !з Р!-'!(. 3агалом
108 (сто в!с!м!) куль. !_{я машина, мабщь, була заворо_
хена.

Ёа в|дм|ну в1д рос!ян; як! принципово не вивчають
мови народ!в, серед якихживугь' я' як | б!ль:д!сть мо|1
п!длеглих' швидко засво|в !з п!втори сотн! грузиноьких
сл!в. [е давало мен! мохлив!сть, переодягнувшись у
цив!льне, досить в!льЁо пересуватись у рос!йському
середовищ!, видаючи себе за м]оцевого жителя. [_ру_

зиноьк! оФ1цери зв'язку на рос!йських блокпостах п!сля
' перших двох-трьох мо]х сл!в, звинайно ж, розум!ли' хто

я о' та ходного разу нав|ть не подавали виду.
Фхоплений ц]кав|стю, я зав!тав на блокпост, куди таки

прорвався на|ш бензовоз. ]-1еред! мною постала хаш1и_
ва картина..6ам бензовоз |д!хка-причеп 6ули як реше-
то. Асфальт увесь залило бензином. 8од]я було вбито,
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!л |'||сля обстр!лу частина супроводу колони'
\! що вц!л|е, в!д|йде з дороги й, закр!пив_

ш'ись на проту.лежному схил,
]шись' в|дкру.е по нас вогонь.
одн]е[у]иови - якщо хтось}м
зро6ити.

в !-руз!ю. А ми п]демо вгори на 1кварнел1. [орами о6|-
йдемо !-ал1, перетнемо шосейку 6аля9'ибурхендх!, та 3а
к!лька годин' якщо бог дасть, будемо на баз! в [|амгон!
або в !-ан йухур!.
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старшого машини поранено в обидв! ноги' але це саме
в]н не розцбився' вирвав машину ]з пекла зас!дки й до_
в!в ||до блокпосц. 9к машина не загор!лась, не розум!ю.
Адже кожна четверта куля кулемета була трасерна?!

]-]рирода €ванет|] багата й р!зноман!тна, проте най_
яскрав|шими 3сшишилися лише к!лька спомин!в. [1ерший
!з них - ненависть до олеандр!в. Арке це п!доцпна роо-
лина. [1рол!зти кр1зь них немо)кливо' а варто лише стати
ногою на'!1 кор!ння на серпантин! - по':деш уни3' у про_
валля' як по рейках. А вдома, у (иев|, 11 садхають у горщи_
ки' поливають водою, а випатравши црц' воА} з кров'ю
виливають у горщик, щоб краще росли.

- } мое1 мами на п!дв|конн! |1 шцк п'ять, при1ду до_
дому - вс] повикидаю у в!кно' - говорив спересердя
стр!лець 1з 8олин1 8ир.

]-[.[е докучали л|ани - суц!льн! тенета, кр!зь як| до_
водилося продиратись за допомогою саперно[ лопат-
ки' використовуючи }|, як мачете. 8иявивши найтовщу
з л1ан, Фби одразу склав |[ .стрем|нцем" | спробував
вил1зти по н]й на дерево _ потягло до предк1в. Фдра_
зу, звинайно ж, упав, чим неабияк пот!рив усю гонорову
компан!ю. [1роте й6ез нього' як 3'ясувалося' мавп у го_

рах Абхаз![ вистачало.
8!домий 6цумоький розпл!дник розгромили ще в

1992 роц1. Акийсьдурень пустив 9[(}, н!би мавп у науко_
вих ц!лях зарахали найстрашн|шими хворобами, щось
на 3ра3ок €н!.0,у або в1русу Ббола. (оротше, в ход! бо_
йових дгй 61дних тварин в|дотр!лювали вс| конфл|:<туюн!
сторони. 1а за опов!даннями сванських мисливц!в, де_
як! гамадрили все-таки вижили.9кщо ]х не н!пати, вони
начебто не виявляють агреоивност!. Радили: зустр1неш
цю мавпу, обминай стороною.
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9 був знайомий з цими нахабними тваринами ще по
Африц|. 1![е за час]в.{,авнього €гипц пав!ани практично
поголовно перейшли на харчування плодами рук люд_
оьких' концруючи з щурами, й нещадно плюндрували
плантац|[ та пасовиська цариц1 6авсько[. 1_!ро людей "!зпсячими головами), 1цФ мешкають } .кра|н| голомозих>,
згадував у своему .{,од!нн! за три моря> й Афанас!й н|-
к!т!н. 9ерез бур!в, як! звинувачували мавп поряд 1з т_
б!льцями в тому, що вони ро3ривали ягнятам хивоти
лише зад'!я того' аби покуштвати добре перетравле_
ного овечого молока' ненависть до пав1ан|в передалаоя
й !нш им 61лим колон|заторам. [1ам' ятаете в .|-1 ]в!н гстона:
.3устр|ли негра й пав]ана. @бох пристрелили>.

} даному випадку в|дсщн|сть расових ! м|хвидових
забобон!в присл}Ркилася радянському суоп!льству. |-а_

мадрил!в використовували для медичних експеримен_
т|в. .0,орослий гамадрил досягае розм1р!в н|мецько[ в|-
вчарки' а його зуби та с!днинн] мозол13алякують оамим
ово]м виглядом. й!й колега' полковник(ро1 якийдовгий
нас був в!йськовим радником у йозамб|ку стверджував'
н!би солдати деяких африканоьких племен у 3а|р! жили
з самками мавп' внасл1док чого' кр|м потомства' поча-
лося й розповсюдхення того_таки €Ё!.{ута Ёбола на р|д
людський. )

@собисто я цьому н!ск1льки не в!рю. €амки мавп свар_
лив1 й зрадлив!, й в!д них !де страшний смор|д. €амц!ж
ус|х р!зновид!в пав!ан!в в|дзнанаютьоя потенц!ею на за_
здр|сть, людин! до них далеко. |-рузини часто жарцва_
ли: .1ули останню,новину? 8 Абхаз!1 вц!л!л! гамадрили
3авели с|м'|, влаштували поселення' отримали в!д Рос![
зброю й тепер вимагають повно] автоном![ 3 насцпним
в1докремленням в!д Абхаз]1,.
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Ёезвахаючи на правову незахищен!сть, а в багатьох
3ц1аА(Ф(, завдяки в!дсщност! цризму й р!зкому скоро-
ченню господароько[ д!яльност!, дика природа в горах
ще збереглася. 8елику !дкуру ведмедя цб!льц! в!ддава-
ли за цинк набо|в, шкурку цниц! _ 3а 20 лар!. Ёеймо_
в!рно, але в (одор1 3аходив лосось' полювали на нього
м!сцев! 3а допомогою автомат!в' виключно кал!бру 7,62,
бо кул! кал!бру 5,45 в|д води рикошетять.

9кось ] наш!хл:опц! п!шли по рибу. А вибрався сл!дом,
але ]1 уже не наздогнав - вони повернулися !ншою до-
рогою. Раптом бану: на дерев| висить автомат А(-74 з
дерев'яним прикпадом. 8о1стину благословенна зем-
ля |_руз||, коли на |1 деревах вироотають так| плоди! Ал:е

смщний неспок!й тривожив мою душу. ! справд| на вен!р-
н| й перекл ичщ1 виявилось' що автомат н€ш ехав Фбру. |-1 |д
нас риболовл! в1н в!д!йшов, прис|в п|д дерево, а автомат
пов!сив на г!лц. 3робивши овою справу, встав' п!дтягнув
штани' та й п!шов соб!, забувши про зброю. Ёа цьому м!й
терпець ув!рвався, ! @бц по|1ав додому.

1раплялиоя в]дверт| провокац!|. [!сля проведення
нергово[ операц!} ми повернулися до 9халти. 3в!дти
ма[1и повертатись у 1б|л!с!. Раптом нев!домо зв!дки в
нашому ро3тащуванн! з'явився як|йсь п!дстарцватий
грузинський майор. 3а його твердхенням' командир
партизаноького 3агону _ хоча 3 уоього загону я бачив
лише вод]я та його машину _ з€)кад?Б, щоб ми здсши
зброю. !-{е треба уявити: посеред (дикого 3€ходу)' в
глибокому тилу сепаратист!в, знаючи' що нас активно
шукають' щоб в|ддячити за все, що ми в них наро6или,
3алишитися без збро':. } кращому раз! нас о6!брали 6
до нитки м!оцев! свани, що в под|бних справ€ж на6ули
неабиякого доов]ду, !4€ 3 1993 ро!9 грабуюни б1хенц!в.
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1ох я пояснив' що здам зброю там' де 
.:[ 

отримав' _ на
скл:ад] мвс |_руз!!'у1б!л!с!. |-1|сля чого чемно поц|кав ився'
якими будшь насл!дки невиконання мною вимог майо_
ра. 1ой заволав:

- 9 вас заарешцю!
Ёайрозумн!шим виявився вод!й того майора. |-либо_

ко втиснувшись у сид!ння машини' в!н прооинав:

- Батоно майор, подив!ться на3ад, швидко с]дайте
в машину та по]1али зв!дси в!д гр!ха. Ёе пройшло, ! не
треба.

А ззаду п|дходили, зац!кавлен| перспективою арешц
ового командира,62 мо[ стр!льц!, що саме спуотилися 3
г!р, поцсан!блошицями' брудн! й голодн!, озлоблен| не
д}оке вдалими результатами останнього рейду. [м ц!ка_
во було 6 поАивитиоь на процедуру мого арешш, та' на
халь' друго': д|[ <марлезонського балец, не в!дбулооя.
[\4ашина загарчала й, викидаючи з_п!д кол!о др!бн! ка_
м|нц1, понесла в нев|доме нашого роззброю""'".

3наючи про |нтриги у в1йськовому кер!вництв|, я од_
ра3у ж зв'я3ався по супугниковому телефону з б|л|о!.
й!н|стр схвалив мо] д|]. |-1роблема нашо[ безпеки поста_
ла на зворотному шляху. ['||сля виконання 3авдання нас
могли здати рос!йським <миротворцям>, | таким чином
опровокувати м|хнародний скандал. €права в тому щоми мали про|здити через два рос!йськ] блокпости. 9 за_
пропонував 1*ати в|дкрито п|д виглядом грузинських м!-
л!ц!онер!в, а зброю заховати п!д сид!ння.

- А куди морди сво] хохляцьк| з€жоваете? - пожар-
цвав м!н!стр.

|-1роте все пройшло добре' скраю посадили стр!ль_
ц!в, що трохи волод|ли грузинською. [хнього словнико-
вого запасу вистачило, щоб нас оприйняли за грузин!в.
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Ёеприомност! почались рке на баз!, п!д чао 3давання
збро|. Р|н у томи що нам виАали два !-!Б6 (прилад дл:я
безшумно[ стр!льби) до автомата кал!бру 7,62, а авто_
мати видали п!д кал!бр 5,45. ]']ри в!дправленн! р!зниц|
не пом|тили. А на м!сц! ми просто пом!няли два авто_
мати у ован|в. |-осподар| тод! клятвено об!цяли, що не
матимугь ходних претенз|й ' аби т!льки к|льк|оть ство_
л]в з1йшлася. Ах туг претенз][ - номери не сходятьоя.
9 був глибоко обурений. Фт автомат, от люфа, як! ще
розмови?

_ А, послухай, нехай тв|й хлопець напише, що авто_
мат йому вран ц! п ]дм ]н ил и . Акийсь нев!дом и й заг|н.

Ёа тому й з1йщлися. 8венер! за пляшкою чач! майор
Ёрвас! пояснив' що у свана, з яким ми пом!нялиоь ав-
томатами, якщо я скажу правди будугь неприемноот!.
3апитання: .А€ взяв (автомат)?, лунае' звичайно )к' по_
1д|отському на тл! картин 1993 року, коли зброю носив
кожен' хто хот!в, але такою вхе е природа правоохорон-
них орган!в.

Аеяк| з бойових трофе|в, звичайно х, накопичились !

в нас. |-1ара автомат!в' з десяток р!жк!в, к1лограм!в трид-
цять вибц|вки. } найкращих п!ратоьких традиц1ях вое
це було 3акопано в землю. Ёав!що? Ёе викидати х!

€вани х ]з пожадлив!стю споотер!гали за нашим по-
ходом. !-!!оля повернення половина €ванет|| чекала на
нас у 9халт!з над!ею вив|дати як|сь ознаки скарбу. !4об
в!двернщи широкомасштабн! пошуки, ми ро3пустили
чугки н!би схованку зам!новано з ус|х бок!в. €вани вда-
вано обурилися:

_ 6лщай, нав!що м]ни? А якщо хтось буде к|з пасти?
йи т1льки посм|ювалиоь:
_ 9кому дурнев! спаде на думку там к!з пасти?
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|-!!зн!ше ми передали координати (скарбу> команду-
ванню партизанськи м и силами.&е, як ро3ка3ав п|зн!ше
славно[ пам'ят! майор |-ервас!, його воеодно роз|крали.1!льки на батьк!вщин| я зро3ум!в, що краще було б
обм!няти наш скарб на шцру ведмедя. ! нас така шку_
ра (3атягла" б у ком!с|онц1долар!в на п'ятсот _ п,ятсот
п'ятдеоят. 0ридбати [] такох мохна було в обм!н на
зм!нний ствол до [1(, який я завбачливо списав одра3ух по прибугт! в €ванет!ю в стил! .!(авказько| полонянки,
(ствол кулеметний _ один - упав в ущелину). ц! куле-
метн! стволи' п!д гвинт|вковий наб1й, свани йй*'р'-''_
вували для виготовлення мисливських караб!н!в - зно-су:м не було. Ёа велику дичину р!н незам|нна.

€ам!х ми в|ддавали перевац полюванню на здинав|_
лих овиней. \одний сван не 3нае, ск|льки в нього в гос_
подарств| цих 18?!14Ё: €виноматка в!дводить припл!д ул!с, ! до зими вони там годуються каштанам и й жолу-
Аями.3вичайно вони цд| та жилав|, мов хорти. !1ице
одна !з здобугихнами пацьок мала на соб! 6одайяк!йоь
шар сала. (олись на ринку в 1к|бул!я нав!ть на власн! оч!
6анив, як така тварюка вкусила собаку. 8иникла нав|ть
думка створити атракц!он .Б!йц!вськ| свин! з [_руз!:, та
кочувати з ними укра!нською пров!нц!ею п!д осудливий
поголос парт|} (зелених): (до чого худобу довейи!,

. 
}хе з перших дн!в у 7к!бул!, цди нас перевели з [ан-

ш|, ми звернули увац, що грузи нськийсолдат тепер нетой. 8|йська одноман|тно ек!п|рован|, солдати в касках(що т 993 року спостер!галося т!льки в укра|;нському п|д-
розд!л ! "Ар го , ) чистятьче реви ки, б| лят ьб' р*,р, (тон н а
озн ака дисципл1но ван их в!дноси н ) . Бат альйони ц1 лими
днями пропадають на заняттях (один на баз! в |,а[м|, дру-гий - у 1к!бул!). |_!]сля програно[ в!йни кер!вництво рес_
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публ!ки зд]йонило широкомасштабну чиотку командних
кадр!в. Акгивно прибиралиоя оамозван| полковники' з
деякими розбиралася м|л!ц!я. 8]дтак' тепер лейтенан_
ти й кап!тани зустр|налися част!ше, н!х полковники й
в1це_полковники' й ми перест€ши 6уи единою в|йсько_
вою частиною в гру3инськ!й арм|1, де були лейтенанти
(хорунх!) та кап]тани (сотники|. Ак зажурено пояснював
мен!один такий отаман _ в|це_полковник:

_ 9 дослухився б ! до полковника' але батальйон,
яким я командував' оголосили бандформуванням.

3в]дки розорена в!йною !_руз|я бере гропл! на арм!ю,
не ясно. [1евно, грош! надходять за ра)унок прода)1у ко-
рисних коп€шин. 3а довг! роки радянсько| влади в нас
скл€шося врФкення про |-руз!ю, як про сонячни |чурорт_
ну респфл!ц, де вирощують виключно мандарини й чай.
|-рузин в уяв! перес!нного укра[н!8, ё надто в м|сцевих
шльондр _ це обов'язково п'яни:-{я, спецлянт !дрке ба_
гата людина. 4е й зрозум1ло, бо в }кра1н1 ми ма!1и мох_
лив!сть сп!лцватись у перевакн!й б!льшос{ з перецпни-
ками. Реальн]сть виявилася зовс!м ]ншою. (оли я побачив
г|рськ!тераси' на як| вся родина м!сцевого селянина пхао
вгору в кошиках землю, а дощ! так само решлярно змива-
ють1] вдолини побачив мо3оляст|руки, якими мохнабуло
без ризиц д'!я життя тримати оголен| дроти високо[ на-
пруги' то зро3ум!в, наск!лькихи6ним було наше уявлення
про цей працьовитий народ.

Ёаоправд| кра!на волод|о багатьма видами отрате-
г|чно[ сировини. 1ой самий н!атурський марганець ще з
минулого стор!ння був об'октом бажань |ноземних кон-
цес!онер!в.

€ередньом1сячна зароб|тна плата на 1997 р!к стано-
вила 12 лар1,халування прапорщика _76 лар!. 9сно, що
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вс| трималися за слркбу зу6ами. 3начна к!льк|сть оф|-
цер.в у званн| в!д лейтенанта до кап|тана ст€)кувалась усшА, !тал![, Франц!':, }кра|н!. Ёа наш|й г!роьк|й баз! куро
навчання д'|я нас проводили п,ять |нструкгор!в амери-
канських <3елених берет|в,. !{е скаху про все |нше, але
ф!зинна п|дготовка й техн!ка г1рських сходхень виклада-
лисяними на в!дм|нно.

!нструктор з рукопашного бою одним ударом ноги
ви6ивав магазин !з .,(алашникова> | пересмикував за-твор (а6и викинуги досланий наб!й). (оли в|н запитав,
як! ми зро6или з побаченого висновки' в!дпов!дь була
однозначна _ живим ми тебе, голубе, блихче трьох ме_
тр!в до себе не п|дпустимо.

[нструктори д|яли в прибалт!йському отил!, х!ба щозобра:9вали не €вропу а вс|ляко п|дкреслювалияк!сть
американських програм. Фсобливо д!ставалось невинно_
му афори3й} к63ц загинь' а товариша поряцй,. 3м|ст
|доматичних вираз|в, як правило 3никае' за першого пе-
ре!с!ади що тод! говорити про потр|йний:з рос!йс'ко| на
англ!йсьц, пот!м на гру3инську й у в 3воротному напрям!.
8иходило при6лизно так _ ,,@ках!ть' чим ви йомудопо-
мохете' якщо загинете оам|?, Було видно' що сумний
досв]д (оре[ та 8'етнаму в'|вся американцям в печ!нки.

'{'о 
пораненого' для уникнення пасток' сл!д п!дкрада_

тися з осторогою, якдо'потопаючого. А ще краще зали-
шити його прйкривати в|дх|д та ще й обкласт]4 довкола'м!нами. 1!льки спробуйте сках!ть про це самому пора-
неному. [-[!каво було 6 подивитися найого реакц;Б.

[1анував головнийпринцип - робитивсе не так' як у
радянськ!й арм|':. [1отроху це задовбувало. 1им пане, щоконкретно, для наших бойових д|й, в!д них в3яти мохна
було духе мало.
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€ама Абхаз!я внесла щось нове в розвиток мисте_
цтва полювання на людей. }вахне вивчення нав|ть ц1е|
прац] дае змогу отримати певний досв!д, що мао прак_
тичну ц|нн|сть. 9днак оправхн!х польових командир!в у
гру3иноьк!й арм!| катаотроф|чно не виотачае. 9к вони
оам] пояонюють, ментал]тет такий: .[ч/и вхе розум|емо,
що окопи треба копати, але подо лати себе несила>.

9к у будь-як1й велик!й оправ!, не обходиться й без
<панами) на в]йськових 3амовленнях. }весь танковий
парк !_руз|': здеб!льшого складаеться з танк!в т-55 .т-72,
причому перш!, за досв|дом бойових д1й, ц1нуютьоя до-
оить високо завдяки проотот! в експлуатац|[' ! Рос!] за-
купили для них мастило' воно виявилося непридатним'
у ре3ультат! чого багато дизел]в запороли. {!каво, мохе,
|_!тлер перед (урською дуго]о теж купував мастило в Ро-
с!1?

