
Гаряча осінь 93го. 

Частина перша – так все починалось.

Пам’ятаєш, як все починалось,
Все було і вперше, і знов.
Як ми з тобою човни будували,
А перший назвали АРГО.

Влітку 1993го року я приїхав до Одеси побачитися з мамою, старими друзями та 
однокласниками, показати дочкам море й містогерой, пройтися театрами та музеями. Дівчатка 
підростали і їм треба було показати справжню культуру. Якої у Одеси таки є. Зустрівся і зі своїм 
однокласником по 72й школі й добрим другом Володею Верещагіним ( може більш відомим, на 
«Книжці», наприклад, як «Вовочка»). Відомий в Одесі майстер східних двобоїв. Йоги, а також 
щонайрізноманітніших інших східних «мистецтв» ледве не до самої чайної церемонії! Він на 
додачу тримав на «Книжці» ( яка тоді знаходилась на «Гречці», тобто на Грецькій площі) ще пару
столиків з відповідною східною літературою. А в той момент після роботи ще й навчав 
рукопашному бою одеських унсовців. Він то й підкинув мені думку: мовляв. Якщо я хочу 
випробувати долю ще раз, в місцевих, пострадянських умовах, а також ближче познайомитися з 
вартісними хлопцями, то він може вивести мене на таких. Ці хлопці вже «проторували стежку» 
на Чорноморське узбережжя Кавказу й доволі успішно займаються там активним відпочинком та 
гірським туризмом. Натяк я зрозумів. Тим більше, що за висловлюваннями Вовочки, відчувалась 
повага до цих хлопців та навіть до їхньої справи. Така інтонація була найкращою рекомендацією. 
Я питав, чи є там артилерія, як в Хорватії чи Приднісров’ї (ці дві країни були для мене зразком 
пострадянських внутрішніх воєн). Вовочка відповів, що знайти можна все, що завгодно, при 
бажанні. Воює унсовський підрозділ грамотно, якщо триматися своїх, то завжди матимеш 
«зворотній квиток». УНСО своїх на війні не кидає! На питання, чи платять там що не будь, 
усталеної відповіді Вовочка не надав. Не мав даних. Але все ж щось начебто платити повинні. 
Треба визначатись на місці. Оскільки мої хорватські «друзі» вже пропали, а сербські так і не 
з’явились, за неосвіченості вважаючи Україну чимось на зразок Хорватії, то сподівання в 
найближчі місяць – півтора опинитися на балканській війні з того чи іншого боку розчинялись в 
імлі. А тут близька. Хоч і не тривала справа. Та й особисті кошти підходили до кінця. Треба було
щось робити негайно. …Й Володимир проводив мене до театру. Лялькового, що символічно! У 
службове приміщення збоку. Там знаходилось таке собі співтовариство,об’єднань спільними 
ідеями. В двох кімнатках за дверима першого поверху ( явно колишня театральна підсобка) 
тіснилися «штабквартири», а точніше, штабстоли і УНСО, і КУНу, й УРП, й таких екзотичних. 
Як ОУН(б) та ОУН(м). це вже якось насторожувало. Поперше, навіть на перший погляд вони 
видавались якимись штучними, неприродними. Було в них і щось невловимо карикатурне, 
ескізне. Я знайшов представника УНСО, який володів одним письмовим столом та одним 
книжковим стелажем. Виглядав він якось більш – менш реально, з погляду не колоритних 
сусідів., дивився злегка іронічно й так само спілкувався. Ніяких вишиванок – звичайна клітчаста 
«ковбойка» та доцентські окуляри. Перепитавши мене відразу впівголоса, від кого я, сказав, що 
про справу в присутності решти добродіїв ані чичирк! Ми вийшли на сходи «перекурити». Я 
коротко повів, в якому я питанні. Чоловік відповів, що хвилин за десятьп’ятнадцять, «колеги» 
заберуться геть, і тоді можна буде зручно поговорити просто за кавою в приміщенні. А поки 



треба вдати стороннього «зацікавленого» націоналістичними ідеями, особливо їх музейними 
варіантами, що роздивляється літературу, плакати, тощо. І ані слова про війну чи військову тему 
взагалі! Коли усі зайві забралися геть ( був кінець робочого дня, й усі поспішали на море) ми 
побесідували більш предметно. Одеський представник УНСО передзвонив до центральної 
команди, скоріш за все до Списа, може до Мельника. Я отримав телефонний номер, за яким 
мусив зателефонувати особисто, наступного дня, з такоїто по таку годину по міжміській лінії до
київської команди. Вочевидь, за моїми скромними даними, вони вираховували в цей час, чи не 
являюсь я стукачем ФСК чи СБУ. Мене теж бентежило багато питань. Наприклад, той же 
Вовочка ще декілька років тому був у своєму холодильному інституті чи то командиром, чи то 
заступником командира так званого комсомольського оперативного загону. Неодноразово він 
оповідав мені про всілякі «рейди», а точніше, допомогу КГБшній «наружці», відволікаючи на 
себе увагу клієнта. А клієнтами були фарцовщики, валютники, валютні повії, іноді екскурсоводи 
та екскурсоводши, і. значно рідше ( за «червонокнижністю» самого явлення) – поодинокі 
«націоналісти», дисиденти, ренегати та ще які не будь «гугеноти». Я не міг не запитати 
«Вовочку» ще раніше про його опер загін та переміну ідеології, на що він досить резонно 
зауважив, що «контора умерла», і тепер він давно вільний від усяких зобов’язань перед мертвим 
КГБ. Скоріше навіть воно йому залишилось «долино». Й навряд чи хтось звідти посміє його 
потурбувати, щоб не піднімати цих питань ( хто кому винен) взагалі. А сил і засобів тепер у 
«Вовочки» цілком би вистачило, щоб «спросіть» з будь якого колишнього опера. Також я не мав 
жодної гарантії, що вісі ці такі щирі українські патріоти та націоналісти не являються 
інформаторами «контори» Просто з унезалежненням України і у «обновленої контори» — СБУ
—могли змінитися приорітети. Але все одно потрапляєш під увагу, засвічуєшся. Не те, що в 
Закарпатті – один з купи «таких самих» заробітчан. Певна річ, що найкраще їхати самому ( з 
точки зору таємності) і працевлаштовуватись самостійно. По можливості треба уникати зайвого 
спілкування з земляками. Правило ОУН «Про справу говори з ким треба, а не з ким можна» — 
золоте правило! Йому треба слідувати все життя будь яка розумна людина. Навіть у «особистому
житті». Як там співає Ніна Матвієнко: «Ти відкрий подрузі серце, але душу їй свою не 
відкривай!». Купи і купки земляків часто густо тягнуть за собою інформаторів спецслужб а 
подекуди й звичайних поліцаїв. Вже потім я зрозумів, що всі ці «списи», «фюрери» і «мельники» 
також могли бути пов’язані якимись інтересами з реальною «конторою». Адже що їм заважає? 
Нічого. Але в результаті такої в’ялoтікучої параної стомлюєшся й вирішуєш реагувати на 
очевидні чинники, бодай іноді й поверхневі. Інакше можна скотитися до «помєшатєльства». Хоча
і зовсім відкидати всі варіанти не можеш. Просто треба весь час: а) бдіти; б) завжди готовим 
( бути до будь яких метаморфоз оточуючої дійсності та людей). Тільки без перенапругу, метушні.
Не дозволяти. Щоб хтось тебе «метушив». І поводитись дійсно, як у театрі. Тільки ти там не весь
час глядач. А іноді можеш подумки ( або й фізично) перебратися на «сцену» і звідти «зіграти»( а 
в реальному житті – створити) якийсь епізод ( життя) по – своєму. Але не всюди на 
громадянських війнах такі наближені до лабораторних умови, як у Придністров’ї та колишній 
Югославії. Отож на можливість безперешкодного повернення в Україну треба було зважати. Тим 
часом телебачення та інші ЗМІ у своїх новинах доносили звістки про наростання конфлікту. Моя 
колишня бригада морської піхоти з Козачої була тепер фактично російською, хоча формально – 
під «спільним» командуванням, і я передбачав, що вона неодмінно сунеться в Абхазію. Навіть 
хоча б одним батальйоном. Певна річ, z ними вже не буде Садовнікова, Фурзікова, Желобенко, 
Сліпка, ще деяких «спеціалістів», що все життя вважали себе «істиною в останній інстанції». Що 
ж!.Ж життя ( як і смерть) показало, що вони жорстоко помилялись. Щоправда, більшість з них 
так цього і не зрозумілa до самої смерті… Aле я відчував якусь цікавість зустрітися у військовій 



обстановці з такими ( чи хоча б їм подібними) «воєнспецами», поглянути з різного боку на 
тактичну обстановку та створити таку одне для одного. Опосередкованість, відсутність 
особистого мотиву якось притупляє бойову спрямованість. Тай на суходолі в Грузії напевно 
опиняться достойні супротивники – російські «радники» з того боку, якісь десантники – 
штурмовики до роти включно, що будуть на вістрі всіх дій, та всілякі спецназівці, що будуть 
гнати в атаку абхазьких аборигенів, або утворювати загороджувальні групи в обороні. Ну, а в 
артилерії такі «інструктори» взагалі і біля панорам за навідників працюватимуть, і за приборами 
управління вогнем за обчислювачів стоятимуть! З причини злостивого небажання аборигенів в 
радянський час в армії безкоштовно «вчитися військовій справі належним чином» (як заповідав 
Ілліч Перший)… Час очікування затягався – «механізм» УНСО давав збої. Я вже був в 
домашньому Закарпатті, займався іншими справами, відклавши війну до «післязавтра». Хоча два 
рази на місяць про всяк випадок подзвонював до «головної команди». Лише через півтора місяці 
(!), коли я майже забув про УНСО й Грузію, на останній мій телефонний запит, з Києва раптом 
попросили терміново приїхати для участі у «бархатному сезоні». Зневірившись у всій цій 
метушні, я з протирічивими відчуттями сідав до потягу. Війна в Абхазії начебто закінчилась 
поразкою грузинів. Але якась в’ялотiкуча боротьба там продовжувалась. Щось було пов’язано з 
«головнокомандуючим» звіадістів Вахтангом ( Лоті) Кобалією, який вирішив захопити Тбілісі і 
робив для цього дієві кроки. На війну я «затарився», як на роботу. Взяв «прокладочний 
інструмент» ( артилерійські інструменти дійсно дуже подібні до штурманських), елементи 
польової форми одягу, спорядження, прибори деякі. Приїхав до Києва. За вказаною адресою 
дістався знаменитого «революційного підвалу» УНСО у п’ятиповерхівці в провулку Шевченка,16
(якої зараз немає – побудували «елітку») «Ліричний відступ»: Відсутність дій державного 
будівництва з боку кравчучків призвело до початку формування паралельних урядових структур 
на вулиці, в дворах та підвалах. Раніше такі процеси траплялися й у селі, але тепер село вмерло 
зрештою. Активні підрозділи політичних партій та громадських рухів перетворюються на 
парамілітарні формування, метою яких є. в першу чергу війна, знищення супротивника, що вже 
тут як тут, вторгнеться знищити нову державу. В цей час регулярна армія абсолютно 
паралізована відсутністю волі командування ( ніхто не віддає наказів, вичікує, 
переорієнтовується,
 тягне час…) та повною відсутністю ініціативи знизу ( хтось цікавиться розмірами підвищення 
платні, отримання житла, пільг, тощо, всі тягнуть час, саботують, ігнорують, воювати переважна 
більшість не вважає за можливе, потрібне, доцільне…). Одним словом, хохлятський по суті, за 
формою – такий собі маланський сцикливий товстосракий кравчукізм. В Україні політичну 
складову перебрали на себе Рух та інші нові політичні партії ( що, однак,не втримали такої ваги), 
а військову та військовополітичну складові частково приміряла на себе УНСО. В межах 
практично досяжного по грошах, людях та наявних можливостях. В суспільстві накопичилося 
багато людей з нереалізованими міліарними запитами, амбіціями, іноді навіть на рівні інстинкту. 
Цих людей потрібно було правильно загітувати, спрямувати, дати їм свіжу ідею, зрозумілий та 
прийнятний порядок, розкрити якусь нову сутність, новий порядок речей, якусь можливість 
воювати і служити ( точніше, служити воюючи) у відповідності до їхніх дещо романтичних 
уявлень і вподобань. Це явище і цю можливість потрібно було об’єднати або поєднати з 
досягненням певного, більш чи менш стійкого політичного ефекту. …Історично так трапилось, 
першою на «тропі війни» УНСО постала Молдова, точніше Придністров’я. Це сталося дещо 
раптово, бо ніхто не чекав війни в цьому регіоні в такому вигляді, як вона відбулась. Ніхто не 
передбачував, що молдовани вияляться такими принципіальними. Всі погляди були звернені на 
Кавказ: до Нагорного Карабаху, північного Кавказу, Грузії зрештою, тощо. Отож, було проведено



«розвідку» у напрямку Придністров’я, не приховуючи особливо свого обличчя, а потім відразу за
результатами розвідки надіслано «високу» делегацію до Тирасполя, яка дуже прийшлася «ко 
двору» та була прийнята з роспростертими обіймами, а ідея і військова допомога УНСО були 
сприйняті придністровцями з захватом. Своєю політичною задачею УНАУНСО ставила 
створення ситуації, коли б українська держава втрутилась би у цю війну на боці Придністров’я та
приєднала б, врешті решт, цю «ісконно» українську територію до України. Як мінімум, УНА
УНСО прагнула створити враження, що український уряд Кравчука причетний до захисту 
інтересів українців Придністров’я. Кравчуківці серйозно обісрались від такої перспективи. З 
найближчих прихильників було створено перші два рої ( неповна чота) чисельністю, за різними 
даними, від 20 до 22 бійців та командирів. В подальшому з обласних та районних організацій 
набирали чергових бійців, формували з них в Києві «зміни», призначаючи командирів та 
збільшуючи чисельність хоча б до двох чот на передовій та двох чот на базі в Рашкові. Плата 
ніяка не надавалась принципіально. Навпаки, перед відправкою чергового загону проводилось 
шикування та подавалася команда здати «жратву та гроші». Майже ритуально, всі ставали колом 
і зносили все на круг. Дозволялося залишити лише книжки, особисті записи, «мильнорильні»… З
цього формувалося щось на зразок «загального резерву» ( щоправда, від злодійського «общака» 
він сильно відрізнявся цілями витрат). Грошей, в принципі, вистачало і так, а процедура носила 
характер щось на зразок, як ми при хрещенні відрікаємось від сатани. Тільки тут впливається на 
підсвідомий куркульський інстинкт українця – у кого він занадто сильний, не підходить до 
підрозділу, до колективу. Така людина частіше схильна і до боягузтва, і до зради, і до 
крисятництва. А тут був шанс позбавитись таких, при тому публічно, перед строєм, майже 
урочисто. Їх не били – просто виводили зі строю й веліли йти геть. Дещо позаду їх 
супроводжував доглядач. Що потім доповідав, куди вони прослідували. Це значно укріплювало 
корпоративну революційну дисципліну, підносило УНСОвців над іншими. Формувалася 
початкова революційна «корпоративна етика», відповідна підсистема цінностей та орієнтирів. За 
схожою схемою на пострадянському просторі діяв лише армянський «дашнакцютюн». В решті 
світу за схожою схемою впливали на новачків есери. Деякі анархістикомуністи, єврейські 
екстремістські організації Бнай Бріт, Хагана ( оборона), Іргун Цвай Леумі, Лєхі, деякі 
екстремісти європейських країн (Червоні Бригади) та мусульманські організації (наприклад, 
«брати мусульмани»). Крім того, замість малоефективної та громіздкої системи покарань 
радянського дисциплінарного статуту, за прикладом Запорізької Січі та УПА було введено 
«буки», тобто фізичне покарання палицями. Воно діяло миттєво, на місці, не відволікаючи не 
чисельних бійців на всілякі непотрібні «позачергові наряди» на роботу, на службу, тощо. 
Покарання виконувалось перед строєм товаришем зі свого рою. Якщо удари наносились 
недостатньо боляче, товариша цього також карали тією ж кількістю ударів, показуючи, як треба. 
Але найбільша увага приділялась при цьому повазі до покарання. Покарання – це сакральний в 
деякому смислі процес. Миттєво на місці вдвічі жорстокіше карався на «буки» той, хто смів ( чи 
то з власної дурості, невихованості, природної злостивості чи зарозумілості) насміхатися з 
покарання чи покараного. Бо в покаранні немає місця блюзнірству. Блюзнірство переслідувалось 
жорстоко впритул до повного знищення. Таких потихеньку викликали до наради командирів і 
там пропонували, якщо індивід вважає себе вищим за інших, то він може покинути підрозділ. Без 
зброї, військової форми одягу, грошей, харчів, тощо. Як що ж справа торкалася військової 
таємниці по дислокації підрозділу, його озброєння та намірів, то такому типові приходилось 
відсидіти тижденьпівтора у зиндані. Але ніколи таких не здавали місцевим мусорам. В 
Придністров’ї таким було ще куди податися. А от в Грузії, країні з чужою мовою та деякими 
особливостями джунглів… За Чечню взагалі говорити не приходилось. Командири уважно 



прислухались до розмов підлеглих, дяка, що жили разом. Отримували буків і ті, хто спробував 
насміхатися над покараним поза строєм. Таким чином «каленим буком» буквально вибивалась з 
душ радянська бидлячність, що мала місце бути навіть серед, здавалося б, патріотично 
налаштованих романтиків, що навіть іноді й не нюхали Радянської Армії. До речі, такі 
добровольці часто виявлялися значно більш ефективними бійцями на фронті, на передовій ( чого 
був тільки вартий герой Цвях!). Вони були не обтяжені непотрібним життєвим досвідом. Але 
були й такі (їх меншість), що встигли оперативно переорієнтуватись та переусвідомити 
отриманий досвід, щоб застосувати його до конкретної ситуації потрібним боком. Командирів, 
до речі, також карали таким же самим чином, тільки перед окремим командирським строєм. 
Другим не менш важливим моментом було привнесення у повсякденну стройову практику 
релігійних елементів, прилучення до віри нашої в Ісуса Христа. П’ять разів на день, щонайменше,
читалося «Отче наш»: після підйому (команда «До молитви!») за традицією УПА молилися 
«Отче наш!» або іноді «Богородице діво!». По тому ще перед сніданком, обідом та вечерею та 
перед відбоєм. Але оскільки за радянських часів релігійна практика серед «призовного віку» 
була практично відсутня, Проводом УНСО було поставлено за мету , щоб на перших порах бійці 
та командири знали одну основну християнську молитву – «Отче наш!», але твердо на пам’ять, 
на майже підсвідомому рівні. Також повинно було всіх ознайомити з символом віри та обрядом 
сповіді та причастя. Бойові умови, ворожі обстріли, непевність обстановки, тривожність 
частково сприяли християнському становленню особи бійця УНСО. В купі з ввічливим 
зверненням ( «Пане стрілець!..»), та дещо іншими командами стройового статуту, перебраного 
від УПА та УСС, сувора ( на кару) заборона матюків та спілкування лише українською мовою 
щонайможливіше наближеної до літературних стандартів ( відповідно можливостей кожного 
індивіда, особливо на передовій) створювала певний стиль. Розпочавшись, як така собі «гра», 
подібний стиль увійшов все більше в повсякденну практику, ставши «фірменним знаком», 
архетипом раннього унсовця. Бойові дії велися в основному оборонного характеру на утримання 
очагової лінії фронту по Дністру. Основні бойові дії зосереджувалися в Бендерах, Дубосарах, на 
Кошницькому та Кочієрському плацдармах. На інших ділянках фронту, в Рибниці, Рашкові, тощо
були спорадичні перестрілки та невдало імітовані спроби зіткнень. Рядові молдовани, призвані з 
резерву, вперто не бажали помирати навіть за святу справу єдинства Молдови, Румунії та «образ 
дака». Навіть зовні все це дещо нагадувало «Зарницю»: тяжіння до лінії шанців, що позначали 
собою передову лінію оборони, мінні поля, інженерні загорожі з колючого дроту та спіралі Бруно.
Єдиний спалах «капітальної» війни трапився тоді, коли молдовано – румуни спробували 
захопити Бендери й істотно зруйнували місто, вбивши багато мирних мешканців, що безтолково 
вештались містом без всякої мети навіть під обстрілом. Також хлопці любили зовнішні прояви 
війни, сформовані імітаційними засобами типу сигнальних та освітлювальних мін та ракет, 
особливо ракет СХТ, які не світяться, а виють. Доходило навіть до приколів, коли намагались 
дурити молдаванську сторону, блимаючи ліхтариком псевдо морзянкою на молдовський бік!… (
кінець лірично – історичного відступу)

Частина друга.

Початок кар'єри морського десантника.

Навколо УНСОвської «контори» ( як обзивали рядові унсовці, не звертаючи уваги на 
роздратування Корчинського, свою «альма матер», що спочатку стосувалося лише київської 
штабквартири) в той час крутилося багато «стрьомних» суб’єктів, що маскували себе то 



бородою, то поганенькою українською. То ж деяку недовіру до своєї власної особи на перших 
порах я просто ігнорував. А багато хто називав себе не лише колишнім капітаном чи майором, ба 
й навіть полковником ( в той час, як сам ніколи ні в якій армії не служив і навіть жодного 
поняття не мав про будь який військовий фах). Щоправда, прапорщики досить успішно видавали 
себе за офіцерів ланки «старший лейтенант – капітан», якщо колись тривалий час служили або й 
воювали в такій ланці. Шахраїв та самозванців поступово виводили на чисту воду декілька дійсно
справжніх військових, що були в центральній команді: Спис, Нахтігаль, Слюсарєв, ще дехто.
Навіть  і сам Корчинський розумівся на таких типах, бо на повну програму прослужив строкову в
мотострілецьких військах: спочатку сержантська учебка в Ризі, а потім – Залізна дивізія у Львові 
(командир відділення – ЗКВ на БМП2/1). Отож, я слушно очікував перевірок. Втім, у 
наплечнику у мене були бінокль БПЦ10/50, артилерійський круг з лінійкою, хордокутомір з 
циркулем, «Правила стрільби артилерії», «Військова топографія», тощо. Ото ж, скористувавшись
паузою, я підтримував свій професійний рівень, наскільки це було можливо в подібних умовах. 
Розпитував тих, хто вже встиг прийняти участь у бойових діях в Абхазії, про особливості боїв, не
нехтуючи самими примітивними оповіданнями. Носії досвіду були також дуже різні за своїм 
розвитком. Багато корисного розповів Дощ, колишній лейтенант–сапер. І, головне, все це 
проходило під акомпанемент безперервних радіо та телерепортажів про політикобойові дії 
навколо Білого Дому в Москві. Такий ажіотаж був до цього тільки при трансляції по ЦТ «Рабині 
Ізаури» та заколоту серпня 91го! Ми робили ставки, як на іподромі. При тому більшість 
(відсотків 60) чомусь ставили на Руцького та «Хасбулата удалого». Я поставив на Єльцина з 
Бурбулісом і виграв. Програла сторона грошей нам так і не віддала. Але з тих пір ми не 
втомлюємося зайвий раз нагадати, щоб не задавалися, роблячи чергові маячні прогнози: «Ото ж 
не п_діть, ви нам ще за Бурбуліса не відборгували, балабони». Тоді теж було весело, цікаво, 
панувала невимушена, піднесена
атмосфера.

Подорожувати до Грузії мені предстояло вдвох з пацаном на ім’я Віктор, що з’явився в штаб
квартирі десь з Києва за, я так зрозумів, протекції якихто знайомих.. Строкову службу він 
служив у десантноштурмовій маневреній групі Пянджського, здається, прикордонзагону у 
Таджикістані. Навіть прихопив з собою зеленого берета.

Останні півроку, після виводу військ з Афганістану, їхній призов відправили до Білорусі, 
де(наскільки чудернацьку історію він повідав!) їх, начебто, включили до складу Вітебської дивізії
ПДВ, котра, в свою чергу, мала увійти до складу Прикордонних військ КДБ СРСР, як десантно
штурмова (тобто що висаджується преважно з вертольотів посадочним способом). Тільки берети 
у всіх тепер мали бути прикордонного кольору, як і кашкети у ВПС Прикордонних військ. Зі 
складу ПДВ дивізію планували вилучити, що призвело до бардака та дезорганізації. Офіцери та 
питома частина прапорщиків перестала командувати особовим складом (тобто ходили на роботу,
але не працювали), писали рапорти на звільнення з лав, а дехто – на перевід до частин та 
з’єднаннь, підпорядкованих Міністерству Оборони, бодай навіть простих мотострілецьких, 
тільки б не переходити в підпорядкування кедебешників. Взагалі у «Військах дяді Васі» 
корпоративна етика була дуже розвиненою. Офіцер міг до й до сорока років прокомандувати 
взводом, але не попроситися на «свіже повітря» кар’єри в Сухопутні війська чи інші ( зв’язку 
там, інженерні, якщо вузький спеціаліст).

Щось на зразок було і в морській піхоті, але не так сильно. Там весь час намагались вирватись, 



коли були вже по горло ситі «романтикою» та «переходжували» звання не один рік. Але тут з 
флоту нікого не відпускали. Морські піхотинці були самі нещасні – їх відправляли на 
«підвищення» у
військовобудівельні загони. Щоправда, крім «капітанамайора» вони могли там отримати й 
непогану квартиру в більшменш цивілізованій частині міста. Артилеристи ж могли втекти в 
БРАВ, зв’язківці – в окремі частини та підрозділи зв’язку, сапери – до інженерних. А взагалі в 
системі військової служби ротація повинна діяти завжди і заохочуватись. Хоча і є окремі 
вундеркінди, що вважали інакше. Наприклад, сват за всю службу прослужив у двох місцях – 
штабі Одеського військового округу, в автослужбі, і в групі Радянських Військ у Німеччині, 
також в автослужбі. Також двічі. Закінчував Рязанське автомобільне училище. Дослужився до 
підполковника. Академій не кінчав. Вони були, в принципі, не потрібні. «Акадємія ума нє 
дайот»,–так говорили офіцеригострослови. І це – правда. Якщо розуму господь не дав, то його 
ніякі універи – академії не можуть надати просто фізично. Вони надають тільки нову інформацію,
тобто знання.

Що до Віктора, то зелений берет для нього був чесно заслужений, його срочкою, його виконаним 
обов’язком, його частиною життя, не такого ще й довгого. Віктор розповідав досить переконливо
про тренування по посадцівисадці з «вісімки», про стрибки з «Аннушки» та «Вісімки», про 
складання “дуба” (парашут серії Д5 незаслуговано має таку «погремуху», бо він насправді не 
лише
надійний, а й легко керований, особливо порівняно з НАТОвськими). Щоправда про вертолітні 
рейди на територію Афганістану він оповідав якось не впевнено. Особливо коли стосувалось 
географічних назв. Напевно, забув подивитись карту та освіжити знання. В рукопашці в нього 
також відчувалась ґрунтовна підготовка, й при тому не цивільна, а «базова». Щоправда, це не 
надає хоробрості та впевненості в собі, коли смертельна небезпека не залежить від твоєї 
рукопашної
майстерності – наприклад, густий кулеметний вогонь. Пізніше Віктор зізнався, що в не просто в 
УНСО, а в УНСО на війну, його спонукала кримінальна історія, де він був наполовину 
потерпілим, наполовину винуватим. При тому ж матеріально відповідальним. Був охоронником  
такого
собі «будіка» і в нічий час нажерся на посту, впустив до приміщення якусь сторонню особу, 
отримав по голові від деяких, що невідомо звідки взялись, осіб зі ще кращою рукопашною 
підготовкою, які той «будік» і «виставили». Оскільки грабіжників шукати марно, хазяї за 
допомогою «даху» вирішили позбавити Віктора квартири. Але квартира була не його, а дружини. 
Тому «вписався» інший «дах»(здається все таки «контора»), за «нещасну сиротину», а Віктора, 
до вирівняння
ситуації відправили подалі, в таке місце, куди ніхто не полізе.

Бухта Козача. Танкодром на фоні будинків.

«…В армії повинні служити люди, які люблять війну!

Інакше навіщо вони в армії?..»

(«Цитатник екзистанта»)



В мене ж, наприклад, мотивація була зовсім іншою. Я ще лейтенантом мріяв не стільки про 
генеральські лампаси ( не зустрів в реальності жодного генерала, на якого хотілося б бути 
схожим), а побувати десь в Африці, чи в Сирії звичайним радником. Там траплялася реальна 
війна, й хотілося себе чи то випробувати, чи то просто попрацювати… по спеціальності. 
Підспудно
підігрівались такі  настрої висловлюванями ветеранів: «От ми.!.. А ви?..» та різних «педагогів» 
від шкільних до армійських: « А раптом війна?.. Та ви нікчеми!.. А хто Родіну защіщать будєт?
Я? Да на хрєн оно мнє здалось!..» Хотілося б щось іноді таке вчинити, щоб потім тикати цього 
грьобаного «педагога» носом, копати чоботом і говорити: «Ну що, суко, так хто тут «Ленін»? А 
ну, кончай пєрєкур, начинай прісєданія!..» До того ж, як на мій погляд, підготовку в моєму, у 
всякому випадку, Одеському вищому артилерійському командному училищі давали ґрунтовну, 
хоч і не без деяких недоліків. Особливо зі стрільби, тактики та матеріальної частини. Не 
вистачало
практичної підготовки зі зв’язку, автобронетанкової техніки, вогневої зі стрілецької зброї  та 
всякої військової адміністрації ( особливо прийому – здачі посад). Але для війни наших знань та
навиків цілком вистачало, що показав, наприклад Афганістан. Щоправда, багато залежало і не від
нас, а старших. Викладачі спеціальностей безліч раз втокмачували нам «домінанту»: «Стрільба 
(артилерії, малось на увазі) – ваш хліб!..» «Тактика – ваш хліб!..»  І хоча далеко не всі курсанти 
вірили в ці «мантри», але знайшовся деякий відсоток,яким ця «парадигма» прийшлася до душі і 
закарбувалася на все життя. Одначе біля половини випуску спробувало  забути ці мантри, лиш 
тільки проминули ворота ОВАКОЛУ з новенькими погонами на плечах. Якісь колишні писарі 
комбатів стали хто комсомольським секретарем, хто помічником коменданта гарнізону. Та і 
переважна більшість йшла до армії не за гуркотом гармат та скреготом гусениць, нюхати
порох та соляру. Ніхто не передбачав воювати після училища, хіба що мізерна частина. Не менше
чверті поступало до училищ за наущення зголоднілих батьків–запасників, або відставників, або 
ще якихнебудь «дядьків» — йшли до Радянської Армії за пайком (денеде), більшменш 
достатньою зарплатою, за квартирою, ранньою пенсією. Ще третина ( серед них «кадети» 
[ суворівці]) любили «адміністрування» — тобто просто командувати людьми без особливих 
перепон, вже лиш за визначенням. За спиною командира стоїть цілком виправдано цілий апарат 
примусу – військові комендатури (тепер це служби військового правопорядку, військові поліції, 
тощо), військові прокуратури, військові суди, гауптвахти, дисциплінарні батальйони тощо. Тобто
підпорядкування та підкоряння забезпечувалось відносно надійно. Молодому цивільному 
інженерові на виробництві
незрівнянно важче ефективно керувати старшими за себе лінивими робітниками – алкоголіками, 
які, до того ж, отримують заробітну плату втричі більше не лише молодого, а будь якого 
інженера і працюють на цьому заводі не два роки, а всі десятьп’ятнадцять. А от до військової 
верстви приєднується і така, що просто любить деякі зовнішні прояви свого стану чи там статусу,
мали схильність до носіння форми одягу, блискучих чобіт, ґудзиків, інших блискучих предметів, 
клацання підборами, демонстрування елементів стройової підготовки та стройового гумору, 
роблячи кар’єру, наскільки це можливо, в «білих рукавичках». Таким було зручніше у штабах та 
політорганах. В останніх ще більше потрібна була і здібність, і схильність до інтриганства. Хоча і 
в штабі також, але хоч не так відверто. Так і жити дещо простіше – просто як за якоюсь схемою.

Ну, і велика верства, не менше чверті від загальної кількості, передбачала мати хоч якийсь зиск 
від
матеріальних засобів та неформальної економічної діяльності. Від «гражданки» тут відрізнялось 



тим, що законодавство до військових тут було дещо не те  щоб поблажливим, але мусора, 
ОБХСС, не мали ніякої влади  Лише військовий прокурор, а частіше свої безпосередні 
командири. Тому, коли знати міру, то ніхто тебе не переслідуватиме. Матеріальнотехнічні 
засоби передавались, списувались за віком, тощо. Щось і відверто прикрадалось. В ході служби 
такі командири
намагались поступово «переповзати» на посади тиловиків або технічних служб і так тягнути до 
дємбеля, не особливо зазіхаючи на академію.

І лиш менше десяти відсотків становили «бойовики», тобто романтики (а за іншими критеріями –
«заблудшиє», що прийшли в армію не за всим вище переліченим, а за брязкотом гусениць, ревом 
дизелів та гуркотом пострілів. Такі траплялись не стільки серед відмінників, скільки серед 
прошарку, що стояввідразу за відмінниками.

Якось в морській піхоті Льоха Мирошніченко перед черговим виїздом на Широкий Лан  спитав 
мене, чи я як треба приготувався до навчань. Я відповів, що все готово: правила стрільби,
прибори, зброя, документи, акумулятори. Він роздратовано запитав: «За що бореться Радянська 
Армія?». «Щоб бути на рівні американської. Хоча б в першому наближенні» Льоха заперечив: 
«Радянська Армія бореться за мир у всьому світі! Тому брати треба сітку, вудилища, наживку, 
свою двостволку та набої. Ну, і горілку. На Широкий же Лан їдемо!».

Коли ми з артилеристами 28ї дивізії з Чабанки й десантноштурмової бригади з Великої 
Корінихи розтягли імпровізований невід з двох маскувальних сіток між ПРП та БТРом й таким 
чином протралили ставок для водіння техніки на плаву та під водою, виловивши навіть всіх 
пуголовків та жаб, я зрозумів, що американці можуть особливо не хвилюватися.

Я шукав свою війну. Писав рапорти до Афгану, але мене туди не пустили, запідозривши щось не 
те. Такий розклад мене дратував. Я не втримався довго серед штабних, куди мене, здавалось, 
пхала сама доля. Там було нудно. Це відчуття нудоти досі сидить в мені. Верхом моїх мрій було 
їхати  позад лави негрів піхотинців на БТР152, пострілюючи з даху кабіни з кулемета калібром 
побільше. Я бачив навіть сни на цю тему. До речі, не зайве зазначити, що серед офіцерів та деяких
цивілів у
Радянському Союзі далеко не всі були прихильниками народновизвольних рухів всяких негрів та
світової революції. Але якщо мізерна кількість «неправильних романтиків» відчували симпатію 
до білого населення Африки ( слово «Родезія» для мене звучало як невідома заборонена пісня!), 
то переважна більшість українців були агресивними, я б сказав, провінціаламиневігласами, 
товстосракими селюками.

Частина третя.

« Куба, любов моя!..», що не відбулася.

Моєму колишньому однокласнику,  танкісту Сергію Кислому випала чудова нагода з’їздити на 
два роки на Кубу у відрядження. Сергій був класним танкістомтехнарем. І, уявіть собі, батьки 
його дружини, інтелігентні, на перший погляд, люди ( батько – вчитель, мати – бібліотекар) 
написали командуванню Сергія абсолютно ідіотського листа, де просили не посилати Сергія на 
війну (!), та ще й разом з дружиною, єдиною дочкою. Мовляв, Сергій також єдиний син матері, 



вдови ветерана Великої вітчизняної ( покійний тато був «чорносвитником», іноді згадував війну в
досить специфічному стані якось злостивожалісно з одночасним гумором скрізь злість та 
сльози). Мовляв, на Кубі війна, і на війну навіть до Афгану, не направляють єдиного в сім’ї сина. 
На що командування з радістю тут же замінило Сергія на свого кандидата. А батькам надіслало 
листа, щоб не хвилювались, що їх прохання виконано. Уявляєте, скільки Сергій зробив «заходів» 
у кадри, проставлявся, накривав «полян», відремонтував “Жигулів” та «Волг»?!.. І от все відразу 
пішло прахом, всі труди! Від одного листа простуватих батьків. «Простота хуже 
воровства!»А.Н.Островський, драматург) Або: «Про справу говори не з ким можна, а лиш з ким 
треба»( Декалог українського націоналіста), або «Вороги твої – ближні твої» ( Новий Заповіт), 
або «Благими намірами викладено дорогу до пекла». Просування по службі якось непомітно 
зупинилось (відмова від закордонного відрядження), Після розвалу Союзу він так і залишився 
капітаном, хоч ніколи не був ні алкоголіком, ні прогульником, ні «політичною контрою». Так, 
капітаном, він й перевівся в Україну, і звільнився в запас в задушливому Кривому Рогу. З 
батьками дружини намагався спілкуватися якомога менше, взагалі не підпускаючи їх до свого 
дому.
Зайнявся автосервісом… Але цей приклад – лише поодинока ілюстрація широкої загальної 
картини українського «пересічного» менталітету. Іноді вражає  невігластво, примхливо поєднане 
з хитрістю.
Як казав один ужгородський аїд: «Тут, головне, самого себе не перехитрувати!»

Що ж до додаткових мотивацій, то була мотивація і за матеріальною винагородою, хоча ставало 
зрозумілим, що матеріальна винагорода буде не такою вже й великою, та й не такою простою. 
Спис відразу сказав, що УНСО – організація безприбуткова, і все це промовив з пихатим та 
загадковим виглядом. Він вміло грав інтонацією. Корчинський пізніше теж наголосив на такій 
постановці питання. Відгуки бійців, що повернулись з району бойових дій говорили, що не так 
вже й безнадійно. Великих грошей нажити не вдасться, але й у накладі розумна людина не 
залишиться. В мені боролося бажання повернутися додому з цікавістю війни. Врешті решт 
перемогло останнє, не дивлячись на втрату будь якої довіри до знов «нарісовавшегося» 
керівництва. Я так досі і живу з цим дивним почуттям. Але ніколи не помічав, щоб воно мені 
заважало. Іноді всі ці навколишні внутрішні «рухи» УНСО до оскомини нагадували партійну або 
комсомольську  «возню» ( метушню) в Радянській Армії. Всі ці партійні або комсомольські збори,
інтриги, коли тебе «запрошує» парт.ком. секретар та пропонує виступити так або інакше, або 
напередодні суду честі офіцерів пропонують, як «комсомольське доручення», виступити з 
промовою, що той чи інший такий страшний порушник, що годен вигнання з лав збройних сил.

Наприклад в нашому 1613 окремому самоходноартилерійському дивізіоні ( 810 ОБрМП) після 
НП з загибеллю матроса від несанкціонованого пострілу іншого матроса внаслідок низки 
порушень вирішили зробити крайнім абсолютно непричетного до того лейтенанта Юру Ільїна, в 
той
час, як насправді винуватим був його безпосередній командир капітан Закорко, сумський циган. 
Юра був з нашого Одеського артучилища, і ми, випускники ОВАКОЛУ, вирішили будь що 
чинити опір і не дати Юрка в образу, відстояти його любою ціною. Для цього я і ще декілька 
досвічених старших лейтенантів прорахували й підготували всю низку дій, впритул до звернення 
до військової колегії  ЦК КПРС з називанням імен всіх дійсно винуватих та їх дій. Адреси в 
Москві, куди писати, куди заносити, до кого їхати і до кого звертатись, у нас вже були. 
Вирішувати це питання через



командування бригади було «бєзполєзно». Але до таких кардинальних заходів вдаватися не 
прийшлось. Після гострої дискусії на суді честі між молодшими та старшими офіцерами тема 
заглохла. Старше покоління хотіло звільнити Юрка з лав. Ми хотіли вигнати Закорка з 
відповідними оргвисновками на адресу старших командирів та політробітників. На нас тиснули 
найбільше командир сусіднього протитанкового дивізіону Богдан та начальник політвідділу 
бригади Каротін. Також намагались тиснути й інші старші офіцери артилерії бригади, але швидко
спеклися. Ситуація зайшла у тупік. Вочевидь, вирішили друкувати «рішення» судилища 
офіцерської честі «втіхаря» у політвідділі і потім передати його у кадри. Ми ( Я, Льоха 
Мірошніченко і Гена сидоренко) неофіційно дали зрозуміти, що коли нас не ознайомлять зі 
змістом надрукованого, то ми направимо до військової колегії ЦК справжню картину події., дали 
зрозуміти, що нам байдуже, що на поверхню буде винесено сміття й постраждає хтось із майорів 
– підполковників. Натякнули, що нас ніхто не зупинить. Начпо спробував тиснути на кожного 
окремо, викликаючи до кабінету. Я й «Мирон» не були комуністами. «Мирон» вийшов з 
комсомолу за віком, а мені залишалось два роки, і ніяких перспектив, що нам запропонують 
поступати до партії, не було. Особливих перспектив на висунення в цій бригаді також не 
проглядалось. Отже можна було не панькатись. На Мирона намагались тиснути, що покарають за 
п*янку та несанкціоноване використання автотранспорту та особового складу, але впіймати його
було поперше неможливо, подруге, багато хто з високо посадовців прибігав до його послуг. Я ж
не пив і навіть майже не курив, навіть по місцевих курвах не таскався. То ж практично був 
невразливий. Що відверто висловив начальнику політвідділу «з крайнім презирством та 
особливим цинізмом» залізно спокійним, навіть тихим голосом. Ніякого комсомольського 
стягнення (що, комсомольські збори з матросів скликати, що об*явити стягнення старлею, що 
той не підкоряється дурним примхам командування?), тим більше, партійного, навіть серйозного 
дисциплінарного… Справа забуксувала. Ми довго довідувались в кадрах флоту, серед своїх 
людей ( а такі були завжди), чи надсилали наші начальники документи на звільнення нашого 
товариша з лав збройних сил.
Документи так і не надійшли протягом декількох місяців. Тобто уся ситуація замкнулась десь на 
рівні БРАВ і МП. Врешті решт Юрка залишили у спокої. Тепер він контрадмірал ВМСУ, єдиний 
з нашої когорти, хто пробився. Дай Бог йому вдачі!

З таким, та навіть ще більшим гартом я потрапив до УНСО. Отож «партійна» атмосфера, що 
поступово формувалася у новому націоналістичноанархічному утворенні, не могла не викликати
деяких міркувань й не додавало зайвої довіри до «фюрерів» цього руху. Хоча новітність, 
історична свіжість «матеріалу» була багатообіцяючою. Іноді траплялись дещо приховані від 
новачків «токовища», де потрібно було когось, наприклад, «обкозлити» та понизити у статусі. Як
висловлювався пізніше незабвенної пам*яті Сержант, «протягнути за фуфлижника та спросіть, 
как с понімающєго». Щоправда, такий потужний арбітр, як Анатолій Лупиніс, не давав 
Корчинському, Артеменку та Мельнику впасти у «надзвичайщину» та почати 
внутрішньопартійну різанину. Але попридивлятись до усієї цієї мімікрії було корисно. Це дійсно 
був якийсь свіжий подих історії. Це був новий досвід на нове майбутнє. До того ж радянська 
влада настільки підозріло настирливо «гнала» на український націоналізм, що не поцікавитись по
справжньому чим не будь таким було неможливо. До того ж служба в Севастополі, південній 
колисці російського нацизму, не могла не вплинути на такий вибір. У флотському середовищі він 
рідко, дуже навіть рідко, але проявлявся в самому незвичайному вигляді в самих незвичайних 
умовах. Я потихеньку займався математичними тренуваннями «на запиши» та вивчав, як можна 
привести (навести) «вертушку» від орієнтира. Писав команди та алгоритми.



Знову ж, таки, в Росії, Москві, йшла війна за Білий Дім. Ми тут, на Шевченка,16, як на іподромі, 
робили ставки, хто на Єльцина, хто на Руцького. Коли виграли ми, хто поставив на Є.Б.М. ( а нас
було дещо менше), «руцькісти» не віддали нам ні гроша й поникались. Не відповіли за «базар». 
Упали й не віджалися.

Відправка, як я зрозумів, повинна була відбуватися за рахунок якоїсь грузинської діаспори. Хоча 
з неї я міг побачити у підвалі пару раз лише Гію Гонгадзе. Я подумав про нього, що це якийсь 
грузинський інтелектуал, що колись вчився в українській школі, а тепер десь займається 
бізнесом, поки часи знов не почнуть сприяти мистецтву (особисто ми знайомі тоді ще не були, і я 
не знав, хто він). Щось в ньому було від артиста.

По відправці десь була якась заминка. Начебто літак на Тбілісі літав через день. Але до мого
та Вікторового прибуття усі три квитки повинні були бути готовими. Одначе все виявилося в 
цьому «підпільному фронті»(був колись такий польський серіал про варшавське та краківське 
підпілля) цілком порадянськи, бардаком. Щоправда, іноді одні недоліки компенсувалися 
іншими. Ось і в нас третій не прибув. Хоча здати квитка виявилось би значно легше, а то й 
перепродати його грузинамторгашам з невеличкою націнкою. Одначе довелось чекати, так чи 
інакше.

Але четвертого жовтня вранці, нарешті, ми з Віктором вирушили ( за попередньо отриманими 
увечері від Списа інструкціям) в путь: спочатку кудись на Шевченка, на якийсь «Ікарус», що 
прямував до Борисполя, в аеропорт. Там нас мали радо зустріти грузинські товариші і вручити 
квитки на рейс Київ – Тбілісі і мало не на руках занести у самий салон літака. На питання, як нас 
пізнають, і як ми пізнаємо саме своїх грузинів, Спис відповів, що то вже не наш клопіт. Занадта 
таємничість та високо мірність Сергія Компанійця, недавнього радянського лейтенанта ВДВ 
означала, що буде бардак і зрив задачі ( що полягала у відправленні нас до Тбілісі). На мене 
відразу повіяло знайомим армійським бардаком. Але я не став проявляти ініціатив. В цій ситуації
(особливо коли ти ще новачок) треба було виконувати розпорядження, іноді бажано навіть 
буквально (якщо вони тупі, особливо безвідповідальні, тощо). Треба прикидатись якщо не 
дурником, то точно простачком… Отож, ми з Віктором прямували під вагою своїх вантажів 
злегка морозною вранішньою київською вулицею…

Частина четверта.

Увечері третього числа на « контору» надійшов Спис й повідомив, що ми все ж таки поїдемо 
вдвох. Третього нам так і не знайшли. Він ще раз підкреслив, що ніякої плати там не буде, що 
будь які «окремі домовленості» з місцевим населенням, тим більше минаючи «центральну 
контору», є спробою дезертирства, зради «конторі» й тягнуть за собою розстріл в разі впіймання. 
Заробіток на трофеях (тобто піднятих на полю бою автоматах, кулеметах, гранатометах та ін.) 
суворо заборонено. Навіть якщо твій автомат, виданий «конторою», гірший. Взагалі Спис ніс 
усяку «дічь» в цьому дусі: «Хлопці, якщо ви думаєте, що я тут хню несу, краще відразу 
відмовтесь! Розходимось от звідси, і одне одного не знаємо!»

Все те, що городив Спис, було настільки далеко від дійсності, що я також лицемірно
придуркувато запевнив його, що все буде «гут», мовляв, «виправдаємо довіру партії». Я вже знав



від хлопців, що можна попроситися звідти, якщо наприклад, боїшся, сказавшись хворим. Що ж 
можна сказатись хворим, або й навіть боягузом, коли тебе щось буде в цій «війні» не 
влаштовувати. У тому числі й на рахунок трофеїв та інших матеріальних компенсацій. Та й, 
зрештою, сказано ж в тому самому «Цитатнику екзистанта»: «Начальство емансипується від 
народу – воно бреше».

Спис закінчив роки чотири тому Рязань. Як відмінника його направили в «учебку» біля 
Гаджюная (попід Каунасом), де він брав участь у спробі придушення литовської незалежності. Це
справило на нього гнітюче враження. Але й іменним «командирським» годинником Паша
Мерседес його таки нагородив. Попри всі його «гнітючі враження».

Потім він, поцікавившись поверхнево, чи служив я в армії (за прапорасамозванця мене прийняв), 
почав задавати питання по піхотних нормативах у наступі та обороні, та ТТХ (БМП, БМД, БТР 
та АКМ). Я відповів, і в свою чергу задав питання, чим відрізняються істинний та магнітний 
азимути та дирекційний кут. Чим відрізняється поправка напрямку від поправки бусолі цю чому 
дорівнює відстань до танка Т72, що спостерігається в біноклі половиною маленької поділки 
шкали…

Запитав також, що таке коефіцієнт віддалення, крок кутоміру та масштаб дальності. Ці питання 
загнали його в куток, і він вирішив припинити цю тему до кращих часів. Ну, а так взагалі то 
домовились.

Все ж лейтенант Коломієць більше був «от міра сего», аніж сержант Корчинський. Спис 
проінструктував, що в аеропорту нас пізнають свої люди, видадуть квітки, поможуть пройти 
митний та прикордонний контролі. Мовляв, буде хтось з «контори», хто вже знає в обличчя нас і 
кого знаємо ми. Нам не треба проявляти ніякої ініціативи – все вже організовано. Нам треба лише
з «невозмутимым» виглядом піднятися по трапу на борт.

Після таких «пояснень» ми з Віктором скромно попросили у Сергія «пару баксів», взяли в 
«молочці» по літру молока (хоч Віктор боязко запропонував був поміцніше) та київський батон. 
Сіли десь у дворі смачно повечеряти. Бо в підвалі на нас міг чекати лише «чифір», а пити його 
«на сон грядущий» та ще й перед вранішнім підйомом не слідувало.

Так, чи інакше, але в Борисполі ми «висадилися» біля вхідних дверей. Бориспільський аеропорт 
тоді був не такий, як зараз. Якийсь весь перегороджений загородками та тимчасовими закутками,
нишпорками, бруднуватий та напівпорожній порівняно з радянськими часами. Ми покрутились в 
касовому залі, повільно крейсеруючи ледве не під ручку. Ніхто до нас і за годину не підійшов. 
Поступово ми облазили з Віктором весь аеровокзал. Врешті решт у напівпорожньому залі 
очікування на другому поверсі ми «забили» крайні біля величезного вікна з видом на злітне поле 
два крісла, куди ми склали свої лахи, яких не випускали з рук вже біля двох годин. Вартувати 
вирішили по черзі. Той, хто не вартував, тобто не сидів, дрімаючи на кріслі, повинен був 
тинятися біля входу та кас, намагаючись вирахувати, хто ж повинен був зустріти та забезпечити 
квітками та проводити на літак. Все таки раптом могли виникнути «питання», всякі «нештатні» 
ситуації. Але було схоже на те, що за нас успішно забули, лиш тількино ми залишили «контору». 
Щоправда, ніяких «стресів» ми не відчували. Тільки нудьгу та дежавю – знов «совкова» 
армійська тема – бардак і похуїзм. Але цим ми вже біли загартовані — що офіцер, що рядовий.



З автоматателефона декілька раз подзвонили черговому по «конторі» і доповіли, що в аеропорту
ми нікому й на хрін не потрібні. Квитків нема, зустрічаючого теж нема! Ми чекаємо до вечора і 
повертаємось. Викликати до телефону Списа черговий не міг («Він тільки відійшов…»). Той, 
вочевидь, ховався. Ніхто не домовився з грузинами за квитки. Так само ніхто не домовився й про 
супроводжуючого. Умене чомусь відразу склалося враження, що спису наказали нас відправити, 
а грошей, чи яких то там засобів, явок, паролів, банківських рахунків не надали. А якщо 
командир так віддає розпорядження підлеглим, то за традицією Радянської Армії, підлеглі так 
само і виконують ці накази. «Пофарбувати танк!» «А фарба де?» «А мене їбе!»… З цього боку 
що Корчинський, що Спис залишились «совковими» військовослужбовцями молодшої ланки.

Я почав розпитувати грузинів, що стояли біля каси, коли відлітає літак, скільки коштує квиток, 
коли приземлюється в Тбілісі, і чи приземлюється десь на проміжну посадку. Не помітити мене 
було неможливо! Виявилось, що виліт рейсу затримується на невідомий час через те, що не було 
грошей на авіаційний гас. Коли знайдуть – невідомо, але шукають. А так, за розкладом, повинні 
вже були вилетіти.

Я подзвонив «на контору» і виклав суть справ. І ось десь по опівдні приїхав роздратований Спис 
(напевно, отримав прочухана від «фюрера», що люди тиняються аеропортом, пристають із 
запитаннями, проханнями, «не имеют зимнего, костры жгут»). «Ну, що ви тут, не могли виявити 
«стрілецьку кмітливість»? У вас що, грошей нема?…» – були його перші питання. Ну, нахабство
оо!

Я вивернув кишені на виду у всього здивованого касового залу, а потім відповів, що вияв 
кмітливості це – «совковий» пережиток, що спонукає до крадіжки, і що з настанням демократії 
та незалежності вся ця злодійська тема відміняється. Тепер треба виконувати накази, чітко 
дотримуватись інструкцій і не лізти без мила в сраку. Спис щось попихтів, пошептів, але ж тут 
йому на допомогу прийшов високий, стрункий грузинський джентльмен у темнобордовому 
кашеміровому пальто, що напрочуд чудово розмовляв і українською, і грузинською. Як я пізніше 
довідався, то був Гія Гонгадзе. А зараз він, скоріш за все, опікувався відправкою нас до Грузії. 
З’явилась чутка, що гроші на гас вже є, тільки треба швидко провести платежі. Ми вже 
видивилися з вікон другого поверху «свій» Ту154 та заправник, який декілька разів під’їжджав і 
від’їжджав від літака. Вже добрі грузини показали нам «нашого» командира екіпажу – високого, 
підтягнутого льотчика в аерофлотівський, але з українськими відзнаками, формі. Вже півдня 
перед отвором митниці височів «еверест» багажу грузинських пасажирів. Вони всі були 
«човниками», тому весь свій товар везли літаком. Їхати потягом через територію Росії та 
Північного Кавказу вони не могли – їх там відразу пограбувала б російські менти, а 
північнокавказька бандота захопила б в заручники. З цього «промислу» і починались у дев’яності 
більшість бізнесі на Північному Кавказі. Грабувати грузинів, як і в XIX ст., стало «темою» 
Північного Кавказу. І знову під «дахом» Росії.

Отож, один з грузинів передав квитки високому грузинуукраїнцю в кашеміровому пальто, а той 
– Списові. Спис вже передав їх нам. Ми відразу ж вклали їх у паспорти. Реєстрація на рейс мала 
проходити в тому ж закутку, в одну, так би мовити, чергу. Спочатку мадам з українських 
авіаліній реєструвала нас на рейс и тут же ми передавали свої паспорти прикордоннику, а далі 
вже пішов митний догляд. Він мав собою уявляти щось на кшталт мусорського шмону. Після 



нього – прохід в накопичувач. Щоб перебратись через гори картонних коробів, паків та валіз, годі
було й сподіватись. Ми з  Віктором стали обабіч, спостерігаючи та очікуючи, коли цей 
галасливий табір просочиться через вузеньке горло прикордонномитного контролю.

Митниця бере добро…

Кінецькінцем, коли вся юрба з усіма своїми товарами пройшли реєстрацію, прикордонний та 
митний контролі, в кінці черги пристроїлися й ми з Вітею. Черга дійшла і до нашої «солодкої 
парочки».

Прикордонник й менти (чому вони були там не зрозуміло – ні до, ні після я не бачив, щоб менти 
були на реєстрації та прикордонному контролі!), зазирнули в паспорти і пересвідчившись у 
відповідності вклеєних фото пикам власників документа, повернули паспорти нам. Митники ж 
вірні своїй «крисячій» натурі, почали нишпорити нашими худими рюкзаками. Хоча й з першого 
погляду було зрозуміло, що ми не бариги. Але вони сподівались хоч чимось ще поживитись на 
останок, хоча вже отримали від грузинів більш ніж достатню мзду. «А раптом золотішко знайду?
…» — від грузинів вони вже відкараскались, але збиткуватись саме зі співвітчизників – 
характерна риса українських митників. Один з цих пацюків тупо оглядав масштабноприцільну 
лінійку, артилерійський круг, хордокутомір з циркулем. Складалось враження, що він їх хоче 
спробувати «на зуб». Губа його ворухнулась, привідкривши верхні різці, ніздрі ворушились. 
Вусики, гострий носик, губки у нього ворушились, як у пацюка, коли він обнюхує щось на 
предмет їстівності. Драгметали явно не проглядалися, і це наводило його на безсилий сум. І тут 
раптом очі його хижо спалахнули. Він побачив мій польовий бінокль і стареньку «Зміну». 
Митник заявив, що відбирає ці речі.

Але не на того натрапив! Як старий закарпатець, я завимагав обґрунтування. Пацкан «опішив», 
не чекав спротиву! Напевно, він був підором, тому що зміна прикордонників і навіть менти 
дивились на нього з якоюсь огидою й презирством. Якимсь поверхневим почуттям я зрозумів, що 
вони не прийдуть йому на допомогу й бажають йому «обісратись». Я ж попередив, що він 
повинен буде покласти прибори на відповідальне зберігання, за особистим підписом начальника 
митниці, безкоштовно. І якщо при моєму досить швидкому (до Різдва) поверненню, бінокля й 
фотоапарата на відповідальному зберіганнш не буде, то їм доведеться виплатити мені заявлену 
мною вартість приладів. Пацюк став обурюватись моїй обізнаності: «Ти бач, який грамотний!» і 
не збирався здаватись: «Начальника я тобі щас організую!…» Конфлікт загострювався.

Раптом зі службового приміщення вийшов непримітний зовні чоловік в ще аерофлотівський 
формі. Прикордонник і менти відразу якось підібрались і зобразили на обличчях «готовність». 
«Аерофлотівський» же досить безцеремонно вишикував «онучника», викликавши ще й 
начальника зміни, він кричав, що митники – не «обличчя» України, а її брудна пика, що вони собі 
звіту не віддають, з ким мають справу. І що люди тут не на базар їдуть і не до тещі на пиріжки. 
Погранець саркастично кивав головою, а мент зза його плеча єхидно посміхався.

Я нашвидкуруч записав бінокля та фотіка (доречі, знімати мені так і не прийшлося) в декларацію,
жбурнув в пику «пошмутку» й поспішив через порожній вже накопичувач до трапу слідом за 
Вітьком. Все побачене переверталося в голові…



Хто нас страхував? Якщо СБУ, то прізвища наші вже відомі справжній «конторі», яка може не 
лише підстрахувати, але й «здати», наприклад, тим же кацапам, якщо ситуація якось зміниться. Я
сподівався, що в літаку ще буде час це обміркувати.

Частина п’ята.

«… І вдалечінь уходила земля…»

 

У переповненому, як одеський трамвай у годину пік, старенькому Ту154 (центральний прохід 
було завалено коробками з товаром на рівні грудей) нам з Вітьком спочатку і місця не знайшлось.
Ми вже було зібралися летіти притиснутими до дверей та переборок, як раптом до нас пробився 
другий пілот з якимось грузинським товаришем, що з великими зусиллями пробилися через 
«еверест» картонних нагромаджень. Вони швиденько розчистили «майданчика» й «зробили» нам 
два місця в хвості другого салону, аж під переборкою самого гальюна. Це виявилось як ніколи 
доречно. Не потрібно було б «до вітру» лізти через увесь салон, долаючи картонні 
нагромадження з товарами. Шкода тільки, що стюардеса не змогла прорватися до нас з кавою.

Нарешті перевантажений літак злетів. З огляду на те, що командир екіпажу об’явив про  
проміжкові посадку для дозаправки у Ставрополі, хоч за розкладом її не мало б бути, я зрозумів, 
що командир був вимушений взяти менше пального. Або з причин перевантаження, або неповної 
проплати за пальне. Напевно, грузини не захотіли залишати в Києві бодай частину свого вантажу.

Також непокоїла посадка в Ставрополі на дозаправку. Літак потрібно залишати під час 
дозаправки. Такі вимоги пожежної безпеки. Але грузини непокоїлися більше нашого. У них з 
собою була купа товару – мрія ставропольських митників та мусорів. Після приземлення всі 
грузини й грузинки, як один, відмовились залишати борт повітряного корабля. Тут вони 
знаходились на території України й знаходились під захистом української юрисдикції. Вочевидь, 
була команда кацапів не заправляти, доки грузини не вийдуть з літака. Їх таким чином 
відправили б не в транзитний «накопичувач», як це повинно робитись, а на в’їздну митницю та 
прикордонний контроль. Й так само в зворотній бік. Грузини розповідали, що з російських літаків
навіть примушували розвантажувати грузинський багаж під приводом незаконного повторного 
митного контролю, де просто відбирали товар. В нашому випадку багаж не розвантажували б, але
обібрали б до нитки, як вже траплялось не раз.

Командир екіпажу відповів «береговим» службам, що пасажири відмовляються вийти під 
приводом російських знущань навіть до захоплення повітряного судна, тому у кацапів буде 
значно менше «головняку», коли вони скоренько заправлять літак під наглядом бортінженера та 
командира й скоренько випустять його  в повітря поки турбіни не остили. Що й було зроблено. 
Так, що командир екіпажу й екіпаж перші оплески пасажирів отримали при злеті зі Ставрополя, а
вже при посадці у Тбілісі – другі.

І ось ми підрулюємо до будинку аеровокзалу. Весь час після торкання землі я намагався щось 
розгледіти у віддаленні через ілюмінатор зі свого кутка. Я тут був вперше. Але за склом можна 
було розгледіти лише темносині сутінки. Коли літак закінчив рух, стали видні елементи 



аеровокзалу, світло прожекторів, фар та освітлювальної вишки. Неподалік від літака – світлова 
пляма, в якій проглядається прямо на бетонці аеродрому скупчення легковиків та снуючи туди
сюди озброєні люди! Літак підрулює під самий будинок аеровокзалу й глушить турбіни. Чекаємо,
поки галасливі «човники» витягають свій вантаж з надр лайнера. Тільки тепер я зрозумів, 
наскільки був перевантажений літак!

Віктор просто натягає на джинси плямистий КЗС, а я лиш чіпляю, як пізнавальний знак, на 
лацкан жовтосиній, а на берет – чорночервоний значки з тризубцями. Прямо на злітній смузі 
діловито снують озброєні автоматами, карабінами (СКС у великій повазі!) та кулеметами люди. 
Вони відшукують серед прибулих «бариг» своїх родичів, вантажать все майно у свій 
автотранспорт – «Жигулі», «Волги», «УАЗіки» та всілякі вантажівки. Ми спостерігаємо за цією 
картиною з верхніх сходинок трапу. Картина була достойна увіковічення, але я не став діставати 
з таким трудом перевезену «Зміну» з глибини рюкзака. Ще й невідомо як зреагував би озброєний 
натовп. Не хотілося, щоби нас прийняли за російських шпигунів.

На нижніх щаблях трапу стояла колоритна фігура. Під два метри здоровань без краплі жиру 
(збільшений Ален Делон, тільки з грузинським обличчям). Без бороди, навіть якась підтягнутість,
чи то стройова, чи то спортивна; джинси, шкіряна куртка, біла сорочка з бордовим галстуком, 
пристойні брюки й черевики, в руках – АКМС з ПБСом та кулеметним «барабаном» на 75 набоїв.
ПБС, напевно, давно перегорів – шмаляти звичайними набоями чергами з нього не можна. Лиш 
спеціальними, послабленими, з дозвуковою швидкістю важкої кулі, поодинокими пострілами. 
Єдине, на що ще придатний перегорілий ПБС – це виконувати ще деякий час роль дульного 
тормозакомпенсатора.

Зустрічаючий радо привітав нас і спитав:

Ви танкісти? Екіпаж на Т72?

Ми відповіли, що ні. Я артилерист, а товариш – спецназівець. Без підготовки на Т72 можу лише 
бути наводчиком. Щоб бути командиром, потрібно десь тижденьдва підготовки на самому 
танкові. А от механікаводія все одно треба буде шукати. Напевно, наші повинні були відправити
екіпаж Т72, але не змогли набрати. «Підступні» военспеци задавали питання, скільки 
платитимуть, а УНСО платити у принципі не бажало, та й не мало з чого.

Взагалі досвідчені спеціалісти мають значно меншу цінність, ніж недосвідчені молодики, бо їх 
неможливо обдурити, і, в решті решт, добитися, щоб вони воювали «на дурняк». Також більша 
ймовірність, що такі підлеглі розпізнають «підставу» задовго до того, як їх захочуть підставити. 
Годі вже казати, що вони можуть у відповідь підставити керівництво. Отже, система сприяла 
поширенню недовіри одне до одного й всіх до Проводу. Але на перших порах авантюризм одних, 
та альтруїзм інших «неофітів» дозволяв «конторі» не лише триматися на плаву, а й ефективно 
діяти як в Україні, так і за її межами.

Взагалі, всі ці питання з відсутністю оплати породили небезпідставні підозри до «центральної 
команди». Я ж за життєвим досвідом вважав, що «втирання» що Корчинського, що Коломійця 
про «сувору заборону» будьяких плат та трофеювання є якогось роду лицемірством. Певна річ, 
таким чином можна було набрати якихось одиниць абсолютних альтруїстів, та ще декілька 



десятків абсолютних лицемірів, чиє б лицемірство перевищувало б лицемірство Проводу. Але як 
би там не було, створена система діяла, і навіть декілька років діяла доволі ефективно, напевно, 
вона могла стати ще ефективнішою, якби їй вибрали оптимальний шлях розвитку. Та видно не 
всіх це влаштовувало…

Високий хлопець, з «навороченим» АКМСом, переговорив з декількома своїми товаришами, 
з’ясовуючи, хто нас повезе, і куди, бо вже був доволі пізній час. В результаті вирішили, що ми 
поїдемо перепочити до ранку в Руставі.

Якийсь лисий бородань після недовгих перемовин, запрошує нас до своєї пошарпаної білої 
вазівської «п’ятірки»,  й ми понеслись у мороці, приправленому туманом, зі скаженою швидкістю
вбік Руставі. Пересмикуюсь, натягаю ремінь безпеки. Водій Резо мого руху дещо не зрозумів: «Е
е, біджо, можеш не пристьогіваться! ГАЇ більше нет!»

До Руставі ми дісталися близько години ночі. Привезли нас чи то у готель, чи то у гуртожиток, де
було повно біженців з Абхазії. Одним з таких і був наш «нічний таксист» Резо, що мешкав тут із 
дружиною та трьома дітьми у тісному (десь метрів на 15) номері. Втікаючи з Абхазії, він встиг 
прихопити лише саме необхідне. Не першої молодості «Жигулі» йому «підігнали» Мхедрані, й то
за службової необхідності.

Вмиваємось, я навіть приймаю душ. Перевдягаюсь у свій старенький «танкач» (танковий 
комбінезон). Врешті решт, можна і на танку попрацювати. На Т55 або Т62 – взагалі без 
перепідготовки. Ці машини однакові, що в Грузії, що в Югославії, що в Анголі, що в Радянському
Союзі. Цілком зрозумілі прицільні пристрої. Доречі, в разі необхідності їх можливо застосувати в
якості самохідних гармат. Оскільки велика відстань стрільби їхніх стволів та наявність в якості 
запасних артилерійських механічних прицілів дозволяє вести вогонь з закритих вогневих позицій 
з великої відстані. В правилах стрільби наземної артилерії 1965 року був навіть цілий розділ, що 
розписував суть цього явища і як його застосувати. Хоча для дещо прямолінійних танкістів це 
здавалося зайвим. Між тим вони даремно нехтували цим способом, стріляючи по видимих цілях. 
Хоча на практиці за кордоном такі випадки трапляються в Африці (Ангола, савана), та в деяких 
пустельних та гірськопустельних країнах, де візуальні відстані надто вже великі, й ціль цілком 
спокійно спостерігається вже за п’ятнадцять кілометрів, як за півтора. Тут вже не вистачає 
шкали оптичного прицілу навіть при тому, що ціль спостерігається безпосередньо від танку. 
Наприклад, в оптичних прицілах 100мм гармати Т55 щонайбільша відстань для осколково
фугасного снаряда на повному заряді (шкала «ОФ/повн.») дорівнює 6000 метрів, або 6800 на 
більш старих, першої серії, прицілах. Таким чином, для 15000 метрів (максимальної дальності100
мм. Гармати Д10т) просто не вистачить поля зору, тому приходиться застосовувати механічний 
артилерійський приціл. Доречі, фізична відстань стрільби цього гарматного ствола десь біля20 
км. Але для цього танкові треба наїжджати передніми катками на величезну товсту колоду, або 
насипати відповідну апарель з відповідним кутом.

Гармата Т62 перероблена з Д10: прибрано нарізи, й калібр подовженого гладкого ствола став 
дорівнювати115 мм. Але механічний приціл залишився. Оптичний трохи змінив вигляд шкал, чим 
став дещо нагадувати «тигрівський» – риски та цифри обертались у верхній частині поля зору. 
Взагалі, цей момент показує, які різноманітні «мелодії» можна діставати з одного й того ж 
інструмента. Потрібно навіть не те, щоб бути якимось супервіртуозом, а просто бажати й 



розуміти фізичні принципи механіки (електрики, газогідродинаміки, тощо). Та просто треба на 
полінуватися застосувати всі можливості тієї чи іншої зброї, приладу, агрегату. А в наших умовах
ще й глибоко зневажати всяку сволоту, що спокушає вас до цієї лінії: «Та ну, мовляв, покинь! Це 
все дурниці… Будьтє проще, сядьте на пол…» Радянська Армія привчала колись до спрощенства
та примітивізму.

За роки служби в загальновійськових підрозділах та частинах типу полкбригададивізія 
зацікавленій людині можна було ознайомитись з усім озброєння сухопутних військ та освоїти 
найбільш прості воїнські спеціальності за іншим, начебто, фахом. Наприклад, артилеристу доволі
просто було ознайомитись зі спеціальністю навідника танку та командира екіпажу. Про всі 
піхотні спеціальності можна навіть не говорити! Освоїти спеціальність гранатометника, 
кулеметника, снайпера – це елементарно. Щоправда, для снайперського мистецтва потрібні довгі 
тренування. Власне кажучи, справжній снайпер складається роками. А так, це рядовий 
«солдатік», озброєний одиницею зброї з оптичним прицілом.

Військова спеціальність стрілказенітника також не являє собою якихнебудь складностей: 
жодних рівнянь, диференціалів та інтегралів. Основні дії, що забезпечують в цій спеціальності, 
більш схожі на суміш рефлексів стрільцястендовика та гравця в гральні автоматитренажери.

Теж саме відноситься і до ПТРК на бронемашинах (БРДМ, МТЛБ, БМП). Але запускати 
«стрілу» по суті значно простіше, ніж керувати «Малюткою», «Фаготом», «Конкурсом» в 
напівавтоматичному режимі, не говорячи вже про ручний режим!

Ех, «фаготи», «флейти», «гобої», «корнети»! Яка чудова чарівна музика! Симфонія! Доречі, 
багато чого об’єднує артилерію з музикою. Снаряди, наприклад, коли летять, мають різні голоси. 
Ті, що полегше, до122 мм. – посвистують та підвивають. Важчі (від152 мм.) ліниво так урчать
фурчать. Якщо заряди повні, чи близькі до того, й швидкість снаряда зберігається надзвукова, то 
чути шелестшурхіт, що стелеться десь далеко позаду снаряда. На навчаннях з бойової стрільби 
чи в бою артилерист визначає на слух, хто працює: ось друга батарея дивізіону мотострілкового 
полку…  А ось «Акація» з артполку! «Град» важко переплутати з чимось, тільки якщо він 
працює залпом. Але поодинокими пострілами з відстані 35 км. він нагадує гаубицю Д1. Тільки 
старі РС30, що були нащадками БМ13 (БМ14, РПУ14, БМ24, БМД20) мають абсолютно 
індивідуальні голоси. Коли я вперше почув БМ1416 (а це трапилось вночі на НП, десь у 45 км. 
від вогневої позиції), мені здалось, що рухнула гора порожньої тари, порожніх ящиків, фанерних, 
або з дощок.

Частина шоста.

Доброволець – це особистість.

Резо нагодував нас чим Господь послав: домашня лапша з залишками курки, печений карасик, 
лаваш і бринза. Випили по стаканчику кахетинського за успішне прибуття та українсько
грузинську дружбу, запили все міцним чаєм. Не дивлячись на це, я заснув миттєво, як 
провалився.

Прокинувся рано. Беру свій бінокль та йду на лоджію – оглядітися. Ми повинні бути у місті 



грузинських сталеварів Руставі. Видимість через туман не більше півсотні метрів. Напроти можна
розгледіти такий самий білий дев’ятиповерховий будинок. Сідаю в обідране, провалене крісло й 
розмірковую про сенс життя та порядки речей. От взяти хоча б Афган. Хтось потрапив туди за 
наказом, і в той час, коли зовсім не бажав туди потрапити. А ось тих, хто рвався туди сам, писав 
рапорт, намагалися туди не відправляти. Скоріш за все добровольці викликали у армійсько
політичного командування «совка» деяку підозру. За їхнім бюрократичним переконанням 
нормальний, пересічний офіцерпрапорщик повинен бути пічкуром та шкурником, і зовсім не 
прагнути на фронт. Тому завжди відправляли тих, хто туди зовсім не бажав. Виковирювали з 
усяких ничьок, зосереджували зусилля, щоб викинути в Афганістан саме тих, хто пред’являв 
справки, що в них хворі жінки, батьки, вони самі, немає квартири, тощо. Таких людей вперто 
мордували, погрожуючи їм вигнанням з партії, зі збройних сил, тощо. Але відправити замість 
такого «інваліда» в Афган добровольця вони не вважали за потрібне. Таким чином, система 
впадала в якийсь порочний принцип: їй ставало потрібним не стільки ефективне комплектування 
воюючої закордонної групи військ боєздатними кадрами, скільки знущання над всякими 
боягузами та взагалі над офіцерським складом, щоб викликати якомога більше негативного 
відношення до себе й системи всього військового загалу. Не виключено, що «система» виходила з
якихось своїх спонукань, більше поліцейськофіскальних, ніж ідеологічнопартійних. Один з 
колишніх «гебешників» пояснював мені, що романтиків тримали під певною психологічною 
підозрою, тому що романтизм – це наїв та чистота. Коли наївна людина зневірюється у своїх 
учорашніх «кумирах», ідеологіях, вождях, то, знову ж, немає більш послідовного ворога всієї цієї
вічно вчорашньої камарильї. Доречі, потім ще один зенітникракетник, що побував і у В’єтнамі 
рік, і у Єгипті, розповідав, що в них також була подібна «тема». Досвіду новітньої війни проти 
передових американських та ізраїльських технологій та досягненнями ніхто не використовував, 
та навіть не збирався! «Ударних» полків та бригад ППО та ПРО з офіцерів, що воювали проти 
ВПС США ніхто не утворював. Всіх «бойовиків ППО» поскорому розпихали по віддалених 
«точках» й залякували режимом секретності і нерозголошення. Україна, доречі, успадкувала ту 
хвору систему, усугубивши її корупцією у найвищому, найгидотнішому виконанні. Іноді мені 
здається, що всих цих жирних «кучмуків» треба просто знищити в один день. Можливо, разом з 
родинами. Щоб не заважали далі жити.

Коли у 810й бригаді морської піхоти деякі офіцери почали писати рапорти в Афганістан, щоб 
перевестись кудинебудь геть з постилої бригади та дурнівначальників, начПО Карошін зразу 
милозневажливо відповів їм: «Таваріщі офіцери, нє юродствуйте».

Що на це сказати? Доброволець – це особистість. Зі своїми поняттями про порядок речей. У 
деякому роді у глибині душі навіть романтик. А ну, як з його розумінням дещо не співпадає?  
Недолік підправити можна за допомогою зброї та «за законами військового часу». Взагалі, саме 
поняття «доброволець» в системі примусу викликає неспрйняття. В мене ж викликала не 
сприйняття тупість радянського командування та порочність системи. Ймовірно, «волонтер» не 
сприйнятий для будьякої системи примусу, бо він бере на себе ініціативу та діє згідно вищого 
пориву. А «пузаті лампаси» звикли розраховуватися за свої примхи, пихи та помилки чужими 
життями. Їм потрібна була безсловесна маса…

До військових училищ, повторюся, багато хто йшов за такими собі примарними пільгами, 
квартирами (вже тоді, в радянські часи, це стало майже що міфом), обмундируванням (хоча, поза
службою носили «цивілку», а культу форми, як при цареві, не було), ранньою пенсією (але що ж 



далі робити, як професія не була любимою). Декому подобалось командувати людьми, робити 
кар’єру, що будувалася зовсім не на бойовій підготовці. Лише лічені йшли у війська за гуркотом 
траків, запахом дизельного вихлопу на морозі, порохового диму, та ревом двигунів і ревом 
гарматних пострілів. Та й у процесі служби таких ставало ще менше. А козацького духу там й 
годі було шукати. Служба, взагалі, як процес, як явище, не сприяє боєготовності та боєздатності 
реальних військ. Але це вже зовсім інша тема…

Прокинулися Резо та Віктор. Вмилися, не кваплячись, поснідали, й не очікуючи поки розсіється 
туман, поїхали до Тбілісі. Туман клубився по боках, приховуючи й наше найближче майбутнє. 
Початок жовтня. Осінь… «Осінь, що ж то буде завтра з нами?»

Частина сьома.

Наші в Парламенті Грузії.

Осінь в Тбілісі навіть не відчувалась. Листя ще не почало опадати. Лише деякі дерева злегка 
пожовкли. Повітря було якесь гостре та бадьоре. Я роздивлявся вулиці міста. Вони виглядали 
вмитими, свіжими, одначе з повною відсутністю макіяжу. Кидались в очі облуплені стіни, 
місцями забиті фанерою вікна, денеде сліди кіптяви. Декілька разів встиг побачити снарядні 
пробоїни в будинках.

Під’їхали з тилу до грузинського Парламенту. Резо переговорів з вахтою в будці біля воріт.

Ми з Віктором пересіли на лавочки, поставивши поруч свої рюкзаки. Хвилин через двадцять до 
нас вийшов «дядя Толя» (Анатолій Лупиніс). В Тбілісі він був повноважним представником УНА
й координатором нашої взаємодії з союзниками на початковому етапі. Йдемо до парламентської 
їдальні перекусити. Дорогою коротко, навыть скупо, розповідаємо про себе, бо ми раніше дяді 
Толі ще не бачили. Побачилися вперше, познайомилися. Але потрібно, щоб і пан Анатолій уявляв
собі, з ким має справу, про наші київські враження, про те, як зацікавлено всі дивилися по 
телевізору кроваву бучу в Москві навколо Білого Дому, як провінціали – латиноамериканський 
серіал. В їдальні в черзі за два чоловіки перед собою я раптом бачу Едуарда Шеварднадзе («Дід»,
«Едік»). Він стояв собі так звичайно разом з усіма в черзі, у доволі простенькому на фоні «нових 
руських» костюмчикові з тацею в руках. Людина, яка розвалила імперію, людина – віха історії… 
Я навіть перепитав дядю Толю, чи я, бува, не помилився. Чи то – той самий Шеварднадзе? 
Начебто той самий, але якось не вірилось. При «совку» до нього й близько не підпускали. 
Лупиніс, поблажливо посміхнувшись, ствердно кивнув. Що я скажу Шеварнадзе – що злий на 
нього зза виводу моєї дивізії з Німеччини?!

До речі, цікавим скажу, що усяких там різносолів, з якими, звичайно, асоціюються подібні їдальні
не було. Всі, в тому числі і «дід» Шеварднадзе, їли звичайні борщ, або харчо, салат з зелені, 
котлету або м’ясо. Гарніром, в кращому випадку, була каша. А звичайно – макарони, або лапша. 
На третє – компот, або чай. Словом, заводська столовка, при тому не сама «крута».

Щоправда, країна за два роки переживала дві революції та дві війни. Навколо була розруха та 
голод.



Тим часом до воріт під’їхав «газовий» ЛАЗ з нашими хлопцями. Знайомимося. Хлопці приїхали з 
перевалу, де допомагали біженцям з Абхазії.

Привівши себе до ладу, відправляємося на нашу базу в Гдані. Це такий спальний район 
грузинської столиці, який в 60х. 70х роках будували поляки з Гданьска. Від того і назва – Гдані.
Щось на зразок Лаздінай у Вільнюсі.чи Таїрово в Одесі. Виявилось, що майже половина хлопців 
повинна була замінятись. Але оскільки з Києва прибули лише ми двоє, то відповідно, виникали 
питання. Дехто залишився добровільно, і не тільки лишився, а вважав, що повинен бути в Грузії 
до завершення місії «Арго». Так, залишились обидва ройові Кавун та Тополя, політреферент 
Ворон, доктор «Пілюлькин», Олег Марчук. Після недовгих перерахунків ми поїхали до старої 
тбіліської «турецької» лазні. Я був дещо здивований спеціальною архітектурою споруди, хоча 
всередині було дещо присмеркувато, вважаючи відсутність струму та своєчасної реставрації 
внутрішніх інтер’єрів. Щоб я хотів колись повторити, це екскурсію по банях та рядах вуличних 
художників.

Чотовим в нас був пан Нахтігаль. Так жартома ми обрали псевдо Володимиру Соловею, майору 
ще колишньої Радянської Армії. Ройові – Кавун і Тополя. Всім, за звичаєм, заведеним ще в УВО, 
а потім – в ОУН і далі в УПА (а задовго до того – в Запорізькій Січі), надали псевдоніми. Тополя,
наприклад, отримав ім’я за високій зріст та худобу. Кавун був нижчий і схильний, в вочевидь, до 
повноти перед усіма цими війнами. Він полюбляв також всякі бахчеві: кавуни, дині. Був один 
«козарлюга» з Вінниці на псевдо Лотос. Я спочатку гадав, що він схильний до медитацій. Але 
виявилося, що він був схильний лише до горілки. А вдома працював на фабриці миючих засобів, 
звідти виносив пральний порошок «Лотос» коробками й продавав його на базарі. Отож псевдо 
йому дали доволі метке. Але звучало воно шляхетно. І виглядав чолов’яга статечно. Стороння 
людина зпершу сприймала його досить поважно. Мене ж за характерну «норвезького» типу 
борідку, флотський тільник, деякі терміни, що проскакували («норд», «румб», тощо) 
поіменували Шкіпером.

Поки їздили, я весь час дивився у вікно. Тбілісі – старовинне місто. А руйнування, нанесені 
вуличними боями, ще більше ушляхетнювали його зовнішній вигляд. На зразок шрамів та опіків 
старого бійця. Сильніше за все сліди боїв було видно на проспекті Руставелі, та в урядових 
кварталах. Отож бо, як казав якийсь мудрець: «вершкам» суспільства теж часом приходиться 
несолодко – їх час від часу взбивають.

Майже ні однієї цілої вітрини на перших поверхах не було. Їх позабивали фанерою. З деяких 
віконних пройомів вдень торгували, як з лотка.

З розповідей сотника Устима, коли під час новорічних боїв у центрі міста в крамницях ударною 
хвилею повибивало все скло, групи місцевих мешканців встановлювали в пройомах стільці та 
крісла, і з цього подіуму з цікавістю спостерігали за тим, що відбувалось, як за виставою в театрі.

Іноді «зі сцени» залітала куля чи осколок, і траплялося, що хтось з «глядачів» падав, уражений 
ними. Пораненого чи вбитого з надзвичайною емоціональністю та ґвалтом виносили за 
призначенням. Але його місце відразу займав хтось інший. Ось такий театр абсурда. От і не вір 
тепер багато разів повторюваному вислову, що видовища народу більше потрібні, аніж хліб…



До речі, після повалення Гамсахурдії хліб пропав. Спочатку до булочних, а потім вже і до 
хлібозаводів вишукувались черги. Хліба все одно не вистачало. Росія перекрила кордони, а 
єдиний порт та військовоморська база Поті була оплотом звіадістів, і Урядом Державної Ради 
Грузії не контролювалася. В хлібних чергах нерідко траплялися навіть перестрілки. Тим, хто не 
мав зброї, або «даху» іноді навіть загрожувала голодна смерть. Я ще застав ці черги за хлібом і в 
Самтредіа, і в Тбілісі, хоча вже без перестрілок.

База наша розташовувалася в Гдані, на території колишнього автотранспортного підприємства. 
На другому поверсі адміністративного корпусу знаходилось спальне приміщення (так званий 
чотовий кубрик) в один ярус. У дворі знаходилась їдальня, де ми харчувались тричі на день. За 
їдальнею – технічні території, де стояла маса розкуроченої техніки колишнього Закавказького 
військового округу. Здебільшого це були БТР60, радійні. На їх базі були колись змонтовані 
різного роду і підпорядкування радіостанції. Скоріш за все, з колишньої бригади зв’язку округу. 
Залишились, власне, одні корпуси на колесах. Вся апаратура, всі двигуни, як СЄП, так і базові, 
були зняті. На половині не вистачало навіть скатів. Я дивувався, бо ж новій державі потрібні дієві
збройні сили. Відповідно, техніка та озброєння. В Закавказькому окрузі їх вистачало. Але все 
розтягли, а потім просили у тих же росіян.

Крім нас на цій базі дислокувався підрозділ «Мхсдріані» та якихось ополченців, видів яких було 
дуже багато. У дворі стояв «ходовий» БТР з колишніх радіостанцій та наш газобензиновий ЛАЗ. 
Місцеві грузинські товариші несли службу «на пікетах» (як вони висловлювалися) навколо 
Тбілісі. На базі знаходилася відпочиваюча зміна. Вони побоювалися «раптового нападу» 
моторизованої колони звіадістів, як це вже було трапилося в Хоні.

Взагаліто обстановка на фронті була дуже зибкою. Прибічники Звіада Гамсахурдії, колишнього 
президента Грузії, якого повалили численні кримінальні клани під керівництвом Джаби Іоселіані 
та Тенгіза Кєтовані, мали успіхи на фронті й худобідно наступали. Іоселіані та Кетовані, що 
знаходились при владі в Тбілісі, ще ворушилися, хоч і відчували себе незатишно. Але Заходом 
вони були не сприйняті, м’яко кажучи, і вони вимушені були звернутися до осілого в Москві 
Шеварднадзе, щоб той побув у них в Грузії керівником. Вочевидь вони гадали, що Шеварднадзе 
буде у них декоративним президентом, а вони будуть «правити балом». Вмовляли його досить 
довго. На мій погляд, не могло бути реальних розумних доводів, щоб примусити Шеварднадзе з 
комфортної Москви їхати в бандитське кубло в Тбілісі з непрацюючою електрикою, відсутністю 
води, опалення, з бардаком та анархією. Здається, не могло бути таких грошей, які б примусили б
нормальну людину, з освітою, гігантським досвідом і міжнародним авторитетом. Погрожувати 
вони теж нічим не могли…   А грузинський патріотизм? Сумнівно. З боку Шеварднадзе 
патріотичніше (та й розумніше) було, як пенсіонеру, почекати, доки все закінчиться, тим чи 
іншим. Та й взагалі, дрібна, провінційна Грузія давно вже була чужа для такого «матьорого 
чєловєчища», фактично – громадянина світу. А може погодився заради інтересу (чи щось схоже 
на те), допомогти рікдва, та й повернутися до Москви (а міг би, напевно, і до Європи, чи 
Штатів!) Але застряг… Хоча в наш час він просто був дієвим кризменеджером. Чудовим! А 
потім так і залишився?

На фронті прибічники Звіада Гамсахурдії наступали. І вони б добилися більших успіхів. Навіть 
повернули б Тбілісі. Але їх просування гальмувалось їх власною мітинговщиною, попутними 
політичними розбірками, пограбуванням незвіадістів (це називалось «зачисткою» – з обох сторін).



Ну. А хіткість нашої оборони була обумовлена тертями між Іоселіані, Кєтовані, Ланчавой, 
бесхозною армією (міністр оборони Григорій Каркарашвілі плюнув на таких соратників і пішов 
геть!) та іншими дрібними партіями, формуваннями, угрупуваннями, групами та групками. 
Розуміючи весь цей бардак, начальник Служби інформації та контррозвідки Ігор Гіогадзе 
використовував його в деяких своїх цілях. І не в «злокозненності» Ігоря тут справа (сам по собі 
він – нормальна людина, «джентльмен і офіцер»). В тій ситуації йому просто нічого не 
залишалося робити. Якщо «товариші» стають у позу, що їх «поімелі», то як тут вчинити? Ото ж, 
відповідно до кожної пози…

Між тим, протидії просуванню звіадістів взагалі не було ніякої. Сам вигнанець Звіад Гамсахурдія 
прибув в свій оплот – Поті, з Чечні, де був в гостях у Джохара Дудаєва. Він номінально очолив 
рух, який можна було б умовно назвати націоналістамидержавниками. Командуючий його 
військами був Вахтанг (Лоті) Кобалія, що за словами самих грузинів, був мінгрелом, 
хінкальником з Поті. Під час всіляких революційних перетворень в Грузії на початку дев’яностих
він якось поступово спочатку став приморським мінгрельським лідером, а потім розповсюдив 
свій вплив на всю Західну Грузію. Поступово підібрав спільників і утворив іррегулярні збройні 
підрозділи. Західна Грузія була заможним регіоном зі старими патріотичними традиціями. 
Кацапськопартійна номенклатура вважала цей регіон найбільш грузинськонаціоналістичним. 
Цей регіон твердо підтримував першого всенародно обраного президента Грузії Звіада 
Гамсахурдію. Так як в Західній Грузії жили не просто багаті, а й трудяги (вкалували на своїй 
землі, або займалися бізнесом), які ненавиділи владу криміналу Іоселіані і Кєтовані, не визнавали
їх владу і повалення Гамсахурдії.