9к писав в *Ёне|д|, великий 8ерг!л!й _ .1!пео 0апаоэ
е1 0опа {егеп1еэ>. ||орада видатного древньогрецького
поета 6оятися данайц!в, нав|ть тих' що дають нам да-
рунки' виявилася ц]лком а](цуальною й для нашого ви-
падку.

[1ро особливост| американського опорядження я вхе
згадував. €хохе, що за в!дпов!дну м3ду або нерез праг-
нення ви6рати щосьдешевше грузинська оторона при-
д6ала (нел]кв!ди,, як| залишилися в!д час|в "Бур| в пус-
тел!,. Акий сенс ро6ити спальники водонепроникними'
коли вода в пуотел1 майже не конденсуоться? 3ате в нас
]з цими спальниками6ули велик! проблеми. } вологому
субтроп!нному л|о] вони наскр!зь прот|кали. Аоводило-
оя загортати ]х у целофан. йохетеуявити| як це 3ручно,
надто коли його промок'!ого преш на сво|х плечах. 9к
кажшь: "[ викинщи щкода' й нести немао сил>.

1997 р|к, (одор|.
[очинаючи л.воруч : пол]твихов ник с 1рий;
отр!лець 1ур; стр!лець 1рема.



2003 р!к,Байковий цвинтар у (иев|.

.4есята р!чниця штурму |]]роми. Б|ля могил
полеглих унсовц!в пооол |-руз|] в }кра]н!
!-ригол (атамад3е.
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[!ор!вняно з !ншими конфл|кгами, груз;ини значно
просунулись у галуз! рад|озв'язку. } нас були амери_
канськ! рад!останц![ "1омоон', 1ц@ працювали у ({, д!а-
пазон|. 8они лобре зарекомендували себе в гор€х. 1ого
не мохна оказати про !(!,-станц!| ,,|(юмах', здаоться'
австрал!йського виробництва' певно' призначен! для
р!внинно[ м!сцевост|. йо[ стр!льц! хартома на3ивали
!1 .1умак,. ! нао та й у гру3инських оолдат 6ули нав!ть
м!н!атюрн! "вок!_ток!,, !4Ф давало змогу рад!оф!кувати
кохного п|хотинця

Ёакопиченого !-руз!ою ударного потенц!алу, з8ахаю-
чи на внщр!шню й м1жнародну сицац!ю, вистачить д'!я
ведення лише перемохного .бл]цкригу) тривал!стю 30_
45 дн!в, !цФ, 8 раз! зав'язаност! Рос|] в каральних опера_
ц!ях у 9ечн!та 

'{агестан|, ц!лком зд!йсненне.
€тосунки !-руз|| й 9ечн]духе складн!. 8загал!, коли по_

чинаеш входити в подробиц! м!хнац!ональних стосунк!в
на (авказ!, в!д них в|е чимооь старо3ав!тним,

['!!сля виоелення чеченц!в погол!в'я |хн]х домашн|х
тварин ! пасовиськ д!сталось !ншим народам. 3 них т!ль_
ки грузини повернули господарям, п!сля 11 повернення
!з заслання, приблизно таку саму'к]льк1сть худоби. Але
треба знати св!тогляд чеченця. ! його уяв| одразу ж ви_
ник образ т!о': нередйй, !4@ могла дати його кор!вка' овеч-
ка та[хн!й припл!д за ц! п'ятнадцять рок1в.

(олон!зац|я (авказу була завжди усп1шною 3авдяки
чи'нному в м|жнац1ональних в!дносинах принципу (вс!
проти вс!х,. Фсобливо божев!лля охопило 3акавказ_
зя в двадцят! роки минулого отол!ггя. 8!рмен1я воюва_
ла з !_руз1ою, Азербайдхан з 8!рмен|ею, (онфедерац1я
|_|рських народ!в, як п'яна, хиталась м1х меншовиками'
б!льшовиками' мусаватистами _ ] це в той час' як !з п1в_
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дня чорною хмарою насцп€ша 1уреннина' а з п|вноч! за-
несла криваву сокиру б!льшовицька Роо!я.

Ёаприк!нц| кв|тня 192о року 9ервона Арм!я вдерлася
в Азербайдхан ! проголосила Радянську владу. 2 травня
9ервона Арм!я вдерлась у |-руз1ю. ['!очатком став напад
б]льщовицького збройного загону на юнкерське учили-
ще в центр! 1б!л!с!. Але над!я на легц перемош не ви-
правдала себе. Ёародна гвард!я !-руз!| й частини регу-
лярно| арм!| чинили запеклий оп1р, а на деякихд!льницях
нав!ть зум!л и в!дкинщи перев€)каюч ! сили п роти вн и ка за
меж! реопубл!ки. 8одночас над|йшла нота протесту в!д

уряду 8еликобритан!] 3 вимогою негайно призупинити
насцп. €ов]тоька Рос|я мусила в3яти до уваги вимоги
найсильн!шо| на той час держави св!ц. Але захопленням
бакинсько| нафти Рос|йський уряд фа:<тинно вхе досяг
свое] ц!л| в 3акавказз!. 8]днин] пад!ння 8!рмен!: й !-руз!1

потребувало т]льки часу. 1реба було дочекатися опри-
ятлив!ших обставин, а травень 1920 року, коли {ервона
Арм!я готувала пох]д проти }кра[ни й [1ольщ|' не мохна
було таким вважати.

Ёа початку 1921 роц внщр|шно та 3овн!:дне отано-
вище 9ервоно[ Рос1| пол]пшилося. Було ук'|адено мир |з

[1ольщею й остаточно розгромлено }кра[нсьц Ёародну
Республ|ку.

'1 '1 с|чня 192'| року в сел€ж, заселених роо|йськими ко-
лон1стами (8оронцовка, [1окровське, [1рив!льне) пона'
лися заздалег!дь п!дготован| виступи' як] п|зн!ше охрес-
тили (3агальним повстанням) грузинського селянства.
Ёа територ|ю |_руз!| майхе одночасно вторглиоь {,| арм|я
з Азербайджану та [|]], !,!|| та !|, арм!| з п1вн]чного (авка-
зу. Але розрахунки 9ервоно| Арм!'[ на легку перемош не
виправдалися.1!льки до 1б!л!с! до6иралися два тихн!, а
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на захоплення во!е| |-руз!| знадобилося 5 тихн!в. 3апе_
клий оп!р [м чинили не т|льки грузиноька народна гвар-
д1я й арм!я, а й усе населення реопубл!ки.

[о розгрому [_руз]| доклала руку й 1уреннина. } кри-
тичний момент црецьк! в!йська вдерлися в Адхар1ю й
з€жопили м!ото_порт Бацм!. 8иникла реальна 3агро3а
втрати Бацм! та й ус!е[ Аджар![. }ряд.0,емократично[
республ!ки !-руз!! побоювався' що в раз! повно] окупа_
ц|| Бацм!1уреннина поставить Рос!ю перед зд]йсненим
фактом | п!дпише з Роо]ою догов!р про под!л |-руз!|. !4об
шриматись при влад!, московський комун1стичний уряд
з легк!стю роздавав направо й нал|во нуж!земл!.

@тхе, було необх!дно ви6ити турецьк! в!йська з Бац_
м | до п!дходу 9ервоно[ Арм !|. |_{ю в!дпов!дал ьну операц! ю
в3яла на себе знесилена боротьбою з 9ервоною Арм1ею
грузинська арм!я п!д проводом генерала |-еорг!я [!|азн!_

ашв!л1. } результат! усп!шного 3авершення ц!е| опера_
ц|| Бацм|знову став нев!дд!льною чаотиною ]-руз||. Аля
цього з рос!йського фронцдовелооя 3няти значн] сили
грузинських в!йськ, з чого негайно скористалася 9ерво_
на Арм1я. 18 березня 1921року в Бацм! ув!й:лли загони
червоних. 1!о| ж ноч! спец!альним потягом в Бацм! при_
був зрадник грузинсько] нац1| €ерго Фрдхон|к!дзе (не-
за6аром доля покарала його).

} цих умовах !-руз!я мусила скпасти зброю. @купац!я
[-руз|| 9ервоною Арм!ею на цьому зд!йснилася.' Фпке, 25 лютого 192'| року |-руз!я втратила держав_
ну незалехн!сть ! суверен1тет, який вона в!дновила 26
травня 1918 роц' ! знову стала рос!йською колон!ею.
|-1еред гру3инським народом поотало 3авдання в!днов-
лення овоо1 нац!онально| дерхавност] та зв!льнення в!д
!ноземного гноблення.
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' Ёе останньою причиною 6ула, в оч€х м!хнародного
суоп!льства, остаточно програна !нформаш!йна в!йна.
9к насл!док _ поразка нац]онально_визвольного риу'
втрата незалежност| та багатор|нний комун!отичний те_

рор.
]-1!сля вбивства законно обраного пре3идента 9ечн!

.|дохара Аудаова |нкер!я м€шо прид!ляла уваги пропа_
гандистськ|й в!йн|, в результат| програла в!йну звинайну.
Рщ опору було 3агнано в глибоке п!дп!лля. Ёа в1дм!ну

в1д чеченц!в, п!сля першо| та друго| чеченсько| в|йни ро_
о]яни добре зрозум!ли _ виграна !нформац|йна в!йна е
половиною перемоги.

3 цього приводу пригадуеться старий ане:кдот:

€ идять в ]!е н ! н с ьк! й к| м н ат ! @л е кса ндр |у1 акедо н с ьки й
та !мператор |1аполеон. |т1акедонський дивиться по те'
лев!зору парад €ов|тсько[ Арм|[ на ||ервон!й площ!. 11а'

полеон' у кутку, гортае п!дц;ивку га3ети "1равда"

увесь св|т,'
11аполеон:

9кби в мене
3нався б про мою

була така преса, то н!хто н!коли не д|-
пора3ку при 8атерлоо'
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Ро3д!л 1о
3а горами гори' хмарами повит|,
3ас!ян| горем, кров!ю полит|.

т.[. Февченко

Було спекотне абхазьке л!то. 8иконавши 3авдання,
ми в|дходили в гори. А позаду, шален!ючи в!д лют1, нам
на п'яти насцпала погоня. !,оч наш вантак | полегшав на
двадцять к!лограм!в пластиду було дуже вахко. [1!т за_
ливав облиння, ремен! в!д опорядхення та збро|, здава_
лося, перер!зали плен!, одностро\ 6ули геть мокр!, кр!м
того давали себе знати наш! ноч]вл! в покинших с]ль-
ських хат€ж. 3а в!дсрн!стю людей 1! уподобали здичавз-
л! свин!, в!д яких нам д!оталися свиняч| вош!. ! т|л| вони
вигри3али виразки розм!ром з людський н|готь. (оли
цди потрапляв п!1 страждання булидухе в!днщн|.

Розпод!ливши м|ж собою вант€)к двох стр1льц!в, стар_
шим був ройовий 1ур, я зали!див 1* !з кулеметом притри-
мати пересл1дувач!в. !{е д1ало нам 3мош на якихось п!вто_

ри _ дв! години в1д1рватися в!дпогон|. | туг я розслабив-
ся й зрадив св1й принцип .п]т заощадх9е кров). [1охал!в
хг:опц!в, вир[шив зр|зати :<г.&тя цього треба було пере_
тнуги г€шявину' що 3 одного бощзак!ннувалася глибоким
проваллям' на дн| якого шум!в пот|нок, а з !ншого в!д л!су
11 в!др!зала шосейна дорога. !!-[ойно ми вийпцли з л!су на
г€шявину' на шоое загарчали ваговози. 1ри вантахн! ма_
1!!ини' вщерть на6ит1 озброеними людьми, зупинилися
м|ж нами | л!сом'. 3 цзов|в на 3емлю посипались бойо_
вики. !_|оводились оберехно' почали пр0 щось радитись.
!-{е нагадув€шо повед!нц собак, що 3агн€ши в куг вовка.
8цсити др(е хочеться' але ж як1 в нього страшн| !кла!
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|хня повед!нка дала нам мох'!ив!сть 3алягги й оц!ни-
ти сицац!ю. 8 атаку ц! во[ни "м|сцевого розливу>, най-
!мов!рн|ше, не п!дрь. 9к кахрь, (8€|хочшь веселитися'
та н]хго не хоче при6ирати,. Але вогнем притисншь до
земл!' п!дтягнщь м!номети й розкатають нас на порох.
(р1м того' 3а даними нашо[ розв1дки, десь недалеко в
цьому район1 розташувався каральний заг1н (гдель_
вейс, чиоельн!стю до двохсот багнет!в, оформований1з
найманц| в _ колишн !х оф! цер| в рос! йсько': арм |[. 3уотр!н
!з ним за тепер1шн |х оботавин 6ула 6 д;тя нас б!льш н|х
небажаною.

йи лехали розстр|льнею' позаду пр|рва.
{,орунхий €ет запитав:_ 14о робитимемо? Ёевхе к1нець?

- |ди на правий фланг. А залишуся туг. [!ойно пальну
з ракетниц!, п|дн|май хлопц!в в атаку. 9кщо боятимугься
йти, отр!ляй п|д ноги' поранених не п|дбирати. Ёам тре_
ба доб!гги до машин' перетнуги дороц й загли6итисьу
л|с. 9кщо хоч третина доб!жить _ ! то добре. 8ц!л!лим
збиратиея 61ля старо| свансько] башти.

Ёх, якби в цей час кулеметна ланка прикриття вдари_
ла по машинах з тилу! Але ]| командир, ройовий1ур, лю_
Аина дисци пл ! нована. 3уп инивши погон ю, в! н, звинай но,
п|шов л!сом !зараз вхе п!дходитьдо свансько[ 6ашти. А
нам часу в|дпущено п!вгодини' може ' годину' не б!льше.

€тр1ляю 3 ракетниц]. Атака! 9к у ц! хвилини гостро
халкуеш' що ти командир. 3даетьс9, 14Ф вс! кул! летять
саме в тебе, хочеться стати маленьким, непом!тним.
!,ай п1дн!меться хтось 1нший, _ не я! Ал:е це тв!й.но_
мер перший 1 натебе з над!ою дивиться ш!стдеоят пар
очей. 1ак подумки в ц! останн] секунди я гоцвав себе
до рол| (царя /!еон|да,. ! раптом, посеред розстр!льн!,
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почало щось п!дн!матися 3 3емл!. €кладалось вражен_
ня, що розкладаеться телеокоп!чна антена. Ао мене
д!йшло _ стр!лець 1ополя, худий, виснахений важким
переходом, €ше понад два метри на зр!ст. €тискаючи в
руках автомат в|н засп!вав п!сню ! рушив вперед. €та_
лося диво. 8ся розстрйьня, як один' п!днялася на по_
вний зр!от | п!шла вперед. 9 не помиливоя - не поб!_
гла' а п!шла, стр!ляюни з автомат!в в!д стегна. [лопц!
не сп|вали' швидше це було схохе на гарчання. Ёе |_!мн

}кра[ни, не марш унсо, а звичайну укра':нську п!с_
ню' яка перша' в цю отрашну хвилину' прийшла в |хню
душу.

' ойупол!криниченька'
7ам холодна водиченька.
@й таго Роман воли пасе'

. (атеринаводунесе

[{|коли ран!ше не бачив поих!чно] атаки та не в|рив
у |': ефе:сгивн!сть. !,1ба що в худохньому ф!льм| .9апа_
ев,. &е спрацювало. Бойовики почали розб!гатися. йи
перейшли дорогу без ходних втрат' | все було б добре,
?щ-9щацював }[Р4Бський нац1ональний зв!р .хаба,.

1рое хазяйновитих волиняк]в повернулися, щоб п!д_
палити ма.!!ини.9к же можна 3али,!ати вороц таке до-
бро? Б]гаючи пом]х машинами' вставляючи в бензобаки
просякнуг! палйвбм ганн!рки, кохен !з них 1 отримав по
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сво1й кул|. @дин _ у стегно, двое !нших _ в передпл|ч_
чя. €лава Боц, корисцючиоь медичною терм!нолог!ею,
поранення не 6ули несум!сними з хиттям. Фтхе, кр1м
трьох легкопоранених' вс! були ц!л!. } л!с! нас пересл!-
дувати побоялиоь. 9ерез чотири години, б|ля свансько[
башти, ми об'едналися з ланкою 1ура.

,!,орога на базу в €ванет!ю пролягала через три кл!_

матичн! 3они. €понатку так звана (альп|йка,. [уг най_
б|льшою е 3агро3а }Аару з пов!тря. Ёао прикривав з!
сво[м п3Рк чотовий [йакс (профео!онал високого класу'
з досв]дом бойових д!й в Афган1отан] та на Близькому
6ход!). Аал! звичайний г|рський л1с середньо| кл!матич-
но| смуги' на кшталт (арпат. Аал! починалисясубтроп!ки
з ус!ма сво]ми видатками: зм!|-скорп!они, хмари мошки,
страшна волог!сть ' л|ани й знову т! сам! клят! олеандри.
8се це мен! до болю нагадувало !ндокитай, з якого й по-
чиналаоя моя в!йськова б!ограф!я. 1ож до3волю соб| по-
вернугиоя до теми 8'етнаму.

€понатку трохи !стор!:. |,оч як дивно' головним дхе-
релом !нформаш!| для нас' 3амкнених на суднах та 3е-
н]тних батареях , 6ули пол!т!нформац||. |!отих<ня до,нас
при|здив представник посольства й довол! об'екгивно
та докладно в!дпов!дав на во! наш] запитання. 6аме з
цього джерела й походять мо| в]домост| про евтаназ!|
!нвал!д!в, в'отнам!3ац!': або бойов! д|[ в /1аос|. [1ротягом
!стор![ в'етнамц! показали себе агресивним та експан-
сивним народом. €уо!дн! правител] охоче на6ирали \х

до власних арм1й. 8'етнам п!д ном!нальним правл!нням
ди наст]| 1 и |сторично под!ля вся на дв! територ!|: п| вн |нну
що перебувала п|дуправл!нням династ||1р!н | отавила на
слон|в, ! п]вденну, що в!ддавала переваш вогнепальн!й
збро|. (ордон м!х ними проходив на п]вн!ч в!д м!ста{,юе,
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майхе по л!н!| ом2. 3годом нцени поц!ирили свою вла_

ду на територ!|.|-!аосу й (амбодх<!. } громадянськ!й в!йн!
1773-1803 рок1в династ1ю 1р|н було знищено' в [юе вла_
шцвався Ёцен Анх, який прийняв тицл !мператора.

} середин! {,!{, стол!тгя в'етнамц! з!ткнулися з фран_
цузами. [1риводом стало видання !мператором (ох!нх1_

ни 1у-.[у нака3у про страц европейських та цб!льних
християнських священик|в. Франц!я не могла 3алиша_
тися байдркою до зухв€шост| аннам!т!в, треба було пом_
ститися за вбивство французьких та !опанських м!о1оне_

р!в. 31 серпня 185'! року в!це-адм|рал Р|го де [уанв|ль
з 14 пароплавами з'явився перед 1ураном. Ао складу
його десантного корпусу входили флотськ! команди,
два п!хотн! батальйони, одна батарея морсько[ артиле_
р!': й заг!н тагал!в п!д кер!вництвом полковника /1анце_

рот!. 1 вересня було в3ято обидва туранськ1 форти. [_[е

остаточно в!двол|кло в'етнамц!в в]д експанс!] в [!аос !

(ампун!ю та отало початком в1йни, яка з невеликими пе_

рервами розтяглася йайхе на 150 рок1в,
(омун|стичний режим повернувся до колишн]х пла_

н|в в (обгортц], !нтернац1онал!зм}. "8'етм!н> вдерся до
[!аосу вхе в 1953 ро|9.. Ёейтрал!тет кра|ни було пору-
шено угворенням на |[ територ!| до 1962 року |нфра-
струкцри - (стехина {,о [[|1 й!на,, каналу проникнення
п!вн!чнов'етнамських в!йськ у [11вденний 8'етнам. 6х1д,
п|вн!ч ! п!вдень кра|ни шримувалися повстанцями .[1а_

тет.|-|ао,.
} лютому 1971 роц п!вденнов'отнамська арм!я пере-

несла бойов! д!| на територ!ю.|1аосу й (ампун![. Амери_
канц! 3нищили,ба3и на (стежин]{,о [.]! ]т4!на>. Було в3ято
величезн! трофе':. } /]аос| на боц! американц!в активно
воювали племена мео. 3а французькою статистикою'
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населення (ох!нх!ну (п!вденного 8'етнаму) т!льки на
37-3во/о ёкладалося 3 в'етнамц!в. €татистика комун|ст!в
претенА}вала на !нший пока3ник 87о/о в'етнамц!в по
вс!й кра|н!. Фднак 3она ро3селення племен починалася
к!лометр!в 3а сто на п!вденний зах!д в!д !,аноя. 1_1ере6у-
вали вони на р!зних сх!дцях суоп!льного розвитку.