Частина 8.

ШТУРМ ХОНІ

Перебування в Гдані.

…А наш загін тим часом зализував рани, відпочиваючи після переходу через перевал,штурму 
Хоні і готуючись до нових звитяг. Незадовго до нашого приїзду і після гуманітарної операції на 
перевалі з забезпечення евакуації грузинських біженців з Абхазії та роздачі частині їх 
гуманітарної допомоги з України,двітретини загону приймали участь в штурмі містечка Хоні 
( колись радянське Леселідзе) від звіадистських сил. Звіадисти, користуючись залученністю 
військ Держради Грузії в боях в Абхазії,та спираючись на підтримку місцевого 
прогамсархурдієвського населення, зайшли далеко в тил урядових сил (це було невеличке 
містечко між Самтредіа та Кутаїсі) та захопили декілька містечок, встановивши свій режим з 
наміром продовжити наступ в недалекому майбутньому аждо Тбілісі,якщо обстановка 
сприятиме. У наших в цьому бою були втрати: двоєвбитих та один поранений. Делікатність 
ситуації полягала в тому,що центральний провід УНАУНСО, особисто пан Юрій Шухевич і 
Дмитро Корчинський заборонили підрозділу приймати участь у бойових діях між самими 
грузинами на будь чиєму боці,навіть якщо здавалася справедливою позиція якоїсь зі сторін. Бо це
була би вже суто громадянська війна, справа грузин, але братовбивча справа. В Абхазії ж наші 
воювали за незалежність та територіальну цілісність Грузії проти росіян, чеченців та іншого 
збіговиська на службі колишньої радянської імперії,та нинішніх кремлівських реваншистів. Ця 
справа була справедливою та шляхетною — допомогти відстояти незалежність та можливість 



побудувати власну державу братському народові. Також запозичити досвіду боротьби, 
військового та політичного одночасно. Поділитися своїм. А ще вкласти зусилль,щоб російська 
агресіяреванш не розповсюджувалась далі. Поки є фронт на Кавказі, менш ймовірності про 
виникнення фронту в Криму. Усі ці процеси проходили один за одним або взагалі одночасно та 
ще й у різних напрямках! Навіть та ж Росія однією рукою допомагала абхазам а другою — 
грузинам Держради проти грузинів президента Гамсахурдії. Ця війна в Грузії — унікальний 
історичний приклад. Й, по великому рахунку, ця війна ще не закінчилась.

Ось що розповідає стрілець Ланцюг, безпосередній учасник тих боїв.

Оповiдь Ланцюга.

“…Радянський Союз розвалювався. Я працював на дослідному заводі фізикохімічного 
інституту. Нормально заробляв — шкідлива робота. Розвалу я не помічав.

Сам я ліквідатор ( наслідків аварії на ЧАЕС), екстремал… Пару разів їздив до Тирасполя. 
Коли стали приходити ешелони з біженцями, я туди й “ломанувся”. Козачки мене не взяли, 
хоча і спец, і “корочки” підходящі за спеціальністю, і не однією. Але козачки ті російські у 
Тирасполі виявились якимись “мутними”, не своїми, несправжніми. Може й добре,що я до 
них не потрапив. Хоча порівняно з нинішніми розцяцькованими вони виглядають по
справжньому. А всі ці,що наші,що кацапські — виряджені,як тількино зі сцени, з театрику 
якогось. Повернувся до Одеси ні з чим. Розчарування. Після роботи довго тинявся містом, 
місця собі не знаходив. Раптом на стовбі на Пастера — об’ява УНСО великими літерами! 
Мене як пробило: о це воно! Це було у 1992 році улітку. Ось так я потрапив до УНСО. Потім 
було Придністров’я. Потім я знову працював ( через місяць повернувся). Все — за свій 
рахунок! Втім, як і решта УНСОвців. Під кінець місії були провокації з боку російських військ 
та контррозвідки а також придністровської гвардії. Такою була їхня вдячність. Хоч ми й 
бачили,що вони зкурвлюються, але все одне неприємний осад залишився. Зараз я до 
придністровців відношуся з деяким презирством, не можу себе пересилити. Хоч розумом і 
розумію — вони навряд чи винуваті. Просто якось само собою виходить.

Основним організатором, контактером і аватаром був Лупиніс.

Будучи екстремалом, знову намагався повторити досвід війни. В Придністров”ї він виявився 
здебільшого позитивним. Пройшла мрячна зима та весна. Підходила відпустка, йшли по ТБ 
репортажі про абхазьку війну. Ходять розмови, що наші туди поїхали…

Криза на роботі – давали по місяцю за свій рахунок плюс відпустка. Приїжджаю у Київ, до 
«контори» НА Шевченка, 16, в «революційний підвал» і зустрічаюсь із Захаром 
( Захарченком), з котрим воювали у Придністров’ї . Сидимо тиждень – грошей немає. При 
цьому повернувся уманський хлопець , якому куля вцілила у металевий «ріжок» і потім у 
груди. Жерти нема чого. З’явився Кавун (з Арциза), потім з’явився колишній підприємець, що 
не служив, “збройною мрією» якого був «Вінчестер». Він позичив триста «баксів»(на 
відправку нас), Корчинський пообіцяв йому віддати. Сіли у потяг до Ростова. Виходимо (у 
Ростові), дивимось – в камуфлі тиняється народ, перебинтований, як під час війни… Сіли в 
потяг «Москва – Тбілісі» у плацкартний вагон. Їли помідори та хліб. Спиртного не давали. 
Кавун суворо стежив за «сухим» режимом. І гроші всі у нього були. Майже три доби 



добирались до Тбілісі. У Чечні довго стояли, в самому Грозному. Хвостові вагони, м’які та 
спальні на Іран, відчепили. Однак відкрито напруги не відчувалось. Ми  її взагалі не відчули. 
Навіть що багаті вагони відчепили, ми взнали лише у Тбілісі.

Коли зайшли російські митники і прикордонники, перевірили документи: «Що, хлопці, на війну
в Абхазію їдемо?..» Я кажу: «На бурову у Красноводськ». Хтось сказав: « В Баку», хтось: «У 
Мангишлак». Вони: «Так ми вам і повірили!»                Прошмонали сумки, природно, нічого не 
знайшли. Ми взагалі виглядали жебраками. Навіщо, дійсно, тягти за собою зайвий вантаж, 
як майновий, так і життєвий. Він лише обтяжує в моменти, коли вимагатиметься 
максимальна мобільність. Митарь задав традиційне своє дурацьке запитання: «Наркотики 
є?», на що я відразу запитав: «А вам таки треба?» Повисла пауза, в якій, здавалось чути 
скрегіт нечисленних звивин фіскала. Справа в тому, що росіяни тяжіють до спрощених, 
примітизованих ( утилітарних, вульгаризованих) форм гумору, а смисловий(«по 
Жванецькому») ними не «засвоюється». Тим більше я ляпнув це цілком спонтанно, по
одеськи, цілком природно. Наші хлопці давилися, щоб не розсміятися. Оскільки пауза 
затяглася, то митар мовчки рушив слідом за прикордонниками, ймовірно, щоб не виглядати 
дурнем.

Вже тоді чеченці стопорили потяги, а абхази – грузинські товарняки на Туркменію. Баку, 
Вірменію, Іран. Розвилка ( десь за Гудермесом): на Грузію й на Махачкалу. Дивлюся – аж 
міст висаджено в повітря!.. І нічого ще Росія не писала, мовчала!

В Тбілісі ніхто не зустрічав. Сиділи на вокзалі, жерли помідори. Вирішили таки узяти 
випити. Вийшли, почали питати людей – що, де. Під’їжджає “Волга» — полковник 
Національної Гвардії Заза«Одноокий» (дійсно). Взяли горілки, закуски, випили, сіли у «Волгу» 
— привозить кудись – всюди море горілки. Передзвонили «Мхедріоні». Ті приїхали, спочатку 
не вірили, потім забрали нас, оселили в якийсь свій, мхедріонівський, готель                , 
нагодувалинапоїли. Там ми перебули добу і потім нас відвезли на базу в Гдані. Це такий 
район міста, т. зв. спальний, який був побудований у сімдесяті роки поляками з Гданьська, 
тоді містапобратима Тбілісі. Відтоді й назва сама собою пішла. База уявляла собою якесь 
автопідприємство часів СРСР, доволі велике, щось на зразок типового мотострілецького 
полку, тільки без плацу, спортмістечка та караульних приміщень. Ми жили в якійсь кімнаті 
адміністративного корпусу. Поруч, в двадцяти кроках, була їдальня. Досить чисто і 
пристойно. На технічній території – безліч розграбованої військової техніки, переважно БТР
60 у варіанті радіостанції. Замість взяти її на озброєння, грузини її повністю розграбували.     
Десь через день поїхали до Джаби Іоселіані в парламент. Джаба викликав мікроавтобус , 
яким нас відвезли до Самтредіа. Оселили у центральному готелі. Там були добу. Чекали, 
коли наші приїдуть зі Шром, хто не поранений. Вони в обхід їхали. В кафе давали котлети 
хлібні й перловку. Голодуха навкруги…  Десь через добу переїхали на Цхенісцкалі в будинок 
ПТУ чайної промисловості. Десь три доби там чекали на наших. Якось під’їхали два 
“Ікаруса» з Боржомі(це назва міста, а вже потім – води), привезли нам автомати румунські
5,45мм ( боржомські закупили їх в Румунії біля шестисот штук). Повне спорядження: 
підсумки, магазини, штикножі. По чотири «рожкових» магазини, пенали, по дві гранати. 
Тепер автомати не відпускали з рук, спали з ними. Набоїв не було багато, так, поштучно 
напозичали… Боржомські «Мхедріоні», доречі, дуже дбали за чистоту своїх лав. У них не 
було дрібно кримінальної босоти, як частенько у самтредійських, чи й навіть тбіліських 
мхедріонівців. Боржомські навіть наводили «революційний» порядок серед сусідніх 



підрозділів. Не давали грабувати, красти, тощо. Самі були долі підготовлені, дисципліновані 
й дружні – взаємодіяли між собою, мали радіостанції, навіть польові телефони. Вони й тут
відразу приструнили самтредійських. Дрібна босота відразу повтікала. Годували нас, більш –
менш якісно, фірмачі від «Мхедріоні». І тут приїхав наші на ЗіЛ131.

До речі, а перед тим у Тбілісі ходив поранений в ногу Макс з паличкою, і інший, Спис здається.
Останній всіх розподіляв та надавав нові псевда.

Поїхали в бік Хоні вздовж Цхенісцкалі й на півдорозі повернули ліворуч, у фірмочку, де 
виготовляли цементовану плитку. Там ми стояли тижні зо два. Було нас чоловік тридцять 
– сорок. Півкілометра вздовж річки утримували. Ліворучправоруч були мости 
автомобільні. Стояли ПТУРСи, ЗУшки – грузини їх тримали на цій ділянці, бо вважалось, 
що звіадісти можуть спробувати перейти у наступ.

Лісосмуга вздовж Цхенісцкалі , де ми полювали кабанів, а далі – к кукурудза, в яку кабани 
полюбляли залазити. Насупроти – звіадисти. Час від часу – стрілянина. Сухого пайку не 
було, їсти привозили свої грузини; квасоля ( лобіо), картопля, морква, цибуля, тощо. Багато 
зелені. Хоч і без м’яса, але всеодно смачно. Такий собі вимушений піст.

Перед тим, як вивезти на позиції понад річкою, завезли в школу якусь на околиці самого Хоні 
(що було у звіадистів, нагадаю), я там карту Грузії узяв. А вже на річці мені дісталася 
«афганка – пісчанка». Взуття військового спеціального не було. «Берці» носили тільки 
«круті» такими були наші «старослужбовці» — в коричньових, естонського, здається 
виробництва, вже стоптаних «берцях». У них виявилась занадто м’яка шкіра, як для 
використання в горах,  в інтенсивних бойових діях. Хто відлітав до України, передавав нам 
свої військові речі («снарягу»): речові мішки, підсумки, розгрузки (т.зв. «ліфчики»), гранати 
(гранат було неміряно!). Коли відвоювалі поїхали, нас чоловік десятьдванадцять 
залишилось. Я, Кавун, Тополя, Захар, ще хлопці, імен яких зараз вже не пам’ятаю. Там 
трапився випадок, що мене неприємно вразив. Коли ми стояли на Цхенісцкалі, якось приїхав 
Джаба зі своїм почтом. З того боку перейшов якийсь хлопець, що ніс коробку сигарет. Тут 
був якраз присутній Іоселіані, і його нукери накинулись на того хлопця й без усякої причини 
почали бити, стріляти над головою  й знущатися, хоча той явно не був ніяким шпигуном чи 
диверсантом. Просто такі здорові озброєні дядьки виміщували якусь злобу на тому, хто не 
міг дати відсічі. Закономірно, що у відкритому бою такі людці будуть тікати або здаватися
у полон будь кому, хоч росіянам, хоч звіадистам. Втім, на боці звіадистів були такі ж 
«сміливці».

Ми поїхали на якийсь час до Самтредіа на квартиру, неначебто конспіративну, старшого 
мхедріонівця, що розташовувалася кілометрах у двох від центра міста. Жили там десь доби
три. Тоді нам видали по цілих сто купонів. Ми пішли на базар, де я купив собі чорну футболку
( всі грузини ходили у чорних футболках) та баночку льодяників. Після цього поїхали на Інгурі,
до залізничного мосту, а «Мхедріоні» — кілометра півтора ліворуч. Перевіряли потяги, 
шукали зброю. Існувала, неначебто інформація, що звіадисти дрібними партіями передають 
на наш бік стрілецьку зброю для своїх прибічників. Траплялись і боєзіткнення чи просто 
перестрілки. Тоді Кавун завалив якогось звіадиста. Вони зза річки весь час пострілювали, 
іноді достатньо інтенсивно. Того дня теж раптом посилилась стрілянина. Назустріч 
тікають декілька ментів. Мхедріонівці женуть їх назад підсрачниками. Міст залізничний, 



окопчики з цього боку, окопчики з того боку. Кавун випросив у російського капітана, що був 
прикомандирований ( на цій особливості місцевої війни ми ще згодом зупинимось) до 
«Шилки», що посилювала бік ШеварнадзеІоселіані, снайперу, СВДшку,не стільки щоб 
стріляти, скільки для спостереження в оптику за протилежним боком. Тут один пацан 
грузинський, дрібний злодюжка, що вештався передовою та най ближніми тилами, випросив 
у когось набоїв до автомата й почав стріляти з квартири ближнього до окопів будинку, де 
ми частенько відпочивали, відсипаючись після нічних вахт у шанцях. Постріляє і втече, 
постріляє – і втече! Снайпер з того боку взяв до уваги цей будинок і цю квартиру, і коли 
побачив ворушіння в глибині кімнати, вистрілив,але вбив старого, якому ця квартира 
належала. Прямо в лоб. Через вікно. Ось тут Кавун і зняв того снайпера з трьох пострілів. 
Через день нас у повному обладунку відвезли на аеродром у Кутаїсі і звідти на Мі8 ми 
полетіли в Очамчирі.

Бої в Очамчирі

Там нас зустріли мхедріонівці, здається також самтредійські, тільки ті, що воювали на 
абхазькому фронті. Привезли на квартиру на набережній, де ми жили перші дні. Тут був 
справжній фронт. Недавно влітку росіяни тут висаджували десант, десь в шістсот чоловік.
Зараз протилежна сторона готувалася, вочевидь, до чергового наступу. Грузини втратили 
стратегічну ініціативу й перейшли до оборони. І не стільки під тиском Росії чи російської 
допомоги абхазам, скільки зза власної дурості і підлості. Одні підрозділи намагалися 
перекинути тягар бойових дій на інших, а самим сховатися у тилу. «Мхедріоні» на армію, 
армія – на «Мхедріоні». Менти, що їх всі зневажали, намагалися підставити й тих, і інших, а 
самі воліли б скоріше здатись росіянам і потім під їхнім дахом постріляти решту, в першу 
чергу «мхедріоні», а також й інших, напевно. Як на справжньому фронті, як в якомусь 
Бейруті 1982 року, тут гриміла артилерійська канонада і гриміли над головами реактивні 
літаки. Відчуття – феєричні! В морі крейсирувала російська ескадра. Іноді кораблі стріляли 
здалеку, а іноді підходили близько до берега, там глибини дозволяли. Тоді вони починали 
стріляти прицільніше. Але тоді грузинські батареї зрідка відповідали і у виняткових випадках
досягали окремих прямих попадань. Втім на загальну боєздатність кораблів це ніяк не 
впливало. Росіяни там чи тренувались, чи намагались у неправильній війні також 
нестандартно діяти. Наприклад російський БПК, достатньо вже «літній», полюбляв 
стріляти по береговим цілям з протичовнової РБУ ( реактивної бомбометної установки). 
Прицільність була ніяка, але моральний вплив на грузи – істотний! Ці глибинні бомби 
вибухали і на суші. На набережній воронка від такої бомби сягала метрів з п’ять завширшки 
та три – у глибину. Інші воронки були і в міському парку, на пустирі, на клумбах. Чудо, що ні 
один снаряд не попав в житловий будинок, лише розворотили набережну та пляж. А підійди
цей БПК ближче – наробив би руйнувань.

Тут спогади Ланцюга підтверджуються дослідами російського історика Олександра Розіна. 
Попри проросійську заангажованість та не зовсім достовірні дані  про склад десанту 2 липня, що 
прорвався в Ткварчелі, датам, приведеним у цього дослідника, на даному етапі можна вірити, 
оскільки вони співпадають з даними інших джерел. Серед них і сам командир десанту, що 
відносно щасливо живе на пенсії в Козачій Бухті і навіть обіймає посаду керівника одного з 
капітальних спортивно – тренувальних закладів ЧФ РФ у Севастополі, і інші офіцери 810ї 
ОБрМП, що прийняли українську присягу і перевелись по службі в інші міста і заклади ( Одеську
мореходку, «холодильник» й т.д.). Отож приводим деяку частину, щільно пересипану цитатами з 



творів полковника «Устима» та інших унсовців.

Гуманитарная акция для блокированного Ткварчели.

 

2 июня ГКЧС РФ начал осуществление широкомасштабной акции по оказанию гуманитарной
помощи Ткварчели и вывозу его жителей. Эвакуацию мирного населения из Сухуми должен 
был осуществить сочинский катамаран «Дагомыс», его первый рейс должен был состояться
10 июня, но изза вспышки боевых действий было решено его не посылать. Тем более что 
после первого же рейса 4х российских вертолетов грузинская сторона прервала проведение 
акции, отказавшись гарантировать безопасность полетов. После этого было решено 
отправить грузы сухопутным путем под защитой десантников. 10 нюня Госкомитет РФ по 
чрезвычайным ситуациям отправил колонну грузовиков из 31 КамАЗа для доставки 
гуманитарных грузов в зону грузиноабхазского конфликта. Автоколонна прибыла 13 июня в 
Сочи. Там на грузовики сразу же загрузили 214 тонн продовольствия. Мука, крупа, 
растительное масло — все это предназначено для жителей блокированного Ткварчели. Но 
не останется без помощи и население Сухуми. Им 215 тонн продуктов доставят суда 
морем. 14 июня премьерминистр России Виктор Черномырдин подписал распоряжение 
правительства, которым председателю Госкомитета РФ по чрезвычайным ситуациям 
Сергею Шойгу предоставляется право решения всех вопросов, связанных с осуществлением 
акции по доставке гуманитарной помощи и эвакуации населения из зоны конфликта в 
Абхазии. Этим же распоряжением министерствам обороны, иностранных дел, транспорта,
финансов и Федеральной миграционной службе предписывается принять необходимое 
участие в проведении данной акции и направить своих полномочных представителен в состав 
оперативной группы ГКЧС. Таким образом операция приобрела статус и масштаб 
общегосударственного мероприятия.

По согласованию между президентами России и Украины в доставке гуманитарных грузов 
примет участие отряд кораблей Черноморского флота. 14 июня из Севастополя с 
миротворческой миссией отправился отряд кораблей ЧФ в составе 2 БДК «Константин 
Ольшанский» (к3р. Игорь Гавриш) пр.775 и «БДК69» (к2р. Игорь Чернов) пр.1171, СКР 
«Пытливый» пр.1135, тральщиков «Разведчик» пр.266М, «Снайпер» пр.266М, спасательного 
буксира «Шахтер» пр.712, водолазного судна «ВМ154» пр.535 и гидрографического судна 
«Березань» пр.861. Под флагом контрадмирала Николая Михальченко, возглавляющего 
морские десантные силы ЧФ. Десантные корабли способны производить разгрузку на 
необорудованном побережье. Это особо подчеркнули в прессцентре ВМФ РФ, поскольку 
сроки прохода кораблей и точки на побережье, где, помимо прочего, должны сойти на сушу 
для дальнейшего самостоятельного движения грузовики, хотя уже и согласованы, но могут 
измениться в любой момент в силу обстоятельств. Экипажи БДК специально не 
подбирались, многонациональны по своему составу, однако опыт проведения подобных 
операций, уже имеют.

На период выполнения операции, а это по плану 72 часа с момента выхода кораблей из Сочи, 
военное командование как Абхазии, так и Грузии приказало подчиненным силам прекратить 
огонь. Но, чтобы подстраховать от возможных всетаки неожиданностей, от 



несанкционированных действий группировок, неподконтрольных официальному командованию
противоборствующих сторон, сопровождать колонну с продовольствием м обеспечивать ее 
проход через линию боевого соприкосновения будет отряд российских десантников. Для 
этого 15 июня БДК «Константин Ольшанский» в Пицунде загрузил на борт парашютно
десантную роту и 12 единиц бронетехники и с ними прибыл вечером 16 июня на рейд Сухуми. 
Другие корабли отряда вечером 15 июня пришли в Сочи и приступили к погрузке автомобилей
и продовольствия.

В 20.00 16 июня «БДК69» вышел из Сочи в сторону Сухуми, выход произошел с опозданием 
на пять часов от запланированного срока. Недостаток людей, осуществляющих погрузку 
продовольствия на корабль, и проливной дождь над городом задержали выход конвоя. В 3.00
17 июля «БДК69» встал на рейд Сухумского порта, где его уже ожидал БДК «Константин 
Ольшанский», доставивший накануне вечером десантников, которые должны были 
сопровождать в Ткварчели колонну КАМАЗов с продовольствием, автобусы для беженцев и 
машины «скорой помощи». Оба корабля в 6.00 вошли в порт и стали разгружаться. А в 8.15 
колонна машин двинулась в направлении Очамчира. Помимо российских военных, ее 
сопровождала небольшая грузинская вооруженная группа, представители абхазской 
стороны. Колонна КАМАЗов с гуманитарными грузами не избежала задержек на пути от 
Сухуми до Ткварчели. В 12.30 17 июня она была вынуждена остановиться в 10 км от 
Очамчира. По докладу в штаб ВДВ полковника Владимира Кравчука, возглавляющего 
российскую десантную группу сопровождения колонны, остановка произошла по двум 
причинам. Вопервых, грузинская сторона потребовала проведения таможенного досмотра 
гуманитарного конвоя. Вовторых, абхазская сторона выразила опасения, что на участке 
проводки колонны через линию боевого соприкосновения противоборствующих сил могут 
вклиниться грузинские вооруженные формирования. Около девяти часов велись 
напряженные переговоры с участием представителей ГКЧС, российских десантников, 
грузинских и абхазских военных группировок в данном районе. Компромисс удалось найти. 
Утром 18 июня гуманитарный конвой прибыл в Ткварчели. И в 10.00 началась выгрузка 
продовольствия с машин. После разгрузки в автобусах были размещены 1756 беженцев 
пожелавших уехать из осажденного города, и колонна двинулась в обратный путь.

В это время корабли отряда не стояли без дела. БДК «Константин Ольшанский» принял на 
борт в Сухуми 463 человека, включая 45 детей, в основном представители русскоязычного 
населения, при этом грузинские власти потребовали от всех выезжающих непременно 
выписываться из своих квартир и рано утром 18 июня вышел из порта и в 11.00 прибыл в 
Сочи. Для размещения беженцев в Сочи подготовлен пансионат на 450 мест и четыре 
школы. «БДК69» в Сухуми продолжал разгрузку продовольствия, а вечером туда вернулся и
«Константин Ольшанский» за беженцами, которые были доставлены на машинах из 
Ткварчели. По прибытию колонны все были погружены на десантные корабли и 19 июня 
прибыли в Сочи.

Кроме того, успешно осуществлена перевозка 20 тонн продовольствия и медикаментов на 
четырех грузовиках из Сочи в Гагру. Гуманитарная помощь там уже распределяется среди 
мирных жителей. По утверждению начальника оперативного управления ЧФ контр
адмирала Александра Гринько, безопасность проведения гуманитарной акции на море 
обеспечивают два российских пограничных сторожевых катера и шесть самолетов Су27.



Сопровождение наших транспортных судов боевыми кораблями, а также противоминные 
действия, было не лишними. Как теперь стало известно, с грузинской стороны 
планировались нападения на российские корабли с привлечением украинских наемников из 
УНСО. Вот как об этом вспоминал командир добровольческого отряда УНСО “Арго” 
Валерий Бобрович (Устим): «В мае 1993 г. с партией Гражданский Конгресс Грузии была 
достигнута договоренность о том, чтобы направить в Поти группу советников для 
формирования батальона морской пехоты… Предполагалось сформировать в составе 
батальона и группу боевых пловцов. Грузинским ВМС, состоявшим из нескольких сейнеров и 
судов на подводных крыльях, вооруженных ДШК и “душками” нечего было 
противопоставить кораблям Черноморского флота, кроме некоторого числа орудий 
береговой обороны, гаубиц Д30 и зенитных пушек калибра 85100мм. Ктото подал мысль о 
разведывательнодиверсионных действиях против кораблей и судов противника на якорных 
стоянках, а также его портовых сооружений, посредством малых штурмовых средств. 
Поскольку мой опыт подводных погружений ограничивался аквалангом, довелось наводить 
справки об инструкторах подводного плавания, имеющих опыт обращения с кислородными 
приборами замкнутого цикла. Вскоре один такой объявился – некто “Обух”. В прошлом – 
боевой пловецсверхсрочник, он весьма долго прозябал в различных туристических, 
спортивных и киношнодекораторских тусовках, ограничивая круг своих занятий 
инструктажем, спасением утопающих и культуризмом. Вообще человек дозревал до того, 
чтобы стать “толкиенистом”, “военным реконструктором” или еще кемнибудь наподобие 
всей этой вполне безобидной публики, если бы в 1992 г. не вступил в УНСО. Когда 
подвернулась война “Обух” решил тряхнуть стариной. К этому времени, его сын “Цвях”, 
которому едва исполнилось 18 лет, уже успел на свой страх и риск принять участие в 
НагорноКарабахском конфликте на стороне Азербайджана. Оба, отец и сын, с первой 
партией УНСОвцев были отправлены в Абхазию, где мы начали формирование украинского 
батальона “Арго”. Поначалу я предполагал ограничить круг их обязанностей такими 
прозаическими вещами, как приобретение водолазного снаряжения и подготовка личного 
состава. “Обух” долгое время прожил в Абхазии и мог даже изъясняться погрузински и на 
туземном наречии. Но не тутто было. Мой “инструктор” твердо решил следовать идеалу 
“белого наемника”, вроде “КонгоМюллера” или Боба Денара и прочих безымянных 
авантюристов времен кризисов в Биафре и Катани. В своеобразной целеустремленности 
этому человеку нельзя было отказать. Готовясь к поездке, самым неэффективным 
способом гимнастики – изометрическим, он нарастил весьма приличную мускулатуру. Хуже 
обстояли дела с подводными диверсиями.

Оказалось, что немалый запас технических средств батумского дельфинария, по 
неизвестным мне причинам, был недоступен. Грузины, по простоте, предполагали обойтись 
совершенно непригодными в военных целях ”пузырящими” аквалангами. Их комиссионеры с 
готовностью предложили производить закупки в Турции. “Обух” мечтательно пускал слюни,
предвкушая получение вожделенных игрушек: скутеров, гидрокостюмов, гарпунных ружей и 
ножей. Я настоял на приобретении снаряжения в Киеве. На бывшей учебной базе ДОСААФ 
нашлось некоторое количество кислородных приборов и прочего легководолазного 
снаряжения. Не составлял проблемы и выбор целей. На любой из якорных стоянок вдоль 
сочинского побережья, атаку возможно было произвести вполне безнаказанно. При 
проведении террористических действий, надлежит исходить из античного принципа 
простоты замысла и исполнения. Атаковав, возможно более крупную цель в российских 
территориальных водах, мы бы имели достаточный пропагандистский эффект. Пример – 



позднейшая история с “Авразией”.

Собственно, технические проблемы были сведены к минимуму. Забортное размещение 
контейнеров со снаряжением, позволяло избежать разоблачения, даже при проведении 
таможенного и пограничного досмотра. Какникак, а почти десять лет, я, как и весь 
плавсостав торгового флота промышлял контрабандой, и без ложной скромности, достиг 
на этом поприще некоторых успехов. Судовой корпус может быть легко разрушен снизу, в 
области бокового киля, сосредоточенным зарядом ТНТ массой 5 кг. Применение двух 
зарядов по оба борта усиливает эффект, также как и условия подводной среды. Вода, как 
известно, не сжимается и часть взрывной волны отражаясь от дна усиливает действие 
взрыва. Для прикрытия, при тогдашнем беспорядке, в области судоходства, вызванном 
утерей монополии пароходств, обзавестись какимилибо фрахтовыми документами для 
каботажного рейса, не составляло труда. Резервным вариантом, оставалось рыболовство.

К сожалению последующие события войны поставили крест на наших военноморских 
планах». Правда к его словам надо относиться с изрядной долей скептицизма, так как в его 
воспоминаниях очень много вымысла и желания видеть то чего не было. Видимо со слов 
таких очевидцев и рождались истории о «коварных, вероломных русских».

 

Июльское наступление.

 

В ночь с 1 на 2 июля абхазские формирования начинают обстрел грузинских позиций у реки 
Гумиста и Сухуми. Начался июльский штурм города, закончившийся взятием 
стратегических позиций, но не падением города. Абхазский флот как всегда принял 
деятельное участие в операции. Всю ночь с 1 на 2 июля в Сухумской бухте курсировали 
крупные корабли. На рассвете 2 июля три из них подошли к берегу и попытались высадить 
десант. Однако изза интенсивного огня грузинских батарей береговой охраны корабли были 
вынуждены отойти. Прессцентр Вооруженных сил Грузии в Абхазии заявил, что одно из 
судов было подожжено огнем грузинской артиллерии. В качестве десантных кораблей были 
использованы сухогрузы и пограничные катера. В своих воспоминаниях командир 
добровольческого отряда УНСО “Арго” Валерий Бобрович (Устим) красочно описал 
отражение этого десанта, естественно с изрядной долей выдумки: «Через несколько дней 
нас подняли по тревоге и перекинули в район сухумского маяка и радиолокационной станции. 
Тут ожидалась высадка российского морского десанта. Я приблизительно представлял себе,
что это такое. Корабли всегда прикрывают десант орудиями главного калибра. Если такой 
залп накроет, то от нас останется только месиво из крови и прибрежной гальки, тем более,
что кроме спаренной 23мм ЗУшки, мы никакого серьезного оружия не имели. Выход один: 
закопаться как можно глубже в землю, десант подпустить к самому срезу воды, надеясь, 
что он прикроет нас от артобстрела. Все получили задания, инженерные работы закипели. 
Я пошел познакомиться с соседом справа. Это было небольшое грузинское подразделение, 
человек 10 20, но их прикрывала хорошо замаскированная “Шилка”…. В этот день высадки 
десанта не было. На второй день на рейде появился российский катер. Явно прощупывая 
нашу оборону, начал обстрел побережья. Бил наобум, но, учитывая, что делалось это с 



носовой автоматической пушки, приятного было мало. Не получив отпора, обнаглел и 
подошел совсем близко к берегу. Огонь стал прицельным. Тут уж стало не до шуток. 
Петляя между столбами песка и гальки, поднятыми взрывами снарядов, я подбежал к 
“Шилке”. Отдышавшись, постучал автоматом по броне. Из люка высунулся грузинский 
офицер. “Почему не стреляете, почему не потопите эту консервную банку? Вы что, хотите,
чтобы он сотворил тут лунный ландшафт? “.

“Не можем, катер русский, а мы официально с Россией не воюем. Только по прямому 
указанию командующего корпусом”.

Наша 23мм ЗУшка была установлена на стареньком ЗИЛе, который дотянул ее на себе к 
зданию РЛС и сдох – сел аккумулятор. Но дело все равно надо было какнибудь решить. 
Катер подошел уже метров на 300 и гатил во всю, особенно по тем местам, которые 
казались наиболее подозрительными. Я влез в кабину, поставил переключатель коробки 
передач в положение “нейтраль” и, как только катер развернулся к нам бортом, ребята 
толкнули машину и она выкатилась изза строения. Сразу заработала ЗУ и, к нашему 
счастью, первая же очередь пришлась по рулевой рубке и корме. На корме чтото загорелось.
Туда кинулись три матроса, но были сметены автоматнопулеметным огнем с берега. 
Взбодренные нашим успехом, стреляли все, даже сторож маяка из своей дупельтовки 16го 
калибра. Моторная лодка, которая пыталась прийти на помощь горящему катеру, попав под
такой сумасшедший обстрел, затонула через несколько секунд. Катер пытался выйти из 
зоны обстрела, но несколько снарядов ЗУшки, пущенных под корму, повредили рули. Катер 
начал циркулировать кругами и, получив очередную порцию снарядов в борт пониже 
ватерлинии, завалился на левый бок и затонул. Через несколько минут на воде осталось 
только пятно солярки и плавал какойто мусор. В бинокль я разглядел два спасательных 
пояса, но людей видно не было. Так закончилась первая морская баталия УНСО К слову, 
десанта в том месте так и не было. Россияне высадились на следующий день возле 
Очамчири. Приблизительно 600 человек десантников прорвали оборону и сумели доставить в
Ткварчельский анклав боеприпасы, медикаменты и питание для радиостанций. После этой 
операции десантники разбились на две небольшие группы и подались в горы, где их должны 
были эвакуировать вертолетами. Во время этой операции приблизительно половина их была 
уничтожена грузинскими войсками. Все они были россияне, прекрасно вооружены – каждый 
имел автомат с подствольным гранатометом. Для сравнения: подствольника у нас не было 
ни одного. Если судить по боевой подготовке, я думаю, это было подразделение морской 
пехоты.» И если попытка абхазских формирований поддерживающих сил высадить морской 
десант 2 июля в районе города Сухуми оказалась неудачной. То десант в Очамчирском районе
оказался успешным.

Ткварчельцы взяли Тамыш к утру 2 июля и вышли к морю, там к ним присоединились 
десантники. В ночь на 2 июля 1993г. погрузив на самоходные баржи технику, в том числе 
одну РСЗО “Град”, и личный состав, абхазский десант – командир Лакут Зарандия вышел из
Гудауты в сопровождении катеров. Утром 2 июля 300 десантников высадились на 
побережье в районе населенных пунктов Тамыш и Кинга западнее Очамчира, из техники 
высажены один танк, БТР, автомобиль «Зил» с автоматической пушкой в кузове и РСЗО 
“Град”. В ходе десантирования десант был обнаружен грузинскими войсками которые 
открыли огонь по судам, не завершив выгрузку боеприпасов (в том числе к “Граду”) и части 
тяжелого вооружения баржи ушли в море. К вечеру 2 июля абхазы заняли Старые Киндги и



установили 7километровый «коридор» от Новых Киндги до Цагеры; небольшие грузинские 
отряды были окружены на важных высотах – в Тамышской школе и в Ануарху. Грузинские 
войска в Сухуми были отрезаны от основных сил и впервые с начала войны оказались 
лишенными возможности получить подкрепления.

Грузинским войскам в первые дни высадки десанта пришлось уступить морской берег в 
районе села Тамыш и трассу, соединяющую Сухуми и Очамчира. Грузинские формирования 
приложили много усилий для ликвидации десанта и восстановления контроля над 
автомагистралью. Под контролем абхазов находится село Нижняя Лабра, а село Верхняя 
Лабра контролируется грузинской стороной. 4 июля там в бой вступили прибывшие на 
автобусах бойцы организации «Мхедриони», дивизии «Тбилисели», а также «звиадистские» 
формирования Лоти Кобалия, который привел свои отряды из Западной Грузии для участия
в боях на стороне правительственных войск. Грузинская сторона все плотнее 
контролировала береговую линию в зоне боев. 4 июля неудачной оказалась попытка 
повторного десанта абхазской стороны в районе села Тамыш. Корабль с десантом был 
атакован грузинскими вертолетами и был вынужден уйти в открытое море. Бои шли 
ожесточенные. В битве за Тамыш танкистармянин Аик Кесян, воевавший на танке «Тигр», 
за полчаса захватил три трофейных танка, причем два из них – тараном: на большой 
скорости он сбивал грузинский танк с дороги и опрокидывал его; грузинский экипаж 
разбегался, и ткварчельцам оставалось только поставить танк на гусеницы и пустить его в 
бой. Но абхазам попрежнему не удавалось взять удерживаемые грузинами высоты; 
абхазские позиции в «коридоре» оставались слабыми и простреливались со всех сторон, и 
лишь нежелание грузин идти на жертвы позволяло ткварчельцам так долго удерживать 
Тамыш. Несмотря на действия десантников, грузинской стороне удалось оттеснить 
абхазцев от побережья и лишить их возможности получить подкрепление. В ночь на 7 июля 
в Очамчирском районе абхазской стороной вновь предпринята попытка высадить десант с 
моря, однако грузинские войска плотным заградительным огнем сорвали высадку десанта. 
Количественное превосходство грузинских войск в технике и личном составе оказалось 
решающим фактом в ликвидации десанта и взятии Тамыша. Десантники и абхазские 
формирования взорвав мосты на автотрассе ушли в горы к Ткварчели. К 10 июля грузинская 
сторона взяла под контроль автотрассу и железнодорожную магистраль, 12 июля по 
железной дороге был отправлен первый эшелон с продовольствием для Сухуми, который 
благополучно пришел к месту назначения.

По грузинским данным в боях погибло более 600 человек, многие были ранены и арестованы. 
Три катера, один военный корабль и два танка были разрушены. Два вертолета 
сепаратистов были подбиты. Подобную статистику абхазская сторона опровергает и дает 
свои данные. Во время десанта погибли от 75 до 89 человек (потери считаются не только за 
десант, а за всю операцию Восточного фронта. Сюда входят бои в Тамыше, Мокве, 
Беслахуба, Лабра и Река.). Грузинские цифры опровергают сами грузины, в пункте договора о 
перемирии на котором настояли сами грузины оговаривается: «вывод всех казаков и 
северокавказцев которые участвовали в Томышском десанте». Выполняя его, через 
Очамчирский порт было вывезено более 100 человек на прогулочном теплоходе «Комсомолец
Абхазии», ещё примерно 70 вывезены вертолётами, и в Ткварчели остались до 100 человек 
(абхазы). Но и абхазская сторона значительно преувеличила грузинские потери, было 
объявлено о 1482 убитых грузин и 52 пленных. Официально грузины говорят о гибели 400 
человек, при этом два раза грузины случайно наносили удар по своим войскам: один раз 



накрыли “Градом” отряд “Мжедриони” до 30 погибших, во втором случае пара Су25 
нанесла удар по свиноферме погибло около 100 человек. Этот неудачный десант во многих 
публикациях фигурирует как доказательство вмешательства российского флота. И первым 
об этом заявил Э.Шеварнадзе, выступая 2 июля в парламенте он сказал, что в районе села 
Тамыш высажен десант по одним данным, из 200 человек, а по другим их число достигло 600
человек. Несколько специальных военных кораблей расположилось в 12 км от берега в 
Очамчирском районе. Он отметил, что десантные корабли имеет только российская армия,
у абхазских формирований таких кораблей нет. И хотя потом как всегда грузинская сторона 
заявила, что в идентификации кораблей произошла ошибка, утка пошла гулять по 
страницам антироссийской прессы. Так в очерке Владлена Чертинова «Наказанная Грузия» 
говорится: «2 июля 1993г. опятьтаки в момент очередных грузинороссийских переговоров в 
Очамчирском районе Абхазии с военных кораблей Черноморского флота был высажен 
десант, состоящий наполовину (опятьтаки судя по трупам, которых насчитали порядка 
тысячи) из российских наемников, боевиков батальона «Днестр» и офицеров 14й армии, 
находящихся в отпусках».

6 июля грузинской ПВО над Сухумской бухтой по ошибке был сбит грузинский Су25. Летчик 
катапультировался и был спасен подоспевшим катером. Неудивительно, что расчет 
допустил ошибку, ведь все воюющие стороны применяли однотипные самолеты, которые к 
тому же несли похожий камуфляж, а опознавательные знаки с земли совершенно 
неразличимы. Ни грузины, ни абхазы не применяли в окраске боевых машин какихлибо 
“элементов быстрой идентификации”.

7 июля 1993г. находившийся в дозоре у Поти грузинский тральщик «Гантиади» 
переоборудованный из среднего черноморского сейнера принял бой с напавшими на него по 
разным данным, двумя или шестью катерами (два «грифа» и четыре рейдовых катера) 
абхазцев вышедших из Сухуми. И вышел из него победителем. В честь этого боя 7 июля 
отмечается как день ВМФ Грузии.

В ночь с 10 на 11 июля по сообщению грузинских источников, абхазская сторона предприняла 
еще одну попытку высадки десанта в сухумской бухте. Огнем батарей береговой охраны 
Сухуми два катера из шести приближавшихся к берегу были потоплены.

Ночью 13 июля абхазские формирования предприняли новую попытку высадки десанта в 
Бабушере в районе Сухуми. По сообщениям грузинской стороны, батареи береговой обороны 
открыли плотный огонь, и катера ушли в море.

21 июля ракетой ПЗРК с абхазского катера, находящегося в 2х милях от берега в районе 
Сухуми, был поражен грузинский Ту154, перевозивший раненых солдат и беженцев в Грузию. 
В воздухе загорелся двигатель, однако отличная подготовка экипажа спасла лайнер и 
пассажиров.

Вечером 27 июля и утром 28 июля Сухуми в том числе и аэропорт был подвергнут обстрелу 
с моря со стороны абхазского флота.

Не нашлось никаких доказательств выдвинутых Аладленом Чертиновым в очерке 
«Наказанная Грузия» предположений о том что один из каналов доставки в Абхазию 



стрелкового оружия проходил через СанктПетербург. Чертинов пишет: «Взятый в плен и 
впоследствии обмененный на 20 (!) пленных грузинских военнослужащих наш земляк Михаил 
Демьянов, предположительно являвшийся советником Ардзинбы по линии российских 
спецслужб, показывал на допросе, что стрелковое оружие абхазцы закупали в частности, в 
Приозерске через бывшего командующего Онежской флотилией адмирала И. В. Колесникова,
а транспортировка его осуществлялась машинами петербургского «Совтрансавто». Из 
Петербурга же, по словам Демьянова, в Абхазию попадала и специализированная 
сверхмощная взрывчатка».

27 июля 1993г. было заключено Сочинское соглашение, по которому конфликтующие 
стороны обязались отвести с боевых позиций всю тяжелую технику, а также снять и 
опечатать затворы с артиллерийских орудий, причем Россия выступила гарантом 
выполнения условий соглашения абхазской стороной. В дальнейшем и грузины, и абхазцы 
неоднократно обвиняли друг друга в срыве договоренностей.

 Частина 9.

Навіть не враховуючи проросійську ангажованість шановного Олександра Розіна ( це цілком 
зрозуміло), прочитавши його грунтовнішу за інші, історичну працю, все ж не можна не завдатися 
до деяких запитань.

Наприклад, чому раптом ГКЧС Росії заопікувався саме оточеним Ткварчелі? Що там було такого
цікавого, як і в Ешерах, що туди почали під «гуманітарним» приводом формувати і здійснювати 
цілу низку широкомасштабних акцій із залученням кількох міністерств?

Далі, який сенс формувати колону вантажівок з «гуманітарним» (чи яким би там не було) 
вантажем, коли по території, де йдуть бої, їм проїхати неможливо. Кораблі також обстрілюються,
узбережжя відносно ефективно обороняється. Що за смисл висаджувати з десантного корабля 
саме «транспортну» колону вантажівок.

Розділ, де розповідається про «гуманітарну операцію для оточеного Ткварчелі» більше схожа на 
грамотну «відмазку» тодішнім військовим діям Росії проти Грузії. Тобто, фактично 17 червня 
БДК69 та БДК «Костянтин Ольшанський» висадили змішаний десант «чисто російських» 
ВДВшників та «формально (не чисто) спільних»( «російськоукраїнських») морпехів ЧЧФ, що 
знаходились під неначебто спільним командуванням України і Росії та ходили в море («на дєло») 
ще під прапором ВМФ СРСР! Але наявність великої неповороткої колони  вантажних 
«КАМАЗів» загалом загальмувало російську операцію – грузини за вимагали догляду змісту 
вантажу. А там були далеко не лише крупи та олія! Треба було розвантажувати «живу силу та 
вогневі засоби», повертатись до Сухумського порту.

За іншими джерелами, цю колону грузини таки пропустили вже у урізаному вигляді, але й така 
«обмежена гуманітарна акція» дозволила провести детальну розвідку можливих майбутніх 
маршрутів прориву майбутнього ж десанту.

З приводу ж наступного десанту в Тамиші та Бабушерах ( Очамчирського району) 2 –го липня, то
перш за все не могло бути у абхазької сторони жодних «самохідних барж». Все це були ті ж самі 



десантні кораблі ЧЧФ, що перед тим виконували «гуманітарні місії». Вони цей десант й 
висаджували, завантажившись у Сочі чи, можливо, у Гаграх чи Піцунді. Або й у самому 
Новоросійську.

З початком штурму «абхазами» Сухумі вночі 2 липня росіяни спробували висадити змішаний 
десант просто в Сухумський порт під прикриттям нічної темряви, доки не можна було розгледіти
номера, назви та прапори. Але щільний вогонь з берега грузинської польової артилерії  та всіх 
засобів прямої наводки, включно з зенітками примусили кораблі відійти подалі в море й шукати 
запасного варіанту. Обидва боки імпровізували. Цілком ймовірно, що ткварчельські сепаратисти 
за попередньо узгодженим за результатами попередньо проведеної «гуманітарної розвідки» 
планом взаємодії  вдарили саме на Тамиш й вийшли на узбережжя. «Абхазький» десант, вочевидь,
був, в основному, російським. За визнанням колишніх військовослужбовців 810ї ОБрМП (б. 
Козача), десант включав якихось збірних «козаків» з Придністров’я та Ростова, жменьку абхазів, 
жменьку придністровських же добровольців, жменьку чеченців Шаміля Басаєва та змішану групу
морпехів на базі 881го ОДШБ з 810ї ОБрМП, зкомплектований, в основному, проросійським 
(або просто авантюристичним) контингентом, набраним за сприятливого випадку у дивізії 
берегової оборони, що була передана до складу флоту у другій половині 80х зі складу 
Сімферопольського корпусу Одеського військового округу, щоб уникнути скорочення згідно 
міжнародних домовленостей зі звичайних озброєнь. При тому за «живі» американські гроші.

Операція, начебто, була задумана, спланована і здійснена у штабі ЧЧФ задля спроби нанесення 
поразки грузинським військам, чи що воно таке було, на узбережжі та відторгнення Абхазії де 
факто вже тоді. Але флотські стратеги прорахувались. На той момент різномастні грузинські 
сили: армія, нацгвардія, ВВшники та звичайна мусорня, а також «Мхедріоні», не дивлячись на 
весь свій бардачище, загнали цей десант «за пальми» в буквальному смислі слова. Лише спосіб 
набору врятував росіян від тодішнього викриття несприйнятних людських втрат. Особовий склад
десанта не був, фактично (та й юридично), російськими військовослужбовцями! На цій 
особливості ще зупиниться у своїх спогадах стрілець Ланцюг. Також ще раз наголошу, що ніяких 
«самохідних барж» у абхазів не було ( і бути не могло!). До речі, навіть якщо спробувати 
врахувати в їх якості МДК ( щось на зразок американського «Хіггінса» часів другої світової), то 
в одні такі ночви влазить лише тридцять чоловік з озброєнням та спорядженням. Скільки таких 
корит треба, щоб перевезти 300 чоловік? Десяток, щонайменше. А шістсот? А з важкою 
технікою?.. Отож бо й воно! Цілий “флот вторгнення”! Так, що у ролі десантновисадочних 
засобів виступали  ті ж самі БДК «Костянтин Ольшанський», «Микола Фільченков», БДК69, 
БДК54 а також номерні СДК ( середні десантні кораблі), що могли перевозити й висаджувати на
необладнане узбережжя до десяти БТР60, або до восьми ПТ76 ( плаваючих танків), або три 
середніх танки Т55. Вони тусувалися мористіше, щоб на них не сильно звертала увагу грузинська
артилерія та спостерігачі. Позаяк ці СДК не були офіційно внесені до реєстру корабельного 
ордеру. Великі ж кораблі більше трапляли в очі, постійно маневрували на виду.

При цьому грузинами приводяться втрати сепаратистів – три катери, один десантний корабель, 
два танка та два гелікоптера. А абхазами – лише загибель десь близько сотні «своїх» десантників,
втрата ЗУшки з ЗіЛомносієм, однієї БМ21 чи 9П138 ( «Град» чи «Град1») та одного танка. І 
абхази не сильно тут грішать проти істини, бо решта трупів та знищеної техніки дійсно не їхня! 
Вона – російського Чорноморського флоту та Північно – Кавказького військового округу. Тільки
юридично  точно це встановити вже не можливо, що залишає велику площу для «маневру 



брехнею» та прийомами психологічної війни, які теж здебільшого – брехня. Наша ж задача 
полягає скоріше не у висуненні обвинувачень ( і так все ясно і з Росією, і з ЧФ та їх 
дестабілізуючою роллю), а у максимально можливому аналізу та відновленню тактичної 
обстановки. Задля її максимально наближеної оцінки та висновків на майбутнє. Досвід російської
агресії проти Грузії показує, що основні способи ведення бойових дій на Чорноморському ТВД 
не помінялися й не поміняються найближчі років двадцять. Можливе тільки якесь кількісне 
посилення або послаблення сторін.

Наші безпосередні учасники тих історичних подій зможуть реально співставити  дані пана 
Олександра Розіна зі своїми спостереженнями в реальній обстановці в той реальний час, 
оцінивши – що критично, що ствердно. До неправдивих даних віднесемось з розумінням: 
пристрасний патріот Росії не може бути весь час об’єктивним. Але автор дуже старався, щоб все 
виглядало максимально правдоподібно. Будемо поважати його труд. Він справді ґрунтовний.

Отож повернемось до спогадів Ланцюга.

У відпустку на війну.

«…Приїхали «Мхедріоні» й забрали нас подалі від берега, кілометра на три, на іншу 
квартиру. Жило нас там чоловік сім. Кавун і з ним ще двоє раптово потрапили у полон до 
звіадістів, які підступно нанесли держраді Грузії удару у спину, користуючись новим 
наступом російсько«абхазьких» формувань. У них забрали автомати, снарягу… Потім 
віддали, коли Сухумі впав, і звіадісти знову, на якийсь час, перейшли на грузинський бік.  І ось 
ми там сиділи, ходили в патрулі, на зачистки околиць, перестрілювалися з якимись 
невідомими групами і групками автоматників, кулеметників та гранатометників. На щастя,
у ворога не було нормальних снайперів, хоча гвинтівок з оптичним прицілом було помітно. 
Кітовані запрошував нас до Гвардії ( особливо Захара якось раз), але «Мхедріоні» вчасно 
відговорили. Як раз там багато було і розмов і штабного аналізу за десант у Тамиші на 
початку липня та за інші, більш дрібні десанти. Зустрічався і з серйозними грузинами
військовиками, що приймали участь в знищенні того десанту.  Ось що вони розповідали.

Десанту в тому місці не те, щоб не чекали, а просто не могли перекрити щільно все 
узбережжя. Навіть у Велику Вітчизняну так не перекривали! Але все ж росіянам вдалося 
відволікти увагу, сили та засоби грузинських збройних формувань на Сухумі, а висадитись у 
заздалегідь обраному місці. Ну, це класика, в принципі, морських десантних операцій. Росіяни (
а серед них були й українці з дивізії берегової оброни, що «повелись» на долари), яких було все 
ж не менше половини, а також чеченці разом з Басаєвим, козаки та придністровці легко 
пробились на зустріч ткварчельській вилазці, своєчасно загнали грузин на нечисленні пануючі 
висоти та опорні пункти, але не змогли взяти їх з наскоку, і тому лишили ізольованими і 
рушили у гори в напрямку Ткварчелі. Всі грузинські сили раптом сполошились й були якось 
дуже роздратовані таким нахабством супротивника, віроломством росіян та власною 
поблажливістю до оточених, що завчасно не зліквідували ткварчельський анклав. Кожне зі 
збройних формувань: армія, внутрішні війська, Гвардія, «Мхедріоні» і навіть тимчасово 
звіадісти виділили для ліквідації десанта найбільш боєздатні свої частини. Морпехів якимось
чином вдалося розсікти. Першій групі десантників ще вдалося якось прорватись у гори, в ліс, 
за відносно невеликих втрат, не більше чверті,  десь п’ятдесятсімдесят вбитих ( полонених 



і поранених там не виявилось). А от другій групі вийшло непереливки. Їх загнали у «обєзьяннік»
(мавп’ячий питомник) і оточили. Оточені десантники чинили запеклий опір, пробивши у 
товстенних стінах «мавпятника» амбразури й поливаючи ближній простір з автоматичної 
зброї, АГС та РПГ. Підрозділи Державної Ради Грузії залягли і своїм вогнем не давали 
інтервентам вилізти з укріплення. Це тривало, як на диво для тієї війни , не досить довго. 
Прибуло два грузинських Т55АВ та «Шилка», яка за ними ховалась. «П’ятдесят п’ятки» 
були з навісним захистом. Морпехівські «Мухи» у лоба їх не брали. Та танкісти бортів й не 
підсталяли. Вони з гармат швиденько «загасили» амбразури, методично так, одну за одною. 
А потім пробили в «дувалі» величезні отвори. Вогонь припинився. Тоді «Шилка» щільно 
полила все це сталевим градом, виваливши весь боєкомплект. За цим обидва танки таранили
стіну «дувала» і поливаючи з гармат і кулеметів в передньому секторі, рушили на першій 
передачі, руйнуючи все. За ними у проломи в стіні сипонула розлючена грузинська піхота. 
Десантники кинулись врозтіч. Тут їх навздогін більшість і поклали. Оборонялися вони хоч і 
запекло на початку, але безладно якось. Відчувалося, що у них не було командування. 
Організовано відступити у потрібний момент вони не змогли і майже всі загинули. Ймовірно,
їх там усіх покинули напризволяще, як не своїх. Таке відчуття, що за них ніхто не буде 
відповідати. Полонених і поранених не брали. Як трофеї тоді дістались грузинам більше 
шістдесяти цілих, боєздатних, «Мух» та десятки чотири підствольників разом з 
автоматами. Але позбирати в убитих документи нікому не прийшло в голову. Хтось і 
підбирав, хто цікавився, але потім згодом повикидали, бо командування не виявило 
зацікавленості.

Як потрапили на перевал? На ЗіЛу приїхали на турбазу й залишили його там. Прилетів 
Тополя, привіз ще трохи автоматів. Сіли на вертоліт й полетіли на перевал. Але до того ще 
повоювали в Очамчирі майже до самого падіння. В Очамчирі якось послали нас із Захаром – 
Фаустом до лікарні за медикаментами, де Фауст зустрів свого співслужбовця по Афгану. 
Коли підходили, побачили у лікарняному дворі і в корпусі закривавлені ноші, що сушилися. 
Досі стоять перед очима ( а пройшло вже двадцять років!) калюжі крові на медичних 
ношах, військових та цивільних. Згустки крові капали, сповзали, майже лилися на землю. 
Кров висихала, і корку обтрушували на землю. Воістину, ця земля полита кров’ю!

Ну, зустріч бойових друзів – співслужбовців, все таке… Що міг, він нам зі своїх особистих 
запасів,  Захару дав, бо в самій лікарні вже нічого особливо і не лишалось. Захар, як медик, 
також допомагав грузинському своєму колезі. Ходив, перев’язував, асистував. Нам, молодим 
тоді, це не здавалось чимось дивним – війна, все таке… Але тепер я чомусь не можу забути. 
Згадую так явно: очі закрию – і вони, ці ноші, переді мною, руку протягни – й відчуєш кров на 
долоні.

Постійно гул та шурхіт снарядів над головою – гаубиці Д30 стріляли через голови всього 
міста по Ткварчелі, а потім розвертались на 3000 і відганяли в море кацапські корита.

Російські кораблі час від часу підходили на постріл й випускали по дві – три протичовнових 
реактивних бомби. Особливо часто можна було побачити десантні кораблики, трохи менші, 
як баржі, тільки закриті зверху, і стріляли вони ересами. Штурмовики бомбили, здавалося, 
безладно. Пішли ми раз на базар, щось купили, йдемо назад, чуємо – літак летить, СУ25, він
штук по шість вішав… першу десь подалі поклав, потім ближче, ще, ще… Ми залягли в 
канаві, а люди зацікавлено дивились з під’їздів «хрущоб» – п’ятиповерхівок. П’ять штук 



кинув, шостої не було. Чекали ще хвилини з півтори, але штурмовик не повернувся. Піднялись
з кювета, пішли…

Ще в Очамчирі разів зо три вибігали на берег по тривозі для відбиття висадки десанта. На 
обрії маячили російські кораблі. Вони підходили то ближче, то відходили в море. Позиції 
займали на набережній, за парапетом, або на самому пляжі. Російські кораблі, відходячи в 
море, давали декілька артилерійських залпів розсипом, куди Бог пошле. Вочевидь, 
випробовували нашу реакцію.

І ось потім нас відвезли у Сванетію на перевал. Там, у Сванетії на якусь турбазу, ще 
радянську, де добу простояли, поспали. Потім прийшла бригада спецназа від Гіоргадзе. І ось 
тут знову з’являється та ЗУшка з полтавчаниномкапітаном та іншими росіянами, що 
воювали за нас. Чи за наказом свого командування, чи просто за «дозволом»… Вони 
відносились за штатом, здається, до якоїсь з дивізій колишнього Закавказького округу. Їх 
відправили до Тбілісі передавати техніку неначебто в ремонт, а звідти – передавати техніку 
грузинським підрозділам. А там їх запросив на якихось умовах Гіоргадзе. Нахтігаля тоді з 
нами не було, він десь поїхав. Чи навіть і не доїхав… Нас же було чоловік дванадцять – всі 
помістилися на ЗУшці, в кузові ЗіЛ131. Вузькою гірською дорогою довго їхали колоною 
( «тракторна дорога» уздовж ЛЕП Інгурі – ГЕС) уздовж Кодорської ущелини.

Роздобув собі підсумок для кулеметних 45зарядних «рожків». Пішли дощі, грязюка 
страшенна, просто багно. ЗіЛ ледве повз. Якби не той капітан – полтавчанин, що сам за руль
сів… Ну, і машину він знав, здавалося б звичайний ЗіЛ… Поставив колеса на само підкачку, 
зменшив тиск у колесах, зміг увімкнути демультиплікатор. Пішло веселіше – гребе всіма 
трьома мостами на пониженій! Коли ми під’їжджали до превалу, стали траплятися перші
біженці, босоніж, обірвані, пограбовані!.. Всіх пограбували свани.

Запам’ятався епізод… Йду першим, з заду метрах у двадцяти наші пацани з автоматами. 
Попереду – сван на коняці. У мене – «цинк» набоїв на плечі. У свана – по боках коняки в 
мішках кпи набоїв 7.62 та 5.45… «вай, дарагой, дай патрончіков!» « А ти мнє нє хочеш сваїх 
адалжить? У тєбя сей час лошадь упадьот!» — відповідаю. А позаду вже наші пацани 
запобіжниками клацають, автомати наводять. « У, какой ти жадній!..»

Одного дурненького пацанагрузина з «мхедріонівців» свани вбили і забрали автомата. Але 
спецназівці Гіоргадзе швиденько вирахували та перестріляли цих сванів. У мене таке 
враження, що нинішні українські гуцули – така сама порода. Тих, що в кіно показують – давно
немає. Образи класичного українського кіно за зразком ПараджановаМиколайчука шкодять 
в наш час адекватно сприймати сучасного реального гуцула.

Висновок: не можна віддалятися від своєї групи далі прямої видимості! Навіть якщо ти 
озброєний! До речі ще один закон «гостинного Кавказу» проголошує: «Перші три дні ти – 
гість, решту – заручник!»

На висоті стояла «радійка» Ігоря Гіоргадзе, ЗУшка та БРДМ. У нас  — ніякої жратви! 
Набоїв, гранат набрали, а провіант, сказали, там буде. Не було…

А люди бредуть і бредуть, вже натовпами від самого Сухумі. Дощ, сніг, ніякої їжі!.. Вогнище



розпалити нема з чого. Стали скриню від набоїв розламувати, інші якісь скрині та ящики. 
Зрештою, запалили, ледве зігрілись. Й так – дві доби! На третю добу пішли вже вниз, пішки 
(наказ «зверху», з київського Проводу, напевно,– прибути у Тбілісі). Потім виявилось, Провід 
довідався, що уряд України надсилає «гуманітарну» для вигнанців і треба її супроводжувати 
та розподіляти. Приїжджав на перевал і Лупиніс, подивився на всі ці жахи і поїхав.

Частина 10.

З перевалу на Хоні

Далі Ланцюг згадує:

«… Там Лупиніс записував розповіді – свідчення біженців на диктофон (всього більше 
півсотні записів) – росіян, абхазів, грузинів, — з Сухумі та найближчих населених пунктів 
уходили всі, хто міг. Чечени ґвалтували всіх жінок і вбивали чоловіків, не питаючись 
національності, а козачки в цей час займались пограбунком…

… Так ми і спускались вниз, пішки дійшли до якогось села, куди вже долітали гелікоптери. 
Навіть вірменські та турецькі гелікоптери  привозили «гуманітарну», що в таких випадках, 
як після землетрусу: харчі, консерви, що не псується, борошно, крупи, масло, тощо… Ми 
зупинились ще на якійсь турбазі, днів на п’ять… Потім прилетів вертоліт ( як сідали, не 
пам’ятаю..), і ми полетіли до Кутаїсі. Битком набитий, як трамвай, вертоліт… З нами, до 
вертольоту був, на ношах, весь закривавлений грузинський вояк.

Вилізли з вертольоту в Кутаїсі — навколо стоять вертольоти Мі2, штук з 20, без коліс, без 
гвинтів. Підрулюють два чи три ментовських генерали. Що там і як, зараз не пам’ятаю 
точно, але генерали відразу почали нас вітати і ледве не в очі заглядали. Тополя був точно, 
звідкилясь й Нахтігаль «нарісовался»… Підігнали нам автобус і поїхали всі в облуправління, 
до їдальні. І давай годувати та поїти. М’ясо, фрукти, овочі, вино, потім чача, така очищена, 
не смердюча… Потім шашлики, коньяк. І тут, спочатку обережно, почали вмовляти: 
«Мовляв, звіадисти у тилу, прорвалися, поки ми там, в Абхазії, сражалися проти 
переважаючого ворога, зайняли Хоні ( Цулукідзе)  І підійшли майже до Самтредіа з боку 
Сенакі – Абаші. А далі – прямий шлях на Кутаїсі, і далі, напрямки, на Тбілісі! А тут – тільки 
два батальйони призовників з внутрішніх військ, танк без снарядів та БМП1 («Копійка»). 
Кажуть, ми тут на вас вже три доби  очікуємо! А ми тільки що бронежилетів не мали, а 
так, по тих часах, і каски, і магазинів штук по сімвісім, речові мішки, рюкзаки, розгрузки 
навіть, підсумки, кулемети, гранатомети… Снарядів, гранат – не міряно! За для тих часів 
ми були сильно озброєні. Та й для нинішніх це теж солідно буде.

Поїхали автобусом у Самтредіа до тієї колони. Тут Нахтігаль почав виступати, що він тут 
самий головний, що він командує, і ніхто без нього нікуди не піде. Тоді ми сказали, що підемо, 
як приватні особи, а не унсовці, кожен по одиночці, самостійно. Тоді ми стали знімати 
шеврони УНСО, щоб виглядати «безфлажними», Тополя, Кавун, я, Довгий, Фауст, Пауль, ще
наче хтось… Нам ще підігнали «рожків» металевих до автоматів штук двадцять, набоїв 
трасуючих не міряно, два гранатомети РПГ7, гранат ще більше, … Стали споряджувати 
«рожки», «портпледи» для гранат, стали готуватися до штурму.



В цих ВВшних двох батальйонах у пацанівпризовників було всього по одному запасному 
магазину і по дві паперових пачки патронів ). Худі, більшість – малорослі, в якихось кургузих 
шинельках. Нахтігаля та інших, хто відмовився порушувати наказ Проводу, відправили до 
готелю чекати кінцю всієї цієї епопеї. Завантажились до автобуса. Сформувались по двійках.
Попереду повинно було бути дві пари «гранатометник – помічник», а у другій лінії – 
автоматники та кулеметники. На гранатометах РПГ7 оптичних прицілів бракувало, вони 
були грузинські, тільки механічні: цілик – мушка. Але потім в нас з’явилася БМП, і спосіб дій 
ми трохи вдосконалили. Розділились на дві підгрупи, на кожну половину БМП: 
гранатометникпомічник гранатометника, кулеметник – автоматник. Атака почалася десь 
опівночі. Кавун – Тополя – я – Фауст – Довгий – Фельдшер – пацангрузин – Пауль ( сучара). 
На перших дверях ( БМП) Тополя з Кавуном і грузин з гранатометом. Цей грузин був не з 
ВВшників, а з нашого загону, пристав до нас в Абхазії, був «аватаром», щось на зразок 
місцевого провідника та перекладача і посередника при спілкуванні. Його тато був якимсь 
відомим і дуже поважним грузинським письменником… У мене була ще муха, вже розкрита,
вона так і не вистрілила, я її викинув… Я був у других дверях ( правих, здається).

Під’їжджаємо до застави звіадистів… Дорога відхиляється так вправо… Стояв КАМАЗ з 
ракетною установкою, Т72 з «активкою» – коробочками і причеп з боєприпасами.. . По дорозі
атакували. Раптово відкрили шквальний вогонь. Ми наступали за БМП. Причеп з 
боєприпасами загорівся, і вони стали вибухати. В Т72 було включено всередині світло, але 
нікого не було, і двигун не працював. Покинули його звіадисти. А може, екіпаж де інде 
ночував, не збираючись цієї ночі воювати. В танк ми вліпили десь 12 гранат. Вибухнула лише 
половина і ні одна не пробила.

Кавун з Тополею вперед побігли, за ними – наш грузингранатометник і Довгий. Навколо мене 
грузинські пацаниВВшники туляться, біжим легенько, видно погано – темрява, сполохами 
освітлюється… Тут зліва в нас раптово прожектор засвітив. Й по освіченій веранді хтось 
бігає, лементує… У дворі під хатою – БТР! Кричу: всім вправо по БТРу – вогонь!!! Всі так 
відразу в один магазин і всмалили! Потім поміняли на запасний – і ще! Прожектор згас, рух і
лемент припинився – тільки дзвін скла й осколки його бризкають в різні боки, якісь щепки
ганчірки летять… І – тиша!

Перебігли в темряву за інший будинок, стали набивати розсипними набоями магазини. Я їм 
сказав перезарядитись і наздоганяти нас – наші вперед пішли, а сам побіг наздоганяти своїх, 
щоб не сильно відстати. Пострілювали безладно в основному одиночними пострілами. 
Трасери літали – фантасмагорична така картина, навіть на полігоні такої не побачиш…

Довгий з «портпледом» і Фауст з санітарною сумкою десь ліворуч від мене кроків за десять 
чи більше. І я… І дерево зліва. Стріляли спереду. Я заліг миттєво за якийсь камінь. І відразу 
снаряд ( чи граната) поцілив у те дерево, з якого позрізало вмить все гілля! Фауст з Довгим 
йшли десь ліворуч і трохи, кроки два попереду, пісні якоїсь співали. І – раз, їх нема! Засипані 
цим гіллям!.. Скільки я був без свідомості – не пам’ятаю, але небагато. Прийшов до тями – 
під парканом з сіткирабиці сидить Фауст із залитим кров’ю обличчям, кричить: «Валєра, 
Валєра!…» Довгому попало одним уламком і йому хватило! Він біг, зігнувшись, а снаряд 
вибухнув у кроні дерева, і крупний осколок перебив позво нок і ключицю і видно, розворотив все,
тому що запах утроби відразу пішов. Я йому вколов той промедол, але то вже в 



порожнечу…

Тут на якійсь машині Кавун з Тополею: «Давай, завантажуйся – їдемо далі!»   Який – далі? 
Кого ще вантажити?

Пауля (він зліва стріляв з гранатомета) поранило першим ( куля можливо зрикошетила від 
танка того), потім грузинапацана вбило крупнокаліберними кулями з ДШК з танка, що 
стояв у боковому провулку, три кулі в черзі. Потім вбило Довгого і поранило Фауста.

До того, чи після того було –  не пам’ятаю точно… Біжу потихеньку… Скрадаються два 
силуети. Я під парканом присів, дав чергу зверху,  вони попадали. Я гадав – трофеями 
розживусь: автомати позабираю. Вони кричать : «Не убівай! Не убівай!..» Якось гучно 
кричать, панічно, звіряче, як заєць підбитий! Грузинипризовники теж заволали: «Не 
убівай!..»  «Тоді, – кажу,двоє задніх беріть їх, ведіть до комбата. Повернусь – перевірю! Не 
дай Бог втічуть – вам п_здєц! Це мої полонені, я їх узяв!»

Через день , коли ми вже відлітали, місцеві менти, у яких полонені сиділи, скаржились: 
«Вай, зачем ти іх в плен брал?! Ми іх тєпєрь за сваї деньгі дальжни кармить! Лючше б 
растрелял!»

А як призовника нашого у полон узяли! Ми вирвались сильно далеко, присіли у дворі 
перекурити. БМП наша пішла на перезарядку. Раптом з боку супротивника йдуть двоє, 
дорослі, кряжисті дядьки, нормально вдягнені, взуті, екіпіровані. Але без пов’язок на рукавах,
що були у наших для упізнання в нічний час. Мої балбеси відразу загелкотіли, замість того, 
щоб придивитися, а потім, якщо не в полон узяти чи застрілити, то хоча б налякати! А я ж 
не розумію погрузинськи.  Вони говорять вже російською: «Давай впєрьод наступать, там 
наши!..» Те: «Какіє наши?..»  А штурмгевери у всіх заряджені й палець вже на цин гелі. Але 
своїх боїшся весь час уразити. «…Какіє наши, там звіадісти! Ви із какого подраздєлєнія?»  
«Да, ми із такого… Там наши впереді наступают! Пашлі вперьод!» А у мене в руці граната 
взведена. І у автоматі щось залишилось. Кажу: «Я тут свою БМП чекаю і потім з ним 
наступаю.» Вони потихеньку здали назад і неквапливо завернули за ріг. Один грузинВВшник, 
пацан, за ними за той ріг побіг. Більше його і не бачили.

Місто взяли, звіадисти втікли, а ми зосередилися біля міліції, а потім — до автобусу за 
містом і до аеропорту у Кутаїсі.

Місцеві грузини розповіли, як тільки на передовому блок – посту здійнялася наша стрілянина,
на початку нашого штурму, всі «центрові» звіадісти сіли на легкові авто і колоною 
ломанулися з Хоні геть. Шушера подрібніше розбіглася містом та поховалася… Спротив був 
безладний, вчинений, в основному «по ситуації» тими, хто не розібрався у ситуації.

Коли наступного дня відлітали з Кутаїсі у Тбілісі, то грузини підходили, цивільні, й казали: 
«Вай, ето ви в Хоні стрелялі, отбівалі!?..» По нам було видно якось, що ми тільки що з бою, 
хоча навкруги багато було таких самих, в «камуфлі» та спорядженні. А мені здавалось, що 
від нас аж тхне смертю. Видно, це було видно і по обличчях і ще по чомусь. Якісь 
«біовипромінювання бойовика»… В аеропорту Кутаїсі сиділи довго, години зо три. Як у 
Тбілісі потрапив, вже не пригадую. Багато чого не пригадую…



У Тбілісі привезли до Іоселіані, в Радмін. Зі зброєю нікого до Джаби, крім нас, не допускали. 
А нам охорона все залишила: не лише автомати, але й гранатомети. Було поховання мера 
Сухумі, вбитого ВДВшниками. Після поховання поїлипопили та перевдягнулись у цивільний 
одяг. Помилися в душі, передали зброю та боєприпаси тим, хто залишався, і поїхали в 
аеропорт. Де, як вже відзначав, два – три дні квасив з грузинами і товаришами. Потім були в
аеропорту Тбілісі, намагалися відлетіти, пили з митниками, з охороною… Доби три! 
Відлітали утрьох: я, кореспондент, ще хтось…

Додому у Київ, прилетіли – так навіть митного догляду не було! Можна було автомата 
провезти! А я не взяв. А перед нами зміну,  що повернулася, всю обшмонали! Але не було 
нічого. А що там везти?! Хіба що вдягнулись. Та прибарахлились формою.

Корчинського я там за весь час відрядження ніде не побачив, ні у парламенті у Тбілісі, ні в 
Менгрелії. Не було його там. Щось ніхто і не згадував.

Ех, якби не на роботу! Ще б там залишився б. Аж до Нового року! Справа навіть не в 
драйві,там, адреналіні, чи що воно таке… наче, як вдома себе відчув. На місці. Там, де я 
повинен бути.   …»

Так закінчився другий похід на війну стрільця Ланцюга. Йому повезло сходити ще в один – 
напівбойовий до однієї з сусідніх держав. Але загалом це вправний солдат, точніше – молодший 
командир, що знає не лише піхотний вишкіл, але більше навіть саперний. Просто його тягло 
ходити в атаку. А робота, навіть військова, за спеціальністю – це, хоч і поруч, але вже дещо інше.

Що до даних про висадку десанта в Тамиші та Бабушерах вночі з 2 на 3 липня – це найбільш 
ймовірні дати. Нажаль, свого часу у «Війні в натовпі» не було названо навіть неправильних дат. 
Напевно, Артеменко з Корчинським повилучали їх з конспіративних міркувань. Або , щоб пізніше
створити власну історію цієї війни зі своїми датами та подіями. І це було б дуже доречно! Нажаль
не прийшлось. Підтверджуються, в основному, ці дати й самими колишніми учасниками і 
командирами тих десантів, що більшою частиною, проживають на території України і 
переважною більшістю, є зараз громадянами України. А задля ілюстрації ( «доказів по справі») 
приведемо деякі витримки з цілком відкритих джерел, що носять не тільки офіційний, а навіть 
рекламноісторичний характер.

Частина 11.

Після пережитого (в Абхазії, на перевалах, в Хоні) хлопцям хотілося не те щоб забутися, а 
просто хоча б деякий час відійти від усього цього. Хтось їхав додому на відпочинок після заміни,
хтось – навіть не дочекавшись замінника. Провід навіть наполягав , щоб тих бійців, хто більше 
місяця провів у бойових діях, відправляли додому навіть коли заміни не було – планувалося, що 
підрозділ перейде, в основному, до представницьких функцій. Корчинський з Артеменком цілком
слушно на той момент вважали, що одне влучне інтерв’ю зробить значно більше, ніж відносно 
безвісна участь у декількох дрібних сутичках, та ще й з втратою бійців. Тим більше, 
громадянська війна перейшла у війну між самими грузинами, а приймати участь у такому 



конфлікті не було політично «кошерним». Тим більше, що в керівництві УНСО до особи Звіада 
Гамсахурдія не було однозначно негативного ставлення, а, тим паче, ненависті не було взагалі. 
Але зв’язки підтримувались лише з Джабою Іоселіані, в першу чергу. Тим більше, через київських
грузинів. Інших контактів не було. Тай на Джабу і «Мхедріоні» хоч якось можна було 
покладатись. А навколо Гамсахурдії зібралась відверта, щира сволота, до того ж ще й розбавлена 
тимчасовими «союзниками» з числа «абхазів», чеченців та росіян («казаков»). Так, що тут 
доцільним було б утриматись від участі у бойових діях.

 

Дехто, як Тополя, Кавун, Ворон, Марчук Олег інші залишались і далі. Вони взагалі були тут вже 
по два місяці, а Тополя – вже майже чотири. Він, здається, взагалі з червня місяця знаходився в 
районі бойових дій, приймаючи в них активну участь. Спонукальними мотивами були не лише 
особисті причини, але й цілком усвідомлена ідейна переконаність. Для мене, наприклад, все було 
вновину, а першими мотивами спочатку були не стільки ідейні, скільки логічні та дещо навіть 
пригодницькі – я вважав, що мушу десь прийняти участь у бойових діях, доки ще є спеціалістом: 
все пам’ятав. Якщо тебе вчили воювати, то ти повинен хоча б спробувати. В Радянській Армії 
мені цього не вдалося, як не дивно, хоча досвід польових навчань був величезний. Але армія, 
протримавши мене «на березі» в постійній підготовці, так і не дозволила «вийти в море». Але 
наступили нові часи, і я міг не лише вирішувати, але й діяти самостійно. Особисті мотиви були й 
у мене, хоч й інші ніж в Тополі – я хотів подивитись, як діятимуть мої вчорашні співслужбовці в 
складній тактичній обстановці, що я їм створю. Також подивитись, як я буду діяти у обстановці, 
що вони створять мені. До деяких я мав занадто «теплі» почуття. Була деяка ймовірність 
перестріти їх десь  в районі Поті.

Тополя, як і інші «ветерани», воював відмінно, з вигадкою та ініціативою. Йому довірили рій. 
Тобто, фактично, молодші командири скоріше обирались стрільцями, а командування своїм 
наказом лише закріпляло порядок речей, що складався. Але до чого було ефективно! Може, це 
тільки в середовищі УНСОвців і в ті роки? Хоча, як не дивно, основи тих відносин між бійцями 
збереглися і тепер у молоді, хто тепер в тому віці, в якому ми були тоді. Щоправда, це знову ніяк
не корелюється з армійською системою. Як тоді, так і тепер. Йдучи до війська на строкову або 
контрактну службу, наші хлопці відразу не афішують свою приналежність до Організації. Тоді 
подумки порівнюючи Тополю та інших з їх ровесникамилейтенантами з училищ (виключаючи 
Кавуна, бо він, на мій погляд, взагалі був матьорий человєчище), я раптом знаходив, що він 
значно досвіченіший, доросліший за них. І воювати десь у серйозних місцях, як Афганістан та яка
небудь Ангола, краще саме з такими «ройовими» та «взводними». Хоча в дійсності нам, напевно, 
не прийдеться тепер виходити за межі України – захищатимемо свій власний дім. Максимум 
теоретично можна повторити рейд на Кавказ. І бажано, у вищій кваліфікації.

 

 

Нам потрібно було сформувати оновлений склад підрозділу, визначитися з завданнями та 
функцією. Розпорядок дня був деякою мірою ощадливий: підйом здійснювався годиною пізніше. 
Відбій на перших порах (днів зо два) робили також годиною раніше. Хоча внутрішню та вартову 



службу безпосередньо по охороні місця розташування вели всі. Загальна фізична зарядка була 
обмежена пробіжкою та вільними вправами. Протягом дня фізичне навантаження дещо зростало 
в ході занять зі спеціальної та тактичної підготовки. На базі панував сухий закон. Але вдосталь 
було чаю, розчинних бульйонів та хліба. Не те, щоб під ногами вались, але дістати перекусити 
можна було, та заварити міцного чаю. Щоправда, чифір, як  в тюрмі, теж не пили ніколи.

Ніколи не можна розслаблятися і тому час від часу повторювати класику індивідуальної піхотної 
саперки – відриття окопу для стрільби лежачи, з коліна та стоячи, а також подовжених піших 
маршів в суміші з короткими перебіжками з різними елементами важкого та колективного 
озброєння: коробки з кулеметними стрічками, касети з мінометними мінами, «портопледи» з 
гранатометними пострілами та валізи з будь якими видами амуніції від легкої стрілецької до 
важкої, харч, медикаменти, засоби індивідуального життєзабезпечення (індивідуальні намети, 
спальні мішки, й т.д.). Марші здійснюють спочатку на півдня (до обіду повернутися на базу), 
потім – до вечора з одним «довгим» привалом для вживання або приготування їжі, а вечеря вже 
на базі в їдальні. Наступний елемент – маршпохід вже з застосуванням елементів нічного руху та
організації ночівлі під відкритим небом. В четвертому маршпоході нічний відпочинок не 
передбачався. Тобто марш добовий.  Вже при наявності часу на вишкіл (від місяця до двох) 
повторити цю програму , включивши завершення маршу звичайними бойовими стрільбами роїв зі 
штатної зброї – спочатку без складних тактичних ввідних та перешикувань. В крайньому разі, при
відсутності тактичних полів з мішенною обстановкою, виконується одна проста спеціальна 
контрольна вправа (1ше СКВ для стрільців в обороні, 1ша СКВ для спеців в обороні, початкова 
контрольна вправа з автомату та карабіну, тощо). При більш довгих маршах доводиться умовна 
(«фонова») тактична обстановка: «Супротивник силами… перейшов до…  Наші війська… Наше 
завдання…» тощо.

Для підвищення пильності та як тактичний раптовий емоційний подразник, включаються напади 
двохтрьох «розвідувальнодиверсійних груп» та одного «рейдового загону» умовного 
супротивника з застосуванням засадних дій та . бажано, великої кількості, імітаційно
піротехнічних засобів. Навіть після проходження реальних бойових дій багато хлопців 
накручувало себе такими заняттями, розглядаючи на них тактичну різноманітність та тактичні 
різновиди своїх дій та дій супротивника. Погодьтесь, у «державній» армії не побачиш серед 
примусово призваних строковиків такого явища, коли людина після сніданку абсолютно 
самостійно,  в одиночку, натягає на себе спорядження, виходить десь за казарму, обирає собі 
сектор обстрілу, позицію та починає лежачи рити стрілецького шанця, намагаючись ускладнити 
собі завдання – не знімати якомога довше рюкзака та розвантажки! У нас це було!

Командиром чоти з двох неповних роїв, як я вже оповідав, було призначено майора Нахтігаля 
(реального майора залізничних військ запасу Володимира Соловея). Ройовими було обрано 
Кавуна та Тополю. Я уважно прислухався до розповідей цих хлопців, що побували в боях. Робив 
для себе висновки, моделював весь час в голові можливі ситуації, свої дії в них та дії товаришів, 
вживався у тактичну обстановку (бо після переступання ганку бориспільської аеропортівської 
митниці обстановка могла кваліфікуватись тільки як тактична!). Потрібно зазначити, що коли ви 
волонтером приймаєте участь у якійнебудь війні, особливо у громадянській, не треба кидатися в
амбіції й відразу ж вимагати посад, звань, «титулів» та натягати на себе розцяцьковані різними 
блискучими предметами однострої. Це можуть зробити особи, які перші підняли цей прапор 
(рух, повстання, війну). Й ці ініціатори – далеко не завжди офіцери, чи навіть бодай хоч якісь 



військові. Частіше – це політики, викладачі, інші якісь просунуті актуалізовані особи, просякнуті
ідеєю, переконанням). Нажаль більшість офіцерства повела себе пасивно в цих подіях – жодної 
фігури серед ініціаторів, жодного слов’янського прізвища. Можливо згадати лише артилеристів 
Григорія Каркарашвілі з Грузії та Аслана Масхадова (нехай упоєний буде, як Аллах звелів!). Не 
важливо, на мій погляд, що Каркарашвілі був вимушений піти в боротьбі з бардаком, що його 
творили крупні та дрібні політикани. Але деякий  час він спромігся бути не об’єктом, а одним з 
суб’єктів грузинської революції. Так само і Масхадов, і Джохар Дудаєв, не дивлячись на їх 
військову поразку, були суб’єктами історії, тими, хто її робив, хто вплинув на її перебіг. Вони 
загинули героїчно, як воїни свого народу, примусивши імперію застосувати неабиякі зусилля для 
їхнього знищення. Величезні ресурси часу, техніки, людських життів, залишків власної репутації.

І в таких умовах, нехай ви навіть дійсно офіцер в минулому, а вони, хлопці,– «юнаки», але вони 
пройшли на цій війні не один десяток боїв (та хоча б навіть дватри, а ви – ні одного!), знають 
тактичну і політичну ситуацію, країну, звичаї, орієнтуються в поточній політиці, безлічі інших 
дрібниць, які враховують іноді автоматично, навіть підсвідомо. Варто не задирати носа, а для 
початку стати з ними в один стрій. І пройти пару боїв. І вас помітять й за поважають, якщо ви 
один з них. А як не вийде, то вам дадуть тихо піти. Всі розуміють – страшно ходити в атаку! Не 
всім це під силу декілька разів підряд. А протягом декількох місяців – і подавно. У той же час, 
ще раз хотілося б наголосити, що в ті веселі часи, коли навіть повітря було якесь тонізуюче, 
навколо «контори» (жаргонна назва Центральної Команди УНСО у провулку Шевченка, 16) і в 
Києві, і в обласних, а подекуди й районних центрах крутилося немало «стрьомних» осіб, що 
видавали себе за колишніх офіцерів, а іноді навіть за «старшин УПА», всякого роду «отаманів», 
«хорунжих» та іншої веселої та драматургічної публіки. Від агентів СБУ та МВС до 
«блаженних», в яких з головою не все в ладу. Людське сміття відсіювалось, а найпершим 
випробуванням, «лакмусом» була відправка до Грузії (як перед тим – до Придністров’я). Певна 
річ, всі боягузи та випадкові люди тікали геть і більше не поверталися. Певна річ, до всіх 
новачків було таке собі підозріле відношення. І це цілком природно. Навіть якщо ти, ще не 
«записавшись» в УНСО (чи в УНА), як в партію, просишся на війну. Керівництву (Спису, 
Артеменку, Корчинському) такий варіант теж видавався дещо дивним, хоча я, здавалось, доволі 
відверто виклав свої спонукальні мотиви. Але психологія у Корчинського з Артеменком тоді 
була все ж схожою на психологію радянських військових кадровиків : вони чомусь вважали, що 
людина не може в цілком здоровому глузді намагатись проникнути на війну саме, щоб 
«постріляти».

Отож. Хочу наголосити всім військовим волонтерам, добровольцям, а також дещо споріднених з 
нами парашутистам та іншим «стрибунам» (з «тарзанки», підвіски, тощо), альпіністам, 
гірськолижникам, та іншим спорідненим – ми всі є «підозрілими особами» для усяких психіатрів,
психологів, педагогів, кадровиків, начальників та схожої мерзоти. В Росії, наприклад, комбатанти
чеченських та інших воєн приховують на співбесідах у роботодавців, що вони колись приймали 
участь у бойових діях.

Отже, в солідарній організованій меншості, якою є добровольчий підрозділ, пройде час пройдуть 
бої – проявиш себе відповідним чином, – і товариші самі оберуть тебе своїм лідером. Тієї чи 
іншої ланки. А доки не засвистіли кулі та осколки, ти й сам не знаєш до кінця, як себе поведеш…
з переляку. Далеко не завжди ж бо військова освіта, і, в особливості(!) досвід повсякденної 
служби у мирний час (чи то радянська ще, чи вже українська) в реальних бойових діях надає 



можливість діяти адекватно. «Академія розуму не дає!» Вся теоретична та тренувальна 
підготовка може лише слугувати запасом «домашніх заготовок» для адекватного військового 
добровольця. Не більше! А війна, миттєва практика все розставить на свої місця.

Повсякденна служба у війську навіть навпаки, робить з нормальної мілітарної особистості 
тупого. І потрібний деякий час, щоб позбавитись її впливу. І вчитись військовому мистецтву 
заново. На зразок, як колись вчились фехтуванню. Як би пієтетно не відносився Корчинський до 
фарбування бордюрів, здорово мислячий військовий не може (і не повинен) сприймати армійську 
дуристику за норму. Він мусить чинити спротив системі, дурнямполковникам та самодурам
генералам. Щоправда, це не приносить сходження службовими сходами. Але не викривлює душу 
та світосприйняття військспеца. Чим більші зірки у генерала, тим він більше не від світу цього. 
Він не в курсі ні того, що твориться у військах, ні які реальні зміни у військовій справі на 
сучасний момент. Вони були неадекватні – і розвалився Радянський Союз (нам, до речі, на 
щастя). Але вони неадекватні й тепер, і ми можемо втратити Україну. Всі офіційні генерали 
готуються до позавчорашніх воєн! Вони всі вижили з розуму. І ця зараза перекинулася і на  
Збройні Сили України. І породила нові збочення, що їх вже породила «незалежна» система. 
Наприклад, все це з особливими збоченнями виявилось у діяльності українського контингенту в 
Іраці. Хоча це вже інша історія! Ото ж треба рішуче відрі шитися від негативного досвіду, і 
сприйняти свій новий, що викується під час бойових дій. Час від часу у своєму житті ми повинні 
позбуватися баласту непотрібного досвіду. Щоб ві не тягнув нас на дно життєвої ріки.