]'енерал ]авриненко якось потрапу|в у
гост| до племен|' що дос! дотримуеться
матр]архальн у.хтра диц!й . 14е тре 6а було
бачу|ти.3р!ст у нього вищу!й за два
метру1, 8?га - к!лограм]в сто
п'ятдесят. м!сцев| х<!нки ледве дося-
галу. иомудо пояса.

!-енерал.|-!авриненко якось потрапив у гост| до пле_
мен!, що дос! дотримуоться матр|архальних традиц!й.
!_[е треба було 6ачити.3р!сту нього вищий задва метри'
вага - к!лограм!в сто п'ятдесят. й!оцев]х|нки ледве до_
сягали йому до пояса. 1уб|льц|' як! позб1галися з вс!е|
округи' |з замилуванням торкалися слонопод!бних ге-
неральських стоп. 8они вважали' що б!лу людину при_
везли для пол!пшення м!сцево| породи. 8охдь племен!
з| зрозум!ло[ принини намагалася продовжити перебу_
вання генерала в гостях яконайдовше' об|цяючи при-
ве3ти його .пот!м,.

8'етнамський оф!цер, який прив!з його, не маючи в
горах реально| влали' буквально валявся в ногсх,6ла-
гаючи вчасно повернши генерала, |накше з нього (оФ|_

цера) в !,ано| голову зн!мщь.
€дина причина незадоволення цб!льних племен ]н_

докитаю урядами сво11 кра}н мао ун|версальний для

*
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вс|х кра[н третього св|ц характер. ! просуванн! цив!л!_
зац!] неминуче настае момен1 коли подальший прогрес
означае оподатцвання. А яким чином мохна обкласти
податком коч!вник|в ' мисливц!в, збирач1в л!сових пло_

д|в? Ёа в|дсоток викопаних корен!в?
Ёасильницьке прикр|плення до земл1 й трудова по-

винн|оть викликали оп!р. $кщо бщи в!двертим, я не
знаю' хто, кр!м горц!в, воював у [!аос!. 3 кого ще, кр!м
в'етнамц!в, було набрано .[1атет /1ао,' залишаеться та_
омницею. /!аооц! тод|, як' певно, й зараз, перебували
п!д н!велюючим тиском буддизму. 9исельн!сть урядово|
арм|'[ ледь досягала 4 тисяч нолов1к, сили,.[1атет .[!ао,
оц!нювали в 10 _ 4о тисяч.

Ао тридцяти в!дсотк!в чолов!чого населення кра|ни
перебувало в ченцях. 3а1'жджого лаоського бонзу на
базар! легко було в1др!знити за дзв!ночками на ногах'
якими в!н в|дганяв ком€х, а6инечавити[хнаходу. (оли
лаооц!в почали моб1л!зувати до арм!й воюючих стор1н,
вони' йдуни в атаку,]стр!ляли в пов!тря, на|вно опод!ва_
ючись' що противник в]дпов!датиме в такий хе спос!б.

30 березня 19т2 роц, висловлюючись оф!ц|йною
мовою, .в!дбулося 3агострення). 9астина рецлярно|
п!вн!чнов'етнамсько[ арм!': чисельн!отю до ста тисяч чо_
лов!к перейшла демаркац!йну л1н!ю й атакувала [1!вден-
ний 8'етнам з к!лькох напрямк!в. !,оча (осиг!н застер|_
гав /|е 3уана в1д таких д!й, але в'етнамське кер!вництво
'запевнялФ, 14Ф, як т|Ёьки перший танк перетне кордон'
вдячне наоелення п!дхопить його на руки та понесе до
оамого €айгона. 9 на власн! оч1 бачив таке в пропаган-
дистському ф!льм1.

Американц! в|дпов]ли масованими ав|ац1йними на_
льотами. 6понатц зруйнували дам6и, а коли вода 3а-
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лила навколишн! лани й звела на нан1вець мож'1ивост!
маневру' взялися за танки. ]_{е вхе була не в|йна, нав}ть
не полювання' атир. Фото спалених .п'ятдесятнетв!рок,
!з з!рками на баштах друкувалися ов!товою преоою.

3давалося б, нерговий саэцэ бе!!] - св!днення агре-
сивност1 комун!стичного ре)(иму _ наявний, 1 мохна
було чекати велико] в|йни. [1ан!чна реакц1я |,аною п!д-
твердхувала цю думку. Ао арм]] моб!л|зували Аесятки
тисяч чолов!к|в. 3 ракетних та артилер!йських батарей
позн]мали зен!тник!в та погнали на передову.

8с]м радянським <ралникам) не3алежно в|д роду за-
нять довелося переквал|ф!куватись. 9 отав артилерио_
том. (оли в!йськових радник|в призначають на батаре':
або в стр1лецьк|6атальйони' як це мало м!сце в Ёф1оп|[,

це _ певна ознака того, що справа перебувае п!д загро-
зою. } будь-як!й колон!альн|й (визвольн!й, м!хуообн!й)
в!йн| неминуче настае момент, коли до арм!] починають
при3ивати чолов!к!в, незвахаючи на ценз осв!ти й ос]-
л!сть. 1од! на поле 6итв повертаеться традиц!йне в!й-
ськове мистецтво' перед яким ми, перевахно, безсил!.

Ёаша батарея прикривала нафтосховище, збудова-
не французами близько 1947 роц. Ёа нашому оабро-
енн! були 10 3четверених флотських артилер1йоьких

установок .ерл!кон, чи то англ]йського, чи то амери-
канського виробництва випусц к!нця .[руго'| ов!тово| в|-

йни. !-!одавання боеприпас!в зд!йснювалося г!дравл!нно
з бетонних льох]в. 6творена ще 1917 року класична
машина рдя в6ивства _ славетна конструкц!я н|мецько-
го !нженера Бекера - функц1онуе за ген!аг:ьно проотим
принципом в!ддання в!льного затвору. 3а секунду кох-
на люфа виотр!люе к!лограм снаряд!в кал!бру 20х1 10 з|
швидк!стю 4о4-1200 постр|л!в на хвилину. А поки що ми
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без особливого усп1ху палили по американських л!таках
палубно| ав!ац!| й нав!ть стратег!нних бомбардув€шьни_
ка<. €к]льки я тод! .збив, л|так1в - хах охоплюо. 8ранц!,
бувал:о, прокинешся, а навкруги все зас!яно уламками
пов1тряного флоц сшА. 8о! наш] дан1 найретельн{шим
чином еклаАались у вищих щтабах. 9кщо в|рити зведен_
ням' у 8'етнам| було збито л1так!в ррин| б1льше, н!х |1 на-
л!нували Ё1йськово_[1ов!трян1 сили сшА. } такому випад_
ку анал!зуючи радянський досв|д виконання п'ятир!нок
за три_чотири роки' американськ! анал3тики д|йшли ви-
оновц' що рос1яни тепер мо)кугь двадцять рок|в взагал!
не працювати

3авдання нашо[ батаре| _ бороть6а з винищувачами_
бомбардув€шьниками .Фантом,. Ёа в|дм1ну в!д в-52'
..фантоми'> А.яли п'ят!рками, п!ддодячи до ц|лей ец.|елона_
ми на м|н!мальн!й висот!. [1ом!тивши чрний хв!ст п}ще-
но| з земл| ракети, перша п'ят|рка ро3сипалась навс]б!ч, а
л|таки друго| бралтиоя за станц!ю наведення. [1!дкрилков1.
касетн| уст-ановки ракет м€шого кал]бру (пов]тря - зем_
ля' 6улидрке ефе:<тивною зброою. Аощ вибц!в накривав
вогневу позиц!ю, й ставало не до управл|ння вогнем. 1бд!
3 наших установок отр!ляли т|льки три: моя та ще дв!, де
стр!льцями6ули старш! матроси мого ек!паху.

8'етнамц! доповни ли захисн! споруди француз|в до_
сить таки ефективними 6ом6осховищами. ! землю за_
копували к!льце канал!зац!йно[ труби й закривали лю-
ком. €ховатись у ньому мохна було лише одн]й людин|,
проте накрити його вдавалося х1ба що прямим влучан_
ням. 1аховатися в цихтру6ах !тряотися разом |з землею
було духе лячно. €правд!, коли сидиш у люльц! уотанов-
ки' ловиш у перехрестя л!так противника, св!т навколо
те6е перестае !снувати. Р!атискаеш на педаль вогню ] не
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чуеш власних постр]л|в' не те що розрив!в ворохих ра-
кет. 3никае страх, залишаетьоя т]льки азарт.

йи вели здеб!льщого загородхувальний вогонь, щоб
примусити .Фантоми,, як! п!дл|тали до ц!л! по складках
м!сцевоот!, п!дн!матися нар| ц!ою ст]ною вогню й таким
чином потрапляти в зону д!1 ракет (земля _ пов!тря>.
Будь на те моя воля та як1сь техн!чн! мо)кливост!, я сам
би нав!в, нарешт!, американц|в на ц] нафтосховища.

! нас, моряк!в, не 3алишалося ходних !люз]й з при-
воА} ц]о| б!йн! задля торхества комун!зму в усьому св!-
т1. Флот 3авжди був найреволюц|он!зован|шою части_
ною радянського сусп|льства' ми жходили в закордонн!
плавання й могли побачити вигоди (загниваючого) ка-
п!тал!зму. [!роте випадк!в переходу на б]к противника у
8'етнам1 не пом]чалося' зв€)каючи на в!дсрн!оть таких
можливостейта прямого контакт з противником.

3]знаюсь, мен| було шкода б!дних цб|льц!в, зрадхених
сво[ми американськими (дру3ями,. Бойов1д|| в 1972 рош|'
як! майхе привели американц|в та п!вденнов'етнамц!в до
перемоги' зненацька було перервано. 27 с1чня 1973 роц
|-енр1 (сс|нхер п!дписав у !'1арих! угоду фа:синно про об-
м!н к]лькох оотень в!йськовополонених американц1в на ц!-
лий1ндокитай. ! 1945 роц!сшА ви3ны1и .8'етм!нь> на п'ять
рок!в ран!ше, ан!х (итай | сРсв посприявши тим самим
розв'язанню багатор!нно: криваво[ б!йн|. 1од| вони потребу-
в€ши союзника проти 9пон||. 1епер коло замкнулось. Аме-
рика покинула сво|1 союзник!в напри3воляще. 3а одну н!ч

комун!сти розстр|ля ли в ёайгон! б 1льше тридцяти тисяч чо-
лов!к!в та ж!нок. [1риному приводом дл!я розстрйу м!г стати
моторолер або американськ! неревики на ногах.

А в нао настав час роздавання нагород. процедура
6уладосить ориг!нальна. на ото чолов!к видавалося два
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ордени [!ен!на, два _ 9ервоного прапора, п'ять медалей
.3а бойов! заолуги,. Ёа в|дм!ну в!д в'етнамських, ,,сво],
нагороди вручали без св!дк!в, щоб уникнуги неминучих
(розб.рок, ! заздрФщ!в. Ёасправд! ж нагородхували' як
завхди, ах н1як не по заслугах. 9к колись скархивс9 |'€.

рой роман! .8]нтерспельт>: (ни дадугь мен| на баталь-
йон ск!льки_небудь зал!зних хрест|в. (ому я ]1 дам? (о_
мандирам взвод]в, унтер-оф!церам, ни кулеметникам'
якщо 3алишаться).

1ак от, ця н!мецька система була ще в!дносно спра_
вед'!ива' хоч я тод1 овято в!рив, що де_де, а в звитяжн!й
н!мецьк!й арм!': до нагород представляли за конкретн1
заслуги. 1епер залишилося в!рити, що хоч 6и 6ритан-
ськими !!с1ог!а й 6еог9 6гозв нагород)кують не випад-
ково.

3а родом занять ми' моряки' приречен1 на певний
профео!йний геро}зм. .[то б1хить з корабля, який тоне'
один хр!н потоне,. 4е генерали командирудив!з!| н!чого
не варто уникнши дол! сво]* п!длеглих _ його штаб за_
звичай перебувае за к!лька деоятк]в к!лометр!в в!д л!н!|

фронш, адм|рал хе ризикуе п1ти на дно ра3ом з ус!м ек!-
п€)кем.

} нашому ек!пах!,був хлопець, що б!льгде за во!х за_
слуговував на орден.

\4и вивантахували сел!тру в тюках 3а допомогою оуд_
нових вантажних стр!л. (оли нерговий п!дйом 3авио над
трюмом, оголосили пов!тряну тривогу. 8с!, природно,
розб!глиоя. Ёа принал! та б!ля борт!в судна грим|ли ви-
6уи. Розпечен| осколки свист|ли над п€шубою, загро_
хуючи змести вое живе. 3агорання сел|три 3агрохувало
вибщом ] загибеллю вс|м суднам' що стояли 6|ля от|н_
ки _ найпотухн!ш! вибухи, п1сля ядерних' в!дбувають_
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ся на оклад€ж м1неральних добрив. {,лопець, пр|звище
якого' я на жаль, забув, був одиний, хто подумав про
насл!дки. 9кщо хтось 3нае, як пов!льно працюють кора_
бельн1 леб|дки, уявляе соб!, ск!льки насу йому довелось
витратити, перш н|ж в!н завалив кран балки уб!к 1 змай_
нав п1дв1о за борт. {лопцев!, як | мен] 3 моею контуз!ею,

довелося задовольнитись медалями. [1роте боцман,
травмований у стегно (його п'яного в м!ст! збило так_

с!), як компенсац1ю одерхав орден бойового 9ервоного
|1рапора.

8их1д !з порц !,айфон американц1 зам|нували, й че_

рез те там застрягли' кр1м !нших, в!с1м радянських паро-
плав!в. 3 них ш!сть !з Фдеси та два з [!ен|нграда.

[1]оля кожного бомбардування ек!паж1 оуден вели
друхн! переговори - переклик по рад!о на предмет
мо)кливих поц.|кодхень або людських втрат. €еред !н_

ших оуден наш пароплав .Бабушк!н, вид1лявся своою
фальштрубою врахаючих уяву розм1р!в. [!ен|нградц! до
нас так 1зверталися .Ёй ти, с вядром на трубе!, 1!льки
посп!лкувавшись |з справхн!ми кацапами! я зрозум1в,

що моя, здав€шось би, бездоганна роо!йська мова не е
зово!м рос!йською. Ёас, <хФ|/!Ф8>, уп1знавали одразу й
скр!зь. Ёав!ть в'отнамц!.

! {,айфон! був единий ресторан для !ноземц!в, 6ица-
ц|я нимось нагадувала \4урманськ чао|в Аруго': св]тово[
в1йни, коли цди приходили ооюзницьк! конво|. 3 т]ою

!стотною р!зницею, що д]ти не юрмилися 6|ля входи а
чекали в!дв!дувач!в за рогом, щоб не потрапити на оч|

м]сцев]й пол!ц|]. йи виносили по'бианцю хл!ба п!д по'
лою бушлац.

{,лопченята швидко д1лили його товстою ниткою,
кланялись 1 миттево розб!галися. й|сцеве "]-[!}, контак-
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ти з |ноземцями' нав!ть союзниками' не в!тало. [1оста_
чання в'отнамського населення зали!!!ало бахати кра_
щого: його продуктовий пайок скла4ався з нещл!фова_
ного рису й рибного соуоу. €оус виготовлявся шляхом
брод|ння рибних в!дход!в ! смерд|в, як ! належить гнил1й
риб!.

6пециФ!чною рисою в'етнамського характеру я на_
3вав би в!дсшн!сть |ндив]дуал|зму, дом|нування колек-
тив!зму. 1рохи розум!юни мову' мохна було пом!тити,
що нав!ть у повся!(денних розмовах слово .8'отнам) по_
вторювалося надм!ру насто. Аивним чином у в'етнамц|в
колектив|зм 1окивався з п!дприемлив|отю. 3агартован|
випробуваннями' вони виявляли наполеглив]сть у до_
сягненн| будь-яко[ мети. [1обачившиу вас у рукахдолар
або нав!ть донБ в'отнамець м!г лройти сл!дом не один
к|лометр ! все одно запопасти його.8'етнамц| викорис-
товували нас, але нам до к|нця не дов!ряли. 8загал| на
сход|, пор!вняно з (простодушними) аз1атами, б!лих лю_
дей заведено ввахати'хитрими й п!доцпЁ!4}ъ]1А; !-1одей_
кували' що 3а нами оте)кать повоякчас' Фообисто я' 3а
незначн!стю власно| персони' цього не в|дчував, €ше ге_
нерала .|-!ёвриненко <оп|кали, в]дкрито.

|-!ольський дипломат Ан [алицький розпов!дав таку
!стор!ю" (оли ще в 1956 роц! в|н, про|здом у /!аос, ви_
садився в аеропорц €айгона, йому' не3вахаючи на
дипломатичний паспорт' запропон ували заповн ит и 6а-
гатостор!нкову анкец. (алицький приоягався' що н!чо_
го под!бного ан! до, ан] п]оля йому читати не випадало.
8 анкет! бездоганною францу3ькою мовою ставилося
безл]ч 3апитань отосовно не лише самого дипломата
] його дружини' а й прямих предк!в з к!лькох покол!нь,
3апитання стосувалися осв!ти, починаючи в!д школи'
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во!х колишн1х м]сць роботи, вс1х випадк]в перебуван_
ня за кордоном... !д]вочих пр!звищ ус1х бабусь 1хнього

подружжя. Фзнайомившись !з анкетою, [алицький ста'
ранно вписав в кохну рубриц стереотипну в!дпов]дь
.[ц,!о1 уошг бшэ!пеээ, (не ваша справа). [1рийнявши до_
кумент' чиновник сайгонсько] адм!н!страц11 хитро по_

глянув на нього, вишк!рив у посм!шц| зуби й поотавив
печатку.

Фбстоюючи на словах !деолог!ю !нтернац!онал!зму,
[1|вн]чний 8'етнам насправд! залишався в!рним у{ен_
ню !,о [1]| \г!]на, 3атятого нац|онал]ста, який у расовому
питанн! не робив винятк|в нав|ть для Француз!в. 9 на

власному досв!д! переконався, що нав|ть п|сля к!лькох

десятил!ть п!сля того, як французи залишили цю кра|ну,

оов]чен! в'етнамц! ще ц!лком в]льно волод!ли французь_
кою мовою.

[|||сля багатор|нних понев|рянь по вс!ляких кра|нах

третього ов|ц, в мене оклалося враження' 14@ саме

французи 6ули найцманн]шими з-пом!х колон!затор!в.
8они активно розповсюдщували власну кульцру' втягу_

ючи в такий спос]б на орб!ц !нтерес!в метропол!| най-
осв]чен!ших цб1льц]в. А:стивну м|с!онерсьц д]яльн!сть
вела й католицька церква. Англ!йц] дооягли в ц!й сфе-

р1 швидше 3воротних результат!в. ! дев'яностих рок€ж
нашого отор!ння арх!епископом кентербер1йським став
пакистанець, наступнйм буде, напевне, зулуо. *!нок_
мусульманок охоче вербують на корабл! Роуа! ]'{ащ

((орол!воький в!йоьково_морський флот), для них отво_

рено нав|ть спец!альну ун!форму, в набор! яко[ зам!оть
купальника, 3а ]ндонез!йським зра3ком' запровадхе_
но спортивний костюм. Ао реч!, щодо статево1 р!вно_
правност! на военн|й слркб!: т!льки у Французьк|й арм!|
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х!нки_оф]цери 3 парадною формою (сп|дницею) поруч
|з сумонкою носять ! палаш. {,оча для них я 3апропону_
вав6иножиц] Аал1ли.