Успіх, особливо на початку , залежить від того, чи зумієте ви скинути, як баласт, непотрібний 
досвід, що топить вас. На дно житя, культури, мистецтва, в тому числі бойового, мистецтва 
війни. Все ж таки війна – це мистецтво! Радянські «командарми» вважали її працею та 
покаранням. Тому і відношення до неї було жлобським, мужланським.

Успіх (чи виживете ви у першому ж бою, правильно перебіжите від укриття до укриття, вчасно 
побачите, звідки ведеться вогонь, самі вчасно і туди куди треба дасте першу чергу) залежить від 
того, чи зумієте ви забути своє минуле так, нібито його і не було! І почати все з початку. Тополя 
на той момент мав досвід боїв у Придністров’ї (у Радянській армії він не служив) та боїв у 
береговій Абхазії. Кавун же мав за спиною, крім такого, ще досвід строковикасержанта в гірсько
– стрілецькому батальйоні в Афганістані. Там він був спочатку особистим радіотелефоністом 
командира батальйона, а потім – командиром відділення радіозв’язку при комбатові. Ясно, що у 
бойовому сенсі це був матьорий человєчище! Отже, що таке війна?.. Розповідати це навіть тому, 
хто пройшов крізь…, напевно, даремна праця. Треба спробувати самому!

Частина 12.

Напередодні боїв.

Час, що ми проводили на базі, проти нашого очікування, не був заповнений байдикуванням. Крім 
«елементів розпорядку дня» та «вишколу» якось само собою вийшло, що час виявився насиченим
різноманітними подіями. Поперше, ми мали ознайомитися з Тбілісі ближче. Щоправда це 
обмежувалося ходінням по базарах та вулицях прилеглих районів, але й нерідко ми майже всім 
складом ( крім вахтених, що лишались на базі для охорони зброї та майна – з собою ми брали 
зброю не кожного разу) виїжджали до центру , де також прогулювались вулицями в районі 



навколо парламенту, знайомлячись з творчістю вуличних пензлярів та музик.

Також заходили «в гості» до самого парламенту ( з періодичними «гуманітарними» обідами в 
їдальні парламенту, що організовував Дядя Толя ) та поїздками до лазні. На базарах та 
базарчиках, угледівши наші унсовські знаки розрізнення ( спочатку ми носили благенький 
шеврончик з пофарбованої у кольори УНСО тканини ( фото додається) та на кепі – українську 
кокарду, що уявляла собою солдатську з обламаною «капустою», грузинські товариші 
намагалися нас пригостити не лише дозволеними фруктами та овочами, але й налити вина чи 
чачі, що суворо заборонялося . Поки проходили з одного кінця базару до іншого, то вже мали 
зайняті руки пакетиками з зеленню, лавашем та овочами й фруктами. І це в той час, коли самі 
грузинські друзі їли далеко не до схочу! У одностроях та знаках розрізнення поки що 
дозволялась деяка вільність. Я, наприклад, на своєму афганському «пісчаному» кепі носив 
чеського левика, а вдягнутий був у власний танковий комбінезон кольору хакі, але запрасований 
до світлопісчаного. Мав свої чеські «берци», про які й зараз згадую з милуванням. Взагалі чеська 
снаряга та зброя високої якості, чого не можна сказати про чехів, як про воїнів. Вояки вони ніякі.
Шо тут говорити: «Кац п’гєдлагаєт сдаться!» Вони здавались і німцям, і росіянам. Але перші 
воювали їхньою зброєю, оцінивши її за достоїнством, а при других вони продавали свою зброю та 
техніку усіляким арабам, неграм та латиносам, які її дуже полюбили і воювали нею півстоліття. 
Та й зараз довойовують. Автомат Чермака добре вироблений, зі стійким корозійним покриттям, 
надійною автоматикою та живучим купчастим стволом (люфою). Хіба що залегкий, тому його 
підкидає при стрільбі чергою більше за АК47/АКМ. Треба в щось упирати, щоб дати прицільну 
довгу чергу, та ще й з розсіюванням по фронту цілі. Хоч для цієї зброї це винятково. Основне 
призначення чеського «штурмгевера» (58Б, 58В) – стрільба частими поодинокими прицільними 
пострілами – а тут він саме на своєму місці!

Іноді ми їздили нашим газобензиновим ЛАЗом до парламенту , щоб отримати якісь дрібниці з 
амуніції та провіанту. Таким чином поступово збирався не лише щоденно, але й запасався по 
«децлу» на майбутнє. По банці консерви, по пачці набоїв. Очікували, що чекати прийдеться 
довго. Тоді ще не знали, що помилялись. А так поки автобус стояв по під парламентом, ми 
вештались центром міста ( мені, наприклад, просто було цікаво), а  Тополя з Кавуном ходили 
довгими коридорами парламенту у пошуках, хто б нам допоміг переекіпіруватись. Певна річ, 
всім було не те що байдуже, але просто не до нас . Іоселіані поїхав був до Kутаїсі чи Самтредіа. 
Його апарат, що залишився в Тбілісі ( пару охоронників, референт та дві секретарші) не знали, 
що робити. Решті було байдуже – і зрозуміло: наш загін запам’ятали разом з «Мхедріоні». Одного
разу нам якось повезло: Кавун з Тополею наштовхнулися на Ігоря Гіоргадзе, який  наказав 
перевдягнути наш загін у камуфляжний х/боднострій тодішніх прикордонних військ Грузії, 
берці, щоправда досить благенького вигляду, але нові, а також декілька автоматів АК74 
радянського виробництва та два РПК74 і три РПГ7 у повному комплекті. До протитанкових 
гранатометів були не лише портопледи, але й комплект ЗіП і навіть ( о, чудо!) оптичні приціли 
ПГО7. Я відразу підібрав собі одного з гранатометів.

В цей час Лупиніс і Нахтігаль ходили загубились десь в нетрях парламенту, вирішуючи якісь 
далекі від нас «питання»: власне, Дядя Толя ходив по кабінетах і шукав, кого б розвести, а 
дорогою вирішував то там, то сям, питання піару «контори», налагодження контактів з ментами 
та СІБівцями того ж Гіоргадзе, готуючи шляхи просування на схід ( «Шляхи революції ведуть на 
Схід»Цитатник екзистанта), а також  інтригуючи на свою і контори користь. Левова доля цієї 



метушні виявилася мартишкиною працею! Але так завжди буває у агентурній діяльності – лише 
дватри відсотки зусиль дають результат.

Також Лупиніс постійно з’ясовував, чи не відмінив Провід свій наказ що до заборони участі у 
військових діях грузин проти грузин. Ми номінально знаходились у складі «Мхедріоні» і під 
особистим шефством Джаби Іоселіані. Але чомусь зараз ситуація в грузинських колах 
потихеньку стала деморалізовуватись та розповзатись. За нас забули, і з’явились керівники, хто 
володів ситуацією і міг адекватно прийняти рішення. Такі «підбирали» будь які боєздатні 
негрузинські формування. Так і Ігор Гіоргадзе надав нам допомогу, щоб можна було звернутись 
по нашу допомогу на фронті. Він вже познайомився із загоном на перевалах, і мав, звісна річ, 
бажання пере підпорядкувати собі якось УНСОвців. Бо в «Мхедріоні» к.п.д. бойової діяльності 
був все ж не такий високий. І напарники вже нам промальовувалися: інтернаціональний 
офіцерський спецназ. Але «сідєлєц» Лупиніс , певно, не хотів мати справ з колишнім 
КГБшником. А з Джабою все було «по поняттям». Що правда, на фронті тактична обстановка 
диктувала зовсім своє, а Лупиніс на фронт особливо не потикався. І не від боягузтва ( відваги 
йому не займати!), а тому що не смислив конкретних речей у військовій справі, а видатись 
раптово невігласом, видати себе необережною дилетантською фразою і завалити цим весь свій 
імідж – цього Лупиніс дозволити собі не міг. Він був справжній Лев по гороскопу, і за імідж дбав 
регулярно. В той час, як Кавун з Тополею були на війні, що риба у воді. Тому ми і теліпалися, 
хоч і тимчасово, як лайно у ополонці. Хоча ми вже приодягнулись, приозброїлись. До речі, в 
підрозділі якось само собою випрацювалась і форма одягу, тобто польового однострою УНСО. В 
Абхазії це – кольору «радянського хакі» однострій «афганського» зразку ( тепер т.зв «пісчанка») 
з унсовським шевроном і обламанною українською солдатською кокардою ( обламували 
«капусту» і залишалась блакитна кокардочка з золотистим тризубом. Взуття було 
щонайрізноманітніше – від коричньових, кольору радянських офіцерських черевиків 
( Сухопутних військ та ВПС) берців до звичайних «кирзачів», а також всілякого роду кросівок, 
кедів та цивільного взуття. За досвідом скажу, що все ж краще міцне шкіряне взуття та бавовняні
шкарпетки що товстіше. Не так швидко втомлюються та починають смердіти ноги, як у всіх тих 
китайських кросівках! Тепер ми мали камуфльованого одностроя з малюнком, близьким до 
сьогоднішнього українського «дубка», де куртка заправлялася в брюки, як у прикордонників. 
Мали також кепку утепленого зразку та «демісезонного» бушлата, що в умовах Грузії грів дуже 
добре. Щоправда, не було так багато «ліфчиків». Щоправда, і «рожків» не мали так багато, щоб 
їх по «ліфчиках» розпихувати. Я, наприклад, задовільнився стандартним підсумком на чотири 
магазини та гранатним підсумком. Все це повісив на офіцерську портупею, яку підсилив другим 
черезплічником, що завбачливо узяв з собою з дому. Осінь, хоч і була сухою та теплою, 
передбачала все ж, що коли не будь таки мають піти дощі.

У морзі центрального військового шпиталю Тбілісі лежав наш загиблий при штурмі Хоні 
товариш, стрілець Довгий. Наступного дня, вже у нових одностроях ми виїхали до Центрального 
Військового меморіалу Тбілісі, де було розташовано і військовий цвинтар. Під час Другої 
Світової там ховали в основному поранених, що померли в шпиталях Тбілісі, а у 1942му році, 
коли «нємєцкофашисткіє товаріщі» взяли Ельбрус та перевали, то і привезених звідти загиблих 
бійців та командирів. Хтось з хлопців завчасно, зранку їздив копати могилу. Грузинські копачі 
також допомагали. По обіді ми приїхали на своєму ЛАЗі у нових одностроях та, забравши труну 
з тілом Довгого з моргу, перевезли його до храму, що розташовувався на території цвинтаря. Там
ми відстояли десь більше годинну поминальну службу, що її провели грузинські священники 



дуже, на мій погляд, велично. В своєму доволі релігійному, як на мій погляд, Закарпатті таких 
служб я не бачив. За грузинським звичаєм ми і стояли колом навколо труни і держали свічки, а 
по закінченні – обійшли навколо проти часової стрілки і вийшли з храму. Потім команда, що 
виносила труну, зайшла назад, і винесла Довгого на поріг та понесли алеєю до викопаної могили. 
Там грузини нам допомогли обережно опустити труну в могилу. Ми вишикувались і узяли 
штурмгевери напоготові. Коли посипались на кришку грудки землі, тріснула перша сальва. З 
хвилину – друга, ще за хвилину – третя. Зняли кашкетів і стояли так до кінця. Потім, докинувши 
кожний жменьку землі, вишикувалися та пройшли урочистим маршем, віддаючи останню пошану 
бойовому побратимові. І якось всього цього ритуалу ми не придумували від самого початку, не 
тренувались. Просто прийшли й зробили.

Після церемоніалу поїхали автобусом до якогось готелю, де “Мхедріоні» накрили скромний стіл,
щоб пом’янути і Довгого, і інших загиблих. Підступні союзники поставили досить мало  вина та 
коньяку, а здебільшого, чачі. Чача – при хорошій очистці напій нормальний. Може доходити до 
85 «обертів» і не смердіти. Горіння демонструє стійке. Найближчі родичі – італійська граппа, 
якій італійці одначе штучно знижують градус, та, можливо ще румунська цуйка. Ця чача була не 
смердюча, мала лише легкий запах винограду, пилась легко і непомітно. Набрались ми солідно. 
Поки ще стояли на вулиці, було добре. Але коли залізли до смердючого душного ЛАЗу, який, як 
назло, в цей раз їздив на бензині, то багатьох почало розвозити. Я втримався, лихоманково 
ковтаючи слину. Іноді це допомагає. Але десь третина особового складу тимчасово з ладу 
вийшла. В різний спосіб. Отож треба було чекати «буків», хоча пили всі. Що і відбулося. Ті, що 
здібні були отримати покарання відразу, відразу ж і «розрахувались». Ті, хто був в 
горизонтальному положенні, отримали «буків» наступного дня.

Взагалі, ще з Придністровської війни в УНСО затвердився сухий закон на період військової 
кампанії,  а також на вишколах та в період підготовки та здійснення акцій. Що я помітив за 
Корчинським, то він ні разу не пив, тобто не вживав спиртного ні з вузьким колом ( керівна 
«група товаришів»), ні, тим більше, з низовою ланкою. Чесно подавав особистий приклад. І це 
якоюсь мірою стримувало унсовців від скочування до поголівної п’янки. А такі тенденції 
намічалися, і тількино Корч послабив би вожжі, то «контора» б «понесла». Лише раз я бачив, як 
Дмитро щиро випив келих шампанського! Це було в Києві вже десь після дев’ятин патріарха, на 
день народження Дяді Толі. Я тоді був дещо неприкаяний, і наді мною узяв шефство покійний 
( хай йому земля пухом!) пан Петро, з яким я майже випадково і потрапив до вузького кола. Тоді
Дядя Толя сказав, показуючи на мене: «Я бачу, що хлопець наш, душею…» З тих пір я намагаюся
хоч якось відповідати поставленому цьому високому стандарту. І хоч нема Корчинського, але є 
Дядя Толя і те, що він сказав. Це зобов’язує. Певна річ, організація давно вже не та, «..а ми 
розбіглися межі людьми…», працюємо кимось, на когось, заробляючи хліб свій насущний, але не 
цураємося колишнього бойового побратимства, і дасть Бог, щось відродимо, а молоді вже 
понесуть далі прапор і ідею.

Що до зловживань, то це тягло за собою жорстке покарання, починаючи від «буків» і закінчуючи 
виключенням із підрозділу з ганьбою з позбавленням однострою. Останнє означало і позбавлення 
«зворотнього квитка». Відбиралися зброя та фельданцуг ( однострій зі знаками розрізнення 
УНСО за значенням прирівнювався на «заморських територіях» до зброї). Людина при такому 
оберті справ залишалась «одна на крижині». Пізніше я мав змогу спостерігати двох таких, що, 
начебто, самі перейшли до чисто грузинських підрозділів ( чи то до «Мхедріоні», чи то до 



«Білого Орла») з причин занадто частого, на їх погляд, покарання буками. Але самі вони 
покинути пити оковиту вперто не бажали. Потім я їх побачив мельком у Самтредіа. Брудненькі 
та злегка вже смердючі, вдягнуті у якісь ще радянські залишки обмундирування: Х/б 
“черепівського» зразку, якийсь бушлатік, фуфаєчка, пошмоцані кеди. На двох в них був один 
«Калаш» 5,45 з двома «рожками» та «Муха»( РПГ18). Такі собі бомжі – бойовики. Вони були 
невмиті та «з бодуна», але побачивши нас, заекіпіруваних «вище клотика», почали задирати носа: 
«…ми тут вже у розвідці боєм були, на Абашу… На трофеї розкручуємось…» Видно, не в той бік
розкручувались. «Різьба» їхня виявилася «лівою». Тому людей зі слабкою волею дисципліна 
рятувала. Як того ж Лотоса, який, як виявилось, був «хроні ком» і часто порушував «спортивний
режим». Його навіть водили розстрілювати. На якийсь час це його стримувало. От і цього разу 
його залишили на базі під приводом хвороби ( Кавун пожалів) стерегти речі. Але у район бойових
дій Кавун його брати побоявся, бо там можуть бути якісь відриви окремих бійців від основної 
групи і багато непідконтрольної чачі у добрих наївних грузинів. А коли цей собака напивався, він
бешкетував, не пам’ятаючи ні себе, ні світу. А там же зброя у всіх в руках – ото ж бо він когось 
вбив би, а далі і його. Але ганьба на підрозділ би лягла б.

Гранатомети для мене були знайомою зброєю. Ще під час лейтенантської служби я брав у 
піхотинців постріляти і РПГ16, і РПГ7. Мені вже тоді сподобалось. Одного разу навіть на 
підсумковій перевірці знайомий ротний з третього батальйону забрав мене до себе в роту, 
перевдягнув матросом, і я виконував дві вправи за гранатометника, який був тупим до цієї 
справи. Були такі хохми в морській піхоті, коли в деяких випадках за матроса могли поставити 
молодих лейтенантів або прапорщиків. Пізніше і в Прикарпатському окрузі мені приходилось 
стріляти з гранатомета, хоча він в артилерії вважався неосновною зброєюі стріляти з нього ніхто 
не хотів і не вмів. А в мене «шайтантруба» викликала нездоровий інтерес та поросячий восторг 
при використовуванні. Але найбільше мені поталанило постріляти з нього вже у Німеччині, коли 
наш танковий полк переробили на мотострілецький.  Я тоді перейшов до мотострілецького 
батальйону ( на БТР) і комбат підполковник Коновалов доручив мені навчити стріляти з 
гранатомета всіх офіцерів батальйону, особливо штабних та політруків, та манншафтен окремих 
взводів батальйону, зробивши упор, певна річ, на протитанковий, а також зенітноракетний та 
розвідувальний. Невдача спіткала мене лише у трьох випадках: двох узбеків з протитанкового 
взводу та, як не дивно (!), зампотеха батальйону, старого танкіста. Їх навчити не зміг ні я, ні 
комбат, ні начштабу батальйону, ні старший заступник. Ці троє боялися гранатомету, як вогня.

Частина 13.

Cтрільба з гранатомета вимагає швидкого розміковування, попереднього знання теорії стрільби. 
Справа в тому, що протитанкова граната являється активнореактивною, що означає, що в 
момент пострілу вона отримує не всю початкову швидкість, а далі розганяється за рахунок 
власного реактивного двигуна, що являє собою порохову шашку, що горить близько секунди. За 
цей час граната розганяється до остаточної швидкості 380 м/с і далі летить вже за інерцією, по 
балістичній траєкторії. Поки двигун працює, а це десь близько 290310 м, боковий вітер не 
«здуває» гранату, як звичайний снаряд, а спрямовує її проти себе, за рахунок того, що хвіст 
гранати з реактивним двигуном, як більш легкий , але з довгими крильцями вітер «здуває», але 
більш важка головна частина протитанкової кумулятивної гранати розвертається проти вітру. 
Але проти вітру вона летить лише триста метрів ( одна «клітина» оптичного прицілу на  кожні 5 
м/с бокового вітру), а потім у тому ж положенні так само зноситься вже за вітром. Також на цій 



відстані зустрічний вітер припіднімає  головну частину ПГ7 (ПГ9, Пг16). Тому при 
користуванні гранатометом з активнореактивною протитанковою гранатою треба завжди 
зважати на боковий та скісний вітер. Для переважної більшості строковиків у радянській армії  
гранатомет був каменем спотикання. Молоді з нього попасти не могли ніяк, а діди
гранатометники покладалися на інтуїцію та попередній негативний досвід, але аж ніяк не на 
теоретичну підготовку (тобто розуміння фізичного процесу польоту активнореактивної гранати)
та практичну підготовку (тренування на імітаційних засобах з комплекту командирської валізи та
приборі учбової стрільби на полігоні). Отож стріляти з гранатомета у радянській армії не вміли і 
не любили, та до того ще й негативна командирська повсякденна практика: гранатометником 
призначали (до речі, як і кулеметником) найбільших розгільдяїв, щоб їм просто було важче ніж 
іншим, тягати зброю. І ця порочна практика заторкувала і вищі ешелони командирів. Наприклад в
Німеччині на зборах командирів полків з гармати «Гром» (2А72, що на БМП1, «копійці») ні 
один командир мотострілецького полку не зміг відстрілятися на позитивну оцінку. Коли черга 
дійшла до «непрофільного» командира артилерійського полку, він вразив ціль на800 мі першою і 
другою гранатами. Це утворило шок серед «полководців». За артилеристом, отримавши під 
шумок нехитрі консультації, на задовільно відстрілявся з цього виду озброєння також 
«непрофільний» командир танкового полку. Отож, як казав той москаль: «Любовь – ето вам нє 
просто так! Любов’ю надо заніматься!».

А між тим гранатомет – дуже корисний вид зброї. І застосовувати його можна було не лише 
проти броньованих цілей. Це довели бійці чеченського спротиву. Але навчилися з того гіркого 
досвіду лише ті російські вояки, що безпосередньо брали участь у боях. А вище командування, 
вже починаючи від штабів дивізій, починало гнобити розповсюдження бойового досвіду, і чим 
вище, тим сильніше. Спостерігаючи іноді за українськими збройними силами, я бачу, що 
перестраховки і «дур» в наших командних ланок така ж, або ще більша. Маленький сторонній 
індикатор – як тяжко шкільним та іншим викладачам «Захисту Вітчизни» влаштувати практичні 
збори учнів з початковими стрільбами з військової зброї при військових частинах. А у 
Севастополі це часто контрастує з тим, що російська 810та бригада морської піхоти, навпаки, 
намагається надати таку можливість і учням шкіл з українським підпорядкуванням. Чисто 
російська школа там одна, але і свідоцтв а про середню освіту вона видає російські. То ж таким 
випускникам дорога тільки в Росію. Але це вже інша історія.

А наша справа – про гранатомет. Ото ж, наші бійці гранатометом таки оволоділи. Вогонь 
супротивника, його бронетехніки та захищених вогневих точок швидко спонукають до 
ефективного засвоєння теоретичних і практичних основ стрільби з гранатометів. З трьохсот 
метрів унсовські гранатометники впевнено попадали у вікно (воно не рухається). Або по 
рухаючійся броне та неброне техніки. Я відразу згадав свої вправи в Закарпатті та Німеччині і 
вважав за необхідне стати одним з гранатометників. Пацани це мовчки відзначили, бо ніхто до 
того не проявляв бажання відразу стати гранатометником – і досвіду бракувало, і трохи 
стрьомно вилазити перед атакуючою бронетехнікою з якоюсь незнайомою трубою. Bзагалі у всіх 
наших в умовах бойових дій різко підвищилася здібність засвоювати учбовий матеріал, на відміну
від союзників. Унсовцю достатньо було перечитати «Настанову зі стрілецької справи ( РПГ7)» – 
і він вже цілком мав в голові фізичний процес польоту не тільки активнореактивної гранати, але 
і решти гранат до даного виду безвідкатної зброї. При перших же практичних стрільбах. У 
простих умовах за двісті метрів влучити у здоровенну мішень №7 (бокова проекція танку) 
першою ж (або й обома) гранатою не ставало великої праці.



Не було б повним не згадати, що в умовах громадянської війни при повній безвідповідальності 
користувачів зброї, їх непідкорюваності навіть власним командирам, та з власної псевдо 
грамотності грузинські та й деякі наші користувачі пускалися у всякі псевдонаукові 
експерименти, як от наприклад, відкрутити головний підривач та налити у кумулятивну воронку 
гранати бензину або керосину задля позірного підвищення потужності боєприпаси. Насправді 
спрацювання таким чином «підсилених» гранат скоротилося десь на третину ( тобто майже в 
кожної третьої не спрацьовував, або спрацьовував не довжник чином) підривач. А коли 
спрацьовував, то не пробивав навіть бортової броні Т55. але спалах був грандіозний, аналогічний
голлівудському піротехнічному ефекту. Щоправда, по бронетранспортерах та БМП така граната 
ще діяла. Дірка виходила не такою тоненькою, часто пролом виходив ширший, на що аборигени 
зауважували, броне пробивна сила збільшилася. Коли ж вони обвішували за допомогою скотча чи 
ізоляційної стрічки головну частину гранати толовими ( чи іншої вибухівки) шашками, то 
вважали, що це повинно значно підвищити бронепробивність, хоча на практиці виходило навпаки.
Поперше порушувалася аеродинаміка польоту гранати, за рахунок чого значно зменшувалася 
відстань польоту. За рахунок порушеної динаміки вибуху і, перш за все, формування 
кумулятивної струї, знову ж таки, значно знижувалася бронепробивність гранати. Але вибух був 
грандіозний, що приводило аборигенів в щирий дитячий захват і зміцнювало всі їхні омани. До 
того ж, в легкій бронетехніці, такі «вдосконалені боєголовки» робили великі отвори замість 
акуратних дірочок наскрізь. В цьому смислі руйнівна сила підвищувалась, тому що поширений 
фронт ударної хвилі трощив великий за броньовий простір, а штатний боєприпаси тонким 
кумулятивним струменем пробивав легку бронетехніку наскрізь, вбиваючи лише тих, хто 
трапився на його шляху. Привідкриті люки в якості запобіжного клапану випускали зовні 
надлишковий тиск, що утворювався. В такому випадку пацани, що в середині, отримували лише 
легкі контузії. Але загалом боєздатність БМП, а особливо БТР, страждала лише у випадку 
попадання у двигун. У БМП, як радянських та пострадянських, а також французьких, німецьких 
та гусеничних БТР типу «мотолиги» МТЛБ та американського М113 всередині більше 
вразливих місць, особливо баків з пальним та крупнокаліберних (в БМП) боєприпасів на зразок 
боєукладки ПТКР та снарядів до гармати в башті та на полу бойового відділення. Їзраїльтяни, 
наприклад, всі М113 («Зельда») вдосконалили, винесши назавні баки з пальним і додатково 
забронювавши їх протикульною бронею. Застосували також навісні елементи пасивного та 
активного захисту. Борт і лоб «Зельди» не пробиваються гвинтівочними кумулятивними 
гранатами та з гранатометів та базук перших поколінь. Взагалі їхній варіант значно поважчав і 
втратив здібність плавати, але в умовах Ізраїлю нею цілком можна знехтувати.

Значно менше вразливий колісний БТР радянського сімейства від БТР60 до БТР80, а з 
«іномарок» — польськоческий SKOT2, німецький «Фукс» та ще німецький БРДМ «Лукс», 
французький «Рено», швейцарськоканадськоамериканський «Пірана» ( LAW25), але особливо, 
напевно, ПАРівський «Ратель». Нове покоління колісних бронемашин ще більш досконале. І по 
захисту, і по ходовим якостям. А озброєння вже ставиться модулями ( тобто якоюсь типовою 
баштою з певним набором озброєння). Також при грамотному користуванні ходовою частиною 
прохідність колісних БТР майже впритул наближається до гусеничних ( автоматичне зменшення 
тиску в колесах дозволяє збільшити площу торкання грунта та відповідного зменшення питомого 
тиску (ваги) на грунт і відповідно збільшуючи його несучу здібність. Відповідно до бойових 
ушкоджень, то, наприклад, одне колесо старого БТР60 тільки за рахунок само підкачки 
витримувало вісім в середньому кульових пробоїн. Якщо ж застосовувати нові хімічні речовини, 



що само затягуються, то живучість гумового колеса стає ще більше. Також в БТР від «60ки» до 
«80ки» озброєння складається лише з кулеметів, ото ж боєприпаси до них значно менше 
детонують – лише внаслідок пожежі, яка не відразу їх досягне, там нестійким елементом може 
виявитись лише пороховий заряд в набоях, які спалахують, але не детонують. Що говорити – в 
Афганістані, хоч і всі «залізяки» вважались «гробами», але БТР був переважно обраним всім 
воїнством. Їздили, здебільшого, на броні зверху, щоб не покалічило всередині при наїзді на міну. 
При обстрілі миттєво ховалися всередину, хоча при цьому половина  утримувала ураження від 
стрілецького вогню супротивника. У БМП1 (2) люди виживали лише тоді, коли міна вибухала 
під правою гусеницею. На себе все приймав двигун. Але машина на відміну від колісного БТР, 
втрачала рух і в бою була в такому раз приречена. Колісним же БТРам відривало іноді навіть по 
два колеса з кожного боку, але вони все ж могли якось виповзти зпід вогню. Підвищувати вагу 
( тобто захищеність) колісних бронемашин можна за рахунок відмови від здібності плавати. Всі 
англоамериканські колісні протимінні мастодонти в Афганістані не вміють плавати. Здібність 
бронемашин до плаву потрібна тільки у морській піхоті та при широкомасштабних раптових 
наступах проти Європи, а також в північних районах. Отож, гряде наступне покоління більш 
важких колісних бронемашин, основним варіантом яких в Україні є БТР4, якому конструктори 
завбачливо залишили великий простір для вдосконалення в будь якому обраному напрямку.

Що ж до нас сіромашних парамілітарів, то «на війну» ми їздили в автобусі приміського класу, 
який у зоні бойових дій залишався десь далеко позаду у сховищі, а ми воювали, а також 
проводили перед бойове маневрування в пішому порядку. Але важкої зброї, зокрема станкових 
кулеметів та гранатометів, а також мінометів ( все це так чи інакше вимагало б транспорту для 
підвозу) у нас не було. Не більше того, що може на собі тривалий час нести піхотинець. От така 
собі «родезійська легка піхота»! Tiльки що без гелікоптерів. Але здається, з’явись ті «Алуетти» 
та «Ірокези», і ми тоді без зайвих зволікань діяли би з них не гірше. Ще мені тоді чомусь бачилось
УНСО на віллісах та доджах з безвідкатками та крупнокаліберними кулеметами. На зразоу 
ЛДРГ. Але це були такі собі мрії. Хоча…

Частина 14.

Як я вже зазначав, ми дотримувались декількох необтяжливих, але обов’язкових релігійних 
ритуалів під час «розпорядку дня». Після підйому відразу ставали до молитви ( за традицією не 
лише УПА, але й більш ранніх українських військових формувань),читали «Отче наш», або зрідка
«Богородице діво». Про всяк випадок, бо не всі знали напам’ять, Нахтігаль або хтось з ройових 
чи стрільців читав рядками, а ми так само рядками повторювали. Якщо врахувати, що читали 
перед сніданком, обідом та вечерею, а також перед відбоєм, то вже виходило мінімум п’ять раз 
на день. Ті, хто не знав молитви раніше, за такого звичаю досить швидко вивчали. Ну, і, певна річ,
іноді молились перед тактичними заняттями, а також перед виїздом на бойові, перед атакою чи 
іншим боєм, якщо дозволяла тактична обстановка. Навіть якщо бою не траплялося, вплив 
молитви дивним чином залишався на деякий час. В УНСО тоді всі справи за козацьким звичаєм 
починалися з молитви: чи то демонстрація чи мітинг, чи якась акція, чи просто зібрання та 
лекція. На завершення «заходів» також звучала молитва, якщо дозволяла тактична обстановка. 
Тобто справа починалась та закінчувалася молитвою. Як правило –  «Отче наш». Тоді, в лавах 
стрільців УНСО, я вперше в житті долучився до щоденної християнської «практики», а не лише 
до що недільних походів на службу Божу до церкви. Саме повсякденний бойовий релігійний 
звичай якимось чином наблизив мене до Бога,у всякому разі, порівняно з попереднім життям. 



Оскільки в дитинстві був нехрещений, позаяк дід, що мав великий вплив на близьких, був чомусь 
запеклим атеїстом, то мені прийшлося хреститись одночасно з власними доньками у досить 
солідному, за тридцять, віці, то саме період в діючих лавах підрозділу «Арго» піднесли мене у 
моєму християнському світосприйнятті.

Другий момент в нашому бойовому житті становило підтримання воїнської дисципліни та 
покарання. Дисципліна була дійсно високою і не йшла ні в яке порівняння з тодішньою 
грузинською. Об’являти безсенсовні «наряди на службу» чи на роботу, чи дурацькі арешти, не 
було можливості – кожен боєць був на рахунку. Навіть коли хтось регулярно чогось не встигав, 
«гальмував», тощо – то «замиряти» такого безсонним вартуванням не було можливості та й сенсу
також. Невиспаний, втомлений запрацьований стрілець міг першим потрапити під вогонь, ще 
більш «гальмувати» й таке інше. Тому покарання виражалось у попередженнях перед строєм 
( все – перед строєм!), буках ( у довільній кількості, але, як правило, не більше двадцяти), 
позбавлення права на якийсь період носити однострій підрозділу, як у всіх, позбавлення носити 
однострій і зброю на якийсь період, вигнання ( як правило, лише з ганьбою) з підрозділу, у 
виключних випадках – розстріл на місці. Казали, що комусь навіть виносили вироки, але щоб 
виконали – не чув. У декількох випадках ( наче лиш у Придністров’ї) відвозили на місце страти, 
заставляли викопувати яму, роздягали, ставили на край ями, але стріляли поряд з вухами. Щоб і 
після того не поновлювалося бажання повертатись у підрозділ, могли сильно побити і не 
повернути одягу. Бажана кровожерливість унсовців на практиці не підтвердилась. Не 
поверталася рука стріляти в того, з ким вчора ходив у атаку на румунські позиції, хоч він і 
«крисив» і в тебе, і в решти побратимів. Кінчили за весь час лише одного, якого застукали на 
гарячому, коли стукав бергманівцям та канапам. І то задушили удавкою, пошкодували кулі.

Особлива увага від самого початку надавалася вихованню правильної реакції спільноти на 
покарання винуватого, та на повагу до самого покарання, як до явища. Той, хто на початку 
дозволяв собі кепкувати та сміятися з покараного ( така вже радянсько – кацапська шкідлива 
звичка), без зволікань тут же отримував вдвічі більше буків, ніж було призначено винуватому. 
Виконавцем покарання виступав, як правило, сусід по строю. Якщо він намагався бити 
слабенько, то відразу отримував стільки ж від іншого. Ройові також отримували буків в оточенні 
старшин, іноді на невеликому віддалені від рядових стрільців. Так само, як всі під Богом ходимо,
так і під буком ходили. За досить короткий період часу в УНСО сформувалася своя система 
цінностей. Яка колись може й була в козаків чи в УПА, але потім неначе була забута, аж тут 
раптом виринула в сучасному варіанті. Це був молодий, здоровий організм з простими 
невимушеними природними рефлексами.

Одного дня, десь біля тижня після нашого з Буром прибуття Нахтігаль повідомив, що серед 
звіадистів, що «тасують булки» в Хобі, достовірно підтверджено присутність такого іноземного 
елементу, як російські козаки та чеченські бойовики, що посилюють боєздатність опозиційного 
«війська» Лоті ( Вахтанга) Кобалія та одночасно складають йому ж сильну конкуренцію у 
пограбуванні місцевого населення, особливо такого, що помічене у зв’язках з «Мхедріоні» та 
симпатіях до тбіліського уряду і до Шеварнадзе. Вибиті нашими хлопцями у супроводі 
«бригади» внутрішніх військ з Хоні, звіадисти тепер зосередилися начебто за річкою Абаша десь 
за Самтредіа. Я відразу згадав напис на пачках грузинського чаю: «Чаєрозвішувальна фабрика. 
Місто Самтредіа». Десь поки що до Абхазії повернувся скинутий президент Звіад Гамсахурдія. 
Начебто він обіцяв абхазам повну автономію, чи то навіть взагалі самовизначення, лем би вони 



підтримали війська звіадистів з його командуючим Вахтангом ( Лоті ) Кобалією. І начебто обіцяв 
за це можливість пограбувати мегрельське та кутаїське населення. З іншого боку, мені слабо 
вірилось у всі ці розповіді грузинів, тим більше, що Звіад раніше набув репутації національно
консервативного політика, і просто з точки зору здорового глузду ляпнути таке означало 
політичне самовбивство. Тополя притримувався аналогічної думки, але висловився, що, мовляв, 
«восток – дєло тонкоє», і тут чого тільки можна побачити. Політики тут мають неабиякий 
апломб, а решту вважають недолугими невігласами, а потім дивуються і трагічно заламують руки,
що їх не зрозуміли. І, звісно, їхньої величі. «Азіяс! Нє поймутс!»  У всякому разі, тим часом 
звіадисти готували наступ в напрямку Сєнакі ( Сінакі) – Абаша – Самтредіа – Капітнарі – 
Кутаїсі. В їхніх лавах, за різними відомостями, знаходилось від сотні до півтори козаків різного 
сорту і десь до півсотні чеченців, начебто під командуванням самого Басаєва. Політичне 
керівництво у Києві порахувало можливим дозволити нам висунутись на лінію бойового 
доторкання , але діяти там тільки у якості військових спостерігачів та, за необхідності, радників, 
не приймаючи у боєзіткненнях особистої участі. Вступати у бій дозволялось або з метою 
особистої оборони, або у крайньому випадку, якщо підтвердиться, що козаки та чеченки дійсно 
воюють безпосередньо у лавах звіадистів. Як пізніше вдалося підслухати у Києві, Корчинський 
взагалі дозволив цей виїзд лише у вигляді екскурсії на фронт, щоб новачки просто подивились, 
що таке громадянська війна, промаринувались у цій обстановці та зробили практичні висновки на
майбутнє. Вже, на його погляд, було принесено занадто багато жертв, як для такої війни і для 
такого союзника, віддаленого морем та іншими умовами. Тому, очевидно, і залишили в Тбілісі 
Нахтігаля, пославшись на його «старі рани» — він був ліквідаторомчорнобильцем, добре там 
хапонув радіації ічас від часу прохворював. Лупиніс притримав його біля себе, гадаючи 
(«наївний»), що без такого «досвіченого» командира ми не встрянемо в якусь перестрілку, а тим 
більше, великий бій. За таких умов неформальним лідером став більш досвічений у війні воїн
афганець Кавун. Тополя його органічно доповнював своєю принципіальністю та чуйкою на різні 
можливі «подляни». Вийшло так, що відсутність Нахтігаля тільки піднесла нашу рішучість 
вставити десь свої «п’ять копійок». Тим більше, у Закавказзі мінявся політичний дискурс – 
Шеварднадзе намагався ( і не без успіху) перейняти «рульож» ситуацією, втрутивши сюди 
міжнародні фактори та інтригуючи з Росією. Він був певний, що Грузія не може протистояти 
Росії за своїм матеріальним ресурсом. Хоча на наш, унсовський, погляд грузинам не вистачало 
іншого ресурсу. Того, що був, наприклад, у фіннів. Хоча тривалі відносини з грузинськими 
друзями залишились назавжди. Час від часу пізніше наші хлопці надїздили туди задля так званих 
військових екскурсій, які підтримували тонус «контори».

Отож: “Мамо, риштуйте весілля!» — ми почали збиратися, ладнати зброю та спорядження, 
укладати речові мішки та протигазні сумки, що слугували додатковими, щось на зразок daypack. 
Я до того ж мав командирську сумку з усяким мінімумом: компас, курвіметр, циркуль
вимірювач з хордокутоміром, артилерійський круг з масштабноприцільною лінійкою, 
командирський ліхтарик з трьома кольорами, правила стрільби вісімдесят третього року, 
артилерійськострілецький блокнот, ще дещо з дрібних вижимок з тактики та стрільби, що 
виписав власноруч. Крім того, у футлярі – бінокль Б10×50 Салаватського заводу з просвітленою
оптикою. Зі зброї – румунський «калаш»5.45 та вітчизняний гранатомет з оптикою і всім 
приладдям. Також завантажились бідненьким сухим пайком, який десь дістали якісь грузини, що 
товаришували з Кавуном і Тополею – по три чотири баночки консервів—рибокруп’яні, кілька у 
томаті, якісь галети, печива, по півкілограмовому пакету розчинного курячого бульйону, ще 
якісь дрібниці. Kpім того, як обладунок, ми мали каску, прикреплену зверху речового мішка, 



флягу для води на поясі підсумок автоматний для чотирьох магазинів та подвійний гранатний 
підсумок, а також малу піхотну лопатку. Речовий мішок мав повний комплект: котелок, кружка, 
ложка, плащнамет ( укладений під спину), комплект нижньої білизни армійського зразку 
(полотняний). Я додав свою офіцерську плащ накидку ( щоб була суха підміна). В когось також 
було щось додаткове з цивілки та військового вбрання: наприклад офіцерські портупеї. Хоча на 
себе надягли піхотну ще радянську солдатську портупею з шкірозамінника. Вона все ж трохи 
практичніше, та й шкіряна поки не дряпається, лежить у мішку. В кишенях у нас було трохи ларі,
тільки не цих, що зараз, а щось на зразок наших колишніх купонокарбованців, за які ми вирішили
купити дорогою трохи  поїсти, щоб не чіпати запасів до самого прибуття в Самтредіа. Мішки ми 
уклали в автобус, розставили зброю. Розсілися досить вільно. Десь годині об одинадцятій дня, 
після останніх передзвонів і уточнень, нарешті рушили. Стояла тиха і мальовнича, запашна 
грузинська осінь з ясним синім небом і вже не пекучим, а лагідним сонцем. Повітря було дійсно 
якесь бадьоре, яким не просто дихаєш, а , здається, п’єш! Це відчуття до цих пір ще не забуте 
мною. І відтоді я таємно мрію повернутися до Грузії хоч на декілька днів! Благословенна земля!

“…” «Арго», чи дорога твоя ближча за Чумацький шлях?..»

Отож, ми потихеньку проїжджали Тбілісі, приглядаючись до вулиць, архітектури, мальовничого 
ландшафту. Завжди цікаво спостерігати за новими містами, місцями. Я з дитинства полюбляв 
дивитися у вікно автобуса, потяга. Виїхавши за місто, рушили мальовничим гірським шосе. 
Дорога, як не дивно, чомусь була доволі гарної якості. Особливо порівняно з Україною. І 
порівняно з вулицями того ж Тбілісі. Проминули велике водосховище. Світило сонечко, ліниві 
худі корови підставляли свої боки під вітерець від проїжджаючого транспорту. Пасли їх 
здебільшого жінки літнього віку. Десь біля якогось села, на автобусній зупинці, ми купили 
трошки помідорів, зелені, цибульки, часнику та хачапурі з сиром. На ходу в автобусі попоїли. 
Іноді співали пісень, потім поснули і дрімали до самого Кутаїсі. Там знов в будці при дорозі 
купили пару хачапурі з сиром, а рештою нас пригостили грузини, узнавши, що ми українські 
добровольці. В бесідах ми дипломатично замовчували, куди і з якою метою їдемо. В цих краях 
багато прихованих прихильників Звіада Гамсахурдія, тому треба було притримуватись 
дипломатії – за розлогими базіканнями уводити тему подалі, на події в Абхазії і так далі. Багато 
грузинів також не визначилось зі своїми остаточними вподобаннями, але до росіян були 
налаштовані однозначно вороже. Приходу менгрельського «воїнства» Лоті Кобалія теж ніхто не 
хотів – бо будуть грабувати усіх. Тут часто збройні розбірки між собою у грузинів закінчувались 
«репараціями» і «контрибуціями». Кутаїсі вважалося «багатим містом». Отож під вечір, годині о 
сьомій чи на пів восьмої ми таки прибули до Самтредіа. Спочатку поїхали до міськвідділу 
міліції. Поруч також знаходився військкомат, який одначе, не працював. У грузинів чомусь була 
така тенденція: вони відразу захоплювали райвідділи ( міськвідділи), але замість спалити їх, вони 
там самі обсновувались і починали «рулити» ментами. А от військовий комісаріат стояв 
порожній, і як на диво не смердючий, не засраний, а просто в пилюці. Він чомусь грузинським 
«революціонерам» був непотрібен. Хоча через нього можна було організувати примусову 
мобілізацію за тих чи інших. Aле жодній зі сторін ця думка не прийшла у голову.

Тополя з Кавуном вийшли з автобуса та привітались з декількома знайомими озброєними 
грузинами нашого віку. Ті зайшли до нашого автобуса і показали, куди їхати. Вони розповіли, що 
тепер у них є своя база і ми будемо жити в одному з будинків бази. Ми приїхали на околицю 
Самтредіа на базу «Мхедріоні», що розташовувалася на території інтернатуколонії для 



малолітніх правопорушників. Ця обставина розсмішила мене, а з іншого боку була якби 
символічною. Інтернат був ліквідований ще до війни внаслідок фінансових проблем. Вчителям та 
вихователям припинили платити, дітей розігнали по батьках та родичах, в кого були. Багато 
старших влилися до того ж «Мхедріоні». Щоправда, бійці вони були нікудишні, на відміну від 
таких же негрів, дітейсолдат, що виконували свої обов’язки більшменш хоча б  до першої 
серйозної поразки. Грузинські ж малолітки так і залишилися дрібними злодюжками. Вони могли 
лише грабувати протилежну сторону, а то й свою ( цивільне населення), чим завдавали чималої 
шкоди репутації «Мхедріоні». Станом на осінь 93го там залишався малолітній , років семи
восьми, страшенно шкідливий та злий раздолбай на ім’я Акакій, при тому настільки шустрий, що 
мимоволі закрадалась осторога, щоб він і в нас де небудь не нагадив. Але він, на наше щастя, 
віддавав перевагу співвітчизникам.  І отримував у відповідь відповідно! Що викликало в нього 
злобу неймовірну. У нього часто траплялися злобні істерики, він хотів когось вбити, але всі 
уважно пильнували своєї зброї. До того ж він нечасто відвідував «рідну» спецшколу, більше 
промишляючи десь в місті та околишніх селах. Декілька старших пацанів влилися до загону 
місцевого «Мхедріоні». Вони вже навчилися стріляти, самі побували під обстрілами. Вміли 
обращатися з автоматом ( тобто знали, що «й палка раз на рік стріляє»). Вони бачили, як 
вбивають не лише на полі бою, або катують на допиті, але як гинуть по пьяні чи по обкурці  зза 
не поставленого на запобіжник автомата. Найкраще впливає на особовий склад приклад, коли 
п’яний похвалько раптом прострілює собі шмат сраки. І втрат немає, і виховний момент 
максимальний – поранений верещить, решта з нього сміється. З убитим найгірше: і не бойова 
втрата, і родичі можуть помститися.

Командиром самтредійських «Мхедріоні» був Гія Вашахідзе, один з трьох братів Вашахідзе, 
середній здається. Він вже знав Кавуна й Тополю по спільних діях в Абхазії, тому зустріч була 
приязною, як у старих друзів. Гія потім багато допомагав нам. Взагалі, цей сержант запасу 
Радянської Армії і вчорашній рекетир виявився достатньо здібним командиром іррегулярних сил.
Зовні це був  високий хлопець біля тридцяти років, широкоплечий, у військовій формі і зверху – 
шкіряній куртці, постійно якось лукаво і одночасно ніяково посміхався. У дворі інтерната, перед 
майстернею розташовувався імпровізований парк бойової техніки. Там я побачив і артилерію: 
поодиноку БМ21 («Град») та саморобну установку залпового вогню з двох вертольотних ПУ С
8К, іменованому в самтредійському народі ЗУРСом, змонтовану у кузові ЗіЛ131 на заводі у 
Кутаїсі. Також на задньому дворику, поза майстернею стояв несправний «ЗУРС» з однієї ПУ С
8К, змонтованій у кузові гусеничного артилерійського тягача АТС59. Але він вважався 
несправним і в боях не застосовувався ні нами, ні звіадистами, не дивлячись, що місто 
переходило з рук в руки декілька разів. Пізніше я уважніше роздивився ЗіЛ«ЗУРС»: це був 
шедевр грузинської народної військовоінженерної думки! Посеред кузова жорстко, крізь 
дерев’яний кузов, приварена до лонжеронів рами самого автомобіля нижня кругова тумбова 
опора на зразок корабельної ( нижній станок). На ньому і змонтована поворотна (від ручного 
приводу та електромотору) частина ( верхній станок), по боках якої на лонжеронах було 
приварено дві люльки, на яких закріплені різьбовими з’єднаннями дві вертольоті пускові 
установки. Між ними було змонтовано сидіння наводчика, що наводив установку на ціль, або в її 
напрямку, за допомогою авіаційного ракурсного кільцевого прицілу за допомогою приводів 
горизонтальної ( електричного та механічного, ручного) наводки та вертикальної (лише 
механічного, ручного). Пускати ереси можна було поодинокими пусками та всі – залпом 
натисканням кнопки пуску та переключателя з одиночного на залповий пуск. За словами самих 
грузин, власників цієї чарівної бойової машини, вони застосовували її в основному на прямій 



наводці від півкілометра до двох: виїжджали бажано раптово зза рогу, бистренько 
прицілювалися й давали залп і відразу ж заїжджали в укриття або просто відверто на п’ятій 
передачі тікали відразу після залпу до найближчого укриття. Приймали участь у найбільш 
ризикованій бойовій фазі найбільші відчайдухи: командир ( він же наводчик) Ладо ( Володимир) 
та водій. Іноді замість Ладо ( наголос на останньому складі) виїжджав наводчикдругий номер. 
Але стрільба у нього виходила не така вже й прицільна. Решта обслуги була саме обслугою: 
підносили та підвозили снаряди, перезаряджали пускові установки, здійснювали охорону на 
марші і при розташуванні на місці. Так вони провоювали всю абхазьку кампанію. І хоч загалом 
для грузинів вона закінчилася поразкою, але розрахунок, що воював на ЗУРСі, не кинув техніку 
при відступі, хоча всі снаряди по супротивнику були випущені. Всі хлопці з обслуги були 
вдягнуті у військову форму, а троє «основників» ще й узуті в «берци», до автоматів мали 
підсумки або саморобні «ліфчики» і не менше чотирьох запасних магазинів. Вони навчились, 
попри грузинську щедрість, відмовляти своїм колегам з інших підрозділів у проханнях на зразок: 
«Дай «рожка» поганяти, потім віддам!» Вигляд у них був гордовитий та охайний. Взагалі кожна 
одиниця техніки мала свого власника, або групу співвласників, які на ній і воювали. В боях такі 
екіпажі не кидали своїх машин, підтримували їх у боєздатному стані і навіть тікали, в разі 
загального відступу, на своїй техніці. До них прибивалась купа «пасажирів», яких брали тільки з 
умовою прислуговувати екіпажу.

Також в імпровізованому парку бойових машин була БМП1(«Копійка»), у якої не було ПТУРСа,
а до його направляючої якимось магічним способом була при монтована авіаційна пускова 
установка С5k, яка відпрацьовувала кут вертикального наведення разом з гарматою «Гром». Ця 
нестандартна модифікація виявилась в руках грузин достатньо ефективною в бою. А «Малюток» 
до неї так і не змогли дістати, так що протитанковий варіант все одно відпадав. Та й управління 
снарядом було ручне, що вимагало тренованого наводчикаоператора. Таких навіть в Радянській 
армії не було. Щоб відстрілятись на підсумковій перевірці, завжди брали офіцерів, прапорщиків 
та найкращого сержанта з батареї ПТКР полку, перевдягали в солдат і вони стріляли і замість 
операторівнавідників БМП і за операторів протитанкових взводів батальйонів. Тому для 
немудрящих грузинів це було зайвим вантажем, і в цьому випадку ентузіасти знайшли йому 
адекватну ситуації заміну.

Також на стоянці знаходився БРДМ2РХ з дизелем від нової «Колхіди», «КАМАЗ»самоскид, 
призначений для перевозки снарядів до «Граду» та «КАМАЗ» стандартний бортовий з тентом 
також під снаряди до «Граду» або ереси до ЗУРСУ. Очікувалось прибуття двох Т72 з Тбілісі. 
Ось чому в аеропорту чекали на танковий екіпаж! Мене ж, певна річ, зацікавив «Град».

Частина 15.

«Неправильне» застосування артилерії в «неправильній» війні.

Мене, певна річ, зацікавив найбільше «Град». Цікаво було, як і хто його застосовував і який 
вийшов бойовий досвід. Познайомився з обслугоюрозрахунком, яка, скоріше, була схожа на 
екіпаж, бо за кількістю поступалася «ЗУРСу». Водієм був Алмас, міцний мужик років сорока, 
відмінний водій, до війни – далекобійник. І на строковій у Радянській армії був водієм у 
буксируваній артилерії. Командиром й одночасно наводчиком був Григорій Лежава, голова 
самтредійської міської організації «Мхедріоні», якого цілком підтримували брати Вашахідзе. Гія 



Лежава мав дві вищі освіти: фізикоматематичну з Ленінградського універу та інженерну – вже з 
Тбілісі. Він виявився в подальшому досить витонченим артилеристом та надійним товаришем у 
бою. Багато розповідав мені за досвід боїв в Абхазії, де він зовсім не був артилеристом, а 
командував загоном самтредійських ополченців з усіма складностями, що з цього витікали. Він не
служив в армії. Останнє місце роботи його було вчителем фізики та математики у середній 
школі. Це й пояснювало його швидке засвоювання артилерійської науки, і в той же час над ним не
давили шаблони стандартної військової освіти та негативний досвід повсякденної служби військ. 
Тому і воював він успішно і нестандартно що в піхоті, що в артилерії. Вашахідзе просто не міг 
нікому більше довірити цей «Град», що дістався місцевим «Мхедріонівцям» великими трудами. 
Григорій ділився зі мною своїм бойовим досвідом, не скриваючи й негативний досвід, всієї гіркої 
правди. Деякі місцеві остолопи вважали Григорія занадто інтелігентним та м’яким, але вимушені 
були його слухатись, бо він завжди кінець – кінцем виявлявся правим. Григорій розповідав, як 
важко було організувати це «воїнство» хоч на якісь осмислені мінімально результативні бойові 
дії. Народець був, певна річ, некерований. Умовляв ( ну, як школярів, дійсно!) не тинятись по 
домівках, не пиячити і не грабувати, бо повбивають! Ні, «воїни» пішли грабувати якісь садиби 
десь в Абхазії, в селі. Певна річ, через чверть години потрапили до засідки, чи просто напоролись 
на ворожий дозор, і були перестріляні. Добре, що не цінні бійці, а більшою частиною молоді 
злодюжки. Але це стало уроком для інших лише для даного варіанту подій. У кожному новому 
випадку дурні мужлани повинні були отримати нового уроку з новими жертвами. Наприклад, у 
безпосередньому наближені до окопів російських добровольців та козаків та ще й вночі дурні 
ополченці вирішили класно повечеряти і розпалили вогнище, поставивши на вогонь казан із 
шурпою. В ході приготування їжі вже випили чачі. На зауваження Григорія, що вогнище виразно 
проглядається з боку супротивника й викличе вогонь снайпера, «підлеглі» в грубій формі 
зауважили йому, щоб не вказував їм, як жити і не непокоїв дрібницями, не заважав жити. 
Григорій тоді спересердя кинув, що жити їм залишилось якісь хвилини. Лиш тільки він відійшов 
за дерева, метрів на тридцять, як з боку росіян прилетіла граната з РПГ7, влучивши просто в 
казан! Результат – двоє вбитих, п’ятеро поранених і, на додачу, обварених кип’ятком та 
обпечених жаром з вогнища, що вибухом розкидало навколо. Якби це була мінометна міна, то 
трупів і поранених було б значно більше. Після цього накази Григорія виконувались беззаперечно,
але двоє чи троє особливо затятих ідіотів при цьому все одно не могли змиритися з таким 
положенням справ і іноді виявляли незадоволення в колі «рядового» складу, але не були 
підтримані, історію цю було доведено у відкриту на зборах до відома Вашахідзе, і тоді запеклих 
порушників піддали остракізму: спочатку відняли зброю на користь новачків, що показали себе 
бійцями ( «бойовиками», як висловлювалися тоді грузини). Ми, мовляв, знайдемо вам роботу 
полегше і без ризику – і поставили підносчиками харчів та боєприпасів. Але в той же час 
пильнували, щоб ті не втекли. Тай й куди тікати – всі з одного міста. Ще одну «бочину запореш», 
і тікай, не тікай, а до рідного дому не повернешся. Отак і воювали до самого відступу з Абхазії. 
Вже в Самтредіа ці людці попросилися «на дємбель», в склад мирного населення, співчуваючого. 
Певна річ, їх відпустили, але приглядали. Хоча і на той бік, до звіадистів, їм шляху не було, 
оскільки вони вже встигли відзначитись пограбуваннями сусідів, що співчували Звіаду 
Гамсахурдія та його «армії».

Отакою була «революційна» дійсність грузинського тогодення. Лінія розподілу, як завжди в 
таких випадках, проходила навіть через родини, родичів. Багато грузинів підтримували Звіада 
Гамсахурдію. Мені дуже сумнівно, що він був «кривавим тираном». Крім того, що він був 
націоналістом і щиро любив свою Грузію, він до того ж ще спробував не давати красти та 



грабувати підлеглим Джаби Іоселіані та Тенгіза Кетовані. Ті ж двоє вирішили позбавитись 
незручного президента, повалили його, примусили тікати з країни. Але й себе загнали в куток, 
поставили тим самим в міжнародну ізоляцію – з ними ніхто не бажав навіть бачитись. Отож вони 
вимушені були їхати до Москви на уклін до Едуарда Шеварнадзе, щоб той погодився стати 
номінальним головою держави. Саму ж державу вони не в силах були втримати – рано чи пізно їх 
би самих знищили б або росіяни, або звіадисти. Політичної перспективи у них не проглядалося, 
хоч якої не будь. І в будь якому випадку. Але вони вперто не хотіли бачити цього очевидного 
факту. І це притаманно багатьом представникам східних народів, в числі яких і кавказькі. Тому 
хтось один жорсткий, але адекватний займає там верхівку і править досить довго. Бо опозиція 
там, здебільшого, не вміє, а іноді просто не хоче бачити реалій. Реалії приводять її в ступор. Це 
— так звана «жіноча логіка».

Так Григорій потихеньку ставив мене у курс справ. Впливати на щось там було годі й думати. 
Але спостерігати – дуже цікаво, до того ж і повчально. Тому треба було орієнтуватись в цьому 
усьому.

Між тим ми ознайомились з одиницею бойової техніки, бойовою машиною реактивної артилерії 
БМ21 («Град») польового реактивного комплексу 2К51 ( в комплекс входять, крім бойової 
машини, що являє собою самохідну пускову установку на автомобільному шасі, ще транспортно
заряджаюча машина 9Ф52 та сам реактивний снаряд М21ОФ, або ще 9М22), що знаходилася на 
відкритій стоянці. При контрольному огляді було виявлено, що машина хоча й новенька ( 1990 
року випуску), але вже знаходиться у жалюгідному стані. Бойова машина була відбита у 
російсько – «абхазьких» сил в ході боїв за Сухумі. Потім її відібрали у наших армійців, що 
відступали з залишками грузинської армії, звіадисти. Але і в них вона довго не протрималась – в 
результаті наліту самтредійських «Мхедріонівців» на припустиму штабквартиру Лоті Кобалія 
цей поодинокий «Град» дістався їм. На буксирі «Града» відтягли аж в Кутаїсі, де машину, 
зрешечену кулями ( «Града» намагалися привести в неприродність автоматним вогнем), як 
могли, відремонтували. І це, треба сказати, вдалося. За виключенням прилада управління 
стрільбою ( ПУС – він стоїть у кабіні посеред приборної дошки (т.зв. «торпеди») між водієм і 
командиром машини), пробитого кулею. Він тепер міг забезпечувати тільки поодинокі пуски. Та 
й «дистанційки» — такого ж пульта, тільки на довгому кабелі, що намотувався на спеціальну 
катушку,  не було! «Дисtанційка» призначалася для стрільби з укриття у випадку 
артилерійського, авіаційного чи іншого обстрілу супротивника по нашій вогневій позиції.

Тобто в даному випадку можна було вести стрільбу лише з кабіни і лиши поодинокими пусками в
ручному режимі, повертаючи пусковий ключ ( чи ключ вогню, як його називали в деяких 
артилерійських частинах Радянської Армії). Цей металевий ключик з немагнітного сплаву 
вставлявся у гніздо прибора управління стрільбою (ПУС) і повертався на потрібну кількість 
пусків, або на поодинокий пуск. В Радянській Армії ці ключі зберігались вдома або у командира 
батареї ( в Союзі), або у старшого офіцера батареїкомандира першого вогневого взводу. 
Ключики ці всі були на міцних шворках. І командири бойових машин ( штати дивізіонів писались 
різними кадровикамикомплектовцями, тому посади сержантіввогневиків іменувалися або 
«командир орудія( бойової машини), або «командир расчьота»( тобто «обслуги» або «залоги»)). 
Сержанти носили їх на шиях, прив’язані за шворку, на навчаннях з бойовими стрільбами, або на 
особливо відповідальних тактикостройових та тактикоспеціальних навчаннях. Тут, до речі, 
Григорій також носив свій ключ вогню разом з натільним хрестиком. Хтось з росіянартилеристів



з колишнього гарнізону в Кутаїсі пояснив йому епохальне значення такого ключа. Залп без нього 
здійснити неможливо! Нас, одначе, виручала особливість, що можна поодинокими пусками 
робити і залп в скільки завгодно в розмірах зарядженого в пакет направляючих, весь час 
повертаючи ключ вогню, тобто роблячи ті ж поодинокі пуски підряд один за одним. Навіть 
виходило скоріше. В Перечинському артилерійському полку сержанти – реактивники 
примудрялися в такому режимі здійснювати повний залп ( 40 ересів) на секундупівтори скоріше,
ніж в автоматичному режимі при штатній установці ПУС. Тоді як штатний ( конструкційний) 
темп вогню – два пуски на секунду. Таким чином в автоматичному режимі всі сорок снарядів 
вилітали з пакету направляючих за двадцять секунд. Але якщо потренуватись, то в ручному 
режимі цей темп вогню можна навіть трошки перевищити. В основу електричного механізма 
пуску покладено звичайний кроковий шукач. Єдине, щоб якомога менше збивалася наводка, 
пускові направляючі труби встановлено не підряд, а таким чином, щоб снаряди в повному залпі 
сходили почергово з  протилежних боків, щоб компенсувати відхилення попереднього пуску. 
Також особливість залпової стрільби реактивними снарядами з однієї установки полягає в тому, 
що перші ереси утворюють ніби аеродинамічний «коридор», в який втягується решта снарядів 
залпу. Тому залпова стрільба реактивних систем залпового вогню відчутно ефективніша за 
поодинокі пуски у аналогічних метеорологічних та балістичних умовах стрільби. Ці особливості 
чітко трактуються правилами стрільби наземної артилерії: реактивна артилерія застосовується на
зразок ракетних підрозділів, ведучи вогонь відразу залпом без пристрілки, на основі повної 
підготовки даних для стрільби з урахуванням всіх щонайменших відхилень метео та балістичних 
умов стрільби від табличних умов ( тобто таких фіксованих умов, для яких розраховано правила 
стрільби, наприклад температура повітря та заряду +15*С, атмосферний тиск 750 мм 
рт.стовпчика, висота 0 м над рівнем моря, вітер дорівнює 0 на всіх висотах, тощо). Зокрема, в 
разі неможливості виконати всі умови для повної підготовки, немає іншого виходу, як проводити
пристрілку цілі. Починають її в реактивній артилерії поодиноким снарядом, але далі 
продовжують групами по двачотири снаряди, такими собі мінізалпами. І після відразу дають 
залп на ураження. Іноді пристрілку проводять проти правил, намагаючись засікати точно за 
допомогою приладів кожний розрив, вираховуючи середнє арифметичне, щоб зкомпенсувати 
відступ від правил. Але це буде не зовсім вірно. Урахування батарейних поправок в такому разі 
буде не зовсім повним і в мінливих метеоумовах ( особливо у горах) центр залпу відхилиться у 
той чи інший бік.

Що до стрільби прямою наводкою, то вона може використовуватись у виключних випадках з 
метою самооборони вогневої позиції і при відсутності у напрямку стрільби своїх військ, оскільки 
можливі зриви ересів з направляючих та в наслідок значного табличного розсіювання торкання 
землі ( і, відповідно, вибух) приблизно до чверті снарядів з залпу. Щоправда, Афганістан ( та інші
гірські умови), Монголія а також досвід морської піхоти та артилерії, що обороняє узбережжя 
( Сахалін, острови) додає до способів стрільби реактивної артилерії напівпряму наводку, коли 
відстань до цілі велика, але ціль спостерігається в оптичні прилади, або й неозброєним оком, від 
місця стояння бойової машини. В будь яких випадках необхідно вводити поправки на приземний 
вітер. Для цього навіть окрема РСЗО повинна мати комплект метеоприладів, особливо вітроміра.
Це пов’язано з фізичними особливостями руху реактивного снаряду: на відміну від звичайного 
артилерійського снаряду, що після вильоту з дула має найбільшу швидкість і потроху лише 
втрачає її внаслідок супротиву повітря, ерес на початку польоту, при сході з направляючої має 
найменшу швидкість, а найбільшу – в кінці активної ділянки траєкторії в момент закінчення 
роботи реактивного двигуна, і лиш після того летить по балістичній траєкторії ( як вільно кинуте



тіло). Отож в момент набору швидкості на нього найбільше впливає лише приземний вітер, який 
придає не розігнаному снаряду в цей час найбільші відхилення, які враховуються за окремими 
графіками ( чи таблицями стрільби). Правила стрільби вимагають враховувати ці поправки навіть
при стрільбі прямою наводкою, хоча б на око, приблизно! Це обов’язково! Колись мене навчив 
начштабу дивізіону гвардії майор Смаковий визначати швидкість та напрямок приземного вітру 
( при відсутності метеоприладів) за допомогою порваного на дрібні шматочки паперу: залазиш на 
кабіну БееМки і кидаєш вгору над собою жменьку цього порваного паперу – на скільки метрів і 
куди розсіє вітром цю рванину, такий і напрямок та швидкість вітру, все відносно просто. Це 
знають усі реактивники. Чи найбільш практикуючі. Також є декілька інших способів визначати 
приземний вітер по зовнішнім ознакам – дим з труб, нитка в руці, носовичок, підшивка, верхівки 
дерев, тощо. В Грузії доходило до смішного – слухали прогноз погоди – яка очкується 
температура, швидкість (слабкий, помірний) та напрямок ( північносхідний, південний, тощо) 
вітру. Чисельно приймали для себе якесь значення та по ньому входили в графік чи у таблиці 
стрільби. Визначали приблизні поправки та здійснювали при стрілочний пуск.

Ото ж, рано, чи пізно, поставало питання про  застосування такої наявної сили по супротивнику. 
Інакше він застосує по тобі щось подібне. Противник вже накопичувався у Абаші, селищі 
міського типу, віддаленого від нашого міста одноіменною річкою але поєднаного з нашою 
територією залізничношосейним мостом. Розпочати наступ на нас звіадистам заважала лише 
кампанія з по грабунку місцевого населення, яка затяглася.

Помітивши, що я став затримуватись біля РСЗО, Гія Вашахідзе поцікавився, чи не знайомий я з 
«катюшею» поближче. Отримавши ствердну відповідь і навіть переглянувши моє старе радянське
офіцерське посвідчення, де були записані всі мої посади у військах під час проходження служби, 
Гія пішов до наших домовлятися про відрядження мене в якості діючого радника ( щось на зразок
«граючого тренера») до артилерії самтредійського «Мхедріоні». Він очікував, що найближчим 
часом кількість артилерії в Самтредія збільшиться.

Тобто будучи начебто радником, треба було б знаходитись з підрадними у відповідальні моменти
боїв. Питання було вирішено у самому позитивному ключі, і я приступив до занять зі спеціальної 
та технічної підготовки зі своїми артилеристами. Свого коханого гранатомета я передав  політ 
референту Ворону, який під час безпосередніх боєзіткнень діяв у якості гранатометника, 
кулеметника радиста чи автоматника, дивлячись по тому, яка спеціальність була в цей момент 
необхідна. На строковій службі він був висококваліфікованим радіотелеграфістомЗАСівцем, 
командиром відділення чи екіпажу і досі не розучився працювати на ключі. На «цивілці» він теж 
не переставав цікавитись військовою справою і підвищував свої знання читанням військової 
літератури, практично займався пошуками на місцях боїв обох воєн, вільно читав топокарту, та 
взагалі набув притаманне багатьом копачам інтуїтивне відчуття рельєфу місцевості. Карта і 
реальний ландшафт дивним чином поєднувались у нього в голові. Та й решта нашої «маленької 
стаї» також мала певний досвід військової служби («Бур», «Кавун», Марчук, «Доктор» або 
реальної війни – Тополя), але й були такі, що служби не бачили, але тут відчували себе, як риба у
воді: «Селдом», «Крона», «Зелений». А Іван з Полтави, наприклад, служив строкову в 
будівельних військах, але при першому ж боєзіткненні показав себе на відмінно. І це не дивлячись
на те, що в нього офіційні органи визнали виразку шлунку та плоскостопість. Він був хоробрим та
розважливим. Пересувався в бою нормально. Мені здавалось, що в нього є бажання побачити на 
тому боці не лише якихось абстрактних росіян та звіадистів, а своїх військкоматських 



працівників. Уявляєте собі здивування військкоматівських товстих офіцерів та докторів, коли їх 
раптом вб’ють не за те що відправив до армії і у зону бойових дій, а за те, що знехтував людиною!
Бажання воювати, волонтерство (справжнє військове, а не збочене сучасними толерастами
гуманітаріями), мілітарний інстинкт людини був незрозумілий саме кадровим військовим.

Отож і в підрадній артилерії справи обстояли не так вже й погано. Всі грузиниартилеристи мали 
бойовий досвід і бажання та сякетаке вміння воювати. Григорій був фізиком і математиком за 
фахом. Алмас – «пожизнєним воділой». Щоправда з ЗІПа ( запчастини, інструменти, 
приналежність) не було нічого, навіть тента на пакет направляючих, а з оптичних приладів – лише
панорама  Але бойова машина була здібна воювати і з таким мізерним бойовим забезпеченням. 
Що обнадіювало, так це те, що були топографічні карти радянського зразку ( «кілометрівка»), а 
місцевість рясніла місцевими предметами, знаками та орієнтирами. Відсутність бусолі для 
орієнтування пакету направляючих прийшлося замінити звичайним зняттям готового кутоміру з 
топографічної карти, а саму БееМку виставляти для здійснення залпу прямо на контурній точці, 
що чітко позначена на карті: перехрестя доріг або вулиць, міст, пересікання комунікацій та 
мереж ( наприклад пересікання дороги з лінією електропередач, тощо)

Частина 16.

 Інформаційнопсихологічна складова громадянської війни.

 Тим часом обстановка змінювалася хоч і не занадто швидко, але все ж динамічно. Звіадисти, що 
накопичились в Абаші, стали подумувати про наступ на Самтредіа. Так доносила наша, тобто 
мхедріонівська, агентура. В той же час звіадистська агентура діяла і в нашому запіллі, в 
Самтредіа. Взагалі, грузинська агентура, що з того, що з цього боку – це щось особливе. За 
браком інформації поширювалися чутки одна фантастичніше за іншу. Місцеве телебачення та 
радіо не працювали. Можна було тільки «зловити» через «тарілку» тбіліські та іноді московські 
канали. Хоча серед озброєних людей, особливо під час якогось «руху», з’являлися і озброєні 
телевізійними камерами одинаки, дуже рідко – двоє: оператор та репортер. Одинаки, як правило,
були стрингерами. В принципі, їх могли пристрілити, посадити до в’язниці, просто відняти 
апаратуру та побити. Певна річ, у них були якісь документи, зовні дуже правдоподібні, про 
приналежність до самих відомих телерадіоінформаційних компаній світу ( «Асошиейтед Прес», 
«Рейтер», «Юнайтед Прес Інтернешенел»), але ці папірці не давали їм жодної гарантії життя ( я 
сам ледве не застрелив стрингера, що попався під гарячу руку). Тим більше, наші супротивники 
особливо їх не жаліли. У звіадистів користувались відносною недоторканністю лише 
«акредитовані» репортери, що подавали інформацію толерантно до них. А от в наших теренах 
«бродячим» журналістам везло більше – загальна налаштованість до них, навіть до російських, 
була доволі поблажливою. Ризикові росіяни, включно з «останкінськими», навіть зловживали цим
відношенням, торгуючи розвідувальною інформацією, прикриваючись «цивільною наївністю». 
Журналістам, за якимось негласним, що встановився якось по ходу війни, звичаєм, особливо тим,
що вже якось примелькалися, переходити «лінію фронту» іноді по два рази на день, то в один, то 
в інший бік. За цієї особливості зберегти щось в таємниці було майже неможливо. Приклади такої
особливості «інформаційної війни» доходили до абсурду, викривляючи дійсність до такого 
ступеня, що іноді сама нереальна ідіотська інформація «слухачами» та «глядачами» сприймалась
за об’єктивну дійсність, яка, між тим, за декілька днів розпадалась і виявлялось, що все зовсім 
навпаки. Спочатку це викликало в тої чи іншої сторони страшенне здивування та зачудування. З 



часом таким змінам переставали дивуватися. Стало цілком пересічним явищем така раптова 
«зміна декорацій».

Наприклад, коли до Тбілісі прилетіли перші одинадцять унсовців, ще не озброєних, а лише 
одягших у літаку напіввійськові однострої, то російське телебачення за чотирип’ять годин 
передало, що в Тбілісі висадився десант(!) в кількості цілого полку (!) українцівзападенців. 
Певна річ, сказано це було з провокативною метою формування образу ворога у звичному для 
пересічного росіянина «середньої смуги», що встиг з ранку похмелитися. Намагалися навіть 
представити справу, начебто у «висадці» прийняв участь штатний полк Збройних Сил України. 
Найбільш зачудовує те, що російське командування чомусь повірило телебаченню, а не власній 
розвідці, до речі, доволі об’єктивній. Результатом діяльності ОРТ стала дезінформація своїх 
військових, особливо починаючи десь з полковника і вище, та піднесення погорди унсовського 
підрозділу, який вже «охрестили» полком. Треба було хоч якийсь час підтримувати у 
супротивника таку думку. І вже якось так повелось, що «назва» підрозділу нижче батальйону не 
опускалася, хоч в найкращі часи, наприклад перед захопленням Шроми, не перевищувала 
півсотні багнетів.

Другий приклад, Десь навесні 1993 року грузинські урядові сили вимушені були здійснити кроки 
з взяття під контроль державного кордону з Росією. Рушили на трьох десантних баржах. 
Експедицію готували в умовах суворої секретності. Як же були здивовані і розлючені бійці, коли 
спіймали по переносному радіоприймачу хвилю тбіліського телебачення, де почули «репортаж»  
про хід операції та переможну реляцію про завершення  заходу, що ледве встиг розпочатися. Вже 
на довготі Гудаути каравана було перехоплено російським сторожовиком, що змусив експедицію 
повернути до берега, де на пляж прийшлося висаджуватися під кулеметним вогнем абхазів і 
прориватися до своїх основних сухопутних сил вже берегом, не виконавши завдання. І пізніше, 
під час веснянолітньоосінньої військової кампанії в Абхазії телебачення та преса своїми 
«прямими включеннями» з району бойових дій вносили плутанину в дії військ, окремих 
підрозділів та штабів, як з грузинської, так і з російської ( ну, типа, абхазької) сторони. 
Вищестоячі штаби завжди нехтували доведенням поточної розвідувальної інформації про 
нагальну тактичну обстановку, щоправда в радянській та російській арміях це робилось від 
зневаги над особовим складом ( сам служив у штабі 128ї дивізії півтора роки, так мене старші 
офіцери спеціально навчали, щоб підлеглі підрозділи нічого не знали, а тільки дивилися в рот 
старшому начальнику і вірили будь якому його висеру), а у грузинських змішаних підрозділах – 
від «бардаку», що існував у цих змішаних збіговиськах. А треба віддати телебаченню та пресі 
належне, вони через деякий час після початку військової кампанії наловчилися іноді робити дуже
наближені до правди репортажі. Особливо під осінь вони стали чітко сповіщати про розстановку 
сил, тобто хто займає той чи інший населений пункт.

Грузини по наївності та демократичності, а іноді і легковажності, часто давали доволі наближені 
до правди інтерв’ю, а російська ( абхазька) сторона намагалася всіляко притиснути навіть своїх 
журналістів, вважаючи таке вільне переміщення їх в районі бойових дій неприпустимим, а також 
неприпустимим розповсюдження правдивої інформації про бойові дії, розташування та 
пересування військ, та, особливо, про їх наступні наміри. І все ж при усій цій круговерті та 
мімікрії репортажі ( і загальна картина, що складалася на їх підставі) була найбільш правдива 
саме у першій половині 90х років. Були дійсно незалежні ( хоча б на деякий час і в деякому 
місці) телевізійні та радіо канали складали приблизно вірну в загальному відношенні картину, а 



друковані засоби масової інформації – більшменш адекватну подіям аналітичну інформацію. 
Певна річ, така інформація розлючувала російські спецслужби, політиків та безпосередньо 
військових. Крім відвертого вигнання та переслідування впритул до вбивства, певна річ, 
представникам ЗМІ надавалася неправдива інформація, яка спонукала б останніх приймати 
невірні рішення та відповідно видавати неправдиві репортажі в деяких випадках.

Поступово, після першої чеченської війни росіяни навчилися «працювати» зі ЗМІ, абсолютно 
ізолюючи район бойових дій від «неакредитованих» та стрингерів, а наближених, тобто 
акредитованих, возячи за програмою по певному маршруту чи на певні об’єкти.

Українські військові та урядові керівники, користуючись поки що мирним часом в Україні, поки 
що не вбивають журналістів, а просто надають їм в разі потреби неправдиву інформацію з метою 
досягання тактичної раптовості в питаннях, пов’язаних з деякими заходами мирного часу – 
військовими навчаннями, зокрема міжнародними, які весь час намагаються зірвати 
антиукраїнські сили. Певна річ, про дійсний час якого не будь заходу, наприклад конференції про
відкриття навчань «Сі Бриз», сповіщаються лише свої, перевірені репортери та журналісти, які в 
необхідний( часто останній) момент сповіщають решту проукраїнського пулу, і, навпаки, 
сповіщають невірний час антиукраїнським колегам, які, в свою чергу, сповіщають різних 
проросійських організаторів антинатовських та антиукраїнських демонстрацій. Часто 
тележурналісти і телерепортери роблять це за прагнення зманіпулювати сторонами так, щоб 
отримати собі найбільш красиву новинарську картинку того, чи іншого  характеру. Наприклад, 
проросійські намагаються представити кількість демонстрантів значно більшою, ніж є насправді. 
Крупним планом ловлять найбільш емоційно збуджених «акторів першого плану», які починають 
їм городити в об’єктив різну маячню. Проукраїнські ж та незаангажовані репортери та оператори 
намагаються дати найбільш смішну «картинку», виставляючи тих чи інших фігурантів у вигляді 
блазнів та міських божевільних.

Стрінгери на військових дорогах Сакартвело знімали громадянську війну такою, якою вона є. 
Просто з поміж загальних планів «озброєного народу», в цивільному чи напіввійськовому одязі 
вони намагалися виловлювати когось більшменш дійсно військового. Такого, яким наприклад 
був тоді я. Певна річ, особа, що майже не розмовляє грузинською, але в відносно новому, 
підогнаному за фігурою, однострої, з пістолетом в службовій стройовій кобурі, російським АКС
74 ( хоч і без підствольника), з повним підсумком запасних магазинів, радіостанцією «ВокіТокі» 
(хоч і абсолютно непрацюючою), в касці, зістрибує з підніжки «Града»( на базі дизельного 
«Уралу») відразу приверне увагу досвіченого професіонального «дикого» телеоператора. Але 
безпосередньо мені такий трапився лише один раз. Пізніше я сам пожалкував, що не взяв з собою 
свою стареньку «Зміну8». Хіба що фотографувати було б дозволено лише себе. Хлопці, в 
основному, із сумнівом ставилися до такої перспективи – можна потрапити під увагу СБУ; так 
навіщо надавати їй зайві викриваючі матеріали, які могли б використовувати хоча б якийсь час у 
вигляді доказів.

Щоправда, такі докази не переконуючі, і будь який адвокат міг би їх легко розбити. Одначе 
посидіти прийшлося б максимальний строк утримування за слідством – до півтора року. Ми тоді 
вже продумували можливі наслідки. Хоча вкримінальному кодексі і не було тоді жодних натяків 
на «найманство», але ми не ивключали, що можуть з’явитися. І виявились правими. А до того в 
українському кримінальному законодавстві, що базувалося на радянському кримінальному 



кодексі в редакції 1961 року, взагалі навіть поняття не було такого. Воювати за кордоном за 
радянським законодавством можна було скільки завгодно. Не можна було чинити особливо 
небезпечних злочинів проти своєї держави. А проти інших – за це не було ні слова. Й то ж, 
скільки необ’явлених воєн і інтернаціональних допомог здійснював тоді Радянський Союз!

Так, що для закарбовування цієї історичної епохи «перехідного періоду» треба було таки знімати
хоча б загальні плани! Щоправда, використовувати й такі фото можна було б тільки через 
декілька років. Але можна ж було б! Певна річ, прийшлося б ховати плівкинегативи якісь 
роки… Втім, для автора є завжди один залізний виправдальний фактор: воєнний кореспондент 
( не важливо, чи на службі в якійсь армії, чи «стрингер»«фріленсер».

Про це я пожалкував і пізніше, в колишній Югославії. Ото ж бо ніколи не треба нехтувати 
можливістю закарбувати історію!

Отож бо, за браку розвідувальної щоденної інформації у «військах» вплив поданої «бродячими» 
ЗМІ , переданою тбіліським телебаченням та радіо «Свобода», «Голос Америки» та БіБіСі, а 
також іноді й російським ОРТ та ще деякими каналами надавали відносно велике значення. 
Тобто, ця інформація мала мале запізнення і дозволяла приблизно орієнтуватися в ситуації з 
запізненням у дватри дні, а в окремих випадках – і менше ніж за добу! Подібних показників на 
той час було досягнуто вперше на пострадянському просторі, поступаючись тільки 
оперативності Пітера Арнетта, що вів репортаж про війну онлайн з даху якогось багдадського 
готелю під час першої іракської війни! Це було проривом.

Щоправда, російським каналам довіряли мало, майже не довіряли, вважаючи Росію ворожою 
країною, яка не йде на відкриту агресію проти Грузії тільки з огляду на думку світового 
співтовариства. Коло тих, хто відносно довіряв російським ЗМІ хоча б тричотири години після 
подачі інформації, обмежувалося людьми старшого віку з низькою освітою та вузьким 
кругозором. З черговим нальотом російської авіації або ракетноартилерійським обстрілом 
російських кораблів довіра до російського радіотелебачення пропадала миттєво. Але й такою 
недовірою можна маніпулювати, подаючи, що найпростіше, інформацію, від протилежного. Якщо,
наприклад, російський канал і передавав правдивий сюжет, то йому не вірили.. Особливо, на 
перших порах. До того ж російські ЗМІ змішували правду з абсолютним вимислом. Також 
застосовувалась така технологія (чи то «фішка») інформаційнопсихологічної війни, як подача 
різним сторонам конфлікту одночасно різних сюжетів про одну й ту ж подію ( одне й те ж 
питання), в один і той же час, на різну аудиторію ( на «абхазьку» та грузинську сторони). Тобто 
кожна воююча сторона чула «своє», призначену саме їй трактовку подій чи загальних питань.

Наприклад, РТВ на «Чорноморському узбережжі Кавказу» в один і той же час, наприклад о 19й 
годині, видає в ефір випуск новин: для абхазів – один, для грузинів – зовсім інший ( зноска – 
зараз так роблять багато інтернетЗМІ, наприклад той же «Кореспондент.нет» має дещо 
відрізняючи одне від одного український та російський варіанти.). Тобто кожна воююча сторона 
чула «своє». Певна річ, це впливало лише на обмежену аудиторію ( саму малоосвічену та 
малокультурну, а також з некритичним мисленням) і то на обмежений нетривалий час. Але все ж 
таки іноді вся ця брехня робила свою справу, зчиняючи на якийсь обмежений час паніку та 
невпевненість у грузинських рядах та, з іншого боку, спонукала «абхазів» ( тобто, російських 
«козаків», добровольців Конфедерації народів Кавказу, армян, «російськомовних», тощо) 



раптово кидатися в наступ на самих надійних грузинських ділянках оборони, несучи відносно 
великі, як для такої війни, великі втрати, метою чого, було, ймовірно, більше розізлити це 
збіговисько. Загальним же чином такий пропагандистський прес досяг постійного дещо гнітючого
впливу на грузин, що в цілому складало несприятливий психологічний фон.

Загалом я б зробив би такий висновок, що хоч тодішня російська пропаганда і була безладною, 
але вона тількино вирвалася з під контролю КПРС, всмоктала всвої ряди багато ентузіастів, 
котрі попри бардак і у власних головах, і у власній державі, все ж зрушили цю справу з місця й 
відкинули «на обочину історії» професійних партноменклатурних «спеціалістів» цієї справи. Вся 
ця російська гопкомпанія веселенько так, хто в ліс, хто по дрова, але своє завдання виконали на 
тверду трійку, не менше. Зараз їм не вірять навіть у самій Росії.

Іншим джерелом розвідувальної інформації була звичайна болтовня, балаканина безалаберних 
грузинських товаришів, від хвалькуватості, від бажання показати свою значимість, просто від 
нестриманості військову таємницю не можна було довго втримати, якщо вона не торкалася дуже 
обмеженого кола близьких товаришів з командування. Пеквна річ, різні товариші щодрібніше, 
родичі та приятелі ображались, коли їм не довіряли військових таємниць. Щоправда, після 
катастрофи в Абхазії такі образи поменшали – багато хто показав свою нікчемність, а решта, 
кому пощастило, боялися зганьбитися припершому ж випадку. А так родичі вибовтували 
родичам, приятелям. Ті дзвонили ( телефонний зв’язок всередині Грузії працював бездоганно!) в 
Абашу своїм родичам («А наши завтра нападут на ваших!») і розповідали те, що дійсно бачили на
власні очі вперемішку зі своїми самими вигадливими фантазіями. Одначе критично мислячі 
індивіди цілком могли профільтрувати навіть таку інформацію і знайти ній маленькі зернини 
правди, з яких потім складалась загальна, більшменш близька до істини, картина.

Ось така от складалася обстановка, тактична. І в цій обстановці треба було діяти. Тим більше не 
можна було відкладати, оскільки «воїнство» Лоті Кобалія разом з чеченами та російськими 
«козаками» вже втомились від одно образного грабування населення Абаші і поглядали в бік 
Самтредіа і далі на Кутаїсі. Лоті Кобалія вже висловлювався, за даними агентури, про парад в 
Тбілісі. Не виключено, що він і сам бачив себе президентом Грузії, а не Звіада Гамсахурдію, якого
зараз міг використовувати, як прапор. А оскільки ніяких реальних збройних сил в Самтредіа не 
було ( здеморалізовані після поразки в Абхазії «Мхедріоні» та міліція в розрахунок не йшли), а, з 
іншого боку, збройний потенціал залишався значним, в тому числі артилерія, різного роду вже 
згадана легка бронетехніка та два танки Т55, то треба було щось робити. Отож одного разу Гія 
Вашахідзе викликав Гію Лежаву до себе,  а потім чомусь  тихенько і мене. В кабінеті директора 
спецшколи на всю стіну була картасклейка масштабу 1:100 000 («кілометрівка»)  майже 
половини Грузії від морського узбережжя до східних околиць Кутаїсі. На столі в нього 
знаходилося ще декілька топографічних карт «півкілометрівок» та 1:25 000. Він роздивлявся їх 
та міряв різні відстані лінійкою. Спитав у Лежави про максимальну відстань стрільби з БМ21, 
його технічний стан, про запас снарядів. Снарядів було лише двадцять дві штуки, на пакеті 
направляючих було пошкоджено в минулих боях попаданням гранати від підствольника чи з 
АГСа два верхніх правих стволанаправляючих: були подряпини та вищербини, а з середини на 
внутрішній поверхні труби була дірочка з маленькими рваними краями, що злегка промацувалися
пальцем. Можна, в принципі, було ризикнути зробити пробний пуск з цього ствола, але Гія не 
хотів ризикувати. Я ж після армії готовий був наплювати на всі перестраховки. Але «Град» був 



не мій, а пацанів. Вони за нього декілька раз вступали в перестрілку і навіть ходили в якесь 
подобіє атаки чи просто напад, а потім тягли пару сотень кілометрів, ремонтували на заводі. Він 
був тепер і деяким символом військової могутності, високої боєздатності та високого авторитету
самтредійського «Мхедріоні», тому ризикованих експериментів вирішили уникнути. Поставала 
задача – як раптово, зберігши таємність, і вчасно, до того ж нанести артилерійський удар по 
скупченню ворога в Абаші.

Частина 17.

Сказати, чи я хвилювався перед першим реальним бойовим завданням, я б не сказав. В 
повсякденному житті тут, в Самтредіа зокрема, і в Грузії взагалі я непокоївся більше: як вийти з 
будинку – озирнутись навкруги, щоб не виявилось десь п’яних, що балуються зі зброєю. Де і як 
пройти, якою вулицею, якою стороною вулиці – де більше природних укриттів, де може бути 
небезпечніше при безладному артилерійському обстрілі з боку Абаші, за якими стінами ховатись,
а від яких триматись подалі. Тощо… А тут, як підготовка до учбового заліку чи просто службова
нарада на науковому грунті.

Гія спитав, звідки може стріляти «Град» по Абаші. Я відповів, що реально, фізично він може 
стріляти хоч з двору нашої «школи спеціального призначення», де він і стоїть під стінкою 
столової. Максимальна відстань польоту снаряда – двадцять кілометрів. Дістав з сумки  Правила 
стрільби та управління вогнем наземної артилерії. Показав особливості стрільби (і розсіювання) 
снарядів реактивної артилерії, намагаючись бути якомога лаконічнішим. Треба було, щоб людина
непричетна до артилерії, фізики і математики зрозуміла відразу саму суть на науково
популярному рівні. Вашахідзе зрозумів все відразу. Також пояснив суть (нічого не можна було 
ніде розповідати, навіть своїм унсовцям). Смисл ситуації полягав в тому, що, як вже згадувалось, 
менгрельське воїнство «хрестоматійного містечкового єврея» Лоті Кобалія втомилося грабувати 
місцевого обивателя й, педальоване чеченськими «компанійцями» та російськими «козаками», 
стало збиратися біля абашського райвідділу міліції (ну чому вони, грузини,так сакралізували 
«околоток»?!) Головне, що раптово занепокоїло Вашахідзе і було стовідсотковою ознакою 
незабаром початку штурму, це прибуття до звіадистів відремонтованої бронетехніки: від трьох 
до п’яти БМП1, одного – двох БТР60, двох чи трьох ЗУ23 на базі ЗіЛ131. Також налічувалось
до півтора десятки різних вантажівок та автобусів. Все це залізо скупчилось безладно у 
провулках та вулицях навколо міліційного відділку. Щоправда, хазяйнували там не менти, а 
«бригада» Лоті Кобалія. В Грузії було творчо перепрацьовано постулати Леніна з приводу 
захоплення6 «Телефон, телеграф, мости в пєрвую голову». Телефонних станцій тут взагалі не 
чіпали, і він працював, не дивлячись на те, що за нього майже не платили (особливе положення!). 
Міським телефоном віддавались секретні накази, а міжміським – передавались розвідувальні 
відомості, іноді дещо фантастичного характеру. Запобігти початку наступу, бодай трохи 
відтягти його початок можна було тільки нанесши раптовий артилерійський удар по скупченню 
звіадистів  в Абаші. Можна було дати лише половинний залп, всього лиш двадцять два снаряди. 
Очікувати, поки довезуть від Джаби, з Тбілісі «КАМАЗ» ересів (два залпа, вісімдесят снарядів у 
ящиках) нема часу. Треба діяти негайно. Вже розповсюджено чутку, що наш «Град» їде до 
Кутаїсі і за снарядами, і на ремонт. Гія спитав моєї думки на цей рахунок. Я запропонував взяти 
дві радіостанції: одну – мені, другу — Григорію в беемку, потім зайняти вогневу позицію за 
межами Самтредіа десь на кілометрів тринадцять – п’ятнадцять (на цій відстані серединні 
відхилення за дальністю та напрямком приблизно рівні. Щонайменші для даного виду снаряду 



(без тормозного кільця), а еліпс розсіювання являє собою приблизне коло. Але для пристрілки 
потрібно випустити хоча б один снаряд, оскільки повну підготовку даних для стрільби ми не 
маємо можливості здійснити – немає ні метеорологічної станції, ні, бодай десантного 
метеокомплекта чи вітрової рушниці. Ото ж підготовка вихідних даних для стрільби може бути 
лише окомірною по карті. Я з другою радіостанцією зайняв би спостережний пункт десь на краю 
Самтредія, наприклад на цегляній водонапірній вежі в районі меблевої фабрики, уточнити 
скупчення техніки та животної сили ворога, обережно пристріляти спочатку поодиноким 
снарядом. А потім групою (залпом) в два снаряди і потім вже решту випустити залпом на 
ураження. Але Гія зауважив, що зі зв’язком слабенько, тобто взагалі – ніяк! Але «розвідники», 
що мешкають просто в Абаші, що вдень звіадисти займаються зачисткою, тобто грабують, а після 
часу ночі скупчуються в будинку міліції, де вечеряють, пиячать, шмалять коноплю й іншим чином
розслабляються. Під ранок засинають. Туди сьогодні приїхала «гвардійська бригада» з козаками 
й чеченцями, морд в двісті п’ятдесят кількістю. Є п’ять БМП, три ЗУ232 на ЗіЛах, та чотири Т
55.

Головною перешкодою було: зв’язок (тобто його відсутність) та прихованість дій. Тоді я 
запропонував пристрілювати вдень, а накривати – вночі. Умови стрільби в цей час наближалися 
до табличних. Всі ці дні стояв суцільний штиль – швидкість приземного вітру практично 
дорівнювала нулю, температура повітря була майже табличною, різниця між денною 
температурою та нічною була мінімальною: вдень щось 1718 градусів тепла, вночі – 1415. Тобто
всі значення групувались навколо табличної температури в 15 градусів. Тиск – 760 мм рт. ст., 
вологість ( і відповідно щільність) повітря 50=60 відсотків. Стояла чарівна сонячна грузинська 
осінь. Максимально сприятлива для точної стрільби артилерії. Григорій запропонував на підставі 
цієї думки розробити операцію наступним чином. Позицію зайняти зранку на пануючих висотах 
кілометрах в семи південніше Самтредіа. Виїхати туди ще заночі. Вдень пристріляти, а потім 
вночі, якщо до того часу нас не виявлять і не прийдеться тікати, дати залп тоді коли ворожа жива
(та п’яна) сила максимально скупчиться в одному місці, бажано в будинку місцевої міліції. А 
зв’язок здійснювати «колесами», тобто розвідники будуть їздити легковиком до Самтредіа на 
базу, в кабінет Вашахідзе, куди йому будуть дзвонити з Абаші з доповіддю про відхилення 
снаряду від міліції. Далі зі штабу «колеса» везуть відхилення (тобто їх числові значення) нам з 
Григорієм на вогневу позицію. Ми вводимо коректуру в установки прицілу та кутоміру та даємо 
групу в два снаряди. Операція з повідомлення відхилення повторюється. Ми вводимо останні 
коректури і чекаємо на команду зі штабу від Гії на уражаючий залп. Робимо залп і відразу ж 
згортаємось і газуємо кружним шляхом до Самтредіа.

Лишалось тільки сподіватись, що пристрілочні снаряди не зачеплять ні розвідників, ні мирних 
громадян, ні ліній міжміського телефонного зв’язку. А також що звіадисти не сполохаються і не 
визначать, звідки по ним летять реактивні снаряди. Вогнева позиція була майже в тилу у них і на 
фланзі, на неконтрольованій гірській території. Виїжджати разом з охороною вирішили відразу. 
Ніхто, крім нас (Вашахідзе Григорія і мене), не знав суті задуму. Кавун був в курсі, що я буду 
десь задіяний в якійсь артилерійській операції. В охорону Гія призначив найцінніших своїх 
людей. Поставив задачу охороняти «Град» при перегоні на ремонт. Подальше керівництво 
здійснювалось подачею окремих команд. Набрали провіанту дні на три. За місто виїхали окремо 
одне від одного. Вже за містом ми (БМ21 «Град» разом з екіпажем) й непримітна, бруднуватого 
кольору непевного визначення «п’ятірка» зі зв’язківцями. Охорона розташувалася під пакетом 
направляючих. Алмас, Григорій і я – в кабіні. До вечора кружним шляхом дісталися потрібного 



району, заїхали грунтовим, тракторним напевно, серпантином на некруту гірку загальною 
висотою десь під п’ятсот метрів, але з перевищенням над місцевістю всього лиш приблизно у 
двісті метрів. Так собі, пагорбок, один з багатьох біля горизонта.  До вечора зайняли вогневу 
позицію, тобто віднайшли прикриту зверху деревами галявину, де можна було поставити беемку 
так, щоб відразу навести пакет направляючих на ціль, але щоб гілля не заважало, в той же час 
прикриваючи нас зверху. Зорієнтувалися якомога точніше за картою та компасом (бусолі бо в нас
не було, як і будь якого іншого оптичного приладу), а також за допомогою бінокля та знання 
хлопцями досконально своєї місцевості. Виставили польову стежу , повечеряли, та полягали 
спати в обнімку з автоматами й гранатами попід рукою.

Ранком за допомогою тих же карти й бінокля, уточнили своє місце і місце цілі. Абаша з нашого 
місця стояння виднілася, як на долоні, і наші розвідники – охоронці разом з Григорієм та 
Алмасом врешті решт визначили, де ж там знаходиться той будинок міліції та при кутомірі 3000 
навели туди пакет направляючих. Виходила напівпряма наводка. Відстань зняли з карти 
(Григорій ще раніше дістав у Кутаїсі у своє власне користування півкілометрівку). Найбільша 
помилка у визначенні відстані у нас виходила не більше двохсот метрів від центра цілі (групової, 
до речі) навіть в наших доволі примітивізованих умовах. Пристрілкою всі наші ймовірні помилки 
способу підготовки вибирались би першими снарядом. Кут місця був щось з 020, поправки на 
приземний вітер, температури повітря, заряду й снаряду, тиск, щільність атмосфери взяли 
приблизно, на око. Григорій заспокоїв, що погода в цей осінній період тримається стабільно тиха 
й тепла. Так, що непокоїтись нам не треба. Зв’язківці завели «Жигуля», двоє сіли в нього і 
рушили до Самтредіа у штаб. Ми ж, почекавши, коли сонечко пригріє до табличної температури, 
помолившись, щоб не зачепило нікого непричетного, здійснили перший пуск й стали чекати на 
новини або ж на розшукові заходи ворожої сторони. В бінокля та в панораму приблизно 
визначили, що все ж таки мав місце переліт, десь ліворуч 67 тисячних.

А тим часом “колеса»  приїхали в штаб і чекали, що скаже звідти «розвідка». Тобто хтось із 
знайомих наших грузинів, грузинських друзів скаже по телефону, де впав снаряд на місцевості. 
Для цього їм, мешканцям Абаші, треба піти подивитися на місце падіння – на скільки сотень, 
десятків метрів воронка віддалена від міліції і в якому напрямку. Вашахідзе спочатку намагався 
добитися від них розташування воронки за напрямками по сторонах світу (північзахідсхід
південь). Ще варіант – вони могли просто вказувати, де саме знаходиться воронка. Вашахідзе – 
точно наносить її на нашу карту, яку привозять нам. Точка падіння вказується на карті, і колеса 
везуть карту нам. Ми за картою вимірюємо відхилення, вводимо коректури і повинні випустити 
групу в два снаряди.

Ми сиділи й чекали результату. Нарешті приїхали колеса й привезли добру звістку: наш снаряд 
нікого з цивільних не вбив, впав на городі в одному з кварталів. Ворог підозрював спочатку 
диверсію, потім авіаналіт  чи то кацапів, чи то урядової авіації з великих висот. Авіації там іноді 
приписували взагалі казкові властивості.

Ми ввели коректури в установки приціла та кутоміра на відхилення (карта масштабу 1:50 000) й 
відразу дали два снаряди. «Колеса» відразу помчали в Самтредіа. Живість та відповідальність, 
вмотивованість «зв’язкових» підвищилась, коли вони дещо зрозуміли, в якому задумі вони 
приймають участь. Ми ж тим часом, змінивши в черговий раз польову стежу, пообідали, чим 
послав добрий грузинський Господь. Цікаві відчуття дає смачна грузинська їжа з невеликою 



кількістю сухого вина під час відчуття достатньої небезпеки (ворог, якщо тямущий, швидко 
прислав би сюди розшукову партію). Але тупість і бардак «цивільних бандитів» нас поки що 
рятував. Очікування ми провели в деяких заходах розвідувальноохоронного характеру та 
бесідах з правил стрільби артилерії різного виду, а також їх вимушено неправильного 
застосування в «неправильній» війні.

Повернулися зв’зкові аж під вечір. Привезли мапу з позначеними відхиленнями. Також 
сповістили, що в Абаші все йде своїм чередом. Першого снаряду взагалі не почули, думали, що 
диверсія, хазяїв будинку допитували. Поки знайшли понівечену «папіросу»(ракетну частину), 
прилетіли два наступних, що лягли значно ближче до міліції. Спочатку вирішили, що бомбила 
авіація (на нашому боці, на аеродромі в Капітнарі, між Самтредіа та Кутаїсі базувався один чи 
два СУ25, що залишились в грузинських ВПС урядової коаліції). У двір міліції пригнали ЗіЛ131
з малокаліберною зеніткою ЗУ232, встановленою у кузові. Спостерігають за повітряною 
обстановкою. Дехто зі звіадистів висловлював міркування, що це якісь свої артилеристи 
випадково смальнули по своїм з тилів і треба поїхати перевірити, хто там вештається в районі 
Сенакі (Цхакая): п’яні, напевно, вирішили подивитись, як стріляє той чи інший зразок артилерії. 
Таке траплялося в Абхазії, коли п’яні чи то піхотинці, чи то резервісти, побачивши стоячу на 
позиціях гармату без обслуги (що частенько десь гостювала в найближчих хижах, спала, чи іншим
чином відволікалася від несення служби при гарматі), починали стріляти з неї, куди 
сподобається. Нашу вогневу позицію ні за блиском ереса, ні за звуком старту снаряду ніхто так і 
не виявив просто з тієї причини, що систематичної служби там ніхто не ніс – всі були зайняті 
«зачисткою» населення від цінних предметів та харчів і спиртного. Вогнева позиція, що її 
запропонував Григорій, була напрочуд вдала. На горі, але не на виду. Замаскована в природний 
спосіб – велика кількість рослинності не лише ховала пускову установку від спостереження 
супротивником навіть у оптичний прилад, але й не дозволяла підніматися пилюці при залпу. 
Певна річ, вночі такого вже бути не могло.

Отож ті два снаряди наробили на якийсь час галасу та безладу в стані супротивника, але 
особливих жертв та руйнувань не виявилось, отож звіадисти лише спробували вести 
спостереження в бік Самтредіа та обмежились висиланням пошукової групи по шосе в бік Сенакі
на предмет несанкціонованого користування якоюнебудь артилерією своїми власними 
недисциплінованими «воїнами». Ми ж увели останні коректури в установки прицілу та кутоміру, 
перевірили наводку ще засвітло та вирішили пообідати, а разом і повечеряти, бо ніч нам 
передувала дуже неспокійна та безсонна. Не зважаючи на смачну їжу, ми то нервово хом’ячили, 
то припиняли і не могли запхати в рота хоча б шматочок. Нервували бо не жартома. Хоча 
здавалося б все просто: дав залп (півзалпу, тощо) – і геть з позиції на повному «газу». Звичайна 
тактика реактивної артилерії та ракетних установок.

Частина 18.

Цього разу «колеса» привезли й рацію (Р159). Вона була вже настроєна на частоту штабу. Видно,
Кавун постарався. Наш позивний призначено було «Комета». Але більше ніяких вказівок і 
позивного штабу. Ми вийшли в ефір: «Комета» викликає базу!»  База відізвалася відразу. Ми: 
«Колеса на місці! Ми готові!». «Чекайте команди! Ми ждемо звістки, коли всі там зберуться!» —
відповіла база голосом Тополі.



Тим часом я поліз на пакет до снарядів перевірити підшивачі і встановити їх через один на 
осколочну та фугасну дію. Завершивши з цією операцією, ми знов повечеряли лавашом з сиром, 
окремо від того ще бринзою, консервованими овочами, свіжими фруктами. Запили все це 
скляночкою чудового кахетинського. Щоправда, чомусь хотілося ще трошки їсти. Згадувалось 
лобіо з телятиною та сициві. Та й шашлик зайвим би не був. Але до куховаріння ми не взялися. 
Лиш за допомогою паяльної лампи закип’ятили чай. Я помітив, що під час довгого очікування 
або взагалі вимушеного байдикування апетит чомусь невиправдано підвищується. А тим більше 
ще з севастопольських часів я став прихильником грузинської кухні. Ну і, певна річ, самотужки 
теж опанував приготування деяких страв. Саме від грузинів я навчився тієї особливості 
гостинності, що хазяїн повинен сам приготувати щось для найближчих друзів, що прийшли в 
гості. І тепер я намагаюсь так чинити хоч би раз на рік.

Стояла абсолютна тиша. Жодного вітерця чи ворушіння повітря навіть біля обличчя. Час, 
здавалося, став в’язким і тягнувся, як перед вибухом порохового погреба. Але ж ось о 1.45 
пролунав сигнал по радіо: «База» викликає «Комету»! «Тут «Комета»!—відповів Григорій. 
«Хлопці, давайте! Вони зібрались!» — прокричали навушники. «Народ для разврата собран!» — 
дурнувато пожартував я,–«Здійснюєм залп, відразу в похідне положення і вшиваємся на повному 
газу!» Григорій і без мене скочив до кабіни. Я встиг повідомити в мікрофона на «Базу»: «Хлопці,
спостерігайте у вікно й слухайте по радіо і дивіться на обрій в наш бік» Григорій повернув ключа
і морок розівало спалахом яскравого жовтого денного світла і роздерло неймовірним скреготом. 
З інтервалом трохи менше пів секунди дев’ятнадцять снарядів полишили пакета направляючих. 
Відразу завівся двигун й Григорій електроприводами поставив пакета у похідний стан. Я вийняв 
панораму і поклав її до скриньки. Трохи спантеличено промовив в мікрофона звичне: «Залп бил! 
Нєсходов нєт!» «Да, добре видно!»–сказали навушники голосом Тополі. Менше ніж за 
півхвилини в Абаші загупали і заблискали наші розриви. Але я лише мельком в бінокля побачив 
їх декілька, здавалося майже на тому самому місці. А тоді вже голосом Кавуна: «Шкіпере! 
Давайте додому мерщій!». «Виїжджаємо!» — відповів я.

Все що можна було підібрати, вже підібрали. Навіть недопалки позбували у цинк від набоїв. Але 
лишились прикопчена та прибита трава та дев’ятнадцять контактних кришок, що порозліталися 
геть ( три від при стрілочних ересів ми попідбирали ще вдень) та сліди важкої вантажівки, 
можливо «Урала4320». Всі бійці вже сиділи під пакетом, а Григорій – поруч Алмаса в кабіні, 
тримав на колінах радіостанцію і протягав мені навушники. Лиш я скочив на підніжку, як Алмас 
відразу рушив. Поїхали у зворотній від Самтредіа бік через одному Алмасу, як мені здалось, 
відомі села широким кружним шляхом. Там, за одним селом був брід через, здається Цхенісцкалі,
якщо не помиляюсь, яким ми і скористалися. «Жигуля» послали через село. Тамтешній місток 
його витримував. За селом ми з’їхалися знову в міні колону. Коли вже під’їжджали до міста, 
рація ожила: «Комета», відповідьте «Базі»!  «База», я «Комета», ми на підході! І далі не 
втримався: «Результат є?»  голос Тополі: «Результат є! Попередня оцінка – відмінно!». Все ще 
відчуваю себе кимось на зразок маленького Поля Тіббетса. В мікрофон отетеріло вставляю: «Так
якщо попередньо, то більше «задовільно» бути не може…» «Не нуди, академік!—відповіла рація 
голосом Кавуна,– все клас!» «Гаразд, зрозуміло..»,– відповідаю у гарнітуру.

«Жигуль» перед містом так прискорюється, що наш мастодонт відстає, не встигаючи 
прискорюватись, не дивлячись на відчайдушні перегазовки Алмаса. Вриваємося у спляче ще 
темне місто. «Жигуль» не витримав і просто рвонув уперед. Ми влетіли у ворота бази за хвилину 



після нього, відчайдушно гальмуючи та роблячи «коло пошани» плацомстоянкою, щоб зменшити
швидкість. На порозі нас зустрічали хлопці, наче вони теж не лягали спати дві ночі. Гія 
поздоровив, повідомив, що вранці, чи, скоріше, вдень, точно узнають результати уражаючого 
залпу. «А сейчас оні мнє позвонілі і сказалі, что єсть прямиє попадання в міліцію і большиє 
патері. Техніка горіт»,–дійсно, в тому боці світила тьмяно червона заграва. Небо починало злегка
сіріти, вже не було таким чорнильно чорним. Ми перевітили техніку, поснідали на «камбузі» 
(шкільній колись їдальні), але випивши всього лиш по сотці чачі, відчули бажання лягти спати 
просто тут. Кавун допоміг мені дістатися нашого кубрика, де я годен був лиш зняти берці і 
завалився спати просто на ковдру. Просто провалився, як у небуття. Снів не снилося.

                             Самтредіа – будні прифронтового міста.

Прокинувшись десь перед обідом, почали ворушитись. Пішов з хлопцями узнати про обстановку 
та результати. У кімнаті для нарад (колишня, напевно, директорська) сидів Гія Вашахідзе за 
широким столом перед телефоном. На стіні висіла мапа усієї Грузії масштабу 1:100 000 («сотка» 
або «кілометрівка», в 1см – 1км). На столі значно менша, але більш детальна півкілометрівка 
( 1:50 000), з усіма подробицями від Самтредіа до Галі. Відображено було місцевість прилеглу до
ріки Ріоні, залізниці та шосейної дороги вздовж неї. Гія радісно сповітив нам, що, за звістками 
«розвідки», удар виявився на рідкість точним. Начебто навіть цивільні не постраждали, в чому я 
особисто дещо сумнівався. Хоча, з іншого боку, не те, що вештатися вночі в кварталі, прилеглому
до будинку міліції, де знаходиться кубло заколотників, а взагалі виходити з дому неозброєний 
місцевий мешканець не стане. Втрати супротивника і в особовому складі, і в техніці вражаючі. 
Ще не ясно в деталях вся картина, але від наступу звіадисти відмовились, і зараз переживають 
шок. Зараз би їх і атакувати, але немає достатньо живої сили та майже зовсім бронетехніки. Мені 
здалося, що все ж таки Вашахідзе хотів залучити до бойових дій внутрішні війська та армію. Своє
«Мхедріоні» він не міг підняти на активні дії – ще не пройшов емоційнопсихологічний упадок 
після відступу з Абхазії. Техніка ще ймовірно догорала – на заході, над Абашею піднімався 
легкий, як на мій погляд, дим. Але і Григорій, і Алмас розповіли мені, що поки ми спали, там 
горіло майже весь ранок. Вочевидь, все ж було пряме влучання в одну, або й декілька одиниць 
техніки. Хоча, за теорією ймовірності та координатним законом ураження, при такій малій 
витраті снарядів ми повинні були їх тільки налякати, не більше! Певна річ, там повинен був 
початись психоз з пошуку коректувальників. Спочатку звіадисти кинулись обшукувати усі високі
будови, горища та дахи. Вже пізніше, з донесень розвідки та свідоцтвочевидців, стало відомо, що 
прямими влучаннями знищено один танк Т55 та одна БМП. У танка відірвало башту – 
здетонував боєзапас. Перед подією там були відкриті всі люки, а з екіпажу нікого начебто не 
знаходилось – пішли до міліції спати. Корпус БееМПешки розгорнуло «розочкою», а башти від 
неї взагалі не знайшли. Згоріли «Ікарус» та один ЗіЛ з ЗУшкою: з пробитих баків чи то від 
розжарених осколків, чи то від ударної хвилі та продуктів вибуху спалахнуло пальне. Декілька 
прямих влучань було і у будинок міліції. Він частково зруйнований і трохи обгорів. Загальна 
кількість втрат вбитими та пораненими – до двох, начебто, сотень. Знаючи вже емоційність та 
схильність до художнього перебільшення  наших грузинських друзів, більшістю, по суті своїй не 
маючих поняття у військових елементарних науках, я відразу про себе зменшив цю кількість 
вчетверо. Але потім, поміркувавши про кількість «активних багнетів» та «полови», однаковість 
натури що своїх, що супротивників, я зрозумів: навіть злегка оглушені  виявляться «важко 
контуженими», а кого злегка пошкрябав випадковий осколок, або навіть частки грунта, 
виявляться в числі важко поранених. Дійсно поранених можна сміливо вважати «вбитими», 



точніше зарахувати до бесповоротних втрат: вони більше до лав не стануть. Тоді числа, 
представлені мхедріонівськими розвідниками «ставці» Гії Bашахідзе, можна вважати таки 
приблизно відповідними реальним даним. Такими, що відображають, хоч і приблизно, загальну 
картину.

Хоча пряме влучання в будинок райвідділу, ймовірно, все ж тільки одне. Заграва вказувала на те, 
що горіла саме техніка, а не будинок. Треба відзначити, що залишки танка та БМП менш, ніж 
через місяць мені вдалося побачити на власні очі. Відірвані башні танків мені там зустрічалися не
один раз. І потім снилися десь з півроку…

Ну, а зараз ми добилися результату, що вимагався.  Розвідка також доносила, що супротивник 
чомусь спочатку вважав цей «град» нічним налітом російської авіації. Через деякий час, 
дослідивши якимось чином воронки (?), супротивник прийшов до висновку, що обстріляли 
помилково свої артилеристи. Начебто навіть звук снарядів йшов з їхнього, звіадистського тилу. 
Коли врештірешт, через декілька днів усе з’ясувалось (у супротивника розвідка теж працювала 
за функціонування майже безперебійного міжміського та внутрішньо міського зв’язку), Лоті 
Кобалія призначив «приз» у п’ятдесят тисяч доларів за знищення або захват пускової установки 
та екіпажуобслуги. І хоч ми, безпосередні учасники, віднеслись, м’яко кажучи, скептично до цих
закликів «самого» Лоті (Вахтанга), але Вашахідзе відразу вжив заходів до посилення охорони 
безпосередньо нас – обох обслуг обох РСЗВ, та до загального пожорсточання комендантської 
служби та контррозвідувальних заходів. Я ж розмірковував посвоєму: повинні ж бути у тих 
звіадистів, якими б вони не були базарними торгашами, якісь таки військові специ, радники, 
найманці, та все ж одно, з числа тих же росіян, що підкажуть їм, та навіть самі зроблять деяку 
частину роботи; повинні ж в них бути хоч якісь топографічні карти, схеми, документи?!.. При 
такому справно працюючому міжміському зв’язку  в обидва боки зовсім не ставало труда 
провернути такий самий фокус, що утнули ми, з їхнього ж боку. Тим більше, що для звіадистів 
навряд чи було загадкою наше місце розташування. І «Град» у них також повинен був би бути. Та
непотрібно навіть «Града». Звичайні гаубиці чи гармати«дивізіонки» (кал. 85мм, Д44) ба й 
навіть ті ж танкові гармати Д10Т з Т55 могли б нас цілком дістати, наш нерухомий, постійно 
стоячий на місці, спецінтернат для погано вихованих дітей. Тим більше, що сховищами могли 
слугувати лише підвали учбового та навчального корпусів нашого інтернату, колишні мешканці 
якого розбіглися звідси задовго до бойових дій.

Одначе супротивник виявився не здібним на подібне швидке та ефективне вирішення власної 
проблеми (яку становили ми всі). До ведення такої «високотехнологічної» війни збіговисько 
ВахтангаЛоті Кобалії виявилось абсолютно неготовим. Хоча техніка у них була та ж сама, а за 
кількістю артилерійських стволів вони перевершували нас у тричотири рази  у цьому я 
пересвідчився вже через місяць, побачивши всю їхню техніку покинутою на дорогах та позиціях). 
Але зараз я прикидував, де може пролягати можлива траєкторія їхніх снарядів, приблизний кут 
їх падіння, та зона розльоту осколків та зона їх ураження, та порадив своїм командирам 
переставити бойові машини під «підвітряний» торець спального корпусу  й висловив думку про 
доцільність обладнання декількох окопівукриттів для техніки. «Но Мішенькін совєт ліш попусту
пропал…», як сказав «дедушка Кріладзе».  На мене подивились не те, щоб як на ідіота, але як на 
недорозуміючого всіх національних та ментальних особливостей грузинського характеру, душі, 
чи що там ще є. Отож, лише «Град» і «Зурс» розмістилися під торцевою стіною 



чотириповерхового будинку з таким розрахунком, щоб збита верхівка впала все ж десь поруч, а 
снаряди, що перелетять стіну й дах, впали мінімум, посеред «плацу». Решта бойової техніки 
лишилася посеред плацу. Але пізніше КАМАЗи з боєприпасами перемістилися за інші будівлі: 
гаража, майстерні, складів, тощо. Копати жодних укриттів ніхто, певна річ, не став: «Зачем, 
панімаєш, двор портіть?! Забор і так бетонний!»

Вивчення міста.

            Між тим я  отримав можливість за допомогою мого бойового камарада Григорія трохи 
вивчити Самтредіа. Це місто розміром більше за Котовськ, скоріше, як Олександрія. Знаходиться
в долині ріки Ріоні, в міжгір’ї відрогів південного кавказького хребта. Дуже нагадує долину ріки 
Уж в нижній його течії, тільки дещо ширша.  Посередині – рівнина, де тече ріка, проходить 
залізниця, автомобільна дорога (доволі неширока тоді – денеде в дві смуги) та якийсь 
трубопровід. Самтредіа – місто з доволі старовинною історією, засноване задовго «до 
історичного матеріалізму». Одначе й нові райони, як часів культу особи, так і часів 
волюнтаризма, і більш пізнього, застою, уособлювали віхи росту. Була навіть доволі розвинута 
тролейбусна мережа (чого зараз немає навіть в Ужгороді, у якому за чехів ходив трамвай!). Сліди
її у вигляді звисаючих з опор парних тролейбусних тралей (струмонесучих проводів) валялися 
всюди містом – не все встигли вивезти на метал, бо всі були озброєні. Як ті, хто був 
непримиренним ворогом електричного без рельсового транспорту, так і його палкі прихильники. 
Всі займалися загальним ворогом: москалями, звіадистами. Мені це видалося дивним – боїв у 
місті поки що не було. Взагалі з дитинства в мене сформувався деякий стереотип: місто лише 
тоді можна вважати повноцінним містом, коли в ньому існує діючий електротранспорт. До сих 
пір, з далеких мандрів повернувшись, чи до Одеси, чи до Львову, чи до Києва, з вокзалу я завжди 
їхав до своєї чергової домівки трамваєм. Значно рідше – тролейбусом. Вочевидь, щось є у цих 
електричних полях. Відразу не поясниш. Та й пунктів прийому металу тут не було. До речі, як і 
бомжів. У нас би в Україні при початку громадянської війни озброєний «народ» поліз би 
грабувати все, в тому числі «здавати метал». Бомжів би було навалом. Як і п’яних (тяжка 
патологічна спадщина «датського» кацапізму). Тут же в Грузії я не помітив п’яних якось взагалі, 
а не те, що обіцяних попід парканами. Навіть  у цей тяжкий військовий час. B цьому наша 
національна відміна.

Ще з часів совдепії згадував я надпис на коробочках та пачках з грузинським чаєм: Чаєрозвісочна
фабрика, м. Самтредіа». Не дуже «крутий» був чайок, але його було багато, і він був доступний. 
Тепер за цією чаєрозвішувальною фабрикою містилася наша запасна вогнева позиція. І хто б міг 
тоді подумати, коли я вчився в артилерійському училищі?..

Саме місто лежить на дорозі, як я вже згадував, в долині Ріоні. Знайома по Карпатам, Балканам 
(згадайте радянськоюгославський фільм «Єдина дорога») ландшафтна картина. По цій дорозі на 
схід – Кутаїсі, Горі, Тбілісі, руставі. На захід – Сєнакі, Хобі, Зугдіді. Єдина дорога… Дороги, які
ми обираємо… Дороги, які обирають нас…

Дороги, які ми обираємо.

До речі, було помітно, що хоч дороги давно не ремонтувалися, і ними порівняно часто на повній 
швидкості носилися важкі гусеничні машини, асфальт все ж був у кращому стані, ніж в Одесі при



Боделані. Будинки теж давно перемонтувались: і сталінських, і постсталінських часів будинки 
якісь вилинялі, з облупленою штукатуркою нагадували мені деяких наших інтелігентів: 
капітально пошарпаних життям, але зберігших поставу (в кого вона взагалі була, певна річ) і усе 
ще тверду ходу. Певна річ, повна відсутність води у кранах й електроструму в мережі. Хоча 
народ якось пристосувався і виживав. З настанням темноти місто практично занурювалося у 
темряву. Хто бував у горах, , на Кавказі, у Середній Азії, той мене зрозуміє. Це в’язка, глеювата 
обволокуюча темрява. А коли до неї додається туман з ріки…

Нрави у місцевих мешканців були були цілком довоєнні. Хіба що пихи у базарних торгашів 
значно поменшало – вони раптово стали верствою, які усі зневажали. Навіть такі ж «бариги», 
тільки вчорашні, а сьогодні вже «воїни». Та й взагалі, з витісненням грузин з ринків Росії та 
Білорусі, вони стали якимись не те, щоб скромними, але притихлими та розчарованими, чи що… 
В ході війни ця нація побачила (та й тепер, мені здається, пам’ятає) своє обличчя без прикрас, без
«нівелюючи факторів», генерованих радянською системою. Коли життєвий простір скоротився, 
то стало можливим і своїх грабувати, і вбивати, і торгувати всередині Грузії своїми ж 
заручниками (На Кавказі перші три дні ти – гість, а решту – заручник, такий побутував жарт). 
Росіяни, кремлівські їх керівники за багато років привчили нас зневажливо до грузинської 
промисловості. Але є у Грузії багато чого такого, про що ми, середньостатистичні українські 
обивателі і не здогадуються, вважаючи Грузію мандариновобанановою плантацією. В Грузії 
налічується досить широкий спектр рудних корисних копалин. Той же чиатурський марганець! 
Тай Ткварчельський вугільнорудний басейн також являє собою ласий шматок. Взагалі потенціал 
самої Грузії (не враховуючи транзит енергоносіїв з Каспію) дозволяє вести ефективну економіку 
промислового типу. Не дивлячись на те, що результати геологічних досліджень, проведених за 
часів Совдепії, Кремлем засекречені ( і у кремлівських «секретках» знаходяться!) Знову ж, ця 
«сейсмічна станція» в Ешерах! Ох, не добрався до неї Устим зі своєю зміною! Так, багато 
таємниць приховує стародавня земля Картлі! Але не від тих таємниць землі страждає народ, що 
на ній живе, а від північного сусіда, Росії, яка до само запаморочення зла та загребуща. Грузини ж
більшістю своєю – це або селяни, або дрібні торгівці. Дехто виростає до великих. І далеко не 
завжди у себе вдома. Але ще в радянські часи переважна більшість грузин вибрала шлях не 
служіння «великій меті», а будування власного добробуту в себе вдома, притримуючись своєї 
стародавньої віри, мови, писемності та культури. Вони були дійсно іншими, і їх не вдавалося 
асимілювати, на відміну, наприклад від українців або білорусів. Ще в радянські часи їм заздрили і
українці, і росіяни (особливо), що грузини добре живуть, торгують, купують «Побєди» та 
«Волги», будують «палаци», накривають «поляни». Можливо, нація в цьому самовиражалася. 
Наприклад, розкішні будинки рядови[, загалом то, громадян будувались не лише на ЧУХ: в 
Абхазії, Аджарії, Мегрелії, але і у самій Грузії. У нас в Україні таких розмірів будинки стали 
будувати лише заможні люди і то лиш після «перебудови». А грузини умудрялися тоді. 
Щоправда, тепер спалахнула війна, і будинки ці не врятували їх власників. Двоповерховий 
особняк при прямому влучанні «градини» перетворювався на акуратну купу цегли. Рятував лише 
підвал з запасним виходом. Перевірено на власному досвіді. А за авіабомбу ФАБ250 з 
російського штурмовика і говорити немає чого!

До речі це треба пам’ятати і місцевим, українським, власникам не лише таких, але й більших 
палаців та палацових комплексів. А краще було б десь пересвідчитись на власні очі.



Частина 19.

Розділяй та володарюй.

( автор попереджує, що окремі розмірковування є чисто суб’єктивною його думкою)

Звіадисти були в шоці. В цей час і треба було наступати. Але сил у нашої сторони не було. А коли
вони з’явились, з підходом армійських підрозділів та внутрішніх військ, то супротивник прийшов 
до тями і до нього теж підійшли якісь «резерви» та «підкріплення» у особі ще не битих росіян, 
чеченців та так званих «абхазів». На мою теперішню думку особливо воювати вони не збирались, 
але в разі не спротиву супротивника, пограбувати місцеве населення та вивезти щось собі через 
Менгрелію та Абхазію до російської території – Осетії, Інгушетії, Чечні, тощо. А тоді наші 
союзники вважали ( а ми їхній думці якось повинні були довіряти, бо вони все ж були місцевими),
що звіадисти мають серйозний потенціал для наступу. І ми тут за допомогою армійського 
підкріплення повинні організувати міцну оборону, вважав Гія Вашахідзе, а до наступу готуватися
потихеньку, ведучі розвідку рейдами та провокуваннями сутичок та перестрілок ( це тут і зараз 
іменувалося розвідкою боєм). Пізніший розвиток подій  показав, що цей усміхнений колишній 
замкомвзод строкової служби радянської армії був правий.

Командуючий звіадистів Вахтанг ( Лоті) Кобалія терміново підтягнув усі можливі резерви, 
особисто прибув до Абаші організовувати наступ. Прийшли поки що малодостовірні ( а потім 
виявилося, цілком правдиві) розвіддані, що сам Звіад Гамсахурдія прибув з Чечні до Абхазії,  і 
далі до Менгрелії ( Галі, Зугдіді), де у нього майже сто відсотків прихильників. Можливо, цим і 
пояснювалася нехарактерна для нього особиста полководська активність. Так на вигляд це був 
хрестоматійний містечковий єврейгендляр. Особистий архетип Кобалії настільки був близький 
до «оригіналу», що можливо так воно і було. Бурхливий час та якийсь випадок спонукали цього 
учорашнього потійського хінкальника спробувати зіграти ролю менгрельської «Жанни Д’Арк». У
подальшому, через пару років, він таки був зловлений і запроторений за грати.

Але зараз він реально становив проблему. Наша сторона перебувала в ейфорії від справленого 
нашим «ракетним ударом» враження на супротивника і необачливо заспокоїлись. А між тим, як і 
належало очікувати, Кобалія теж мав у нашому тилу своїх агентів. І навіть не у тилу, а напевно 
десь у штабах. І хоча явно не у мхедріонівському штабі, але в об’єднаному, де тусили усякі 
екстравагантні особи, серед яких виділялася приблизно до сорока років віком місцева дама, вся 
така бойова та загадкова, струнка, у чорному одязі напівбойового характеру, берцах і чорних 
окулярах, зі «стєчкіним» в «оперативній» кобурі під пахвою. Напевно, вона була якоюсь 
родичкою якогось місцевого «уважаємаго челавека». Було ще багато подібних осіб і серед 
чоловіків, які або були з ніг до голови обвішані зброєю або спорядженням до такого стану, що не 
вистачало лише «брєвна для самовитасківанія», при цьому також обов’язково у сонцезахисних 
окулярахкарпельках. Інші, кому впадло було тягати на собі багато заліза, понтувались своєю, 
начебто причетністю до командних структур ( в разі, якщо вони могли потусуватися у штабі, де 
їх не виганяли, у всякому разі, відразу), брали дуже дорогого (не від високої бойової 
ефективності, а від «престижності», тобто порожньої понтовості) «Стєчкіна» під пахву у м’якій 
«оперативній» кобурі, або у класичній дерев’яній «маузерівського» типу, пару гранат на пояс у 
часто саморобних шкіряних підсумках, пару «Уокі – токі» у нагрудну або нарукавну кишеню, 
хай навіть вони, зачасту, дитячі. Поодинокі справжні, в кого може й були, то не працювали за 



однієї простої причини – акумулятори мають властивість «сідати», тобто розряджатися. Тому їх 
треба періодично заряджати. Але зарядних пристроїв до кожної радіостанції у Радянському 
Союзі не випускали. Йшов один зарядник на якусь кількість радіостанцій ( сім, десять, двадцять).
Як правило, у радянському мотострілецькому батальйоні справами зарядки акумів до «зв’язку» 
відав начальник зв’язку батальйону – командир взводу зв’язку. Тут таких осіб не було. Ніхуя не 
було! Якщо якесь наближене до Джаби «тіло» і мало радіостанцію, то батарея на ній була 
сівшою. Взагалі, зі зв’язком що в першої, що в другої сторони було ніяк. За рідким виключенням. 
Певна річ, шпигун Кобалії з такого середовища був доволі поінформованим. Перекручуванню 
відомостей, що він передавав, міг прислужитися лише бардак, що творився з обох боків «лінії 
фронту», яка, власне, була лише умовною.

Між тим, і ми готувалися до наступу. З Тбіліського танкоремонтного заводу прийшли три Т72, 
п’ять БМП1 та чотири Т55А. нашу артилерію посилили двома батальйонними мінометами 
зразку 1937 року М82 калібру 82мм з максимальною відстанню стрільби 3075 м. Взагалі за 
своїми даними цей міномет дуже відсталий від будь яких західних зразків. Але тут і така штука 
могла пригодитись. У всякому разі могло втішати те, що конструкція «дубова». До мінометів 
додавався досить істотний боєзапас у 220 мін в укупорочних ящиках, що займали третину 
КАМАЗу. Мене запросили оглянути боєприпаси.

Самі міномети я в ході своєї служби не користував, але за аналогією зі 120мм мінометами М120
(полковий, зразку 1938 р.) та 2Б11 «Сані»(останній чомусь вважавсь в Радянській Армії 
самохідним, хоча просто перевозився у кузові ГАЗ66!). У цих мінометів додаткові заряди були 
лише в «картузах» (продовгуватих, як сарделька, мішечках). А у маленьких мінометів, як 82мм, 
81мм, 60мм вони були у різних картузах, так звані зарядикільця та зарядичовники. Я заліз до 
кузова вантажівки та оглянув наугад два ящика зверху і з середини. На наше щастя там 
виявились зарядикільця в кожному ящику. Тобто, можна було використовувати звичайні таблиці
стрільби без усяких додаткових поправок. Щоправда, приналежності до мінометів не було.. Ні 
касет для переноски мін ( по три штуки в кожній для переноски мінімального боєзапасу за 
мінометом), ні металевих, ні дерев’яних, ні всяких в’юків для переноски мінометів у розібраному
вигляді. Ні таблиць стрільби у друкованому вигляді ( це книжка до будь якої системи, навіть до 
станкового гранатомета АГС17). Добре, хоч скорочена таблиця стрільби була викарбувана на 
люфі міномета – тільки відстані та установки прицілу. Але вони були правильні, і від них вже 
можна було екстраполювати.

Треба у зв’язку з цим мінометом взагалі віддати данину тупорилості радянських сухопутних 
маршалів, що керували розробкою та прийомкою нових зразків. На Заході після Другої Світової 
війни дані зразки модернізували, значно вдосконаливши навіть у простому «пішому» варіанті. За 
далекобійністю всіх переважав британський 81мм батальйонний міномет. Непоганим, хоч і 
трохи меншим за відстанню стрільби, вийшов фінський “Тампелла», який став зразком (точніше, 
просто скопійований) для більшості інших країн, Навіть для таких корифеїв військової справи, 
як Німеччина, Ізраїль, ПАР. Також з нього скопіювали і 81мм міномет, і 120мм колишня ще 
Югославія, Швейцарія, Швеція та Румунія, що відмовились копіювати радянський міномет, 
ймовірно, як занадто тяжкий та недостатньо далекобійний. Єдина достойність радянського 
«самовара» — годинами вести інтенсивний вогонь без перегріву. Також досить досконалі 81мм 
міномети власної розробки Іспанія (опора там не двонога, а тринога!), Франція, США. Російське 
ж керівництво несерйозно віднеслося до такої системи. Вони були захоплені гігантоманією. Не 



віриться просто, що в Радянському Союзі не було талановитих конструкторів і вони не 
пропонували прогресивних розробок даного профілю. Наприклад, прорвався в серійне 
виробництво автоматичний 82мм міномет «Васильок»(«Волошка») 2Б9 – зовсім інша система по 
суті, варіант легкого автоматичного мінометагармати. Довгий час, до майже самої афганської 
війни він був секретним, його не мали  Повітряно десантні війська, лише в мотострілецьких 
полках Далекосхідного, Забайкальського та Середньоазіатського військових округів були окремі 
взводи цих систем (по 4 шт.), що підпорядковувались особисто начальнику артилерії полку. 
Деякі великозіркові «полководці» висловлювали навіть сумнів у доцільності такої сиcтеми. Все 
поставив на місця Афган. Але все ж його не можна було розібрати на частини і понести на собі у 
гори. Напевне, ще сам батько радянських мінометів Шавирін  не раз пропонував вдосконалені 
зразки ( не віриться, щоб у Шавиріна не працювала голова, будь який варіант він міг накреслити 
між справами, сидячі на якій не будь нараді чи партзборах під нудіння адміністративних 
чиновників), але від цих концепцій відмахувались.

І от ми зайнялися підготовкою мінометних обслуг. З «Градом» і «ЗУРСом» якось все було у 
порядку: підготовлені спеціалісти свого профілю з більш ніж достатнім бойовим досвідом, не раз
підтвердженим у бойових умовах. Техніка була технічно справна, заправлена та боєготова. Гія 
Bашахідзe підтвердив, що Лоті Кобалія об’явив за голови обслуги «Граду» 50 000 американських
доларів ( за всіх разом). Ми були зворушені такою увагою. Це зобов’язувало! Ми повинні тепер 
були «тримати марку».

Між тим ситуація розвивалася. До Самтредіа прибули для «укріплення фронту» деякі підрозділи
внутрішніх військ, втім нечисленні. Командував цим передовим загоном особисто генералмайор 
Ланчава, командуючий внутрішніми військами Грузії. Це був вище середнього зросту  огрядний 
мужик років десь може під п’ятдесят, але досить рухливий та діяльний, хоча не рідко без 
усякого сенсу:( «А ну, суєтітєсь всє, бистро суєтітєсь!»–Жванецький) Одначе і такий стиль не 
завжди поганий. Головне – впевненість у кінцевій перемозі, а впевненість ця у Ланчави була. 
Хоча решти – не бкло. Але у той час, той момент це було вирішальним фактором. До речі, і у 
Вашахідзе впевненість у перемозі над звіадистами теж була. На відміну від великої верстви 
однодумців та спів справників, які були годні тільки нити. Поки що вони скиглили приховано. 
Але ось особливої впевненості у своєму політичному майбутньому у Гії не було. Мені взагалі 
здавалось, що Вашахідзе був значно розумнішим, ніж хотів показатися. Під зовнішністю 
посміхненого простуватого хлопця крилася доволі неабияка особистість, я б навіть сказав, 
мислитель.

Виникли звістки, що на підході і армійські підрозділи, й готується загальний наступ на звіадистів 
у напрямку Самтредіа – Сєнакі – Зугдіді – Галі. Ми навіть стали леліяти мрії про повернення на 
берег моря до Абхазії та артилерійські дуелі з російськими кораблями.

Росіяни ж реагували на ситуацію з разючою бистротою та адекватністю. Наприклад, якщо у 1991
92му роках вони були у деякій розгубленості: хотілося відразу застосувати військову агресію 
проти Грузії, а не можна було… Потім, після такого ж раптового повалення президента 
Гамсахурдії вони спробували зорієнтуватись у ситуації і підім’яти під себе Кетовані та Іоселіані. 
Не вийшло. В Грузії тоді, відразу після Гамсахурдії, взагалі не було якось визначеної домінуючої 
сили – усі були приблизно рівні. Bci були налаштовані відносно Росії однозначно негативно, і 
однозначно спрямовані були на незалежний розвиток.  Щоправда, нокдауном виявилось для 



кримінальних лідерів несприйняття їх Заходом. Кляті західні демократи відразу запитали, куди 
ці «діячі» поділи всенародно обраного першого легітимного президента незалежної Грузії. 
Іоселіані з Кетовані не мали що відповісти, крім того, що вони самі вирішили скинути 
Гамсахурдію, тому що той хотів навести порядок у країні, припинити кримінальний «беспредєл»,
мовляв, скільки можна, треба вже жити полюдськи. Захід не цікавило, що ватажки були готові, у
всякому разі на словах, прийняти всі умови НАТО і навіть розмістити якісь військові бази на 
своїй території. А якось увіщувати грузинське злодійство ( як і будь яке інше) було неможливо. 
Це істоти невгамовні, і зупинити їх можливо лише фізично, переважаючою силою, а краще 
прямою безпосередньою загрозою життю. Потім Іоселіані з Кетовані почали метатися в пошуках 
якогось легітимізованого варіанту і, зрештою вимушені були звернутися до проживаючого у 
Москві пенсіонера «союзного значення» громадянина Шеварднадзе Едуарда Амвросієвича. 
Якими принадами вони умовили старого повернутися до Грузії і узяти участь у всій цій 
вакханалії демократії та лібералізму, невідомо. Але собі вони вирішили, що триматимуть Едіка за
номінального президента, використовуючи його авторитет перед заходом і прикриваючись ним, 
як «підписним Мітрофаном», а самі тим часом «реально рулитимуть» ситуацією. Вони вирішили, 
що Едуард Амвросієвич себе  вичерпав. Вони, певна річ, прорахувались. Але тоді власна гординя 
заважала їм будь що бачити, в тому числі і об’єктивний порядок речей. Вони вирішили, що 
всемогутні та розумніші за всіх. Ну… «Схід є Схід…»

Росіяни тоді кидалися з одного напрямку підтримки до протилежного. Начебто і Шеварнадзе 
якось близький ( чи не близький, а щось інше, схожий, чи що…), і Абхазія – ласий шматок не 
тільки з огляду на можливості для відпочинку ( вже двадцять років там ніхто не відпочиває – 
суч.), але, скоріше, на стратегічні, чи навіть дещо дрібніше – оперативностратегічні можливості: 
такий собі винесений вперед бастіон, передова позиція, стартовий майданчик всіляких ракет. 
Допомога місцевому населенню була лише приводом. Та й чим можливо допомогти тому 
населенню, краще надати йому можливість потихеньку зліняти десь на територію РФ, виманити їх
туди великими (чи хоча б якимись виплачуваними) зарплатами, а тут потрібна земля без людей. 
Кремль краще розпорядиться нею ( на його погляд) для свої власних цілей. Тому російська 
сторона влітку та восени 1993 року допомагала військовими засобами то одній, то іншій стороні, 
а іноді навіть обом сторонам конфлікту одночасно. Отакі от особливості, перекручення та 
хитросплетіння реальної обстановки, яка в житті буває навіть більш захоплюючою, ніж 
придумують письменники фантастичнопригодницького жанру. Але одна справа. Коли читаєш 
вигадки вдома затяжним осіннім вечором, а зовсім інше – коли приймаєш участь особисто.

Певна річ, Шеварнадзе звернувся за допомогою особисто до президента Росії Єльцина. Напевно, з
особистими обіцянками не те, щоб вічної дружби (в таку маячню не вірили ні один, ні інший), а 
просто не робити проблеми і сяктак підтримувати денеде на міжнародній арені. Простіше 
кажучи, не плутатись під ногами, і Єльцину цього було достатньо на той і так не простий час. Але
так званим абхазам (їх там взагалі було мізер, тисяч шістдесят, а переважну більшість складали 
армяни та потрошку греків, кабардинців, росіян, українців, євреїв, тощо), надавали зброю, 
боєприпаси та техніку напрямки через російського державного кордона різні російські 
«неурядові організації», формувалися загони з про кремлівської так званої «Конфедерації 
народів Кавказу», російських козаків, просто найманців. Останні були, в основному, 
спеціалістами: артилеристами, ракетниками ( ПТУР, ЗУР), зв’язківцями, інженерами, льотчиками
та техніками, іноді танкістами. Але серед танкістів скоріше були потрібні не члени екіпажів, які 
здебільшого були свої, а спеціалісти з експлуатації та ремонту, скоріше наладчики, які б могли 



вивірити приціли, заставити працювати стабілізатор озброєння, автомат заряджання, 
відрегулювати механізм повороту, на тяжіння гусениць, тощо. Серед таких і на нашому боці 
траплялися невеликі групи офіцерівсухопутників російської армії.

Спочатку, влітку, коли позначалась вже поразка «абхазької» сторони, росіяни почали їй активно 
допомагати у військових справах впритул до особистої участі штатних російських підрозділів, 
здебільшого ПДВ та морської піхоти ЧФ у бойових діях. Коли війська «урядової коаліції» почали
здеморалізовано відступати навіть під натиском «ополченців»звіадистів ( а простіше – 
збіговиська) під командуванням Вахтанга ( Лоті) Кобалія, то Москва різко поміняла курс, бо 
перемога легітимного президента Грузії ніяк не входила в її плани та могла лише приснитися у 
важкому передсмертному сні. Тому росіяни різко, на 180 градусів розвернули свою політику і 
почали надавати допомогу вже «урядовій коаліції», іноді навіть не питаючи грузинського уряду, 
а з’ясовуючи реальні боєздатні сили та підрозділи на місцях. Визначивши тепер пріоритетом 
боротьбу проти Звіада, за Шеварднадзе, росіяни почали доставляти свою техніку. Вона була 
навіть не з ремонтного заводу в Тбілісі, а в нас, наприклад, з кадрованої дивізії у Батумі ( пізніше 
вона стала базою російських військ, а потім її було виведено геть). Було виділено запчастини та 
технічних спеціалістів для прискореного ремонту та вводу до лав двох десятків Т72, а також 
декількох десятків БМП1 на танкоремонтному заводі в Тбілісі. На авіаремонтний завод у тому 
ж Тбілісі також було поставлено запчастини з Росії, і було відремонтовано чи то три, чи то 
чотири «Грака»( штурмовик Су25). Також було поставлено запчастини та комплектуючі для 
ремонту вертольотів Мі8МТБ.Також було обіцяно вогневу підтримку вертольотами Мі24 з 
військовоповітряних баз у Вазіані та Ахалкалакі. І ця обіцянка, як не дивно, була Росією, як не 
дивно виконана, настільки вона ненавиділа Гамсахурдію. Політичні пріоритети також було 
розставлено поновому. Шеварднадзе – колишній член Політбюро ЦК КПРС, «прожектор (чи 
прораб, чорт його знає?), що давно жив у Москві, представлявся сучасним мешканцям Кремля 
цілком підходящою тимчасовою маріонетковою фігурою. Зробивши справу для кремлівської 
тусовки, він міг би спокійно повернутися до Москви і доживати до пенсії. Але не тут воно було! 
Добродушнохамуватий вальяжний «ведмідь на воєводстві» Єльцин у випадку з Шеварнадзе 
жорстоко прорахувався. Все таки недостатнє знання людей. Чи, точніше, відчуття. «Дід» 
( Едуард Амвросійович) ясно зрозумів, що ніколи вже не буде в Росії своїм. А, може і не був.

Як прорахувались і «неформальні» лідери Грузії Джаба, «Кетуші» та іже з ними. Поперше, вони 
не могли рівнятися з Шеварднадзе масштабом особистості. Ну, і, певна річ, життєвого та 
кар’єрного досвіду. З рівня свого життєвого досвіду навіть жаба при його культурному рівню не 
міг дотягтися до «Едіка»! Просто неспіврозмірні особи! Подруге, вони все таки в душі просто 
боялися Росії та росіян, хоча не признавалися в цьому навіть собі. За них висловлювалися їх 
підлеглі:»Ну развє можєм мі бароться с Расієй?!..» Едуард Амвросійович, вочевидь не боявся. І 
знав, до того ж, що таке Росія, політбюро і як діє система. Чого можна від неї очікувати, а на що 
вона просто не здібна, чого не осилить. Знав, напевно, і як цю систему завалити. У які шестерні 
яку цеглину вкинути. Мені тоді здалося, що старий( тоді реально не такий вже й старий, сивий. 
Простий та мудрий макіавелієвець не боявся, по великому рахунку, нікого). А тепер настав час, 
коли ще й Кремль вимушений був «поставити» на нього. Бо нема на кого більше! Тільки на пряму
військову агресію та окупацію ( що зараз і готує Путін, думаючи, що йому то минеться). 
Вирішили Звіада загальними зусиллями знищити. Тільки кожен сподівався чужими руками.

Разом з авангардом внутрішніх військ Ланчави підійшли окремі представники армії, а також 



російські технічні спеціалісти з аджарії, з Батумської дивізії. На трейлерах привезли танки Т72 
( три штуки) та п’ять БМП1. Щоправда, артилерії ніякої не було. І, скоріш за все, зза неув’язки 
між самими російськими командирами. За уривчастими даними я тоді зробив висновок, що 
начальник артилерії тієї дивізії вирішив свої «стволи» притримати.  Нам привезли лише одну122
мм гаубицю Д30М та вісім ящиків снарядів до неї ( 16 шт.). Розумілося, що тягач до неї повинен 
бути наш. Ми поїхали на товарну станцію Самтредіасортувальна для отримання техніки. Одна 
БМП призначалася для нашої дворової чоти.  Мені повинно було покинути Григорія з Алмасом 
на деякий час і стати механікомводієм БМП. З наших на той момент тільки я один  умів водити 
цю машину. Кавуна треба було садити в башту за навідникаоператора і хоча б теоретично 
розповісти, як визначається приціл на гарматі 2А32 «Гром». В Афгані Кавуну два рази вдалося 
постріляти з баштового кулемета БТР, тому він один з усіх найбільше підходив на роль навідника
– оператора. Тим більше, що ПТКР у нас все одно не було.  Мені ж треба було опробувати 
машину на ходу. Решта ж хлопців  виступали в якості десанта. Всі вони були відмінними 
піхотинцями. А сам підрозділ був злагодженим у бойовому відношенні не тільки заняттями, що 
проводились щоденно, з тактичної підготовки і більшою частиною обстріляними; але й самі 
хлопці розуміли один одного з півслова, з півжеста, іноді навіть інтуїтивно. Останнього явища я 
взагалі не спостерігав у Радянській Армії протягом усієї служби. Там все було навпаки: 
нерозуміння, плутанина, що ґрунтувалися на тому, зрештою, що всі були призвані примусово і 
всім було байдуже, пофіг. У солдат, прапорщиків, молодших офіцерів, старших офіцерів і 
генералів були абсолютно різні мети в житті і абсолютно різні уяви про життя, різні ідеали. Я тут 
жодним чином не маю на увазі комуністичну ідеологію. Кожен з цих перелічених в неї не вірив 
також посвоєму. Вона взагалі ніякого прямого відношення до спонукальних мотивів знаходитись
в армійських лавах не мала.

Частина 20.

«Легіонери» імперії та волонтери «інсургенції»

Ми приїхали на товарну станцію, де техніка вже розвантажена була тими ж, напевно, російськими
офіцерами ( бо прапорщиків я серед них не побачив) і стояла між двома якимись пакгаузами. На 
імпровізованому мангалі між двома рядами цеглин на автоматних та кулеметних шомполах 
жарився шашлик ( процедура вимагала потрійної уваги, оскільки шомпол, на відміну від 
шампура, круглий, і коли його просто так повертати, то м’ясо може не повератись!), поруч на 
багатті на імпровізованій тринозі у підвішаному казані вже злегка парувала шурпа ( яка страва 
першою приготується, з тієї і почнуть). Російських офіцерів було десь біля десяти чоловік на чолі
з майором, напевно чи зампотехом якогось батальйона, чи начальником бронетанкової служби. 
Це були лейтенанти, старлеї та капітани, наші ровесники. Всі — мотострільці або танкісти, 
судячи з емблем. Кавун сказав, що Гія виділив нам одну БМП, і нам лишалося вибрати, яку.

Стали вітатися з росіянами, з яких «кошерними» виявились тільки половина. Троє виявились 
нашими земляками. Один з них був той самий капітанполтавчанин, що був за кермом ЗіЛа з 
ЗУшкою, коли виїжджали за перевал. Зустріч була приязною. Росіяни були здивовані, побачивши 
зблизька справжніх «бандерівців». Тобто УНСОвців. Вони також чули про реальні бойові справи 
«Арго» і в Абхазії (за Шрому чули), і в Хоні. Не зовсім вірили, що можна отак, без грошей, на 
«націоналістичних понтах», тобто на переконаннях так серйозно воювати. Вони визнали, що в їх 
системі зараз не можливо заставити воювати «за Расєю» не то, що шеренгових, але й офіцерів. 



Якщо і є якийсь російський націоналіст в душі, то один зі ста, і особливо він не виділяється, тому
що отримає відповідь:»Ну, от ти і воюй, показуй власним прикладом!» Час був такий, що на х_й 
могли послати і генерала, коли б він став вимагати забагато. А зачепок було багато: квартир 
нема, зарплат не платять. Системних недоліків, в яких були винуваті вищі посадові особи, було 
безліч. Тому найдієвішим спонукальним мотивом для офіцерів без грошей та усталеного місця 
проживання могли стати лише тільки «лівий» заробіток, «великі гроші» ( в тих співвідношеннях, 
які рахувались тоді – наприклад п’ятсот доларів за участь в одному безперервному бою, до двох 
діб, для танкістів чи протитанкової артилерії, з окремими преміями за підбиті ворожі танки, 
САУ, БТР, БМП, тощо). В 2012 році, певна річ, це будуть не гроші. А тоді в цих офіцерів не було
виходу.

Відчайдушні ж боягузи з їх верстви сиділи по частинах без грошей, «без пилі, без шуму, без 
гіпсу», перебуваючи на котловому забезпеченні, тобто харчувалися разом із солдатами у 
солдатській столовій. За межі частини, як правило, не виходили.

Особливо в дискусії ми, одначе, не вступали. Розмова точилася більше навколо теми: «А як там в
Україні?» З усіх  країн пострадянського простору вона здавалася хлопцям найнадійнішою. Ми 
відверто розповідали без прикрас, що потихеньку починається економічний колапс, тому людям 
приходиться торгувати всім підряд. Чомусь першими посипалися великі підприємства. Я 
розповів, що навіть в Одесі одномоментно пропало ціле Чорноморське Морське Пароплавство. В 
нікуди!. В той же час у Закарпатті йде не стільки процес розкрадання, як спроб перехопити 
власність, але підприємства продовжують працювати, цілком виїжджаючи на ширвжитку. Ну, і 
так далі. Чесно розповів, що чув в колишніх своїх частинах 128ї дивізії, скільки треба грошей, 
щоб перевестись в українську армію. Картина була обопільною. В російську армію з України 
переводились лише запеклі кацапишовіністи, що ненавиділи не лише все українське, а взагалі 
все.  І всіх. Там їм приходилося їхати служити теж далеко не у Москву, чи Смоленськ, чи хоча б 
в Єльню. Приходилося їхати в Забайкалля, на Далекий Схід, на Камчатку, тощо. Або на 
Північний Кавказ, звідки все некавказьке давно вже тікало. З України ж особливо тікати ніхто не 
бажав. Навпаки, з російської армії приток був значно більший, ніж виток. Але всіх вмістити 
українська армія не могла. Тому в кадрових відділах частин та з’єднань сам собою виник 
корупційний «конкурс». Суми, що на початку могли бути взагалі сміхотворними, в 200300 
доларів, стали збільшуватись, і в той час, коли ми розмовляли на Самтредіа – сортувальна, в 
українських «кадрах» на БрестЛитовському шосе вже «припухли» до 8001000 «убитих єнотов»
в середньому. А за «хлібні» посади я вже мовчу, там діяв на порядок вищий тариф. І з кожним 
роком вони підвищувались, допоки цей процес взагалі не припинився, і тоді «кадри» узялись за 
організацію корупційного вимагання грошей з кандидатів у миротворчі місії та іракську 
кампанію, влаштовуючи так звані «тендери» серед кандидатів, особливо на посади офіцерів та 
прапорщиків. Але це вже зовсім інша історія. Ми ж тут,як могли, інформували наших нових 
спільників про ситуацію, хоча деякі «романтики» з наших інамагалися на початку агітувати за 
повернення «без анексій та контрибуцій». У всякому разі обіцялась всемірна підтримка УНСО. 
Хоча сумнівно було вже тоді, що маленьке УНСО зможе запресувати таку велику кількість 
армійських корупціонерів на місцях. Навіть враховуючи чотирьох наших депутатів у Верховній 
Раді, ми могли б здійснювати оперативний супровід не більше десяти – дванадцяти офіцерів. А 
щоб заперсувати всіх корупціонерів в «кадрах», УНСО не вистачило б опер состава: за всіми 
«кадровиками» слідкуй, організовуй побиття, їх, родичів, тощо… Це дуже кропітка справа. 
Виявлялось, що в Росії теж саме, тільки рівень менший десь вполовину, а то й на дві третини, 



тому що до них зі своєї країни просяться.

Я став передивлятися БееМПешки, зазираючі в двигуни, міряючи щупом рівень мастила, 
перевіряючи зарядку акумуляторів, ну взагалі здійснюючи основні заходи контрольного огляду 
перед маршем. Кожну намагався завести з акумуляторів, але й перевіряв тиск в повітряних 
балонах ( на «Бехах» можна зводити і потанковому, повітрям). На двох машинах повітря не 
тримало, але на одній з цих двох хоч підкачувало трошки. Потім знов повернувся до першої, і 
почав перевіряти башні: електроприводи, механічні (ручні) приводи, озброєння. Машини були 
повністю заправлені. Мені допомагав чи контролював мотострілець старший лейтенант Валера. 
Він зрозумів, що я щось знаю про цю машину ( я довго був начальником розвідки усяких 
дивізіонів, а пересувний розвідувальний пункт ПРП було побудовано на базі БМП1). Спитав, де 
я служив. Я відповів. Сильно багато вийшло місць, як на строковика. Здивувася, узнавши, що я 
майже вчорашній офіцер – рік після звільнення. Взаєморозуміння пішло скоріше, разом зі 
справою. Валера попередив, що одна з цих БееМПешок гріється, хоча за мінімум п’ятдесят 
кілометрів пробігу він поручиться і в неї. По черзі три «Бехи» прогнали по колу двором ( а він 
був чималенький, що стандартний бронетанковий парк військової частини). «Дай їй 
просратися!»–сказав мій інструктор, бо я боявся після такої довгої перерви ганяти на 
обмеженому просторі, а машину треба було прогнати на високих обротах з швидким 
переключанням передач наверх і потім – униз. Після мене Валера сів за штурвал сам, а я приліг 
поруч на верхній лобовий лист, тримаючись за гармату та слідкуючи за його діями, і він нагадав 
мені, як треба ганяти на БМП.

Щоправда, на машинах не було ніякого ЗІПу ні до шасі, ні до озброєння. І заправка була лише до 
половини. Ну, і певна річ, машини були не першої молодості. «Це, щоб ми далеко не 
заїжджали?»–питаю. «Ну, щось на зразок того»,–посміхається,–« До Гальського району вам з 
головою вистачить.» Зрозуміло, який ліміт на наступ давала нам російська сторона на цей раз. Я 
поділився відомостями з товаришами, попередивши, щоб про машину, що гріється, не 
розповсюджували, щоб вона нам не дісталася. Але Кавун розсудив трохи інакше: «Шкіпере, ну 
закипить через півста кілометрів – станемо та будемо чекати технічної допомоги. Тут головне, 
щоб в перших зіткненнях вона нам допомогла, а далі, коли обстановка з’ясується і буде 
розвиватися якось передбачувано у той чи інший бік, то ми тоді можемо і не напрягатися. 
Найбільше, що ми змогли зробити на цій війні, ми вже зробили. Далі треба просто їхати з усією 
колоною в той чи інший бік,» Я запросив Кавуна до башти, на місце навідникаоператора. Щоб 
він ознайомився з обладнанням та озброєнням. Але в очах його я не помітив захвату, коли він 
огледів усе навкруги: оптичні денні та нічні приціли гармати, кулемета та ПТУР, електричні та 
ручні приводи, розподільний щиток, тощо. Я заходився жваво все пояснювати: де яка шкала в 
прицілі, як дивитись, як сидіти, як крутити. Але з поглядів, що Кавун кидав на люк, я зрозумів, 
що Кавун думає не про те, як стріляти з озброєння бронеоб’єкту. Можливо, йому відразу 
привиділось, як нас підбивають, і куди перш за все вистрибувати. На самих хоробрих і завзятих 
піхотинців внутрішній вигляд бронемашини часто пригнічує. Цей побоювання пов’язане з 
підсвідомим страхом замкнутого простору, клаустрофобією, а також залежністю від «тої дурної 
машини», що також може не підкоритися твоїй волі у самий відповідальний момент. На 
відкритому ж просторі піхотинець себе почуває не лише незахищеним, а, з опануванням поля бою
( тобто з набуттям досвіду, коли він вже стає обстріляним) навпаки відчуває себе впевненим і 
бачить захист у кожній шпаринці, горбочку, складці місцевості. А лізти в темну ляду люка йому 
лячно. Так само, як танкісту лячно вилазити з танка під час бою, де свистять кулі та осколки і він



відчуває себе без броні дуже погано. Ну, переговорили з «мхедріонівцями» ще раз, вирішили, що 
завтра заберемо свою машину, позначивши на ній краскою свої умовні знаки. Зрозумівши цілком 
обґрунтовані приводи Кавуна що до неможливості його бути навідникомоператором ( і роєм 
треба командувати, і зв’язки підтримувати, і те, і се), я передбачив, що і мені прийдеться 
повернутись до артилерії, де я був вже при справі. Ото ж БМП передали «мхедріонівцям», а ті – 
росіянам. Тут відразу, на станції, грузини спочатку ніби жартома, а потім і посерйозному 
запропонували російським офіцерам прийняти участь у прийдешньому наступі на Абашу в якості
екіпажів декількох бойових машин, скільки порахують можливим. Все впиралось у цей перший 
удар. Якщо б він пройшов вдало, то звіадисти вже тікали б без зупинки можливо до самого моря. 
Як показали подальші події, мхедріонівці таки вмовили цих офіцерів прийняти участь у бойових 
діях хоча б в обмеженому форматі, на два, максимум три дні «активи», тобто участі лише в боях,
там де треба підбити ворожу техніку, як броньовану, так і такі ж самі, або сильно подібні до 
наших «ЗУРСи», ЗУшки, та інше на базі встановленої в кузовах артилерії та вогневих засобів. 
Наші ж бійці повинні були пересаджуватися в яку не будь БМП лише при необхідності вплинути 
на результати бою, а так – їздити своїм газобензиновим ЛАЗом. І дійсно, навіщо ризикувати 
всьому складу роя, коли, наприклад. З БМП ведеться вогонь ПТКРом по бронеоб’єктах 
супротивника , дуель з такою ж БМП чи СПГ9, безвідкатною гарматою, мінометом чи іншим 
вогневим засобом. Все ж у звіадистів могли виявитись раптово один – два вправних танкісти чи 
артилеристи, які були б здібні поцілити і нашу БМП. І це виявилось правдою, як з’ясувалося 
трохи згодом. А ми все – таки були добровольцями, вже понесли ми втрати в цій війні й 
показали, що воювати вміємо, за ідею, тим більше, отож цілком достатньо ( а також доречно та 
виправдано) «демонструвати прапора», бути присутнім особисто та ( як вчив «фюрер» Дмитро) 
роздавати автографи вдячним аборигенам. Бо в разі, коли вони кинуться навтьоки ( в у грузинів 
втеча буває тільки повальною), то наш особистий героїзм положення ні в якому випадку не 
врятує. Бо подібні війни у чомусь дійсно являють собою озброєні політичні демонстрації.

Під вечір ми повернулися на базу, я продовжив швидкоплинні, квапливі заняття з мінометними 
обслугами, які були зовсім неповні. Але тут треба особливо зазначити те, що ніколи не 
зазначається ні зараз, ні навіть у радянські часи. Бо завжди наголошувалося на тому, що міномет 
– зброя гранично проста, майже примітивна, легка й високо мобільна, на відміну від буксирної 
артилерії. Але не все так просто, як вам розповідають. Ця проста зброя для її ефективного 
використання потребує вишколеної обслуги, при тому вишколеної специфічно, саме для 
міномета. Справа в тому, що точно наводити його досить важко, а самому, в одиночку, взагалі 
неможливо. Особливо 120мм міномет. Навести цю каракатицю точно можливо лише втрьох – 
навідник з двома заряджаючими. Якщо більш – менш відгоризонтовану буксирувану або 
самохідну гармату чи гаубицю наводить один наводчик ( крутячи штурвали горизонтальної та 
вертикальної наводки, виганяючи бульбашки поздовжнього та поперечного рівнівватерпасів на 
середину), а в разі чого після того може побігти зарядити та здійснити постріл, то в мінометі 
поздовжній та поперечний бульбашки треба виводити на середину маховичками вертлюга, а 
потім ще – механізмом горизонтування, що на двyнозілафеті. При цьому ці бульбашки 
мінометного прицілу весь час сповзають вбік: відгоризонтуєш бульбашки – сповзе вбік і вгору чи 
вниз перехрестя прицілу з точки наводки! Доправиш перехрестя – сповзуть бульбашки! А коли 
ще міну у ствола вкинути не на жало, а на спуск ( коли відразу не стріляють, а натягають шнури і 
чекають на команду, а міна лежить вже в казьонніку), то від удару міни об донце казьонника 
бульбашки знову сповзають, і мутота починається знов.



Бійці мінометної обслуги повинні розуміти одне одного з півслова і не дратуватися. Це не легко. 
А з випадкових людей за день сколотити розрахунок мінометної обслуги неможливо. Дуже 
багато складних колективних, чи, як мінімум, парних узгоджених дій треба виконати! Решта 
артилерійських систем, при їх безумовній технічній складності, в роботі гранично проста і, я б 
сказав, іноді навіть комфортна, особливо самохідна. Тут іще ситуація ускладнювалася тим, що 
регулярно були присутні на заняттях і пов’язували свою бойову діяльність із мінометом лише 
троє. Решта чи взагалі не була залучена ( командири не знайшли бажаючих), чи просто злісно 
ухилялася. Бажаючими виявились більш менш просунуті бійцідобровольці, що пройшли всю 
абхазьку кампанію і були дещо грамотними у військовому відношенні (за грузинськими 
поняттями) – вони бачили військову хронічку про наших та німецьких мінометників часів Другої 
світової війни та війни у В’єтнамі. Також один з них чув колись розповіді якогось чи то діда
ветерана, чи то іншого родичаветерана, що воював реально і саме на мінометах. Вони уявляли 
собі можливість міномета стріляти з укриття, коли супротивник не може тебе дістати прямим 
вогнем.

                  Заочна зустріч.

            У ході занять я згадав, що колись у мене було багато строковиків грузинів. Також була 
своя особлива верства – майже асимільовані росіяни (та інші не грузини) з Грузії (у яких не було 
жодних «кінців» у Росії), що так само розмовляли грузинською, тільки носили російські прізвища.
Пригадуючи прізвища і місця, звіки вони родом, я згадав заступника командира 1го вогневого 
взводу з Німеччини, Джолію, що переведений до мене був з танкістів. Він закінчив «учебку» у 
Кармпніци під Потсдамом на командира Т64 і потрапив до 9ї танкової роти нашого 16го 
гвардійського танкового полку. Був відмінним командиром танку та замком взводом 1го взводу 
роти. Але перетурбації з відомим для служивих виводом з Німеччини 1000 танків, що їх затіяв 
«зємєля» Джолії – Едік Шеварднадзе,– привели до переформування нашого полку у 
мотострілецький. Свої танки ми віддали кудись, а до нас прийшов батальйон Т80 з 
Гарделегенського полку «чотири п’ятірки». Наших танкістів повинні були порозкидати по різних 
частинах у Німеччині, а решту – до Союзу. Ротний Джолії попросив мене узяти його до себе. 
Вмене у самохідній батареї як раз намітилася проблема з замкомвзовдом – одні звільнялися, а 
решта була піврічники. Джолія відмінно стріляв із танку, отож з самоходки пряму наводку він 
завжди відстріляє. Ну, а з закритої позиції робить погоду не він (1ша гармата), а основна (3тя) 
гармата. Так, що старший офіцер батареї ( СОБ) має можливість йогопідстахувати, підказати 
приціл, кутомір. Так, що задача Джолії була командувати рештою та вибивати «п’ятірку» на 
прямій наводці. З чим він і чудово справлявся. Як я пам’ятав, Джолія був з Зугдідського району.

І от чисто заради цікавості я спитав колись Гію Вашахідзе, чи є на тому боці проти нас танкісти? 
Відповідь підтвердила мої смутні здогадки: якщо Джолія сам зугдідський, то цілком може бути 
танкістом і тут, тільки враховуючи менгрельський фактор ( прізвища Джолія, Делія, тощо – 
менгрельські), з великою ймовірністю може воювати за Гамсахурдію. Вашахідзе досить швидко 
«навів справки». Каже: «Є там двоє Джолій: перший – здоровений спецназівець чи десантник, а 
другий – маленький, як ти описуєш, ходить весь час у шоломофоні і, кажуть, начебто дійсно 
служив у Німеччині. Твій кадр?» «Мій!»–відповідаю зречено. «Хороший танкіст?»  « В тазік, 
прикреплений на мішені «Танк», що рухається навскоси за півтора кілометри, попадав і першим, і
другим снарядом!»  Вашахідзе трохи змінився з лиця, потерши його, наче вмиваючись: «Ну, ти 



поки нікому тільки не кажи!» «Добре!»– погодився я, подумуючи, а чи не вчасноми так 
відмовилися від БМП! Все ж таки у Кавуна було якесь відчуття, чи щось таке. Що значить 
чоловік повоював!

До інтернатського двору пригнали своїм ходом два танки Т72. Екіпажі були майже повні, по два
чоловіка. В одному не вистачало командира, в іншому – навідника. На третьому, за 
повідомленням Кавуна, буде працювати повний екіпаж з офіцерів, що пригнали нам техніку. 
Командиром танка був капітан «Вовкахохол» чи то з Полтави, чи то з Черкас родом, що 
закінчив, здається, Київське танкове інженерне училище. На БМП також будуть діяти російські 
офіцери – старлей Валера та його взводні. БМП в бою збирались використовувати з більшої 
дальності, як протитанковий засіб. Але на цих двох Т72 грузини також були знайомі з цією 
машиною – хтось служив у Білорусії строкову, хтось – у Німеччині, хтось де інде, але всі були 
знайомі з цими машинами, і механікиводії були на обох танках. На броню були навішані 
коробочки для динамічного захисту, але вони були порожні. Хоча і так весь лоб Т72 мав 
витримати  мінімум гранатомета. Уразливі місця у нього – дах, днище та борта: від носу по 
башту менше, поза баштою – більше.

Між тим загальна метушня посилювалася. Вже було шістнадцяте жовтня, і треба було щось 
вирішувати з тими звіадистами, а якщо поки ще не вирішувати, то щось із ними робити, щоб вони 
не сприйняли затишшя, як нашу боязкість та нерішучість. На вечір Ланчава оголосив збір всім 
командирам підрозділів. Biд нас на нараду пішли Тополя і Кавун. Хотіли взяти й мене, але, 
напевно, якісь грузинські штабні висловили небажання, тому що в мене був замалий час участі у 
бойових діях в Грузії – мене ще слабо знали. Я пішов далі займатися ( чи намагатися займатися) 
мінометними обслугами, які десь порозбігалися. Залишився один «Борода», власник БРДМРХ з 
дизельним движком замість штатного від ГАЗ66 та КАМАЗа, в якому і перевозились ці 
міномети та їх снаряди. Він проявляв зацікавленість до військової справи і казав, що в нього ще є 
85мм гармата, але вона зараз на позиції на західному виїзді з Самтредіа. Мхедріонівські 
волонтери збирались купами недалеко від КПП, обговорюючи щось, напевно можливий 
завтрашній наступ на Абашу. Ми з Бородою перевірили загрузку КАМАЗа, щоб завтра, ймовірно,
нам нічого не заважало швидко розвантажити міномети та привести їх в бойове положення. 
Орієнтувати їх приходилося за компасом, а це вже досить приблизно, і треба було б 
пристрілювати. Я задумав вивезти міномети до водонапірної вежі за меблевою фабрикою, звідки 
відстань стрільби становила по карті трохи більше двох кілометрів. Тобто ще навіть залишався 
якийсь запас дальності стрільби. Зважаючи на відсутність зв’язку, міномети розташовувалися б 
внизу під вежею, а я з біноклем та яким не будь напарником з грузин керував би вогнем з 
вершечку вежі, звідки , вочевидь, відкривався чудовий краєвид. Навіть за мапою, взятою в 
Григорія, по висотах контурних точок та ландшафта, було зрозуміло, що з водонапорки меблевої 
фабрики проглядаються майже всі позиції звіадистів перед мостом через Абашу та Цхенісцкалі.

Прийшов з наради Кавун і повідомив мне, що наступ призначено на завтра на сьому годину ранку.
Це був термін, «продавлений» Гелою Ланчава, хоча за результатами обговорення всі визнали його
найоптимальнішим у обстановці, що склалася. Потім прийшов від Вашахідзе Григорій і 
повідомив, що міномети за наказом Ланчави мають висунутися «на пряму наводку». Вашахідзе 
намагався обстоювати позицію на меблевій фабриці. Як невразливу і найефективнішу, але 
Ланчава має «картбланш» в командуванні від Шеварднадзе, і від об’єднаного командування 



( тобто і від Іоселіані), і в разі чого буде скаржитись, щонайменше. Для мене це означало 
втратити унсовський гонор, отож я сказав, що раз наказали, то так і будемо робити, хіба що тепер
ми для супротивника є вразливими, тому що будемо на виду. Хіба що одночасний наступ всіх 
підрозділів примусить звіадистів відступити, і їм буде не до якихось двох мінометів, так що ми 
матимемо можливість пострілювати собі потихеньку на підтримку своїх наступаючих.

До «Граду» привезли два «КАМАЗи» снарядів. Один тут же зарядили у пакет, тільки не сорок, а 
тридцять вісім ( два лівих верхніх ствола, нагадаю, були ушкоджені раніше попаданням з під 
ствольного гранатомета). Запасний залп повинен був їздити в іншому «кАМАЗі», самоскиді. Ми 
вирішили спочатку ще затемно виїхати на передові позиції «КАМАЗом» Бороди з мінометами, і , 
зорієнтувавшись на місцевості, встановити на ВП, навести в першу планову ціль ( закопаний 
перед блокпостом звіадистів на тому березі танк Т55), викласти перед мінометами по одній 
міні, щоб в разі нашої відсутності присутні не артилеристи змогли випустити без виправлення 
наводки хоча б по одній міні, а самі бистро вертатися назад по свого «Града» і «ЗУРСа», щоб 
виставити їх також на пряму наводку  і встигнути дати залп хоча б вже в ході наступу. З одного 
боку Ланчава прийняв ідіотське рішення з точки зору тактики, з іншого боку він не міг зробити 
інакше, бо уся ця кострубата строката «мішпуха урядової коаліції» ховалась би одне за одного, і 
ніякої бойової задачі ніхто не виконував би. Я уявляю, що він там говорив їм на нараді з 
урахуванням досвіду попередніх боїв в Абхазії!

Частина 21.

Бій “Арго” у суботу 17 жовтня

            Отож наступ було призначено на сімнадцяте жовтня. Але як виявилося трохи згодом, не 
одні ми про це знали. Шістнадцятого «аргонавти» вже були готові до дій, у всіх були повні 
«рожки» (від п’яти до семи штук), від двох до чотирьох ручних гранат, по шість реактивних 
гранат до гранатометів РПГ7. Було сформовано три вогневі групи за принципом: гранатомет, 
кулемет (РПК74 на цей раз), автомати. Я з ранку повинен був виїхати з мінометниками на 
«пряму наводку» по мосту, зайняти вогневі позиції й пристріляти дві цілі. Потім повернутися на 
машині в Самтредіа, і знову, вже на «Граді», виїхати в район ВП і напівпрямою наводкою 
пристріляти однудві цілі й чекати команди на придушення цілей (тобто здійснення повного 
залпу, а міномети – до витрати третини боєзапасу, або поки свої передові лави не дадуть сигнал 
на перенос вогню), якщо супротивник завчасно не втече, побачивши такий розклад справ.

Початок наступу (час «Ч») було призначено на 7.30   17.10.93. Я прокинувся о четвертій годині, 
взяв свою амуніцію, зброю та спорядження, розбудив мінометників ( їх було всього лиш троє з 
Бородою разом), і ми виїхали «КАМАЗом» до передового посту перед мостом черех річку 
Абаша (притока Цхенісцкалі).

Передовий пост представляв собою колишній будиночок ДАЇ перед західним в’їздом до 
Самтредіа. Вікна до середини було закладено мішками з піском і землею. Поперек шосе було 
покладено бар’єрбарикаду з залізобетонних блоків. Було обладнано щось на зразок окопу для 
танку: яма розміром з саму бойову машину по довжині й ширині, але не в глибину. Попереду, в 
бік неприятеля, було нагорнуто  купу щебінки, перед нею і по боках три залізобетонних блоки. 
Розмір укриття забезпечував захист лише на рівні катків. Вліво від будиночку, майже на південь, 



тягнувся окопчиктраншейка по коліна глибиною. Плюс невеличкий бруствер. Метрів через 
п’ятнадцять він поглиблювався по яйця, і ще через п’ять метрів переходив у широченький такий 
міні«орудійний дворик», де стояла 85мм дивізійна гармата Д44. Біля неї було три повних 
ящика зі снарядами. Сам пост знаходився  ліворуч від дороги. Праворуч від її обочини на 
відстані кроків тридцяти знаходився довгий одноповерховий цегляний сарай.

Під’їхавши просто по шосе (іншого шляху просто не було,–ліворуч – приватна забудова, садиби, 
ліворуч – виноградники з їхніми залізобетонними стовпчиками до самої річки), ми звернули 
праворуч і поставили «КАМАЗа» просто за сараєм, відкрили заднього борта і вивантажили 
міномети. Я висловив Григорію думку, що цей сарай стає нам у пригоді. Бо відкрита позиція 
прострілюється стрілецькою зброєю з ворожого берега. Було прийнято рішення зайняти вогневу 
позицію просто за сараєм. Цього разу в нас була навіть артилерійська бусоль, яку десь із Кутаїсі 
для Григорія привіз  Гія Вашахідзе.  Відкинувши на спину плащ палатку, я зза рогу сараю почав 
розглядати в бінокль протилежний берег. Згадалося фото Гудеріана, де він розглядає в бінокля 
начебто радянський кордон перед війною. На тому березі особливих рухів не біло. Лише проїхав 
у бік Абаші зза крайніх будиночків «53й ГАЗон». Був закопаний попід крайнім будиночком Т
55. За іншим будиночком – БМП1. Я знов згадав відмінну позицію на водонапірній вежі , 
прекрасну з усіх боків вогневу позицію на меблевій фабриці.  Але Ланчава, об’явивши себе 
«верховним» (на даному проміжку часу) зажадав висувати всі вогневі засоби на пряму наводку. 
Інакше ми – боягузи. За такої постановки питання ми, певна річ, плюнули на ефективність і 
почали виконувати ідіотський наказ.

Для того, щоб «завалити» виконання дурного наказу, або підставити командира, що його віддає, 
не треба доводити зі «сльозами на очах», що це нерозумно, неправильно й т.д. Все одно не 
допоможе. Треба просто виконати такий наказ буквально.  Але ж то в Радянській Армії, а тут – 
реальна війна…

І тут я знову згадав Джолію, який, цілком не виключено, дивиться зараз в приціл гармати, або в 
командирський прибор ТПКУ2Б, як ми тут метушимось… «Несповідимі шляхи Господні!…» «І 
нікому не дано знати, що написано у книзі доль Аллаха!..»  Підготовка мого Джолії була 
якнайкращою, та ще й універсальною, певна річ, в межах умов, що склалися, де від нього 
більшого і не вимагалося. Закінчував учебку в Германії по Т80, служив у нас в 16 гвардійському 
танковому полку командиром танкузаступником командиру взводу на Т64, стріляв на 
«відмінно», а потім ще й на самохідці 2С1 «Гвоздика». Все ж таки то була Група Радянських 
військ в Німеччині, а не той дурний Союз!  Танкісти тут чомусь вчилися і щось таки вміли.  
Особливо в нашому 16 гвтп!  Ми стояли в лісі на півночі Магдебургського полігону і бордюрів 
особливо не фарбували. Зате  зразковопоказові водіння та бойові стрільби показували усякому 
начальству неодноразово і більше, ніж було запрограмовано на рік. І не лише танкісти, але й 
артилеристи, а пізніше й «птурсисти».  Лише зенітників вивозили на Балтику, до німецьких 
товаришів, на Пенемюнде, що на острові Узедом. Не у всяких полків була така ґрунтовна 
підготовка. У нас були свої директриси для гарматної стрільби та окремий власний танкодром. 
Навіть коли за горбачовськошеварнадзевським «рулєжом» з нас зробили 591 гв мсп, ми все одно 
не упустили прапору все уміючих воєн спеців. І тепер один зі спеців стояв десь напроти мене. І 
хоч я поки що не танкіст, але ж артилерист… Де ти, Джолія?! І де ти тепер? Чому саме так все 
склалося? Скажи мені хто, що так станеться, ще два роки тому, я б розсміявся йому в очі…



А тепер я роздивлявся оборону неприятеля в бінокль, визначав відстані, заряди й приціли для 
мінометів.  Але ізза сарая багато не зробиш…. «Поручик, говорят, ви вчера стрєлялісь ізза 
дами? Как ви моглі подумать, судариня! Ето полковник ізза дами! А я, как чєловєк 
благородний, – ізза шифоньєра!»…

Треба було робити рекогносцировку і з напрямку блокпосту. З боку блокпосту хтось стиха 
покликав Лежаву.