А вт!м, нав!ть лобре волод!ючи французькою' позна-
йомитися з м!сцевою х|нкою було практично немо)кли_
во. |]-[одо цього д1яладракон|вська постанова: 3винува_
чених узв'язках з !ноземцями й перелюбств! в!дправля_
ли на виправн! роботи. 9кщо в момент скоення злочину
чолов!к звинувачувано| перебував на фронт|, дрркину
могли й розстр1ляти.1ому день у день ресторан 3апо_
внювався виключно чолов]чою кампан!ею. 1-{е було до-
сить ориг!нальне видовище, особливо коли' вр€жову_
ючи, що б!льш!сть в!дв!дуван!в були укра[нц1, оркестр
починав награвати _ .'\и 3 мене п|дмануля' ти 3 мене
п]двеля,.

9кось ми вир1шили покушцвати м1сцеву нац!о-
нальну отраву. ! меню рос1йською, французькою та
в'етнамською мовами було напиоано "[1еченя по-
в'етнамському)' тар]1я особливо недов!рливих в дужках
роз'яснення: картопля з м'яоом. 3амовили. 9ерез к|ль_
кахвилин оф!ц!ант прин|с велику тацю' на як!й п|д мета-
левим ковпаком парували розк|шн! шматки соковитого
м'яса. Рипили, по[ли, 3нову випили. [1очали д|литися
враженнями' поглядй роз1йш лися. Фдн1 ствердхували'
що це баранина, |нш! - ко3лятина. 11-[о6 з'ясувати |сти_
ни я 3апрооив оф!ц!анта.1рохи волод!юни французькою
мовою, запитав: .Р|з-по], э']| 1е р!а!1, се поц1оп?, (ска_
хи мен!, це баран?).у в|дпов]дь почув ламаною' проте
рос|йоькою мовою:

_ н., товал!ся, ето гав' гав.
3а отолом 3апанувала тиша' проте добре здобрена

гор|лкою (гав-гав> нормально засво|лась у шлунксх.
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|-1ор!внюючи в'отнамський досв]д з'китайським, сл|д

ви3нати, що мао|стське кер!вництво явно погарячку_

вало з! скасуванням багатохенотва, принаймн! в арм!|.

[1рохивати в гарн1зонах там до3воляоться т!льки с]м'ям
оФ!цер]в рангом не нихче полковника' а тривал!сть в!д-

пустки оф]цера Ёац!онально-ви3вольно[ арм!| (итаю -
лише 10 д.б на р1к, щоб не вистачало чаоу для !дейного

розкладання. 1а марно. @дин полковник примудрив_
ся на дозв1лл] нав!ть зл!пити найб|льший у св!т1 чайник.
9.бачив його фото

к.0,есять рок|в в1йни промайнуло' як один помах в]й,, -
|,о ш| й]н явно леотив х!ноч|й частин! [1|вн]чного

8'отнаму. ! сво]1 с!рих та темно-син1х опец1вках, 3 Ё€:

зм!нн ими велоси пе Аами, в' етнам ки викликали швидше
сп!вн1гггя, ан!х симпат!ю

А водночас ]хн! емансилован! одноплем!нниц! в |_1!в_

денному 8'етнам] роз'|ждхали на моторолерах у яскра_

вому тайванському й гонконзькому ганн1р'| ! 6ули до_
сцпн!шими, !!оправда, це мало й негативн! наол]д_

ки. 9кщо в!рити американськ!й пропаганд!, поширен_
ня венеричних захворювань 1972 року досягло р!вня
700 випадк!в на 1000 пов!й. [1роте п|сля встановлен_'
ня в [1]вденному 8'отнам! влади комун!от!в т!, >со вц]_

л!в або не встиг шекти, хутко муоили перевдягншися
в'с!р! спец|вки та перес1оти з моторолер!в на велоси-
педи.

: 3а час!в в1йни 3 .8'отм!нем) сп1вроб!тниц! громад-
сько| слркби французько| арм!|, як! мали охороняти мо_

ральний стан експедиц!йного корпусу, пров!дували во!х
(нга-ке) при3ивного в!ку (цб!лок, як| годились у оп!вхи_
тельки) й вели з ними розмови щодо моральних прин_

цип]в. 1!льки сенегальц!, як правило, за6ирали з ообою
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назад Ао Африки вс!х д!тей в!д р!зних матер!в, якими
вони обзаводи лисьу 8'отнам!.

€диною оферою, де неформальне статеве сп|лцван-
ня залишалося ще мож'1ивим' 6ули громадськ!цалети.
(оли в {айфон| я прис|в над знайомою з дитинотва д!_
рочкою' ув|йшла в'етнамка й, немно вклонившись мен!,
прио!ла поруч. 9к обпечений, я виокочив назовн!' але
ходних роз'яснювальних напис!в, або знак]в на щале_
т! не виявив. 1од! у 8'отнам! не було заведено под!ляти
м|сця загального корисщвання на чолов!ч], х]ноч] й для
начальства. ]е саме було й у (оре} та (ита[.

|-1роте у 8'етнам| я понувавоя людиною не лише ан_
трополог1нно, коли з висоти ово]х ста с!мдесяти двох
сантиметр!в був на голову вищим за увесь 6азарний
натовп' а й у ф!нансовому розум1нн!. 3а день я отриму_
вав в!с1м донг!в, тод! як пля!1!ка "€толично|" кошцвала
чотири' в!дпов!дно м!сцева гор!лка .[!амой, кошцвала
п|вторадонга. Алге пити || ризикувалих1бащо схильн]до
су[циду. [1!д час налив5ння в скпянку р!дину вкривала
пляма сивушних масел на п!впальця 3автовшки, авлити
[[ в себе мохна було, т!льки м!цно 3атиснувши пальцями
носа.

|4оранц Ао борц нащого теплохода п!д'1'ждхав на мо_
торолер! розсильний з ресторану ! починав вицкувати:_ 1овалиоя, у меня всо еоть!

йоторолер було обладнано холодильником, тох го_
р!лка й закуски приемно осв!халися нав1ть за найдухно|
спеки.

9кщо в|рити очевидцям' коли я пр!в, будуюни кому_
н]зм, в !ндокита}, бурхуазна !нд]я мала вигляд' як ]в часи
Афанас|я Ё]к]т1на, благословенно] кра[ни, що купалась у
молоц! й меду. } (алькр! венорами все наоелення м!с_
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тависипало на вулиц! й вмощувалооя на дсжах будинк|в,

щоб поспати, насолодхуючись н!чною прохолодою. 1а-
кох' пор!вняно з 8'отнамом, в ]нд!| було що купити. 8|_

домий старий анекдот: якооь, перебуваючи з в!зитом у
йоокв| в роки товарного голоди !нд!ра |-анд| звернула
уваш на натовп б!ля одн|е| крамнинки. [1ере:о:адач' не_

довго думаючи, брякнув правду:
_ Босон!хки викинули.
_ ]ак! в нас тех викидають, _ зазначила !нд]ра
Ёизьк! ц]ни !нд!йських базар!в в!д|грали з мо[м при_

ятелем кепський харт: в!н накупив соб! перед сво1м
в!д'|здом купу коотюм!в, що мали ц!лком пристойний
вигляА, €ше, потрапивщи п|д дощ, вкривалиоя син!ми
плямами по концру т!ла й починали розпускати оолодк|
благовонн! пахощ|. 81н придбав поховальний одяг.

3!знаюсь, я так ! не спром!гся, незва>каючи на всю свою
ц]кав|сть, з!брати хоч як|оь в|домост! щодо в!йськового до_
свБу в'етнамц!в' хоч генерал .[!авриненко оц|нював оф1_

церський корпуо ! рядовий скг|ад як дооить п!дготовлений
! готовий дл:я розв'я3ання поставлених 3авдань. 8'етнамц!
воювали, якжили. 1од! я ще не знав, що люди мощггь пере-
бувати в плин] в1йни так само безрефлекторно, як чинов_'
ники в контор!. ]-[е прийшло п1зн]ше, на |(авказ!. } 8'етнам!
х якось на батаре| мен| сп€шо на думцу влаштвати пере-
в!рц отану стр!лецько| з6ро|. |-'!ерший же солда1 у ниотот!
чийого *(алашникова> я був засумн!вався, миттево дав у
пов!тря довц черц й перемохно вишк!рився:

- !]истий, товал|ся.
!].[об оц!нити лрагматичне злиття людини й збро[,

треба було повоювати самому. йдеться про точне зна_
ння: що сл!д ! чого не сл!д чекати в!д збро[. €торонн! над-
то вхе часто надають |й оакральну ц!нн!сть.
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[4и полишали 8'отнам морем на врятованому нами
к[ивног@рську>. й:дли до бнконш на ремонт. 9стан_
не видовище ц!е[ в1йни - фантаомагор!я китайсько-
в'етнамського протистояння в !_онконзьк!й затоц|.
['! | вде н но - !(ит айське м о ре слав иться масо ю м !л и н ! скел ь,

деяк! з яких висцпають |з води т]льки п!д час в!дливу. Ёа
сп|рних остров€ж п!д нас припливу в'етнамськ! оолдати
стояли буквально по горло в вод! з нац!ональними пра_
порами в руках. | горе тому хто впускав або намочував
стя|; адхе намочений в!н рке не м1г майор!ти.

Ёа сус!дн|х м]линах так само, з прапорами в руках' стоя_
ликитайщ!. 9кщо ц! коп|рн!територ!|, були так! вахлив!, чому
на них не будувал:и, окаж!мо, веж! на пал:ях? 81дпов!дц про_
ста: вех! кошцють дорожче за людей. Аобре ро3винене
почугтя обов'язц давало змоц в'етнамцям витримувати
занизьц р)1янихтемперацру води. (оли я, скаж!мо, взим_

ц цпався на батаре[, вода здав€иася мен!, за чорномор-
ськими масштабами' теплою, але в'отнамц| вил1эа;ти з не|,
клацаючи зубами в]д холоду.
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[!ок1лдак)чи в'етн?й, я не 3ар!кався на
предмет ((н!коли 61ль1ше)' але в!дтод|
к)вав ли1ше п|д власним 1штандартом'

]
д|ло' яке вважав правим. 8ипадок
для цього надався аж через двадцять }}

ф

рок|в.
!ивним чином доля зновузвела мене з в'етнамцями

через багато рок!в по в!йн!' Ао к]нця с!мдесятих - по-
чатц в!с!мдесятих рок1в досить багато в'отнамц]в кан-
цвалось у вс!ляких вузах }кра!'ни. ! благословенн!
роки 3астою кожний оцдент намагався щось продати.
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8'етнамцям' 3вакаючи на в!дносну недооцпн!оть д.г:я
них ринк!в далекосх|дного ширвжитц' продавати було
особливо н!чого.

]од! в моА} входило карате. 1ой, >со мав до цього хоч
як1сь 3адатки, кинувся викладати вет-во-дао _ доморос-
лий с|льський р!зновид карате. д1я !м!д2ц |нотру:<тор ви_
гадував соб| бойову б!ограф!ю .спецназ!вського розливу),
прагнучи вразити уяву сл}хан!в |стор!ями-(страшилками).
Ёезрозум!лим чином !з в'етнамц|в <легендування) посц_
пово перекинулося на в!тчизняних <сенсе[в,. @дин |з них
довигадувався до того' що н!би тренувався в (ита[, длтя

чого нелег€шьно переходив кордон. 3а викг:адання по_

д]бного карате тод! садхали за Ёрати, а "перебування в
(ита1, бу ло .обтяхливою обстави ною>.

[1о зак|нченн! навчання в'етнамц! не др<е прагнули
повертатись додому. Б1ль:л|сть ос!дала' одрркуючись
на в'етнамських же роб|тницях' завезених для роботи
на ткацьких фабриках. 9астину зароблених' зокрема й
педагог!кою, грошей налехало в!ддавати сво[м стар-
шим. Р!а цьому Ёрунт!, траплялося' доходило до розб!-
рок. 8 ем!грац]ю переносились ! кланов! суперенноот!.
[!о залишалооя незм!нним _ то це глибоке презирство'
до нас, б1лих.

Безглузд|оть оФ]ц!йного кровопро лиття робить в!-
йну огидною подв!йно. 1!льки громадянська в!йна хоча
б якоюсь м!рою мае сенс: ми стикаемося з тими, кого
справд! ненавидимо, !, якщо поталанить' мохемо пора-
хуватись нав|ть |з родинами й сус!дами.

[1окидаючи 8'отнам' я не зар1кався на предмет <н!ко-

ли б1льше>, але в!дтод! воював лише п!д власним штан-
дартом, за д|ло, яке ввФкав правим. 8ипадок для цього
надався ах через двадцять рок1в.
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Ро3д!л 11
! вам слава' син! гори,
(ригою оку!. ']

! вам, лицар!велик!,
Богом не забут!.
Бор!теся _ поборете!

, вамбогпомагао!
3а вас правда'
3а вао слава
! воля святая!

йи вже говорили про !нформац!йну в!йну. } !_руз!'111ви-
грав президент пан €аакашв]л!. ]т4и (добровольц!унсо)
цю в!йну виграли в сп|лцванн|з м!сцевим наоеленням, !

не т]льки з грузинським.
!!.]е 1993 роц доля завела нас у село (оман. €ело ве-

лике' багате (було до в|йни), швидше нагадуе м]стечко.
3азвичай у таких прифронтових м!стечках грузинсь,кого
наоелення не з€шишалось. 8они або т!кали в (материко_
в)/, ]-руз!ю, або знищув€шись абхазькими кар€шьними.3а_
гонами. &е туг перевакну б!льш!сть населення станови_
лигреки _ щоправда, з початком бойовихд!й майхе воя
молодь ем!грувала на |сторинну батьк|вщину в !-рец!ю.

3алишилися л!тн! л1оди' яких рке жодна в!йна не мо_
гла в!двернри в!д р|днихмогил пращур!в. ]

[1!сля:'!Ф3м|::|ен|{я нашого п|дрозд!лу в сел1, на за_
гальних зборах до в!дома м!сцевого населення було до_
ведено правила повед|нки на п!дконтрольн!й нам зон!. }
3в'язку з бойовими д:ями, цив!льному населенню забо_
ронялося в1льно пересуватись по селу п!сля заходу сон-
ця.у н!чний нас, !з метою зберехення порядки по селу
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патрулюватимль в!дд!ли унсо. } випадках зЁвалтувань,
пограбувань та !нших протиправних д|й щодо цив!льних
громадян на п1дконтрольн!й нам територ!| командир па_
труля мае право розстр|лювати бандит1в на м!сц!.

йинуло три до6и. Ёао вир1шили перекинши в !нше
м]сце. 0рийшли три 3![!и. ! тр сталось непередбачува_
не: б|ля будинку, ле був наш штаб, з1бралось майхе все
населення села. \акий ооб! !мпров!зований м!тинг. €та_

роста звернувоя до мене:

"}кра!нул|, не в|д'|хдхайте. йи за останн!й р!к перш!
три дн! спок!йно жили й спаути. [т4и дл:я вас щодня телич-

ц р!затимемо, ц|лковито беремо на себе шримання ва_

шого загону. 3розум|йте _ приходять абхази, кащггь:
_ 9ого вдома сидите, чого за нас не воюете? |б'ють,

грабують.
[т4и |м: "йи стаР| люди, ми греки). Ёе допомагае. [!!и_

нулого разу опалилихату старого 6трат|она, самого по_

били, ледь живий залишився.
[1риходять гру3ини, те оаме:

- 9ого вдома сидите' чого 3а нао не воюете?
| знову б'ють, забирають худобу.
8!д вас ми отрима!1изахист !спок]й.
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яотруба, йде нахугряну 1дапку). Або укра|нське _ .(рай_
ня хата горить перша>.

(ожна в1йна _ це потряс!ння, за кохного потряс!ння
нагору п!дн|маеться шумовиння' р!зний крим!нальний
набр!д. !з чимооь под]бним нам довелося з|ткнщись у
|й!грел!':. ]_1од|': ро3горталися на отику ]-альського та 3уг_
д!доького район!в, у зон! так звано| безпеки. 3а догово_
ром про припинення вогню в ц|й зон! не мали права пе_
ребувати оилов] струкцри жодно] з стор!н. [1орядок та
безпеку мали забезпечувати миротворч1 сили.1а зва_
жаючи на те' що вони склаАалиоя з роо!йських зброй-
нихсил, як| ще не так давно в!дкрито 6рали участь у бо_
йових д!ях проти одн!о[ з стор1н конфл!кц (|-руз||), про
ходну безпеку не могло йтися. Рос!йоьк! миротворц!,
буду.:и гарантом миру ! стаб!льност! в дванадцятик!ло-
метров!й зон! безпеки, не т|льки не забезпечували мир'
а зазвичай в!дкрито п!дтримували абхазьк] бандформу_
вання' виконуючи роль'прикордонник!в м|х |_руз!ею та }}

нев|д'емною частиною. |-1ро п1дтримку банд_угруповань
та !нш! порушення грузинська сторона не одноразоЁо
допов!дала кер1вництву кспм та спостер|ганам оон,
але' на халь' не було вжито ходних конкретних дгй д:тя
припинення 3лочин!в, як чисто крим!нальних банд, так |

самих Рмс.
} вересн! м|сяц! я зустр!вся в 1б!л|о|3 представником

уряду Абхазько] Автономно[ Респу6л1ки в екзил1. й|х
нами в!дбулася розмова._ €епаратисти за п|дтримки в]йськовослркбовц!в
миротворчихсил тримають у отр€жу мирне населення'
зд!йснюють на них психолог!чний ! ф!зинний тиск, тим
самим продовхуючи пол|тику етн-нних чисток, наоиль_
ницького вигнання м!сцевого населення з р!дних м]сць.
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^]л }кра|нул!, не в|д']}:<д;<айте. йи за остан_

$ н|й р|к пер:ц! три дн| спок|йно ,<у1лу' й
спали. ]!!и д'тя вас !цодня теличку
р|затимемо' ми ц!лковито беремо на
себе угримання ва1шого загону.

|-1еретворюватись на ел]нський гарн|зон не входи_
ло в наш! плани. \а й, як кахгь в одному гру3инсько_
му присл1в'!, .цр9дик' що не хоче перетворюватися на

$



5̂\(
фофо
Ф
п(
,
Ф(
м
э
',{
Фо,,
у'
с(

€тор!нка 204 !з 248

Аля достов|рност! мо!х сл|в, пане щр!нний, наведу лише
к!лька приклад!в:

_ Ёаприк!нц! серпня 1998 року захоплено в заручни-
ки абхазькими бойовиками' з метою отримання вицпи
Бес|ка Ёхва3ю, 32 рок!в, разом |з 1ар!елом та Ё|колозом
{,фулава. 3амордованого Бео!ка, якому нелюди вико_
лоли он!, переламали ребра, Р}(й, ЁФ!-й; кастрували' а
пот1м зар!зали ножем, передали родичам у ховтн! 1998

року._ 14 лютого 2000 року до мешканки села.{ихазурга
75-р!нно| 1авели й|хая п!д'|хала автома]шина "}А3) 3 на_

писом "[/|6,. 8!йськовослркбовц! вимагали погодувати
|х. 9тримавши в|дмову, опричинену в|дощн1стю продук_
т!в, миротворц! стару розстр|ляли._ 28 лютого 2000 роки близько половини десято[
нон1, абхазьк1 бойовики наавтомоб!л| "}А3" вдерлися на
територ!ю села [|.]амгона 3угд!доького району, в]дкрили
вогонь з автоматично| збро'[ та гранатомет|в. Було по_

шкоджено багато будинк!в, загинула худоба. Ёа щастя,
люди не постраждали.
.- 15 травня 2000 роц о 24 годин| в сел! [!амгона

того ж оамого 3угд!дського району в зону д|| рос!йоьких
миротворчих сил у черговий раз перейшли озброен1 аб'
хазьк! 6ойовики з так званого м!л |цейоького посту. |-1!д

нас спроби угону автомоб!ля |м унинили оп!р м!оцев!жи_
тел1. } ре3ультат! бандитського нападу було в6ито 28'
р1нного,[хейрана {,унцар!а та 28_р!чного Роланда {,ар_

чилава.'[1оранено 3азу (акул!а. 3 нападник!в було вбито
6ойовика, жителя оела Ацбед]я Фчамчироького району
мац|Ах|ндхол!я.
' | це лише невеликий перел!к злочин |в утак зван!й зон|
безпеки. 3а неповними дани}'!1и, починаючи з 1993 ро19,
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в |-альоькому та 3угд|дському районах було вбито 1147
мирних жител!в.

Беруни до уваги ваш досв]д знищення окремих
диверс!йно-терористичних банд, пропонуемо розм|с_
тити ва1|] п!дрозд!л у район! |нцр!.