Григорій сказав мені просто: «Треба перебігти на той бік. Я побіжу першим, а ти вже за мною. 
Тільки треба дійсно бігти, а то з того боку можуть стріляти. Борода побіжить за тобою». Ця 
проста невимушена фраза дала зрозуміти мені, що мій перший бойовий епізод розпочався. 
«Будеш бігти?»—спитав Григорій.

«Певна річ! Чому це ні?»–підтвердив я, трохи не розуміючи Григорієвих сумнівів. Гія якось по
цивільному просто перебіг на той бік. За ним секунд через п’ять зза сарая  метнувся я, 
намагаючись не пришвидшуватись зайве і поглядаючи з цікавістю в бік супротивника зі змішаним 
почуттям побоювання та стримування із дурненькою посмішкою від того, що сам себе 
спостерігаю ніби то з боку. Полотно шосе на цій ділянці було метрів з двадцять завширшки, 
чотири смуги. Над головою, чи десь збоку привітно свиснула куля. Ну, ще б! Григорій в цивільній
кацавейці, штанях і цивільних черевиках. А я в камуфлі з портупеєю, касці, з біноклем на пузі, 
повним підсумком та своєю польовою сумкою. Просто не чекали вони, що такий «красень» 
раптом вилізе просто посеред дороги, і промазали від подиву, скоріш за все. Звук був схожим на 
«трьохлінійну» кулю, яку могли випустити не лише зі снайперської гвинтівки Драгунова (хто 
стріляв з оптичним прицілом з руки чи навіть з упору, знає, що це також дуже непросто – 
дилетанти можуть влучно стріляти з гвинтівки з оптикою лише тоді, коли вона закріплена 
нерухомо на кулеметному станку або в якомусь штативі), а й з карабіну (карабінів зр.1944 р. в 
Грузії було дуже багато), і навіть одиночним пострілом з кулемета. Ми заскочили за будиночок і 
присіли до «аборигенів» пікету. Почали з’ясовувати обстановку. В цей час через шосе перебіг 
Борода, (який тут всіх знав і командував однією зі змін) і тут звіадисти як сказилися: відкрили 
шалений стрілецький вогонь. Григорій смикнув мене за штанину: «Присядь!» Кулі цвірінькали 
зовсім близько. А понад полотном дороги вони летіли особливо густо і аж гули, щось на зразок, 
коли гуде високовольтний трансформатор, тільки особливо, посвоєму. Серед куль часто 
траплялися трасери, а коли кулі рикошетували від асфальтобетона автостради то вони якось так
шикаличиркали, висікаючи іскру і поособливому так підвиваючи на рикошет ах. Це коли куля 
після рикошету йшла шкереберть. Коли вона просто пролетіла повз вас, то чути таке дещо навіть 
коротеньке, обривчасте ніжне: «..Фьюіть!..», як пташка якась посвистує – є схожі. Певна річ, кулі
що свиснули, не ваші – вашої, що поцілить вас, ви не почуєте.

На обличчях ополченців з’явився вираз легкого переляку, що міг свідчити про незвичність 
данного обстрілу. У Лежави почало сіпатись віко. Десь перед сараєм у висоті бухну повітряний 
розрив, але якийсь не зовсім серйозний.

« Протитанковий, з гранатомета або БПМ, на само ліквідаторі… Лякають!..»–пояснив Григорій.

«Це вони помітили наші перебіжки і вирішили полякати. Так би мовити, притиснути нас вогнем, 
щоб ми припинили тут активно ворушитись!»–висловив припущення я.



«Ні, вони готують наступ!»–заперечив Григорій

Я заперечив: « Ну, як це? Побачили, що перебігло дорогу три штампа, один з яких упакований в 
камуфляж, каску і біноклем, і вирішили наступати? Постріляють – перестануть!» Але я не 
розумів, про що грузинською скоромовкою відразу після перебіжки Григорій переговорив з 
хлопцями з гарнізону блокпоста. Щоправда, інтонації домінували стривоженопідвищені. Я 
відразу про себе відзначив, що вночі на боці противника відбувались якісь незвичні ворушіння, 
що стривожили залогу нашого блокпосту. «Обмін думками» пожвавішав при посиленні 
щільності обстрілу. Ще раз гахнула у висоті на самоліквідаторі ПГ15.

« Надо понаблюдать за прoтівніком!»– висловив я «новаторську» думку, і розуміючи, що ніхто з 
грузинів не полізе за барикаду, розтягся на асфальті і по пластував до залізобетонної барикади, 
яку годі було пробити і з танкової гармати ( з першого снаряду, у всякому випадку). Ззаду 
почулися запізнілі притишені вигуки Григорія та Бороди, щоб я повернувся. Я відповів, мовляв, 
зараз…. Я тут зараз…

Перший шалений тиск вогню наче притих, зменшився. Я підповз до бар’єру і став в бінокля 
спостерігати, висунувшись над барикадою, за переднім краєм ворога. Раптом там, немов 
спеціально для мене, почалося ворушіння. «П’ятдесятп’ятка» пихнула хмарою чорносірого диму
і завелася. Відстань до неї не перевищувала 1100 м. Я відразу згадав про нашу «вісімдесят 
п’ятку». Хоча б  осколочнофугасним  шуганути… А може й «болванка» у боєкомплекті 
знайдеться?..  А БМПшку й за тим біленьким будиночком «болванка» (каліберний бронебійний і 
практичний снаряд до гармат даного типу) і крізь будиночок наскрізь прошиє…  Так, що там в 
них ще?.. О! Між кущем і деревиною, прямо під сараєм замаскована така ж сама, як у нас, 
«вісімдесятп’ятка»!.. Це вже малоприємний факт. Якщо є підготований командир та навідник 
гармати, то вони цілком можуть закупорити нам міст, підбивши декілька головних машин. Танк 
навіть не треба зовсім підпалювати, а лише збити з нього гусеницю. Закопана і замаскована 
протитанкова, або просто важка, гармата – це дуже неприємний ворог!  Тому що це не 
здоровенний танк, БМП, БТР або САУ. Це – маленька, не вище ніж до пояса по вертикалі й 
шириною метра півтора по горизонталі, ціль. Її дуже важко вцілити навіть ПТКРом. А поки танк 
чи БМП по ній пристріляються… А якщо вони ще й самі швидко рухаються…  Ось і тут ще дуель
двох протитанкових гармат накльовується.! Як добре, думаю, що в нас є міномети. Вони будуть 
почергово класти міну за міною перед гарматою та кругом неї. І якщо і не влучать, то будуть 
тримати обслугу ПТГ під безперервним дощем з осколків, і вони не матимуть змоги навіть 
вистрілити.

Раптом біганина на ворожих позиціях знов посилилась, по гучнішав гул дизелів, і зза будиночків 
передмістя на тому березі виповз ще один Т55. Оборона супротивника разом запалахкотіла 
пострілами автоматів, кулеметів та гранатометів. До мене потяглися переривчасті вогняні лінії
пунктири. Грузини ззаду щось залементували. Григорій весь час вимагав, щоб я повернувся: 
«Володя, давай назад!». Я, визначивши, що супротивник починає наступ на нашу оборону, 
поплазував назад до Григорія під захист стіни. «Вова, більше нікогда так нє дєлай, хорошо, да?! –
сказав мені Лежава, — нє просто так всьо: ми за тєбя отвєчаєм!» Прийшлось з цим рахуватися. 
Видно, були якісь вказівки місцевим що до мене. В повітрі знову завирував гул – шик роїв куль.



 

В цей час командир мінометників, Борода, підскочив до нас. Решта бійців блокпосту забилися 
під зовнішню стіну посту ДАЇ і почали що частіше озиратися в тил, на приватний сектор, що 
починався за 30 метрів за спиною. Борода щось зло сказав їм і зник у окопчику, виринувши біля 
нашої гармати. Повітря якось зловісно гуділо від куль, що весь час якби знаходились у повітрі. 
Особливо хижо вони вищали й жужжали, коли рикошетували від асфальта. В повітрі з’явилася 
цементна пилюка. Кулі тоді цокали і об мій бетонний блок і об будиночок. Я був сповз вниз, 
відшукавши щілині поміж блоками, поправив каску і, поставивши бінокля вертикально, почав 
далі спостерігати. Бахнуло пару раз їхнє БМП. Борода тут врізав по ній з нашої гармати. В мене 
позакладало вуха, і далі все чулося в звичному ще з навчань напівприглушеному тоні. Звіадисти 
спочатку не зрозуміли, звідки це по ним  вистрілили і зосередили весь вогонь на будиночку і на 
бетонних блоках.. а також на сараї, справедливо передбачаючи, що в ньому або за ним 
знаходиться щось цікаве. Над головою вже постійно, з інтервалом секунд двадцять, вибухали 
гранати від РПГ чи СПГ, чи може й БМП (вони однакові), якими нас обстрілювали безприцільно, 
в сподіванні, що якась все ж вибухне в нашому районі. Хоча осколочної дії посерйозному від неї 
годі було сподіватися. Я заволав Бороді, що між БМП і танком, попід сараєм – його близнюки
опоненти, гарматникизвіадистів.  Тут опоненти «подали голоса», і Борода їх угледів. Побачив – 
вистрілив! Снаряд, вочевидь, був з підшивачем КТМЗУ (вповільнений) з ковпачком. Він 
рикошетнув перед ворожою гарматою і вибухнув під «коньком» даху. Видовище було феєричне, 
як я встиг помітити: пилюка, дошки, пір’я…  Грузини, що були за рогом стіни, щось волали мені. 
Григорій переклав мені, що звіадисти почали наступати, і нам треба забиратися геть. Я відповів, 
що будемо організовувати оборону («наші» зараз підійдуть!). Але грузини виявились не тільки не 
дуже сміливими ( я потім сам на бігу згадував Лєрмонтова: «..бєжалі робкіє грузіни!..») і ледве 
стримував сміх від цієї аналогії, щоб мене не  порахували божевільним), але й досить 
досвіченими: «наших» годі було чекати.

Раптом праворуч гримнув розрив. То відкрила вогонь «п’ятдесят п’ятка» звіадистів, що вже 
виповзла з окопу. Тут Борода (реально його звали, здається, Рамазан, а схожий він був не стільки 
на грузина, скільки на курда), знову озвався черговим пострілом з Д44.  Видно було, як трасер 
метнувся до силуету танка, що рухався поволі вже автострадою, висік сноп іскор з башти й 
свічкою пішов в небо, а далі, по параболі, за будинки. Танк продовжував поволі котитись, але 
баштою вже не крутив. Другий Т55, що прийшов зза будинків, чомусь зупинився і повів баштою 
навпаки, ліворуч. Знов блиснув постріл, і за три секунди снаряд влучив у ріг нашого цегляного 
сараю.  На цей раз вибух мене майже оглушив. Щось фуркнуло понад самим вухом, дзенькнуло 
об каску, потім шматки цегли чомусь зовсім не боляче, хоч і досить відчутно, зачепили мене за 
ребра, нахабно гупнули по спині й по сраці, щось смикнуло за підбор чобота. Грузини сильніше 
залементували, але я не розумів їх. Тоді вже Григорій заволав, щоб я мерщій відповзав до них за 
будиночок. До мінометів годі було й думати дістатися. Вони були вже втрачені. Я поповз за 
будиночок. У цей момент ще один снаряд вдарив у кузов “КАМАЗу». Чи здетонували мінометні 
міни, чи ні, я не зрозумів. Крайній міномет завалився набік, мене разом з пилюкою і якимось 
камінням жбурнуло у ямкуокопчик за будиночком… Шквал осколків буквально в 1020 м від 
нас зчесав кущі, посік і повалив паркан й порізав гілки з фруктових дерев крайньої садиби. Я 
озирнувся навколо. Григорій затягнув мене за будиночок. Звідси я побачив нашу «вісімдесят 
п’ятку» і Бороду (Рамазана). Що принишк до оптичного прицілу гармати. В цей самий момент він
натиск спускового важеля. Й гармата підскочила, «гавкнувши» і виплюнувши гільзу. Коли мене 



злегка приглушило, я вже й не пам’ятав: в голові і вухах наче напхано ватою було. Такий собі 
стан легкого одуріння з притупленим відчуттям реальності того, що відбувається. «БМП кажись 
єсть!»– заволав Борода до нас з Григорієм, додавши: «Ілі гусєніца, ілі мотор: чтото отлєтєло!..» 
Через пару секунд в 20 м перед гарматою вдарив розрив. Над нашими лежачими головами про 
шурхотіли зграєю осколки. Борода впав між станин. Але знов поповз до прицілу неушкодженим. 
Подивився. Перед гарматою  зліва попереду росла велика груша. Раптом у верхів’ях крони, в 
повітрі,  рвонув ще один чи сто міліметровий, чи вісімдесяти п’яти міліметровий осколочно
фугасний. Це працювали чи танки, чи Д44 з прямої наводки. Уламки густо сипонули по стволу й 
щиту. Борода шарахнувся від гармати в наш бік. Один з грузинів таки висунувся і визирнув зза 
рогу будиночку ДАЇ. «Перший танк вже на мості!»–заволав він щосили!  «Все, відходимо!»–
сказав Григорій—« В цей раз ми більше нічого не вдіємо.» «Вашахідзе сказал, что расстрєляєт 
нас, єслі ми тєбя потєряєм!»–додав інший грузин. Я тут же охрінів від такої реальності.

 «Бєг…»

«Поймі, война на етом нє кінчається!»–сказав мені Григорій,– «Нам єщьо надо будєт повоєвать. 
Оні нє смогут нас побєдіть. Но сєчас оні просто зналі про врємя нашого наступлєнія, ти же тоже 
понял! Єщьо успєеш погеройствовать!»

Поодному, спочатку Григорій, тоді я, далі поодному всі решта перебігли до хвіртки приватного
будинку. Потім через двір – далі на зади. Потім почався нескінченний чи то стильчез, чи то 
«конкур». Ми перелізали численні між двірні та підсадибні паркани, тини й «ломилися» садами, 
городами та( що саме страшне) виноградниками, притримуючись східного напрямку вздовж шосе
– ми його вгадували між деревами, кущами та парканами. Час від часу причаювалися за сараями. 
Гостинні грузини, хазяї садиб, що іноді визирали з підвалів та погребів, пропонували нам 
сховатися. Але такого бажання в нас не виникало. Не лізти ж просто в полон.! Особливо коли за 
твою голову обіцяно п’ятдесят штук «зелені»… Ех «…єслі рищут за твоєю нєпокорной головой, 
чтоб пельок худую шею сдєлать боліє худой…» Іноді понад головою на рівні дахів і трошки вище
гримали розриви гранат РПГ та БМП, що спрацьовували на самоліквідації. Одного разу, коли 
ховалися за черговим сараєм, мені знов щось смикнуло за черевик, як грудочкою хтось кинув. Я 
подивився і побачив довгу свіжу подряпину на шкірі чеського десантного «берца».

Між тим один грузин, дивлячись в бік дороги ( і що він там бачив крізь ті кущі!), сказав: «О, вот 
тє рускіє єдут на БМП !» Я спочатку ще подумав, що то якісь козаки або армійські найманці за 
Кобалію. Але це був, вочевидь, Валера зі своїми товаришами двома чи одним. Чому вони 
поспішили одні? Чи був на борту десант? Чи може вони вирішили, що канонада на посту означає, 
що почався вже наш наступ?.. «Мхедріонівці» і, можливо, Ланчава, попросив їх «допомогти нам 
взяти Абашу». Тепер можна лише гадати, а тоді закінчилося все гірше. Може, не почни росіяни 
діяти самі, а спочатку підтримали би з нами стосунки і взаємодію, не закінчилося б все для них 
так трагічно. Чи сильно на себе понадіялися, на свою майстерність, вважаючи нас партизанами
іррегулярами. «А нап’гасно, батенька, напр’гасно…». В умовах подібних громадянських воєн 
така невиправдана самонадіяність веде напрямки на той світ.

І от тепер вони неслись по шосе з міста напрямки до мосту, який вже покинули ми і перейшли 
звіадисти. Чи то вони боялися спізнитись, чи хтось їх «підірвав». Чи вони мчалися, як пожежна 
команда, виправляти ситуацію, ми вже не узнаємо. А на місці розгораючогося «КАМАЗу» вже 



стояв Т55 звіадистів. Вони призупинили наступ після мосту й видивлялися нас, напевно. Ми ж 
ніяк маякнути росіянам не могли – ні радіозв’язку, ні навіть благенької ракети сигнальної. Ми 
залягли від них садиб за п’тнадцятьдвадцять (напрямку метрів двісті було б ). І БМПшка росіян 
вискочила просто на цей Т55 , що майже в упор, метрів з півста, не більше, врубив їй в лоба з 
гармати. Удар був страшенний, ми аж за «дувалами» почули. Це зараз я розповідаю так детально, 
а тоді на вибух ми звернули увагу під час перебіжок палісадниками. Лише потім хтось з грузинів 
закричав: «Наших рускіх взорвалі!». Потім звідти прибіг посланий туди раніше Григорієм боєць, 
колишній його учень, і повідомив, що всі троє загинули: механік водій відразу на місці, навідник
оператор чи командир машини виліз через декілька секунд з люка в палаючому комбезі, але впав 
тут же в кювет чи то зрізаний чергою, чи то втратив свідомість і згорів.  А третього, що вискочив 
через кормові двері, скосили суцільним автоматнокулеметним вогнем. Це нас підхльоснуло.

До речі, треба надати належне Григорію, як командиру. Він відразу взяв керування грузинами на 
себе. І вони слухалися його без заперечливо. Попередній авторитет, здобутий в абхазькій 
кампанії, діяв тепер безвідмовно. І, можливо, саме та обставина, що в армії він не служив, зіграла 
позитивну роль в його військовому становлені, як командира і авторитета. Він все (обстановку, 
тактику) сприймав якось природно. Його військова освіта обмежувалась, крім початкової 
військової підготовки в школі, та військової кафедри в університеті, ще художньою літературою 
про війну та художніми ж фільмами. Не думаю, що він до цього читав якісь військові мемуари. 
Хіба що поцікавиться після цієї війни.

В будь якій справі людину псує рутина – коли людина починає потихеньку втрачати цікавість до 
своєї справи. Особливо цим грішить військова служба – вона геть винищує будь які залишки 
романтики, необхідної для піднесення звичайного вбивства до рівня високого служіння 
(імперіалістичній чи будь якій іншій батьківщині, сюзерену, кримінальній бригаді, поліцейській 
мафії, тощо). Як казав класик, вбивають і з побутових причин, але війни розв’язують заради 
абстракцій.

            Теоретичноісторичний відступ.

 Під час військової служби в мирний час  виховується ненависть і до самої служби і до держави, 
як явища. Потихеньку всі починають цинічно використовувати становище, що склалося. Хто з 
офіцерів не мав можливості просування по службі ( тут не берем до уваги п’яниць та інших 
асоціальних елементів), починали замикатися в собі та своїх потребах. Хтось починав 
прикрадати, спочатку «вставляючи» т. зв. державу, а потім навіть і своїх товаришів по службі, 
викрадаючи майно сусідніх підрозділів ( технічне, речове, інше господарське). Штабні, що 
застрягали на яких не будь посадах, іноді досить ризиковано, без дозволу командування йшли 
вчитись на вечірні та заочні відділення ВУЗів, дуже часто юридичних. З них на початку, в 
середині 90х вийшли найбільш принципові захисники прав колишніх військовослужбовців. 
Багато з таких адвокатів принципіально руйнували, як могли, кримінальні справи. Часто 
офіцерипротежисти (синки генералів, та з іншими зв’язками) раптово, на якомусь етапі, 
втрачали підтримку підлеглих. Особливо це проявлялося у видах військ, де багато чого у 
відповідальний момент залежить від низової ланки: в артилерії та ППО, зв’язку, тощо. В піхоті ж 
«піднімати» військову справу годі було й думати, серед суцільної середньоазіатської «пустелі». 
Ну, й побутових факторів дуже багато. Навіть цінності сімейного життя входять в протиріччя з 
інтересами тупорилої служби. Після того, як офіцер повертається додому, він повинен займатися



ремонтом помешкання, та іншим лайном, замість відпочинку. Навіть займатися власним 
професіональним рівнем та елементарною фізичною підготовкою стає нудно і непотрібно. Хоча 
фізичною підготовкою є смисл займатися завжди. Іноді вона тупо виймає тебе з депресії в будь 
якому віці. І порада офіцерам, для яких не проглядається перспектива подальшої кар’єри – 
забивайте величезний болт на будь яких командирів та їх заборони на вашу освіту і йдіть вчитися
в цивільний ВУЗ на основі ваших пільг та інших доступів чи то на іноземні мови, чи то на 
юридичниі науки, чи то на всякі інженерні: геологічні, інженерні (але все одно зі знанням 
англійської та ще якої не будь мови на додаток – китайської, наприклад). При цьому заборона 
ваших старших командирів повинна жорстко оскаржуватись через суд без усяких компромісів та 
зволікань. Вони не можуть забезпечити вас ні зарплатнею, ні академією, ні квартирою, отже йдуть
лісом. До закінчення першого п’ятирічного контракту український офіцер визначається з 
пріоритетами. А з другого – бере від армії все можливе і неможливе, притому жорстко. 
Офіційним командирам, а особливо лампасникам та примкнулим до них військовим прокурорам, 
треба відповідати жорстко. ( кінець теоретичного відступу)

І от ми пробиралися до центру міста «тилами» приватного сектора забудови, садками, 
палісадниками та городами на схід вздовж залізниці, що проходила від нас праворуч , долаючи 
численні паркани, сітки – рабиці, колючі дроти, виноградники, мури. Дували, рівчаки зі стоками 
та сухі. Слідом за нами з дещо меншим азартом ломились звіадисти. Вони припинили «поливати» 
довгими чергами з трасерами (в намаганні, ймовірно, залякати нас, щоб ми залягли і не рухались, 
потрапивши, зрештою, в полон), й провокували нас частими одиночними пострілами – і автомати 
перегрілися, і набоїв може швидко забракнути. В той же час звіадисти боялися і нашої засади. І 
хоч ми ще ні разу не огризнулися ані одиночним пострілом, ані навіть короткою чергою (а така 
думка відвідувала нас неодноразово), ми все ж поки що не вистрілили (що й прислужилося нам 
хвилин за п’ятнадцять таки добре!). Грузини наші не розбрелися, не розбилися на групки. І 
рухались не стадом, а в колону поодному, іноді перешиковуючись в колону подвоє згідно умов 
місцевості та темпу маршу, з одним розвідником в авангарді (метрів за 2530, з приглушеним 
голосовим зв’язком) і двома бійцями в ар’єгарді. Час від часу Гія Лежава повторював наказ
попередження — не стріляти. Приймати бій вирішили в разі прямої видимості, на відстані менше 
ста метрів, коли вони нас вже точно ідентифікують.

Тим більше кортіло дістатися до «штабу об’єднаних сил», що розміщався майже у центрі 
Самтредіа, в райміськвідділі міліції. Чомусь що та , що інша сторона конфлікту свої штаби 
розміщала в міліції. І чому ці грузинські «революціонери» придавали таке сакральне значення 
поліцейській сутності?! Замість того, щоб винести командний пункт, «ставку», «штаб», 
«землянку» у поле, до лісу, в гори,  і примусити мусорів туди діставатися з докладом, а з 
приміщення міліції їх вигнати геть і якщо не спалити, то розмістити там невеличкий власний 
гарнізон, розрахований на утилітарне використання для жорстокого спротиву у вигляді оброни 
«дома Павлова» без подальшої відбудови. Чому б це так? Особливості азійського мислення?

А зараз у таких приміщеннях тусувалася  колоритна публіка в темних окулярах , банданках, 
обвішані лимонками та кулеметними стрічками, з масою запасних магазинів. І з такими пихатими 
діловими такими пиками, або іноді – змовницькошахрайськими. Між тим вони володіли 
дивовижними здібностями  медитації, левітації, телекінезу та іншого шарлатанства: зникали 
безслідно майже в повітрі при перших же пострілах. Якщо справа виявлялася дійсно кепською, 
вони виявлялися вже 2030 км від осередка бою. А іноді їх можна було розпізнати у колоні 



біженців під виглядом «сірих» та «вбогих». І нам, стрибаючим тут зараз під кулями 
супротивника через дротяні, залізобетонні та дерев’яні загорожі, кортіло просто узнати у цих 
розумників, хто і на коли призначав цей наступ? І кому призначав – нам, чи супротивнику?!

Після смуги приватного сектору потяглися розбиті пристанційні депо, майстерні, заводи, тощо. 
Як в американському кіно – урбаністичноіндустріальний пейзаж, тільки дещо дрібніший, не з 
таким розмахом, лише диму й пару не вистачало. Ну, і верхніх поверхів. В одному місці , де ми 
перебігали між товарними на піввагонами, над головою зрідка так засвистали кулі , але судячи зі 
звуку пострілу, звуку удара кулі, й різниці між ними ( а точніше, ніякої різниці взагалі не було, а 
підряд одночасно майже якось: тут об метал вагону «дзинь» і потім «фьють!», а далі ззаду 
«бах»), відстань була метрів триста.

Наприклад, відстань в шістсот метрів куля «трилінійного» набою та набою 5,45х39 долає 
приблизно за секунду, звук ( його швидкість згідно фізики 330 м/с) ту ж саму відстань – за 1,8 
секунди. Звідси і всі різниці у відчуванні. Певна річ, зменшити усі ці числа вдвоє, от і маєте один 
черговосуцільний звук. Звідци і виходить, що своєї кулі ви не почуєте.

Ми продовжували «Бєг», як ті булгаковські білогвардійці. В голові між ловленням відчуттів бою 
й полювання на тебе (кругова панорамна картинка, звуки, дотики, власна колотнеча серця і 
дихання) в голові юрмляться образи з «гра жданки», недавнього зовсім минулого, але в цей 
момент майже потойбічного життя. Ловив себе на думці, що іноді, коли подумки вибачався перед
близькими за дурість, то найперше перед дівчатками своїми. Чому? Вже потім перед матір’ю, 
дружиною… Малі мої чомусь перші приходили мені на розум. Але все це дуже швидко і зовсім не
гостро, крізь задуху бігу при повному обладунку. Без всякого розпачу, у якомусь здивуванні, 
наче бачиш себе якось трохи збоку.

В іншому місці, при перебіганні відкритого простору уліво вздовж бетонного забору за нами з 
Гією в мур вдарила куля. Так якось смачно, з апетитом, присвиснувши після того. Ми на бігу 
озирнулись, перезирнулись, долинув сухий «клац». «Снайпер»,– майже безпомилково визначив 
Гія. А потім додав: «А может і просто карабін. У нас іх всєгда било много…»

Перед тим, як вибігти на центральну вулицю, поруч з нами, менше метра, у дерев’яний ліхтарний 
стовп знову смачно цмакнула куля. Але ми десь на півкрокукрок були вже закриті будинком. Я 
похрипував, з деяким на себе подивом, набої, що були у паперових пачках напхані в бокові, 
«штурмові», кишені на ляшках, всі порозривалися і порозсипалися і тепер терли ноги в незвичних
до цього місцях. Протягом перескакування канав та парканів та інших штучних та природних 
перешкод я два рази втрачав з голови каску, але всякий раз замикаючі бійці мені її приносили на 
черговому передиху. В цьому тимчасовому прикритті Гія підшикував всіх у колону по двоє 
сказав, у яку вулицю (провулок) вбігати на тому боці (а це було ліворуч навскоси через перехрест
очок) і ми так розтягнутим строєм втомленою трусцою і побігли, як собаки чи вовки. І раптом 
зліва (я взагалі не відразу їх побачив – в очах дещо пливло) ззаду метрах у 200х побачили на 
великому перехресті – майданчику БМП звіадистів. Щоправда десант виліз з машини й тупцював 
ся на місці , оглядаючись, перекурюючи і обмінюючись враженнями. Побачивши нашу 
впорядковану колону, вони привітно помахали нам руками. Хтось із наших відповів їм помахом, 
дивуючись: « О, а тут какієто наші стоят, і нє знают…» Гія обірвав його: «Я тебе там за домамі 
об’ясню, какіє ето наши! Не останавлівайся і не ускоряйся! Все слегка бежім і улибаємса!» 



Спину просмикнуло холодком – башта БМПшки була обернута в наш бік. Натисни навідник на 
кнопку спуска кулемета – так би нас рядком би й поклав!

Між тим ми слушно зникли у визначеному провулку. Тут якийсь знайомий Лежави з «цивільних» 
підбіг до нього, скоренько доповівши обстановку, часто махаючи руками і вказуючи у різні боки, 
як мені здавалося, суперечливо самому собі. Потім, слідом за ним, через якісь двори, дворики й 
садочки одного приватного квартальчику ми вибігли на іншу вулицю, де Гія наказав усім бійцям 
тепер розосередитись і так рухатись до інтернату. Самі ж ми ще з декількома товаришами 
(бракувало хіба що Бороди) вскочили в «Маза»автокрана і поперли другорядними вулицями 
міста до «штабу урядової коаліції» в міліції. В двір не заїжджали, а тільки вдвох вийшли з кабіни 
і відразу побачили Ланчаву з усім почтом. Генерал Ланчава:« Ві аттуда? Кто там раньше начал? 
Что за беспарядачная стрільба?» «Кобалія первім начал, Гела!»– відповів Гія Лежава,  дивлячись
спідлоба на Гелу. «А міномети ми втратили на тому самому місці, де ви їх наказали поставити»,– 
максимально байдужим тоном додав я,–« Добре, що вони по незнанню вліпили снаряда у 
«КАМАЗ» з мінами і розстріляли міномети. Тепер хоч все це добро на наші голови не полетить»

«Вони вже на вагоноремонтном заводє і на майдані напроти нього, на іонійській дорозі», — 
попередив Гія Лежава.– «Ми только что аттуда – четверть часа назад оні там билі, может уже 
бліже! А началі оні ровно в шесть. Іх ктото прєдупрєділ – оні зналі про наше наступлєніє. 
Отсюда предупреділі. Із штаба!»

«Єдьтє пака к сєбє, рєбята, спасібо, что прояснілі! А міномьотов я вам потом ещьо дастану!»– 
відповів, стримуючи емоції, генералмайор Ланчава.

У штабі ж до наступу (навіть до свого власного) ніхто особливо не готувався. Наша поява і наша 
«доповідь» (панове визволителі, ми пропали!) привела всіх цих «командуючих» в шок. Крім 
декількох офіцерів, чи то армійців, чи то ВВшників, всі решта діячів «урядової коаліції» почали 
озиратися по сторонах, як я зрозумів ( здогадка виявилась вірною вже через півгодини), шукаючи 
поглядом, куди тікати.  А ми неквапно завантажились до кабіни автокрана і щодуху поперли у 
«школу для поганих хлопчиків». Влетівши у ворота інтернату, ми зупинились. З серця трохи 
відлягло: «Град» і «ЗУРС» стояли на місці. Алмас сидів у кабіні. Навколо «ЗУРСа» теж 
метушились бійці з залоги. Транспортнозаряджаючі «КАМАЗ»самоскид та «ГАЗ53» теж були 
готові до виїзду. От тільки куди, нами ще мало бути визначено. Я помчав на другий поверх 
другого учбового корпусу, де був наш, «аргонавтів», кубрик. Хлопці, хоч вже й не спали (треба 
зазначити, що моя “епопея» тривала не більше, ніж півтори години, рахуючи від виїзду з бази на 
«КАМАЗі» з мінометами і до цього щасливого, без перебільшення, повернення), але сиділи та 
напівлежали на койках, вдягнені та повністю запаковані побойовому. Вони перемовлялися поміж
собою, щось там навіть анекдоти розповідали, аж тут я ввалююсь, весь брудний, мокрий, 
кульгавий ( десь розтягнув лівий гомілкостоп), з розсупоненою лівою штаниною, що вибилась з 
«берца», каска збилася набік. Я прожогом кинувся до своєї койки по свій рюкзак та решту 
дрібних обладунків. Кавун зі здивуванням глянув на мене. «Пане Шкіпер, де ви затримувались 
досі? Ми без вас тут нудимось!..»  «Шо ви тут порозсідалися? — відповів я через плече, – 
звіадисти вже десь біля вокзалу – це точно! А ви тут чекаєте, доки вас запросять на сніданок?»

«Та ми вже поснідали,–відповів Кавун, — ото ж гадали, чому вас, пане Шкіпер, не було за 
сніданком!»



«Та того,–відповідаю, що повезли міномети ще о четвертій годині ставити біля блокпосту, аж 
тут звіадисти вдарили на годину раніше, рівнесенько о шостій. Я тікав разом з грузинськими 
товаришами. Міномети ми втратили разом з мінами. Добре, що танковий снаряд влучив у кузов 
«КАМАЗу» — хоч вони по нас тими мінометами не будуть стріляти!».

Частина 22.

                                                                                  Хто не хоче ходити в атаку –
                                                                                  Буде ходити в ярмі!

“…Що розсілися, звіадисти у 200 м перед вокзалом, а може вже й ближче, бо то було з півгодини 
тому..,– бурмотів я «підриваючи» свої бебехи, припорядковуючи на спині речового мішка. Всі 
вилупились на мене, хто насмішкувато, хто отетеріло.

Але німа сцена тривала не більше 23 секунд. Люди зрозуміли, що я не жартую і не верзу с 
переляку «казки». «Детальніше, пане Шкіпер,»– попросив Кавун. Я якомога лаконічніше 
розповів нашу з грузинами вранішню епопею, абсолютно без емоцій. Здогадку про те , що 
кобалістизвіадисти досить оперативно дізналися про час «Ч» — 7.00 ранку і Кавун, і Тополя 
цілком поділяли.

Я побіг до “Граду», а хлопці – до ЛАЗу. По даному перебігу подій дійсно треба було бути 
«військовими спостерігачами»: нікому зарадити ми тут просто не могли. Тільки що спостерігати. 
Цілим містом заволоділа якась паніка, не занадто сильна, але наявна. Всі «мхедріонівці» та інші 
«едіківці» на приватних авто потяглися в бік Кутаїсі., вивозячи сім’ї та найнеобхідніше майно. 
Щось намагалися робити внутрішні війська й деякі танкові екіпажі. Зав’язалися вуличні бої 
окремих груп без командування, які зчинилися спонтанно, без керування і без певної мети, по 
ситуаціях. Тоді й загинув російський капітантанкіст «Вовкахохол» зі своїм екіпажем. Якимось 
чином його «сімдесят двійку» таки підпалили у лабіринті вулиць. Грузини казали, що якбито 
пляшками з бензином та іншою запалювальною сумішшю. Він виїжджав, начебто, з району 
пологового будинку, щоб не рвонуло там, і вони сподівалися, начебто, вискочити з уже впевнено 
палаючої машини (горіти почало з моторного відсіку). Палаючий танк доїхав до привокзальної 
площі, де заглох, бо горів вже досить сильно. Командир та навідник в палаючих комбінезонах 
вискочили з баштових люків, зіскочили на землю і були скошені автоматно – кулеметним вогнем 
звіадистів від вокзалу і від клумби, взагалі метрів з вісімдесяти. Механік – водій навіть і 
вискочити не встиг. Здетонував боєзапас, башту підкинуло вгору метрів на двадцять і впала , від 
залишків розірваного вибухом корпусу, метрів за тридцять, перегородивши стволом гармати 
тротуар. Підбаштову коробку роздерло на шматки. Залишки моторного відсіку задерлись вгору, 
як обрубки рук. Катки і права гусениця порозліталися геть.  Зліва залишилася рівнесенько 
розстелена гусениця і три катки. Так гинуть танкісти. Нажаль, не знаю прізвищ цих хоробрих 
солдатів долі. Вже за те, що вони відважилися на таку  ризиковану операцію, вони гідні пам’яті.

Між тим ми з Григорієм і ще купою автоматників під пакетом направляючих ( як на картинках 
часів В.В.в.!)  колесили по незайнятих ще звіадистами вулицях Самтредіа.  Транспортно
заряджаючі машини ми відправили відразу, завчасно, до посту ДАЇ на кутаїському напрямку. 



Дорогою, в решті решт, зустріли Гію Вашахідзе, який наказав і нам «зосередитись» на східній 
околиці у вищевказаного посту ДАЇ в напрямку на Кутаїсі. Обстановка була неясною, керування 
не було, взаємодії не було. «Особовий склад» «Мхедріоні» став потихеньку танути. Внутрішні 
війська метушилися містом окремими маленькими групами до двадцяти голів і вступали в 
перестрілки зі звіадистами. Менти місцеві, як і «Мхедріоні», рятували вивозили родини та 
найцінніше «рухоме» майно, що могло поміститися у свою автівку. Всі розбігались. Григорій 
Лежава був відносно спокійний. Тому що брат, котрий вивіз своїх до Кутаїсі ще давно ( коли 
Кобалія зайняв Зугдіді), вивозив тепер «Жигулями» дружину, дітей, тещу й тестя Григорія. На 
посту ДАЇ вони побачилися з Григорієм, де останній дав братові останні вказівки і остаточно 
заспокоївся аж до зухвалого жартування з деяких тікаючих колишніх місцевих чиновників. Ми, 
в’їхавши на пост ДАЇ, повернули праворуч, і на штраф майданчику зайняли відкриту вогневу 
позицію, навівши пакет направляючих в бік абатського мосту, приблизно, за місцевими 
предметами, що спостерігали в мій бінокль ( контактна мережа залізниці, лінія електропередач, 
що пересікалися десь у тому районі, характерна труба у районі вагоноремонтного та трохи 
визираюча водонапірна меблевої фабрики) та за моїм артилерійським компасом АК3. Таблиць 
стрільби не було, як і бусолі ( все пропало в «мінометному КАМАЗі» вранці). Далекоміру не 
було, зв’язку – не було!..  Лишалося лиш дочекатися, коли впевнений у своїй перемозі 
супротивник «ломанеться» колоною по дорозі на Кутаїсі, вискочити зза кущів акації ( жовтої), 
що вздовж дороги, висмалити весь пакет прямою наводкою («…в ісключітєльном случає прі 
отсутствії своїх войск в направлєнії стрільби») й тікати, якщо не підіб’ють. Впевнений почерк 
танкіста і само хідникаартилериста старшини Джолії проглядався. Бо принаймні один з 
кобалістських танків бив майже без промахів, грамотно обирав цілі та вміло, запопадливо, 
завчасно маневрував. Очевидно, не він потрапив тоді під наш залп, залишивши танк десь подалі 
від основного збіговиська. Хоча тепер я цьому відверто радий. У офіцера за службу трапляється 
досить мало підлеглих, котрих приємно згадувати, якими можна було б пишатися і на яких 
можна було б покластися у відповідальний момент. Хоча може трапитись і так, що ми не могли 
тоді зустрітися, і гвардії старшина Джолія був зовсім в іншому місці.

Отже, ми стояли й чекали. Приїхав Ланчава і відразу почав волати на всіх. Я хотів було послати, 
але Гія мене зупинив рухом руки. Я одяг окуляри й роздивився, що очі Ланчаві блищать, а 
щоками котяться сльозинки. «Короче, там – піздєц!» — мрячно переклав мені Гія тираду 
командуючого. Генерал поставив задачу нам дати короткий залп по розташуванню супротивника. 
Бити по мирному місту, де, здебільшого, цивільне населення і споруди, з таким розсіюванням 
снарядів, як у нас?..  «Давай куди – не будь чотири снарядина їхню сторону!»–запропонував 
Григорій. «До абатського мосту по прямій десь кілометрів дев’ять буде?» — перепитав я 
Григорія. «Далжно бить,»– відповів Григорій,– « Даже меньше! Кілометров лосем с палавіной
дев’ять даже». Я гарячково намагався згадати таблицю стрільби без кільця: « Бери тоді приціл 
120, або навіть краще 140!» — сказав я навмання. «Головне – налякати їх на якийсь час!»– 
заспокоїв мене  Григорій. «Авжеж, в міст ми не поцілимо. От цивільних би е повбивати!»

«Ну, тоді дай Бог!..»–сказав Гія,–«…Нікого не зачепити!»–продовжив я. Наводку було закінчено:
«алмас, чотири снаряди – вогонь!»  Снаряди з шепелявим ревом зірвалися з направляючих і 
зникли вдалині. На хвилину над постом і нашим мостом повисла тиша. А потім знову все 
потяглося своїм чередом. Ланчава на якомусь УАЗіку рвонув десь по найближчих околицях. З 
Самтредіа тяглася майже валка нав’ючених «Волг», «Жигулів», інших легковиків, а також 
тракторів та невеликих вантажівок. Тут же, у юрбі атомашин, ми відшукали наші заряджаючі 



машини. Перевели тоді їх у зручне місце біля мосту, звідки їх можливо було відразу переправити 
на той берег, якщо не через міст, то також і вбрід, і де вони не піддані були б нальоту авіації, не 
відраз у всякому випадку. Лежава якийсь час радився з ДАЇшником, який сиротливо тинявся 
постом без зброї, але з рацією. Час від часу мент у ту рацію щось говорив. Гія підійшов до мене й 
сказав: «Давай відправимо снаряди на ДАЇшний пост в Капітнарі. Мало що…»  «Ну, що ж, в разі 
чого нам тут встигне вистачити й тих снарядів, що є в пакеті,»– відповів я.—«Відправляй!»

На тому посту ті менти обіцяли допомогти нашим водіям. Наші «автоматники – заряджаючі», що 
«катались» під пакетом, нишпорили десь по юрбі машин та людей і час від часу розповідали нам 
деякі дрібні новини. Мене дуже зачудувало, коли я побачив. Як з Самтредіа на Кутаїсі 
залізничним мостом ( що розташовувався кілометр північніше нас)неквапно простукотіла 
електричка, що на прощання дала нам короткий гудок…

Десь близько опівдня приїхали ЛАЗом й наші «аргонавти». Я спитав Кавуна, чи не відає він 
намірів «урядової коаліції». Він відповів, що наміри їхні, напевно, залишити Самтредіа 
звіадистам. Поки що ніхто не бере на себе ні відповідальності, ні командування. А так – все 
рухнуло.  «Якщо твої грузинські друзі вирішили кинути тут техніку, то пересідай до автобуса. 
Щось мені вся ця «взаємодія» не до вподоби!»==сказав Кавун. Я відповів, що коли вони захочуть
покинути машину, то спробую її пошкодити хоча б ручними гранатами. «На тобі ще дві, про всяк 
випадок», — протяг чотовий ще дві РГ42, й рушив до автобуса. Хоча мені здавалось, що кидати 
цілком справну та боєздатну машину Григорій з підлеглими не збирались. Навіть як банальний 
транспортний засіб високої прохідності «УРАЛ» був просто неперевершений. Але повернувшись 
до БееМки, я виявив відсутність і Гії, і Алмаса, і усіх «заряджаючих». Вони кудись поділись, і я 
вже був подивувався в котрий раз прозірливості Кавуна! Тим часом з боку Капітнарі в повітрі 
з’явився якийсь Мі8, зелений, ще з червоними зірками на бортах. Грузини кинулись врозтіч, я к 
курчата від шуліки. Я підняв бінокля і став роздивлятися гелікоптера. Ніякого озброєння він не 
ніс. Тут звідкілясь знову вискочив Григорій: «Ти пачему стаїш?! Заляг в укритіє!». Я висловив 
сумнів. Але додався Алмас і ще один розвідник: « Ми за тебе атвєчаєм!» Прийшлося вже  
заспокоїти своїх опікунів, миттєво зайнявши якийсь окопчик, що, здавалося вигріб кіт, під 
залізобетонним блоком, і вже лежачи трохи на боку, спостерігати в бінокль за гелікоптером. 
Автоматично якось, із зацікавленням, вибрав п’ять силуетів випередження, що належало за 
настановою зі стрілецької справи. Озброєння я так і не виявив – підвіска була порожня. 
Щоправда, у здвижних дверях я помітив  доволі здоровенний об’єктив теле чи кіно камери і 
оператора, що ризиковано висунувся з дверцят. Напевно, в цей раз москалі за гроші возили 
якогось іноземного кореспондента чи, скоріш за все, оператора – стрингера.

Власне кажучи, весь епізод зайняв не більше трьох хвилин, і не сильно вартий згадування сам по 
собі. Але деякі дрібні ( а іноді й не зовсім) моменти характеризують усю кампанію.. Та й багато 
таких психологічно характерних моментів є досить цікавими. В принципі, ми всі 
«пострадянські», але все ж порізному. Порівнюючи з іншими своїми кампаніями, я до грузинів 
пройнявся якимось новим почуттям. Наприклад, за військової служби я їх відверто зневажав. Це 
були жадібні нахабні істоти, які вимагали пильної до себе уваги офіцерського складу, часто 
силового, а не лише адміністративного. Вони будь яким чином уникали безпосередньо військової 
служби, нехтували, на відміну від тих же чеченців чи осетин, не лише повсякденними 
обов’язками у внутрішньому наряді, але й безпосередньо військовими обов’язками, бойовою 
підготовкою. Влаштовувались по каптьорках, хліборізках, складах, іноді навіть клубах. Вони 



навіть не бажали ходити на стрільби зі стрілецької зброї, на заняття з різних видів бойової 
підготовки, не кажучи вже про виїзди на навчання та маневри на полігони. Тепер вся ця публіка 
жорстоко каялася за своє нижче, ніж легковажне ставлення і до служби, і до військової науки, 
плачучи кривавими слізьми ( останній досвід показує, що все ж таки цей народ – не бойовик, і 
росіяни, наприклад, це чітко «вкурили»). Але «потяг пішов». Щоб протистояти військовій 
загрозі, приходилось платити кров’ю, здоров’ям, життями, хоч і не завжди своїми. Напевно такий
порядок речей є все ж справедливим.

Але тепер, спостерігаючи, як цей народ «вариться у власному соку», я почав його поважати. На 
українцях їздити можна значно довше і глибше. Тому, піддаючись спільній з грузинськими 
«ваффенкамарадами» небезпеці бути вбитими, пораненими, покаліченими, часто – безіменно, як 
ці російські танкісти та мотострільці, я потроху починав поважати цей народ. Мені стало 
здаватися навіть, що він більше заслуговує на нормальне життя у власній державі, аніж українці. 
Грузини за свою свободу весь час боролися і змагалися. Вони не уникали цього історичного 
виклику. Українці ж тепер свою благеньку незалежність  отримали  задарма, нічого не 
жертвуючи. Тому і грузини мені тепер ввижаються чеснішими, як висловлювався класик, 
здається Альбер Камю ( а може і Сартр) інтелектуально чеснішими від українців. А тепер ще на 
додаток, коли я бачив зблизька біду цієї маленької нації, ці старовинні своєрідні неповторні 
храми, ці магічні древні письмена, ці мелодійні тягучі пісні, стає якимось чином жаль всього 
цього. Хотілося б відсунути нахабнозлодійську ординську навалу, скинувши її на той бік 
гірського хребта, і там десь попалити, як палять тарганів чи колорадського жука. Щоб вся ця 
краса залишилась , так як вона є.

За що ця спокута? Невже такими великими були гріхи цього народу, батьків, дідів, прадідів їхніх,
що знову Господь зіслав їм усобицю? Хоча історія вказує, що саме так воно і було, лишень тільки 
вони самі добиралися до керівництва своєю державою. А чим тоді кращі ми, що начебто уникли 
усобиць? Чи ми, українці, розумніші, чи хитріші, чи підліші, чи покірніше? Батьківщина 
замріяних ангелів чи семиполківських поліцаїв? А може нам ще все попереду?

Ще в середині вісімдесятих я передбачав чомусь, що до кінця століття (20го) всі ці кавказькі 
народи між собою переб’ються, лиш тільки щезне зовнішній радянський прес. Глядячи на них як в
своїй казармі так і на базарах. Єдине, що мене здивувало з усіх цих пострадянських воєн, це 
Придністров’я. Мені молдовани ніколи не вважалися дурнями, як про них розповідають в 
анекдотах. Але таки да! Спочатку кишинівським інтелектуалам захотілось об’єднатися з 
Румунією ( вони відчули себе румунськими арійцями), потім ще різних дурниць. Тепер 
Придністров’я впевнено стоїть на шляху незалежності. Румунів до себе вони самі не пустять. 
Кацапів до них мали б не пустити ми. Як тільки Придністров’я спробує об’явити себе суб’єктом 
Російської Федерації, ось тут то їх і треба окупувати з декількох боків! Бажано, певна річ, під 
міжнародним мандатом… Але все це суб’єктивні думки окремої людини.  От з Азербайджаном 
та Вірменією все було ясно одразу. Та, як на Близькому Сході. Але як так Азербайджан програв 
не те, що Карабах, але і достатньо своїх земель?!,, При всій своїй потужності. Ладно, там вже 
якийсь шматок самого Карабаха, що дійсно населений вірменами. А то ж біля половини 
захоплених Арменією земель складають дійсно азербайджанські території! Але ж повернемось до
Картлі.

Знову приїхав Вашахідзе і сповістив, щоб ми їхали через міст слідом за своїми «зарядними 



ящиками». Й там десь, на півдороги між Самтредіа та Кутаїсі чекали чи то на нього, чи то на 
якусь зміну обстановки в наш бік. Останнє, щоправда, на сьогодні та найближчі два – три дні мені
видавалося сумнівним. Навчений швидким попереднім досвідом, Гія попередив нас, що яким би 
не був широким міст, але «гички» на ньому не минути, бо основний потік і цивільного 
транспорту, і військової техніки осьось «ломанеться» відступати на Кутаїсі, де в місті та 
околицях у багатьох були родичі і де можна було перечекати легку годину. А цей «Град» 
самтредійським мхедріонівцям і так дорого дістався. Дуже не хотілося б його втрачати. « Тєпєрь
єщьо і спеціаліст єсть! Не переживай, Шкіпер, война єщьо достаточно долго продлітся,–
посміхнувся мені вашахідзе,– «Слушай, давай ти здєсь женішся! Хорошиє женщіни єсть, даже 
девушкі!» «Так у мене ж діти вдома, тоже дєвочкі…»

«Вай, слушай, так ми тєбє тогда с детьмі найдьом, мамочку, даже с дочкамі. Єслі хочеш!..»–
посміхнувся Гія, сів до відкритого УАЗіка, в якому сиділо чоловік шість – сім озброєних та 
екіпірованих бійців з самтредійського «Мхедріоні» і поїхав знову в середину Самтредіа. Як раз 
на цю розмову з боку Самтредіа з’явився і наш «ЗУРС». Зурсівці підтвердили всі найгірші 
сподівання. Розповіли про підбиту «сімдесят двійку» на привокзальній площі, про спорадичні бої 
в місті. Ckладалася така картина : звіадисти грамотно, раціонально розподілившись по 
напрямках, “зачищали» квартали. На головних вулицях у складі штурмової групи – танк. До речі,
техніку вперед не кидають. Вона підтримує піхоту ззаду і робить ривок вперед лише коли піхота 
забезпечує танку (БМП) прикриття від найближчої протитанкової зброї ( той же гранатомет). Ну,
а пляшку з коктейлем для Молотова вже точно не жбурнуть. І з півсотні сотні метрів з 
гранатомета не вріжуть – відразу будуть знищені. Ворожому ( тобто нашому) гранатометнику 
прийшлося б стріляти метрів з двохсот п’ятдесяти.  А з такої відстані грузини – майже не 
гранатометники. На півтори – дві секунди припіднятися з гранатометом на плечі у 
прострілюваний простір, прицілитись, вибрати всі поправки ( на вітер, на рух цілі) і влучити 
першою ж гранатою ( а ще й другу треба обов’язково всадити!) –це не для них.  Всі гранатометні 
«робін гуди» на тій стороні були з росіян або, в крайньому разі, чеченців. Та й на цьому боці – 
також.

Аж ось прибули й спецеазівці, У них новенький БТР80. Розфарбування для гірської місцевості, 
може для цієї, хоч тут навіть в літню жару багато зелені. А може ще для Афганістана була 
призначена машина, бо з таким кольором на Кавказі тільки в Арменії або Нахічевані можливо 
десь маскуватися. Їх там чоловік дванадцять. Але екіпіровка у кожного різна. Неначе собі кожен 
підбирав, що сподобається. Або хапав на складі, що встиг, до чого рука дотяглася. Але у 
бронежилети були вдягнені всі. У декількох бійців на головах були КГБшні ще «сфери», ще 
навіть в той час велика рідкість.  Каски теж виднілися, але не на головах, а лежали в «салоні» 
бронетранспортера. Автомати були з підствольниками. Малось ще пару штук понадкомплектних 
“окурків» (АКС74У), булдо два РПГ7 з оптикою й навіть один РПГ16! Зверху на кулеметній 
башті стояв автоматичний гранатомет АГС17. Серед ручних гранат, крім Ф1(«лимонка»), РГД
5(«яйце») та РГ42 («паштет»),  в них були сучасні РГО та РГН. Caмі вони, як випливало з 
короткої бесіди при знайомстві, свій батальйон “спецназом» не вважали. Це просто офіцерсько – 
прапорщицький батальйон, що складався в основному з українців, білорусів, росіян та навіть 
литовців. Були й грузини, але дуже небагато.  В батальйоні були лише самі офіцери та 
прапорщики, як місцеві, так і прибулі. Один з молодих полковників грузинської армії ( тепер 
командир того батальйону) , що мав виходи і на Шеварднадзе, і, свого часу, на на Cігуаіна 
Гіоргадзе, і на Каркарашвілі. Певним чином вдалося зробити так, що батальйон 



підпорядковувався лише Едіку, хоча номінально –  міністру оборони Грузії. Таким чином цей 
полковник хотів дати можливість офіцерам якось «перетягнути» період смути, щоб потім, хто з 
них все ж залишиться в лавах, став кістяком нової грузинської армії, яка буде відбудована потім, 
після «держради» Грузії і періоду Іоселіані – Кітовані. Службовцям батальйону був забезпечений
досить високий, вищий навіть, аніж у льотчиків, рівень заробітної плати. Серед них були не лише 
розвідники, сапери, зв’язківці, піхотинці, танкісти, але й артилеристи, навіть колишні мусора – 
вевешники, що вирішили якимось чином використати момент і позбутися свого ганебного іміджу 
— перейти в армію ( до речі, таких було багато з Росії, хто у результаті російських тодішніх 
реформаційперетурбацій ФСК – МДБ – ФСБ й т.д. потрапив у менти, а потім будь якими 
шляхами звідти тікав, щоб не сильно заплямувати своє КДБшне або й навіть армійське минуле 
«мусорською» сторінкою в особовій справі.

Тобто, всі, хто волів вибратися з «сучої» ( на їх погляд) системи в іншу систему (де, на перший 
погляд, дещо «чистіше»), робили це подібним чином, переходячи до армійської системи. Але за 
собою іноді тягли набуте особисте майно. Як артилерист тягає свій бінокль, секундомер, 
циркуль, хордокутомір, контрольний рівень та квадрант ( а дехто навіть ПУО та бусоль!), 
зв’язківець – пару радіостанцій та польових телефонних апаратів, піхотинець – каску, 
командирський ящик (валізу) КЯ73, трубку холодної пристрілки, а осназівець КДБ або ВВ – 
«сферу», бронежилет, іноді щит, можливо десь пістолет ( ну, цим ми всі тут при бажанні 
розживалися), ще якісь свої прибамбаси,якусь радіостанцію надкомпактну ( на кінець 80х)… 
Брехати про своє минуле – так вони не брехали. Хіба що деякі вевешники могли поміняти собі на
словах училище. Особливо зручно це було для тих, хто закінчив вевешне училище у Орджонікідзе
( тепер Владикавказі) – і те, і те –«орджо». В кого хватало хисту – придумували собі танкове або 
зв’яку училище. В бою, до речі, поводили себе хоробро, іноді навіть зухвало, з деяким таким 
викликом чи бравадою. Хоча іноді помітно було, що їм не вистачало саме піхотно – 
танкістського тактичного вишколу. Але вони швидко вчились на ходу, маючи вже базову 
підготовку та жорстке бажання, потужну вмотивованість, розуміючи недоліки у своїй колишній 
підготовці і бажаючи їх заповнити новими вміннями та знов набутими якостями. В той же час 
«спеціалісти ментівських фахів» потихеньку вчили інших ховати й перевозити зброю, навчаючи 
хлопців особливостям психіки та психології мислення та дій ментів та взагалі «розшукуючих». 
Ну, а щось з оперативної роботи нам вже було відомо на своєму власному досвіді. Не факт, що і 
нам доведеться колись займатися розшуковою роботою – шукати, де живе і як ходить який 
небудь чиновник чи той же мент.

До речі, діяв цей батальйон в сумі достатньо ефективно. І, головне, за призначенням – розвідка, 
невеликі операції малої групи в зручному місці, підкоряючись тільки безпосередньо Тбілісі. 
Місцеві розбірки між командирами їх не торкалась. Особливо вплинути на загальну ситуацію 
вони не могли, але здійснювали як би прикриття тих, хто поблизу та доповідали наверх ситуацію,
як вона реально є. Тут їм ніхто не міг перешкодити. Видно, що десь зверху їх приберігають, 
напевно, на майбутнє. Очевидно, хтось, скоріш за все Едік та, паралельно, Гіоргадзе, не до кінця 
втратили з рук нитки управління. З коротких радіообмінів осназівців ( у них в кожного була 
«Моторола» класу «walkytalky”, a takoж в БТРі дві тільки розгорнутих Р159 та Р107м. На 
кожній станції, в тому числі й на Р123М, що стаціонарна в самому БТР на радіообміні сиділо по 
одному офіцеру. Чомучому, а от їхньому зв’язку я позаздрив. У мене з Григорієм не було ні 
жодної радіостанції, ні навіть польових телефонних апаратів з кабелем! Нам залишалось тільки 
пускати слюні. Зв’язок, це таке, що коли він відразу є, то його наче й не помічаєш. А коли він 



пропадає – то хочеться майже застрілитись ( образно висловлюючись!). Нам з Лежавою було 
трохи легше, бо зв’язку у нас від самого початку не існувало. Досі пам’ятаю збоченецьку говіку 
Радянської Армії: «Всім військам, щзо приймали участь в навчаннях, об’являю подяку. 
Зв’язківців не караю». Нормального зв’язку нормальному командиру при нашій радянській 
військовій системі завжди бракувало. Він у нас слабо функціонував навіть за спрощеної системи 
тактичних навчань. Лиш декілька разів на півтора тижневих польових виходах  ще у ГРВН (ГСВГ)
ми цього змогли добитися в нашому  3му мотострілецькому батальйоні  дякуючи невгамовності 
комбата Коновалова та пунктуальній ретельності його заступника Олега Долгачова, а також 
досвічених сержантів, що залишились у нас від 16 гвардійського танкового полку. Але все одно 
принцип «хочеш, щоб було зроблено, як треба – зроби сам» часто діяв на практиці, бо іншого 
виходу просто не було! Лазимо по усіх БТР і настроюємо радіостанції. У артилерійських 
підрозділах до того ж перевіряємо дротову лінію зв’язку час від часу особистим проходом 
лінією. До того ж настройку радіостанцій треба час від часу перевіряти. Крім того, треба 
слідкувати, щоб тангентою всі правильно кориcтувались і бити по руках того, хто затискає 
тангенту ( тоді пропадає взагалі весь зв’язок на даній хвилі! От вам і РЕБ!) Над зв’язком треба 
працювати весь час. Але досить про сумне. Жити треба весело. Хто цього не вміє – вже не живе. 
Головне – щоб було цікаво. Головне –щоб людям подобалось!

Від цього посту ДАЇ вони здійснили короткий сеанс радіозв’язку з Тбілісі, розгорнувши на крмі 
БТР компактну телескопічну антену. З кутаїсі та Копітнарі вони підтримували зв’язок за 
допомогою Р107, яку поставили на кулеметну вежу БТР й «увінчали» двома метрами штирьової 
антени плюс «куліковка». А з кимось в Самтредіа чи Абаші командир групи та його заступник 
розмовляли по «Моторолах», стоячи просто біля БТРа. Кавун з Тополею теж підійшли до цих 
хлопців і погомоніли з ними на предмет обстановки: що ж там робиться? Ну, й заразом 
позаздрили такому потужному зв’язку. Потім знову під’їхав Вашахідзе. Обмінявшись останніми 
враженнями, ми розішлися по машинах і поволі рушили через міст. Проїхавши декілька 
кілометрів, переїхали через шляхопровід через залізницю. До цього залізниця була ліворуч від 
нас, а тепер стала – праворуч. Проїхавши ще з кілометр, ми з Григорієм звернули з дороги через 
зустрічну полосу ліворуч, і зайняли вогневу позицію обабіч шосе, вже за обочиною. Заміряли 
відстань не лише за сіткою бінокля ( за формулою тисячної), але й проміряли кроками. Виміряли 
кут укриття через цей «віадук». Потім окомірно навели пакета з урахуванням того, що 
траєкторія пройде через ближню від нас третину мостової споруди. Відстань стрільби була біля 
чотирьох кілометрів. В принципі, таке застосування «Града» є нонсенсом. Але в даних умовах!…
Коли нонсенсом, театром абсурду стає оточуюча реальність, то міняються і пріоритети й 
принципи. Уявність перетворюється на реальність!

 

Більшість людей ( з рутинізованим менталітетом) не в стані цього зрозуміти. І сприйняти. Дехто, 
до речі, при переході перестройки до перестрілки, не лише впав у ступор, але й просто банально 
застрілився ( в кращому випадку, бо деякі з соціалістичних самогубців і повісились, і з даху 
зістрибнули). Вони починають мучатися ( все не так!), переживати, жертвуватися… і перестають 
жити. Вони лише тупо існують, перетворюючись з людей на істоти. Вони не можуть осягнути цієї 
ситуації своїми заплилими розумовим жиром мізками. Замість того, щоб пірнути у цю нову 
реальність, виринути через десяток метрів і потім вже твердо триматися в новій воді реальності. 
Адже принципи динамічного підтримування в рідких середовищах, «гідродинаміка» дуже проста.



Давайте , нарешті згадаємо наших дідів: їх покоління примудрялися жити на фронті, 
партизанських загонах , в підпіллі, з обох боків фронту – в умовах суцільної неочевидності 
тривалий час – коли ніхто не знав, що буде завтра, ранком, навіть через годину. І в такому режимі
вони жили роками. Цілком природно жили, а не існували. Навіть кохали, відпочивали, писали 
прозу, вірші і музику! І далеко не завжди пов’язану з війною.

Більшість же нашого покоління  «зажиріло» мізками під час «мирного періоду» «розвиненого 
соціалізму». Звідси і усі «трагедії особистості» їхніх представників у наш час. Позбавившись 
свого усталеного стану, вони скисли. Не змогли знайти свого місця у дещо зміненому стані речей.
І не здатні були взятися до зброї. Людина, що пішла до військового училища, щоб потім, 
відмучившись якийсь час взводним, знайти собі тепле містечко.., або хлібне… Що бентежить і в 
теперішній українській армії – це безліч проблем, що заважає цим «воїнам» отримати перемогу 
над будь яким ворогом України: вислуга років, квартира, родина нарешті…

В армії повинні служити люди, що люблять війну! Інакше – навіщо вoни в армії?!

Позбавившись  свого «стабільного» стану за радянської системи, більшість людей не 
захотіло переорієнтовуватись, переналаштовуватись. Тобто, реакція суспільства на раптову 
зміну ситуації, елементарні, підчас, «тактичні ввідні», була чисто жіночою. Або, точніше, 
кінестетичною, чи навіть емоційно – психічної особистості: ступор. Багато хто не зміг 
знайти свого місця й не взявся до зброї. Пасивно перебуваючи в тому ж «пасиві», цей соціум 
(його ще прийнято тепер називати українською нацією) і будуть надалі надавати себе для 
соціальних експериментів. Якщо ці люди дозволили вчинити їм голодомор., то про що можна
говорити з такими людьми?! Вони самі собі обрали «право на існування». Природно, про що 
можна з ними говорити, яку можна з ними мати справу?!.. «…Це покоління виповзло з 
Освенціму!». Посмів би хто вчинити голодомор у відомих південних штатах! Або у пост
революційній Франції?  Чому Тіто («комуністичний диктатор») не влаштував такого 
голодомору в Югославії?.. Бо очевидно, у всіх таких країнах можна було отримати збройний 
опір. Українці ж надають перевагу «здавати» та «підставляти» одне одного, виторговуючи 
собі щось за рахунок сусіда. І торгують при цьому зовсім не так, як ті ж євреї, наприклад. 
Єврей ніколи не буде торгувати собі на шкоду. Єврей ніколи не стане торгувати жидом. І 
тому ніколи не буде їсти своїх дітей. І тому єврейська нація  — єдина, що після Освєнциму 
побудувала свою державу протягом череди коротких та довгих воєн, і практично 
перманентного збройного протистояння.. І , напевне, це виключення, що підтверджує 
правило.

Частина 23.

Cyб’єкт війни є одночасно
                                                                      Суб’єктом перемоги

                                                                                  («Цитатник екзистанта»)

17 жовтня, Самтредіа, опівдні

Тим часом всі, хто проїжджав повз нас, повідомляли нам з Григорієм «свіжі новини». За деякий 
нетривалий час до нас приїхав якийсь ментівський УАЗік, став по той бік шосе, щоб напевно не 



заважати, або випадково не потрапити під вогонь, коли по «Граду» почнуть стріляти, й почав 
старанно робити вигляд посту ДАЇ. В них була поганенька, ще часів «розвинутого соціалізму» 
рація , але до самтредійського посту ДАЇ вона не доставала. І ці, біля нас, менти, повинні були 
нас попередити, коли їх колеги залишать самтредійський міст. У той же час на посту залишалося 
ще троє мхедріонівців в «Жигулях», що повинні були за наказом Вашахідзе, поїхати останніми, 
коли вже позаду них не буде нікого., що дало б нам,  у свою чергу, «зелене світло» на відкриття 
вогню по переслідувачах. У той же час ми ще знали, від Кавуна й Тополі, що останнім начебто 
має піти БТР80 армійських спецназівців. Власного радіозв’язку у нас так і не з’явилося ( і ми з 
Григорієм вирішили твердо перш за все під час найближчого затишшя знайти якихось дві 
радіостанції, щоб забезпечити зв’язок між вогневими позиціями та коректувальником. А що ж до 
дротового зв’язку, то до нього грузини відносились взагалі вкрай зневажливо. Це те ж саме для 
них, що рити окопи. От хай хтось спробує примусити грузина тягти дротову лінію зв’язку! В 
Радянській Армії це можливо було зробити або реальними погрозами, або взагалі лише побиттям.
Грузинські товариші тепер визнавали свою неправоту, але примусити себе виконувати, хоч і 
життєво необхідну, але нудну працю, вони просто не могли! Ось така національна риса! Не ті це 
люди, як кажуть в матінці Одесі.

Ну, що ж, бойова машина була нами наведена в оптимальну точку на шосе. Я став біля панорами і
став вивчати в неї, який рух там чиниться. Збільшення у артилерійської панорами невеличке, 2,5х
і не наводиться різкість – треба, якщо підсліпуватий наводити різкість лише відсуванням – 
наближенням самого ока до об’єктива і, побачивши добру різкість, завмерти. Григорій з моїм 
«цейссом» вправлявся на мосту: став посередині і, спостерігаючи за пересуваннями «своїх 
військ» і «військ супротивника», дати мені відмалку, а я, відповідно, підкоригувавши наводку по 
панорамі, кричав би команду «Вогонь!» Алмасу у кабіну (наша БМ21 могла стріляти тільки з 
кабіни).

Біля того місця, де стояв Лежава, був бетонований жолоб – водостік, у якому Григорій мусив би 
сховатись під час залпу, на випадок, коли якийсь снаряд не перетне «гребіня укриття». Відстань 
стрільби мала, між двома та двома з половиною кілометрами, а розсіювання – велике.

Чекали таки довго, години півтори. І кожен зупинявся і говорив, що він вже останній. Hapeшті, за
якимось досить повільним, за даних умов «Ікарусом», з’явився зза повороту БТР80 
спецназівців. Вони теж не особливо поспішали. Потім прожогом вискочив той «Жигуль», обігнав 
БТРа, «Ікаруса» з біженцями і рвонув перше на міст до Григорія. Все це я спостерігав крізь 
невелике наближення артилерійської панорами ПГ1М, та, примружившись, через скельця 
окулярів. Використовував і саморобну діоптру – квадратик чорної пластмаси з проколотим 
голочкою тоненьким отвором. Але я внутрішнє підібрався. Більші спостереження з мосту 
здійснював Лежава. Мені були у панораму видний лише невеличкий шматочок шосе метрів 100 
завдовжки. Не більше. Кутомір – 3000. Час тягнувся, як перед вибухом порохового погрібу. 
Відчутно було, що він спливає повз тебе і ніколи не повертається назад. Це відчувалося з якоюсь 
особливою гостротою, дохідливістю!

Щоправда, нічого схожого на танки ворога помітно ще не було. Але Григорій там на шосе щосб 
затупцювався! Пізніше повз нього, а потім і повз мене прогудів переповнений «Ікарус». Потім 
вже ББТР пригальмував на мить біля Григорія; спецназівці, що сиділи на броні, щось сказали 
Григорію, махнувши рукою в бік Самтредіа і рушили далі. Біля мене теж пригальмували: «Долго 



стоять собі раєшся?» «До появлєнія головного дозора звіадістов. Даю десять снарядов залпом – і 
наутьок!»–відповідаю я. «Ти штото чєрєсчур храбруй. Особєнно по сравнєнію с остальнимі. 
Сєйчас етого нє надо. Лучше техніку виводі в Кутаїсі – єйо тут нє так уж і много!»–сказав 
Володя, командир цих спецназівців.  «Ми успєєм,– заспокоюю я,– десять снарядів у залпі – 
всього лиш п’ять секунд! І відразу перевід у похідне: пакет виставити в нульове положення – 
всього то й дєлов – ще секунд двадцятьдвадцять п’ять! А буде ще більше часу, бо вони після 
залпу обов’язково зупиняться і будуть ховатися по шкерах! Поки розчухаються, ми вже будемо 
далеко!»

«Чому так?»–запитує Володя.

«Вони вже досвід мають,–відповідаю, –отримали недавно»

«НУ, давай, корсар, вдачі тобі!»– махає рукою Володя, наче хоче здиригувати якусь ноту 
оркестру, і БТР від’їжджає.

Я запхав у вуха вату (марна справа, до речі), на голову надягнув каску. Вирішив далеко не 
відходити від панорами, а відскочити трошки в бік з першим же снарядом. Й відразу по 
закінченні залпу повернутись назад й спостерігати через панораму падіння хоча б останніх двох
трьох снарядів з залпу. Ось по шосе проскочила ще якась біла «п’ятірка». І відразу Григорій 
підняв прапорець. «Увага! Приготуватися, Алмас!»–скомандував я водієві. Той підтвердив 
готовність. Десь на краю поля зору об’єктиву панорами з’явився перший танк Т55. «Вогонь!»–
заволав я. Відскочити вбік при першому сході (реактивного снаряду)я не встиг.. І після другого –
також. Мене обдало гарячим шиплячим ревом, дихнуло рожареним струменем і хитнуло назад, 
що я ледве не впав. Тому з забитим газами диханням я якось поворонячому відскочив у бік. На 
щастя, на очах були окуляри, каска була насунута глибоко на лоба а комір одностроя піднятий та
застібнутий підгорло. Так, що лиш злегка обсмалилися вуса та борідка.  Коли зійшов з 
направляючої останній снаряд, я кинувся до панорами. Перші три снаряди ( а може більше?) 
розірвалися на полі перед дорогою, у посадці за дорогою; тут в полі зору панорами знову 
з’явився танк. Він рухався достатньо швидко, але навряд чи більше п’ятдесяти кілометрів на 
годину. Розрив гахнув перед ним. Механік, видно, смикнув ричаги – танк ткнувся носом і 
рискнув по напрямку, бахнув явно випадковий гарматний постріл навмання під міст, блиснув і 
згас пунктир кулеметної черги. На нього наклався другий, більш солідний за довжиною, але десь 
збоку. В панораму в’їхала ЗУшка на ЗіЛ131 ( до чого ж розповсюджена тема!). І в ту ж мить в неї
під капотом бахнув розрив, що підняв ЗіЛа, як окня, дибки, і перекинув у кювет. Імпровізована 
ЗСУ розвалилася, а передня частина залишків запалала. «Копійка» ( БМП1), що мчала слідом, 
«завальсувала» асфальтом, а позад неї гахнув ще один розрив. Ще один ерес розірвався у кюветі 
поперед заглухлого танку. Ще один – на полі, тоді – у посадці за дорогою, на дорозі посеред 
зупиненої голови колони… Я не став розглядати далі,– Григорій біг з мосту, — я встиг помітити 
фігурку його постаті. Я скалав кронштейн з прицілом та панорамою, довернувши на «0» пакет 
направляючих. Відразу по моєму крику:»Готово!» Алмас здав назад. Автоматники наші вже 
сиділи під пакетом. Я скочив до кабіни: «Вперед, до Гії! Підберемо!». Машина рвонула з місця 
Трохи не доїжджаючи бігучого Григорія, тормознули й, вивернувши ліворуч, стали поперек 
дороги, майже під 45* назад. Але без невеликої додаткової здачі назад не зовсім вийшло. Тут повз
нас шалено промчала «п’ятіра» бруднобілого кольору. Там сиділо четверо. «Звіадисти!?»– 
підкинув я автомата. Лежава: “Нет! Стой! Ето вродє наши!» «Жигуль» поперед нас чимдуж 



рвонув на Кутаїсі. Наш «Град» наздогнати його ніяк не зміг. Селище Копітнарі лишилось ще за 
«віадуком». Тепер праворуч починався аеродром Копітнарі, в основному військовий. Ще через 
кілометр побачили при дорозі в благенькому укритті протитанкову «Рапіру». Вона дивилась нам 
назустріч. Могли б і пальнути! «..Пєрвая болванка «Граду» прямо в лоб!..» Але позад них стояв 
БТР80 спецназівців. Вони могли притримати гармашів нам на щастя. Ми пригальмували біля 
них.

«Ну, що, феєрверкер?»– запитав з посмішкою Володя.

«Зупинились, — відповідаю якомога беземоційно, — В ЗУшку їхню влучання десь під мотор. 
Одірвало к хуям і перекинуло в кювет. Горить. Вовтузяться, далі наче не рухались. Можна було б
і там залишитись, якби прикриття своєї піхоти було б. Декілька вбитих та поранених напевно є. 
Але більше, напевно, переляканих. В будь якому випадку зупинились. Я десять штук всього 
випустив…»

«Ми теж порахували,»– посміхнувся Володя.

Ми рушили далі. Обабіч дороги з іншої сторони стояв «Захар»(ЗіЛ157) з ЗУ232 у кузові. Трохи
далі стояли два «ГАЗони» — 66й та 53й. Навколо них тупцювала ся строката юрба з 
автоматами і гранатометами. Потім, біля вигину дороги, ще десь за кілометр, я побачив ще одну 
«Рапіру». Окопи в обох гармат були аж за кюветами, але вириті по глибині лише наполовину. 
Верхню частину гарматного двірка викладали мішками з піском та землею. Пізніше, коли 
траплялися танки в обороні, то для них втгрібався бульдозером або устаткуванням для 
самообкопування невеликий котлован, грунт і щебінка з якого нагорталися купою перед 
фронтом. Тобто, з боку лобового листа танк був прикритий по саму башту. З бортів, щоправда, 
він був прикритий ледве наполовину. Але в даному варіанті війни, коли бойові дії велися 
переважно вздовж доріг, шляхів та безпосередньо ними, від міста до міста, від містечка до 
містечка. Такий характер військових дій притаманний майже усім громадянським війнам. 
Пам’ятаєте, панове ровесники, підручники «нової історії», що нас примушували вивичати у 10му
класі ще в кол. СРСР? Особливо – історія громадянської війни. Майже весь вісімнадцятий рік – 
так звана «ешелонна війна». Угруповання революційних матросиків або солдатиків, що 
дезертирували з фронту, захоплювали потяги, паровози й котили до першоголіпшого великого та
заможного міста, де займалися повальними пограбунками, тобто так званою «експропріацією 
експропріаторів». Ну, й, певна річ, зґвалтуваннями, катуваннями, вбивствами та іншими 
захоплюючими та приємними революційними процесами, веселощами революційних мас. 
«Гвинтівка породжує владу»,–казав один з класиків. Хоч в даному прикладі з Грузією – не зовсім 
владу. Тому потрібна партія побільше ( а краще взагалі єдина)! Солідарна організована меншість 
завжди матиме можливість визискувати навколишнє середовище. Тобто, партія – це армія. І 
помилковим є починати збройну боротьбу лише тоді, коли згода мас є забезпеченою.

І от стародавні усобиці Картлі виглядали тепер саме так. Щоправда потягами не користувалися. 
Самий популярний ( і найдоступніший) метод пересування теперішніх місцевих «широких 
революційних мас» — це автобуси, на той момент пануючі «ікаруси» та «ЛАЗи699» міжміського
типу. Чомусь ніхто з революціонерів не їздив у кузовах суворих і красивих військових ( і 
невійськових) вантажівок. Також застосовувались автобуси поменше – «ПАЗіки», «КАВЗіки». А 
коли вже їх не вистачало, могли на коротких місцевих ділянках «підльоту» скористатися 



КАМАЗом чи МАЗом, або подовжений ЗІЛ133 чи бортовий КРАЗ. Також іноді можна було 
побачити в ролі armoured personal carriers самоскиди КРАЗ, КАМАЗ і «Татра». Хоча взагалі 
самоскиди більше використовували в якості тягачів для буксируваної артилерії. Іноді на них 
встановлювали також саморобні РСЗО з протиградових пускових установок «Алазань», 
вертольотних С8 та С5 та шляхом втаскування у кузов буксируваної РСЗО РПУ14. До речі, 
особливо такий самоскид, як куций МАЗ, дуже зручний, як тягач для буксируваної та 
протитанкової артилерії. Колісна база – коротка. Він розвертається на шосе буквально на 
«п’ятачку», не застосовуючи задньої передачі. При зустрічному бої з марша це дуже важливо!  
Для монтування у кузові автоматичної зенітної гармати зразка ЗУ232 найзручнішими є ЗІЛ131 
армійського типу, в крайньому випадку ГАЗ66.

До речі, досвічені бойовики з Самтредіа, Галі, та Зугдіді надавали перевагу відкритим бортовим 
вантажівкам. При раптовому потраплянні під обстріл «пасажири» нараз вискакували з кузова на 
всі боки. Піжони ж: «Тбіліселі», «Білий бройлер», мукора та інші роз’їжджали в «Ікарусах» до 
самого місця боєзіткнення, подекуди не встигаючи вискочити з комфортабельних автобусів.

Взагалі я пересвідчився, що регулярну армію можливо і потрібно бити за допомогою підручних 
транспортних засобів. Тим більше, хоч і в гірськолісовій, але все ж освоєній місцевості Грузії, 
відносно багатій на місцеві предмети та орієнтири. От тільки зброя краще щоб була більш 
сучасною. Щоправда, подекуди у грузинських товаришів і зі зброєю виходило не зовсім успішно. 
Це хорвати та серби значно більш вправні майстри ведення таких бойових дій. Ще раз на пам’ять 
приходить Вуковар і бригада «Сокола» (Мілє Дєдаковича). Та героїчна оборона зіграла свою 
роль у тому, що серби Вуковар повернули хорватам, хоч і через чотири роки. От що значить 
звитяга! Це продумане, стримане від емоцій, вміння воювати. В даному прикладі вона переросла 
у політичний чинник у переможному значенні. Ця запекла оборона Вуковара не пропала марно. 
Потім це було з ще більшою силою доведено у Чечні. При відсутності будь якої сучасної техніки, 
«федералів» довбали автоматом, кулеметом, гранатометом, снайперською гвинтівкою 
( «снайперів» переважно можна було вважати «бойовиком, озброєним гвинтівкою з оптичним 
приціло», що зовсім не означало, що він є снайпером). Те ж саме робив і Дєдакович зі своєю 
бригадою у Вуковарі. Хіба що «Армбрустів» у нього було доволі, бригада налічувала більше 
тисячі бійців. Замість підствольників у хорватів ( як і у сербів) були наствольні «Тромбони», та 
достатня кількість маленьких мінометів 5060мм. Ну і на додаток – мінна війна. Щоправда, 
партизанська міна повинна спрацьовувати виключно за призначеною адресою. Не треба мінувати 
все підряд, щоб потім «мирняк» підривався. Щоправда, в чеченських війнах додавався 
сприятливий фактор тупості багатьох російських генералів та полковників, який хоч і не завжди 
вчасно використовувався, але іноді полегшував чеченцям виконання їхньої бойової задачі. Нам в 
Україні треба враховувати, що наші генерали такі ж ( а може й ще більш) тупі, а часто й 
продажні, як їх російські колеги. То ж треба бути готовим, щоб вчасно зачистити ряди від 
подібних елементів. Насторожує тільки те, що чим більша надається їм відстрочка, тимм більше 
прийдеться потім працювати нам. Історія доволі швидко змінює контекста – треба устигати за 
ним.

Але повернемося знову до Грузії, у гарячу осінь 93го року. Ми проїхали нашою бойовою 
машиною аж до передмістя Кутаїсі і, ставши на обочині біля приватного сектора забудови 
посеред «своїх», мхедріонівських машин, стали очікувати розвитку подій або подальших наказів. 
Певна річ, що колона різнорідної техніки, що накопичилась перед Кутаїсі, являла собою 



прекрасну ціль для ураження з повітря. Але у безпосередньо Кобалії та Звіада авіації не було. 
Уся авіація Грузії на той момент налічувала два штурмовика Су25 «Грак». До речі, за упорними 
чуткамми, пілоти були єдиними військовими спецами, хто отримував пристойний «комбат пей». 
Друзі з оточення професора мистецтвознавства Джаби Іоселіані стверджували, що це були 1000 
доларів США за бойовий виліт плюс «кишенькові» ( сьогодні я в усих цих числах глибоко 
сумніваюсь – усі пілотигрузини виконували бойовий обов’язок за подяку). Але я не думаю, що 
вони діставали «задекларовані» в чутках гроші. Можливо, їм щось і обіцяли. Але між обіцяти і 
отримати – на практиці величезна різниця. Обидва штурмовики базувалися на аеродромі 
Копітнарі. Сам аеродром, що знаходився між Самтредіа та Кутаїсі з правого боку від шосе 
( якщо їхати з Самтредіа у Кутаїсі) звіадисти захопити не встигли. Після нашого невеличкого 
залпу, як виявилося пізніше, вони зчинили на дорозі марну і зовсім непотрібну метушню, почали 
бігати тудисюди. Злетілу гусеницю на БМП натягти встигли,танк завели, але дістати з кювету 
залишки ЗУшки не встигли. Спецназівці на своєму БТР80 під’їхали до шляхопроводу, 
«визирнули» баштою зза  нього і висадили по метушившихся на дорозі навколо машин звіадистах
безперервним вогнем з КПВТ та ПКТ одночасно, пустили «Фагот» з переносної ПУ, що дістали з 
надр свого чарівного БТРа та встановили на башту, який поцілив танку у лівий баштовий екран. 
Щоправда, танк витримав, дав задню й так повним заднім ходом попер назад в напрямку 
Самтредіа. За ним – БМП. Більше спроб просунутися вперед звіадисти не здійсняли. Наперед 
скажу, що взяття Самтредіа стало їхнім останнім успіхом у їхньому наступі. Далі у Тбілісі 
серйозно занепокоїлися та заворушилися. Едік відчув, що «запахло гасом». А може й відвертим 
гімном. Бо узявши Кутаїсі, Звіад міг вільно просуватися долиною на Тбілісі. І взагалі. Якщо він 
буде наступати такими темпами, то Новий Рік буде зустрічати вже в Тбілісі. Едіка і Державну 
Раду це аж ніяк не влаштовувало! Він вже відчув. Що з влади в Грузії можливо в подальшому 
мати якісь зиски, не дивлячись на неоднозначність ситуації. А, можливо, не міг вертатися до 
Москви з якихось причин спокійно досиджувати пенсію. Там при певній могутності вже був 
Євген Максимович Примаков, що мав до Шеварнадзе якісь принципіальні претензії за об’єднання
Німеччини та розвал Союзу, КДБ та Збройних Сил. Дійсно, якщо дивитися з точки зору 
Примакова, то «полковник бил большая сука». І обстріл «Мерседесу» Едіка у 1998 році 
підтверджував непримиренність колишніх майже земляків і був піком у цьому протистоянні. Вже
потім все напруження пішло вниз. Можливо, Примакова теж попередили по «невидимих 
каналах», що він не на багато переживе Шеварднадзе, в разі чого.

А тепер, як би там не було, Едік терміново мобілізував свої доволі обмежені сили, щоб дати 
відсіч Звіаду, який виявився поза розкладами сил на світовій арені. Хоч він і був законно обраним
( всенародно при тому!) першим Президентом Грузії. Просто грузини згідно свого менталітету не 
змогли на той момент осягнути всієї глибигни цього поняття, цієї суті. Можливо занадто сміливо 
висловлюсь, але Звіад Гамсахурдія і був Грузією. З усіма її плюсами і мінусами характеру народу
як загалом, так і кожного окремого грузина уособлено. Здібності красиво говорити, красиво себе 
поводити ( в сприятливих умовах), здібність безкорисливо віддати останнє і в той же час останнє 
відібрати… Красиво померти на людях, і, в той же час, останнє відібрати, а може й підло зрадити
«стихаря». А, в тім, чи не всьому роду людському притаманне це в більшій або меншій мірі?!.. 
«Зрада – це лише справа часу»,–казав кардинал Рішельє задовго до нас. У всякому разі, у 
подальшому ніхто не зможе дорікнути Звіаду Гамсахурдії, що він загинув некрасиво, що він 
боягуз, що він не боровся до кінця! Вбили його підло, то так. Але він хоч зробив спробу 
поводитися зі своїм народом шляхетно в тих не зовсім шляхетних умовах. І в таких непересічних 
історичних умовах опинились в Грузії ми, хлопці з УНСО, що накладало на нас певні 



зобов’язання відповідати вимогам історичного моменту.

Отож, зараз Звіад вже в Самтредіа. Прибув терміново з Грозного якимось чином. Власним 
прикладом, тобто власною присутністю надихає своїх прибічників. В цій історії багато темних 
плям. Власне кажучи, світлих взагалі немає! З обох боків. Це відчували у Проводі, в Києві, але 
були якісь «різночтіння» між Києвом ( Корчом та Артемоном) та Тбілісі ( Дядею Толею). Ми, 
певна річ, і собі сподівалися повоювати не гірше за попередників, і воно вже в нас починало 
виходити.

Збройна ж політична демонстрація звада Гамсахурдія мала успіх. Його «опонент» Едік зрештою 
зрозумів необхідність негайного формування бодай якоїсь! Хай навіть і бандообразної армії, 
точніше – «армійки», щоб позбавитися хоча б Гамсахурдії з Кобалією. А поки що нічого такого 
не було. А поки що «легендарна» «Горійська учебка»( колишній Горійський танковий полк) ще 
мусила пройти своїм ходом через Тбілісі, забрати там залишки тбіліського гарнізону, 
відремонтовану на тбіліському танкоремонтному заводі техніку, добрати техніки від росіян, а 
потім вже здійснювати більш ніж двохсоткілометровий марш на Кутаїсі.. І це їм пізніше ( через 
тиждень) таки вдалося! А зараз Едік вирішив «шукати рятунку»(тобто тимчасових термінових 
рішень) у звичних йому мусорських колах. Він відправиви до нас заступника міністра внутрішніх 
справ Грузії з метою «організації оборони» та «контрнаступу». Але це все трапиться через 
декілька годин.

А зараз хотів би призупинитись на тому чиннику, що серйозно стримував звіадистів не тільки 
сьогодні, але й весь тиждень. Це нечисленні поодинокі літаковильоти «Граків» з Копітнарі. 
Охороняли їх там всі налічувані сили ( тобто залишки) Кутаїського механізованого полку 
грузинів. Реально це була заледве збирана «мотокопитна сотня».

Але кедь би вони допустили звіадистські сили на аеродром, то Шева рднадзе таки звелів би ці 
рештки розстріляти. Але на щастя той авангард погнався за нами, отримав з «Града» і від 
спецназівців «Фаготом» та з крупнокаліберних кулеметів і відкотився назад за міст, виславши у 
наш бік «розвідувальнодиверсійні групи» — по 45 боягузливих (напевно наловлених з 
аборигенів) грузинських цивільних, контрольованих 12 хоробрими чеченками.

Було помічено протягом лиш цього дня два вертольотопрольоти (Мі8) від нас на бік звіадистів 
та у зворотньому напрямку. Вертольоти летіли високо, і розгледіти пізнавальні знаки годі було 
намагатися. А коли ЗУ232 звіадистів зробили  спробу їх дістати, гелікоптери забралися ще 
вище. На Капітнарі десь біля чотирнадцятої години почувся знайомий шум літака й над нами 
з’явився злітаючий «Грак» із суціль підвішаними НУРСами С8 та С5к – така собі літаюча 
батарея реактивної артилерії. Він заклав лівий віраж з набором висоти над передмістями Кутаїсі 
й полетів назад, в бік Самтредіа. Незабаром звідти почулися дробні звуки вибухів, ніби на 
бляшаний дах сипонули крупної картоплі. Потім ще і ще, з різних напрямків. Очевидно, перший 
удар наніс перед мостом, а потім літав над містом і пускав НУРСи по скопиченню технікиі 
озброєнних людей. Швидкість, до речі, тримав мінімальну для цієї машини. Пізніше, за пару 
годин, цей «Грак» чудово підтримав наш підрозділ під час розвідки боєм ( за свідченням кавуна і 
Тополі), але під час останнього, вже вечірнього бойового вильоту він буде збитий звіадистською 
ЗУшкою на базі ЗІЛа.



Частина 24.

ЯК ТРАПИЛОСЯ БУТИ ТАНКІСТОМ.

Не тягар фаталізму, а тягар вибору.

А зараз ми з Григорієм сходили у найближчий будинок , попили води й присіли у тіні попід 
тином. Припікало. I тут з боку Кутаїсі в напрямку Самтредіа з’явилася  строката колона 
різноманітної військової і не зовсім техніки. Попереду грізно гуркотів гусянками та дизелем Т
55, свіженький якийсь, наче з ремонту тільки но, судячи з блиску та запаху фарби. За ним сунула 
даїшна «Волга», повна ментів. За ними – світлосіра «Волга» ( всі моделі 3110) очевидно з 
заступником міністра, у такому ж світло сірому костюмі. Потім якийсь зв’язковий БТР60, але 
повний осбового складу, тоді «ікарус» з нашою командою та самими хоробрими мхедріонівцями, 
далі відкритий «КАМАЗ» з ментами, вдягненими у свою форму, тільки різного вигляду: і 
радянську, і якусь нову вже грузинську, напевно, ще за ним – ЗУ232 на ЗІЛ131, і потім колону 
обганяв знайомий вже БТР спецназу.

Біля нас колона зупинилася. З «Ікаруса» вийшов чотовий Кавун і підійшов до мене: “Шкіпере! 
Вирішено атакувати Самтредіа. Ще повинні підійти на допомогу два Т72. Зараз там їх росіяни 
намагаються завести. Справа в тому, що на цьому Т55 немає навідника…» «А командир там є?»–
спитав я. «І командира немає»,– все ще серйозно відповів Кавун. «Ну, то ще нехай,–відповів я,–а 
заряджаючий там є? Це ж Т55! Тут автомата заряджання немає!..»  «Папа, ви такі будєтє 
смєяться, но Сарочка такі тоже умерла, пардон, тобто заряджаючого теж немає,–винувато і якось
засмучено відповів чотовий,–Є лише механікводій. І той сів за важелі лише зараз. Але каже, що 
був зампотєхом танкової роти в німеччині. Зараз мент, капітан в ДАІ. Але видно хлопець 
непоганий, коли сам за важелі сів. Доброволець. Порядна, видно, людина…»  «Мдаааа!—
протягнув я – що, Дарвін, знайшовший якийсь раніше невідомий науці біологічний вид, Мент
доброволець?!.. Це свого роду феномен…. Але ж сам я, без заряджаючого і командира зможу 
зробити не більше трьох пострілів за хвилинупівтори, і то в одному напрямку, без зміни 
наводки…»

«Шкіпере, повір моєму досвіду,–відповів Кавун,–і цього буде забагато на сьогодні. Більше 
одного пострілу там навряд чи знадобиться!».

«Ти ж тут один серед нас справжній військовий спеціаліст!»–додав політ референт Ворон, що 
виліз трошки покурити. Не те, щоб це була улесливість, але після цих слів я мовчки поліз до 
командирського люку, хоча приємних відчуттів у мене не додалось.

«Наука потребує певної жертовності,»–промимрив я. Видер у Григорія шматок лавашу, у Алмаса
– кецик ковбаски, а в одного з розвідників – ломтик бринзи і скочив з розбігу на лобовий лист, 
далі – на гармату і далі – у командирський люк. Механік зробив перегазовку. Танк ревонув і 
рушив з місця. Процесія поволі потяглася за нами, оглашаючи повітря «звуками матчиша», тобто 
ревли кожен своїм клаксоном. Танк рухався не надто швидко. При максимальній швидкості десь 
трохи за п’ятдесят він видавав зараз по шосе ледве сороксорок п’ять. Я влаштувався зверху на 
башті і продовжив доїдати свій легенький обід, намагаючись висмоктати, винюхати з простої їжі 
щонайменший її смак. Може останній обід. В голову лізло дурне: «…А пєрвая болванка – танку 



прямо в лоб!…», хоч я її весь час відганяв. Перед очами поставали «рускіє офіцери» Вовка
Хохол і Валєра самарський.

То ж треба було обдивитись, куди буде лізти болванка: «… вона раскальонна лізе в башню крізь 
броню, а заряджаючий її кувалдою, кувалдою!..»

Тепер хотів би зупинитись на самих танках. Певне захоплення (хоч і не таке, як підводні човни) 
вони в мене викликали ще з дитинства, за що переслідувався своїми дідом і бабою, що пережили 
окупацію, майже як нацистський злочинець: «..І звідкіля в нього цей мілітаризм береться?».  Т55 
на той час в колишньому Закавказькому військовому окрузі були майже всі модернізовані. 
Радянські (і не тільки) танкісти любили «п’ятдесят п’ятого» за простоту конструкції та 
невибагливість в експлуатації. На Т55А встановили модернізований дизель В55, додавши 40 
«коней». Понакладали додаткові броне екрани на комбіновану прокладку на верхню лобову 
деталь та на лоб і борта башти, приварили бонки для кріплення динамічного захисту, наклали 
додатковий броне лист також через прокладку на пів днища, заповнивши проміжок анти 
кумулятивним наповнювачем. Катки прикрили фальшбортами з проти кульної броні та танкової 
гуми. Мій танк. Як я встиг помітити, був вже «цілований». Ліва над баштова «брова» мала 
ушкодження від влучання. Очевидно, ПГ7: була така собі діра з півторадва пальця в діаметрі й 
«припухлість» броне екрану. Але основний лобовий лист конструкції башти не був навіть трохи 
ушкоджений. Лиш в двох місцях вирвало шматочки антикумулятивного наповнювача
прокладки.

Апаратура: нічний приціл, стабілізатор гармати, електронний балістичний обчислювач – були від 
Т64. Крім того. Частина цих танків була доведена до модифікації Т55Б з комплексом 
«Кастет»(він же «Бастіон»),–керований по лазерному променю танковий керований ракетний 
снаряд, що вистрілюється з тієї ж танкової гармати. Взагалі, машина дуже боєздатна. Крім того, 
механічний приціл в купі з баштовим кутоміром дозволяє вести ефективний вогонь з закритих 
вогневих позицій в якості самохідної гармати. Максимальна відстань стрільби осколково
фугасними снарядами 15 км, а якщо заїхати кормою десь у яму, щоб кут підвищення сягав 45 
градусів, то і всі повні 20 км. Югослави досить широко використовували ці особливості Т55(Т
34, СУ100).

Але у моєму випадку захоплюватися не було чим. Я відразу, ще не дожувавши лаваш і бринзу, 
помітив відсутність командирського спостережного денного прибору ТПКУ2Б. Хоч шоломофон
в мене і був, але увійти у зв’язок з механікомводієм я так і не зміг. Внутрішній переговорний 
пристрій не працював. Радіостанція Р173 хоч і була на місці, але також була глуха й німа. 
Ввімкнути електропривід горизонтального повороту башти хоч разом зі стабілізатором гармати, 
хоч без нього, не вдалося. Ручним дубльором башта поволі таки оберталася. Але сил треба було 
прикладати багато ( башта важить більше від третини ваги самого танка). І швидкість обертання 
при цьому була мізерною. Щось було не гаразд з живленням башти, та й танка, вцілому. Навіть 
освітлення командира й навідника не працювало. Biдсутній був, до речі, й великокаліберний 
зенітний кулемет.

Перелізши попід казенником гармати на місце заряджаючого, я виявив замість спареного 
кулемета порожній отвір. Почав діставати з бакастелажа снаряди, але вони прикипіли намертво!
Перевірив снаряди, що закріплені по бортах башти та на бронеперегородці моторного відсіку – їх



ще можна було зняти. Але в разі серйозного бою п’яти набоїв навряд чи б вистачило. Фактично 
танк цей являв собою обмежено боєздатну самохідну гармату. А напроти мене був старшина 
Джолія з повним екіпажем, із заряджаючим та працюючим електроприводом та ВКУ, які, напевно
освоїлися зі своїм екземпляром «п’ятдесят п’ятого» і мав на рахунку не один, напевно, такий же 
«п’ятдесят п’ятий» та декілька інших підбитих бронеоб’єктів, полегше. Поготів мені було 
замовляти ритуальних послуг та шукати священника для сповіді. Я з трудом відкрив 
горизонтальний клиновий затвор гармати. Але щось цяточки денного світла з каналу ствола не 
прийшло, хоч чохол на дульному зрізі був відсутній. Я сунув руку в отвір «патронника» й відразу
вперся пальцями в суцільний шар ПВК (гарматного солідолу). Машина була, відповідно, з бази 
зберігання, з «консервації», наполовину розграбована, непідготована, неозброєна і взагалі не 
знята з консервації. Що я відчував, можуть зрозуміти лише російські танкісти, що що горіли на 
новий Рік ( і раніше) у Грозному. А втім, ритуальні послуги нам були майже непотрібні. Ми вже 
їхали вдвох з моїм добрим механіком у комфортабельній чотирьохмісній домовині всього лише 
вдвох, не у тісноті, кремація була нам забезпечена на місці. Годі було сильно нарікати на долю. 
Тим більше, ми її самі вибрали. Тому я зняв гармату зі стопору попохідному, спустився на місце 
навідника, зняв башту з горизонтального стопора і почав ворушити маховиками ручних дублерів. 
Нащастя. Оптичний приціл був у повному порядку. По вертикалі гармата рухалась доволі легко, 
але по горизонталі – доволі туго. Я поставив гармату на «0» й виліз наверх у командирський люк 
подихати та перекурити. Танк пер по шосе до речі грамотно. Праву гусянку мій механікводій 
пустив по обочині й машина не рискала по курсу. Двигун працював рівно. Тільки якось різко й 
голосно. Та у бойовому відділенні зліва від крісла навідника чомусь дико грівся якийсь циліндр. 
Я озирнувся назад і ледве не зомлів! Слідуючої за нами кавалькади просто не було видно ізза 
пародимової завіси, що валила просто зпід жалюзі машини! Я скочив на башту, а звідти – на 
верхній броне лист і, тримаючись за гармату, присів біля голови механіка, що стирчала з люка. 
Він цього руху не помітив і продовжував не оглядаючись топити на газ: «Вітер в харю, а я 
шпарю!». Я почав волати йому ( танк ревів та гуркотів гусянками!): «Подивись воду! 
Температуру!! Вода!! Водаа!!». Він закліпав на мене очима, як П’ятачок з анекдоту. «Стій!!.. 
Стій!!!..»–заволав я несамовито. Він прийняв ще трохи праворуч і зупинився. Двигун заглох. Я в 
тиші, що впала, знову хрипло заволав: « Подивись температуру!!!…» Той глянув вниз і вбік на 
щиток і протягнув отетеріло « Сто двадцять!..»

«А тепер вилізи, назад подивись!» — гарчав я далі. Той виліз на броню і, подивившись, протяг 
здуріло: Ну, ні хрена сєбє!»

«Давай, заведи, та поганяй вхолосту на високих оборотах, поки він прокладки головок не пробив,
або взагалі не клинонув! Має трохи знизитись температура, якщо там є вода»– про шкабарчав я. 
Механік завів з акумуляторів і проганяв движок, газуючи.

«Ну що?»–питаю

«Вже сто десять!»–відповідає. Поганявши движок на підвищених холостих обертах ще десь із 
хвилину, пішли назад до моторного відсіку дивитися, що ж таке?

Виявилося, жалюзі було весь час геть повністю закрите! Лишалося лиш співати осанну 
розробникам цих двигунів. Підбіг «піджак» з сірої «Волги» ( цей йолоп дійсно був у дорогому 
цивільному костюмі): «Рєбяткі, что случалось?»



«Движок перегрівся,–вдавано байдужими тоном пояснив я, навмисно розмовляючи 
закарпатською українською що спокійніше. «Зараз охолоне трохи, і поїдемо далі. … Дрібниці, це 
з такими двигунами часто трапляється. Хвилин на двадцять затримка, не більше!»

«А, ну, хорошо, хорошо!»–зрадів зам. міністра ( видно, спочатку очікував, що ми відмовимось 
далі наступати), скочив у машину та поїхав назад, до «Ікаруса», який стало трохи видно позаду.

Тим часом все ж треба було поцікавитись причиною. Якщо машина під вогнем супротивника 
стане в бою, яка й так здібна дати скоріш за все тільки один постріл з гармати, то нам – піздець! 
Розраховувати нема на що взагалі… Я із деяким сумом згадав свою коротку «екскурсію» до 
Хорватії рік тому. Крім Т34, я в них бачив на ходу (в бою!) два напівгусеничні «Бюсінги» та 
навіть одну «Пантеру»! З якогось музею! І все їздило і стріляло не лише з віддалених позицій, але
й ходило в атаки. «Пантера» та «тридцять четвірки» була ними саморобно  облаштована 
додатковими «екранами» броні товщиною сентів з п’ять та якоюсь металевою сіткою на зразок 
дрібної рабиці. Вона мала слугувати пасивним захистом  від гранатометів. Крім того, на башти та
корпус по бортах та на лобову частину чіплялися дерев’яні ящики, засипані річковою галькою та 
піском. Воно слугувало сяким – таким одноразовим захистом від сербських РПГ, хоча від 
прямого влучання болванки з Т55 не рятувало. З адопомогою цієї техніки, цей підтримуваний 
нашою батареєю ЗіС3 та вогневим взводом «Небельверферів» неповний піхотний батальйон 
вибив сербську (тоді ще «югославську») армію ( не усю, але щось біля батальйона) з двох сіл 
західніше Осієка і навіть на деякий час зайняв північне передмістя. Ніч протрималися ( але був 
зв’зок! І радіо, і дротовий!), а на ранок підійшли підкріплення. Але то ж були хорвати, що мають 
репутацію «слов’янських німців». А тут – Грузія, радянський бардак… Нє, не з того я почав! 
Треба було з Кавказу і починати. Тут тактична обстановка була значно складнішою (зовсім 
незрозуміла, неслов’янська мова, більше груп і кланів навіть в середині однієї з воюючих сторін, 
тощо). Але в той же час сунувся б я на Кавказ один? Без компаньйонів, та ще й таких надійних. 
Можливо було б пропасти в цьому вирі назавжди. А це не було моєю метою. Просто дивно, як за 
таких історичних умов ще в Україні вдалося створити таке утворення, таку організацію, як 
УНСО! З дисципліною, на нових усвідомлених принципах, з військовою ієрархією, порівняно з 
іншими доволі таки високою виконавчістю, навіть ретельністю та навіть ( цікава ми все таки 
нація!) партійними зборами, розборами, тощо. Останнє навіть дещо насторожувало. Хоча 
протоколів ще ніхто не вів ( хіба що на великих з’їздах) і плану не було: збирались за нагальної 
потреби…

Тим часом механік виявив несправність: механізм стопора жалюзі був зламаний і не тримав 
броньовану решітку жалюзі у відкритому стані. Тобто, коли стояли на місці і двигун не працював,
можна було продемонструвати, що воно відкривається і закривається. Але варто лиш було не те, 
що поїхати, а запустити двигуна – і від вібрації жалюзі навіть в таких умовах саме собою 
закривалося, не трималося у відкритому стані. Тому при русі жалюзі закривалося, і температура 
охолоджуючої рідини поступово зростала до критичної і вище. Стали робити підпорки з 
підручних засобів. Вирізали з дерева наскільки можливо масивні і в той же час підходячі за 
розміром дерев’яні кілки і вставляли їх у максимально відкрите жалюзі.

Коли температура опустилася до 75 градусів, рушили далі. А простояли всього хвилин з сорок. 
Спочатку до нас під’їхали спецназівці. Я пояснив свою біду не тільки з приводу води, а взагалі по



технічному стану та боєздатності об’єкта. Володя зрозумів мене й пояснив, що машини ці дійсно 
у більшості своїй стояли на зберіганні. Але останні парутройку років вже дійсно було не до 
зберігання. А тепер вже не до відновлення боєздатності.

Ліричноісторчний відступ сучасності: тоді в Грузії, не дивлячись на наочну, ясно видиму, 
необхідність обороняти свою країну і свою державу, все розкрадалося, а військове майно – 
якнайбільше! Придатне до приватного використання – пристосовувалося під приватне володіння,
непридатне – здавалося у металобрухт. Про це вже свідчив цвинтар військової спеціальної 
(зв’язкової) бронетехніки на нашій базі у Гдані. І так було повсюди! Замість поставити цю 
техніку на службу державі, бидло її розікрало. Є така особливість у грузинського народу. Так що 
не даремно Путін весь час тисне на Грузію, намагаючись її зламати – він хоче, щоб грузини знов 
опустилися до такого стану, в якому були у дев’яності роки та на початку двотисячсчних. Уся 
теперішня грузинська опозиція – це ті, кого Саакашвілі усунув від корита за крисятництво, тобто,
пардон, за корупцію. Дехто, і немаленька частина, прикидаються гастарбайтерами в Росії. Чому 
саме у Росії, а не десь у Європі? Та тому, що у Росії звичні вже, злодійські нрави. І Путін розуміє,
що ситуація ще досить хитка. Не в сенсі політичної влади чи міцності грузинської державності, а 
в сенсі того, що більшість грузинського народу ще не позбавилась у підсвідомості своїй 
злодійських схильностей. В разі російської окупації, навіть нетривалої, там легко буде знов 
насадити старий корупційнозлодійський «порядок». Ну, і геополітика, певна річ: труба, берег 
моря. Тощо. (кінець відступу)

Щоправда, командир спецназу, що більше знав обстановку, заспокоїв мене, що ще два Т72 
будуть обов’язково. Від нашого екіпажу скоріше буде потрібна «демонстративна присутність». 
Володя сказав, що проскочить вперед і гляне, що там і як, а потім відразу назад. «Вдачі!»–
побажав я йому. «Тримайся!—посміхнувся він,–І швєц, і жнєц, і на дудукє ігрєц!..»  «І піздєц!..»–
ляпнув надодачу я.

«Да ну, брось!»– сказав  трохи суворо якось  Володя, коли БТР вже рушав з місця — Нікогда нє 
затрагівай такую тєму вот так!..» Я зрозумів, що каркнув не те.

Тим часом я ще раз детально роздивився і примірився в башті. Виявилося, що одна лампочка все 
ж світиться. Це був плафон освітлення на верхньому задньому своді башти. Вочевидь він якось 
був підключений напряму через усю систему до базових акумуляторів, й вимикався тумблером, 
розташованим на ньому самому. Діставши за допомогою грузинів в якості ганчірки нову ковдру 
армійського зразку (!) та дрючок в якості банника чи досильника, спробував хоч трохи пробити 
гарматний ствол від змазки. Старання виявилися майже марними. Там був суцільний шар – 
корок. Що увесь ствол забитий змазкою—сумнівно. Так, промазано, а корки – в дульному та 
казенному просторах. Своїми маніпуляціями з дрючком та ковдрою ( хвилин десять я верещав, 
щоб дали щось негідне!) я вочевидь лише пропхав корок далі у ствол. Прочистити його зараз 
було марною справою. А невдовзі ж треба було стріляти! Коли рушили з місця, я зняв з кріплень 
праворуч ззаду від командирської сідушки, з задньої стінки башти, підкаліберного снаряда і 
рвучко з усієї сили поштовхом загнав його у ствол. Затвор з м’яким смачним клацанням 
захлопнувся. Але оскільки він був горизонтальним на відміну від більшості буксируваних гармат,
і ручка була зверху казьонника, то при її рвучкому повертанні в закрите положення я отримав 
нею прямо в лоба. Врятував шоломофон! Так, що знімати його не варто,як би жарко не було! З 
місця командира спуск можна було натискати, як на педаль. А навідник  натискав рукою, як на 



важіль, зі своєї сідушки. Я сповз униз на сидіння навідника й почав спостерігати за  поволі 
напливаючою місцевістю в оптичний приціл ТШ462. Він був досить простий і зрозумілий у 
користуванні і, по аналогії з «Акаціями» та «Гвоздиками», де стояли оптичні приціли групи «ОП
4», я швидко розібрався, як ставити приціл та вводити бокові поправки. Питання було за 
відстанню. Далекоміри не працювали. По сітці було стрьомно визначати відстань,бо 
безпосередньо треба було бачити супротивника. А він, відповідно, тебе. Можна було перше 
самому «у лоба» отримати. По карті, я пам’ятав, було не більше 1200 метрів. Я виставив приціл 
12 по шкалі підкаліберного снаряду. Подумавши про набитий солідолом гарматний ствол, згодом
все ж виставив 13. «залізяка» з гуркотом тягла нас (мене) до чергового в цей день випробування 
долі. Я уявив, скільки диму буде, коли я вистрелю. Ворог, не виключено, вирішить, що я сам 
вибухнув. Я пам’ятав, скільки диму з’являється після першого пострілу. Коли не досить 
ретельно прочищений ствол гаубиці. Та навіть коли сам ствол чистий, багато диму утворювалось,
якщо неочищений, у мастилі, снаряд. Вже тоді навіднику мінімум півхвилини нічого не видно. А 
тут взагалі дим завіса утвориться! Повернуться розвідники, треба буде їх про те попередити. 
Щоб узгодити дії, і вони встигли разом з нашими ту димову завісу використати.

По дорозі прийшлося ще раз зупинятися. Температура води знову дійшла до 115 градусів. Знову 
стояли хвилин з двадцять перед тим шляхопроводом. Я тим часом поворушив угольником 
прицілу, міняючи числа прицілу і відзначаючи, на скільки змінюється, піднімається або 
опускається марка відносно місцевих предметів, як виконувати наводку гармати у верхній або 
нижній край цілі («наводити вище, нижче»), спробував відчути приціл та механізми вертикальної 
та горизонтальної наводки. Відзначив про себе, що вітер був легкий боковий зліва направо і дещо 
попутний, десь на третинупівфігури поправки. На другому вимушеному привалі я помітив, що 
юрба, яка повилазила з транспортних засобів, мимоволі починала тупцюватися в мене за кормою.

Між тим, назустріч котився БТР80 розвідників.

Частина 25.

БОЇ 17 ЖОВТНЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)

                                                                                        Haшим обов’язком є
перетворити політичну ситуацію

                                                                                        на військову!
(«Цитатник екзистанта»)

 

Проїхавши декілька кілометрів, переїхали через шляхопровід над залізницею. Проїхавши ще з 
кілометр, ми  з григорієм звернули з дорогий, розвернувшись «носом» до супротивника, зайняли 
тимчасову відкриту вогневу позицію на обочині. Зміряли відстань не лише за допомогою сітки 
бінокля (й формулою тисячної!), але й проміряли кроком! Виміряли кут укриття через цей 
«віадук». Потім окомірно навели пакет направляючих з урахуванням того, що траєкторія пройде 
через ближню від нас третину прольоту лінії тролеї для електровозів. Відстань становила дещо 
менше чотирьох кілометрів. Ціллю була ділянка шосе, яким слідом за нашими повинні були 
кинутись навздогін звіадисти. В принципі, подібне застосування «Града» і взагалі реактивної 



артилерії є нонсенсом. Але в даних умовах, коли інших засобів ( танків, самоходок, буксируваних
гармат) не було, наш «Град» був єдиним вогневим засобом, який міг спинити, або принаймні, 
призупинити просування звіадистів на якийсь час. Треба було випустити по колонні 
супротивника, що мала би тут просуватися, залпом решту дев’ять снарядів і, згортаючись майже 
на ходу, скоренько залишити цю відкриту вогневу позицію та накивати п’ятами, якщо вийде. 
Ситуація мені здавалася далеко не безнадійною – ми мали великий шанс вціліти навіть якщо 
супротивник не припинив би просування…

Коли нонсенсом, театром абсурду стає оточуюча реальність, то змінюються й пріоритети та 
принципи. Уявність перетворюється на реальність! Більшість людей ( з рутинним, конформним 
менталітетом) не в стані цього зрозуміти і сприйняти. Вони починають мучатися, переживати, 
нервуватися… й перестають жити. Ще до того, як деякі з них дійсно загинуть. Вони починають 
лише тупо існувати, перетворюючись з людей на істот. Вони не здатні постигнути цієї ситуації 
своїм заплилим «мирним жирком» мозками. Замість того, щоб пірнути у нову реальність й вільно 
в ній плавати, як риба у воді. Іноді я ловив себе на тому, що втрачаю повагу та жалість до тих, 
хто поводився, як вересклива жертва. Деякі безтолково верескливі нещасні біженціжертви 
викликали огидливе роздратування. І не в мене одного – те ж саме я помітив за багатьма своїми 
колегами.

Давайте, нарешті, згадаємо наших дідівпрадідів. Їх покоління примудрялися жити на фронті в 
окопах, у партизанських загонах в лісі, в підпіллі з обох боків фронту. Цілком природно жили, а 
не існували. Навіть кохали! Відпочивали, писали прозу, вірші і музику, що дійшли до нас. 
Більшість нашого покоління зажиріло не тільки тілами, але й мізками під час «мирного 
будівництва розвиненого соціалізму». Може від того він і впав?.. Звідси і всі «трагедії 
особистості» його представників у наш час. Позбавившись свого упевненого стану «учасника», 
вони скисли. Не змогши знайти свого місця у новому порядку речей, вони не узялися до зброї ( не
в останню чергу з особистого боягузтва). Пасивно перебуваючи в пасиві, вони ( у нас цю масу 
називали українською нацією, хоч на той же Майдан вийшов хіба що кожен сотий) будуть і надалі
надавати себе для соціальних експериментів.

ГОЛОВНЕ В ТАНКІ – ЦЕ НЕ ОБІСРАТИСЯ!

                                                                                         Перспективні війни будуть
                                                                       Інтенсивними терористичними кампаніями.

                                                                                («Цитатник екзистанта»)

Я зауажив Володі цей нюанс з приводу думу, та побоювання, що може відірвати ствол гармати. 
Кавун теж вислухав уважно. Один з ментів теж підбіг , послухав. Потім побіг доповідати 
начальству. У результаті «колхознокооперативним методом» вирішили, що після першого мого 
пострілу «аргонавти» висунуться по обочині шосе вперед, повернуть ліворуч за насип, пробіжать 
ще метрів сто, заляжуть і зненацька, майже з флангу, обстріляють ворожу «заставу». Поки вони 
висуватимуться, БТР вискочить зза диму й обстріляє заставу з кулеметів, а потім сховається. 
Далі повторюватиме цей маневр за умов обстановки. Може застосує останнього ПТУРа, що 
залишився. Тим часом при підтримці Т72, що йшли слідом; менти, мхедріонівці та всякі 
напіввійськові рештки атакуватимуть у напрямку мосту. За сприятливого розвитку подій (тобто, 
якщо звіадисти злякаються і втечуть) можливим буде «розвивати наступ» на передмістя 



Самтредіа.

План, як зазвичай тут, був непродуманим. Але треба враховувати менталітет ( підходяще цьому 
випадку слово) ментівгрузинів, їх природну лінь ( наприклад, ходити в обхід і переходити річку 
вбрід вони чомусь не бажали. Або вилазити з автобуса й пройти небезпечну ділянку пішки. За що 
й платили, справедливо на мій погляд, власними трупами), та таку ж природну поліцейське 
боягузтво. Можливо ж було, якщо поармійськи чи попартизанськи, оточити потихеньку пост, 
обійшовши його нижче за течією досить неглибокої, максимум по пояс в цю пору року, 
Цхеніскалі й перейшовши її вбрід, просуваючись без стрільби, доки звіадисти самі себе не 
викажуть, і далі, так само потихеньку обстрілюючи їх, пробиратися уперед з обох боків. З 
фронту треба було лишати взагалі однудві групи, щоб вогнем гранатометів та кулеметів через 
міст сковувати дії супротивника. Тут би «соколи Гамсахурдії» явно не стали б випробовувати 
долю і завчасно відступили б по ще вільному напрямку. Можливо були б й інші варіанти. Бо усі 
деталі з 93го року у голові утримати важко. Та й непотрібно. Те, що юрба бешкетників 
(звіадисти, мається на увазі), нехай і при підтримці танка з нормальним екіпажем, що засіла в 
благенькому будиночку та грає в карти й дудлить чачу, не являє собою аж надто грізного 
супротивника, зі мною погодиться більшість. Але ж наступати збиралася ще гірша юрба. Юрба, 
що звикла до необов’язковості, безкарності, сваволі й відсутності спротиву з боку супротивника. 
«Мусор» ніколи не сприйме рівнозначної ( дуельної) ситуації. Мент – не солдат. Це поліцай. При 
виявлені щонайменшого спротиву менти тікають зі швидкістю охріненною. Вже зараз я відчував 
шкірою спини, як кожен з них і всі вони разом шукають виправдання своїй втечі, що трапиться 
осьось. В присутності свого міністра. Про яку атаку могла йти мова?!..

Нажаль, я теж не, наприклад, танкіст. І приводи жалюзі і на «Гвоздиці» , і на «Акації» влаштовані 
зовсім поіншому, ніж на Т55. Я цілком припускаю, що можна сперти кулемети, радіостанції, 
частину боєзапасу, тощо… Але раптом, те, що жалюзі зламалося… І за того машина стала 
катастрофічно грітися! А механікводій – «льотчик». Тобто – ДАЇшник… Щоправда, зіставити 
факти я зміг вже після бою. А зараз, вдруге приостивши, ми поповзли вперед на другій передачі. 
А за нами – благенька юрба «сірих та вбогих». Дорога робили легкий вигин. Зза посадки 
з’явився міст, до якого було кілометри зо два. Протилежного берега ще не було помітно, і 
застава ( стаціонарний пост ДАЇ) була десь за лісопосадкою вигина шосе. БТР80 спецназівців 
праворуч від мене висунувся трохи вперед. «Аргонавти», пригнувшись, рвонули зза БТРа ще 
вперед, як на стометрівці. Я пірнув на місце навідника і глянув в приціл. Будиночок посту почав 
висуватися зза силуету мосту. Поза будиночка визирала БМП1. А ось і танк! Я заволав до 
механіка: «Стій!». Наш «П’ятдесятп’ятий» зупинився. Я підшукав центральним угольником 
центр силуету ( приціла вже було виставлено і яких небудь коректур та поправок на вітер та рух 
цілі не було) й натиснув на важіль спуску, очікуючи, що казьонник гармати відірветься і вдарить 
у кормовий край погону башти. Хоч був у шоломофоні й від прицілу відсунувся, по голові 
чимось все таки отримав, хоч і не сильно. «Бах» і удар були досить відчутними. Щось стукнуло
дзенькнулохруснуло ( я пізніше дивився на показчик довжини відкату гармати – він був 
максимальний!), але гармата, на диво, повернулася у вихідне положення. Танк весь і сам сіпнувся
назад. Гільза вивалилася мляво, в бойове відділення з «забійника» повалив їдкий дим горілого 
гарматного солідолу – не все витягав вентилюючий механізм. Він справно діяв би, коли б ствол 
гармати був чистим. Диво, як тільки не відірвало самого ствола. Всетаки закладений запас 
міцності в нашу техніку! Було туманно від диму. Я глянув у приціл – годі було сподіватися що
небудь побачити! Суцільне молоко! Я поліз на верхнє командирське сидіння відкрити люка. 



Відкат все ж був сильніший і дальший – огорожа шарового погону башти з оцифровкою була 
зім’ята. І гармата при найближчому роздивлянні до кінця не повернулася!Ось воно що! У 
накатнику був заслабий тиск! Я виліз по плечі в командирський люк. Позаду в мене було чисто і 
у прямому ( не було залишків мастила), і в переносному сенсі: ментівське «ополчення» 
розбіглося геть в момент, одним стрибком. Напевно їм здалося, що нашу черепаху вмить 
роздерло на шмаття. Тим більше, що постріл я здійснив без попередження і без будь яких команд 
( а від кого вони могли надійти?). Але движок, як не дивно, чомусь працював. Мабуть, отетерілий
мех.вод   так і не глушив його. Що в принципі вірно – в атаці при коротких зупинках мотор не 
глушать.

Певна річ, що результатів свого пострілу я не побачив. Пізніше грузинські товариші давали ріні 
покази. Одні стверджували, що в танк я попав, але від не загорівся. Інші казали, що мій снаряд 
попав у щось поруч, чи у стіну, чи в якусь залізяку. Але всі сходились на тому, що іскри снаряд в 
момент влучання у щось таки висік. А в той момент  нічого узнати не вдалося.

Я ще навпомацки виліз з люка і порачкував по броні до механіка, як той малєшкін з «На войнє, 
как на войнє». Люк механіка був відкритий, але самого його не було видно. «Не вже встиг 
вискочити?!»–здивувався я. «Еге,–змикитилося мені,–та він же відразу виліз, як тільки я дав 
йому команду «Стій!», завчасно вискочив…» Зате пострілом його повинно було не тільки 
оглушити… Ну, молодець! Швидко всетаки реагує! Вітер почав потроху зносити хмару вперед і 
праворуч накриваючи БТР. У “тумані” він поволі рушив уперед. Ззаду менти волали:»Танк 
взорвался!..» «Це вони про мене»,–подумав я. Тоді, побачивши цілу корму, башту й мене, 
вилізаючого зверху, залопотіли: Пушку разорвало!..» Всі думки в них були апокаліптичні: що не 
трапилось, все на гірше. «Пораженци», «лішенци», капітулянти…  Між тим движок працював, 
хоч і на холостих, але вже почав парувати. Ззаду почувся рев і ляск. Якого я здалеку не міг 
почути ( шоломофон). І зза вигину шосе вискочили два Т72. Командири сиділи попохідному, а 
механіки – побойовому. Видно, внутрішньо переговорний зв’язок діяв. Відчувались впевнені 
справжні танкісти. В цей момент  попереду безперервною чергою у всю стрічку вдарили КПВТ та
ПКТ бетеера розвідників. Через десь менше півхвилини КПВТ змовк. Тай то більше однієї 
стрічки випустив: напевно хлопці якось її подовжили. Продовжевав ще з півхвилини торохкотіти 
ПКТ. Я згадав «молдаванський « анекдот про царанартилеристів: «Мей, єслі здєсь такоє творіся,
то что тогда в Одєссє?..» й посміхнувся. Щоправда наша тутешня піхота «дивізії СС «Поліцай»» 
в атаку йти явно не збиралася. Зам міністра стояв перед ними, своїми мусорами, біля своєї 
«Волги», в своєму костюмчику і розпинався: « Рєбята, ну давайте впєрьод! Ми іх сєчас виб’єм! 
Ми іх сєчас…!» І далі грузинською з ниючою інтонацією…

Я тим часом почав озиратися в пошуках свого механікаводія. Його щось не було. Зате праворуч 
бахнув гранатомет. Зам міністра зробив присідання ( присів, потім через силу якось встав). 
Розвідники, з усього, продовжували розкручувати ворога на вогневу відповідь. «Димова завіса» 
все рідшала потихеньку. І коли вона дала змогу розгледіти ціль, обидва Т72 майже злитним 
залпом врізали по будиночку. Щоправда, результатів мені розгледіти так і не вдалося навіть у 
бінокля. І тут через хвилинудві «аргонавти» відкрили свій «концерт» — залпом гахнули три 
гранатомети. Й наповну заговорила автоматична стрілецька зброя. Збоку мені трохи видно було. 
Як вбік «опорного пункту» звіадистів понісся цілий феєрверк трасерів. І в одночас ожила 
оборона ворога. В наш бік смальнула якась їхня приблудна БМП, що виринула зза рогу.  
Снаряди завили десь попереду і грохнули праворуч в посадці. Потім попереду зверху щось 



завило й шарахнуло на полі за посадкою. Звідти стали доноситись довгі автоматнокулеметні 
черги. Бухнув гранатомет. Знову гахнула один «сімдесят другий». У відповідь десь справа від 
мосту вдарила гармата, на звук приблизно 7685 мм. «І пошла піжать губернія!..» Активно 
запрацювала БМП. Звіадисти очухались остаточно. Десь понад головою прошелестів якийсь 
снаряд…

Звідки ни візьмися, з’явився механікводій: «Будєм от’єжжать. Замміністра сказал, чтоби 
нєісправная і падбітая техніка уєжжалі…». Оскільки цей танк був формально менторським. То я 
не міг за даних умов і обстановки його приватизувати на користь нашої «бригади». Але не 
хотілося відставати від своїх. Перший раз в Грузії, тому у своєму підрозділі почував себе 
затишніше ( якщо так можна висловитись про війну). Але куди подаватися, треба було 
з’ясовувати. Всі наші зараз перебували в бою. Я сказав механіку почекати – я ж його чекав. 
Механік наполягав, посилаючись на замміністра. Тоді я сказав йому здати назад метрів на сто і 
«Постоїм, посмотрім!..» Це якось заспокоїло його менторське «сумління» і він погодився. Я ж не
знав, де «аргонавти», як закінчиться їхня вилазка, як там спецназівці. Всі ці персонажі ще не 
відіграли своїх ролей. По ходу цієї сцени, бодай наприкінці її, треба було пристати до своїх. 
Воювати треба в приємній компанії ( ще можна сказати щонадійнішій). Це головний закон 
подібних воєн. Та й узагалі воєн. Знову ж, головне, щоб люди були задоволені. Досить точно 
підмічено. В приємній компанії все легко: й копати окопи зимою у мерзлому грунті ( не лише для 
себе, але й для гармат), й грабувати банк. Й робити атестат на гауляйтера чи на секретаря 
обкому, й будувати житло, й полювати на зорьці на качок чи увечері на кабана, й дудлити біля 
багаття пунш. Закусюючи тим самим кабаном та розповідаючи одне одному смішні небилиці й 
радіючи, коли розсмішиш товариство. Все однаково легко в приємній компанії.

Тим часом озвалась «п’ятдесятп’ятка» звіадистів. Виявляється, він був ще й не один, а в парі. А 
десь зліва, зза БМП, озвалась ще одна гармата Д44. Зліва і справа в наших лісопосадках 
подекуди іноді забахали розриви. Потім десь за будинками приватного сектору Самтредіа, 
кілометрах у двох, запрацювала якась РСЗО, але не «Град». Пізніше, за півтора тижні, я побачив 
їх. То була одиночна підвісна ПУ від гелікоптерів, та штурмовиків зі снарядами С8к. Та вони й 
були змонтовані на шасі артилерійського гусеничного тягача АТС59, у шістдесяті роки дуже 
популярного в радянській артилерії як на півночі, так і на півдні. Але будь яка сама невибаглива 
техніка все ж вимагає людських а не мавп’ячих рук. Дехто стверджує, що автомат Клашнікова 
«нєубіваємий». Ви не повірите, але ще в радянській армії траплялись чудотворці, що приводили 
цей автомат у непридатний стан! Так що казати за трактор?!

Щоправда, за точність попадань цих саморобних РСЗО сподіватись не приходилось. Перші 
снаряди розірвалися перед нами біля мосту, в обох придорожніх лісопосадках, а далі почали 
скакати до аеродрому на зразок автоматної черги. Очевидно, пускову установку підкидало, й 
вона поступово, за кожним сходом ереса, задирала пакет направляючих вгору, що приводило до 
такого повздовжнього розсіювання. Але дехто з ментів заверещав, що б’є «Град» ( вони панічно 
боялися «Града», хоча ніхто ще не випробував на собі його дію, навіть ті поодинокі з них, хто 
побував в Абхазії). Очевидно, лише наслухалися розповідей учасників абхазької кампанії. 
Щоправда, звіадівці і без «Града», на мій погляд, почали відповідати достойно. Менти знову 
стали ховатися за кормою танка. Я заліз в командирський люк і став ногами на сидіння, 
намагаючись в бінокль роздивитись, що твориться на полі бою і вловити хоч якусь загальну 
картину бою, логіку бойових дій. Хоча загалом я вже впевнився, що наступу сьогодні вже не 



буде. Історія закінчиться тим, що наші «аргонавти», розвідники, «сімдесят двійки» та «Грак» 
залякають звіадистів до такої межі, що вони відмовляться від подальших активних дій.

Механікводій заліз до відділення управління і запустив двигун. Щоправда, самовільно з місця не
рушав. Стрілянина зліва трохи ущухла. Видно, економили боєприпаси. Часто клацали поодинокі 
постріли з автоматів. Знов десь попереду і зверху завила мінометна міна. Десь недалеко тріснув 
своєрідний мінометний вибух, різкий і короткий і в той же час тріскучий, нерозкотистий.

Знову запрацювали С8к. Тепер розірвалися попереду ліворуч (за спинами у  «аргонавтів»), так 
десь через поле до аеродрому. Від краю аеродрому з нашого боку відповіла якась поодинока 
гармата Д44, та декілька раз БМП1 з протилежного краю аеродрому.

На самому аеродромі, десь за спиною, вже хвилин з десять чути було свист турбін. Якийсь 
«Грак» збирався підніматися в повітря. Щоправда, про якийсь наступ зараз речі булти не могло. 
Хіба що про вогневу дуель. Разпозраз  стріляли з гармат Т72, довгими басовитими чергами 
рокотав КПВТ з БТРа спецназівців, за ним розсипав пунктири трасерів їхній ПКТ. Один з 
кобалістських Т55 постійно маневрував між постом ДАЇ та купою щебіню. , а також 
залізобетонним бар’єром. Два рази наші Т72 всаджували підкаліберні болванки в будиночок 
поста, два рази – в бетонні блоки. БТР розвідників приховувався за їхніми танковими силуетами, 
трохи висовуючись і поливаючи опорний пункт звіадистів бесперервним кулеметним вогнем.

Вечоріло.  Разом з прекрасними мальовничими кольорами кавказького закату вечір подвійно 
збагачувався кольорами бою6 спалахами гарматних пострілів та розривів снарядів, 
різнокольоровими пунктирами трасерів кулеметних черг, різкими розчерками стартуючи ересів 
та гранатометних пострілів. Звуки бою все це доповнювали такою ж різнобарвною «музикою». 
Життя триває – точиться війна…

(Тим часом, як я довідався трохи згодом, «аргонавти» чітко виконавши бойовий план по 
розкриттю вогневих точок звіадистів, відійшли під прикриття насипу шосе без втрат)

Всю цю «музику» доповнив гул і свист пікіруючого «Грака». Його ереси (а він був оснащений 
лише ними одними, без авіабомб – така собі літаюча батарея РСЗО) стартували зпід крил десь 
заввишки метрів двісті – триста над самою моєю головою ( менти знову сховались за корму танка
та позалягали просто на асфальті, в той час коли армійці і мхедріонівці стояли, безпечно задерши
голови, як на авіа шоу) й метнулися вогняним дощем на позиції звіадистів. На якийсь момент 
наступила тиша, а потім за п’ятьсім секунд долинули звуки розривів, немовби хтось часто 
грюкав у величезні барабани. Денеде до літака потяглися траси ДШК та ЗУшок. Штурмовик, 
заклавши глибокий лівий віраж, випустив розчерками світлячки інфрачервоних перешкод, і, 
даючи кіптявий слід ( щось таки зачепили у нього звіадисти) пішов на посадку у Копітнарі по 
прямій. За ним в бік аеродрому прошелестіло декілька ересів. Один шарахнув зліва від мене у 
півсотні метрів, другий – в лісопосадці метрів сто далі. В бінокль я спробував визначити місце 
вогневої позиції. У цей же момент раптом десь в місті кілометри за три побачив на фоні 
вечірнього неба знайомі розчерки «Града». Опонент дав залп в чотири снаряди, що в правилах 
стрільби та за нормальної військової практики вважається при стрілочною групою. На передовій 
пару раз гупнули гармати.  Роздалася переливчаста трель кулеметів та стаккато ЗУшки. Траси 
пролетіли над нами десь в півсотні метрів. Один із снарядів тріснув у верхівках лісо полоси, 



обсипавши шосе жменькою дрібних уламків. Менти знов попадали на асфальт і порачкували під 
прикриття правого борту танка. Повз мене прожогом промчав БТР спецназівців. Десь позаду від 
зупинився біля «Ікаруса». Хвилин з десять там щось метушилися, а потім «Ікарус», давши хмару 
диму, попер в бік Кутаїсі. Тоді я на це не звернув великої уваги, хоча й подумалось, що так 
швидко можуть евакувати тільки поранених. Але пауза, що настала, дещо насторожувала…

Частина 26.

ЗАВЕРШЕННЯ ПОДІЙ 17 ЖОВТНЯ

Глобальні війни остаточно стануть
неможливими з причин вдосконалення

систем озброєнь і будуть замінені
вуличними війнами, війнами в натовпі

(«Цитатник екзистанта»)

            Тоді я ще не знав, що бачив перевозку наших поранених, в тому числі смертельно — 
Селдома. Трапилось все так. «Аргонавти», виконавши бойову задачу, відійшли майже до БТРа 
без втрат. Вони підтюпцем бігли правою ( для них – лівою) обочиною шосе. Раптом з боку 
звіадистів прилетів всього лиш один «ерес», напевно С5к, і розірвався прямо посеред шосе, 
шматком осколків смертельно поранивши гранатометника Селдома та важко – Марчука і 
Доктора, контузило і легко поранило Ворона, Івана з Полтави і ще когось. Легко контузило 
Кавуна, лише злегка оглушило Тополю, що біг з кулеметом замикаючим прикривати пацанів під 
час можливої перестрілки. Ворон розповідав, що в останній момент він чи озирнувся, чи просто 
подивився вбік і побачив, як якийсь снаряд прилетівши чиркнув об асфальт і вибухнув. Він 
спочатку думав, що то з гранатомета РПГ7 або 16 реактивна граната. Але від неї не може бути 
такого щільного снопу уламків. Вже після закінчення бойових дій ми, аналізувавши багато 
чинників, прийшли до висновку, що то знов був саморобний гранатометпускова установка 
авіаційного «ереса», зроблена з однієї окремої труби, від монтованої від вертолітної ПУ, та за 
допомогою батарейки та контактної кнопки можна було здійснити одиночний пуск такого 
«ереса». Всю осінню кампанію в самій Грузії це вже були знов втрати від такого саморобної 
одиночної ручної пускової установки ( якщо пам’ятаєте, втрати при штурмі Хоні також в 
основному були від одного снаряду з такого «офенрора». Отож, з ним треба було рахуватися. І 
треба буде рахуватися в майбутньому.

Клим помер від втрати крові внаслідок численних уламкових поранень. Решта хлопців були 
евакуйовані до шпиталю в Кутаїсі, а потім і у Тбілісі, до шпиталю «Мхедріоні».

Тим часом звідкілясь знову з’явився механікводій і повідомив, що зам. міністра наказав їхати в 
Кутаїсі на рем. базу. Там приїхали ремонтники і з ними – росіяни, начебто танкові інженери з 
якихось московських частин. Але наша залізяка, в черговий раз заглухнувши на холостих 
обертах, тепер відмовилась заводитись взагалі. Допоміг один Т72, смикнув. Потихеньку здали 
назад, розвернулись і «пошкандибали» (на третій передачі зі швидкістю велосипедиста, разпо
зраз зупиняючись, щоб відкрити у черговий раз запале жалюзі).  Рази дватри зупинялись, щоб 
охолонув двигун і температура впала до нормальної, чи хоча б до сприйнятної величини. Десь на 
аеродромі горів резервуар з авіаційним гасом. Таки влучив звіадистський «Град», чисто 



випадково, пускаючі поодинокі снаряди по величезній площі. От нам би свого «Града» підігнати, 
в ньому ще залишалось снарядів п’ять. Хоч наполохати можна було б… А що тоді, не треба було 
в цей танк сідати? А хто б тоді сів? Думки тяглися навколо сенсу буття і причиннонаслідкових 
зв’язків, деяким фатумом чи просто деякою обумовленістю ланцюга подій, пов’язаних між собою
одне зодним. Так само в такт думкам тягнулося від аеродрому із заходу на схід пасмо чорного 
диму від палаючого в розбитому резервуарі гасу. Дим піднімався на висоту метрів стосто 
п’ятдесят майже вертикально ( в приземному шарі повітря панував суцільний штиль). А потім 
різко міняв напрямок, тягнучись  паралельно землі на фоні темносинього неба та недалеких гір, 
у попутному напрямку. Невдовзі вже зовсім стемніло. На зворотній шлях витратили щось більше 
години. В’їхали до передмістя, у приватний сектор. Але тут вже двигун не витримав знущань і 
врешті решт заклинив. Зпід жалюзі диміло – парувало. Я надіслав механіка до його колегментів.
Щоб прислали мені сюди охорону на ніч. Щоб я, зрештою міг поспати після такого трудового 
дня, та щоб принесли що небудь поїсти. Повз мене проїздили до Кутаїсі знайомі мхедріонівці. 
Сповістили, що штурм Самтредіа відкладено через небоєздатність «піхоти МВС», а у звіадистів 
великі втрати. Останнього «грача» істотно пошкоджено; без ремонту більше не літатиме.Але 
начебто є ще один, цілий, у Тбілісі. Добре, що звіадисти свою авіацію не застосували. Щось же в 
них теж повинно було бути?.. А може, коли й було, то не літало?.. Сидячі на місці командира, я 
таки задрімав. Замкнувши люка.

За десь півтори години повернувся мій механік з двома ментами з автоматами. Вони залишилися 
в танкові, охороняти, щоб не познімали останнє. А ми з механіком – водієм пішли на пост ДАІ, 
що перед Кутаїсі, десь відпочити. На ногах ледве тримався.зараз якось різко відчулося, що з 
півп’ятої години ранку на ногах не ївши і не пивши. Весь час у рухах. Прийшли до них в 
«участок». Там чомусь усі раділи, що, мовляв, не сунуться. Спочатку я попив води і впав на 
якийсь точанчик у якомусь чуланчику. Але мій механікводій надибав якогось родича, і той 
відвів мене через якісь залізничні колії та пустир до себе у дев’яти по верхівку. Топали десь з
півгодини. Мешканці кількох під’їздів, не дивлячись на опівніч, сиділи перед дверима одного з 
них, за імпровізованим бідненьким «достарханом». Певна річ, всадовили й мене, хоча я вже й 
носом клював. Щоправда, пахло смачно, і тому з’явився апетит. Я «почавкав» лобіо з бринзою і 
лавашем під домашню «хванчкару», потім трошечки холодного сациві, все це зі свіжою травою.

Українців вони щиро поважали. Після Абхазії відгуки були не те, що про самий лише «Арго». А й
узагалі про Україну, як єдину союзницю Грузії і про давню дружбу наших народів. Так воно 
( зараз), чи не так, а все ж чомусь в ці (ті) часи грузини (може невсі) зберегли якусь 
первозданність своєї душі, часом наївні, як діти, неспокушені в питаннях «великої політики», 
жалкуючи тепер, що в армії влаштовувались комірниками, хліборізами та на інші теплі місця. А 
тепер не вміють ні стріляти, ні воювати. Ні підтримувати дисципліну, організацію та взаємодію, 
протистояти толком Росії. Усі свої маленькі навіть не успіхи. А просто тимчасові чи випадкові 
вдачі вони мають завдячувати лише промислу Господньому. Навіть те, що Шеварнадзе вижив 
свого часу після тих суворих аттентатів, то видно, що не в силі Бог, не у спецназі ГРУ та п’яному
бахвальстві ВДВ, а таки в правді ( як люблять повторювати москалі). І росіяни казяться, що 
правда не на їхньому боці. Але така то вже їхня суть. І панові Примакову ( а тепер вже Пцутіну) 
це дуже проймає. Але заспокояться вони хіба що в домовині. Не все пояснюється «проїсками» 
ЦРУ та «жидомасонською змовою» та неперевершеними якостями захисту німецького 
«мерседесу». І «Нива» з гексогеном у дворі грузинського парламенту згадувалася цьому 
недоїденому моллю хом’якові.



Щось є таки у грузинського народу, що не може не подобатись людям, і страшно злить 
кремлівських тролів. Але це вже наступна історія.

На диво, в будинках була електрика й вода. Навіть піднімалися ми на дев’ятий поверх ліфтом. В 
хаті я спромігся навіть помитися під душем, а потім гостинний хазяїн майже силоміць пригостив 
мене яєчнею та бокалом вина. Трохи підбодрившись після душової. Я знов «поплив». Але «щоб 
добре спалося», гостинний хазяїн налив мені півдеци чачі («Своя, домашня, з винограду і трохи 
сливи»), зовсім без запаху. Я хряпнув, закусив виноградною гронкою і рухнув у свіжу постіль в 
обнімку з автоматом (боявся, що можуть вкрасти).

Доки я спав, наступило 18 жовтня. Прокинувся я десь годині о десятій ранку. Вдалося знову 
вмитися, а потім ( а хай йому грець, поки є вода й можливість!..) прийняти душ. Далі прийшов 
мій добрий приятель і приготував знову розкішну яєчню, а також всяка зелень, сири та якась 
ковбаска явно зі «стратегічних запасів» хазяїна. Бокал вина та деку чачі вдалося нейтралізувати 
міною кавою, а потім ще й чаєм.

Вийшовши на вулицю, він зорієнтував мене по місцевості. Дісталися стадіону «Торпедо», де я і 
знайшов самтредійських «Мхедріоні». Вони відшукали Григорія. До Гії Вашахідзе передали, що я
повернувся і залога «граду» у зборі.»Пан артилерійський радник» живий і неушкоджений і навіть 
не хитається. Гія Вашахідзе і поставив мене в курс вчорашніх подій, які втрати ми понесли. 
Виділив нам легковий транспорт. І ми з Григорієм Лежавою помчали до лікарні, перетвореної на 
тимчасовий шпиталь. Там я знайшов всіх наших: лежачого поки що «Пілюлькина», зігнутого 
навперекіс та ледве пересуваючогося, але вже посміхаючогося Олега Марчука, та отетерілих від 
контузії Івана з Полтави, Бура та Ворона. Пізніше під’їхали десь з базару Кавун та Тополя з 
сиром, лавашами та зеленню. Кавун дуже зрадів, що я повернувся. Хлопці думали, що мені щось 
ушкодило в тому танкові, тому командир радів, що хоч я ще не ушкоджений і залишаюся в 
строю. Нас всього троє і залишалося. Стали розповідати, як в кого склався минулий вечір. 
Дійсно, субота – не наш день. Але іноді обирати не приходиться. Військова необхідність диктує 
свій вибір.

Підійшов час обіду. Поїхали в мерію до Джаби Іоселіані. Перед мерією озброєна юрба чогось 
чекає. Хто – розпоряджень, хто – допомоги : боєприпасами, пальним для бойових машин, хто – 
медикаментами. Посеред юрби стояв БРДМ2, що належав якимось росіянам з Пітера, у яких так
звані абхази вбили на узбережжі рідню, що відпочивала десь в санаторії. Пітерськими, принаймні, 
було двоє молоді чоловік і жінка, щось років біля тридцяти, вдягнені у якісь чорні комбінезони 
на зразок танкістських. Наші, самтредійські, розповідали, що воював цей екіпаж ( а БРДМ у них 
теж був власний, захоплений в бою з абхазами чи навіть з російськими ВДВшниками десь на 
узбережжі) доволі зухвало і покрошив немало абхазів, козаків, КНК та ВДВшників. Хоча для 
мене було спочатку дивним бачити росіян з такої «глибинки» в рядах грузинських підрозділів. 
Потім вже я довідався, що цей випадок не поодинокий. Дехто з росіян дійсно мав причини для 
помсти своїм співвітчизникам, й іноді пов’язані не лише з безпосередньо самим цим конфліктом. 
Дехто просто мстився за якісь старі образи в армії, рядові чи офіцерські, чи й навіть цивільні чи 
«мусорські». Мені це явище спочатку здавалося якимсь ірреальним (Але пізніше стало відомо, 
що такий же феномен мав місце і в чеченській кампанії, а зараз – і у «ваххабітській»: з особистих 
мотивів деякі росіяни переходять в ісламі далі до лав підпільників, де з особливим успіхом діють



проти кальноохоронних структур РФ). Але потім я дещо призвичаївся.

За допомоги жабиних «штабістів» нам вдалося навіть пообідати. Повернулися назад на стадіон і 
розосередилися на ночівлю. Ми розташувалися в суддівськотренерському комплексі ( частина 
самтредійських мхедріонівців). Обидві бойові машини стояли в середині стадіону, безпосередньо 
на біговій доріжці, відразу за воротами. Відступ багатьох пригнічував, але мені все ще було 
цікаво: я вперше в житті потрапив до Кутаїсі і в Грузію взагалі. Але після Самтредіа відчувалося 
якось, що ми все не «вдома». Кортіло повернутися назад. Ближче до вечора ще раз щось 
«погризли» ( від вдячних місцевих мешканців). Потрібні були таблиці стрільби, топокарти, інша 
література, ЗіП, бусоль хоча б одна, а краще дві – для вогневої позиції і для спостережного 
пункту. Вирішили з’їздити в місцевий «моток опитний» полк. Щоправда, увечері нікого не 
знайшли. Полк же ж тепер був грузинським. Яка війна в неділю?! Щоправда, на «камбузі» 
знайшли знайшли, як не дивно, гарячий чай, цукор, хліб і трішечки масла! Після чаю нас навіть 
кашею нагодували! Вирішили зранку повернутися відразу сюди, до штабу частини. Мав під’їхати 
начальник артилерії полку, або його заступник. А тепер повернулися на стадіон. Для мене неділя 
– якийсь нудний день. Вся корисна, або хоча б просто свідома діяльність гальмується, завмирає! 
На стадіоні знову повечеряли чаєм та якоюсь солодкою вермішеллю, що нас пригостили 
грузинські товариші. Наче у компенсацію за вчора і позавчора!  Розташувалися спати хто де: на 
стільцях, на столах. Познімали взуття. Засмерділо характерно – я ще здивувався, що в стані поки 
відчувати цей «аромат». Напевно, ще занадто мало на фронті.  Алмаса відправили спати в кабіну.
Один з «розвідниківпідпакетників» роздобув десь нову солдатську ковдру та ватну подушку і 
пішов спати під пакет. Я витяг з нетрів приміщення якесь старе крісло радянськоофісного 
зразку, декілька стільців пом’якіше, вибудувавши з них щось на зразок топчана. Григорій 
вмостився на якийсь канцелярський стіл, котрий ми пригледіли, як основу майбутнього штабу 
артилерії….

На ранок попутним БТРом дісталися до мотострілецького полку. Знайшли начальника штабу, 
начальника артилерії і стали їх «трусити» на предмет посібників та мат бази. Як не дивно, 
знайшли таблиці стрільби бойової машини реактивної артилерії БМ21. Нажаль, приборів та ЗіПу
– ніяких. Але я знайшов ще «Підручник сержанта артилерії , книга ІІІтя» — для обчислювачів. 
Це було те, що треба – там був приведений графік визначення поправок у приціл та кутомір на 
приземний вітер саме для БМ21! Не весь же час нас буде виручати майже повна відсутність 
вітру. Хоча Григорій і запевняв мене, що добра погода триватиме, як мінімум, до кінця 
листопада. Отож в майбутнє можна було дивитися з деяким оптимізмом. В полку ми поснідали, а
заразом і пообідали – пригостили гостинні хазяї. Мимохідь стали свідками різних розмов та 
розмірковувань грузинів – багато чого тихенько перекладав Григорій. Побачив на деяких 
грузинських офіцерах нову військову форму – вона була якоюсь знайомою. Я впізнав однострій 
Національної Народної Армії НДР! Тільки знаки розрізнення у грузин були свої. Особливо 
неповторною вважається семипроменева грузинська зірка. Тепер у нас в УНСО вона вважається 
раритетом! Велися розмови та розмірковування про наступ звіадистів, чи вони наважаться далі 
наступати, що в Самтредіа прибув сам Звіад Гамсахурдія і наводить порядки у війську. Точніше, 
намагається направити своїх військових на подальший наступ. Але Вахтанг Лоті Кобалія вже 
напевно розумів, що військо його видохлося, наступальний порив закінчився, техніки обмаль, 
пального нема, боєприпасів – нема. Треба збиратись з силами. А враховуючи, що Шева рднадзе 
тількино починає «розганятись», то найсприятливішим наслідком було б утриматися на деякий 
час в захопленому Самтердіа, бодай до зими. А взагалі, в разі чого, з Самтредіа можна Кобалії 



було б з боями відступити за річку Абашу та закріпитися в однойменному селищі.

З іншого боку з Тбілісі доходили переможні реляції, що зібралася величезна колона армійської 
техніки, що суне нам на допомогу. Я відносився до цього з певним сумнівом, але все ж таки 
повинно було якось реагувати командування військ Державної Ради Грузії ( така величава назва 
була тоді у цього дивного конгломерату). До того ж надійшла звістка, що Едік домовився з 
росіянами, і тепер вони «будуть за нас». Треба зазначити, що тут російський уряд, а найбільше 
Шахрай ( яке визначне прізвище!) з Бурбулісом, діяв з моментальною реакцією. Хоча морально
психологічний стан російських офіцерів був подавлений, а керованість військами – вкрай слаба, 
але все ж таки група військ росіян змогли якось підтримувати цю гру, не зважаючи на косність та 
загальмованість генеральської та офіцерської думки. Генерали та офіцери не сприймали нових 
цивільних керівників від демократії і їх накази «нельсонили» через раз. І все одно «воно» 
ворушилося! Хоча через деякий час росіяни збиралися вдарити грузинам у спину. Зі своїх 
спостережень я виніс, що Росія збиралася тримати Грузію в тому ж хаосі, який існував і зараз. 
Для цього підходила група російських військ у Закавказзі навіть в такому майже 
здеморалізованому стані. А Шахрай з Бурбулісом небезпідставно сподівалися на недалеке 
покращення умов для Росії на Кавказі і остаточне захоплення Закавказзя раніше чи пізніше. Ще 
ніхто не міг знати, як сильно «вистрілить» Чечня.

З Тбілісі «російські ремонтники» своїм ходом пригнали ще п’ять БМП1. У нас знову виникло 
питання про снаряди. Поїхали до Джаби, «пробилися на прийом». Раптом – неочікувана вдача – 
жаба видав нам з Григорієм по три листи «напівсотки» ( карта масштабу 1: 50000)! Тепер від 
околиць Кутаїсі ( трохи далі, кілометрів на двадцять) жо околиць Зугдіді ми мали можливість 
орієнтувати машину, здійснювати марші, вести вогонь.

Частина 27.

КУТАЇСЬКІ ПРИГОТУВАННЯ  ТА РЕЙД НА ПОТІ.

                                                               «Звільніть себе від нівелюю чого гніту демократії
                                                                    І гуманізму. Кожний миролюбивий демарш є
                                                                   Стільки ж патетичним, скільки й лицемірним.

                                                                  Поняття війни є центральним і має не лише
негативниий, але й позитивний сенс»

(«Цитатник екзистанта»)

Все ж залишалися напряги з топографічною прив’язкою. Але з’явилась надія роздобути бусоль. 
Без цього елементарного приладу артилерія є просто збіговиськом великих рушниць. Джаба 
подзвонив спочатку якимось росіянам, очевидно технічним спеціалістам, потім якимсь 
співвітчизникам, ймовірно військовим чи колишнім військовим в мотопіхотний полк. Там 
пообіцяли щось знайти. Потім ми вийшли. Гія Вашахідзе сказав: «Єсть єщьо одно дєло. Тут надо 
нємножко в Поті с’єздіть…». «Щоо?»– ми аж підскочили.

Справа в тому ( для пересічних), що столицю повністю звіадистської Західної Грузії – морський 
порт та військовоморську база – Поті, був у руках Звіада. Все населення ( ну, може не все, але 
мінімум 80%) підтримували Звіада Гамсахурдію. А хто не з ними, той… «тимчасово емігрував» в



центральні області Грузії.

«Панімаєтє,–хитро посміхнувся Вашахідзе,–там далеко нє всьо в руках звіадістов. Оні в 
основном город дєржат. Вокруг города – пікєти. Єщьо у ніх – дорога, по которой оні наступалі 
сюда. Сьола там, тудасюда, вдоль етой полоси, кто за кого. А уже реально в десяті кілометрах за
Поті іх власть заканчіваєтся. Особино на юг, к Аджарії. Палєостомі уже наше фактіческі. 
Конечно, в сам Поті єхать нє надо. Там у нас на юг от Поті, кіломєтров десять по бєрєгу, єсть 
одна турбаза, ну, нє одна, конечно, но в даном случає нужна імєнно она. Там наші ококпалісь, 
ждут наступлєнія от нас. У ніх очень много всякого оружжя, особєнно снарядов, коториє ім нє 
нужни. Надо прівєзті. Я ім. звоніл. Оні завтра вєчєром ждать будут. Там всьо єсть: і градовскіє 
снаряди, ракети єсть всякіє і даже ПТУРСи! Поєдєт одін наш человєк. Он будєт і водітєлєм. 
КАМАЗ єсть. Самосвал. На ньом і поєдєтє. Надо будєт взять побільше.  Оні єщьо більше далі би, 
но ми туда нє можем сразу много машин направлять. Нє проєдут. Звіадісти узнают. Ребята, надо, 
что б ктонібудь поє хал, кто разбіраєтся. У ніх там і поломаного много. А оні самі нє знают, что 
хорошеє, а что нє годіться…» А я подумав про себе, що якось стрьомно відправлятися у таку 
експедицію немісцевому новачку.

«А что там ещьо, кроєм «градовских» снарядов?»–запитав я. Питання з мого боку було 
поставлено невдало; воно упереджувало мою згоду. А я хотів, щоб питання прозвучало, ставлячи 
під сумнів доцільність моєї відправки. Не вийшло – помилився.

«Я тєбє напішу спісок,– сказав Гія,– что нас інтєрєсуєт. Там станєт всьо понятно. А ти, єслі что, 
подправіш. Ну, а по колічєству, — сколько дадут, но, разумєєтся, нє більше КАМАЗасамосвала.
Воділа – наш дєлєгат і актівіст партії – єго там знают. Он дорогу знаєт. Поєдєтє завтра утром 
через юг, по горам, от сєла до сєла – там єсть мєста, гдє дорогі лучше, чем здесь – войни нє било 
и никого из воюючих не било. Коє гдє єсть наши люді. Оні вам уточнят обстановку на маршрутє. 
КАМАЗ – обичний самосвал. С оранжевой кабіной, кар’єрний… До обєда подождьом, он 
под’єдєт – познакомітєсь. Пообєдаєтє, договорітьсь».—вів далі Гія.

Григорію Лежаві випадало на два дні залишитись самому. Щоправда, займатися йому було чим. 
Треба було відмітити місця вогневих позицій і спостережних пунктів на майбутній наступ на 
карті і на місцевості. З приводу браку приладів ( бусолі, дальноміра, теодоліта, стереотруби) 
проблемою ставало визначення основного напрямку стрільби, дирекційних кутів орієнтирних 
напрямків, основних кутомірів та кутомірів по цілях. Щоправда, можливо було б це зробити по 
карті з огляду на багату орієнтирами місцевість. Але й вогневі ( стартові) позиції треба займати 
на одному з таких орієнтирівмісцевих предметів ( наприклад міст, перехрестя доріг, яканебудь 
труба, окремий будиночок, інший місцевий предмет), маючи пряму видимість на мінімум два 
інших місцевих предмети. Треба було і визначитись з управлінням вогнем: роздобути якісь дві 
сумісні радіостанції, а може й парочку польових телефонних апаратів та кілометрів з десять 
кабелю. ТАпіки ще можливо було знайти, а от польовий кабель!.. і дещо підчитати з літератури 
треба було,– Григорій вчився буквально на ходу і на очах. «Учбовий матеріал виявився цікавим 
для нього. І таким, що мав багато знайомого, ґрунтувався на його фізикоматематичній вищій 
освіті. Військова спеціалізація його дуже захоплювала. В Абхазії він був, так би мовити, і 
піхотинцем, пройшовши шлях від шеренгового до чотового. При тому не бив себе в груди, не 
нав’язував іншим своєї присутності, не перся у владу «танком», не повз в неї змією. Був 
звичайним таким скромнягою, на котрого можна було покластись у важку хвилину і взагалі. 



Відверто кажучи, таких людей мало.

Згідно списку, нам були потрібні і «Малютка», і «Фагот», і «шилочні» снаряди, і снаряди до 
БМП2, і постріли до БМП1, й звичайні кулеметні 7,62х54Р, і 12,7 до ДШК, і ручні гранати, і С
8к, і 9М22У… Щоправда все ец перевезти у кузові КАМАЗа, тим більше самоскида, було 
просто неможливо. Відправлятися ми мали лише вдвох. Набирати велику команду смислу не 
було. Це могло привернути увагу сторонніх осіб. Хоч зброю ми з собою прихопили, але однострої
сховали під сидіннями, одягнулися в благеньке, неначе зі смітника, цивільне. Зброю особливо не 
ховали. Зброя – звичайна річ в Грузії. У Тенгіза ( так звали водія і власника КАМАЗа) був 
потертий старенький АКМ з дерев’яним прикладом ще радянського виробництва, але з 
румунським цев’єм з пістолетним руків’ям й накладкою  ців’я зовсім іншого кольору від якогось 
іншого автомату. B мене був мій 5,45мм “румун», який ще нещодавно виглядав, як майже 
новенький, але тепер втратив свій «лоск», тому що кожного третього дня на ньому, окрім каналу 
ствола, з’являлась дрібна, як мука, іржа, яку можна було відчути пальцями. Певна річ, я її всякий
раз щільно витирав і змащував тоненьким шаром відпрацьованого моторного мастила, яке було 
доступне. Власне, спочатку змащував дещо густіше, але потім зайве витирав до такого стану, щоб
можна було носити автомата на ремені, не забруднюючи особливо одностроя. Після 
щонайменшого дощу, або, бодай, роси іржа з’являлася скоріше, «позачергово» і в дещо більшому 
об’ємі. Вихід тільки один – чистити. Відповідно, деякі поверхневі частини зброї витерлись до 
блиску. Зброя мала реально потертий вигляд. Ніякого вороніння або оксидування не було і в 
проекті румунських зброярів. Мені здавалось, що це взагалі якась «ліва» партія автоматів. Хоч і з
номерами. Щоправда мій особисто «калашеску» на відміну від решти, що були в хлопців, 
затримок при стрільбі ( за рахунок перекосу набою чи там утикання набою) не давав, а 
«плюватися» починав лише в кінці третього магазина. Хоча недостатня обробка внутрішніх 
металевих поверхонь  була помітна неозброєним оком. Ми поставили автомати у кабіні по кутах 
за дверцятами.

Ранком добре поснідали ( майже пообідали), бо зупинятися не збиралися і у супроводі 
ВАЗівської «п’ятірки» бруднуватобілого кольору рушили на південний захід в гори. Десь на 
рівні Самтредіа супровід тепло з нами попрощався і повернув назад. Далі, до одного з містечок 
на кордоні з Аджарією ми їхали горами, від села до села. Дороги, до речі, там були кращі, ніж 
між нашими, українськими селами. До того ж не розбиті війною. Щоправда, вкладені вони 
місцями були «амурськими хвилями», але добротно – на полотні ніде не було «мінометних 
воронок». Війна ці села обійшла стороною. Тут не було жодного розбитого чи згорілого будинку, 
як уздовж шосе Галі – Зугдіді – Сенакі – Самтредіа – Кутаїсі. Сади ломилися від яблук, груш, 
слив, королька, цитрусів. Де не де паслися корови, нелічено бігало птиці, що лізла під колеса. 
Особливий вид представляли собою грузинські свині, що вели напівдикий спосіб життя. Весною 
їх виганяють з двору, і вони йдуть в ліси. Там вони пасуться на підніжному кормі. Певна річ, 
багато сала на них немає – це м’ясна порода. Але зараз вони були до того ж особливо 
спортивного, підтягнутого вигляду. Дорожні вказівники були грузинською та російською мовами.
Іноді ми звертали з асфальтових міжміських шляхів на грунтові та рухалися взагалі лісовими 
дорогами, які моєму водієві були, судячи з його впевненої поведінки, добре знайомі. Дороги ці 
були вже наближені до першого гірського хребта, а іноді пролягали й по самому хребту, де вже 
іноді траплялись хвойні дерева, бо так ліс був суцільно листяним. На жаль, не можу привести 
зараз детально свого маршруту. Приблизно це виглядало від Кохарі на Чохатаурі, звідти на 
Ланчхуті, де ми ненадовго зупинилися майже в центрі, біля якогось майдану з адміністративним 



будинком. Водій переговорив з якимось худорлявим середніх років чоловіком в чорній футболці 
та зі «Стєчкіним» у саморобній шкіряній «оперативній» кобурі під пахвою. Він надав нам 
супровід у білій «п’ятірці», що мав нас супроводжувати до місця призначення, їдучі попереду і 
вирішуючи проблеми. З Ланчхуті ( яке начебто знаходилося в руках звіадистів!) ми звернули на 
«гірськолісові» дороги у напрямі на Махарадзе, але якимись шляхами, не заїжджаючи туди, 
виїхали на Супсу і далі, кінець – кінцем, у Цхалцмінду, невеличке селище на березі моря, в один з
його пансіонатів. Не дивлячись, що напередодні ми добре відпочили, мене, наприклад, дуже 
розморювало сонце, що било у лоба через лобове скло. Їсти ми не мали можливості, тільки пили 
воду на ходу. КАМАЗ здорово гицав, смерділо соляркою, вона десь підтікала… Зупинялися 
лише декілька разів «злити конденсат» на відлюдних ділянках доріг. Від сонця сильно грілася 
кабіна. Фактично продовжувалося літо. Десь лише після шістнадцятої години  пішла рівнина, 
поля з чайним кущем, що стояв більшістю неубраний. Як я тоді заздрив самтредійцям! І чайні 
плантації навкруги, і чайна фабрика в самому місті!..   Але колись більшменш розвинута чайна 
промисловість Грузії зараз знаходиться в занепаді. Ні перший, ні другий врожаї чайного листа у 
19993 році убрані не були. А колись розвинута ( більшменш) чайна промисловість Грузії зараз 
знаходилась у занепаді.

Те, що починались рівні ділянки дороги, вказувало на те, що починалась долина ріки Ріоні. Ось 
тут ми і під’їхали до Ланчхуті. Я так зрозумів ( пізніше), що тут ми потрапляли під прикриття 
одного з місцевих командирів, який не був згодним з Джабою, але був згодним зі своїми 
самтредійськими колегами з «Мхедріоні». Місцевий командир перебував у такому собі 
нейтралітеті. Тобто він розумів, що у більшменш далекій перспективі звіадисти приречені на 
поразку. Отой місцевий лідер зі «Стєчкиним» під пахвою був досвіченим ( за грузинський робкий
націоналізм був вигнаний з КПРС ще за Андропова). Коли вигнали з партії, він не став ломитися в
дисиденти, а зайнявся торгівлею, дорогою не пориваючи з історією та філософією. Але будь яка 
філософія, як нам вже відомо, закінчується хімією. Все ж вже при Черненко, за, ймовірно, 
андропівською інерцією, хлопа спробували посадити. Він відсидів півтора роки у СІЗО, почалася 
перестройка, яка й впорядкувала шановному чоловікові «хімію» замість «зони». Але 
повернувшись додому, він ще більш вдарився в «нові економічні відносини», будучи наполовину 
бари гою, а на половину вже бандитом, чи намагаючись таким бути, прикладаючи до того певних 
реальних зусиль: організація «невиробничих» цехів» з охорони «виробничих» та «атакуючих» по 
силовому впливу на конкурентів. Ну, й ще трохи повернувся до забутих занять історією і, 
відповідно духу часу, політикою. Він не мав імпозантного вигляду, як Кітуши, наприклад: пузо 
там, тощо. Навіть не носив вуса. Стрункий, спортивний, чорних джинсах, темносірій сорочці з 
короткими рукавами, світлосірим, майже сріблястим, галстуком, кросівках теж темнуватого 
якогось кольору і «Стєчкіним» в світлокоричньових ремінях під правою пахвою (напевно, був 
шульгою). Отож нас вони супроводжували не криючись – шеф на чорній «Волзі» попереду, з 
водієм ( хоч зазвичай водив сам) і одним охоронником. Позаду – не новий, але добре збережений, 
судячи зі звуку двигуна. Відкритий УАЗ469 з вісьмома автоматниками.

Поки ми чекали на той почт, встигли перекусити і сходити до вітру.Крім того нас неочікувано 
почастували непоганої якості кавою. Почт вивів нас за Ланчхуті на махарадзевський напрямок і 
далі вже супроводжував лише «Жигуль»п’ятірка з чотирма бійцями. Те, що весь цей час я був 
«висаджений на ізмєну», це зрозуміло кожному. В будь який момент можна було очікувати 
кардинальної зміни ситуації. Припустимо, в разі нападу я встигаю відкрити вогонь, а сам 
залишаюся майже неушкодженим, а воділу уб’ють, чи він утіче, то куди тікати мені? Грузинської 



я не розумів, бо в Грузії – вперше в житті. Про що там балакають союзники, не ясно. Отож я 
перебував у постійній готовності до якоїсь «жопи». Втім, «жопи» не трапилось, але на все життя 
залишилась ця готовність швидко приймати рішення і миттєво «діяти по обстановці».

Повзали Махарадзевським районом ще години півтори. Я помітив декілька шляхових вказівників,
що віщували швидку зустріч з містом Поті. На Червонопра порному Чорноморському Флоті 
колись ходило прислів’я: «Поміж горами в болоті якийсь хуй побудував Поті». Що абсолютно 
відображує реальність – подивіться на мапу – заболочена долина ріки Ріоні. В літній період – до 
чорта комарів. Кажуть, траплялися і малярійні. В Поті розташовувалася радянська військово – 
морська база з бригадою ОВР (охорони водного району), морський прикордонний загін, база 
технічного постачаня, відносно невеликий судноремонтний завод, плавдок, елінги, тощо, а також 
так званий «учбовий загін», який насправді був доволі розвиненим учбовим центром ( в 
громадянській ієрархії він тягнув би цілком на середню мореходку) для представників різних 
країн Індокитаю ( В’єтнам, Лаос, Камбоджа) та Близького та Середнього Сходу і Африканського
Рогу, що навчалися тут військовоморській науці охорони своїх морських та океанських 
акваторій. Навчали їх на різного роду катерах: в основному сторожових, а також трохи ракетних 
та торпедних. На початковому рівні навчали їх також на катерахтральщиках тралити прості 
якірні мінні загороди. Рівень якості навчання ми можемо зараз визначити по розвитку піратства у 
африканських водах. Негри та араби ефективно застосували отримані знання та навички у своєму
розумінні.

Нарешті, на розвилці, де значилось «Поті, 14 км», ми звернули з main street дещо ліворуч, в 
напрямку моря. Проскочивши одну розвилку ( навколо – ліс, місцевість рівна), під’їхали до 
шлагбаума, біля якого була солідна залізобетонна будка, обкладена мішками з піском за 
правилами фортифікації.  Справа була закопана гармата Д44, по ліву сторону від будки 
закопаний БРДМ2. «Особовий склад» імітував активне несення служби. Колону зупинили, 
«перевірили документи» ( хоча напевно знали завчасно про наш приїзд), доповіли «по інстанції» 
( о, Господи, вони користувалися польовим телефоном!). після протокольної паузи шлагбаум 
відкрили, і ми заїхали на територію, де вздовж моря ( як на Азовському або на Дніпрі) йшла 
суцільна смуга турбаз. На другу з них ми і заїхали. Я вийшов з машини й почав розминатися. 
Переді мною крізь дерева проглядало море! Воно було таке спокійне. В оксамитовий сезон тут 
майже завжди штиль. Сонце стояло на небокраї на висоті половини свого кола. Небо безхмарне. 
Тихий теплий вечір кінця жовтня в цих місцях просто чарівний. Я не витримав, роздягнувся і 
пірнув у море. Пісок був доволі дрібний, не такий, як в Одесі – з ракушками та камінцями, 
скоріше такий. Як на КаролінаБугазі чи на морському десантному полігоні на Опуці. Тільки тут 
за спиною додавалися невисокі мальовничі гори, вкриті зеленими кудрями. Тай саме узбережжя 
теж поросло лісом, хоча тут він був в більшості своїй висаджений штучно. Вода була доволі 
тепла, градусів до двадцяти. Я гадав, що буде холоднішою. Вийшов з води, обтрусився по
собачому, надів однострій на мокре тіло. Пішов назад до будиночків.

«Уже іскупался?»–привітав мене командир місцевої бази,–Вот кончітся вся ета война, отдохньом
здєсь. Турісти поєдут!..» трохи помріявши на рахунок майбутнього туристичної галузі, перейшли
до справи.

«Давай подивимось, що є з того, що хлопці занесли до списку.»–запропонував я.



«Всьо покажу. Сколько сможеш увєзті, сталько і забєрьош. Ту етого добра много. А пока давай 
поужинаєм. Да і от дохнуть надо. Обратно утром поєдєтє.Даже єслі чуть пожже виєдєтє, всьо 
равно к вєчєру будете в Кутаісі!»

З одного боку, пертися на ніч бажання немає. З іншого боку, довго знаходитись ( тим більше 
сплячим) у незнайомій ситуації, серед незнайомих людей, під боком у звіадистської «Вандеї» 
було «стрьомно». Не встигнеш прокинутись, а ти вже в потійській тюрмі звіадистів, десь в 
карцері. Чекаєш видобування з тебе інформації. З приводу допитів з тортурами, то це було 
правилом без винятків з обох боків.Дубасити всякого полоненого ( і навіть не зовсім 
полоненого)починали відразу, лиш тільки такий об’єкт (суб’єкт) потрапляв до рук тим чи іншим. 
В кладовці на КПП інтернату, що слугував імпровізованим КПЗ, у самтредійських сиділо пару 
якихось звіадистів, щоправда не бойовиків, а «шпигунів». Щоправда, я не бачив, щоб їх били, а 
лише приймали від родичів «передачі» з домашнього провіанту – годувати заарештованих було 
справою родичів.

Тим більше, звіадисти були лихої вдачі, відчували свою слабкість і нетривалість відносно 
«урядової коаліції», а тому вели себе істерично: то мітингували, то проводили «зачистку» 
населених пунктів, і довго катували підозрюваних у зв’язках з «Мхедріоні», Шеварнадзе та 
гвардією, а особливо якихнебудь родичів даної категорії громадян.

Взагалі, якщо ви стаєте на стезю «воїнаінтернаціоналіста»: добровольця, волонтера, аргонавта, 
або навіть просто найманця, то ви обов’язково мусите рахуватися з такою можливістю. A la 
guerre, comme a la guerre!

Але вже час було оглянути «гостинці» та «подарунки» від їхнього «столу» до нашого «столу». Я 
побачив за будиночками просто неба купу всілякої амуніції, яку, вочевидь, стягували звідки 
тільки було можливо. Всьому цьому безладу хтось намагався колись дати ладу – щось валялося 
окремими купами: ящики зі снарядами та набоями, артилерійські снаряди різних видів окремо і в
укупорках і без – просто на землі валялися, чотири валізи мінометних мін до 82мм міномета, 
Панував безлад. Я почав в ньому копирсатися. Чого там тільки не побачив! Трохи осторонь  я 
побачив свої ракети 9М22У1, далі на землі в ящиках знаходились «ереси» до БМ24, а без 
укупорки, просто на грунті лежали «ереси» М14, до РСЗО БМ1416 та БМ1417 та РПУ14., 
десь зпів десятка. Моїх, «градівських», було дев’ятнадцять штук. П’ять з них – без підpивачів. 
Але я вирішив і їх прихопити. Раптом «вдома» знайдуться підшивачі, а в крайньому випадку 
можна буде запустити і без підшивачів, тільки прямою наводкою, як жменю болванок. Снаряди 
провиють над головою і в землю повтикаються. Звіадисти перелякаються та повтікають на якийсь
час… Знайшов і дві скрині пострілів до гармати «Гром» від БМП1. До речі, дуже непогана 
гармата, якщо нею вміти користуватись. Певна річ, автоматична гармата БМП2 2А42 підвищує 
бойові властивості цієї бронемашини – можна вести вогонь по літаках – кут підвищення такий, як
в зенітної гармати. Щоправда, це також треба вміти робити. А такого в радянській армії не вміли 
навіть офіцери. В той же час старенький «Гром» має підвищені протитанкові властивості. 
Зокрема. Бронепробивність кумулятивного активнореактивного снаряду ПГ15 – до півметра 
монолітного сталевого шару при прямому куті попадання. Та й ПТКР «Малютка» до БМП1 
піддається модернізації. Варто лише поміняти боєголовку, яка від’єднується. Можна також 
ставити на «Малютку» за необхідністю будь яку боєголовку: осколочнофугасну, запалювальну, 
об’ємнодетонуючу. Для БМП1 цілком можливо вставити наземну апаратуру управління з 



напівавтоматичним каналом, щоб керувати снарядом не вручну за допомогою «джойстика», а 
утримуючи перехрестя прибору управління на цілі. Взагалі, «копійка» — довго живуча 
конструкція. Вона буде широко вживана ще років двадцять, якщо не тридцять. А як би 
придалися б тут такі «старигани», як БТР152 та БТР40. банальні броньовані валізи на колесах. 
Дешеві, вкрай прості, надійні та непривітливі. Саме для таких війн. «…На іржавих БТРах ми 
поїдемо від заправки до заправки, як наші предки на конях та верблюдах – від колодязя до 
колодязя.» А гусеничний БТР50 ( що на базі плаваючого танку)?! В різних країнах Африки та 
Азії вони, на диво, зберегли здатність пересуватися!..

Здавалося, такий схожий на нас народ, як серби, теж дещо «інфантильні», тобто лінькуваті, 
хвалькуваті та мрійливі. Але ж вони не крисять чомусь, і не розкрадають мобресурс! Кожна 
залізяка в них мала відповідне застосування! Я бачив в колишній Югославії  в армійських запасах
автомобілі не лише п’ятдесятих років, але й трофейний автопарк Вермахта, особливо 
розповсюджена трьохтонка «Опель –бліц». На перший час такі машини стали основою 
механізованих підрозділів наприклад хорватської армії. І непогано з цією роллю справилися. 
Іноді, у виключних випадках, коли діяти треба було динамічно, не гаючи часу, старі військові 
авта навіть використовувалися, як машини поля бою, хоч і одноразово внаслідок відсутності 
захисту. Майже невичерпне джерело поповнення порівняно з масштабом війни та відносністю 
втрат, вони практично відразу поповнювалися зі старих запасів. Але відносно швидко ( порівняно
з радянськими термінами) їх замінили бронетранспортерами. Спочатку також старих марок, але в
доброму стані, австрійськими та німецькими. Коли хорвати їх вже замінювали сучасними БМП та
БТР власного виробництва. Стара техніка була поставлена на зберігання, так і не випрацювавши 
реально й половини ресурса.

Грузини часто жалілися нам, які вони були дурні в армії. Що замість вивчати військову справу, 
бути сумлінним солдатом, військовим спеціалістом ( а самий ліпший і потрібний з них – 
піхотинець «на всі руки»: кулеметник, гранатометник, снайпер, автоматник, оператор ПТКР, 
стрілецьзенітник (оператор ПЗРК). Грузини гірко жалкували, що вони крисилися по хліборізках, 
кладових, каптерках, інших тилових шкерах. Бойову підготовку ігнорували. Тепер їх, цих 
колишніх каперських щурів, маслоїдів і хліборізів та їхніх жінок та дітей довбали всі , кому не 
лінь: від росіян з чеченками, «козачками» до армян, абхазів та іншої шелупоні. Особисто я навіть 
тоді вважав це справедливим. Це вже така карма слалася у цього народу.

«Хто не хоче ходити в атаку – буде ходити в ярмі!» Амінь!

Не хотів бути воїном – отримай же війну! Не хотів і не хочеш знати, що таке ?! Ні в армії, ні на 
війні!? Так отримай же прямо в багаття нічної п’янки міну з міномета! Як казав Горбачов:«І ето 
правільно!». Не хотів в армії вчитися ходоти по компасу і азимуту – в трохи старшому віці 
тікаючи від російських парашутистів, чи навіть абхазів (чи що воно там таке) заблукай, впади в 
болото і утопись!.. «Господь карає нас за гріхи наші руками ворогів наших!». [ заходячи далеко 
вперед, вже тепер, можна сказати, що по суті ні чого не змінилося: В які часи ми б не глянули, ми
бачимо ті ж пороки і тих же негідників! Нове покоління відгодували, одягли, озброїли, навчили – 
але при першому ж напрязі вони кинулися навтьоки. Звитяги не додалося]



Частина 28.

ПОВЕРНЕННЯ З ПОТІ.

ВІЙНА ТРИВАЄ ЗАВЖДИ.
ПРОСТО Є ТАКИЙ ГЛИБОКИЙ ТИЛ,

ДЕ НАВІТЬ НЕ ЗДОГАДУЮТЬСЯ,
ЩО ІСНУЄ ФРОНТ.