3 мого боку заперечень не було. 8хе насцпного дня
я з хорунхим [|л]гримом та онайпером (р!сом по1хав у
3угд!д! на рекогносцирування. 6ама по|здка варта того'
щоб на н!й зупинитися докладн!ше.

йашину, такс! з правоб|чним кермом' ми найняли у
1б|л|с! на автовокзал|. [1]офер, молодий тб!л1сець, 3А3_
валооя' м|г ]хати по дороз! з заплющеними очима. 8!н

р|дко дивився вперед на дорогу безперестанно 6а;та-
кав з пасажирами' повертаючись до них ра3 3а разом.
]т4ен!хот!лося пояснити йому, що в цьому нема потреби.
Ёам буде спок!йн!ше слиати ' дивлячись на його поти_
лицю, &е вставити слово було непросто.1од]я перес!в
до нього на передно оид|ння' але допомогло це олаб_
ко. 8!н почав крутити головою на вс! 6оки, намагаючись
охопити увагою одра3у вс1х пасакир[в.

.0,орога була густо зас!яна кам!нням' дхип переко!"шу-
вало то направо то нал!во, п!дкидало вгору (оли пово-
роти стали крщ!ш!, а швидк!сть так ! не впала нихче 3а
сто двадцять к|лометр1в, я, майхе видушуючи ногами
п!длоц машини' почав шкодуват!!, 14@ взагал! с!в у не|.

|-1ерший м!л1цейський пост, який намагався нао зу_
пинити, ми проскочили' як блискавка. 3 другим було
так само. Ёа третьому нас ухе чекали, нав!ть роз_
тягнули колючку на дороз|. 3арип!ли гальма. '{о нас
п!дб!г розлюнений м!л|ц1онер, озброений автома_
том. його зустр!ла затиснша в руц! вол1я купюра в
п'ять лар!. 3асовуючи в кишеню пожмакану п'ят!рку,
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правоохоронець' миттево, зм!нивши гн!в на мил!оть,
запитав:

_ 9ого не зупини лися на першому посц?
_ Акби я зупинився на першому посту, то ти тщ н|но_

го не отримав би.
.|'!ог!ка нашого вод!я виявилася наст!льки переконли_

вою, що м!л|ц1онер взяв п]д козирок ! вхе примирливо
6уркнув:

_ Аорога духе погана' як брата прошу, 1дь обереж_
н1ше.

[1ерецсив!ди по дороз! чудовими м!грельськими ха-
напур!, ми вхе без пригодд]сталися 3угд!д!.

} м!ст] зайшли в представництво держбезпеки. й!сце_
вий оф|цер мдБ вв!в нас у црс справи. [альськийта 3угд!д_
ський райони розд!ляе р|нка |нцр!, що фактично становить
собою природний кордон м!х оцпованою частиною Абха_

з!| й |_руз!ею. Раз на м]сяць у м|отенко Анаклг1я, розм|щене в
|_руз||, переходять через |нцр!хител! с!л !-ал:ьського району
3 метою отримання невеличко| матер!аг:ьно]допомоги, яц
]м виплачуе уряд !-руз!':. Фстанн]м чаоом було вже три ви_

падки нападу на селян з метою в|д|брати ц| коп!йки.
!4о харад<герно, вс!х пограбованих без жалю в6ива'

ли. |_{ей фа:<гдае п]дставудумати' що серед нападник!в е
один а6о йдвоо м|сцевих. }бивають, а6и|хне вп|знал|л од'
носельц!. ]..!-[о вд|ош ,у 6андит!в не бувао нац!ональностей.

|т4и розм!стились у оел! |-ан-йухур!. &опц! харцва_
ли _ якщо е гетьман, то при ньому гетьманат' якщо оул_

тан - то оултанат' у нас е щр!нний, тох наша база буде
]-ан - ]т4иур ський кур! н нат.

Аорога з Анакл|] проходила в3довх моря' з !нщого
боку тяглися неск!нченн! болота' густо поросл| чагарни-
ками. ]деальне м!сце для зас!дки.

€тор!нка 2о7 !з 24в

Бандити явно не були профес|оналами. 8хе нерез в!_

с!м дн!в вдалося вирахувати |хню базу. 8они отабори_
лись у колишн|й роо!йськ!й в]йськов!й баз1. 1очн|ше, в
томи що в!д не[ залишилось. Рос!яни, коли забирались
додоми зруйнували все, що т!льки могли. [|[о не 3мо_
гли забрати з ообою, розбили армацрними пругами'
як' наприклад ун!тази, рукомийники, в|кна, а вс| буд!вл!
було п|д!рвано тротилом. Аивлячись на ц! ру|ни, я за-
вжди 3гадував бнконг _ 1971 року я мав 3адоволення
побувати там.

Англ!йцям в!н д!отався в оренду, як богом забуий л1-

систий остр!вець, чере3 99 рок|в китайц| отримали ве_
личезний мегапол!с, майно, оц]нюване в сотн|м!льбрд!в
долар|в. Рос]яни залишають про себе !нш! пам'ятники.
14об зро6ити тепер ц! земл! придатними' наприклац'
р!тя 6аз в!дпочинку, треба вкласти величезн| кошти,
при6рати сотн| тонн уламк|в бетону, покручену армац-
ру' подекуди трапляютьоя й протип!хотн| м!ни.

[\4аючи !нформаш|ю про мох''|иву принетн|оть до бан_
ди когось ]з м!сцевих' ми встановили спостерехення
за виходами 3 села. [1атрулями блокували 3ону мож''и-
во[ д!'[ банди. €под!вання справдилу,сь на шостий день.
8|д села в напрям| ру':н в!йськово\ 6ази й;дли двоо м!с_

цевих селян. (охен тримав у руках по дв] велик! сумки'
напевне, з харчами. [х|1и вели спостереження за ру[на_
ми, але дос] не 3нали точно' де саме розташувалися
6андити.

[ оотач ал ьники харн 1 в наб лизи лися до ру! н в ! й с ько во[
крамнички, розм!щено| пооеред бази. @дин з них подав
умовний сигнал - дв!ч| крикнув пугачем.

@дразу пролунали два постр!ли з ]_|Б€ (прилад1в без-
шумно[ отр|льби). Фбох нос!|в було л|кв!довано. йи на_
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6лизилися впритул до ру1н крамнички. Ёам вдалооя
передбачити д1| свого невидимого противника - не до_
чекав]|!ись сво|х поотач€шьник!в, опостер1гач уперше
за ц! довг! години визначив себе. 8исунув голову у в!к_

но _ й одразухздобув бронеб!йну кулю. €! (р!с зробив
овою роботу й посцпився м|сцем ['!апаю. 1ой }оке п|д_

гоцвав <й!0(}> до постр1лу - в!дкрив задню кришку й

ро3сунув тру6и до упору. [1ередня кришка одра3у ж в!д-
крилась, 3апоб]жна планка з д!оптром та мушкою отали
вертикально. "Р[!-, був готовий до роботи. [1апай мав
зробити постр!л в умовах обмежено| видимоот| на в]д-

стань до 60 метр!в. [1ригадавши його останню гастроль
на дороз] 1_ал!-9ибурхендх1, вс! напрркилися.8|н приц!-
лився через мушку над ош1ом ! торцем запоб|жно] ст|йки
йнатиснув на спусковий гачок.

3али:даючи позаду себе курний сл1д, п!двиваючи ре_
активним двигуном, до ц!л! п1шла граната. 8она п!рнула
в в!кно та роз|рвалась у к!мнат| 3нищивши другого бан_

дита.
|-урк!т в!д вибуху гранати в к!мнат! в!д!грав роль вибщу

порохового льоху на л!нкор|. Бандити кинулисят!кати. |х

3алишилось четверо. 1а, т!каючи в]д одного вогню' на_

поролиоь на !нший. €ет та Ёней поклали |х одиночними
поотр|лами.

.@т ! все, немае Б1ла.

)(адн!оть Б1ла зацбила>> _
промурмот]в тихенько (р!с, любовно погладхуючи

снайпещьку гвинт1вку.
3алишалося найне .приомн!ше _ прочесати ру|ни'

щоб остаточно поотавити крапку над .|, в ц!й справ|. 3а;
вдання не'3 легких. 3агальне прави[!@ -:- кши буд!вель
треба обминати' тримаючись якнайдал! в|д них. !-{им
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ви 3астережете себе в!д раптового нападу противни-
ка. !_!!д час проч!сування цих рутн вс|м тре6а триматися
на в!дстан! прямого бачення один одного та в!зуально
контролювати 6езпеку один одного' 6хо дитися 3анадто
6ли3ько теж не раджу, щоб не 3агинути вс|м одра3у в!д
гранати або автоматно| черги. Ёеобх!дно прочесати вс!
провулки почерго80, не ро3бр!даючись - хто в!дстане,
мао вс| шанси 3агинути.

ф

((от | все, нема€ Б!ла.
)(адн]сть Б] лазагу6ила)) :
промурмот|в тихенько (р!@, любовно
поглад)9к)ч и сн айперську гвинт! вку;

!_!]ойно виявляомо 6андит!в, д]емо за принципом
вовчо| згра| _ в1дс!каомо противника по одному в1д за-
гально| маси й знищуемо одного за одним. 3аганяомо
противника в укриття й знищуемо гранатами. [1о мож-
ливост! переб!гатитре6ару|ни по верхута стр!ляти вни3'
але так' що6 противникбув праворун в!д вас _ стр|ляти
зрунн1ше 3 правого плеча. ]очно так прон|суйте транше|
_ |д!ть по верху транше|,'тримаючи |] п!д правою рукою.

|-!очавши зачистку, в одн|й !з ру|н виявили вц!л1лого
бандита. Ёе висовуючись за двер|, в1н виотромив авто_
мат | запустив довш, на п!вр!жка' чергу всл!пу. 6хохе,
6андити не угруднювали себе приц!люванням. Б]льш|сть
|з них розглядали стр!ляння чергами як зас1б психоло-
г!чного впливу. 1]1литися починали, т!льки переходячи
на одининн! поотр1ли.

!_{ього останнього хот!ли взяти хивим. Алге, оточив-
ши ру|ну почули постр!л. 8иявлений нами бандит ви-
явився м!сцевим, Бщи виданим родичам убитих одно-
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сельц|в, напевне' була д'!я нього страшн|ша за митто_
ву омерть. |_!оотр!лом п!д п!дбор|ддя в!н зн!с соб! п!в_
черепа.

3а весь час нашого подальшого перебування в ,,|-ан_

йщурському щр|ннат!, не було б!льше заф!ксовано
ходного бандитського нападу.

Ёаше перебування в (кур!ннат!, завер:шилося во!сти-
ну гранд!о3ною суперечкою м!ж }стимом ! (р|сом. Було
це так. Ёаближався день народхення хорунхого [1!л|_
грима. (ур!нний !стим разом !з €етом ру1!или в 3угд!д!
купити подарунок. що мохна подарувати во]нов|, та ще
й на (авказ!? 3вичайно х' киндхал. 3найш ли, цпили'
залишилося зробити пам'ятний напио. 8!дшукали лом-
бард, а в ньому в!дпов!дн ий пристр1й.

_ Ёа жаль' батоно, зараз нема електрики. 8!днов_
лять години за дв!. [1оцляйте, а за пару годин 3€ходьте'
все буде зроблено, - ска3ав нам господар

3ипили на базар! по келиху (ксхетинського)' повер_
нулися до ломбарду. ще було 3ачинено. [отинялися
б!ля магазину. Ао нас п|д!йшов м!л!ц!онер.

- Аобрий день, батоно, ваш|доцменти.
1реба зазначитй, 1|4Ф на в!дм|ну в.д смаглявого цр!н_

ного русявий €ет мав типове обличчя жителя к8алдай-
оько] височини>. |-!обачивши посв!дчення укра|нсько_
го оф|цера' гру3ин ви6ачився' але з}питав, показуючи
пальцем на €ета:

- .{,ля чого русака з собою тягаеш?_ 1а це полонений, хону в ломбарр|здати' _ в!дпов!в
жартома цр!нний.' _ у ломбард| не в1зьмщь' на базар веди, там чечени
куплять.

6ет харт зрозум!в, тому й промовнав.

€тор!нка 211 !з 248

Ёа другий день в!дзначали день народхення. 3а стац_
том }Р!€Ф вживання'€шкогольних напо[в п|д чао бойових
д!й заборонено' тох це 6ув виняток, до якого гоцвалися
заздалег!дь. !_!отягнули хереб _ кому стояти на ст]йц], й
почали гоцвати на ст!л. €т!л накрилина вулиц!, в кращих
традиц!ях - .ой п !д вишнею, п!д нерешнею). [1|сля к]лькох
годин заст!лля й виникла супёречка м!х (р!сом та }сти_
мом. [1риному щодо двох питань одразу:'ни проб'е куля
з [1носовичок' що лехить на п!сщ (!стим _ так' (р!с -
н!), та ни проб'е цля ['1й касц зразка 1943 роц (}стим -
так, (р!с - н!).Аосл!дн!стр!ляння зак!нчились вн]чию, бо
жодна з цль болгарського виробництва (з! свинцевою
оерцевиною) каски не проби ла' а'1е цля з 11 простр1ли_
ла б|лосн!жну цстц }стима. Руга п!дняв 1! й, тримаючи
об!рщ, як проотирад'!о чеченоько[ молодо[, показав д!р-
ку (р!оу. 4е було вхе занадто, й збуджен.! суперечкою
панове оф!цери, як1 .{о того х 6ули добряче нап!дпитц,
в!дкрили по хустц! вогонь так' що в!д надульного полум'я
почала тл|ти тканина. 9кщо в вас коли-небудь стр!ляли з
двох 11двое п'яних !з в]дстан| нотирьох метр|в, ви пови_
нн! знати, 9( } цьому положенн! лунао звук постр1лу. Рща
отояв непорушно, нав!ть не дихаючи' до останнього-по_
стр!лу ! лише переконавшиоь' що набо[ зак!нчилися й
3атвори 3али1!!ились у задньому полохенн!, кинув тл1юну
хустку й п!д|йшов до столу.

_ Ёу в тебе й нерви! - у з€жват| вимовив (р!с.
9к! нерви, перехиляючи склянку нан|, в!дпов!в Рща.

_ [1!шли ви вс!, снайпери' я просто боявся поворухну_
тись.

{ерез три дн| ми виходили на нову акц!ю. 8рахову_
ючи побахання наших грузиноьких побратим!в, треба
6уло покарати абхазький м!л!цейський пост' який вчи-
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нив 1 5 травня 2000 року напад на гру3инське село [1!ма_
гону. Ао реч!, 3 нами був поранений у тому напад! 3аза
(акул1я.

Розпов!дае поручник [! |л!грипи :

36ира;тися на баз! гру3иноьких партизан. ['!очистили
зброю, повечеряли, дощ не вщ}а<ав. (оли добре стемн]ло
п!шли на вих!д. 9астину дороги про'!1ал:и на машинах з ви-
мкншими фарами. 8ивантажились б!ля якогось двору. 3а-
хов€шись вщдощу п!ддах..[воо грузин!в п!шли на розв|дц.

(оли повернулась розв!дка' ро3пов|ли, що черездощ
досить сильно п|днявся р!вень води. |_рузини трохи по_
сперечались в!днооно м!сця переходу р|нки й нарешт|
во! рушили. !-]!д|йшовши до р|чки, ми побачили досить
1стотну р!зницю 1з тим, якою ми форсували 1| ран|ше.
3аза порадив' як краще переходити _ по двое' м!цно
обнявшись. 1ак перейшла перша пара грузин!в. ['!|:дла

друга пара грузин!в. !х пом!тно знооило теч!ею.
_ !-'!ереходху я з [!|л|гримом' _ згадував п!зн!ше (ас-

кадер. _ [!едь переставляемо ноги' п!дтримуючи один
одного. 1уги, як п|д водою теч!я перекочуе нерез наш!
ноги кам!ння. |-оловне не впаоти. 1еч!я слабшае, виходи-
мо на берег. з3аду п!дходять побратими.Аощ вщиао.

(ур|нний був !з ручним кулеметом' тому йшов один.
!!-[оправда, його п!дотраховував €ет. (оли вода п!дняла-
ся вище (згадайте ф!льм .А зор! тщ тих!, _ Ё}, вам буде
по пояс' д|вната), }стим вилаявся й сказав: "! 47 рок|в
воно мен! треба?" |а ззаду почув слова €ета: ,,А я вам,
пане кур!нний, 3"3.{!|Ф: !,от!в би сам мати мохлив!сть у
ваш| роки 3 кулеметом у руках переходити вноч! холод-
ну р!нку,. !_{е вс!х трохи збадьорило.
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Ао6рались до м!сця зас!дки. Ёам1чалась масштабна
операц!я. @дна 3 груп, !з базуками майора [ервас!, вису_
нулася ще ран|ше й зайняла позиц|], щоб обстр!ляти а6-
хазький блокпост ! штаб. Ёаша група й ще одна ос1длали
дв! дороги з метою не допустити допомоги абхазькому
блокпосщ з боц рос!йсько| 6ази.

['1очало св!тати. |-1о небу поповзли синьо_б!луват|
хмари. .{р!бна вогка мрячка перетворювалаоь на цман'
а в]н змочував нам спини.

!!||_!-!в _ засвист!ло л|воруч на в]дстан! п!втора_два
к!лометри, ! - бу-бц розл1гся вибу.

Ау-ду_ду _тв!дпов]в важкий кулемет. 1а_та_та т п!д-
тримали його к!лька автомат!в. ]а одразу все стихло.
@н1куемо маневрену групу рос!ян. |-ранатометники при_
гоцвалиоь (мочити, бронетехн!ку. [|каво, кому доля
п!дкине здобич _ нам ни сус!дам. [4инуло 20 хвилин.
Ёапрухення наростае, а в пов1тр! ти1]!а. !обре, |!4Ф )(й8-
ри повн!отю затягли небо _ удару з пов!тря не буде. 1а
эайвий ра3 випробуватидолю не варто.

[1орадившись !з (р!сом та 3азою, прийняли р1:лення
зачекати ще п]вгодинита в!дходити. 9екали не п!вгоди-
ни' а майхе годину' на.доро3! н]чого не зм1нилось..|_ра_
натомети ставляться на запоб!жники, в!дходимо. |-1рой_

шовши через к!лька спорохн1лих двор!в, заходимо в
будинок. '1онн!ше, п1д будинок. його збудовано, мабщь,
ще перед початком в|йни. } нього так ! не пооелились.
€дине, де видно результати жу1ттед!яльност! _ це п!д
будинком. €то|ть старий диван' к]лька табурето.к, ст1л,
оервант !з деякими кионними причандалами. 3аховав_
шись в]д дощу, обсервуомо навс!б!н через в!кна б1йниц!.

- &опц!, одразу не отр!ляйте, будщь наш! п!дходи-
\А, _ попереджае 3аза.
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Ёней розклавдиван ! вже хропе. [1очинао пробирати
холод. (р1с в!дтискаеться на кулаках _ гр!еться. 8|н за-
вхди духе уважно ставився до п]дтримання свое[ опор-
тивно[ форми _ в!днувалася загартован!сть колишньо-
го кап!тана 8]йськово-пов]тряних ёил. 3а деякий нас
волог|сть та холод п!дн]мають нав]ть Ёнея. 8|н встао ! з
шумом п!докакуе та прис!дае на м!оц!. 3 боц, де ото]ть
[1|л!грим, 3ахиталиоя кущ!. 8!н подав оигнал. ]-1!д!йшов

3аза. 3а секунду з-за кущ1в 3'явився 3ура. !_!рийшовши,

розпов!в про переб!г под!й на !нших .фронтах,.
Ёа абхазькому блокпосц один онаряд роз1рвався

б!ля бл!ндажу' другий влунив у пл|т. А русаки' напевне'
,'за6или, в таку негоду |хати ]м на допомогу. 8се, наш!
вхе в!дсцпили.9 прийшов по вао.

[1!сля цих сл]в почали збиратися д!1я повернення на
базу. 3аза видерся на металеву електричну опору _ в

нього чомусь пропав телефонний зв'язок _ ! намагався
дотелефонуватися додому.