Я ще лейтенантом Радянської Армії підозрював, що в Закавказзі , на Північному Кавказі, в 
Середній Азії колись повинно спалахнути те ж саме, що в Бейруті. Занадто однакові натури у 
всіх цих людей. Як тільки послабнув нивелюючий тиск КПРС, ідеології (яка там завжди була 
слабкою), адміністративного та поліцейськобезпекового апарату, виникли осередки 
міжнаціональної напруги. Зокрема і про Грузію такої ж думки був. В мене служило багато 
представників цієї нації. Абсолютно порядним запам’ятатвся лише замкомвзводу старшина 
Джолія з Німеччини. Всі ж решта лише були фактором послаблення бойової готовності як 
окремих підрозділів та частин, так і всього радянського війська вцілому. Заради цікавості можу 
зазначити, що на Чорноморському флоті прибалти вважалися стабілізуючим фактором: 
дисципліновані, грамотні спеціалісти, розумні. Кмітливі виконавці. Багато хто з них міг 
самостійно командувати завідуванням за відсутності офіцерів. Щоправда, росіяниофіцери на 
них косилися. Сухопутні ж офіцери, особливо прибулі у 810 ОБрМП з Німеччини комбати
сумчани чомусь прибалтів не любили, і винесли це саме з Групи військ. Свої суперечливі точки 
зору вони намагались відразу нав’язати в бригаді взагалі, і в нашому дивізіоні зокрема. В одному 
сходилися всі: І сухопутними, і моряки – один із самих страшних зі співвітчизників є москвич. 
Подекуди побутувала думка, що краще толковий середньоазіат (казах, узбек, таджик), аніж один 
москвич у підрозділі. Москвич – це запрограмована НП (надзвичайна подія). Па третьому місці 
були донецькі. Цих також при нагоді міняли на добросовісного (якщо такі були) азіата. Також 
намагалися позбутися деяких національностей Північного Кавказу. Певна річ,  (якщо бути 
чесним), дагестанців, карачаївців, чеченців. Краще – осетини, інгуші, хоча бажано їх розставляти 
подалі одне від одного. Самі росіянистроковики були у своїй більшості слабкими у 
командирському відношенні, хоча спеціалістами були відмінними. Отож, основними кандидатами
на сержантські посади були українці, білоруси і прибалти. Далі йшли ( з мого суб’єктивного 
досвіду різних частин і з’єднань ЧЧФ, Прикарпатського округу, Групи Радянських військ у 
Німеччині) розвинені (міські) узбеки.

He можу також з особистого досвіду підтвердити шкідливість донецьких. Завжди буду згадувати 
добрим словом 1го замкомвзвода з моєї перечинської батареї Славіка Малишенка з Донецька і 
обчислювача десь з Краснодона Саню Ковтуцького. Лише на них та ще деяких хлопців я міг 
покладатися. Разом ми примушували, як могли, до службової діяльності вихідців з обох боків 
Кавказу. Також був долучався до того і ужгородець сержант Мигалина.

І робити висновки з усіх цих розмірковувань повинна і українська нація у повному складі. Схід 
України дуже помиляється, коли сподівається, як продажний колабораціоніст, що кацапські 
окупанти їх відразу піднесуть до небес. Ні, грабувати і розстрілювати будуть, як і решту. В 
Грузіїї ми вже побачили це «христолюбиве» воїнство російське. Точніше, унітазолюбиве, 
банкоматолюбиве, ложколюбиве…



Треба українцю готуватися або до бою, а бо до дачі в сраку. Іншого не буде. А злорадіти з 
приводу чужого, в даний момент грузинського горя, не варто. Про себе саме час подумати. І 
приміряти на себе грузинську долю: яку відповідь дасть кожен з нас. Той, хто забуває, що не 
завжди можна буде ходити гультяйським кроком, а прийдеться і попластунськи повзати, і 
перебігати від укриття до укриття під вогнем російських «братков». Ваше пузо, панове. Ніколи в 
житті вашому не повинно забувати, якого кольору, рельєфу, запаху земний грунт. Той, хто 
забуває – гине. Будьто чи Грузія, чи Чечня, чи Югославія, чи Україна! І це – закономірно.

Але повернемось до своїх повсякденних клопотів. Крім вищеперерахованого я також знайшов у 
досить пристойному вигляді дві споряджені валізи з набоямиснарядами до ЗУ23. Крім того, 
багато набоїв виявилося уже в стрічках, спорядженими. За допомоги місцевих товаришів я 
порозстилав стрічки на травичці. Одна стрічка була, можливо, від самохідної «Шилки» ( звідки 
тільки взялася?!), бо там було сто снарядів. До ЗУ232 одна стрічка – 40 набоїв, і вміщується у 
стандартну підвісну коробку. Багато стрічок зі стандартними кулеметними набоями 7,62х54R, 
дуже довгі, напевно до якихось авіаційних кулеметів, що на вертольотах або учбових «Lках». 
Все це добро ми потихеньку зкочували та укладали до кузова. Утворилася таки велика купа! 
Знайшлися для нас і чотири ящики С8к та три С5к. Це було досить доречно для наших 
саморобних РСЗО. Наприклад, серед наших бронемашин була одна «Копійка», з котрої ПУ 
«Малютки» було демонтовано ( все одно грузини – ополченці тоді цих ПТКР знайти не могли, бо 
повипускали все ще в Абхазії, та й керувати в ручному режимі «за трьома точками» по кабелю 
вони не вміли, та й Радянській армії вміли далеко не всі!), а замість неї якимось дійсно 
оригінальним способом примонтували до баштової гармати «Гром» одиночну вертолітну ПУ С
5к. таким чином вона наводилася по вертикалі та горизонталі паралельно і синхронно з гарматою.
В бою вона досить ефективно використовувалася проти ворожих груп гранатометників та 
кулеметників, підтримуючи свою піхоту.

До речі, усяких оригінальних доробок, переробок, дообладнань бойової техніки промислового 
виробництва було багато. І кожна – індивідуальна. Мені це вважалося дуже нераціональним. 
Значно доцільніше підвищувати бойові якості звичайної цивільної техніки. Що використовується 
тимчасово або одноразово. Наприклад – те ж бронювання автомобілів, вантажівок, встановлення 
на них різних вогневих засобів, наприклад малокаліберні автоматичні гармати – у кузов, частково
броньований. Безвідкатну гармату, крупнокаліберний кулемет, станковий гранатомет – на джипа 
або в коляску мотоцикла… Після армійської служби просто очі розбігались! Деякі примірники 
були взагалі нісенітницею, таким собі гротеском, неначе діти щось змайстрували для іграшок у 
війнушку. І навіть ці девіантні форми свідчили, що війна – це, все ж, вид мистецтва! Війна не 
терпить рутинерства, притаманного служакам мирного часу. В армії мають служити люди, що 
люблять війну. Інакше – навіщо вони в армії?! Додатковим прикладом є психологічна підготовка,
наприклад, морських піхотинців США. І в інших країнах трапляються аналогічні приклади, але 
американський знайшов широке відображення у літературі та кінематографі. З висловлених вище
висновків – всі ці форми злостивого натаскування рекрутів: «молитва гвинтівки», «Убий!», «…
ми (вони) повинні молитися, щоб була війна!»…  Література, Голівуд дещо перебільшують, але 
суть ухоплено вірно.

Знайшов я ще з десяток ящиків з ручними гранатами РГД5. Відразу собі «відслонив» вісім штук, 
розпихав по кишенях. Запали, певна річ, повкручував відразу. Гранат я не боявся, навпаки, любив



їх ще з армії, бо вдалося там багато покидати, особливо у Перечинському полку та в Німеччині.

У кузов самоскиду ми підсипали мокрого пісочку, прикрили завантажене добро гіллям та 
тентом. По бортах уклали все, що було в ящиках, посередині уклали 9М22У. Понад ними 
побудували щось на зразок брами. Все упакували, як могли щільно та добротно, бо дорогою буде 
трясти. Місцями вкладали сіно в тюках. Деяке було досить свіжим. Напевно, ми дещо позбавили 
харчування базівських корів…  Кінецькінцем втомилися так, що махнули на все рукою та 
попадали спати. Я, взявши ковдру, ліг в кузові просто неба, на боєзапасі. У Прикарпатському 
окрузі мені доводилося так романтично спати на боєприпасах просто неба. На навчаннях іноді 
приходилося сторожити свій боєзапас на станції, просто неба. Караула не було, ні транспорт 
дивізіону, ні транспорт полку довго не їхав. Це було перед літніми навчаннями. На станції 
Любомирка Львівської залізниці я влітку спав саме на своїх 9М22У, котрими потім стріляв на 
Ровенському полігоні. А коли поверталися з навчань додому, то я вже спав на станції на 
порожніх ящиках. З них дуже зручно викладати різні «лежбища». Коли приходилось особисто 
бути стріляючим ( так називається в артилерії той, хто в даний момент коригує вогонь по даній 
цілі), то здавалося, що мої «ереси» , на яких я спав і з котрими «поспілкувався», підзарядившись 
від них і передавши їм частину свого «біополя». Чомусь тоді на РУЦі градівські снаряди, що 
мають зазвичай велике розсіювання, лягали досить купчасто, наче з гавбиць чи гармат. Іноді в 
мене траплялися навіть прямі влучання у контрольному залпі з трьохшести снарядів.

Все треба готувати до роботи: і зброю, і «набої», і себе. Хоча все це приходить з часом («Опит і 
половоє бєзсіліє пріходят с годамі»). Та й характерниками раніше певного часу не ставали. І, 
певна річ, треба мати свою зброю. Щоб там не говорив той дурнуватий «совковий» командир, 
який боїться волонтерів, як вогню, а зброя повинна мати пана, а не бути масовою 
«обезособленою».

На ранок прокинулися з сонцем, що зійшло над горами. Hac знову нагодували в дорогу «легким» 
сніданком і дали в дорогу «вузлики» . що впору було їх нести замість рюкзаків. А зелені навалили
взагалі, як коровам, в тазік і поставили у кабіну. Щоправда, попросили почекати, поки вони 
додзвоняться до Самтредіа.

«Якщо додзвоняться відразу, то напевно треба буде очікувати на неприємності дорогою. 
Ввідразу тут лише до Поті можна додзвонитися..,»–міркував я собі. Одначе додзвонювався 
товариш години зо дві. Довго переживав, матюкався навіть трошки ( грузини, що мешкають в 
Грузії практично не матюкаються). Зрештою, кудись додзвонився. Говорив грузинською, але все 
ж я якось зрозумів, що він просить покликати Гію Вашахідзе. На тому кінці дроту довго шукали, 
але не знайшли. Але з Самтредіа все ж передали нам «варіант» рухатися назад до нашого 
«історика», а вже звідти вирушати після третьої години ночі, у самий «глухий» час на дорогах, 
коли найімовірніше можна просткочити. На ці часи доби приходилась половина самого 
небезпечного відтинку шляху. До певної точки нас будуть супроводжувати люди «історика». А 
вже далі певну ділянку нам треба буде подолати без «страховки» і в абсолютній невідомості, що 
там попереду.  Десь вже у Самтредійському районі нас повинні зустріти  наші самтредійські 
«пацани». А як воно вийде в дійсності?.. Їхати вдень, внагляк?.. Тут хиба, що я грузинською – ні 
«бе», ні «ме». Не вийде прикидатися. Тут місцевий росіянин, або й українець ( а таких було 
достатньо!) грузинською балакали не гірше за грузина «іконного». А якщо декотрий раптом і не 
розмовляє вільно, то все ж майже всю побіжну розмову розуміє. Мій добрий воділа мене втішив: 



«Ее, нє пєрєжівай, біджо! Всьо будєт харашо! Чікіпікі! Ти только мєня слушай! Крікну 
«падай!» — сразу падай! Крікну «стрєляй!»–сразу стріляй! Всьо просто. Но ето так, крайній 
случай…»

Тридцять перший набій в мене і так постійно, весь марш, був у люфі. Чим вигідно відрізняється 
«Калашніков», це надійним запобіганням у слубовому користуванні. Можна з набоєм в люфі 
поставити на запобіжник і спокійно стрибати і з машини, і з парашутом, а потім лише рвеш вниз 
запобіжника ( все ж краще, коли він тугий!) і даєш першу чергу навіть не цілячись, особливо на 
близьких відстанях! Про це я читав в книжках і чув від «забайкальських» офіцерів. Про це ж 
мене відразу попередив ройовий Кавун ще на базі в Гдані.

Але все ж думки мене поринали. Я найбільш не хотів «тормозну ти»; страшноне страшно, а в разі
чого гинути належало шляхетно. І ані думки про кохану та дівчаток! Але набути  серед своїх 
«waffenkamaraden” репутації «тормоза». Та що хлопці, поминаючи, скажуть: «Ех, пропав ні за 
цапову душу!..» сильно не хотілося. Відкинувши увсі ці думки, рушали ми в дорогу. Я вийшов на 
берег моря, погладив пісок руками, умився морською водою, підбіг до «КАМАЗа», і ми рушили. 
Вирулювали з воріт бази, неначе з воріт Перечинського полку, спіймав я себе на секундній 
асоціації.

Навколо було тихо, сонячно і спокійно, неначе і не було ніякої війни і ми не пробиралися по 
підконтрольній ворогу території. Просто не відчувалося ніякої небезпеки! Я її не відчував. Але 
досвід, як теоретичний (якби не він, то я б таки точно розслабився б), так і практичний наказав 
пильнувати.

«Везе дурням та п’яничкам»… Хто його знає… Іноді ще везе дилетантам. Але лиш уперше. 
Потім, за кожним наступним разом, доля від вас відвертається від дилетантів. До тих пір, поки 
вони не стануть професіоналами. Такий вже порядок речей на цьому світі. Підозрюю, що і на 
тому.

У всякому разі, до проміжного пункту ми дісталися без пригод. Ніхто навіть не намагався нас 
зупиняти. Назустріч траплялися лише мирні трактори, повозки та іноді «Колхіди». Потім, ще 
десь через дві години, ми навіть перепочили і перекусили десь із годину. Тоді у супроводі нукерів
нашого дорогого «історика» ми рушили далі. Вони котили попереду у білій «Ниві», що чимось 
нагадувала кольори UNPROFORy. Так ми доїхали до одного з сіл, здається, Самтредійського 
району. Вже вечоріло. І тут вже ми вимушені рухатися далі самі; наш супровід залишився позаду 
– це була вже не їх територія. Певна річ, нерви були напружені, палець на спусковому гачку. 
Іноді зупинялися, Тенгіз питався у зустрічних селян, що іноді викликали в нього довіру, про 
обстановку попереду («чи не грабують попереду?,,  Кукурудзу веземо…») і швиденько рухалися 
далі. Починало потихеньку сутеніти. Тіні від гір та дерев стали довшими й почали вказувати на 
південний схід. Ми рухалися територією Самтредійського району, що знаходився номінально в 
руках переможцівзвіадистів. Вони там «бенкетували» за повною програмою. Вони ( як я пізніше 
довідався) в цей час контролювали Самтредіа, як останнє місто на шляху до Кутаїсі. Також в 
їхніх руках був присілок Іанеті. Далі, за Губісцкалі, «для них зеилі не було». Вже аеродром 
Копітнарі надійно утримувався урядовою коаліцією. Але тут, на маршруті нашого слідування, ми
не були застраховані від сутички з яким небудь звіадистським патрулем на «Жигулях», або й 
нашвикоруч укріпленого блокпосту з декікома автоматниками, кулеметником та 



гранатометником. Самтредіа на цей короткий час: п’ятьшість днів, став передовим пунктом і 
самого Звіада Гамсахурдія, що над’їхав із Зугдіді. В місті кожен день скликалися мітинги, Звіад 
проголошував свої запальні речі перед юрбою на привокзальному майдоні. Щоправда. В його 
словах, траплялось, не все гаразд було з логікою. Наприклад, закликаючи на увагу від світового 
співтовариства ( все таки брутально повалено в наслідок заколоту першого(!) всенародно 
обраного  президента суверенної, як би там не було, держави!), в той же час, нічтоже сумняшеся, 
Звіад Костянтинович міг «заклейміть позором» сіоністів та жидомасонів. Хоча тим було тоді ще 
до гудзиці, що там у тій Грузії коїться. Невідомо, з яких міркувань, , звіадисти ув’язнили, а потім 
піддали тортурам, а, зрештою, і розстріляли якогось американського журналіста американського 
походження (який, у свою чергу, раніше Звіаду дуже співчував і в Штатах за нього «мазу 
тягнув») за обвинуваченням у шпигунстві на користь Едіка і (!) Росії, а також інших винуватців 
звіадової поразки.. І чомусь ту дурну страту провели привселюдно на майдані вАбаші, ще й 
зазнявши розстріл на відео та продемонструвавши по місцевому, де воно працювало, 
телебаченню. Але знімали, видно, не вони лише самі. Тому що відеозапис страти через добу був 
на заході, а ще через дві наші хлопці побачили цей сюжет в новинах Останкіно, що приймалися у 
Кутаїсі. Прицьому траплялися і щасливі курйозиЧомусь єдиного збитого проурядового льотчика 
вони не встигли закатувати. А страту журналіста остаточно відвернула від Звіада та його Кобалії 
погляди «світового співтовариства» та «міжнародних правових організацій». З двох зол 
вибирають менше. А «із двух зайцев.Кіса, вибірают того, котрий пожирнєє». Ставку у той момент
остаточно було зроблено на Едіка, що зарекомендував себе «прискоренням та перестройкою», 
усіма сторонами: і заходом, і Росією. Дні Звіада були ліченими в буквальному смислі слова. Але 
він цього чомусь не розумів.

І от під такий контекст ми здійснювали нашу приємну ознайомлювальну подорож шляхами 
Західної Грузії посеред мальовничих її краєвидів. Особливо мені подобалися храми та монастирі.
Ця специфічна грузинська (і, дещо, армянська) архітектура мене вражала. Та ще з огляду на 
вподобання класичної готики католицьких храмів старої Європи. Марнослівно розповідати –  це 
не передається словами.  Дивитись і споглядати потрібно особисто. І ще – гірські краєвиди і 
повітря! Повітря таке чисте і якесь гостре,тонізуюче. Особливе повітря. Не таке просякнуте 
вологою, як у Карпатах, але й не зовсім сухе. До того ж –«бархатний сезон»!.. Воно особливе, це 
кавказьке повітря. Водночас, неначебто і п’нить, і у той же час відчуття стають гострішими, 
чіткішими і, я б сказав, контрастнімиши. Кавказ – місце контрастів…  Але дещо інших, аніж 
показують у кіно.

У ті часи там існувала ситуація, коли майже усі прошарки суспільства були в якійсь мірі 
жебраками, і були чимось порівняні ( чи зрівняні). І тією ж своєю жебрачністю. ( у кожної верстви
— до певного рівня), і цією війною, і цією непримиренністю: «Ти бач, знову менгрели до влади 
рвуться!»… І тим, що куля, граната, снаряд, ракета, авіабомба певним чином вирівняли всіх. 
Жахливе побоїще, що було влаштоване в Тбілісі на Новий Рік ( з 1991 на 1992 pik) показало, що 
авторитети «старійшин» мають певну межу. І межа ця не така вже й висока. Едік, до речі, 
розсудливо перечекав цю пору у Москві. Новий Рік для Кавказу є взагалі якоюсь знаковою 
датою, періодом. ( Вже після Новим Роком відзначився Грозний з 1994 на 1995 рік) Як співалося 
у «афганській» пісні: «Мотострєлковий батальйон встрєчаєт ночку нового днюю…»

Так, повітря на Кавказі особливе, і це – факт! І воно оздоровчо діє не лише на легені, а й на 
мозок, а, з рештою, і психіку збалансовує. «… На свєтє єсть мєста, что с тішиной посорєни. По 



лєднікам ватра опасностью просолєни. Пробітиє борта… Удар с плеча на взльотє!.. Єсть в жизні 
врємєна для поправок в счьотє!..»

А у школі ми вчили мрійливе: «Дихаєш – і не надихаєшся тим гарячим та чистим повітрям!..» 
НечуйЛевицький, здається…

Але досить лірики. Повернемося ближче до практики. І до тактики. Десь на траверзі Самтредіа 
нас мали очікувати люди Вашахідзе. Але їх в умовному місці не виявилося. Ось тобі маєш! 
«Ввідна» після трьох чвертей подоланого шляху. Не вийшло б, як частенько буває: «Пливплив,– 
і на березі всрався!»(чисто український проект!) І ми почали потихеньку просуватися вперед 
самі. Бо вже смеркалося. Вдосвіта ми й так не встигали б, але, принаймні, перейшли б на 
контрольовану нашою стороною територію. Це неабияка гарантія від нападу на наш поодинокий 
КАМАЗ якоїсь випадкової групки звіадистів або їх чеченських спільників, які і тут, траплялося, 
полювали. Але все ж таки було б спокійніше. Так ми і їхали, маючи сонце, що заходило, за 
спиною. І ось воно торкнулося гір і моментально наступила темрява. В невеличких ущелинах 
приходилося і фари вмикати. А так їхали, присвічуючи підфарниками. І ось попереду – 
шлагбаум, БРДМ2, будка, поруч – намет, невеличке багаття. «Борода, разговарівать я сначала 
буду,»–сказав Тенгіз,–«Ти ківай головой, поддаківай: угу, ууу, нєе.. тудасюда, вобщем..» Ми 
зупинилися, і він почав вітатися з постовими. Особливої агресії вони не виказували. Ті, що мона 
було розгледіти у світлі фар, були вдягнуті у замизкані армійські бушлати, цивільні брюки та 
черевики, мали нечесані бороди й вуса, без головних уборів. Примружившись, я розгледів на 
одній з постатейу темряві сіру ментівську форму. Це свідчило про те, що ми потрапили все ж 
скоріше до «урядової коаліції». Тобто майже до своїх. «Ето кутаїській ОМОН, Борода, всьо 
нормально! Наши, в определьонном смислє слова,»–сказав Тенгіз. Поцікавились, хто я такий. Я 
помовчав, потім сказав, що українець. Мені не сильно повірили. Тоді Тенгіз підказав показати їм 
мій паспорт. Я був сумнівався, але робити нема чого було. Паспорт в мене був внутрішній, так. 
Що не було особливо цінно, як наприклад, закордонний. Зате свідчило про громадянство 
сильніше, бо стояла прописка. «О, українелі,–зачаровано протяг один з грузинів,–і побіг десь з 
паспортом. «Ааа! Еее!..»–тільки й спромігся я промичати. Тенгіз заперечив: « Просто оні 
нікогда нє відєлі настоящего українца, тєм боліє с натоящім паспортом. Только слишалі. Что 
гдєто єсть і сільно воюют за нас. Щас полюбуються і прінєсут!» Нас відразу запросили до 
«господи» під приводом з’ясування походження і призначення транспорту та вантажу. Мене 
ввічливо, навіть з повагою попросили залишити автомата, і не десь на запорі, а тут же, у піраміді 
разом з автоматами ОМОНу. Паспорта вони не узяли, але роздивлялися з якимось великим 
захопленням, неначе я був якимось американцем. До того ж якийсь ментівський капітан, 
побачивши мою закарпатську прописку, не тільки остаточно повірив в мою справжність, але й 
зачудовано роздивлявся позначки про присягу, дітей, тощо. Мабуть сподівався в глибині своєї 
ментівської душі, що хоч по пашпорту український доброволець виявиться безродним 
космополітом. Не вгадав! Поки всі приходили побачити і поручкатися зі справжнім українцем, 
Тенгіз приникну до телефону і зв’язався з Вашахідзе. Паспорт повернули, але я тепер, коли все 
так добре пішло, дістав ще військового квитка. Це викликало взагалі фурор. Нас запросили до 
їдальні, а самі почали передзвонювати також до нашого командування до Кутаїсі про нашу місію.
Тим часом я налаштувався перебути тут принаймні цю ніч. Щоправда від чачі, що люб’язно 
запропонував мені Ваха, командир цього ОМОНу, старлей віком не більше тридцяти років, я 
відмовися. Обмежився домашнім кахетинським дуже непоганої якості. Ми сиділи за пловом і 
розмовляли за «хроніки тєкущіх собитій». Ваха відверто сумував з приводу того, що грузини вже 



котрий рік ( всього лиш другий) воюють одне з одним. Йому не до вподоби був режим 
Гамсахурдії, але Едіка він чомусь не любив більше. До того ж Кетуші, Джаба, розгул 
злочинності… росіяни йому теж були не до вподоби.  І Шеварнадзе, що приїхав з Москви, він 
вважав ставлеником Москви. Хоча насправді це було дещо не так, він був переконаний у своїй 
версії недавнього розвитку подій. Серед звіадистів він міг назвати багатьох дійсно заслуговуючи 
на повагу людей. Але погодитись на те, що Звіад віддав Абхазію росіянам, теж не міг.  До того ж 
у всій цій тривалій метушні, краю якої ці менти не бачили, його «військо» та й сам він особливого
бажання воювати, а тим більше гинути, не мали. Цей поліцейський командир вирішив 
притримуватись «стратегічного задуму» спочатку обороняти свій власний харчоблок й запаси 
провіанту, а потім домовлятися із супротивником про мирну передачу «охороняємого поста» й 
відходу на «почесних умовах», забравши з собою запаси провіанту та харчоблок. Взагалі, серед 
всіх службовців МВС ( хіба що частково за виключенням заново зформованих внутрішніх військ 
Ланчави, панувало «пораженчество» та «капітулянтство». Вони бажали не воювати, а зберегти 
свої мусорські шкури до ліпших часів, щоб потім дерти шкуру зі свого й чужого народу. В бою 
менти відрізнялися виключним боягузтвом, тупістю, стадністю, відсутністю будь якого вишколу 
( та й узагалі його абсолютним запереченням), й так званим військовим саботажем. Я особисто 
бачив (з башні того свого танку), як цілий заступник міністра внутрішніх справ то погрозами та 
лайкою, то проханнями ледве не на колінах сімнадцятого жовтня вибити звіадистів з околиць 
Самтредіа намагався «командувати» цими ублюдками. Це стадо переляканих овець юрба, що 
скупчилася за танком, злостиво та боягузливо позирала на цього начальника в цивільному 
костюмчику, зрідка відтявкуючись якимись репліками. І ец був такий собі грузинський «СОБР» (
від слова «сборіще», напевно), зібраний з усяких РВВС та ДАЇ, самий мерзенний прошарок даної 
породи.

 

І треба відзначити, що це не є притаманним лише грузинським поліцаям. Це – явище 
інтернаціональне. Хто перший продасть нашу теперішню «самостійну, соборну» державу Україну
– то це будуть вони – менти, мусора, поліцаї, симоненки. Під лозунгом чого завгодно – 
«уникнення кровопролиття», «рятування життя людей»(при цьому людьми вони рахують лише 
себе), «відтворення законності та порядку», «поновлення «істеричної єдності» «братських» 
народів» тощо.  Як платна проституція, так і відверте особисте блудство стало їхнім єстеством, 
природою. Пам’ятаєте в «Очищенні» того ж В Суворова: «…Ісключітєльно точноє опрєдєлєніє!»

Як очиститись тим грузинам (рядки написані у 20002001=му роках)? І як очиститися нам?! 
Риторичне питання… Лише тут, попри всяку свою військову освіту, досвід служби та деяку 
історичну самоосвіту, я лише тут на свої власні очі остаточно зрозумів, чим армія відрізняється 
від поліції, солдат від поліцая. Їх різну природу.

Макіавеллієві твори «Держава» та «Государ» тут постали перед очима, розвіюючи книжковий 
туман радянської псевдонауки. І в цьому епізоді ( забігаючи наперед) відтворила ситуацію 
славетна тоді «Горійська учебка», тобто учбова механізована бригада з Горі, колишній танковий 
полк Закавказького округу, створений за задумом тодішнього міністра оборони Григорія 
Каркарашвілі.

А тут пізно увечері ми продовжували сидіти з моїм «бідним Вахо» й намагалися знайти логіку 



подій, суть речей… Я запропонував йому спробувати пе5ревестися до армії. Він подивився на 
мене, як на ідіота: «Там же воєвать надо!..»

«А тут, виходіт, нє надо?..—продовжував я вдавати нерозуміючого.

«Еее, тут, панимаєш, то так, то етак!..»– зробив Ваха хвилястий рух долонею…

«Розумієш, Ваха,–промовив я скоріше сам до себе,–воювати, так чи інакше, рано чи пізно, 
приходиться. Такий вже порядок речей: хто не хоче ходити в атаку, буде ходити в ярмі. Напевно,
так навіть не людьми встановлено. А десь звище… Бо ж історія людства – це історія воєн. Он, з 
Едіком, наприклад, через піврокурік ви можете притушити війну. Але вона завжди тлітиме під 
сподом, якщо їй не дати вигоріти до кінця. Ну, а тривалого усталеного порядку ж годі чекати! 
Рівновага все одно ні у самій Грузії, ні за її межами встановиться не скоро. І це ж історія показує 
– так завжди!»

«Ее, я історії нє учіл. І ето нє історія, ето – політіка!»– протягнув жалісно Ваха

«Я історію теж не особливо вчив, відповів я, — Так, в частині, що мене стосується… Історія 
прийшла до мене сама і постукала в двері. Й історія — і є політика, — не здавався я ,– Хоч тобі і 
в Грузії не варто було йти служити в МВС, не знаючи історії хоча б за середню школу.»

«Панімаєш, я тут нє собіраюсь політікой заніматься»,–відповів Ваха.

«Але ж політика завжди буде займатися тобою!—парирував я підходящою завченою 
заготовкою,– це вже спонукальний момент вивчати її. Хоча, я розумію: ти не історію збирався 
вивчати, а збирався «собіратєльством» займатися!..»

Він подивився допитливо.

«Розумієш, — пояснив я,– первісні люди займалися мисливством та збирачством, 
«собіратєльством», розумієш? Збирали плоди з дерев, кущів, трав та проходячих і 
проїжджаючих»

«Е, нєт, в ГАІ я нє пошол.»–зрозумів Ваха.

«Хіба в тебе тут можливостей бракує?»–лукаво посміхнувся я.

Так, тут було над чим подумати. У всякому разі знаходитись на передовому посту, що не 
збирається воювати, і можливо, в останній момент перейде на бік ворога…

Частина 29.

ЗНОВ У КУТАЇСІ.

 



Наши враги – тупые!
Они думают, что враги – это мы.

Когда самом деле враги – это они!

 

…Тут можливий був і такий варіант,як в Абхазії. За домовленістю ( за певну суму в 
американських доларах плюс коштовності, дорогі речі, тощо) переходити на бік ворога 
(протилежної сторони конфлікту), воює проти «своїх» деякий час. Потім тримає нейтралітета. 
Далі знов «підписується» за «своїх» минулих союзників. Або й навіть це проходило без полоси 
перебування в нейтралітеті. То за тих, то зa цих. Ой. Цікавоооо! Спостерігати збоку. Щоправда,
не дай Боже, там в гущі опинитися! Цікавість напастить кота… Але ж ми не коти! Коти – не ми! 
І, тим більше, «уж лучше, чєм от водкі і от простуд»… Кавказ – найдивніша країна, все одно, що 
Африка. Невідома, жарка…

Войовничий і гостинний Кавказ… Гостинний і, начебто, відкритий, а насправді — підступній і 
непримиренний. Де ти, три дні – гість, а решту – заручник… Пам’ятаєте Кіплінга:

«Что за женщіна била, Бог ее помілуй!
Нє добраі нє вєрна,
Жуткой прєлєсті полна,
Но мужчин влєкла она
Сатанінской сілой!
Да, мужчин влєкла она
Даже от Сент_Джаста!
Ібо Афрікой била,
Южной Афрікой била,
Нашей Афрікой била,
Афрікой, і баста!..»

(Мені взагалі здається, що «Мауглі» — твір глибоко автобіографічний, бо Кіплінг і сам був 
відгодований вовками британського імперіалізму)

…Так само і Кавказ. Ну, і певна річ, Абхазія і Грузія. « Ібо Грузієй била!..» Згадаймо, панове 
«аргонавти»!

Тим часом мій гостинний Ваха почав розпитувати й мене. «Что іще он в странє дальокой, что 
кінул я в краю родном?» Або, може, кого.

«Відіш лі, Вахтанг,–відповів я, — існує досить багато причин, з котрих я тут. Певна річ, не 
останню відіграли й матеріальні прагнення. Щоправда, схоже, що я там мав хибне враження про 
те, як тут все відбувається. Ми тут виявились добровольцями і воюємо із почуття історичної 
солідарності з грузинським народом проти його ворогів, які є і нашими історичними ворогами. 
Нас перед ви літом, щоправда, попередили, що тут не так вже й платять. Але з другого боку, 
доступнішої війни  для мене на цей час не трапилось. Так, що прийшлося їхати сюди. Навіть не 
«прийшлося», а підвернулася під руку можливість. Плюс такий важливий чинник, як «гарна 



компанія»(дисциплінований солідарний підрозділ) та гарантія «зворотнього квитку» у будьякий 
момент, що дуже важливо для першої війни. Нічого не треба було відробляти. Не сподобалося – 
будь ласка, дядя Tоля, відішліть мене додому! Ще ні разу нікому не було відмовлено.

Знов же таки – дисципліна. Дисципліна загону добровольців. Саме свідома дисципліна загону 
добровольців. Так, ми, траплялося, і випивали. Але накази призначеного командира виконували. І
жоден командир, ні ройовий, ні чотовий, ніколи не пороли наміреної дурні, як це було прийнято в
Радянській Армії. У важких випадках, при складній тактичній обстановці, командири завжди 
радилися із загалом, з усіма стрільцями ( нас було не отак вже й багато). До того ж добрий гумор 
( не казармовий кацапського зразку), відродження козацьких традицій ( час, історія, заклали 
мудрий грунт у ці звичаї! Недарма ж: «Панове козаки, дякую за науку!»), доброзичливість одне 
до одного (одного поля ягоди). Звідси і під страховка в бою. Головне, щоб люди були задоволені!

«Ну, а взагалі, Вахтанг, це мій фах. Бути артилеристом. Воювати. Я не знаю ніяких інших 
професій. Не маю трудової книжки, та мене й не особливо тягне до них.  Так, я можу тепер, після
служби, деякий час працювати. Але лише тимчасово, з якихось побічних причин прикинутися 
цивільним перед дружиною, дітьми, рештою родичів та перехожих… Але те ніколи не стане моєю
основною спеціальністю. І по диплому, і по життю, і в душі. «…Но кто то главний, кто вічно 
рвьот в атаку, пріказал наступать на лєто і покрасі нас в хакі!..»  Цього «главного» вже давно 
немає. Може він навіть помер. Але «хакі» залишилось на завжди.

До речі, в армії такі люди не потрібні… Там потрібні схильні до ожиріння і що вміють красти, 
«людішки»… І щоб вони вміли «підмазувати» і «проставлятися». А вміти воювати їм зовсім 
непотрібно. До речі, Росія це добре показала на прикладі Чечні, як в першу, так і в другу 
чеченську «кампанії». В разі чого вони просто будуть кидати у «м’ясорубку» мобілізаційні 
ресурси. Тобто голодних, хворих, розутихроздягнених, слабо озброєних та не вишколених 
строковиків. Щоправда, де стільки в Україні таких знайдеться?.. Україна – це не Росія з її 
безмежними просторами та «іванами, юродства непомнящими». Все це – жирні кучмуки
кузьмуки, лискучі червонопикі кравченки, визираючі зза рогу деркачі, а за ними волкови, 
медведчуки та дальша мерзота.

Певна річ, Вхтангі, за таку Україну і ніхто з наших не воюватиме. А тут, в Грузіїї, я зараз бачу 
нагоду відчути на практиці, відчути руками, очами й головою усих цих «спеціалістів» що колись 
торгували військовим майном  та жерли чачу. Нехай поки що іне своїх, українських. Я маю 
можливість пощупати їх снарядом, побачити, чи зможуть вони, хоч через деякий час хоч чимось 
відповісти. Отримати з того навіть якусь насолоду.

Ти розумієш, Вахтанг, я ніколи не збирався, як твої співвітчизники, грабувати місцеве населення 
під приводом бойових дій. Так, якщо снаряд влучив в чиюсь клуню, або й будинок, це справа 
випадку долі. Той нещасний крав, щось – гендлював, щось – возив продавати мандарини
апельсини, панімаєш, збудував триповерхову віллу з підземним гаражем на три урядові лімузини, 
з басейном… А тут прилітає всього лиш одна ракета чи авіабомба – й вілла перетворюється на 
купу каміння..   То рука господня! Снаряд, ерес ( шальний, при стрілочний) може ж лягти на на 
десятокдругий метрів ближче або далі, лівіше або правіше… Але – долю важко переспорити. До
речі, Вахтанге, ще відразу після випуску( з училища), років через два – три, я зрозумів. Що 
Кавказу великої війни та смути не уникнути. Варто лиш послабити центральний тиск. Я 



надивився на цих представників різних гватунків ( північнокавказців, азербайджанців, грузин, 
вірменів) й зрозумів, що лиш «диктатура пролетаріату» з кремля не дає цим людям відкрити 
новий етап довготривалої міжусобної війни. Але ж Кремль не завжди буде притримуватись 
подібних прагнень. Ніщо не вічне під Місяцем. І у той же час чомусь складалось враження. Що 
«волговсько»мандариновий рай «нових грузинських мандаринів» тільки на перший погляд 
міцний та вічний, а насправді чекають їх дуже непрості часи. Що й підтвердила ця історія, і в 
Абхазії, і далі «по тексту». Тобто по Кавказу.

Іншими словами, це було  таке собі протиріччя між способом зароблення грошей, образом життя,
менталітетом та об’єктивною реальністю. Між прагненням паразитувати і можливістю це 
здійснювати.  Пам’ятаєш, в СРСР під час строкової служби ця кавказька файта працювати, 
ходити в наряди, прибирати гальюн абсолютно не бажала. Зворотнім боком цієї поведінки і є 
теперішні війни на Кавказі і жалюгідний стан цих націй. Тих, хто працює, серед них значно 
менше, аніж тих, хто живе за їх рахунок. Відповідно. І в решти пропадає бажання працювати. Все 
це протиріччя, ця невідповідність вилізла саме зараз нагору і панує в їхньому суспільстві значно 
більше, ніж в будь якому іншому. Напевно, це і є історичною справедливістю. У цих вчорашніх 
армійських нероб тут, вдома, немає слов’ян чи прибалтів чи бодай хоч якихось інших більшменш
цивілізованих та поміркованих  (татар, узбеків?). Нема вже на кого звалювати «роботи, наряди, 
чистку гальюна». Тут всі – потенційні пани…  Тому приходиться грабувати одне одного.

Що ж я тут роблю? Допомагаю їм воювати. Допомагаю довчити сяктак невивчені раніше уроки. 
Підказую. Не лишаюсь осторонь. Нас сюди запросили зацікавлені особи допомогти відновити 
«статускво». Певна річ, ми не нав’язуємо нікому своїх моделей. «Кто ми в етом мірє – 
мєнєстрєлі!..». Ні, «ми в етом мірє» — кондот’єри. Ми були, ми є і ми будемо. Це показала 
історія. Ландскнехт був в усі часи, і буде. Варіантів здійснення цих випадковостей – багато. 
Хтось осяде. Хтось продовжуватиме свою «місіонерську» діяльність по світові. Хтось, коли 
політична ситуація переростає у військову, легко, помоцартівськи, примірює на себе велич. 
Відповідну моменту. Хтось просто «стригтиме купони» з ситуацій. Хтось вивчатиме і водночас 
творитиме історію ( а деякі замріяні чи просто занадто грамотні нахаби напишуть книжок). 
Погоду повсякчас роблять ті, хто не дослухається прогнозів. Уперед! Vorwerts!

Далеко не все це я Ватангові сказав. Лише думав, розмовляючи про наш побіжний момент. Він би 
і не зміг би всього того  осягнути своїм менторським розумом. Насамкінець я пояснив йому, що 
ми крім іншого, намагаємось своїми діями відродити антиімперську солідарність Грузії та 
України. Цьому нині спів діють багато факторів. А щоб то зрозуміли не лише російські 
можновладці, але й пересічний російський обиватель. Йому лиш варто побачити по телевізору 
купку «українських буржуазних (яке слово!) націоналістів», що воюють плічопліч з 
грузинськими буржуазними націоналістами проти російських військ або їх колаборантів з числа 
аборигенів ( Басаєва, Кобалії, «абхазів», Ардзінби, інших зайд), треба «стати прямо» на захист 
нашого спільного славного «буржуїнства». Важливо конкретно і відчутно «задекларувати», що 
українці – не всі продажні салоїди«солопіїчеревики». Що росіяни в Україні теж втрачатимуть 
своїх солдат та офіцерів. Що у нас не всі—кравченки, деркачі, волкови та інші там медведчуки.

І я на власні очі і вуха пересвідчився в тому, побувавши в Росії та послухавши пересічних 
тамтешніх обивателів центральних хоча б областей. Вони вже відносяться до України, як до 
ворога, тому що не можуть нас проковтнути. Ми їм поперек горла станем. І вони здохнуть від 



механічної асфіксії. Вони це десь віддалено розуміють, але стриматися не можуть.  І жодні 
українські заробітчани, «дипломати», що зі своєю вічною тактикою «побірушек» («ми самі нє мє
єсниє, і очі в нас чєсниє») вже нікого в Росії не обдурять на рахунок українського менталітету та 
істиних прагнень українського маргінала. Але російський обиватель (що на час публікації схвалив
війну проти Грузії) бачить не маргінала. Він бачить те, що стоїть за ним. Україну, що постає.

Але ж.. тут зайшов чоловік й сповістив, що нас вже шукають. З Кутаїсі дзвонили і від Вашахідзе, і
від Джаби, і від Ланчави про нашу долю. Отож закінчивши наші «геополітичні дослідження». Ми 
тепло попрощалися з вахою, з’їли по лавашу з сиром, запили склянкою кахетинського і рушили в 
дорогу. Деякий час нас супроводжував заступник Вахтанга, доки за Копітнарі ми не виїхали на 
нічне шосе Самтредіа – Кутаїсі. І поїхали знайомою дорогою просто до стадіону «Торпедо». Там 
нас вже чекали друзі. Здавши вантаж «за обліком» Вашахідзе, я піднявся до себе в «штаб 
артилерії», тепло привітався з Григорієм і вирубився.

На ранок я побачив, що «аргонавтів» прибуло. Приїхали Зелений, Макс і Студент. До того ж з 
собою вони притягли Крону, якого Соловей не ризикнув з нами відправити – був би тягарем для 
загону. На базі у Гдані залишили лише «безнадійного» Лотоса. Майно наше, що його мав стерегти
Лотос, піддавалося небезпеці – міг пропити, не кліпнувши оком. А відсутність будь якого 
контролю дозволяла йому сподіватися на безкарність.

Новоприбулі з цікавістю вивчали улаштування АГС17. У АГСа не було прицілу. А треба ж було 
хоч якось наводити, і хлопці примірялися. «Зелений» перебрав у Нахтігаля командування, Макс 
став заступником командира чоти. Самої чоти, як такої, вже не існувало. Були Тополя з 
Кавуном, яких забрав до себе Джаба в якості посилення охорони. «Зеленому» сказали щось на 
зразок того, «панімаєш, ми тут уже давно вмєстє на фронтє, пусть оні уже с намі і будут». Я був 
«радником» в «артилерії». Так, що «панам офіцерам» ( з них Зелений тоді був вже майором 
УНСО, Макс – я не знав, хто, а студент носив у погонах «афганки три маленьких тризуба, що 
робило його схожим десь на поручника), прийшлося командувати Студентом і Кроною. Але якщо
хтось думає, що це легка справа – жорстоко помиляється з огляду на особистості цих двох 
індивідуумів.

До речі, як я пізніше узнав у своїх грузинських товаришів, новоприбулі пани офіцери витягли 
АГСа на стадіон і там намагалися спробувати цілитися а також вести вогонь, всмаливши чималу 
чергу по протилежних трибунах і далі десь у місто. На щастя, чудом нікого не вбили.

Отож, наші сили почали готуватися до реваншу. До міста завітали різні емісари з Тбілісі. Тривала
якась інтенсивна метушня. Навіть вічно усміхнений Джаба виявився якимось заклопотаним. 
Звідкілясь почало поставати питання про конкретну боєздатність «Мхедріоні» і придатність їх до
виконання бодай якихось, хоча б і другорядних найпростіших завдань на полі бою. Здається, 
питання поставало на зразок того, що постало свого часу перед Мішкою Япончиком під Одесою у
дев’ятнадцятому році. Тоді Япончик ( МихайлоМоше Винницький) заявив більшовикам 
«конкретно» ( тобто, дав слово «пацана»), що втримає зі своєю братвою ділянку фронту, не 
допустивши «петлюрівців» ( легітимні війська УНР) до Одеси. Як відомо, «братва» ганебно й 
банально дременула з окопів, як тільки перші лави піхоти УНР з’явилися на відстані трьохсот 
метрів. Покидавши купи зброї ( і, до речі, безліч ручних кулеметів, що потім так стали в нагоді 
українському війську), що колись дісталися їм самим злодійським шляхом, своєму звитяжному 



супротивникові. Япончик конкретно «відповів за базар» (і, на відміну від своєї «братви», 
шляхетно): його розстріляла , за одними даними, одеська ЧК, за іншими, свій же братєврей, 
більшовицький комісар, приставлений до нього. Багатьох братків, до речі, також. Але вже не так 
шляхетно, з вироком, розстрілом вранці й похованні на цвинтарі. Їх просто виловлювали й 
стріляли, як собак по місту, або нашвидкуруч вішали в комендатурі, й далі закопували у різних 
місцях. І ніхто їм не зачитував ніяких вироків. До речі, так само намагалися чинити і 
білогвардійці«добровольці», і навіть іноді УНРівці. Але результативно виходило лише в 
більшовиків. Чи знав мистецтвознавець Джаба цю сторіночку «Краткого курса історії ВКП(б)», 
чи не знав, але свідомо відчував перспективу розвитку подій. Звіад вже намагався його колись 
посадити. І на якийсь час посадив до в’язниці, де за звірячими звичаями цього закладу, його 
піддавали тортурам.

У всякому разі, при відбитті Самтредіа, «Мхедріоні» мало себе якнайкраще проявити.

Тим часом Звіад та його прибічники влаштовували мітинг за мітингом в захопленому Самтредіа і 
в Абаші. Переоцінивши свої можливості, сп’янілі від цього тимчасового успіху, вони 
розслабились, зупинились, почали звичайний грабіж під виглядом «зачистки». Боєздатність 
звіадистського війська впала до критичного рівня. Хоча, щоправда, звіадистам із ЗУ232 вдалося
збити останнього «Грака» урядових військ. Пілот потрапив в полон. Повісити його чомусь 
вирішили після того репортера. Звіад чомусь розлютився. Biшати журналістів ( віддавати на це 
чи то дозвіл, чи то наказ), самому посуваючись на ниві письменства – це явний когнітивний 
дисонанс,  а якнайменше – недобросовісна конкуренція.Очевидно було, що «Остапа (тобто 
Звіада) понесло»! І в такому разі часи його не те, що панування, але й просто фізичного існування
ставали ліченими. І обстановка це підтверджувала.

B Kyтаїсі і далі до Копітнарі прибували війська. Ланчава нарешті зміг навести якийсь лад у своїх 
«внутрішніх військах», добитися хоч якогось керування. Почала прибувати техніка. Довозили 
потихеньку і снаряди. Ми вже мали, на додачу до того, що я привіз, довгого «КАМАЗа» зі 
снарядами. До Кутаїсі пару разів «інкогніто» навідувався Едік у супроводі Ігоря Гіоргадзе. Було 
досягнуто домовленості Шеварднадзе з росіянами, що ті нададуть обмежену військову 
допомогубеспосередньо в бойових діях участю танків, артилерії та, особливо, авіації. Формально 
ця діяльність росіян називалася «міжнародним миротворчим контролем», фактично ж – 
бронетанкові та механізовані загороджувальні загони, що мали гальмувати «Мхедріоні», коли ті 
поженуть в «тил» награбовані автівки з майном. Авіація росіян мала замінити собою втрачених 
«Граків». Росіяни зробили це за рахунок «Мі24» та транспортнобойових Мі8. також вони вели 
достатньо інтенсивну, як для даного виду бойових дій, авіарозвідку за допомогою менших 
гелікоптерів Мі2 та знов тих же Мі8. Я гадаю, на момент початку операції двадцять третього 
жовтня сторна шеварднадзевської Держради знала про всі пересування техніки звіадистів до 
самого Поті. Бо необхідно було відразу після узяття Поті – кінцевої мети операції: відразу 
приймати гуманітарну допомогу від Едікового дружбана Джорджа Шульца. Наближалася зима,  а
борошна ще не було, особливо у містах. Сільське ж населення запаси мало, більш того, тихенько 
сподівалося пограбувати каравани вантажівок, що везтимуть продовольство з Поті до Тбілісі, 
якщо не буде достатньої охорони. А зараз в містах іноді траплялися й легкі перестрілки в чергах 
за хлібом, що стояли круглодобово. Едіку негайно для цього треба було нагодувати населення, 
особливо у Тбілісі, Руставі та Чиатурі, як найближчих до столиці. Село б  зиму пережило, а от ці 
промислові, в недалекому майбутньому, міста – навряд чи б. Тому проблему наявності Кобалії та



Звіада потрібно було вирішувати кардинально: різко та безкомпромісно, і буквально за декілька 
наступних днів, не більше тижня. В деяких епізодах лічення йшло і навіть на години.

Ну, а ми, власне я і Григорій, отримавши в мотострілецькому полку ще по комплекту 
топографічних карт, у тимчасове користування бусоль, виїхали ближче до Копітнарі на 
рекогносцировку ймовірних вогневих позицій нашого «реактивного дивізіона», тобто таких точок
місцевості, звідки ми могли б обстрілювати противника без ризика завдати шкоди своїм військам 
та господарській інфраструктурі місцевості. Виїхали зі знайомим «пацанами» на ще міцній і не 
пошарпаній 24й «Волзі», щоб не привертати уваги пересуванням безпосередньо на БееМці. Ми з 
Григорієм ще завчасно по карті визначили місця вірогідних вогневих позицій. У нас майже не 
було приборів ( бусоль російський помічник начальника артилерії полку дав на свій ризик за пів 
лантуха борошна, паперового мішка з сухофруктами та зпівдесятка банок домашніх консервів, 
підводити його не хотілося, бо планували потім попросити ще), але були топографічні карти, 
артилерійський круг АК3, лінійка МПЛ50, циркуль, хордо кутомір і місцевість, насичена 
орієнтирами. Бойові дії проходили уздовж доріг і по самих шляхах від міста до міста. У таких 
умовах можна було діяти зпрощено ( стріляти з закритих позицій), взявши координати ї знявши 
кутомір кругом або хордо кутоміром з топографічної карти! На місцевості у будь якому місці 
можна було узяти мінімум три місцевих предмети у якості контурних точок. Організовувати дії 
кочуючої пускової установки ( вона ж БМ РА або РСЗО) – просто задоволення, за умови, що є 
тривалий та стійкий радіозв’язок. А якщо ще наявний і дротовий зв’язок, хоча б на першому 
положенні… Ото це взагалі щастя! Нам такого не передбачалося. Наша біда, до речі, і полягала 
саме у відсутності будь якого зв’язку! Всю цю проблему потрібно було вирішити лише у дещо 
віддаленому майбутньому. Всі наші прохання до «інстанцій» ні до чого не привели.

І взагалі. Якою б та війна не була б – великою епопеєю, чи маленькою переможною, зв’язок і 
можливість пересуватися завжди будуть її основою. А звідци, відповідно, акумулятор – основа 
боєготовності! Від нічного прицілу й УКВ радіостанції ближньої дії до танкового та 
автомобільного. За цим хазяйством треба пильнувати, бодай навіть відшукувати власні резерви і 
вигадувати щось з батарейок та підручних акумуляторів цивільного зразку. І все це тримати при 
собі, «ничкувати» на чорний день… Ціх днів у нас останнім часом усе більше.

До речі, досвід дії  ( стрільби) кочуючої гармати ( бойової машини, пускової установки) з 
контурних точок з підготовкою даних по карті дуже став мені в нагоді роком пізніше у Боснії та 
Герцеговині. Особливо зручно це робити з буксируваної реактивної системи залпового вогню. 
Вона компактна й легка. На невелику відстань легко пересувається ( перекочується) вручну. А 
для поодиноких пусків ( вогневого спостереження, вогню на виснаження) можна 
використовувати і поодинокі ПУ, що їх переносить зазвичай один номер залоги ( маловідомий в 
пострадянських збройних силах «ГрадП», югославська 128мм ПУ, китайська 105мм). Взагалі, 
це дуже широкий простір для діяльності. Й треба підходити до цього питання( застосування 
кочуючих гармат (ПУ), взводів та батарей) творчо. Так само, як до написання музики або до 
малювання картин. Лише тоді можливо при відсутності належного приладового забезпечення 
організувати дієву боротьбу з батареями ворога, а також наносити нищівних вогневих ударів по 
його живій силі, бойовій техніці та пунктам управління. Взагалі, творчість у цьому питанні 
просто необхідна. Вона ж дозволяє  уникати ударів ворога у відповідь. Подібне можливо тільки у
«неправильних» підрозділах і на «неправильних» війнах. У регулярних  «державних» частинах 
панує відсутність ініціативи ( «ініціатива їбе ініціатора» — одне з найперших радянських 



військових правил), поголовний долбоєбізм командування, рутина та шаблон, піднесені до рівня 
«високої професійності»(тобто підміна понять і, зрештою, збоченство), природна неповороткість 
та заскорузлість армійського механізму. У мене склалося таке відчуття, що навіть природна 
ненависть «регулярів» до партизан обґрунтовується не як до природного супротивника, а як до 
абсолютно вільного антипода, до його непідлеглості різним примхам і тупості свого 
командування, взагалі командування, як такого.

Пізніше, у 94му році в БіГ як сербські, так і мусульманські ( тільки дуже поодинокі) 
артилеристи застосовували творчий підхід у своїй роботі. Але сербів до того примусили 
обставини. Одначе та їх творчість дозволила більшменш достойно протистояти військовій 
машині мондіалістського західного альянсу. При тому. Що технічне оснащення сербської 
артилерії було значно нижче. Але використовувалися всі наявні його можливості. Наші 
артилеристи, зокрема артилерійські розвідники з українського батальйону UNPROFOR навіть 
полатились за це життям – сербські мінометники накрили влучним залпом їх позицію, знищивши і
екіпаж, і саму машину проти артилерійського радару ( ще радянський, тоді найсвіжіший АРК – 
артилерійський розвідувальний комплекс на шасі МТЛБУ). Командування українського 
батальйону забороняло командиру комплекса міняти час від часу позиції, а примусило його 
стояти весь час на одному й тому ж місці. Серби давали нашим можливість «схаменутися» — 
тиждень кидали поодинокі міни на позицію комплекса з різних тимчасових вогневих позицій. 
Давали знати, що їм відома діяльність цієї станції. Ніби говорили: «Або забирайтесь геть, або 
вийдіть з ефіру, згорніть антени і зачохліть машину. Командування батальйону жодним чином не 
відреагувало на «сигнали». Бо командували українським батальйоном тупицікорупціонери, 
вчорашні радянські служаки. Жирні, смердючі та тупі кучмукикузьмуки апріорі відкидають 
практичне військове мистецтво на місцевості. Вони знущаються з підлеглих, а потім підставляють
під загибель. Про партизанську війну вони вважають, що вона взагалі неможлива. Бо лісів в 
Україні не лишилось… А якщо партизани підійдуть до цього питання творчо? Взагалі творчість 
притаманна тим, хто займається улюбленою справою. Тому в армії ( повторимо «цитатник…») 
мають служити люди, що люблять війну1 інакше – навіщо вони в армії? Присутність в армії 
дрібних адміністраторів, злодіїв, господарників є нонсенсом. Є злочином. Приклад тому – 
сьогоднішня українська армія, розвалена та розкрадена. Але… повернемося до нашої маленької 
війни.

Визначивши місця вогневих позицій, ми позначили їх на карті  у порядку номерів, назвавши їх 
по«невійськовому» просто: «Точка 1», «Точка 2» й т.д. мені було призначено позивний 
«Дракар», Григорію – «Сигнал» ( згадався покійний Селдом, що весь час безсенсовно жартома 
любив повторювати : «Чарлі визиваєт Альфу… База визиваєт Гондурас!» Раптом мені закортіло 
декільком кореспондентам (зв’язку, мається на увазі) дати саме такі позивні… Вирішили 
використати бусоль на «Точці 1» для орієнтировки бойової машини по дирекційному куту, а 
потім використовувати ту ж саму бусоль на спостережному пункті для визначення цілей та 
коретировки вогню. У ході пересування бойових порядків під час наступу було вирішено 
орієнтувати бойову машину по карті за місцевими предметами, вираховуючи кутомір 
безпосередньо по мапі та за місцевими предметами. З точки №1 було визначено попередні вихідні
дані для стрільби по першим двом цілям ( «плановим») аналітичним способом. Підготовка даних 
була скороченою ( тобто підготовка даних спрощеним способом)

Відвідали у шпиталі наших пацанів, що були поранені. Тіло Селдома відправили до Тбілісі. Там 



він був тимчасово похований з почестями на тбіліському військовому цвинтарі в ряду УНСОвців.
Урочистості забезпечили ті, хто там залишався, а також грузинські товариші.

Частина 30.

КОНТРНАСТУП. ВІДБИТТЯ САМТРЕДІА – ПЕРШИЙ ЕТАП

                                                                            Ворог наступає – ми відступаємо,
                                                                           Ворог затримується – ми турбуємо,

                                                                            Ворог зупинився – ми б’ємо,
                                                                            Ворог відступає – ми наступаємо.

            Ми ж тим часом готувались і ще раз готувались. Хоча нічого, крім  декількох нових 
«рожків», цинку автоматних набоїв, півдесятка гранат РГД5 до моєї підготовки не додалося. Ні 
радіостанцій, ні телефонних апаратів, ні акумуляторів, ні дроту, ні оптичних приладів. Хоча 
піхотного барахла вистачало. У нас з’явився і гранатомет, і два ящики пострілів до нього. І от 23 
( двадцять третього) жовтня вранці примчав Вашахідзе зі звісткою про початок наступу. Mи 
мерщій розмітили все, що можливо, на бойовій машині ( Алмас, я, Григорій – у кабіні, 
«розвідники» — під пакетом направляючих) й прожогом рвонули зі стадіону. Вирішили відразу 
зайняти «Точку 1». Звідти відстань до району цілей становила9,5 км. Центром цілей був той 
самий пост ДАЇ на Губісцкалі напрти залізничної платформи Іанеті, котрий так дістав нас 
сімнадцятого жовтня. Він був перетворений на начебто опорний пункт, як це розуміли звіадисти. 
Міст через річку перед постом було ймовірно заміновано. Як доповідала «розвідка»,вони 
підсунули туди ФАБ250 ( фугасна авіабомба вагою250 кг) й підвели туди електричні дроти. 
Щоправда, на мій погляд, то було абсолютно безтолковим рішенням, тому що ту річку можливо 
було перейти вбрід у багатьох місцях. При тому пішки. Я вже не кажу, на військовій техніці, або 
й навіть на колгоспних «білорусах». Мене тоді перестала дивувати безтолковість союзників, хоча
не переставала глухо дратувати. Союзники вперто намагались «ломитися» по шосе у лоба через 
мости. Щоправда, командування горійської учебки  здійснило й інший варіант, використавши 
гармидер, що зчинили мхедріонівці і вевешники Ланчави перед мостом.

З’явився наш апарат і «подав голос» ( з «Точки 1»). Це спричинило до того, що звіадисти всі свої 
резерви кинули на цей напрямок ( східний вхід у місто). Горійці ж основними силами зайшли в 
місто з двох інших боків. Але тут можна було побачити ( на прикладі дій «Мхедріоні», 
вевешників Ланчави та їхніх супротивників звіадистів) підтвердження тезису про те, що «сучасні 
громадянські війни є по суті масштабними збройними політичними демонстраціями». А ще чисто
від себе можу додати, що лишалося враження об’ємного театру абсурду. Відсутні були якісь 
осмислені, усвідомлені дії «революційних озброєних підрозділів», «революційних мас». Окрім 
масових по грабунків. Почергово. То однією, то іншою стороною.

Спочатку будь який іноземний військовий спеціаліст у подібній ситуації починає «хапатися за 
голову» та роздавати безплатні поради. Так звані «Поради стороннього» за В.І.Леніним. Потім 
щось намагається вдіяти. Самостійно, на своєму маленькому «п’ятачку відповідальності». 
Проштовхнути якийсь «проект»(наступу, оброни, маршу та зустрічного бою, пошуку, нальоту, 
засади, тощо), надихнути аборигенів власним прикладом (взагалі дурна і нікчемна затія, до речі). 
Але в Грузії (попередньо вислухавши Кавуна та Тополю) я зрозумів: не треба шарпатись! Якщо 



ти сюди потрапив, то спостерігай це, як масштабну виставу. Тобі поталанило в житті! Переважна 
більшість «маленьких українців» сидять по своїх норах – і не бувають не тільки на війнах, але й 
навіть за кордоном! Це нещасні обмежені затуркані людці. А ти бачив якийсь закордон, навіть 
прослужив там, виконуючи якусь місію, діяльність. Зараз ти присутній при невеличкому 
історичному катаклізмі. Спостерігай та насолоджуйся, бо воно не повториться. У всякому разі, в 
цьому вигляді і на цьому місці. Мотай на вус. Тим більше, народившись у місті, яке є одним із 
самих культурних ( хоч і не без певних збочень та п6еребільшень) не лише в Україні, але й на 
теренах колишньої імперії, і навіть у Європах не пасе задніх. І зі шкільної парти звик вештатися 
по театрах при найменшій нагоді. Тому головне, щоб було цікаво. Не можна приймати все, що 
спостерігаєш, занадто близько до серця, інакше воно не витримає. Спостерігай з боку, 
відсторонено. Але не пропадає гострота відчуття саме цього, побіжного момента. Якась по
новому усвідомлена його цінність. Життя тим цінніше, коли воно ближче до краю.

Коли у вас в житті щось зациклилось, дістає не тільки родина, робота, а навіть вигляд свого 
міста, не ушляхетненого руйнуваннями, дістають навіть якісь моменти, яких ви не усвідомлюєте, 
поїдьте на війну! Краще без грошей та документів. Візьміть до рук автомата, сходіть в атаку, чи, 
бодай, просто на «акцію»(як кажуть на Балканах). Цілком вірогідно, що на деякі речі ви 
подивитесь поіншому. А можливо, вас відвідає просвітління. Або точніше те, що називають 
«Дзен». І хоч дзен доступний далеко не всім. До справжніх воїнів ( діючих, певна річ, в даний 
момент) Господь буває милостивий, і просвітління надсилає. Але не будемо зациклюватись на 
цих практиках. А повернемось до інших.

Ми виїхали на «Точку 1». Це був перпендикулярний від шосе Kутаїсі – Самтредіа від’їзд кудись 
вбік, також асфальтований, але гірше, і дещо розбитий. Десь майже відразу за Парцханаканеві 
поворот праворуч у квадраті 76 – 96 за пів соткою. Попереду нашого Твидного перехрестя ЛЕП 
навскоси зліва – уперед – праворуч перетинала шосе і потім повертала ліворуч і йшла прямо 
через поле, що перед нами, у західному, на Самтредіа, напрямку. Праворуч і попереду від нас 
така ж ЛЕП робила такий самий поворот і йшла також на Самтредіа паралельно першій лінії. 
Кутові, поворотні вишки – опори ЛЕП ми обрали за найперші наші орієнтири для топрив’язки на 
місцевості. Саме за це ми й обрали цю ВП на рекогносцировці. Крім того, на стику доріг стояла 
якась будка, що колись була автобусною зупинкою. Зараз там тусувалися мукора – як звичайні, 
так і ДАЇшники. Хоч зброї в них не було, але були смугасті фалічні символи в руках, якийсь 
«Жигуль» та дві ручні радіостанції УКХдіапазону ментівського радянського зразку, що 
діставали в радіотелефонному режимі аж до Самтредіа, а до копітнарі, де ми планували 
розгорнути командно – спостережний пункт, і поготів.

Нашу залогу супроводжувало ще п’ятеро стрільців «Мхедріоні» на білій «п’ятірці». Вони були 
потрібні не тільки для самооборони вогневої позиції, в разі чого, але і щоб присікати на корню 
можливі зазіхання на нашу бойову техніку з боку конкурентів: ментів, вевешників, армії. І от ми 
зараз стояли на своїй ВП_1 й орієнтували машину  в основному напрямку 4000, дирекцій ний кут
цілі 3985. Умови стрільби, на наше щастя, знову наближалися до табличних. Тобто було близько 
п’ятнадцяти градусів тепла при майже абсолютному штилі. Все ж мені здалося, що приземний 
вітер був, часом, до 0,5 м/с. Хмарність відсутня, вологість щось близько 50%, атмосферний 
тиск748 ммрт.ст., висота над рівнем моря десь 4550 м. Тобто, зовсім не гірська, максимально 
наближена до рівня моря для наших умов. Умови стрільби вцілому можна було приймати за 
табличні. За виключення хіба що приземного вітру, який потрібно було врахувати якомога 



ретельніше, бо це – реактивна артилерія! Зв’язок за допомогою мхедріонівців з «п’ятірки» 
домовились тримати через ментів, які вирішили відзначитися своєю допомогою мхедріонівцям, 
щоб їх потім не «щемили» і не звинувачували у пасивній позиції під час захисту державної 
незалежності та територіальної цілісності. Вже Вашахідзе конкретно виділив нам з Григорієм два 
екіпажі ДПС ( простіше було лише рації в них позабирати). Один їхав з григорієм у Копітнарі, 
один лишався зі мною, Щоправда. Менти боязко спробували «втерти» нам, що радіостанції 
сягають всього лиш на чотири кілометри. Але і я, не знаючи грузинської, зрозумів, що вони 
брешуть, бо при нас зв’язувались із Кутаїсі. А туди відстань була помітно більше чотирьох 
кілометрів. До того ж зв’язку спів діяв рельєф місцевості. Провсяк випадок узяли ще один 
екіпаж ДАЇ, який здибався по дорозі, і поставили їх в якості «ретранслятора» десь посередині 
між Парцханаканеві та Копітнарі. Ми ж з Григорієм почали тягатися, хто поїде коректувати 
артилерійський вогонь. Григорій вже здобув якісь перші навички коректування артилерійського 
вогню, але в бойових умовах бажано ще було провішувати площину вогню над пунктом, щоб була
відсутня поправка на зміщення і, відповідно, крок кутоміру. Щоб він користувався в напряжних 
бойових умовах лише коефіцієнтом віддалення. У всякому разі, він чітко вимірював відхилення 
розривів від цілі. В нього також непогано ( краще ніж у деяких радянських офіцерів) виходило 
окомірно визначати відхилення розриву від цілі в метрах, як по напрямку, так і по дальності. 
Взагалі, незашорений академічною військовою наукою, але маючий вищу фізикоматематичну 
освіту й більш, ніж десятирічний досвід викладання цього предмету у середній школі, Григорій 
Ледава швидко став вправним артилеристом. Він просто органічно вріс  у ситуацію і у практичну 
військову діяльність. Знання людей і місцевості також сприяло його швидкому командирському 
становленню. Таким чином відбулася його військова професіоналізація на зовсім інших засадах, 
ніж у будьяких ( чи то радянських, чи то російських, чи то українських, чи то американських, чи
то німецьких) «класичних» офіцерів. І він чудово справлявся в бою наявними засобами!

Але все ж я наполягав на своїй особистій участі. Мені, зрозуміло, хотілося бути поближче до 
своїх, що за моїми розрахунками, повинні були бути десь на передовій. Але на боці Григорія був 
такий аргумент, що Вашахідзе заборонив мене підставляти під вогонь ( очевидно мав на мене 
якісь), а також те, що Григорій був грузином і викладачем ( знав грузинську в досконалості і міг і
перекласти і виправити, як викладач, будь які ментівські перекручення), а також, як місцевий, 
швидше подолати ментівську тупість. Зійшлися в тому, що я виїду з ним на спостережний пункт 
для оцінки обстановки і відразу повернуся на ВП ( вогневу позицію).

«Вирішили – ухвалили». Зорієнтувавши пакета направляючих в 4ооо за бусоллю, залишили біля 
БМ Алмаса. Як старшого та «розвідників», сіли в «Жигуль» ментів і помчали щодуху в 
Копітнарі. Через самий аеродром нас, певна річ, не пропустили, але вказали, як і де проїхати на 
ближній до супротивника, західний край аеродрому, та до вишки запасного КДП. За нами поїхав 
наш ЗіЛ«Зурс». Za відсутності прицільних засобів для стрільби з закритої вогневої позиції 
( механічного прицілу з артилерійською панорамою) його вирішили поставити на вогневу позицію
десь поблизу командноспостережного пункту ( КДП льотчиків) в укритті, щоб хоча б до 
першого залпу його не було видно. Планувалося безпосередньо за вертолітним прицілом прямої 
наводки навести його безпосередньо в ціль (основну чи запасну) та вразити її першим залпом 
напівпрямою наводкою безпосередньо перед атакою нашими підрозділами заслону звіадистів за 
мостом, що був перетворений на опорний пункт. За допомогою авіаційних техніків ми визначили, 
яку з вишок старого КДП нам зайняти, визначили, де вона знаходиться на карті. Бусоль 
розставили на даху(він був плаский), зорієнтувавши її за готовим дирекцій ним кутом, що зняли з 



карти хордо кутоміром та циркулем по добре видній телевізійній вишці аж в Кутаїсі, яку 
попередньо довго звіряли з картою та місцевістю. Перевірились по водонапірній вишці у Іанеті та
по другій,в самому Самтредіа. Точність вимірювань не виходила за межі 001. Тепер зв’язок ще б,
і можна стріляти!

Поспостерігавши за звіадистами у бусоль та в бінокль, особливої військової метушні я там не 
побачив. Здавалося, враження, що звіадисти достойно зустріти наш наступ. Або ж ні про що 
взагалі не здогадуються. Або ж забили болт на військові дії, «почивши на лаврах». Скоріш за все, 
щось останнє. Умовившись про додаткові сигнали відкриття та припинення вогню, ще раз 
змірявши Дк ( дальність командира) . вона склала3567 м. Від неї , відповідно, прибавляючи 
кроками по 100, 200,300 м, вирішили переносити вогонь, в разі потреби, по запасних цілях. Вони 
могли з’явитися або на шосе, або за невеличким гаєм ліворуч від опорного пункту. І час 
підтвердив, що наші здогадки були цілком слушними. За гаєм принишк неповний вогневий взвод 
(2 гармати) 85мм гармат Д44, а далі, метрів через 150, за пагорбком також триорудійний взвод 
120мм мінометів. На пристрілку вирішили витратити три снаряди спочатку один, а потім групку
в два штуки), на ураження – 10 снарядів, тобто ¼ залпу. При потребі, якщо ціль не замовкне, 
потім ще 10.

Обговоривши останні моменти взаємодії, ми з Григорієм розпрощались, і я на «своїй» 
міліцейській тачці від’їхав на стартову позицію. Дорогою. На «проміжковому пункті» перевірили 
зв’язок. Поки що він був стійким. Щоправда, до самої «БееМки» менти доїхати не змогли. Їм 
прийшлося зупинитись на шосе біля будки – приїхав якийсь ментівський начальник. А я 
останні200 мпройшов пішки. У них тут проходила межа чутності. Треба було ще й вістуна 
призначати. Поки я від’їздив, до нас на позицію приїхав КАМАЗ зі снарядами. Тепер «злегка 
пострілювати» можна було до самої Абаші. Ми уважно спостерігали за горизонтом в районі 
аеродрома Копітнарі. Його західного краю. В разі відсутності радіозв’язку Лежава давав зелену 
тризіркову ракету вертикально над собою. Тоді я дава один пристрілочний снаряд. А зараз 
потяглося напружене очікування.

Тим часом напрямком на Самтредіа прогуркотіли два Т72, п’ятеро Т55, сім БМП1, за ними – 
чотири ЗУ232, встановлені зверху на МТЛБ, обварені з боків легкими проти кульними броне 
листами. Вийшла така собі зенітна самохідна установка імпровізована. Зручно було 
використовувати їх і для стрільби по наземних цілях з їх високою лінією ведення вогню. За цими 
шедеврами військової конструкторської думки рухалася батарея Д30 з СОБівською та радійною
машинами. Характерно, що тягачами були МАЗсамоскид, КРАЗсамоскид, КАМАЗсамоскид, 
довгобазний дизельний ЗіЛ133. Обслуга сиділа зверху на ящиках зі снарядами. За ними 
прогуркотів гусянками вогневий взвод 85мм гармат Д44 на причепі у тягачів МТЛБ 
(многоцелєвой тягач легкий броньований, на армійському слензі «мотолига»). Видно було, що це 
нова армійська частина. Війська Держради Грузії підготувались до наступу на звіадистів більш
менш серйозно, призвавши до лав усю молодь без відкупу ( що більше ніколи не траплялося в 
Грузії, ні до, ні після) та хоч нашвидкуруч давши цим селебкам якийсь вишкіл. Покладатися на 
залишки недобитків з абхазької кампанії не можливо було, оскільки ті вражаюче легко 
піддавалися паніці та втечі. Взагалі це були геть розкладені особи. Хіба що третина мхедріонівців
завдяки природній, дещо кримінальній, невгамовності всякий раз поновлювали сякий – такий 
локальний спротив.



Минав час, але сигналу на відкриття вогню не було. Судячи з руху на шосе, йшло зосередження 
сил та засобів. Було зафіксовано два вертольотопроліти Мі8 з напрямку з Кутаїсі на Самтредіа.
Тим часом вже настала одинадцята година дня. По шосе в напрямку Самтредіа проскочило 
декілька поодиноких БТР80 та БТР60 з піхотою на броні. Аж ось понад самими верхівками 
придорожніх дерев проскочила ( майже безшумно) пара Мі24. За п’ятьшість хвилин з боку 
мосту через Цхенісцкалі загупали вже такі знайомі довгі черги вибухів авіаційних «ересів». Як 
розповідали пізніше, «крокодили» відразу над шляхопроводом через залізницю зробили горку й 
потім з пологого пікірування по черзі дали залпи НУРСами. Це була така собі повітряна розвідка 
боєм. Ще додавши по короткій черзі з автоматичних гармат, ця пара Мі24 зробила коло і 
випустила решту ересів.

Звіадисти, що сиділи за мостом, навіть огризнулися з кулеметів, смальнули раз зза ліска з 
вісімдесятип’ятки болванкою, котра улетіла десь в нашому напрямку.  До речі, прагнення було 
цілком здорове, не зважаючи на його, на перший погляд, даремність. Цілком реально влучити з 
потужної протитанкової або танкової гармати  по низько летючому прямо у лоба ветольоту, що 
має значно більші від танку розміри. Особливо надшвидкісним підкаліберним опереним 
снарядом. Та й іншими снарядами з будь якої протитанкової гармати влучити у гелікоптера є 
реальним, хоч і досить важким завданням. І частенько на фронтах не лише артилеристи, але й 
танкісти спокушають долю. І декотрим таланить! Так було і під час останньої світової війни. В 
спогадах наших льотчиківштурмовиків іноді трапляються моменти: «…І тут мнє влєпілі 
болванку прямо в двігатєль! Єго как обрізало.». Німцітанкісти та самохідники часто згадували, 
що здавали задом в придорожні канави і таким чином намагалися збивати наших штурмовиків. 
Що летіли дуже низько і відносно повільно. У двох випадках навіть співпали покази і тих, і тих. 
Можна вважати це і чудом, але математики з теоріями ймовірності, статистики, теорією 
катастроф, великих чисел, тощо, пояснюють це посвоєму. Я особисто чув розповідь навідника
ветерана 85мм зенітки, що з першого пострілу збив «ФВ190» — швидкісного винищувача. 
Зійшлися на двобій пара «Фокерів» та пара «Лавочкіних» у ясному серпневому небі. Відкривати 
позицію було заборонено. Але дати один постріл 2з хуліганських спонукань» командир батареї 
дозволив. Просто щоб вибух зенітного снаряда десь поблизу ворожих літаків дав знати, що земля 
зацікавлено спостерігає за двобоєм. І теба ж – пряме влучання! В бак з пальним! Один 
«Лавочкін» крутився самотньо над лінією фронту, в той час, як інший бився. Лише коли товариш
задимів, вільний від бою кинувся на німця, але був тим «зрізаний» під гарячу руку. Щоправда, й 
німець задимів, облишив свого літака і спустився до своїх на парашуті. Наші льотчики – також, 
але один ( другий) був поранений. «Як витончено просто – влучний постріл!,,» Дійсно – чудо! 
Хоч вони там і цілились, але ж то не вертоліт, що більше трьохсот не літає! Високоманеврений 
швидкісний винищувач достатньо високо у небі!.. Поодинокий, — не «стадо» 
бомбардувальників… («З шести стволів, та по такій стаї!..») Це дійсно чудо. Не все пояснюється 
математикою. Хороший артилерист (ба й навіть зенітник), це добросовісний ретельний 
спеціаліст. Але щоб бути віртуозом, обов’язково потрібно трішечки вдачі, везіння, я б сказав, 
фарту.

Відкидаючи ІЧперешкоди, гелікоптери проскочили десь далеко попереду над мостом через 
Губісцкалі, постом ДАЇ та різними окопами, окопчиками та пікетами, знов зробили горку, потім 
пішли на саме місто, метнули десь (казали, що по привокзальній площі) пару НУРСів, зробили 
широку дугу й повернулись з тилу на цей «опорний пункт» звіадистів і щн раз проштурмували 
його, На цей раз спробувала дати пару коротких черг ЗУшка. Але «Стріли» так ніхто й не 



випустив. На що, власне, льотчики і провокували супротивника. Пізнавальних знаків на 
«вертушках» не було. Розібрашись, що до чого, зрозумівши це, «крокодили» «розвантажилися» 
вже повністю.

Я  у цей час все чекав на свій сигнал. Нарешті, десь о тринадцятій з «копійками» до нас з поста 
рвонула мусорська «сімка», з котрої, ще не під’їхавши ближче, мент заволав: «Давай!,,». 
Установки прицілк та кутоміру вже були перевірені з десяток разів. Біля прицілу, крім мене, 
нікого не було, тому я досить буденно подав команду: «Алмасе, один снаряд – вогонь!». А сам 
собі думаю: «Де ж то тепер Григорій розрив «ловити» буде?»… Але він таки засік його! Й 
відхилення при такому досить скороченому, не сказати, що приблизному ( відстань до цілі зі 
«спостережниці» визначали по танку під будинком посту за формулою тисячної по сітці бінокля, 
вітер – на око!) способі визначення установок для стрільби виявилися пристойними, як для 
оперених реактивних снарядів – 400 метрів переліт та метрів 200 ліворуч ( Григорій давав мені 
відхилення в метрах від цілі. Бо йому так було простіше було зрозуміти процес). Я ввів 
коректури в приціл та кутомір, змінив кути наведення пакета направляючих і Алмас дав 
короткою чергою два снаряди ( згідно встановлених давно правил стрільби реактивна артилерія 
усіх видів снарядів робить лише перший при стрілочний постріл поодиноким снарядом, а далі 
веде пристрілку групами по 2 ( рідше по 34) снаряди. Особливістю залпової стрільби реактивної 
артилерії визначані аеродинамікою. Перший снаряд в черзі утворює так званий «аеродинамічний 
коридор» турбулентного повітря, що деякою мірою притягає наступні снаряди залпу ( черги)  з 
однієї пускової установки. Тому на практиці виявляється, що при «залповому»( тобто довгою 
чергою) старті ереси лягають помітно куп частіше, ніж коли ними стріляють поодинокими 
пусками. Це було ще помічено під час Великої Вітчизняної війни в процесі практичного 
застосування реактивної артилерії на фронті.

Хвилин через десять до нас знову рвонула ментівська «сімка»: один розрив – ліворуч метрів 
тридцять та далі метрів зі сто, другий – праворуч метрів десять і недоліт метрів сорок. Я 
порахував середній по групі та його відхилення від цілі і знову ввів коректури ( знову змінив 
вертикальний та горизонтальний кути наведення). На ураження Григорій попросив чомусь лише 
«снарядів десь п’ять». Напевно, неприятеля потрібно було лише дотиснути. Він, як виявилося, 
вже був достатньо наляканий і хутко збирався залишити свої вогневі позиції. Як на мене, то я 
вважаю, що ми там навряд чи нанесли величезних втрат ворогам. Хіба що хтось трохи серонув з 
не привички. Але рішучість наших ( війсь Держради) супротивником була оцінена вірно, і він 
почав тікати. Швидкий відступ дуже скоро переріс у панічну втечу.

Після цього першого етапу треба було згортатися у похідний стан ( поставити пакет 
направляючих у похідне положення, убрати кронштейна з панорамою ( саму панораму ми не 
виймали, а тільки закривали шматком брезенту, щоб цікаві, бува, не побачили та не украли 
банально) та виключити масу артилерійської частини. Залишивши вогневу позицію, так звану 
«Точку 1», ми виїхали на дорогу й приготувались при першому ж визові Григорія їхати на 
Самтредіа. Наші війська на деяких напрямках вже зайшли до міста, а на нашому звіадисти 
залишили позиції і повтікали. Наша атака виявилась зовсім без втрат та шкоди. Навіть 
легкопораненими. Чого, напевно, не можна було сказати про звіадистів. Тим мало би перепасти 
солідно. І якщо не від нас, то від піхотинців точно, коли б вони їх догнали. Пізніше я побачив на 
власні очі, що там робилося.



Але поки що я виїхав на дорогу і став обабіч автобусної зупинки, перетвореної на тимчасовий чи 
то пост ДАЇ, чи міліцейсько – повстанський пункт збору всіх бажаючих потриндіти. На самому 
«постові» й на майданчику навколо нього строката юрба досить (а іноді і занадто) колоритного 
(щоб не сказати—піжонського) вигляду. За цим явищем по первах досить прикольно 
спостерігати. Щоправда, чимдалі це починає набридати, а пак – і дратувати.  Подібні постаті 
зустрічаються чим далі від фронту, тим частіше. В новеньких американських (або на зразок за 
кольором та кроєм) «камуфлах», зверху частогусто камуфльована жилетка з масою різного 
спорядження (на кшталт мисливської чи телеоператорської), або ж «ліфчик» з «рожками», 
сигналками, гранатами, взуті у американські або інші імпортні «берці». Все це «воїнство»  в 
атаки, рейди та інші види бойової діяльності не ходили. Добро пропадало надарма.

Можна було побачити й АКМ чи АКМС з ПБСом та «бубеном» (на 75 набоїв) від кулемета РПК 
та з підствольником. Якби тоді це «воїнство» мало польський чи югославський варіант цього 
всесвітнього штурмгевера, то радцям аборигенів не було б краю: ті автомати мають ще й 
наствольну надкаліберну гранату, яка виглядає особливо ефектно. На фото з таким апгрейдом 
вони б виглядали «ващєє..». Напевно, коли сам «дідо» Михайло Тимофійович побачив би такий 
вигляд свого дітища, він би «я плакаль»! Але на додачу до того деякі з таких хвацьких хлоп’яток
мали або «Стєчкіна» у «оперативній» кобурі під пахвою, або ПеБешку у саморобній кобурі з 
примкнутим (!?) глушником(!), або принаймні банальні «Токарев» або «Макаров». Колоритні, 
часто ексклюзивно саморобні шкіряні портупеї, різні «круті» рембівські штурмові ножі… Не 
вистачало мачете ( стилю до кінця не було дотримано!). На лобах – чорні пов*язки: банданки, 
піратські косинки та просто пасма. Обов*язково – сонцезахисні окуляри ( за цим, щоправда, і я 
не проти, якщо пів обличчя закривають). Але окуляри в них – самих «крутих» виглядів, 
обов*язково під «фірму». Одним словом, як у грузинському анекдоті: «Мартишка і очко». І 
чомусь ця файта невикорінена. У негритосів В Анголі та СьєрраЛеоне подібна розцяцькованість 
може бути привілеєм лише досить високого, до того ж реального командира. Там із цим суворо! 
А тут… І Григорій, і Тополя розповідали мені, що в Абхазії так виглядали «тбіліселі». Але 
чарівні брязкальця не допомогли їм. Хоробрості не додалося. І за декілька тижнів на передовій 
нечисленні ті з них, хто не втік, набули вже відповідного пообтесаного вигляду.

Між тим сонечко вже навіть припікало зовсім не по осінньому. Ми зіскочили на землю з кабіни і 
попрямували до будиночку ментів , тобто колишньої автобусної зупинки, з метою попити 
водички та наповнити фляги.

Частина 31.

 B’ЇЗД У САМТРЕДІА.

КОНТРБАТАРЕЙНА БОРОТЬБА.

 

                                                               ТІЛЬКИ ОСТАТОЧНО ЗАМОРОЧЕНА
                                                               ФРІДМАНОМ ТА ХАЄКОМ ЛЮДИНА
                                                               МОЖЕ ВВАЖАТИ, ЩО БЮРОКРАТІЯ

                                                               ЗДАТНА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ОБОРОНУ
ДЕРЖАВИ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ.



 

Вірогідно (за твердженнями місцевих товаришів) на зупинці мав бути водопровідний кран. Ми 
спитали в мента, він нам показав, й ми почали насолоджуватися: не лише попили та набрали у 
фляги але почали вмиватися й поливати собі на голови. Аж тут я помітив, що один наш 
«заряджаючий» зачіпає якогось, напіввійськового вигляду, чолов*ягу. Придивишись, я побачив, 
що зброї у нього немає, а, натомість, велика телекамера, а на боці висить сумка. Я, ліниво 
відвернувши пику вбік, неначе не на нього дивлюсь, рушив ніби повз нього, а зрівнявшись, лівою 
рукою перехопив об*єктив, а правою певним способом вхопив дядька за ніс. Щоправда, камера 
начебто не працювала, монітор не видавав ні звуку. Хоча я так нічого і не змикитив, але звернув 
увагу на червоний світлячок діоду. Все ж таки знімає?

«Ти що, козьол?»– запитав я традиційно. Той вчепився в камеру  і з благенькою посмішкою 
дурника, стенувши плечима, пробурмотів: «Ноу!.., Ноу!..», не звертаючи уваги на мого ляпаса. 
Уявивши собі лиш на мить з*явлення своєї пики десь на екранах телевізорів, тим більше 
відеомагнітофонів звіадистів, , або навіть росіян, я раптово розлютився. Правою рукою сіпнув 
автомата ( він у мене був завжди в положенні «за спину» люфою униз) за дуло вгору і вперед 
( ремінь був послаблений саме до рівня такого маневру). Дерев*яним прикладом оператору 
дісталося по яйцям чи трохи вище. Але той камери з рук не випустив.

«Камеру давай, сука!» — кажу.

«Нєт, командир, он нє снімал,– почав відмазувати опратора мій «заряджаючий»,–он только 
навьол…»

 

«Дада, я нє снімал! Вот как она работаєт»,–камера тихенько зажужжала і червоний вогник 
заблимав, потім згас і засвітився поруч зелений. На екранчику з*явилося зображення. Але я мав 
бажання побачити асету і тицьнув оператора дулом у писок: «Касету виймай!» Мій рух 
грузинами був трактований інакше ( надивилися, напевно вже). Заряджаючий захвилювався: 
«Камандир, нє нада стрєлять!,,» Вже підтюпцем підбіг мент, що «привозив» мені відхилення від 
Григорія і був якоюсь мірою причетний до нашої успішної стрільби: «Нє нада – нє нада!.. Ето 
наш, он всьо врємя на нашей сторонє работаєт! Проверений челавек!». Я відпустив небораку і 
пішов до «Града», що стояв на протилежному боці шосе. Здивувала така миттєва, хоч і боязка 
реакція союзників. То вони звинувачують всіх цих закордонних репортерів та телеоператорів, що 
вони на цьому боці під маркою телевізійного репортажу знімають наші бойові порядки і 
командирів, а потім на тій стороні продають усі матеріали звіадистам. Звіадисти, втім, 
звинувачували цю публіку ще гарячіше і навіть не особливо церемонились із ними.

Але час підтвердив, що мої сумніви були обґрунтованими. Цей собака таки зазняв наш урочистий
виїзд на шосе, поважний вихід з кабіни і «водні процедури». В новинах одного з російських 
каналів, за словами Ворона і Тополі, ми, наш екіпаж, проскочили крупним планом та майже 
п*тнадцяти секундною сценою. Певна річ, ми були подані там, як круті найманцівоєспеци. Не 
лише я, але і Алмас з двома найбільш солідними «розвідниками». Хлопці тоді деякий час 



дражнили мене «телезіркою». А цього чоловіка я побачив роки за півтора на шпальтах 
«Комсомолки». Він виявився поодиноким стрингером. Сміливий, ризикований чоловік. Я, власне,
не збирався його вбивати. Взагалі, знав би, як все обернеться, ще й би інтерв*ю йому надиктував 
би. Але тоді нас заінструктував Нахтігаль, та наговорили зайвого союзники. А треба було 
зробити все навпаки, ще й самім себе познімати – тепер би історія була б більш твердою. І цілком
можливо було покласти на ментів, чи СБУшників. Навіть юридичні нюанси були на нашому боці. 
А як би я зняв хоч ту одну плівку, що узяв з собою у «Зміні8»!..

Ментрадист прибіг і повідомив, що Григорій передав про можливість висуватися до Губісцхалі. 
Тобто передові «укріплення» звіадистів було подолано, і тепер вони стрімко відступали через 
місто. Я подав команду «По місцях!» і ми рушили. Кілометрів через п*ять біля західного краю 
аеродрома Копітнарі підібрали Григорія з «розвідником» і рушили до мосту.