_ Ал:о!Аеда (мама _ груз.)! _ чулооя згори.
8ирушили. [1окинувши будинок, в|дходили тим самим

шляхом, що й прийшли.9ерез огоро)9' гор!ховим садбм,
перейшли в другий дв!р. 3нову гор1шник, переходимо обе-

режн!ше _ в одному з двох будинк!в хили люди. [!еретнули

дротяну огоро)1у, через ццрудзяне поле вийшли на до_

роц. |-1евний час !шли пов!льно' але 3годом знову 3никли
в ццруд3!. 8се. позаду 3алишиласягалявина 3 огорожею
тадвома брамами _ на вход!та виход!. |-'!ереб!гли кладкою
через невеличц р1ненц' ще одна галявина' за цщами _
!нцр1. [1ереходимо знову попарно' але в 1ншому м]сц]. 19г
ненабагато, але глибше. !_]осеред р!нки перед (аскадером
! |-!!л!гримом теч!я знооить1енг!за, який спробував перейти
оам. }кра|нц! роблять ривок ! !-1!л!грим хапае грузина.
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_ .0'якую, хлопц!, - дякуе на берез| рудий 1енг|з, - я
вхе дума8' !4Ф потягне вниз._ 9ому сам переходиш' ч!плявся б до когось трет!м._ 1а, розумуеш, б!джо, я думав, що з (пардпледом,
(напл!нник' у якому переносять стр!льна до гранатоме_
та) | автоматом я тяжкий. А тщ, 6азиш, гли6ше, вода Фк
по груди' почало зносити.

3боку з€шишався рос!йськ!й блокпост. 8|дстр!ляли по
ньому зали.!!ки боеприпас!в. !,ай знають, що не вдома в
Рязан].

8ходимо в село. 9кра]нцям ц|каво було спостер!гати
реакц!ю людей на появу партизанського загону - вся
справа в тому' що реакц![ не було н!яко|. 9кщо зустр!на_
лися знайом|, то в!талися' якщо н! _ то зовс!м ходно]
реакц!|. !,тооь хене кор1в. !,тось займаеться господар-
ством. {,тооь просто с,ААить б|ля брами на лавочц! й по_
курюе' не звертаючи уваги на озброених людей. Ё!би
косар| |дшь з поля з косами ни л1оору6и з сокирами.

й!сцев!сть перенасичена озброеними людьми. 81йна
не сприймаеться' як щось незвичне. [-[е нагадувало со-
роков! роки в зах!дн!й !кра|н|. [1артизанська в!йна }|-1А на_
ст!льки специф!нно сформув€ша ов|тогляд м!сцевого люди
що нав!ть зараз, у наш час, у г!рських карпатських оела(
мохна ц!лу н!н на вули]лх стр!ляти, а вранц1 м!л1ц!я не зна_
йде ходного св!дка. Ё!чого небачили, н!ного не чули.

Ёа нашу базу (кур!ннат) нас в!двозили сою3ни_
ки _ грузини йалищ ! |.!!!о. Аощ нарешт! зак]нчився. до_
рога 6ула вхе достатньо знайома. ! кохному сел!, яке
ми про|хджали, 6ула одна й та сама картина _ гурти
чолов!к|в, як| курили' говорили про вахлив| справи,3ро_
зум!л| т!льки 1м самим. 9ерез дороц 61гали свин!, бруд_
нимирилами щось вишуку]очи в калюх€ж.
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|_!!д час по|здок укра|нц! з грузинами' в ро3мовах, т!с-
н]ше знайомились. 6понатку з'яоовували' хто 3в|дки,
чим займаоться, пробували завчити по к|лька Фраз |з

мови союзник1в-сп|врозмовник|в. Ал:е позаяк гру3ини
в!др!знялись особливим !нтеле:сгом' то лише [11л!грим
запам'ятав одну м!грельсьц лайц (оле Р€!,,, яку чо-
мусь на прохання [/!алиша та [1]|о укра':нц! мали ска3ати
|хньому начальнику 3аз!.

Бохе збережи, щоб ви подумали, що ц] хлопц! розу-
мово неповноц!нн!. 8!дзначалися вони осо6ливим |н-

телектом тому' що коли почав формуватись |хн!й !нте-
лект _ умови були особлив!. 8!йна йшла, панове! ] не
просто в!йна, а геноцид. } той час, коли |хн1 однол!тки
в }кра|н! ходили в к!но чи зоопарк' вони бачили, як го-

рять |хн! осел!, як вбивають, р1хщь ]1н!х батьк1в, брат!в.
8они провоювали майже десять рок!в, ! одине, чого на-
вчились _у6ивати.
. А ув'я3ались у ц б!йню взагал| д!тьми, вийшовши з
не| дорослими. |{о вони знали поза в|йною? *иття х
багато в чому виявилося складн!шим за в!йну.

| в!йна |х не в!дпустил а, а6о мирне хиття в!дштов-
хнуло. ]-!очавши воювати в тринадцять-чотирнадцять
рок!в, вони на деяк! життов! питання дивилися очима
тринадцяти -чоти рнадцятил!тн !х хлопч и к!в.

_ €кахи оле рех 3аз1, це дуже хороший компл!мент
для будь якого чолов!ка-во1на _ говорив !.].!!о п]д весе_
лий см]х [!]алиша.. - 3аза духе зрад]е, якщо йому це
сказати.

Фтак вони жарцвали надукра[нцями. [\4охе, й прим!_
тивно' здаоться вам. Але вони' ! ми, ! вс|т!, хго пройшов
в1йну, жили в сицац]ях' коли виб!р ставився категорич-
но - 6уини не бщи. ! часто 6ути _'означало смерть.
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6мерть ушляхетнюе. | ця шляхетн]сть в!др]зняе |х в!д
тисяч ровеоник!в, що живгь н!би в 1ншому вим!р!, в !н_

шому св!т!. 3магаються 3а матер|альн| багатства' хочшь
щось цпити' щось продати' кудиоь по|хати, накопичити
грошей, щоб пот!м прошляти{ху кав'ярнях !ресторанах,
витратити в ка3ино та на лярв. } цей чао наш! знайом]
йалиш та [!!!о по_своему в!дновлюють оправедлив]сть
на невеликому шматочц р|дно| земл1.

Базаза час в!дсрност!нашо| рейдерсько[ групи жила
сво]м буденним хиттям. !,|ба що за в!дсщност| друз!в,
як! були на виход!, в !нших читалося н|ме запитання в
очах: як вони там? [|о поверненню обов'язково збира_
лись ус! разом 1 акгивно обговорювали вихояи. !_1о6ра_

тими д1лилися враженнями' заув€)кували помилки. .0,![

кохного члена команди розбиралися а>к до др1бниць.
1ому нав!ть т!, хто цього разу не ходив' достеменно 3на_
ли про кохний-,рщ побратим]в та союзник|в, й була на-
д1я, що вони не насцплять на грабл!, на як! вхе хтооь
насцпив.

Ёа що кур!нний зазначив: .(раще дв!н1 насцпити на
доросл! грабл!, н|ж один раз на дитяч!,. \4айхе вс! роз-
ом!ялися. 1ак зак!нчувалися (розборки польот!в, _ жёР_
тами й веселим см|хом. !х|1и6ули молод! |т1лом, !душею.
|Фижили, ми см!ялись. Ёе б!да, що декому потр!бно було
п|зн!ше пояснювати додатково' що доросл! грабл| б'ють
по голов|, а дитяч! _ по яй... у пах.

Ёастав березень 2001 року' [1ол!тична сицац!я в гру-
з![ знову зм!нювалася. 3 огляду нац1лий ряд причин нам
довелооя залишати (артл!. 1а ми зали.]]али тш, на ц!й
полит1й нашою кров'ю земл|, сво| серця. ця кра[на ста_
ла нам другою батьк!вщиною, ми |хали з твердою над]-
ею _ ми повернемося' повернемося, щоб перемогти.
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Бп!лог
€творена [1резидентом !-руз!] (ом!с|я, опираючиоь на

здобуг! в ре3ультат]довго[ й тяхко| прац! сол!дн] й пере-
конлив! матер1али' довела, що п!д нас конфл|кц в Абха_
з!] мав м!сце геноцид та етн]чна чиотка щодо м1оцевого
грузиноького населення. |4о квал!ф|куетьоя м!хнарод-
ним правом як 3лочин проти людства.

€л!дством вхе переконливо визначено б!льше 20
орган|затор!в ! натхненник!в цього 3лочину б1льше 000
безпосередн !х виконавц! в, руки я ких забруднено кров' ю
мирних гру3инських жител 1в.

} результат! багатор|нного розсл!дування' спираю-
чись на незаперенн1дан!, викпа4ен! в ц|й кни3!, доведе_
но' що абхазький конфл!кг не виник н1зв!дки, в|н не був
! не е викликаний т1льки етн!чними мотивами. 4е був
заздалег|дь добре орган!зований та ретельно п!дгото-
ваний владою Рос!| в!йськовий конфл1:<т _ 3мова про-
ти не3алежно] [рузинсько[ держави, який зд!йонювався
озброеними й орган!зованими ними абхазькими оепа-
ратистами та безпосередньо роо!йськими збройними
силами.

Ё езвах<аю чи на 3у си л ля озв | р!л их се п аратист! в, вон и
не змогли п!дкорити сво1й !деолог!| вс|х абхаз!в. 8ста-
новлено безл]ч факт|в, що п1дтвердхують' як ]стинн!
сини Абхаз|] переймалися б!дою грузин!в !людей !нших
нац!ональноотей, ряцючи |х в!д люто| смерт! та зну-
щань' щоразу ставлячи п!д загрозу свое життя й життя
сво]х р!дних. ].]-[о оообливо врФкае, часто б|хенц! були
д'\я них абсолютно незнайомими людьми. ]аке оаме
ставлення перев€)кало й у гру3инських солдат|в до про-
стих абхаз!в.
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[]д час бо|в б!ля села Ахалсопел! я спостер!гав такий
випадок. 8зявши з боем позиц|] абхазьких бойовик!в, ми
виявили там пораненого в обидв| ноги кулеметника. [-[е

був зово!м молодий, до смерт| переляканий хлопчина.
(оли до нього п!д1йщов майор 8ахтанг (лаур|дзе, абха-
3ець' 3атуляючиоь руками' попрооив:

_ Ёе в6ивай мене, брате.
8ахтанг н€хилився' взяв його на руки ! ска3ав:
_ 9к г1рко! |-1отр!бна 6ула в!йна, що6 ти зрозум|в, що

ми брати.
[1!сля чого вин!с його в безпечне м]сце. 1ерез деякий

чао хлопчину переправили в шпиталь у {,ацеру.
Фзв!р!л! сепаратисти не змогли п]дкорити сво]й !део-

лог|| вс1х абхаз]в, не 3могли нацькувати один на одного
два братн! народи. !_{е пород)уе в!ру в те, що настане
час' коли а6хазийгрузини знову3мохшь >кити разом в

одн|й дерхав!, традиц|йно' як брати. Рядов! абхази сам!
вимагатимугь покарати Ардзинбу й його однодумц1в за
те горе, яке вони принеоли Абхаз]}, !| народу !, в першу
чергу, !сторинно - культурн!й ! генетичн!й едност| гру-
3ин та абхаз!в.
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6рате.

8ахтанг нахилу.вся' взяв його на руки
] ска3ав:

- 9к г!рко! |-!отр.бна 6ула в.йна' щоб
ти зрозум!в, що ми брати. })

€в!това !стор!я не 3нао прецедент!в повернення мирним
шляхом територ1й, ви|браних силою збро|. 1ому в нашому
випадц не треба плекатинад!| безбол!сно повернши Абха3.ю
в лоно матер!- !-руз|| та 3абе3печ ити м!сцевому гру3инському
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наоеленню безпечне життя. 8!дновлення 1сторинно| законо-
м|рност| й справедл: и воот! можна дос ягти' лише ро3умно ви -

користовуючи оилов! методи, але не так, як це робить Роо!я
в 9ечн!. Абхазький народ у ово[й бйьшост! не подйяе пол!-
т ики аб>азьких оепаратист! в. .!'ля в!дновлен ня братероьких
стосунк|в м!ж абхазамий грузинами мають бщи широко ви-
користан ! методи народно| дипломат!|.

!сторинн! шляхи розвитку [_руз!| й }кра1ни духе под!-
бн1. йожливо, це пояснюе старий анекдот.

(оли Бог д!лив м!х народами землю, до нього п!д!й-
щов апостол [1авло й сказав: .бсподи,ти хдав грузи-
нам 1 укра|нцям найкращ! земл!. |м ус! заздритимшь,.

_ !{е 3аздритий!'Б, ._ буркнув Бог. _ [_!одивись' яких
я |м сус1д1в п!дкинув.

3араз в }кра|н1, не без допомоги Рос![, роз!гру-
еться карта' под!бна до того' як розгорталися под![ в
[руз1| в 1992 роц!. |9ан!фестац1] з прапорами не!сную-
чо] Аонецько-(ривор|зько| республ!ки з двоголовими
орлами' вимогами в!дторгнення (риму та встановлен-
ня фелеративного устрою з запровадхенням рос!й-
оько1 мови як державно|. 9к мохщь розгортатися по-
дальш! под!|, здогадатиоь нева)кко.

[1ам'ятаймо! .8!йни виграють не т!льки солдати. 8|-
йну виграо воя нац]я, об'однана, згуртована одн|ою ме-
тою й одн!ею волею.1ой, >оо сьогодн! кра4е' грабуе св!й
народ _ в!н не т|льки крим|нальний 3лочинець. 8!н п!д-

ривао п!двалини могугност! дерхави й ловинен зазнати
покарання' як того вимагае 3акон,. (Акакий Баградзе.
Фтвергнщь:й пщь. 1995 р., стор.361).

|-руз!я в цьому розум!нн! зробила св!й виб1р _ силь-
ний президент' не3алехна зовн!шня пол!тика, р!шуна
боротьба 3 сепарати3мом. 9ерга за }кра|ною.
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1иок рос!йських !мпер!ал!стичних к!л щодо 9кра|ни й
|_руз!': посилюватиметься. 3ах!д (нАто ! €вросоюз) не
3авхди н€шежним чином реацватиме на м!л|тарн!д!1гРо-
с!':. 1ому нашим кра[нам 3€шищаоться ряцватися влас-
нимисилами.!_!ерш за все _ енергетична незалехн|сть,
створення в рамках гуАм м!цдерхавних в!йськовихсил
швидкого реацвання. 1од| союз }кра':ни та !-руз!| може
стати т1ею реальною оилою' яка в|дстоюватиме 1нтер-
еси колишн!х кра|н соцтабору.

|руз!я в цьо]шу розум|нн| зро6ила св!й
виб!р - сильн1^й пре3идент' незалежна
3овн|]|]ня пол!тика, р|:шуна боротьба- ц\
з сепаратизмом. черга за }кра!но:о. ц
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п!слямовА
Рфй [ухевпн|

!кра|ноька в[йоькова мемуариотика мао давню !сто_

р!ю. [-'!!сля 1 ов!тово\ в1йни та ви3вольних змагань 1917'
21 рок!в з'явилось багато спогад|в унасник|в тих под!й.
[1'ятитомн1 спогади €тепана [|!ухевина, .€л|дами нов|т_

н!х запорохц!в, Бориса \4онкевич?, (А ми цю червону
калину..., 3аклинського та багато |нщих. Було тако)к на_

п и сан о багато спо гад! в учас н и к | в повстансько[ бо роть6и
у 29-х рок€ж на Ёадн!прянщин!, зокрема так] як <!,олод_

ний яр" 1@р|я !-орл!о-|_орського' .[1роти червоних оцпан_
т!в, отамана .@рла, ([альневського) та |нш!. } м!хвоенн|

ро ки в иход и в с п е ц| ал ь н ий в1йсько во - 1 сто р ичний )9р н ал
.[!]топис 9ервоно1 !(алини,', де публ!цвалось багато ме-
муарного матер!алу.

(арпатська }кра|на не залишила багато опогад]в, бо
не3адовго п|сля зак!нчення бо]в на 3акарпатт] почала_
ся 2 св!това в!йна, ! вс! вояки (арпатсько[ €!н! взяли у
н!й активну участь. 1ому ми знаемо лише один зб!рник
спогад]в п!д назвою "(арпатська }кра[на в боротьб!,,
виданий 1940 року у 8!дн|. Роман [!цевин, в|домий на
3акарпатг] як оотник .!1-[ука,, п!дготовив рукопио книги
.€погади стр!льця,, але в буремн| 40-50 роки рукопио
пропав.

8извольним 3маганням 40-50 рок|в не поталанило.
Багато унасник1в загинуло, друга частина потрапила в

табори | не мала мо)кливост! викласти на папер! все пе_

' }9р!й !_||ухевич _ оин легендарного коман дир?упА генерал-хорунхого
Романа [!!цевича.
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рехите. Аещо 6уло напиоано за мехами !кра[ни в ем!-
грац!': _ це спогади унасник|в рейд1в з !кра|ни на зах!д.
Ал:е ц! опогади малов!дом1 укра[ноькому нитанев!, тому
цю прогалину поотаралися заповнити !нш!, досл!дхую-
ни арх|вн! матер!али ]й]_Б-(|_Б вхе в наш!дн|' Були досл!-
дхенн! !деяк!арх!ви п!дп!лля @!Ё таупА. Але на п|дстав!
цих документ|в писали вже не прям! учасники бороть-
би' а вненн!_досл!дники. йемуаристика х мао ц!нн|сть
лише тод!, коли опогади пишугь безпосередн!унасники.
8извольна боротьба укра|нц!в не зак!нчена, вона про-
довхуеться, ! тому починають з'являтися спога4и тих|
що були !е зад1ян! в ц!й боротьб!. Аухе часто вони д1яли
поза мехами }кра[ни, воюючи пл!ч_опл1ч з предотавни-
ками !нших народ!в розум!юнйй, !4Ф боротьба цих наро-
д|в е одночасно ! боротьбою укра|нського народу проти
в|дновлення Рос!йоько| !мпер![.

|(нихка, яку ви щойно прочитали _ це спогади без_
пооереднього учасника под!й, людини яка знао що таке
оолоний п!т вояка , 3апах кров1, та загроза смерт!. /1ю_

дини, яка не т|льки чула свиот кул!, але й сама виноси_
ла поранених друз!в з поля бою, декого хов€ша на нух!й
земл|.

Аодатково' книга пропонуо детальний анал!з Абхазь_
ко[ проблеми в ц!лому 1 розгортання рос!йського втру_
чання в внщр!шн1 оправи !_руз![. 8трунання не лише по_
л]тичного але й м!л!тарного." Автор книги _ такожучаоник в1йни во 8'етнам|, !опис
в'отнамсько[ в!йни пор!вняльно д})ке добре звучить при
опис! под!й в Абхаз![.

1ому книга Бобровина мае подв]йне значення. 4е, у
пер|ду черц' в|дновлення в!йськово| укра|нсько| мему_
аристики, а, по_друге _ живий опис под!й 90_х рок!в у
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оус|дн]й держав|. Фпис ц]кавий наповнений опогадами
практично про наш!дн! ! под]|, малов!дом! укра:нському
читачев!. ]им б!льш€, 14Ф абхазький конфл|кт ще не ви_
черпано ] за певного переб!ц под!й це може мати на_
сл|дки ! для }кра[ни. йи маемо 3нати нашого ворога'
його нам|ри, методи бороть6и 1 олабк] м!оця. Автор у
сво]х с по гадах др(е доб ре показуе вое це. } цьо му такох
велика ц|нн1сть згаданих мемуар1в. Рекомендую книц !

.тим' хго ц]кавиться в]йськовою оправою, !тим, >со ц!ка_
виться сучасною пол1тикою. Без вивчення (малих в]йн,
не мохна в наш! дн| мати уяву про в!йну взагал!. 8!йни
типу 1та2 св!тово[ в!д!йшли у минуле. }{ин! починаються
зовс!м !нщ1 в!йни _ | найяскрав|шим !1 проявами е под|[
в Абхаз!] та 9ечн!.

]-4е раз закликаю во1х пронитати надзвичайно ц!каву
книгу 8алер1я Бобровина, ознайомитись з нею | зробити
потр!6н! висновки.

30 червня 200в Р@(!,
/7ьв!в.
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додАтки

€тар:шинськ| (оф.церськ!) та п!дстар1ш инськ|
ранги унсо

та]}н] аналогив радянськ!й армгг.

у
Р
*-[
,!
у
эо
).
о
п!/в

унсо

1. Ройовий
2. 1отовий
3. Бунчухний.
4. €т. Буннужний
5. !_1!д !,орунжий.
6. !,орунжий.
(. ! !оручник.

в. 6отник.
9. йайор.
] 0. (ур!нний.

1 1. [олковник.

РАд. АРм|я.

йол.сержант.
€ержант.
6т. сержант.

6тар шина-прапорщик.
йл. лейтенант.

[!ейтенант.

€т. [!ейтенант.
(ап!тан.

йайор.
]-1!д полковн ик.

[1олковн ик.

[1ри зараховуванн! до лав унсо попередн! в|йськов|
3вання отриманн!в |ншихарм1ях не зараховувались. &е
в!йськова опец!ал!зац!я та фахова п!дготовка 3авхди
брались до уваги.

1еоретинно в унсо !снуе, також' ранг генерал_хо_
рунхого. 1а в зв'язку з в1дсщн!стю таких крупних в!й_
ськових формувань в!н поки що лишаеться т!льки на
папер!.
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!нструкц!я
ведення 6ойовпх д!й в населених пунктах.

|]! !нструкц|[ складались, спираючись на бойовий
досв!д стар!дин та стр!льц[в гсп унсо в 6оях в
|1ридн|стров'[ та на !(авказ!. !ва>кне вивчення та
дотримування [х допомох<е уникнути зайвих втрат в ход!
майбун!х бойових д|й. Автор _ полковник !стим.

Фсновн! принципи бою в населеному пункг! мало чим
в1др1зняються в!д 3агальних п!хотних принцип1в бою.
|-оловна р!зниця _ коротк! в!дстан] на яких в|дбуваеться
61й, велика к!льк!оть непростр!люваних проотор|в,
величезна к!льк!оть р!зноман!тних укрить' а такох
зрунн!сть оботр!лу всього що знаходиться на вулиц|.

Б1ля 90%о вс!х ц|лей знаходиться на в!дстан! не б]льше
як 50 метр1в, ! лише 5о/о нА в]дстан| перевищуючих 100
метр|в. €ередня дальн1оть до ц!лей приблизно з5
метр|в.

|_1ри бо: на коротк! диотанц!| з'являотьоя факгор
не раптовост| смерт! в!д кульового поранення. Ёав|ть
смертельно поранений солдат мохе Аеякий час веоти
б!й. Ёаприклад, нав!ть при вр€)кенн! в серце людина мохе
прохити 8-10 сецнд. [1овноц!нну миттову нейтрал!зац|ю

дае лише поотр!л в голову. в цьому випадку' кр|м
поранення противник отримае ще й нокащ' 3 якого вже
вийти не 3може. Але голова _ все жтаки замала ц!ль на-
в1ть дл:я блихнього бою. 1ому рекомендуеться спочатц
все х вразити противника в верхню чаотину т!ла, а пот|м,
по мо)(ливост!, поц1лити в голову.

8 бою на коротк| дистанц!| зроотао ефекгивн!оть
стр!льби довгими чергами. Розл!т куль при автоматичн!й

'х

3а гал ьн а м аса кул ь п р оото н е вст иг аовил ет]ти за г а6арити {.
ц]л]. Ёа довгих дистанц!ях' на в|дм!ну в]д коротких _ |Ф
вхе четверта куля з черги гарантовано прол]тао повз
ц!ль. !{а коротких дистанц|ях треба стр!ляти навскидку'
тобто, ц|лянись, але не через приц!льний пристр|й, а
поверх нього. {о стр!льби в]д стегна примушуе короткий
час контакц/' коли вФ{о!иво хто вистрелить першим. |_1ри

цьому треба н!би приц!люватиоь дулом збро] в пряжку
поясного ременя противника. Фск]льки при автоматичн!й
стр!льб! зброя смикаеться вправо вгору' то ц|литись
доц!льно в нихн!й л1вий (в!дстр|льця) крцлубалюдини,
при цьому в!рог|дн|оть попадання при стр!льб! нергами
зростае. з 25 метр!в треба веоти приц!льну стр|льбу
вогонь навскидку мао сенс на в!дстан] з 12 до 25 метр!в
| лише на зово|м коротких в!дстанях - до 5 метр!в
треба веоти вогонь в!д стегна. \4етод частих одиночних
поотр!л!в ефективний для стр!льби по противниц'
що3находиться в сус!дн!й буд!вл!, на вулиц|. 8 середи_
н! прим!щення ефективн:ший автоматичний вогонь.
[1роте, якщо веоь п!дрозд!л домовиться стр|ляти оАи-
ночними' то це може послркити допом!жним факгором
в!др!зняти ово']х в1д нрких.

в умовах бо|в в м]ст! 3роотае з€жисна функц!я
бронехилет|в. 8 м!ст! стр!лець 3находиться зазвинай у
вертик€шьному положенн!, пересуваоться на невелик|
в1дстан|. |-{е дозволяе з б!льщим комфортом носити
бронежилет та нав|ть одягати п!д нього прокладц у
вигляд1 ватника з в1д|рваними рукавами, або щось
под1бне, що пом'якшуо ударну силу кул!.

|-1ри бойових д!ях в м!ст! проявляеться так зване
л!востороЁье правило' €щь його в тому' що правшам'
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яких перев€)кно б1льше' зрунн!ше повертатиоя з|

зброею в рук€ж л|ворун ! незрунно праворун. 1ому при

р!вних умов€ж' б!й треба закручувати 3а гоАинниковою
стр!лкою, нал!во в!д оебе.

9к що оборонець стр!ляо з в!кна будинку, то йому
зрунн|ше зн€жодитись в правому (в|д нападника)
нихньому кщ! в1кна. 8 ц!й позиц!| оборонець макои_
мально 3ахищений ст!ною будинку. 1ому нападниц ре_
комендуеться простр3лювати. саме шей куц як м]оце
найв!рог|дн!шого знаходхення противника. 9кщо на_

падник буде наблихатись зл|ва в|д цього в!кна, то
оборонцюдоведеться стр!ляти з л!во| руки, що незручно'
або висовуватись з в!кна. /!|восторонне правило такох
отверджу@, !4@ з-за перепони (кам!ння, дерева' машини
противник' швидше за все, буде виходити в сторону
свое1 збро[, тобто праворуч в!д себе, 3аздалег!дь взя вши

упередження, тобто, приц!лившись в порожне м!сце по
хоА} мохливого рии мохна знищити противника' що
виходить 3 укриття.

8 м!ст! краще всього пересуватися не зовн|, а в ереди-
н! буд|вель, пробиваючи отвори для проходу м!х ст!_

нами. !_|ри переоуванн1 краще не кориоцватися
вулицями ' а 1ти дворами, городами або п|дземними
комун]кац!ями. 8улинний б1й треба вести так, щоб вулиц!

3али1!|ались порохн !м и.
9к що сицац!я вимагае пересуватись по вулиц|,

то краще ро6ити це по о6идва ]| боки. 8!дсшпати в!д

цього .!-!!3Би/|? мохна, х]ба що, внон|, коли доц!льн!ше
пересуватися взат|нку 6удинк1в по одн]й сторон1 вулиц!.
|-1ри пересуванн! по м!сц дотримуються 3агального
принципу коротких переб1хок в]д укриття 'до укриття.
[1ересуватися сл|д роями по принципу приставного
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кроку. 8 перш!м ро| автоматники' в друг!м кулеметники
та гранатометники.

[1!црмовий р1й повинен складатися з двох частин _
одна легка' що активно д!е попереду, друга - вогнева
п!дтримка позаду.

€тр!льц!, що йдшь по одн|й сторон1 вулиц! повинн]
контролювати верхн! поверхи протилежно| сторони
та нихн! на сво]й. !-1отр!бно уникати переб!хок з одно[
сторони вулиц! на друц, бо в цей момент стр!лець _
найб!льш вразлива м!шень.

|_1од]бн! правила використовуються ! для бронетехн!_
ки. [!о широким вулицям бронетехн!ка рухаетьоя
парами, зм!йкою (в шаховому порядку) по протилехним
оторонам вулиц!. |-армати та кулемети направлен] в

р!зн! сторони. [1|хота прикривае бронетехн!ку в]д вогню
з верхн!х поверх!в протиле)кно[ сторони вулиц|, !де
п!д прикриттям [[ брон!, тобто м1х бронетехн]кою та
будинками по (цю) сторону вулиц!.

,8!кна перших поверх1в та п!двальних прим!щень
небезпечн] для отр!льця, що йде пов3 них. 8 першому
випадку стр|лець може бути уражений в голови в

дрш-ому в ноги постр!лами зсередини прим!щення.
1ому треба пригинатись проходячи повз в]кна перших
поверх1в та пересцпати або перестрибувати прост!р
в]кон п!двальних прим!щень. @бстехення та оботр|л

м!оцевост1 за рогом краще воього проводити лехачи
(висовування голови на р!вн! плеч стоячи _ занадто
очевидне | он!куване р!шення _ противник швидше за
все буде ц!литись саме в це м|сце.) 9ерез паркани
та под!бн! перепони краще всього перепов3ати
перекочуючись через них' не п!дн!маючи цлуб поверх
паркану щоб змен1!!ити св!й силует.
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3анищати буд]вл! зрунн|ше 3верху вниз н!х навпаки.
8орог загнаний на верхн!й поверх в!днувае овою при_

ренен!сть' тому б'оться з б!льшим завзяттям' як за_
гнаний,в кщ зв!р. 8орог вит!сняемий з гори вни3' б!льш
схильний в|дсцпити покинувши буд|влю' д'!я ного йому
треба буде перейти в!дкритий простр!люванний проот|р
двору.

.{,ля проникнення на верхн! поверхи п!дрозд!лйй, 1|4@

шцрмують' повинн| мати драбини (бахано складн!).
1-1ри |* в!дощност| можна зро6ити (сходинки) з автома_
т!в; ,0,вое стр1льц|в стають обличчям один до одного,
один автомат кладшь на плеч1, другий тримають на р|вн!
пояса. 1рет!й стр!лець забираеться по цих сходинкФ(.
[1]сля чого нихн!й автомат перем!щають в!д поясу вгору
на витягнр! руки угворюючи тим самим третю оходин_
ц. 3 не} вже мохна вл!зти в в!кно другого поверцу. |-!ри

зачистц! буд!вель мохе буги доц!льним прориватись
одразу на верхн!й поверх, а вхе зв|дти починати 3ачистц
3гори вниз. |-1!дходити до будинку ол!д з| сторони сонця

' воно сл!питЁ противника та 3авФкао веоти приц!льний
вогонь. 3руйнован! та прогор|л! бетонн! споруди зррн!ш!
лля оборони, н!х ц!л!. ]м в€)кче завдати по'дальш!

руйнування ! цим вони зрунн!для облашцвання оборон них
позиц!й. 1-р1зна зброя при боях в м!ст! _ ручн! гранати.
|-1еред закиданням гранати в в!кно, по мо)кливост! тре6а
в!дпуотити чец, в!драхувати дв1 секунди (.| раз, ! два,) !

лише п]сля цього закинши ]| в прим!щення. |-'!еред вибрч,
щоб змен шитид!ю вибцово| хвил!, рот треба в!дкривати.
|"!еред входом в прим1щення, гранатами сл1д,закидати |

в!кна ро3ташован! над дверима щоб не дати мохл:ивоот!
з цих в!кон киАати гранати в отр|льц|в розташованих п!д
ст]ною б!ля цих дверей. (идаючи гранац вгору ц!литись
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потр!бно в верхн!й край в!кна, бо в польот! граната
3меншуе свою швидк!сть ! потроц в!ддиляеться вниз.
[реба мати на уваз!, мохна промахнугись' граната може
в!дскочити назад' тому повинен бщи план укриття в!д
гранати' що в!дскочила.

[1ри захопленн! буд|вл! та [] зачиотц! бахано мати
вогневу п!дтримку бойово| групи ззовн!, яка 1золювала
6и будинок та 3нищувала противника видимого в
в!кнах. Ривок до будинц робить група гранатометник|в
п!д прикриттям шквального вогн]о групи вогнево[
п!дтримки, прориваються п!д в!кна буд1вл! - в мертвий
прост|р та закидають пройми в]кон та дверей.
3ахоплен ! прим! щенн я сл|д в!дм!чати _ п ростирадлай и,
яокравими шматками тканини, щоб отр!льц! зовн!шньо|
групи п!дтримки моглиуявляти де сво[, а де ворог.

[1ротивник д!знаеться про захоплення 6удинку
по припиненню вогню. 8]дразу п!сля цього в!н 6уде
намагатися зд!йонити вогняний нал|т на втранений
ними будинок, квартал, щоб знищити як мохна б!льше
нападник|в. 1ому поки проводиться реорган!зац1я,
евакуац!я поранених' бахано |м|цвати продов)кення
бою викориотовуюни трофейну зброю.

|_!ерел з€!ходом в незачищене прим!щення краще ки_
нутицди гранац' алетреба враховувати' що противник
д'1я протид|[ мохе зали1!!ити в к!мнат! гранац 3
витягнугою чекою' пом!отивши [[ в оклянку. (оли вибр<ао
граната нападник!в, склянка розбиваеться п|д д|ею
вибцово| хвил!, !' коли нападники проника1оть в к!мнац,
в!дбуваеться вибц гранати 3€шишено| оборонцями.

(оротку зброю краще тримати б1ля стегна' а не
як в к]но' у витягнших руках. 3брою, що тримають у
витягнугих руках' ворог може легко вихопити.
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[1ри наявноот]барикад в буд!влях, |х краше обходити'

а не розбирати, 6о вони можшь бщи зам!нован!. ['|ри

крайн!й необх]дност!|х краше розстр|ляти з гранатомета'

або розтягнуги .к!шками,.
1акох можна влашцвати м]н!-пастки' Ёа прикопану

в 3емлю гранац з вхе витягнгою чекою кладеться

магазин в!д автомата. [1ри п!дйом! магазина граната

вибухае. € гранати, запал я ких спрацьовуо за 0,7 секунди
(о-6), тобто граната вибцао практично миттово' Ф_5

в!др1зняетьоя в]д свое| тезки Ф- 1 т!льки кольором запалу'

в1н в не| рохевого кольору'
у Ф-1 запал 61лий. 8иявити (ро3тяхки) можна за

допомогою жердини на як1й кр!питьоя нитка з грузилом'

$$ест несугь перед собою так, щоб грузило практично

торкалося земл| чи п!длоги. |ри контакт| 3 розтяхкою
нитка починае неприродно вигинатись'

9кщо трапилооь раптове, неон|куване з!ткнення

з ворогом' не мохна т1кати _ розстр1ляють в спину'

1ре6а п1д час риу в!дкрити вогонь по груп! противника'

пересуваючись вл1во в]д себе (щоб максимально

ускладнити противнику розворот збро|) н| в якому раз!

не 3упиняючись' особливо не ц!лячись, одночасно

шукаючи укриття для перезарядки збро|'
[!ри влашцванн! оборони в населених пункгах треба

враховувати _ в к!мнатах посилюоться ефекг в!д вибрч

гранат та снаряд!в 3а рацнок замкненого простору та

вторинних вракаючих елемент!в _ уламк!в мебл!в, д3ер|с1л'

скла. 8се, що мохе бщи кинще вибцовою хвилею треба при_

брати. 9кщо о мо>кг:ив!сть _ треба в п1ш;оз! видовбати лш_

|9 д/|я в!дкидання гранат. !.1!афи наповнен| п]ском мохна ви-

користовувати як над1йний з€хист вБ цльта гранат' в циххе

ц!лях можна ви користовувати книхки' але кн иги доб ре горягь.
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Ёа внщр!шн]й ст!н! протилежн!й в 1д то] де пробит| амбразуои,
мохна закр!пити матрац' що значно 3меншить ри3ик втрат
в!д рикошец цль та уламк!в, що перелет!ли нерез амбразуру
всереди ну п ри м ! ще н н я. [1 ри стрйя н н ! з в|кна рекомендуоться
веоти вогонь з гли6ини прим|щення ('|,5 метра в!д в!кна),
при чому бахано з т!ньово] чаотини' 3а спиною повинно
3н€ходитись щось темне - на такому фон! ф!цра стр!льця
не буди вид1лятись. (р!м того не буде видно порохових газ1в
та сп€шаж!в постр|лу. 8!кна бахано зав|шувати с!ткою задл!я
запоб!гання 3акидання грана1 в окремих випадках мохна
викориотовувати товоц пол]етбленову пл!вц. |-1ри стр!лб!
з гранатомета потр!бно одра3у 3€шишати к|мнац - кл:уби
порохових газ!в та щрний сл[ц в1д гранати лобре пом1тн!т6
запрошують ворога в!дкрити вогонь по шй к]мнат].

Фбов'язково треба враховувати, як що в!дстань до
задньо[ ст!ни менше 5 метр!в, то ударна хвиля мохе
вдарити по стр!л ьцю. [1 ри стр|л ьб1 в помешкан нях бахано
викориотовувати беруш!. Фблаштовуючи позиц!ю треба
звертати увагу на м!оця як1 з найб!льшою в!рог!дн[стю
займё атакуюний противник (придорожн! канави'
паркани), ! або зам|нувати |х, а6о пригоцватись вести
по ним вогонь. 

'[ля 
моб!льно| оборони наоелених пункт!в

формуються ро[ по .4 _ 5 чолов!к - гранатометник'
снайпер, цлеметник' автоматники-п!дносники боепри-
пас!в. .{,![ таких ро|в дрке ефективн! позаяк вони мають
все основне озброення ц!ло] чоти.

3ас|дки
['!ри орган 1зац1] зао|док т }!3|_!310,} на рухом! ц!л!, тре6а

пам'ятати про необх!дн!сть досконально1 п1дготовки
непом!тного виходу до м!сця зас]дки та в!дступу з не[,
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Аля зменшення ри3ику виявлення зас!док, не ре_

комендуоться обла:дтовувати |х в занадто зручних

для цього м!сцях. 1ак| м!сця привертають зайву увагу'
наоторохують противника. в!рог!дн|оть викриття зас|д_

ки зростае.
8ибрана позиц|я та ро3ташування вогневих засоб!в

повинн] забезпечувати немо)клив!сть виходу колони

противника 3 3они знищення. 3азвичай для цього

3нищуеться перша та остання машина в колон|' [о
реч|, ]нод! бувае доотатню в|дкрити вогонь по головн!й

машин!. 3ам!сть зб!льшити швидк|сть та вийти 3 зони

о6стр|лу, головна машина зупиняеться, в]дкривае во_

гонь' а 3а нею 3упиняотьоя вся колона.
[-1ри облашцванн! зас!докдоц|льно ви6ирати м|оця де

швидк]оть риу колони 3меншуеться (повороти, схили'
п!дйоми, д!льниц! з роз6итим дорожн!м покриттям)'

9к правило атакуома колона мае головний до3ор'
його просто пропуокають та знищують групою

прикриття основно| зас!дки. .0,ля чого зл|ва та з права

,!д ''"''но[ 
зас!дки ро3ташовують допом!жн| ро1, ц!ль

яких _ знищити авангард та ар'ергард та запоб|гги

виходу противника в тил ооновно[ групи'

6игнал на в|дкриття вогню н! в якому раз! не повинен

подаватиоь криком' овистом ! т.п. _ так! сигнали дають
противнику виграш в к!лька секунд абизайняти оборону'

€игналом про напад може буги п!дрив рад!окерованих
або натяжних м!н, постр|л 3 гранатомета чи з важкого

кулемета.
[4оже виникнуги потреба виходу на позиц![ атаковано|

колони з метою зборудоцмент!в, збро|, п!дривутехн!ки.

8 цьому випадку стр!льц! опиняютьоя в не6езпечному

становищ}. [_рупа огтяду на дороз! видна як на дол:он!.

"к

зд!йснювати прикриття |тримати в зон| обстр!лу м!сця 
тЁ'в!рог!дного в|дсшпу противника.

(раще планувати ведення вогню по колон1 без 9
пауз. [.[е досягаеться тим, що один стр|ляо _ Аругий у
пере3арядхае, чекае коли у першого зак|нчаться набо|. 1
1ш е сво] плюси та м3нуои. [люс _ складаеться вражен- Ё
ня' що нападник!в б!льше, н!ж о насправд!. й1нус - а
знихення щ!льност| вогню п!д час першого удару. 8 дея- Р
ких випадках мохливо закр!г\ляти автомати або кулеме- я
ти до дерев. 8они приводяться в готовн|сть до вогн|о. х
3брою 3арядхають' взводять та опускають курок' хале затвору не дозволяють !ти вперед вотромивши ч
дерев'яний клин| до якого прив'язують мотузку. Ё9кщо омикнуги за моц3ку' клин вил|тае, ри затвору
вперед продов)!уетьоя, в|дбуваеться постр!л. йохна
використовувати тактику подв!йного }Аару. [1|сля

п!дриву або обстр!лу, колону на деякийчас залишають в
споко[. 6под!ваючись' що все вхе по3ади ворог втрачае
пильн|оть' починао ходити на повний зр!ст надавати
допомоц пораненим' приводити до порядку техн!ку'
п|сля чого йде повторний}Аар. ]а:<тика подв]йногоудару
мохе використовувати !нстин:<т уникнення дхерела
небезпеки. Р!ап р и клад _ одн а м ! на закладаотьоя з одн!о!
сторони дороги. [1|сля 1: п]дриву солдати кидаються на
другу сторо ну де потр !бн о встано ви т и друг ий вибщови й
пристр!й, або й звичайн! розтяжки. Аля атакованих
праильно було 6 залягти там де вхе в]дбувся вибух -
там вхе м!н нема, але !нотинкт перебороти вахко.

1епер про д!1 при попаданн! в зао!дку. 8 ооновно-
му _ треба не дати себе в6ити в перш! 30 секунд
бою. 8 оередньому ввФкаетьс9, 14Ф вогонь у в!дпов|дь
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починаеться через 7-8 секунд, а орган!зовапий
супротив через 2о-25 сецнд. Ёеприц!льний:вогонь у
в|дпов!дь не мае сенсу. ['!ерш за все треба ви3начити
м1сцезнаходхення противника _ за хитанням г!лок,
трави' сп€ш.жами постр!л!в. [1ри попаданн1 в зас!дку
одразу треба залягти. [1|д нас залягання треба спробу'
вати 3няти 3 плеча зброю, на земл] це буде зробити
вахче.,9комога швид!ше зм]нити' м|сце 3алягання. [1о

можливост! спробувати вибратиоь з зони знищення'
п|сля чого атакувати 3аоадну групу зтилу, або з фланц.

[1ри попаданн! в зас!дку техн|ц не треба 3упиняти, а
попробувати на н!й проскочити зас!дку. 9к що в зас]дку
потрапила голова колони то [[хв!сттреба в!двеоти на3ад.
в машин€ж та бронетехн!ц! п!д оебе рекомендують
п!дкладати бронехилет' що6 в!н прийняв на себе ви6у
м!ни. 3брою сл!д тримати на ремн|, рем|нь намотувати
на руц. !накше при вибру або р!зкому гсшьмуванн|
мохна ли'дитися без збро|. 6тр!льц] в машин€ж повинн!
сид1ти,лицем назовн!, а тент краще взагал| зняти або
п|дкотити, щоб не 3аважав вистри6увати за борт |'1!д

тентом стр!льц!не бачать>оо !зв!дки стр!ляо 'тайсам|не
мохугь веоти.вогонь. 9кщо машина покрита тентом' то
противник першими постр!лами повбивавши стр!льц!в
у 3аднього борта 3авадить висадц| з машини !ншим.
8истрибувати з машини сл1д нерез бо(ов! борти.

|'1ерев!ряючи. дорогу на наявн|сть фугас!в треба
враховувати' що дроти, зазвичай' масцють перш!
50-70 метр|в в]д дороги, дал1 вони просто проклада-
ються по земл!
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автотранспорту на дорогах.

3уп ин(?, перев!рка документ.в та самого транспорту
пови нна п роводитись так, аби грамотно ун икнш и зайвих
втрат. \ислокац|я пост!в ви6ираоться так, щоб ]х не
мохн а6уло оминуги _ наприклад 3ал!зничний пере]зд,
б|ля д!льниц| дороги 3 високими откосами, гл1л6окими
кюветами. ]у!!сцев|сть навкруги поста повинна 6ути
в!дкритою для кругового обстр|лу, добре проглядати'
ся. Ёаряд перев!рки, нав!ть п ринестач! особового ск/!8А},
повинен бщи не менше трьох чолов!к. оду,н -: перев|ряо

документи, другий (старш]ий поста) страх}6, трет!й з
автоматом (ручним кулеметом ) сто]ть напоготов|.

]_1ри перев!рц! документ|в треба п!дходити до
автомашини не 3л!8?, як за3вичай роблять прац1вники

дА! , а 3права, 3 боку пасахира.
9ому так?
3гадайте ((л!восторонне) правило. }яв!ть соб! , 9(

не3ручно буде сидячи в машин1 правою рукоюдоставати
п!столет хоч 3 б|чнот, хоч 3 нагрудно| кишен! та стр1ляти

ро3вертаючиоь в право. 3 автоматом або обр!зом
це буде ще важче. 1ому раптов|сть 3астосуванням
противником збро| 3начно 3меншуеться. 1епор. уяв.ть
ви п!дходите 3 л!вого бо(}, боку вод!я, Ё? пропо3иц:ю
пред'явити документи, 8!н л!зе правою рукою в нагрудну
л!ву ки!шеню ! стр!ляо прямо чере3 одяг.

Аал! подаоться гучна команда: ((3ал ишатиоь на
овотх м|сцях. 3аглушити мотор. Р!е виходити, двер.
не в!дкр ивати>> ' 8!дкр итих дверей треба уникати.
Аокументи для перев!рки приймати т!льки при
опущеному боковому скл!. 9кщо пасажир намагаотьоя
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прив!дкрити двер! _ притисн!ть |х кол!ном, щоб запоб]г_
ти удару дверима' в шпарину можугь такох викотити
гранац. 9кщо перев!ряючий пом|тить щось п!дозр|ле
та небезпечне (зброю) в]н повинен д|яти по оицац!| -або одразу стр!ляе, або проото падае на землю. !-1ад!ння
перев!ряючого - сигналдо д!': для групи прикриття.

й |с цезнаходжен ня отарш о го о глядо во| групи сп рава
збоку та на 4_5 метр!в позаду машини. Фбов'язково
збоку цим в!н страхуе себе в!д р|зкого на|зду задн|м
хФдом та контролюе праву сторону автомо6:ля. його
3авдання прикрити вогнем того, хто перев!ряе. 3броя
напоготов!_ наб!й в наб|йнику кобура розст!бнща.

1рет!й отр|лець автоматник (кулеметник) зна_
ходиться в!д автотранспорц на безпечн!й дл:я себе
в|дстан| 30_40 метр!в, спереду по хоА} р},ч. його
завдан ня вогнем припинити бу дь я ц сп робу п роти вн ика
прорвати заол!н. [1ри мохливоот| його позиц!ю краще
замаокувати' проте в!н повинен мати ло6рий огляд
(!, бахано, чши) вое, що в!дбуваеться на оглядовому
майданчиц' тому що вогонь мао в!дкривати без нака3и
залехно в!д зм!ни оицац|[, на св!й ро3суд.

Ёе дозволяйте п!дозрюваним оамост!йно виходити
3 машини та наблихатись до вас. 9к що [х не зупинить
вигляд збро| та нав|ть попередхувальний поотр|л вго_
ру _ не цб|ться, стр!ляйте впритул на урахення одразу
х п!сля невиконання вашого наказу.

]-|ри необх!дност! оглянуги багахник, вод!ю про_
понують вийти з машини та в!дкрити багахник. 8и
повинн! обов'язково знаходитиоь зправа, по3аду вод|я
на в!дстан!метр-п!втора. €ам! в багахник не л!зьте' вое
по команд1 мусить пока3увати вод1й. }вахно стехте за
його руками.
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[1ри необх!дност! особистого обшуку пасФкир|в та
огляду салону подаеться команда: .8иходити по одному
э п|днятими (або витягнгими ) руками. !1ягти на 3емлю
о6личчям до низу! Ёоги, руки в сторони!, 8ипускати з
машини сл|д по одноми угримуючи !нших всередин!.
1! що знаходяться в салон! автомоб!ля затиснр! його
га6аритами тох не мають оперативного простору для
маневру.

1|ерев!рка п|]доход!в

1иповою помилкою ' тих' хто перев!ряо документи
(на халь без к!нця повторюваноюною) о п!дх!д до
перев!ряе ого 3 л!вого боку. [!!дозрюваний на вимогу
перев[ряючог9, начебто витягаючи документи' правою
рукою, з'внугр!шньо[ кишен|, де зазвичай наоелення
нооитьдоцменти' стр1ляе з п1столета через одяг. Ё!коли
не от!йте зл!ва в!д п|дозрюваного ] не давайте йому
мо)кливост! повертатись до вас л!вим 6оком . 6тоячи
зправа в!днього на в!дстан!метр-п!втора, ви будете мати
мохл:ив!оть вчасно пом!тити його опробу витягти зброю
з кишен| та запоб|гти нападу прийомом рукопащного
бою або !ншим засобом.

9к що ви озброен! автоматом' нос|ть його 3 права
.на довгому ремен!, перекиншому на л1ве плече через
голову. ,!,овхина ременя вибираоться такою' щоб
автомат мохна було в|льно приклаоти до плеча 3
натягнгим ременем на який припадае вага збро':. !-1ри
стр!льб! з ременем натягнугим у так|й споо|б ст!йк!сть
збро'[ зб!льшуетьоя та в!дпов!дно пол|пшуеться як!оть
отр!льби стоячи на далек! в!дстан|. \акий зас]б ношення
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збро| зручний ще й тим, !цФ руки
документ!в та !нших мохливих д.й,
положенн! зброю важче в!д!брати
вбитого.

в|льн| для перев|рки
а такох при такому
силою, або 3няти 3

' [арчування в 6ойовихумовах-
г!рно-стр!лецьких п]дрозд|л!в (гсп)

9к правило при бойових д|ях в горах (партизанськ! та

антипартизанськ! акц||) потр1бно збер!гати потаемн!сть,

д1ятишвидко. ]де !нтеноивне полювання на людей, тому

займатися полюванням на диких тварин' або рибною
ловлею ан1 насу ан! можливостей, як правило немао.

Розраховувати прохарчуватиоя зм|ями чи жабенятами
мохет!льки романтик, що надивився ф1льм!в про Рембо.

1им б!льш€, ]4Ф цих плазун|в в горах я багато не по_

м!чав.
Ф|зичне' навантаження при бойових д!ях в гор€ж

досить о}гггеве.1ому !харнування повинно 6щи високо-
калор!йн и м' п ридатним до довготерм ! нового збер| ган ня,

мати малу вагута об'ем, мае легко готуватися та швидко

засвоюватися.
4е перш за вое цукор (краше медична глюко3а в

п!гулках, продаетьоя в аптекас). !-{укор та глюко3а -
швидко засво]ован!' вуглеводи, необх!дн] при ходов!й

робот! м'яз]в. |_[укор засвоюоться орган!змом духе
швидко та майхе повн!стю _ на 99о/о, швидко надходить

в кров вхе через 10_15 хвилин п!сля вживання та

також щвидко 3горяе. !||.е швидше поотупае в кров

глюкоза _ основний енергетичний матер!ал для роботи
серця.
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[||маточок цукру або п!в п|гулки глюкози доц]льно
вживати чере3 кожн!40 _50 хвилин (класти п!д язик) при
п!дйом! в гори 3 вантахем. 8!дбуваеться нейтрал|зац!я
в!дчугтя голоду та ф|зинного та нервового перевтом_
лення. !-1ри в!дсщноот|останн!х мохна покласти п!д язик
будь:я кий кисло-о о лодкий л ьодя н и к. Розч иня юч ись в!н
потроху заовоюеться та згоряе, забезпечуючи м'я3ам
пост!йний приток енерг||.

|-{укорта глюкоза г1аливо нет!лькидля меяз1в' таоерця,
алейд'|я мозц, 1риприйом! вище на3ваних препарат|в
людина кРаще бачить та краще чуе. !-1!дтримуоться
високий р!вень оперативно[ опостере)кливост! по во!м
сторонам гори3онц та оперативного .зв!риного ч}ггя).
1ому корионо тримати шматочок цукру знаходячись
в розв!дц! або сиАячи в зас!дц[. 8 американоькому
спецназ! нав|ть передбанене уставом так зване
(кишенькове> харчування. - [укор, глюкоза в п!цлках,
киоло_солодк] льодяники, !3юм, курага або норнослив.
8 наших умовсх мохна використовувати такох с}а(о_

Фру:сги. 8се це запаковано в целофанов! пакуночки та
збер|гаеться в кишенях однострою. @сь, мабщь, чому
взятий в полон американський вояк розц!нювавоя як
новор!нний подарунок 8]да йороза.

8 горах орган1нна потреба в цукр! зб!льшуоться. !{а
р!внин! добова норма цукру становить не б!льше 40г.,
проте на висот! 4500 _ 5000 м. вона становить до 300г.
6лава Боц бойов!д|[ в го.рах }Ё€@ н]коли не проводила
вище 3000 м.' от)ке добов-е спохивання цукру мохна
обмехити до 150 2оо г. 1ак що д!абет нам не
загрохуе. 1им б!льше, що вживати таку к]льк!сть цукру
необх!дно т|льки в дн! великих навантахень. 3начно
п|двищуе ст!йк]сть орган!зму в|д кисневого голодування
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вуглеводи. !,орошим вуглеводом вважаеться чорний
шоко лад чудова проф!лактика в!д г!рсько] хвороби.
1_[!нн!шим продуктом е також халва. (адор.йн!сть халви
майже така як ! в шоколад!' але в н!й б|льше жиру та
б!лк!в.

[ам'ятайте! 8с! перерахован| вуглеводн! продукти
створюють п!двищене навантахення на п!дшлункову
залозу. 1ому вищевказан| продукти мохна вживати не
б!л ьше 300 г. на добу. Ёа в!дм!ну в!д н их курагу, чорносл ив'
сц! фрукги мохна вхивати без обмехень. 9к в|домо
вони м|стять фрукгозу яка не зношуо шлунок ! внур!шн|
органи.

|-|ри ]нтеноивному навантахенн! починають гор!ти
жири _ найб!льш компактний енергетичнпй матер!ал.
8!н дае 80о/о н€обх!дно| орган!зму енерг||. 3а звичай
витрати на одного отр!льця жир!в становлять 50-60г. на

добу. !'1ри напр1ркенн!орган!зму яке неодм!нно виникае
в горах _ до 150г. на добу. (р!м того, стр!лець який
мае достатн!й хировий прошарок мао'менше шанс|в
замерзнши н 1ж виснахений.

8 зв'язку 3 частими зм!нами темперацри пов|тря в

горах, в|д спекотно1 до м!нусово|, найб!льш над|йним
продуктом е звичайне свиняче сало. 3авчасно нар|зане,
пооолене та' поперчене воно нав!ть при плюсових
темперацрах може збер!гатись надзвичайно довго.
Аля рейдупротягом 8-10д|6 вам ц!лком мохе вистачити
1,5-2кг. с€ша. {,оча салабагато н!коли не бувае - кащггь:
.дурне сало без хл!ба,. 1ому треба мат! 3апас с)жар!в,
бажано чорного хл]ба, тонко'нар!заних, щоб зрунн!ше
було |оти. [!|охна використовувати ! сцар! з звичайного
батону. |х ще в теплому стан!треба зап аят,л в целофанов]
пакети. 8 такому стан! вони мохугь збер!гатись роками.

: 
€тор1н:<а 243 1з 248

8 6ванет!] ми знайшли так|сцар! залишен! ";"ц''Б д'
19{2 фоц. 8они були ц!лком придатн! в |жу. {?]

Ёаш! м'язи та сухохилля значною м!рою складаютьоя !-Ё

перевищувати 35-40 кг.

8 г|роькому меню корисно використовувати в!там!ни.
[!уи6уля та часник не п!дходять _ вони демасцють в
.л!с! стр!льця сво[м запахом. Ёайб|льш проот!ше в3яти
з собою в!там!нн| драхе .}ндев!т,. 8они продаеться в
кохн!й аптец]. 3_4 п!цлки .}ндев|ц> нададшь непогану
в|там!нну п!дтримц вашому орган1зму. 1акож духе
ефекгивним засобом е бджолиний й€А, особливо
зм!шаний з грецькими гор!хами. |риймайте по одн!й
лохц| на початку та в к]нц! дня.

з б!лк|в. 1ому кр!м вуглевод!в та хир!в при великих ?
навантахуваннях орган|зму потр!бн! 61лки. |-1ри ,|'- ува1ому недо1данн! орган!зм починае по[дати сам себе. 1
|_!ри цьому зни)9оться |мун!тет до хвороб та падао Ё
р!вень акгивно[ }83|-}1; 8|дновленню б|лк1в в нашому т!л! а
найб!льш сприяе - м'ясо, а саме яловичина-тушонка. у
8'свиняч!й цшонц! значно б!льше баластних речовин я
тому вона менш ефективна. 3 розрахунц - одна банка х
(200г.) яловичини на двох стр|льц1в, вранц! та ввенер!. 8
3 лосв|ду бойових д|й )/Ё€@ на (авказ!, досить часто ми 9
отояли перед вибором '- 6анка цшонки в напл!нниц !
або зайва граната? [1еревага зазвичай в!ддавалась ''
гранат!. 1ому доц|льно складати так1 види харчування
на шляхах свого мо)кливого в!дходу. ]4е д}оке в€)кливо
пам'ятати _ не можна 3алишати недо1ден! консерви в
в!дкритих металевих банках. 9ерез '4 _ 5 годин ними
мохна отру|тиоь. €тр|лецька група в горах повинна мати
п|двищену р}о<лив|сть тому загальне 3авантахування
продовольством, зброею, боеприпаоами не повинно
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3апам'ятайте .- н.чого 3 того' що ви берете з ообою,
не мао 6уи запакованим у скляну тару. Ёайкраше все
3апакувати у целофанов! пакети або пластиков! банки.

3 ообою в гори зручно брати бульйонн| цбики. Але
не забувайте, що вони на86о/о складаються з сол|, тому
розр€жовувати треба по п!вцбика на одну порц|ю.
Ф[з|олог|чна потреба л.одини в сол! при п|двищених на-
вант,ахеннях - 29-25г. на ло6у. Ёа висот! б!льше 2500м.
нестача кисню змушуо людину част!ше дихати' що
призводить до вид!лення значно[ к!лькост! вологи через
леген!. 1ому в гор€х на таких висот€х ол!д пити цохн! 30_
40хвилин. А.г:е шетреба робити помалута пов!льно.

!,арнування гарячою |жею, при оперативно_пошуко-
вих д|ях в гор€х' сл!д вести дв!ч! на доби наприклад'
сн!данок-об!д та об!д-вечеря. Реально цього вимагао
бойова сицац!я. (р!м того п!сля об!ду починаеться
боротьба з! сном та людина частково втрачас сво1 бойов!
зд!бност!. !,!ба що близько 16 години по м!оцевому часу
мохна перекусити (сало, чорноолив, щооь солодке).

в горах на оередн|х та м€ших виоотах не треба
3ловхивати м|цним чаом та кавою. Ёайкраший'нап1й -
какао. 1акох на вс!х'висот€х в гор€х дрке корисним
напоом е чай заварений з звичайно[ аптенно[ ромашки.
3ранку новачки в горах страждають на в!дсщн!сть апе-
тиц, проте 1оти треба нав]ть чере3 силу _ !накше голод
на3дожене п!д час переходу.

9кщо починаються проблеми з постачанням про-
довольотва, ур|зати пайок треба пооцпово. |-1айок 3мен-
щуетьоя спочатку на третину, пот!м д!литьоя навп|л. 1ре-
6а намагатись дотримуватись решлярного рехиму
харчування. [1ри цьому.б]йц!, нав!ть при значно змен_
шеному рац!он!, не втрачають здатност|до акгивнихд|й.

'кхарчуванн| р!зко зростае. 1ому ноч|влю треба ро6ити |,]'
тепл]шою, по мохливост| воА! пити теплу. 1ак! д!| !гЁзменшуютьенерговитрати. ?

] на останне. (охен отр|лець повинен мати свою 9
зал!зну порц!ю (недоторканий запас). 8!н створюе у 1
людини поихолог!чне в!дч}гггя опокою, л!кв!дуе стрсж 8
голоду. 3ал!зна порц|я розташовуоться не в напл!ннику, {
а безпосередньо на пояс! | м]стить добову норму харн!в. Р
8икориотовуватись ця порц!я може виключно 3 дозволу вкомандира. ё
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