 

Картина вступу військ урядової коаліції до Сатредіа являло собою досить  строкате видовище. 
Їхало все підряд. «Жигулі», «Волги», «УАЗіки», старі обідрані автобуси («ПАЗіки», «Кубані», та
«Курганчики»), «КАМАЗи» бортові і самоскиди, “Колхіди” і «Газони». Багато вантажівок та 
автобусів, що мали колись газонівські движки, переобладнані дизелями, що підходили за 
розмірами, в основному тракторними від «Білорусів». Навіть один БРДМ2, що належав 
самтредійським мхедріонівцям, мав дизель, встановлений союзниками самостійно. Щоправда, в 
лючок огляду двигуна з правого борту стирчала широченна труба повітрязабірника. Очевидно, 
цій деталі кульові пробоїни не сильно заважали. У всіх кузовах вантажівок на повний зріст 
стояли строкаті воїни Картлі зі зброєю та без. З напіввідкритих вікон легковиків стирчать стволи.
Вся ця «орда» суне обома смугами шосе в одному напрямку – до центру Самтредіа. 
Зустрічаються і піші. Просять підсадити. Але заряджаючі відповідають щось на зразок , що 
апарат секретний і сторонніх допускати не можна. Хоча і так кількість «наступаючих» під нашим
пакетом направляючих підозріло збільшилася.  І до того ж впливає момент урочистості вступу 
переможців у відбите місто. Тим більше – рідне! Чоловіки моментально преображаються.  Наші 
«заряджаючі» та «розвідники», що до того покотом валялися попід пакетом направляючих, тепер
чинно й прямо сиділи на штатних місцях позад кабіни і тримали зброю вертикально поміж колін. 
Навіть ті, кому забракло штатного місця, намагалися прийняти, сидячи під пакетом, більш менш 
урочистих войовничих чи парадних поз. Вочевидь, їм колись запам*яталися побачені по 
телевізору паради та фільми про війну. Щоправда, виглядали самі вони виглядали сильно по
партизанськи в своїх цивільних одностроях, але це додавало шарму і пікантності загальній 
картині. Навіть недавно «прищемлений» мною стрингер стояв на обочині і знімав цю феєричну 
картину вступу в місто.

Ось ліворуч на асфальті розчавлена навпіл танком біла «п*ятірка». Біля неї мовчазна юрба 
мхедріонівців, серед яких знайомі обличчя. Алмас пригальмував, Григорій запитав, що 
трапилося. Виявилось що наші самтредійські хлопці на цій “п*ятірці” вирвалися далеко попереду
своїх військ, кружляли східними околицями міста, перестрілюючись з тікаючими групками 
звіадистів, наводячи паніку та по мірі своїх можливостей проводячи розвідку. Поперли 
провулками назустріч своїм, готові до перестрілки зі звіадистами. Вискочили збоку на головну 
вулицю. Аж тут Т55 горійської бригади, перший у колоні, теж «на цирлах», очікує 
гранатометника зза кожного рогу, з кожного провулку. Довернули рвучко башту, дали чергу з 



кулемету й, додавши газу, лівою гусеницею вкарбували «жигулюшку» в асфальт. Щоправда, 
вбито було лише двох; двоє інші, важко поранені, але ще в шоковому стані, вихопили  тіла своїх 
побратимів буквально зпід гусениці. Рокова помилка, нестиковка – і трагічний випадок. До речі, 
загинули далеко не найгірші люди»

Так часто трапляється на таких війнах. І з цим треба рахуватися. Все це треба передбачати, чи 
хоча б намагатися передбачати: відсутність зв*язку , взаємодії, п*яні, обкурені, недбалі, 
боягузливі, тощо. Але як не передбачай – всього не передбачиш! Бо на все – воля Господня. Тому
треба весь час бути готовим до несподіванки, до раптовості, до випадку… Випадковість, як 
завжди, переможе систему!. І до смерті треба бути готовим. Тому перед всякою «експедицією» 
сходіть до свого духівника, сповідатесь.  Либонь хоч просто відвідайте якесь локальне святе 
місце, Відсторніться, відречіться від суєтного хоча б на годину… Відчуйте «дзен», а після – 
неквапно вирушайте у дорогу. ( «Підготуй шляхи Господа в пустелі..»)

А ми тим часом пушили далі, слідуючи разом з потоком транспортних засобів. Аж ось через 
півкілометра бачимо, як якогось невизначеного віку чолов*ягу, всього закривавленого, 
одягненого в піджак та сімейні труси ( все у пилюці та крові) женуть копняками обочиною, потім 
тротуаром. Декілька, як визначив Григорій, мхедріонівців з іншого району, нещадно били 
небораку ногами та кольбами. Одна рука в того була прострілена й висіла пліттю. Але біль він ще
напевно відчував, бо повискував, кректав, мукав ат схлипував з кожним ударом. Іноді його 
мучителі пострілювали біля нього «абсолютно» бойовими набоями, щоправда,в бік залізниці або 
лісопосадки, або ще у землю чи кам*яний забор, що почався. Доречним, здавалося б, катування 
десь у похмурому підвалі, під якимись мурами вночі, направляти в обличчя полоненому лампу, й 
між побиттям та припалюванням шкіри несамовито волати: «Хто с тобой работаєт?! 
Отвєчай!!»(х/ф «Мертвий сезон»)… Тут, обабіч дороги , більш личило б розстріляти бідолаху по 
одиночним пострілом чи короткою чергою, та йти собі далі. Але тут переможці банальной 
брутально мутузили переможеного ( чи просто захопленого). При тому на обличчях нападників 
не було помітно особливої насолоди. Лиш в одного була якась суміш торжества чи злорадства 
(мабуть мав особистий мотив), в іншого – звичайна злоба, а в третього – якесь тупе 
зосередження.

«Хто це?»–спитав я. «Тоже підараси!»–досадливо вздохнув Григорій. Він не зрозумів відразу 
мого запитання, бо я мав на увазі того, кого били. Але я промовчав, не бажаючи турбувати друга 
не зовсім доречною цікавістю. Зрештою, відповідь була вичерпно ємною. Як на мене.

Тортури до полонених неодноразово застосовувались обома сторонами конфлікту. І хоч 
витончених способів ні одна, ні інша сторона не винаходили, але й того вистачало, що жертв 
найчастіше просто тупо забивали. Руками, ногами, підручними предметами. Особливо не 
цурались. І, відповідно, перемагаючи на якийсь даний час сторона вдавалась до жорстких тортур 
військовополонених, а особливо політичних противників. Щоправда, в звіадистів це носило 
якийсь істеричний, а значить часто непередбачуваний характер. Мхедріонівці звичайних 
полонених не катували. Декілька звіздюлін, покричали для остраху, у якусь імпровізовану 
в’язницю до ранку закрили, вимагаючи викуп. На ранок такого відпускали, якщо родичі, частіше 
дружина з дітьми, приносила «поляну» вдвох трьох клумаках. Якщо ніхто не приходив і не 
передбачалось, такого виганялиз»тюрми» десь після обіду на всі чотири сторони. Інша річ – 
активні звіадистські функціонери, політичні супротивники. Цих катували довго. Особливо 



затятих, хто розстрілював мхедріонівців, також розстрілювали. Сам, щоправда, не бачив, але 
грузинські товариші приблизно таку схему розповідали. Та і звинувачувати їх я не збираюсь і не 
збирався тоді, хоча нрави були жорсткі. Треба було пильнувати за собою, щоб самому не 
опинитися у полоні. Бо тоді можна було сміливо приміряти на себе такі ж випробування. І 
завдати собі питання:»Чи витримаєш?». Так вже склалося в Грузії на цьому історичному етапі. 
Повинні ж колись настати часи, коли і вони заживуть нормально. Хоча… Росія цьому буде 
заважати будь якими способами. І цього теперішнього конфлікту, цієї усобиці уникнути було 
просто неможливо. Не виключено, що ми, українці, в даній ситуації вели б себе брутальніше. 
Грузини швидко самі втомлюються чинити насильство. Українці – ні. Грузини бояться Росії і 
можуть швидко здатися, якщо їх ніхто не підтримуватиме. Ми ж більш затятіші. Але, на жаль, і 
більш безпринципні – пристосуванці, манкурти, переродженці… Щоправда, у грузинів тут була 
дещо інша, міцніша позиція: цю культуру, більш стародавню та самобутну, зі своєю писемністю та
мовою, а також культурними і під культурними (часто неписаними, внутрішніми) традиціями, 
важче було асимілювати.

Що ж стосується тортур, що, начебто використовувалися мхедріонівцями, ВеВешниками та 
урядовими військами, то все це, повторюся, брехня. Просто дубасили тих, хто потрапив під 
гарячу руку. Взагалі жорстокість, як риса характеру, грузинам не притаманна. Навіть, я б сказав, 
навпаки. А те, що брат на брата і сусід на сусіда – нате ця війна і громадянська. Чи можливо таке
в Україні? Можливо. Але вантаж людського гніву повинен перевищити дуже великий рівень. І 
тоді, відповідно висоти цього рівня, і буде розжарювання такої війни. Народ набереться 
шляхетного гніву і почне вішати ментів по усій Україні одночасно. Ну, а також інших чиновників 
різного ґатунку і всього  рівня адміністрацій. Народу України потрібно самоочищення. Ця наша 
незалежність, чи псевдо незалежність народомколаборантом (особливо сходом і півднем) по 
великому рахунку не заслугована і не вистраждана. За неї непролито крові на жодному рівні. 
Хіба що невеличка частина нації виказала «декларацію про наміри»: голодуваннями 91го року, 
живим ланцюгом Львів – Київ, шахтарськими страйками та походами на столицю, якимись 
мітингами.Але поважна більшість народу проявила себе повіями. В готовості співпрацювати з 
будь якою владою та з будь якою стороною. Особливо це стосується теперішнього, в основній 
своїй масі вкрай зкурвленого селянства та мешканців невеликих містечок, райцентрів. «Нехай 
ідуть на чужі руки», «Моя хата з краю»… Першими завжди горять крайні хати, до речі. В разі так
званих історичних зрушень. Так було і так буде. Не нами придумано. Історія влаштована 
(напевно, Господом) так, що час від часу все повторюється. В той чи інший спосіб. Схаменіться, 
люди! Чому Кравченко просто відсунутий своїм спільникомпаханом Кучмою (а тепер ще й 
успішно при кінчений «самогубством»), а не роздертий на шматки розлюченим озброєним 
народом?! Чому мусорня, що просто зобов*язанапрацювати за ті податки, що ми сплачуємо, 
займається здирництвом гірше за бандитів? Чому вони співпрацюють з тими ж бандитами? І хто 
більший в країні бандит? Кисіль? Чи Суркіс? Чи може Медведчук ( і бандит, і агент)? Чи 
Янукович? Чи сам Кучма?

Але ж… історії (навіть сучасні) сусідніх країн нас нічому не вчать! Хоча вони просто лізуть в очі!
Часом «пересічний» українець вперто не хоче того розуміти, хоч бачить на власні очі. Тому 
Україну зробили радянською у 1920 році, тому морили голодом у тридцять третьому і сорок 
сьомому. Бо бидло було згодне. Народ вцілому погодився з більшовицькою окупацією. Саме 
народ український у переважній більшості, ото ж і в цілому, став на шлях колаборантства. Таких 
можна і голодом поморити. Погляньте, в сорок п*ятому і далі, Західну Україну, Західну 



Білорусь та Прибалтику голодом не морили. Тому що люди чинили спротив. Воювали зі зброєю в 
руках. Владу примушено було докладати значних зусиль для боротьби з повстанцями ( УПА, 
«Брутас лієтовас», айсарги», Армія Крайова). І щоб задобрювати народ, збивати певним чином 
хвилю підтримки серед безпосередньо не воюючого цивільного населення, мусили навпаки: 
лишати у спокої, не відбирати сільськогосподарські продукти, ще й завозити промислові товари 
«народного потрєблєнія», особливо у Прибалтику. Воїнам УПА навіть було чим поживитись в 
крамницях та, особливо, базах совєтской торговлі. І всі ці уроки істрії мешканцям крайніх хат 
треба пам*ятати!  Навіть зараз, коли ми існуємо при начебто незалежній Україні та (з понтом) в 
поки що мирний час.

…По зустрічній смузі підскочив на білій «Волзі» без передніх «крил» Гія Вашахідзе і повідомив, 
щоби ми їхали на нашу базу в інтернаті, весь український загін вже там. Я подумки рахував, хто б
там міг бути: Кавун, Тополя, Зелений, Студент, Крона, Макс?.. Може ще Ворон. Він хоч і не 
оклигав ще, і воювати не може, але намагається не відставати від своїх, щоб не залишатися 
одному в Тбілісі, куди він міг спокійно поїхати лягти у шпиталь.

Ми звернули до чайної фабрики, проскочили до воріт нашої «школи для важковиховуваних 
дітей». Під ворітьми нагнали наш «Поларіс» з вже порожнім пакетом. В дворі. На майданчику 
для бойової техніки стояли дизельний БРДМ, якийсь «66й» («шишига») і КАМАЗсамоскид з 
нашими снарядами у ящиках – повністю на один пакет, 40 штук. Десь іще в бортовому КАМАЗі 
мало щось залишитись, ящиків п’ятнадцятьсімнадцять. А на задньому дворі я помітив АТС59 з 
одиночною вертолітною ПУ С8К. Поруч стояла БМП1, теж доопрацьована: над гарматою 
незграбно розташувалася  також вертолітна ПУ С5К (57мм ереси). Ми в’їхали до двору і стали 
на своє місце, що покинули тиждень тому. Ступивши з кабіни на землю, відразу почули свіжі 
новини. Виявляється, що ті звіадисти якогось дідька розстріляли привселюдно (за іншими даними
– повісили) якогось американського громадянина, репортера, грузинського походження. Неначе б
то за шпигунство. Особливо дивного в самому факті події мало. Журналістів, репортерів, 
операторів, а тим паче, стрингерів час від часу відстрелювали, дубасили, підвішували, брали у 
заручники, тощо багато воюючих сторін на цій планеті. Та часто і не безпідставно. Під їх личиною
часто працюють розвідники (дійсно шпигуни) різних країн, та й деякі з самих журналістів чи 
репортерів , уповаючи на свою, неначебто, незаангажованість , нейтральність та недоторканність, 
стають джерелом інформації для протилежної сторони ( якщо працюють по обидві сторони 
фронту), навіть часто не підозрюючи того, або ж діляться інформацією з протилежною стороною, 
вважаючи, що та поділиться якоюсь цікавою для журналіста інформацією. А іноді і просто тупо 
торгують даними військового характеру. Особливо коли це пов’язано з даними тактичного 
характеру, що є швидкоплинними в часі і на які потрібно моментально реагувати. Вісе це – 
звичайна для таких локальних воєн картина. Як в Грузії, так і в колишній Югославії, 
Азербайджані, Латинській Америці, тощо… Так було, так і буде. Серед всіх цих «репортерів без 
кордонів» спецслужби пасуться, як ніде. І особливо вони за будь що намагаються втулити свого 
агента (як правило матьорого, кінченого) поруч з дійсно чесним, іноді до наївності, або 
хворобливо чесним журналістом, щоб потім звалити на нього, при нагоді, «всіх собак», а самому 
вислизнути «сухим з води».

Але в даному випадку звіадисти стратили дійсно невинну людину, щоїм дорого коштувало. І 
перш за все самому Звіаду Костянтиновичу. До речі, льотчика з останнього збитого  лише двома 
днями раніше урядового «Грака» навіть до самого визволення звіадівські контррозвідники, чи 



просто кати, не встигли не те що покатувати, але навіть більшменш побити. Щасливчик 
обійшовся декількома підсрачниками та запотиличниками. Хоч погрози до нього були серйозні, і,
враховуючи вдале застосування льотчиком бортової зброї, швидкого розстрілу в разі повальної 
втечі звіадистів йому не оминути. Але втеча, виявилось, буває настільки повальною, що і 
розстріляти своїх бранців звіадисти не встигли, аж біля в’язниці, райвідділу та воєнкомату 
з’явились активно агресивні місцеві мхедріонівці, що поспішали виручати своїх і встигли вчасно.

Але з тим журналістом чомусь вони встигли розправитись. Може сам Звіад так ненавидів колег, 
вбачаючи в них чи то конкурентів, чи просто зневажаючи… Ще й так привселюдно, навіть хтось 
там чи то вирок зачитав, чи просто спіч промовив. Дійсно, підтверджується теза, що 
громадянська війна – це політична демонстрація із застосуванням зброї. А то, як правило, 
обмежувались кулею у потилицю у підвалі чим десь на задах в’язничного двірка.

А якщо цей журналіст дійсно ще й американець, хай навіть десь трішечки і шпигун, то чи не 
доречніше звіадистам було б перед ним взагалі виставити себе якнайкраще: демократами та 
лібералами якимись ( хоча це може і звучить знущально: ліберал Кобалія!) Але все ж 
Гамсахурдія був легітимний, всенародно обраний Президент Грузії. І питання з приводу 
легітимності (якщо не сказати більше) були скоріше до Шеварднадзе, ніж до Звіада. І всі рухи 
проти нього того злощасного для Грузії січня 9293 року, в решті решт і призвела до всіх 
страждань народу.

Але ж… на все воля Господня! Зелений тоді після повернення до інтернату, лежачи на койці 
загиблого Селдома, сказав мені: «Слухай, Шкіпере! От в мене особисто немає почуття 
переможця! А в тебе є?..» В мене почуття теж були досить протирічиві.

«В мене таке враження, що ми не на тому боці воюємо! Або щось помінялось, або із самого 
початку було не так!»–вів далі Зелений. Я погодився, що все це схоже на істиний ритм подій. Ми 
воюємо проти грузинських, фактично, націоналістів, проти яких у даний час ополчилися і 
росіяни – наш основний і програмний ворог. А тут росіяни, тобто офіційна, регулярна російська 
армія, допомагають урядовій коаліції технікою та озброєнням, хоч і доволі підступно, та навіть 
здійснюють поліцейськозагороджувальні функції. Але ж почали ми цю війну тоді, коли наші 
союзники воювали проти росіян в Абхазії. Просто наявність в конфлікті третьої сторони, 
звіадистів, час від часу розвертало ситуацію в такий бік, що росіяни навіть ладні були 
підтримувати будь кого в Грузії проти звіадистів. Тепер росіяни мають хоч і обмежену в часі, але 
дієву можливість покерувати ходом подій якийсь час. Може провід у Києві не зовсім вдало 
вибрав союзника. Але ж тут теж вибирали, з чого було.

Але зараз нам важливо, так чи інакше, дійти до Зугдіді, а, як що повезе, той до Галі. З 
«Мхедріоні» ми тут починали, з ними повинні і закінчити цю війну. Там. Далі, через півторадва 
роки побачимо. Шевардзе ж до повалення Гамсахурдії у новорічних боях не має точно жодного 
відношення. Вже тепер він в це болото вліз, не зрозуміло чому. А от тепер, знаходячись тут, і, 
можливо, встрявши сюди всіма чотирма, як кажуть, він використає теперішню ситуацію на всі сто
відсотків. Просто зобов’язаний, бо немає іншого виходу. Мені здається, кацапи якимось чином 
вичавили його з Москви, ненавидять. Ну не міг він хотіти з відносно «теплої» Москви їхати до 
Грузії. Занадто добре він знає свій народ і його теперішніх ватажків. Ну на фіга йому на пенсії 
такий от гембель?! Писав би собі мемуари, мутив би щось з Горбатим у тих фондах… Але так чи 



інакше опинився в Грузії, очолив помираючу країну ( чи таку, що народжувалася?). Тепер йому 
тут до кінця бути, до смерті. Що буде далі? Дотисне він Абхазію, чи ні?.. Встигне хоч щось 
зробити, створити, побудувати?.. Чи дадуть Джаба з Кетуші та росіяни? Риторичні питання…

Щось подібне до Абхазії – у Придністров’ї. Тільки от Молдова не має змоги тиснути на 
Придністров’я. Придністров’я, в разі чого, може тиснути військовим чином на Молдову. Просто 
довго не дадуть. Але бліцкриг до Кишиніва і навіть Унген придністровським військам цілком по 
силах. Треба тільки утримати здобуте.

А от Абхазія – Грузія, тут шальки терезів більш схиляються на бік Грузії. Бо якщо тут 
встановити нормальну дієву державу, а не рекетирськоторгашеський «общак», тоді можна буде 
видресирувати нормальні невеликі збройні сили, які будуть в змоз вирішувати територіальні 
питання. В разі серйозного наміру з боку Тбілісі вирішити проблему окупованої території 
кардинально і швидко врятувати окупаційний режим в Абхазії може лише безпосередня пряма 
широкомасштабна агресія Росії проти Грузії. І вирішувати абхазьке питання треба , поки росіяни 
загрузли в Чечні. Й вирішення цього питання  треба прискорювати. У всякому разі тільки такі дії 
є доцільними. Поки що багато в чому ситуація в основному сприяє. Бракує грузинам рішучості та
самоорганізації. Чекати якесь «добро» з Європи або Вашингтону не примходиться.

Але тоді, восени 1993 року, ситуація була іншою, і наші міркування мали під собою деяке 
підґрунтя. Почуття переможців було майже відсутнє у всіх наших. Хіба що Кавун, Тополя та я 
відчували деяке полегшення, бо повернулись до втраченого раніше міста, відбивши його у 
супротивника.

Ми піднялися на другий поверх спального приміщення. В нашому «старому» кубрику зібралася 
вся наша нечисленна команда, що залишилася. Власне, з нових був лише Зелений та Крона, що 
весь час десь метушився. Макса я тоді так і не побачив взагалі, наші шляхи розминулись. Як і 
Студента. Останнього, можливо навіть на щастя, з огляду на те, що він витворяв.

Скоро мало вже бути дев*ять днів по Селдому. Переговоривши, спустилися вниз на перший 
поверх до штабу з*ясувати тактичну обстановку. Вона виглядала наступною. «Підрозділи» 
Кобалії , підтримані приблизно трьома десятками чеченців під командуванням Шаміля Басаєва 
( так доповіли «розвідники») та півсотнею  російських козаків «Всєвєлікого Войска Донского» ( з
приводу останніх я мав можливість пересвідчитись трохи згодом на власні очі) , зачепились за 
селище міського типу Абаша  ( на березі одноіменної річки – притоки Цхенісцкалі). Та частина 
горійської бригади, що підійшла, відкинувши супротивника, частина вевешників Ланчави, два 
БТР80 зі спецназом армії (той самий «офіцерський» спецназ) та всяка масовка «Мхедріоні», 
зайняли наш, східний берег й почали діяти ( просуватись потихеньку дрібними дозорами з метою 
визначити, чи є де ще, крім Абаші, супротивник. Тим часом звіадисти підтягнули артилерію, що 
відновила втрати, понесені під час боїв за Самтредіа.

Перед тим треба розповісти про огляд району цілей. Потрібно додати до попередньої картини , 
що перетнувши міст через Губісцкалі, ми попрямували оглянути недавній район оборони ворога, 
по якому ми також випустили декілька снарядів. «Опорний пункт» уявляв собю колишній пост 
ДАІ разом з рестораном та ресторанними прибудовами, перед яким було закопано Т55 та Д44. З
боку шосе, примикаючи до ресторану, стояла барикада з бетонних блоків. За ними знаходились 



залишки БМП1, що сильно обгоріли і досі сморідно чаділи. То тут, то там розкидані були 
маленькі окопчики для окремих стрільців, кулеметників, гранатометників; як для стрільби 
стоячи, але в основному для стрільби з коліна, всього десь з півдесятка. Окоп для Т55 стояв 
порожній ( танк таки встиг забратися геть). Власне кажучи, це був не окоп, а вирита в 
напівкам*янистому грунті бульдозером чи самоокопувачем самого танка яма й пепрд нею 
нагорнуто купу щебеню у бік ворога, тобто в наш б, східний бік, бік Копітнарі. Такий самий 
шанець,  лиш менший, був виритий метрів тридцять праворуч. Там стояла абсолютно 
неушкоджена «дивізіонна» Д44. Замок на ній був відсутній, але його швидко відшукали в річці 
метрів за тридцять від «лінії оборони».

Річку ж модна було перейти вбрід (максимум по пояс в ямах та не більш ніж по коліна в широких
місцях).  Під мостом зі звіадистського боку було помітно ( ось де собака порився!) сліди 
інженерносаперних робіт та валялася «тушка» ФАБ250 ( фугасна авіабомба вагою 250 кг) без 
підшивачів. Якби звіадисти не були б такі ліниві, то напевно висадили б в повітря  передовий 
підрозділ наших наступаючих разом з мостом. Чи хоча б міст підірвали б?.. Щоправда, наступу 
військ урядової коаліції це не спинило б, в кращому разі призупинило б. Щоправда ( знову ж!) 
атакувати  у лоба через міст не було ніякої потреби. Можна було б і трошечки з боку, нижче за 
течією, убрід перейти, не засоромитись трохи ноги замочити. А то і взагалі в обхід піти, але це 
вже порозумному.

У асфальті перед барикадою для БМП зяяла воронка глибиною десь біля півметра (більш ніж по
коліно) та десь метра півтора у діаметрі. Поверхня асфальту і бетону була потрощена й 
почеркана уламками. Все почорніло від тротилової кіптяви. Далі на майданчику для парковки 
авт ( позад ресторану) ще з десяток відмітин такого самого характеру. Видно, що авіація 
попрацювала НУРСами. Перед самим будиночком ДАІ були дві воронки меншого розміру, 
напевно від міномету, бо осколочні розчерки мали симетричну, чи майже симетричну 
гущину.Перед танковим окопом метрів за двадцять воронка була від «градини»(метр у глибину, 
два  у диаметрі). У стінках будиночка ДАІ було три отвори від РпГшних гранат (всередині будки 
суцільні руїни і згарище) та більший отвір – від «дивізіонки». Праворуч від ворожої гармати 
( яку, на відміну від танку, покинули) метрів за вісімдесят була воронка від «градини». Трошки 
ближче, метрів за півсотні, чотири відмітини від авіаційних НУРСів. Перед гарматою метрів за 
тридцять зяяла воронка від 120мм міни, встановленої, вочевидь, на фугасну дію. Бо глибина 
була десь сантиметрів тридцять (ну, тобто менше півметра десь) і завширшки десь метр двадцять.
Сліди осколків були тілько близько края воронки, а більшість їх залишилися у її глибині 
таприлеглому шарі грунту.

Весь внутрішній господарський майданчик, прилеглий до ресторану, був переритий розривами 
НУРСів. Посеред металічного хаосу уламків та залишків якихось бляшаних гаражів, складів та 
сараїв валялася на боку понівечена ЗУ232 («зушка»). Далі, за майданчиком ресторана, метрів за
сто, був розташований невеличкий гайок. А за ним – пагорб, порослий чагарником.

ДУЕЛЬ БАТАРЕЙ.

За гайком ми знайшли два окопи від 82мм мінометів (самі міномети були відсутні,– напевно все 
ж забрали з собю, не зважаючи на драп; але валялося зпівдесятка валіз від мін,  було з півдесяка 
воронок ві авіаційних НУРСів. Метрів п`ятдесят ближче до ресторану знову зяяла велика 



воронка від «градини»  На пагорбі був неглибокий шанець, де стояла кинута ще одна 85мм 
«дивізіонка». У самому пагорбі було з десяток воронок. Праворуч від гармати – сімвісім 
воронок від НУРСів ( з характрними розчерками розліту уламків вбоки й трохи уперед). Перед 
гарматою та ліворуч неї, метрів за тридцять, були воронки від наших «градин», чотири штуки, 
розкидані на таких же відстанях і одна від одної, а метрів за десять перед гарматою – воронка від
120м міни. Щит був пошкрябаний осколками, але крові на станинах не було – отже залога 
гармати встигла втікти, або ще якимось чудом вціліла.

Далі «за буром» знаходились позиції взводу 120мм мінометів (одного з трьох «самоварів» 
звіадисти поквапом покинули,–він напівлежав, спершись на двуногпафета та застрягши шаровою
опорою у опорній плиті). На позиції панував безлад. Крім порожніх скринь від мін валялося 
покинутими дві повні. Валялася і скриня з ЗІП, яку ми відразу підібрали. У радіусі десь півсотні 
метрів я знайшов дві своїх воронки, та з півтора десятка воронок від НУРСів та 120мм мін на 
фугасній дії.

Треба враховувати, що для такого типу війни ( локальна громадянська напівпартизанська) та 
відсутність оптичних приладів ( і узагалі приладдя) та засобів як радіо, так і дротового зв’язку 
точність ураження цілей була досить прийнятною. Досягався результат вогню( та і маневру 
також) досить невеликою витратою боєприпасів. Супротивник припиняв бойову (вогневу) 
діяльність і залишав вогневі позиції чи ( та) відступав. Грузина не обов’язково поранити чи 
контузити ( я вже не кажу – вбивати). Достатньо, щоб снаряд розірвався метрах у двохстах від 
нього, щоб він втік, припинивши будь які спроби вести вогонь у відповідь. При першій же нагоді 
кидалося і важке озброєння. А якщо в підрозділах не було українців ( або ж, на протилежному 
боці, чеченців з росіянами), то грузинські артилеристи при першому ж розриві неприятельського 
снаряду припиняли вогневу діяльність і виконували дію «Залога, в укриття!», простіше кажучи 
розбігаючись від гармати ( взводу, батареї) в різні боки на безпечну, за їх думкою, відстань. 
Щоправда, ні разу не бачив, щоб покинули пораненого. Повертались до гармат лише десь через 
годину, боязко, лиш для того, щоб зачепити їх за тягачі, якщо такі були. Котити вручну грузини 
теж гидували. Найчастіше покинутими я бачив саме буксирувані гармати та гаубиці. Іноді – 
120мм міномети («полкові»).

Щоправда, після боїв абхазької кампанії нечисленна краща частина грузинських вояків, як 
ірегулярних так і регулярних, поводила себе якось краще. Взагалі, якогось такого «звірячого» 
відношення до цивілю я не побачив. Не знаю, про що там патякали американські, російські та 
інші «голоси» та їм подібна сволота (на зразок звинувачення сербів у масових зґвалтуваннях, 
включно до великої та дрібної рогатої худоби), але тут вони явно брехали. Навіть звіадисти при 
всій своїй неврівноваженості, крім пограбувань родин політичних супротивників («Мхедріоні», 
гвардійці та шеварднадзевці) та катувань і страти окремих осіб не дозволяли собі скотитися до 
знищення співвітчизників. Взагалі, всі репортажі носили масово перекручений характер. Тому не 
тільки вище політичне та військове керівництво Грузії, але й пересічні, рядові учасники бойових 
дій сприймали критично (м’яко кажучи) не тільки ОРТ чи НТВ(само собою, що росіяни брешуть),
але й західні «голоси». До їхніх коментарів оцінки робилися або зовсім протилежні ( тому, на що 
спонукали їх автори репортажів), або взагалі навіювані оцінки «відфільтровувалися». Щоправда, 
невоююче «мирне населення» по тупості своїй вірило більшості радіотелевізійної брехні. Іноді, 
як вже згадувалося, прагнення супротивників «співпадали», як це вже трапилося з розголосом 
російськими ЗМІ про висадку на абхазькому березі «полка українських націоналістів зі Львова», 



тоді, як насправді аж у Тбілісі «висадилося» з пасажирського лайнера всього лиш одинадцять 
добровольців, з числа яких не те що львів’ян (їх було двоє), а взагалі західників було лиш троє. 
Єдине, що звернуло на себе увагу, це оперативність подачі матеріала – майже на випередження. 
Напевно, первинну інформацію надали з бориспільського аеропорта. Ы не факт, що саме 
репортерам у першу чергу.

Але ЗМІ не могли обдурити весь широкий загал населення. Весь масив «інформації» лише 
формував негативне ставлення «аудиторії» не лише до країнхазяїв цих ЗМІ, але й до самих 
представників преси та телебачення, особливо у прифронтовій смузі. Провокувало не лише 
принизливе, але й часто агресивн,е поводження до репортерів та операторів, стрингерів у зоні 
бойових дій. Втім, приходиться визнати, цілком виправдане поводження. Загибель представників 
ЗМІ у зоні бойових дій спровокована, підготовлена в першу чергу саме тими особами, що 
редагують, готують текст для ведучоо новин і також тим, хто даний коментар замовляє. Так, що 
рахунок родичі і колеги загиблих репортерів та операторів повині виставляти здебільшого не 
бійцямфронтовикам чи навіть тим, хо зачищає та охороняє тили, а саме тим, хто озвучує та 
редагує коментар з екрана телевізора. Напевно, тому і стратили звіадисти того небораку
кореспондента американогрузинського походження, що занадто вже його роботодавці 
забрехались.

Можу від себе лише порадити та закликати й усіх інших, хто занадто вірить своїм ЗМІ: 
сприймайте їх патякання критично! Завжди завдавайтесь питанями: «Чому б це?.. До чого це?..   
Чому саме так?..»  Бо ж їхня брехня у девёяноста відотках проста й неускладнена зайвим сенсом.
Ті, хто застосовує брехню проти «аудиторії», вважає її «лохами», «бидлом», тощо. Себе ж 
вважають посвяченими у велике знання, широкому загалу недоступне.

/ Приклад з іншого часу: «помаранчової революції».Два Дмитра, Джангіров та Корчинський, 
отримали «спущене» від Медведчука, тодішнього голови адміністрації президента Кучми, 
замовлення «мочити» Ющенка з екранів телевізорів.За що хлопці, порадившись ще з деякими 
спеціалістами зі сторони, узялися з неабияким завзяттям. Був задоволений Кучма, він дуже 
любив ці «п*ять хвилин ненависті», посміювався і потирав руки Медведчук: до нас доходила 
інформація з «адміну», що вони там усі просто щасливі! Між тим рейтинг Ющенка зростав прямо
пропорціонально підвищенню градусу «мочилова» двох Дмитрів. В результаті на момент виборів 
Ющенко реально був недосяжний для конкурентів. Я доповідав Корчинському про «невтішні» 
результати моніторингу. Відводячи погляд та ледь посміхнувшись у вуса, Дмитро промовив:Не 
переймайтесь, Шкіпере!» І він був правий, з якого боку не підійди. Собі дорожче переконувати 
зарозумілого старого КГБшника та червоного директора, з одного боку. З другого, хай все йде, 
так як іде – бо це, з рештою, історично справедливо, що вони впадуть. З третього боку – обидві 
сторони справедливо платять за роботу. Медведчук з Кучмою отримали задоволення від 
витончених телезнущань над Ющенком ( а моральнопсихологічне задоволення – це дуже багато),
а Ющенко, чи хто там за цим всім, гарантовано отримали потрібний резуьтат. Так, що все 
справедливо: всі отримали бажане./

Це не значить, що новини треба взагалі не слухати та не дивитись.Просто треба лиш враховувати,
що вони вас дурять. Навіть тоді, коли іноді говорять правду! А іноді вони просто наївно брешуть,
як діти.



Звичайний приклад того, що ви бачите своїми очами зараз у Росії, просто перед собою: президент
Росії – чекіст. До речі, агентуриствербувальник за спеціальністю, роботою якого, образом 
думки, вірою було схиляння до зрадництва, зради своїи батьківщинам громадян інших держав. І 
що, Путін відрікся від своєї шпигунської релігії, ставши начолі такої величезної території? Ні, він
тільки вдосконалює своє ремесло, як і решта його менших підлеглих: усяких прем*єрів, віце
прем*єрів, міністрівкапіталістів, московського пархату, тощо. Тільки тепер він у особистому 
спілкуванні вербує лише голів інших держав, а народи намагається вербувати великим оптом, з 
телевізора. Обіцянками, солодкими посулами, зрештою шантажем та погрозами…

Друга особа у державі – чекіст, третя – так само. Всі поводять себе, як чекісти. Як агентуристи. 
Всі вербують, схиляють до зради.  Ви повірите тому, що говорить або робить чекіст? Та він 
іправду буде говорити лиш тому, що це йому чомусь вигідно. А що ж говорити тоді про довіру 
всій такій державі?!  «По справах рук їх пізнаєте їх!..»–сказано у святому письмі. А що, ми не 
бачили «справ рук їхніх»? Не бачили ніколи? Навласній шкурі не відчули? От звідци і парадокс: 
кого завгодно можна поставити на чолі держави, обрати якимось провідником, але не поліцая і не
шпигуна. Інакше рано чи пізно – знову ГУЛАГИ, голодомори, геноцид, «скованиє одной 
цепью»… І все ж це виднео неозброєним оком. Шануймося ж, браття!

Про поліцаїв я вже не говорю. Кравченко – національний герой?!.. Тоді вибачайте! Як в анекдоті 
паро Вовочку: «…Машка – не проститутка?!.. Ну, вибачаайте!..» Які герої – така й нація. І знову
ж згадаймо історію. Коли Наполеону натякнули, що непогано, можливо, було б нагородити 
найвправнішого шпигуна Франції тих часів Фуше за дійсно досить істотні заслуги перед 
французьким урядом орденом Почесного Легіону, Бонапарт здивованообурено скрикнув: «Ви 
що, з глузду з*їхали!?.. Тільки грошима!»

Ще хотілося б додати самим «лицарям плаща та кинджалу», а також поліцейській псарні: так, 
ваша робота потрібна, так, ваша робота брудна. Але ж знайте своє місце! Україна – не Британія, і
в нас псів садовити за стіл разом з людьми м*яко кажучи не прийнято.

Але ж припинимо  цей черговий ліричний відступ й повернемося до Грузії 1993го року. 
Оглянувши покинуту оборону, оцінивши результати вогневого впливу на неї, її приблизну 
ефективнысть, поставивши себе (гіпотетично) на місце обороняючихся та прикинувши свої 
перспективи у цій ролі. Після цього сіли в авто та повернулись на базу. На базі уточнили 
тактичну обстановку. «Мхедріоні» взялися за зачистку Самтредіа. Двох якихось неборак вже 
допитували на першому поверсі у великій кімнаті штабу. Стіни вже були дещо перемазані 
кров*ю. Щоправда, весь лемент точився грузинською – з коридору, де ми оглядали артилерійські
боєприпаси: трофейні та поповнення, нічого зрозуміти було неможливо. А я за цей час вивчився 
лише рахувати до десяти, привітатися, подякувати та попросити води.

Серед покинутих відступаючими звіадистами документів я виявив грамотно виконані від руки 
російською мовою картку вогню двох гармат, танка й БМП, схеми наступу окремих стрілецьких 
відділень та окремих взводів, абриси місцевості, схемиплани міста, тощо, виконані згідно 
Бойового Статуту Сухопутних Війсь СРСР(відділення, взвод, танк). Зрозуміло, що росіяни були 
й на цьому боці, і не лише в якості екіпажів окремих бойових машин (БМП, танків, гармат та 
минометів).



Між тим родин звіадистів мхедріонівці не чіпали. Коли ж відступали ми, то якийсь 
інтелігент«очькарік» провів Григорія й мене дворами до нашого МАЗаавтокрана, й вони з 
Григорієм про щось перемовлялись. «Ти знаєш,–сказав пізніше Гргорій,–це хороший хлопець. 
Тільки от впертий звіадист…»

«Як?!—отетерів я .

«Панімаєш, я папрасіл єго прісмотрєть за моїмі папой і мамой. І іх квартірой. Подлєцов вєдь 
много. І ідіотов… Я єго виручал раньш. Теперь он – меня. А корда ми вєрньомся, я постараюсь 
єму помочь… Да, он звіадіст, а я «Мхедріоні», но ми всєгда должни оставатися людьми. А война 
в любом случає должна корданібудь закончіца, кто би із нас ні побєділ… Ми всє – грузіни.»

«Так, напевно ти правий»,тільки й спромігся сказати я. Але уся ця війна між самими грузинами 
мені видалась тоді на хвилиною якоюсь жахливою нісенітницею, виставою абсурду зі злими 
клоунами, абсурдним фільмом, трагічною помилкою. Хоч, щоправда, оглянувши оточуючу 
дійсність, об*эктивну, так би мовити, реальність, я все ж пересвідчився, що відбувається усе за 
діалектичноісторичними законами. Інакше на той момент і не могло бути.

Частина 32.

ПРОТИБАТАРЕЙНА БОРОТЬБА

Свою точку зору до опонента треба доводити
спокійно, систематично та методично,
враховуючи поправки на температуру,

тиск та нарямок вітру.
«Таканот крав» ЦаХаЛь

Але уся ця війна між самими грузинами мені видалась тоді на хвилиною якоюсь жахливою 
нісенітницею, виставою абсурду зі злими клоунами, абсурдним фільмом, трагічною помилкою. 
Хоч, щоправда, оглянувши оточуючу дійсність, об*эктивну, так би мовити, реальність, я все ж 
пересвідчився, що відбувається усе за діалектичноісторичними законами. Інакше на той момент і
не могло, власне кажучи, бути. Але наступні штрихи миттєвостей… Миті, вихоплені з суцільноо 
потоку подій… То це нічне частування українського чи то кондотьєра, чи то волонтера 
(аргонавта, одним словом) біля під*їзду кутаїської багато. В життя не буває перемог,–казав 
старий самурай молодому,зз Все моє життя—лише черга поразок.»… Але ж того не може бути. 
Перемога завжди є! Вона – поруч, вона  поряд! Просто ми лише асистенти… Ми отримуэмо свою
перемогу над буденністю, «звичним» перебігом подій, життя, обридлим «битом»… «…Труднєй 
всєго всєгда побєда над собой!..»

Свою перемогу я отримав пізніше, коли повернувся додому. Але зробив я її в Грузії. А ще її 
зробили Цвях, Білий, Довгий… І багато інших. А може ми отримали перемоги раніше, коли не 
запишились байдужими. «…Тече річенька, не величенька: схочу – перескочу! Віддайте мене, моя 
матінко, за кого я схочу!..»–наспівує мені іноді стрілець Довгий.

Наші втрати ніколи не були безсенсовними. Навіть тепер, коли УНСО, здавалося б, не існує. Але 



кацапське поліцайство все ще лякає (і буде ще довго лякати) нами «широкую расійською 
общєствєнность». Не останнім чином завдяки супротивнику, його ресурсу, УННСО свого часу 
стало політичним, навіть дещо культурологічним, а тепер й історичним чинником. І завдяки 
нашим втратам, нашим жертвам. Це не той брудненький парторг «Південмашу», зрадливий та 
пацючливий, проклав дорогу на Кавказ, чи боягузливий Кравчук, чи навіть ті начеб то демократи,
що мають начебто прийти їм на зміну. Вони не здатні. Здатен лише «АРГО»! І він це зробив. Ми 
зробили це! Аріїнськобанківська пацюченя не здібна. Вона боїться нас. Тому що ми такі сильні? 
Ні. Тому, що ми – добровольці, тому, що ми – волонтери, тому, що ми – сміємо! Псміли і 
посміємо ще і ще без кінця. Можна когось із нас посадити, можна – вбити. Але ми будемо 
завжди: кондотьєри, ландскнехти, волонтери(це слово спаскудили останнім часом), і завжди буде
наша справа. І завжди буде потреба в нас.І завжди буде живий наш дух. Ще будуть українські 
«барбудос», почекайте. І традицій нам не займати! І не лиш від Сагайдачного, а й з радніших 
часів. Абсолютно невідомо, чи побудують ці людці крейсер «Україна», але крейсер «Арго» ми 
вже побудували, так чи інакше.

Тим часом звіадисти, підтягнувши додаткову артилерію і розташувавши гармати на напівпрямій 
наводці десь північніше Абаші, почали шмаляти по житлових кварталах Самтредіа, очевидно 
намацуючи якусь важливу для них ціль. Одначе ці мої розмірковування заперечили і Лежава, і 
Вашахідзе, і ще декілька зовсім нерядових бійців, стверджуючи, що звіадисти палять з гармат 
просто виміщуючи злобу за поразку, просто, щоб когось тут вбити на цій стороні, в самому 
Самтредіа. Я спочатку не вірив. Те, що «об’єднаний штаб військ урядової коаліції» ( тобто 
збіговисько ментів, вевешників, мхедріонівців і, можливо, армійців розташований знову в 
ментівському міськвідділі, який можна знайти навіть на туристській карті, звіадисти не знати не 
могли. Хоч одна мапа в них бути та мусила! Зрозуміло, ЗУРС (він же НУРС, він же – «Поларіс») 
– система неконкретна. Але гармата та міномет за визначенням зброя дуже точна. Чому ж тоді 
шмаляти по крайніх п’ятидев’ятиповерхівках міста з абсолютно мирним населенням?! 
Підозрюю, що у звіадівських артилеристів не було на тих гарматах не тільки панорам, не тільки 
оптичних прицілів прямої наводки, але і елементарних механічних прицілів з бульбашками рівнів.
Але може дійсно була злоба, просто злоба на людей взагалі. Відповідно наводили вони по стволу 
й «ловили» розриви своїх снарядів на стінах та дахах багатоповерхових житлових будинків. Але 
якщо снаряд перелітав хоч трошечки дах будинку, то він улітав навіть не у середину міста, а 
взагалі мінімум на його східну околицю. Але у подвір’я нашого спецінтернату для малолітніх 
порушників ні один снаряд так і не залетів, хоча я дуже того побоювався. Нічого не долетіло і на 
чайну фабрику. Не чути щось було і про падіння снарядів у приватному секторі забудови, не 
дивлячись на те, що якраз десь там повинні були падати снаряди. Але в середині міста 
розривались лише ті стрільна, що потрапляли в проміжки між крайніми житловими будинками 
західної околиці. Добре що калібр гармат обмежувався вісімдесяти п’ятю міліметрами 
розповсюджених в Грузії «дивізіонок» Д44. Десь ще наче була одна чи дві 122мм гаубиці М30 
зразка 1938 року, але до них чи то не було снарядів, чи то просто по п’яні звіадисти попалили 
порох з гільз. Мені іноді здавалось, що аборигени взагалі ні про які наслідки, навіть шкідливі для 
себе, не думають. Поки що вони тицькали по одному снаряду у десять хвилин (приблизно, певна 
річ!). Але почали з*являтися жертви серед місцевого населення. Це явище посилювалося дивною 
звичкою грузинського народу, особливо того, що мешкав у багатоповерхівках. Як тільки 
зчинялася стрілянина, або й артилерійська канонада, рев танків, та літаків, вони  всі, ці мешканці,
вивалювали юрбами на балкони та лоджії і починали спостерігати за всім відбуваючимся, як за 
якоюсь театральною виставою. Й це замість того, щоб ховатися по підвалах та нижніх поверхах. 



Подібна поведінка і так провокує озброєних людей хоча б просто жахнути юрбу, щоб всі 
забігали, чисто з «хуліганських спонукань». При більш серйозних бойових діях в місті подібна 
поведінка буде провокувати сторнуагресора на обстріл юрби ґаволовів чисто зі спонукань 
безпеки, оскільки серед таких натовпів частенько ховаються ворожі снайпери, гранатометники та
інші смертельні загрози. Але у грузинському середовищі таких загроз не існувало апріорі. Тут 
навпаки, панувала ситуація якоїсь празності чи видовищної цікавості. Зрозуміло б, 
фотографували. А так… До речі, навпаки, мешканці приватного сектору відразу з початком 
канонади та падінням першого снаряда «займали позиції» у підвалах та погребах, або ( значно 
рідше) навіть у заздалегідь виритих в дворах щілинахокопчиках. Але багатоповерхові квартали 
Самтредіа займали велику площу. І щоб помститися самтредійцям за свою поразку, звіадисти 
«ганяли» розриви по усьому місту. Навіть на залізничний вокзал пару снарядів прилетіло. До 
речі, на привокзальному майдані так і валялись залишки урядового Т72. Екіпаж був набраний з 
українців, що служили на той момент в російській армії, у батумській мотострілецькій дивізії. Всі
троє – офіцери взводноротної ланки. Під час нерозберихи відступу їх десь на вулицях Самтредіа
підпалили. Машина горіла, алек двигун ще працював і танк їхав. Хлопці виїхали з житлових 
кварталів на привокзальний майдан  і там командир з наводчиком вискочили з палаючої башти, 
але їх так само палаючих зрізали автоматнокулеметними чергами звіадисти. А механікводій 
вискочити чи не встиг, чи просто не зміг. На цих танках (Т64,Т72,Т80) зі 125мм гарматою і 
люком механіка по центру вискочити не можливо коли гармата дивиться прямо над тобою. 
Навіть відкрити люка не можливо. Тому коли треба їхати попохідному, гармату повертають на 
200 ЛІВОРУЧ АБО ПРАВОРУЧ. Бо інакше механік і голови не висуне. Рвонула боєукладка. 
Башту відкинуло метрів за тридцять через майдан стволом поперек тротуару. Корпус наче хтось 
схопив за корму і роздер навпіл. Гусянки розстелилися чомусь рівнесенько через півмайдана від 
пошти і до середини клумби. Від двигуна, трансмісії та інших внутрішностей нічого не 
залишилось. Залишилось з лівого борту три обгорілі катки, з правого – чотри. За день перед тим я
бачив цих хлопців живими і веселими, впевненими у собі. Такою дуже нелегкою виявилася доля 
офіцерів – танкістів колишньої радянської, а тепер – російської армії. Така доля «іноземного 
військового спеціаліста», найманця або добровольця. Ми повинні рахуватися і з такою смертю, 
коли тебе ніхто не згадає. Але ми мусимо прямо дивитися в очі долі. І хто з нас  залишиться 
живим, той буде завжди пам’ятати загиблих товаришів ( і не товаришів), котрих поховав 
власними руками. Або бачив на власні очі кінець їхнього земного шляху. Міямото Мусасі у «Го 
рін но сьо» ( «Книга п’яти кілець») сказав: «Самурай кожної миті має пам’ятати, що шлях 
самурая – це шлях смерті. Так чи інакше, рано чи пізно, на самурая очікує один кінець – 
загибель». Це ж саме стосується й нас, коли ми ступаємо  на «тропу війни». Перебуваючи на 
нових, невизначених теренах, у такому ж собі «прикордонні», ми повинні весь час враховувати 
об’єктивну реальність.. Налаштувати свою психіку на прикордонний «режим роботи». Та до того 
ж не заважає пам’ятати і про «вищі сили». У прикордонні ж бо торкаємося Духа Святого. Таким 
чином, ступаючи на цю дорогу, роблячи по ній декілька кроків, ми стаємо на певну відстань 
ближче до Царства Небесного. Повертаючись потім з війни, я з трохи огидливим подивом на 
людську масу Києва та Одеси, що вовтузилася, якось ворушилася, як купа вошей. Душа 
передчувала невдовзі занурення, опущення в цю масу і небезпеку залишитись у тому болоті 
назавжди. Тоді ж я відчував щось подібне до жалю до цієї маси ( зневаги ще не було). Вони ж бо 
були людьми, а не дано їм було випробувати себе. Їм не дано було піднятися над собою бодай на 
чверть власного зросту. Вони навіки  (Навіки — який жах!) погрузнути у всій цій повсякденній 
вовтузні. До самої смерті. І смерть для них не є, власне кажучи, смертю, як такою. Просто 
людина у якийсь момент перетворюється на істоту. Потім істота – на рослину, а рослина – на 



гумус. І зовсім непомітно, повільно. Ці істоти знають навіть ходити до церкви на Воскресіння 
Христове. Святити «паски» та ще яйця. Що в церкві треба покаятись. Чи, принаймні, подякувати
Господа за те, що має і що не стало гірше. Їм навіть не відомо, що таке каяття, хоч би й навіть 
нещире. Не відоме, як явище. Деякі представники цієї торгашеської популяції можуть ще піти до 
церкви щось попрохати у Господа. Або спробувати за звичкою виторгувати. Але не більше. Мені, 
до того, як я зробив перший крок у «прикордоння», теж багато чого не було відомо.

Між тим мої роздуми перервала пожвавішала канонада артилерії зза Абаші. Серія розривів 
розкотилася десь «недалеко», метрів за сімсот – вісімсот. Я постарому очікував, що вони 
мусили б прекрасно знати, де знаходиться інтернатбаза «Мхедріоні». Тим більше, що наша 
школа ( два великих чотириповерхових будинки: спальний та учбовий корпуси, спортивний 
майданчик, географічний майданчик, майстерні, присадибна ділянка, гараж) – величезне 
господарство десь двісті двадцять на двісті метрів,–являла собою досить апетитну ціль. Я 
придивився до мапи – «кілометрівки» і визначив, що навіть на ній квартал інтернату був 
позначений в масштабі карти. Як окремий квартальчик! Я з’їжачився – був би там нормальний 
артилерист, від би нас швиденько намацав би навіть без панорами, зі звичайними механічними 
прицілами. Це не кажучи вже про карти масштабів 1:50000 та 1:25000 а також плани місцевості 
1:10000! Тепер можна вважати очевидно, що мап у звіадистів не було. А якщо і десь були, то 
вони ні бельмеса в них не смислили. Та й ставлення до того було наплюйське. В штабі у Гії 
Вашахідзе висіла здоровенна мапа 1:50000 ( «простирадло»склейка на всю стіну). Призалишенні 
нами Самтредіа тиждень тому підлеглі Гії забули цей витвір мистецтва ( Гія Вашахідзе у Тбілісі 
двісті доларів плюс поляну відстібнув російському офіцерові, що склеював її). А на ній була уся 
територія Західної Грузії разом з Абхазією та частиною Аджарії. Щоправда, без тактичної 
обстановки. Коли ми в результаті нашого контрнаступу повернулись на базу в інтернат, карта 
висіла на тому ж місці. Навіть фіранка була так само дбайливо загорнута. Я час від часу 
замислювався над цим феноменом. Невже серед звіадистів не знайшлося того, хто умів читати 
карту. Та хоча б не читати, а просто дивитися на неї. Я згадував себе малим, як мені подобалося 
розглядати різні карти, на яких навіть не було рельєфу: політична карта світу, карта Радянського
Союзу… Особливо мені чомусь була цікавою карта Кіровоградської області. Вона містила 
розклад корисних копалин області майже всі річки та водосховища та лісові масиви. По краю 
навіть була градусна міра географічних координат: широта, довгота…  Звіадисти навіть не 
спалили і взагалі ніяк не пошкодили цю величну карту. Тобто навіть не проявили до неї цікавості!
А може навіть тієї фіранки, якою була закрита карта, не відсунули. Вони просто можливо 
подумали, що то просто така штора. Для солідності. Справедливості за ради треба зауважити, що
москалі не лише спалили б карту, але поплюндрували б меблі та насрали б і на стіл, і на крісла, і 
навіть на стелю. У військових спогадах Дмитра Лози «Танкіст на іномарці» про другу світову цей
танкіст – «германіст» після огляду районів Відню, захоплених нашою піхотою був вражений, як 
купа гімна може бути відносно акуратно приліплена до стелі!? Виявляється, в цьому кацапи – 
великі кмітливі вигадники. Певна річ, срати на стелі неможливо фізично внаслідок земної 
гравітації. Тому, як з’ясувалося шляхом підглядання, російські піхотинці срали на таці або 
широкі блюда, а потім, забравшись на прилавки або столи чи ще які «стратегічні висоти», 
вправним метанням приліпляли свою кучу на стелю майже у «першозданому» вигляді. От вам 
інстинкт завойовника!

Нам же тут боятися залишалося тільки шального снаряду А снарядів було не так вже й багато що
в них, що в нас.



Між тим починало темніти. З міста прийшли чергові новини про жертв. Купа людей стояла на 
балконі, осколковий снаряд влучив у стіну поруч них,– двоє вбитих, шестеро важкопоранених. 
По місту ж, то там, то там лише декілька поранених осколками, та й то не важко. Гія Вашахідзе 
спитав мене, чи не можна чого не будь вдіяти. Я зазначив, що відомостей про розташування 
ворожих батарей у нас немає. Треба висилати на лінію зіткнення спостережно – командний 
пункт: розвідниківкоректувальників з радіостанцією або дротом та телефонними апаратами, 
віднайти на місцевості ті гармати, а може й танки, і відкоректувати вогонь по них. А так ми 
можемо витрачати снаряди лише навмання, «по квадратах». З тією різницею, що знаємо своє 
розташування, маємо приціл та таблиці стрільби, а також топографічну карту.  До речі, слухаючи
канонаду та власні роздуми, ми з Григорієм, сидячи під пакетом направляючих над своєю 
картою, прикидували, де б звіадисти могли б поставити свої гармати та міномети. Виходило, що 
підходящих місць не так вже й багато. Стріляти, не бачачи цілі безпосередньо, для грузинів 
видавалось нісенітницею. Вони, хоч вбий, не могли зрозуміти того, що артилерія (а міномети – і 
поготів!) лише так і стріляє на «справжній» війні. Але зрозуміти те зміг лише фізик – математик 
Григорій Лежава. Всі інші, не звертаючи уваги на серйозність ситуації, вперто займались 
«зпрощенством», якщо не сказати – примітивізацією бойового процесу.

Гія сказав, що це – дурна морока: треба просто висадити по Абаші скільки залишилося у нас 
снарядів, завтра все одно привезуть. В Абаші все одно дев’яносто відсотків звіадистів. Вони 
вбивають наших мирних, ми будемо їхніх. Іноді мені здавалося, що він дивиться на нас, 
артилеристів, як на якихось схоластів. Результат потрібен був тут і зараз наявними засобами.

Вечір був тихий і теплий, ми добре повечеряли ( мені іноді здається, що в Грузії не буває 
несмачної їжі), ситуація навряд чи змінилася б, якби ми кудись поїхали на передову. Скільки б 
часу пішло б… Тим часом і наш «почт» (розвідникизаряджаючі) розбіглися по домівках 
з’ясовувати, чи не нанесено якоїсь шкоди близьким щойно вибиті з міста звіадисти.

Я просто посеред двору подалі від усяких залізяк розставив і зорієнтував бусоль, забив під нею 
білий кілок, який узяв з географічного майданчику. Узяв кутоміра по лівому краю спального 
корпусу. Вирішив на всякий випадок узяти його за запасну точку наводки. Потім навів бусоль на 
район, звідки звіадисти вели артилерійський вогонь. Підкликав Григорія і Алмаса. Григорій став 
за бусоль, а я дістав секундомера. Спалах – старт! Гуркіт – стоп!.. Спалах – старт! Гуркіт – стоп!
І так чим більше – тим краще. Тихий теплий грузинський вечір кінця жовтня. Красота! 
Чутливість впритул до меланхолійної. Іноді, дивлячись на зоряне небо, валяючись на матрасі під 
пакетом, здається, що відчуваєш, як дихає світ. Але ж… це умови, що впритул наближені до 
табличних умов стрільби: температура повітря (приблизно нехай!) плюс п’ятнадцять за Цельсієм,
вітер (і приземний, і на балістичній ділянці польоту) дорівнює нулю! Практично непорушна 
атмосфера – мрія будьякого артилериста чи ракетника! Тільки мріяти реактивщику про такі 
умови! У таких випадках точність стрільби значно підвищується навіть при скороченій 
підготовці даних. Навіть звичайно притаманне «Граду» велике розсіювання також дещо 
зменшується відсотків на 25. Швидкість звуку також майже таблична для 15 градусів тепла і не 
коливається у зв’язку з  поривами вітру на різних висотах. Так само вологість становить ті самі 
п’ятдесят відсотків. Стріляти можна практично на топографічних даних, знятих з карти. Стріляй
до несхочу! Я вирахував середній відлік секундоміра і помножив його на триста тридцять метрів 
на секунду.  Відстань вийшла біля шести з половиною кілометрів. Точніше6452 м. Але у цьому 



«повіствуванні» вона – не головне! Алмас  під’їхав «Градом»(власне, виїхав зза рогу і 
розвернувся) ставши панорамою над кілком. Приціл поставили табличний, кутомір – по зрізу 
удинку спального корпусу. Хоча останнє було й зайвим. Можна було не заморочуватися і ставити
кутомір 3000 і стріляти, як звичайну напівпряму наводку. Вирішили для початку дати групу в 
п’ять снарядів. Я пішов до штабу на перший поверх учбового корпусу і запросив Вашахідзе, 
Тополю та Кавуна полюбуватися вечірнім залпом «Града» зблизька. Ми вийшли на ганок. Я 
підняв прапорця – Алмас поклав руку на ПУС. Коли горизонт у черговий раз блиснув 
звіадистським залпом, я дав відмашку прапорцем, і Алмас повернув ключем. І півдесятка 
реактивних снарядів понеслись до хлопців Кобалії, доносячи до них нашу незгоду з їхніми діями. 
Запитаєте, чому я чекав спалаха на боці супротивника? Певним чином це заважало їм точно 
визначити  по слідах ( вогняних хвостах) наших реактивних снарядів наше місце розташування. В 
момент власного залпу вночі вони самі трошки глохнуть й від спалаху на кілька секунд трошки 
втрачають зір. А оскільки вони всі там на своїй вогневій позиції скупчились, то відповідно і наш 
короткий залп вони слабо роздивляться, якщо роздивляться взагалі. Поперше, до цього вони не 
були готові. Вони просто з «хуліганських спонукань» заважали спати порядним людям, що 
вигнали їх зі свого подвір’я за п’яний ексгібіціонізм та іншу погану поведінку.

Щоправда, Гія Вашахідзе, ошелешений таким близьким сходом «ересів», побоюючись, що 
звіадисти, засікши, кінецькінцем нашу стартову позицію, вріжуть заразом і по інтернату. Хоча я 
усе більше і більше впевнювався, що чекати рівної відповіді (якщо і взагалі чекати) від звіадистів 
вже не треба. Якщо вони навіть стратегічну карту командира самтредійського «Мхедріоні» не 
забрали, а може і навіть не побачили, то далі можна взагалі особливо не хвилюватися. Але доводи
Вашахідзе були слушні, і ми, прихопивши бусоль та карту, утрьох поїхали на чайну фабрику. 
Bласне, саму фабрику ми теж не мали наміру занапастити ( тобто «підставляти»). Ми заїхали аж 
за неї ( начебто у ворога могли бути звукові або радарні підрозділи!), на так званий технічний 
майданчик. Через нього проходила лінія ЛЕП, позначена на карті. Цією самою лінією, за її 
опорами та її напрямком ми орієнтували пакета , коли в нас не було бусоля, у ранці, коли ставали
на першу вогневу позицію після виїзду з Кутаїсі. До речі, за такого орієнтування на відстані у 
дев`ять з половиною кілометрів при відносному безвітрі при стрілочний (найперший) снаряд 
відхилився на чотириста метрів за відстанню та на двісті метрів за напрямком.. Для «Града» і для
таких умов (окомірна підготовка даних) – не таке вже й велике відхилення1

Поки що артилерія звіадистів у відповідь на наш міні залп ошелешено мовчала. Я не вважав, що 
добився хоча б одного прямого влучання. Але вже й відносно близькі розриви снарядів 
примусили б звіадистів задуматися, що на них звернули увагу. Цим часом ми визначилися , чи 
далеко від`їхали по карті і наскільки збільшиться відстань стрільби по тій же цілі з нової вогневої
позиції, а потім зорієнтували бойову машину, виставили приціл згідно нової відстані до цілі. 
Нарямок з цього  місця ми могли коректувати через панораму безпосередньо о спалахах 
пострілів звіадистських гармат.  Тобто фактично та ж сама напівпряма наводка. Орієнтування, 
по суті було дещо зайвим: так, задля власного сумління та наявності часу та натхнення.  Але все 
ж як добре, коли стоїть тиха, тепла, безвітряна ніч! У таку ніч реактивні батареї просто не 
можуть мовчати! Вони будуть просто плакати з жалю за кожну таку даремно пропущену 
можливість.

Чекаючі та дочекаються! Звіадисти знов позначили себе звуком та спалахом гарматних пострілів.
Тобто, спочатку спалах, потім звук. Ми негайно ( тепер це повністю робив Григорій) перевірили 



за допомогою секундоміра відстань. Після того трошки уточнили приціл й перевірили 
розташування цілі на карті – вона знаходилась на тому ж місці ( звіадисти вважали міняти позиції 
працею, недостойною справжнього бойовика). Дочекалися, коли вони вдруге здійснять постріл, і 
Григорій згідно «Правил стрільби» подав команду Алмасу, і група у десять снарядів зійшла з 
направляючих. Смисл цього у тому, що звіадисти ( з великою долею ймовірності) навряд чи 
заплющували очі під час власного пострілу, а тому на деякий час трохи сліпли і могли не 
помітити, чи не визначити точно блиску нашого залпу. На момент залпу ми кожен позаплющували
одне око, щоб не сліпити його, та роздивитися потім, куди влучать наші снаряди та поміряти час 
між їх спалахом та вибухом ( лише по першому снаряду). Як на замовленя, десь через десяток 
секунд на ломаному чорному горизонті самтредійських дахів блимнув спалах взводного залпу 
звіадистів і відразу був перекритий чергою з десяти спалахів наших снарядів. Вони дещо 
відрізнялися за кольором та формою факелу. Звук наших розривів теж відрізнявся від звуку 
їхнього пострілу (порох і тротилогексоген).

Взагалі треба зазначити, що немає однакових кольорів та звуків і у цьому виді діяльності. Ще 
будучи курсантом, на Тарутинському та Широколанівському полігонах я якось само собою почав
розпізнавати кольори і звуки різних арт систем при їх нічній «роботі», спочатку просто 
милуючись цими звуками і кольорами, як якоюсь особливою музикою, спочатку в цілому. Десь на
третьому курсі я почав відрізняти одних «стволів» від інших. На третьому курсі в моїй 
свідомості навіть стався перелом: я був згоден скільки завгодно копати гарматні окопи, навіть 
взимку, щоб лише прийняти участь у бойових артилерійських стрільбах в якості навідника, 
розвідникадалекомірника або радіотелефоніста. Останній має більше можливості 
насолоджуватись звуками та кольорами бою, бо йому не заважає ні уважне спостереження за 
цілями(розвідників та далекомірників), ні раптові спалахи та гуркіт сусідніх гармат ( у 
навідника), яких вгадати неможливо. Єдина серйозна трудність – згортання та розгортання 
дротових ліній зв’язку.

Вже у військах так сильно милуватися бойовими артилерійськими стрільбами не приходилося – 
снарядів давалося у двадцять разів менше, а клопоту по командування та управлінню процесом 
та лінивим і здебільшого дурнуватим і зовсім неромантичновійськово налаштованим особовим 
складом, призваним до лав примусово – значно більше. А в училищі – масований учбовий процес, 
при якому майбутні офіцери – артилеристи мають побачити, можливо раз за усе життя, як воно 
має бути посправжньому. І хоч у відповідь там ніхто не стріляв, все одно було цікаво. До речі, 
при усяких кіноепопеях чи там америкосівських блокбастерах неможливо досягти тієї 
автентичності, як в реальності. Можна було колись при наявності історично аутентичної техніки 
зобразити у першому наближенні напівмасовану танкову атаку. Можна якось розмалювати 
спортивні літаки під німецькорадянський чи який інший тип (хоча Як18 найбільш схожий на 
японський “Зеро”  і ні на що більше!), можна видавати масовані вибухи начебто ворожої 
артилерії піротехнічними засобами за принциом «війна в Криму – все у диму – ніх_я не видно!» 
Але будь який артилерист відразу відрізнить реальність від бутафорії. Реальна картина – просто 
неповторна! Ну, а музика реального бою, коли стріляють ще й по тобі, у відповідь, коли ворожий 
артилерист починає «ходити шкалою», відшукуючи вашу батарею… Ці відчуття просто 
неповторні!

Ото ж ми стояли, вслухаючись і вдивляючись в цю картину, не лише очима і вухами, але й 
відчуттями. Все ж таки підсвідомо очікувалось снаряда у відповідь. Ворог затих, принишк. 



Поділившись між собою своїми враженнями, відчуттями та передчуттями, ми прийшли до 
висновку, що звіадисти там зараз, можливо, у шоці. Ми вирішили перечекати чверть години, а 
потім смальнуть рештою – п’ятьма снарядами і «дєлать ноги» у будь якому випадку.

/\ За цю чверть години, що ми чекали, звіадисти (чи може найпідприємливіші з них) повинні були 
ще спробувати «поворушитись»: повернутися до гармат, чи хоча б побродити навколо. Навряд чи
б вони горіли бажанням евакуювати гармати з обстріляної нами вогневої позиції просто зараз. Аж
ось ми випускаємо останню групу у п’ять снарядів. З такої відстані, як у нас тепер тут, кінцева 
швидкість 9М22У ще надзвукова, і, відповідно, супротивник не чує, як снаряд до нього підлітає. 
Просто у його розташуванні раптово ударяють розриви снарядів, а лише потім долітає виюче
шиплячий свист. Срацьовує фактор психологічної раптовості: раптовий сильний переляк. І вже 
бажання повертатися до гармат пропаде у звіадистів мінімум до ранку. Нам же ж ( і нашим 
військам та цівілю) забезпечено як мінімум спокійну ніч. І це навіть при відсутності прямих 
влучань. Головне – щоб усі снаряди ( тобто їх еліпс розсіювання) вклалися у той «квадрат», 
тобто район скупчення дрібних цілей ( одна групова ціль). У даній війні не обов’язково було 
досягати великого проценту уражених цілей. Достатньо було розлякати «воїнство», у крайньому 
разі вбити двохтрьох бойовиків, а ще краще – поранити з півдесятка. Їх зойки та скиглення 
найкращим чином слугуватимуть справі нашої перемоги. Досягається це мінімальною витратою 
снарядів.

А от російським же військам в разі їх нападу на Україну прийдеться видавати повну витрату 
снарядів згідно правил стрільби, тобто табличну. І ураження прийдеться наносити мінімум 
тридцяти відсоткове, тобто повне придушення., тоді як руйнування – шістдесят відсотків, а 
знищення – дев’яносто. Такого нахабного загарбника можна зупинити тільки так!

Так і не дочекавшись артилерійських пострілів з боку звіадистів, ми випустили свій «НЗ» – п’ять 
снарядів, різко «відбили» БееМку, скочили до кабіни і потихеньку, на першій передачі, не 
вмикаючи фар, залишили вогневу позицію і рушили манівцями до інтернату, петляючи вулицями 
околиці. По ходу просування продовжували вслухатися і вдивлятися в простір темряви. Але 
звуки бою затихли. Ми в’їхали у ворота інтернату.

Прийшов Гія Вашахідзе, привітав нас і відразу повідомив, що вже дзвонили з міста і подякували 
за те, що примусили замовчати батарею звіадистів. Можна було спокійно лягати спати, а з ранку 
готуватись до чергового наступу вже на Абашу. Також  Гії стало відомо, що Ланчава швидко 
«вкурив» побічні  наслідки нашої стрільби на придушення ворожих батарей і зметикувавши, що 
звіадисти надішлють у той район усі свої боєздатні резерви, очікуючи нашого нічного наступу з 
північносхідного боку. А може йому просто хтось подзвонив з Абаші. Тому Гела надіслав в 
обхід Абаші з півдня вздовж залізничної колії та берегом Ріоні свій збірний «диверсійний» загін, а
може просто декілька дозорних груп, щоб ті до ранку роздивились а відслідковували дії 
звіадистів та передавали у його штаб ці дані по радіостанції УКВдиапазона. Особливим 
шифрування вирішили не мудрувати – все одно звіадисти в більшості своїй деморалізовані, і 
приховувати свої наміри, що ми їх битимемо і битимемо, не мало смислу. До того ж армійці, 
побачивши метушіння Ланчави, та ставши свідками нашої вогневої дуелі, зробили свої висновки і 
також вислали за південним напрямком і свої групи, доповнивши їх діями відволікаючого 
підрозділу, обстрілюючи територію звіадистів на напрямку нашої перестрілки короткими 
чергами з ЗУ232 на МТЛБ та поодинокими пострілами з гармати БМП1 і кількох 



гранатометів. За усіма ознаками, вже завтра наступ продовжиться мінімум до Абаші. В 
Самтредіа підтягнулися армійські частини, поки що не такі численні, як приходилось бачити 
колись на навчаннях. Але у їхніх діях було якось більше впевненості і усвідомленості. Вони не 
вештались містом у пошуках політичних ворогів чи чачі і вина, а займали позиції в основному на 
західній околиці міста, не особливо знаходячись на виду. Все йшло до того, що штурм (чи як воно
там вийде) Абаші буде проходити не влоб через міст, а в обхід та охоплення.

Під всю цю кампанію раптово підписалися москалі. Вони стали раптово і інтенсивно допомагати 
військам урядової коаліції, начебто надавши додаткову допомогу технікою та навіть власними 
підрозділами. Тільки роль їх, як повідомив Вашахідзе, була досить підозрілою: вони повинні були
знаходитись в ближньому запіллі військ урядової коаліції, або у другому ешелоні. Щось на зразок
чи то згороджувального загону, чи то військової поліції, чи то резерву. Різко заверталось щось 
нове.

Частина 33.

Наступ на Абашу. Просування вперед.

Як вже зазначалося раніше, Росія, не дивлячись на позірну начебто слабкість, реагувала на зміни 
військової та політичної обстановки достатньо оперативно та поімперському адекватно. Вона 
скинула демократичну личину та заходилась застосовувати пряме військове втручання. На 
перший погляд може здатися, що на «вістрі напрямку» був Жириновський та подібні політичні 
блазні, тим більше у Жириновського неначебто був досвід військової служби офіцером розвід
відділу штабу Закавказького військового округу. Але насправді цим напрямком не без успіху 
керували «яструби російської демократії» Бурбуліс, Шахрай (теж родом десь з Кубані чи то 
Ставропілля) та «іже з ними». Вони доволі вправно міняли дії збройних сил Росії, а також і 
«спільного російськоукраїнського» Чорноморського Флоту, змінюючи їх напрямок на 180 
градусів залежно від ситуації і примудряючись втокмачувати раціональність і необхідність таких 
дій це російським (радянським вчорашнім) військовим, особливо генералітету. Не всі змогли їх 
зрозуміти, особливо вищий генералітет. Тим більше ці лампасники не можуть пережити, коли 
об*єктивна реальність виявляється не такою, як вони собі це уявляли. Тоді вони впадають у 
ступор, або навіть викидаються з багатоповерхівок. Як вже зазначалося, російські армія, флот та 
ВПС підтримували то грузинську, то абхазьку сторони в залежності від того, хто був їм вигідний 
на даний момент. У 92му році, після повалення президента Гамсахурдії Джабою Іоселіані та 
Тенгізом Кітовані Росія допомагала останнім до тієї пори, доки вони не досягли певних успіхів у 
політичних та воєнних діях проти абхазьких сепаратистів. З цього моменту вектор російської 
«допомоги» помінявся на кардинально протилежний бік. Під виглядом миротворчості росіяни 
почали допомагати абхазьким сепаратистам. Однозначно в інтересах Кремля було підтримувати 
«керовану нестабільність» на Кавказі, щоб державнотворницькі зусилля і Грузії, та й решти інших
держав Закавказзя залишались нездійсненними. У подальшому посилені власної «ресурсно
енергетичної» імперії росіяни планували проковтнути дану територію частинами та асимілювати 
чи іншим чином «переварити»(що ми бачимо сьогодні на прикладі окупованих територій Грузії: 
Абхазії та Південної Осетії). Але Шеварднадзе зі своїм міжнародним авторитетом став 
прикладати занадто багато державо будівних зусиль, і з ним було вже не так легко розправитись, 
як з Гамсахурдією.



Під час військового конфлікту в  Абхазії росіяни також приклали багато зусиль, щоб не лише хоч
якось озброїти прибічників скинутого президента Гамсахурдії, але й нацькувати їх на боротьбу, і 
то вельми успішну, проти вже шеварднадзівської Державної Ради Грузії. Таким чином, грузинські
війська не лише були обдурені російськими військовими перед падінням Сухумі, але й отримали 
заколот у своєму запіллі, на території самої Грузії, і були вимушені, замість довго, крок за 
кроком шукати якогось порозуміння зі своїми супротивниками, але такими ж самими грузинами, 
що якнайшвидше придушити звіадистський заколот. Що не додало би порозуміння у 
майбутньому. Принцип «розділяй та володарюй» росіянам вдавався тоді повною мірою, чому 
сприяла і грузинська національна наївність, чи то простодушність, чи то простота.

Напевне, було якесь нервове напруження, бо спати поки що не хилило, і ми втрьох не 
змовляючись мовчки рушили до їдальні. Вона вціліла, не зважаючи на те, що переходила з рук у 
руки. Її не зруйнувала ні та, ні інша сторона, настільки це був важливий стратегічний об*єкт. 
Навіть половина ложок залишилось (від штатів мирного часу, як жартував Тополя). Але 
найбільше вражало те, що залишились майже всі столові ножі, настільки, видно, місцеве 
населення вважало їх малоцінним і абсолютно непридатним на практиці предметом! В їдальні нам
пофартило. Якраз підігріли залишки лобіо. Кухар навіть запропонував нам декілька свіжих 
лавашів з бринзою та купу зелені. Ми почали зі смаком неквапно вечеряти, розмовляючи за усякі 
справи мирних часів.  Мене, чисто зі споживацької цікавості, цікавив чай, самтредійська чайна 
фабрика та яким чином можна було б примусити місцевих виробників чаю підвищити його якість
і потім підтримувати її на потрібному рівні. Алмаса цікавило, чи не можна було б всунути в 
КРАЗа МАНівський або ДАФівський дизель і и є десь в Україні виробництво дизелів для «фур» 
та автобусів. Григорій згадував за університет, школу, за всякі проблеми викладання, тощо. 
Розповів декілька випадків зі шкільної практики. Раптом зайшов якийсь чолов*яга з пляшкою 
вина. Треба пояснити, що пляшка мала об*єм десь літри на два, як і більшість пляшок з 
грузинським вином від хазяїв, і тримав її чоловік двома руками. Він якось урочисто подивився на
нас і промовив: «Вот!.. Балшоє спасіба, мегобарі! Будь ласка!..». «Дяаакую!..»протяг я 
вражено. Чоловік вийшов. Алмас запізніло вимовив у спину: «Ееее!». Григорій вискочив 
слідом за чоловіком, вони про щось там поговорили. Потім Григорій повернувся й зі 
словами:»Подарунок! Подяка за роботу!» витяг кукурузну, майже як деінде у нас, гичку і 
понюхав. Приємний, якийсь ізабелловий, запах дійшов і до мене. «Якщо там є отрута, будемо 
сподіватися, що вона безболісна, припустив я жартома, буду першим. Іду в бій, прошу вважати 
мене сіоністом!». Щоправда, кружка в нас виявилася лише одна, тому процес ставав довшим 
втричі. Я запропонував вжити половину, перечекати півгодини і, якщо почуватимемся добре, 
пригостити товаришів. Щоправда, за розмовами часу пройшло дещо більше. Всі вже полягали 
спати і ми вирішили залишити частування на ранок. Вино, до речі, було дуже смачне, з якимось 
притаманним лише йому смаком.

Взагалі кавказька кухня мені подобалася завжди. У вісімдесят их роках в Севастополі було кафе 
«Кавказ», непримітне таке, у напівпідвальному приміщенні. Там працював шефкухар родом, 
здається, з Кутаїсі. Там було не те що смачно, там було «Вах!». Коротше, все справжнє, як для 
своїх. Ми з Мироном іноді туди заходили. Зараз того кафе напевно вже давно немає. Взагалі 
меню «широких народних мас» в Грузії на той час вишуканістю не відрізнялось. Але відносно 
самого складу споживних продуктів, тим більше в нашій місцевості, наближеній до сільської, 
критичного дефіциту вже не було. Картопля, квасоля та інші бобові, якісь крупи, цибуля часник 
та інші овочі, безліч зелені: петрушка, селера, кіндза, тархун, укріп там мають дещо сильніший, 



потужніший та стійкіший, ніж у нас, смак та аромат.

Безпосередньо в Грузії я був присутній перший раз в житті. І ходити тут по ресторанах чи навіть 
кафе тут просто не було можливості за звичайної відсутності останніх в країні, де за хлібом 
стояли черги ( от чого дійсно е вистачало, особливо у містах!) цілодобово, а восени та зимою у 
цих чергах іноді навіть траплялися легкі перестрілки. Як же ми харчувалися в такій мало 
сприятливій для гультяйства обстановці? По перше, на закритих воєнізованих базах «Мхедріоні» 
(за дещо збідненим раціоном радянського солдата – строковика, як для частин, де продовольча 
служба та зампотил крали не більше, ніж на середньому рівні). Або, по друге, з друзями – 
грузинами де прийдеться ( під час боїв, рейдів, подорожей); у цих же друзів вдома, у друзів цих 
друзів, але теж вдома, у будинках чи в дворах (температура дозволяла не лише харчуватися на 
дворі, на чистому повітрі, але й спати під відкритим небом), на нечастих «міжсобойчиках» після 
боїв, з лотків, лаваш них та хінкальних під час «походу», з базарів, в решті решт, що всі 
відкривалися, як тільки канонада чергового наступуконтрнаступу відсувалася на деяку відстань.
Ну, останнє, якщо в кишенях було хоч трохи ларікупонів. Хоча нам якось вдавалося наці гроші 
купувати на базарі більше, ніж зазвичай коштував товар, бо торгівці, пізнавши українців, багато 
чого дарили безкоштовно, особливо коли ти щось сам спочатку купував. Пройшовшись так 
базаром, можна було вже й перехилити склянку вина та чарку чачі, а також закусити 
щонайменше одним лавашем. І так, взагалі, харчувалися, як і союзники, макаронами, лобіо, 
перловкою, пшеничною кашею, іноді картоплею. В розташуванні підрозділу завжди було 
достатньо курячого розчинного бульйону та трохи хлібу чи сухарів. Не розкошували, але якщо не
вистачало, то можна було чогось підхарчити. В будь якому випадку за час цього «службового 
відрядження» я не схуднув, і, якщо і не додав ваги, то все ж набув здорового кольору обличчя: 
під засмаг, набув якогось поверхневого блиску шкіри. Можливо, повторю, вся справа у 
грузинському повітрі – воно особливе!

Між тим лави наші порідішали до крайньої межі…  ..

Я прокинувся в нашому кубрику на другому поверсі спального корпусу. На ліжку Тополі валявся
майор Зелений в однострої та спорядженні. Він вже збирався їхати до Кутаїсі і відіслав Студента 
та Крону кудись до мхедріонівців узнати за попутний транспорт. Він ще раз перепитав, як ми тут 
«військово спостерігали». Я йому розповів, наголошуючи на тактичну обстановку та особливості 
місцевого менталітету, коли грузини воюють з грузинами, що зводилося, в основному, до 
обопільних збройних пограбувань, до здавання одне одному військових планів своїх сторін, до 
стрімких відступів та наступів по автострадах, тощо. Зелений зітхнув і відповів: «Ти знаєш, 
Шкіпере, щось в мене немає відчуття переможця! От начебто ми, тобто наші союзники 
перемогли, але в мене не з*явилося відчуття переможця після в ступу в Самтредіа.»

«Ну, в нашому випадку і не повинно виникати такого відчуття. Ми ж усього лиш військові 
спостерігачі. Радіти або сумувати повинні самі грузини. Вони тут в курсі, хто з них кому 
«Рабінович». Ми тут переможці опосередковано. Навіть не над звіадистами чи навіть абхазами, а 
над вчорашнім Радянським Союзом, над якимись стереотипами чи то міфами минулого. Нам 
тепер буде легше вдома. Ми відріклися від сатани. Пройшли таку своєрідну дерадянізацію, як 
колись німці – денацифікацію…» — завівся я на «лекцію».

«НІ, — відповів Зелений, — я ще й мав на увазі, що ми не на тому боці воюємо. У тебе, Шкіпере, 



ніколи не виникало відчуття, що наше місце на протилежному боці? Тут якийсь кримінал під 
керівництвом комуніста, старпера з учорашнього Політбюро ЦК КПРС.»

«Ну, мені теж здавалося більш логічним, щоб така націоналістична організація, як УНСО, 
виступала на боці такого, здавалося б, національного загально обраного лідера, як Гамсахурдія. 
Але за досить нетривалий час чи Гамсахурдія помінявся, чи ситуація тут мінялася так динамічно,
що при всіх своїх націоналістичних якостях Звіад став небажаною особою, м*яко кажучи…»

Зелений: «Все ж таки не на тому боці ми воюємо…»

Шкіпер: «Ну, Провід, напевно, довго прораховував, за кого найправильніше воювати, проти кого 
і на чиїй стороні. Віддасть Провід наказ поміняти сторону – будемо якось міняти,– тягнув я, щоб 
Зеленому самому, зрештою, набридло. Аж тут прийшли хлопці: Кавун, Тополя.

Зелений і до них: «Хлопці, щось у мене відсутнє почуття переможця…»

Тополя (що від червня знаходився тут безвиїзно та приймав участь  в усіх боях та навіть дрібних 
сутичках) ліниво відмахнувся: «Трошки повоюй, і в тебе з*явиться. Це, як дзен…»

Зелений: «О, ну ви, ну, зрозуміло… А от чому ви, хлопці, досі грошей не заробили нічого?!.. 
Давайте продамо щонебудь! Чи когонебудь? Он, Шкіпера, наприклад!..»

Шкіпер: «Продайтепродайте! Тільки продавати відразу прийдеться в комплекті з біноклем, 
укомплектованою сумкою та екіпіровкою. Бо коли що не так, то все одно прийдеться слідом 
перти, при тому бігом і з підстрибом. Там мене вже давно чекають. І все це добро (киваю головою
на плац, де стоїть «Град», «ЗУРС» і КАМАЗи зі снарядами) полетить вже на ваші голови!»

Тополя: «Бачите, пане майоре, ви трошки зовсім не в темі, тому і жарти ваші не зовсім 
сприймаються…»

Кавун: « Треба тут трошки, місяців зо тричотири, так тут покрутитись, врости у ситуацію, 
вжитися в обстановку… Ну, і жартувати доречно… І люди самі потягнуться до тебе!»

Зелений: «Ну, людей тут вже, крім вас трьох, не залишилось. Ви тут і самі собі чудово раду 
дасте. Вирішили до кінця довоювати?»

Кавун: «Ну, треба ж побачити, чим все закінчиться. А під ялинку тут ніхто залишатися не буде. 
Всі планують додому повертатися. Якщо буде на то воля Божа…»

Зелений: «Ну, мені тоді тут вже нема чого робити. То ж я заберу своїх хлопців до Тбілісі. Ви тут 
теж не устрявайте глибоко в цю війну. Вже достатньо повоювали – решта може бути й зайвим. 
Зайва слава непотрібна.»

Тополя: «Ну, слава зайвою не буває. А так ми тут вже і не воюємо, а.. супроводжуємо різних осіб.
Покрутимось  в цьому оточенні. Щось почуємо, щось побачимо… Історія ж! Треба вчитись! Он 
хіба що Шкіпер повоює»



Шкіпер:»Та я теж особливо не воюю. Без своїх потикатися на передній край більше не буду. Все 
– на віддалених закритих вогневих позиціях. Коректувати вогонь буде Григорій – він вже знає. 
Вони мене охороняють, годують. Так, що маю можливість спати спокійно»

Зелений: «Так, що хлопці, не затримуйтесь. На вас чекатимуть у Києві»

Чи Зелений нас на щось «пробивав», чи щось хотів вивідати ( але що?), але місія його 
завершилася, очевидно, деяким неуспіхом, оскільки ніхто з нас не «повівся» та, більшою 
частиною, і не зрозумів, чого він хотів – ми всі говорили про різні речі. Чи це була його власна 
ініціатива, чи якесь завдання Проводу – не зрозуміло й не відомо.  У всякому разі, можна 
вважати, що нас підбивали, може й жартома, на перехід на бік Звіада. І саме у той момент, коли 
звіадисти конкретно відгрібали здюлей від військ Держради. Чому?.. «Місія не виконувана».

Що там робив у Тбілісі Лупиніс і чи був він  в курсі діяльності Зеленого?..  Ми вже настільки 
вросли у ситуацію, що скоріше б самі «вкинули» б мхедріонівцям своє київське керівництво, щоб 
спокійно довоювати а своєму, «правильному» боці. Як сказано у Святому Письмі: «Да нє 
подставі, і нєподставім будєш!»

Певна річ, були ідеологічні нестиковки. «Мхедріонівці» виявились «недостатніми» 
націоналістами, або ще якимось чином перестали відповідати критеріям Корчинського – 
Артеменка. Але тоді треба було і контакти зі звіадистами заздалегідь наводити, а не з 
«Мхедріоні». Але це виявилося чомусь неможливим ні в Києві ( не було там серед діаспори 
менгрельського лоббі), ні морем, ні повітрям, ні сушею. Звіадистський рух за поновлення 
Гамсахурдії при владі виродився у маргінальну обмежену менгрельську бучу. І напроти, у той же 
час «Мхедріоні» пропонували доступні умови, гарантували зворотній квиток, не виключено, що і 
грошові умови між керівництвами мали місце. Занадто вже підозрілими були «заклинання» 
Корчинського та Списа не тільки про неможливість вимагати грошей від грузинських товаришів 
на «найманській» основі, але і гендлювання власними трофеями – тобто не результатами 
грабунку місцевого населення це виключалося вже за визначенням!), але й зазіхали на святая 
святих бійця: захоплену у боях зброю ворога, вимагаючи її «здавати» комусь там! Але кому – не 
було. Та й не могло бути. Не тягтимеш же в український літак здобуту зброю, щоб її вишмонали в
Борисполі й «навісили» строк. Так, що приходилося «реалізовувати» на місці.

Дійсно, в строю залишились тільки Кавун, Тополя і я. Ще примкнув до нас у вже відбитому 
Самтредіа прибулий після поранення під Хоні Берест. Але Той Берест активним багнетом бути 
не міг, тому що пересувався, спираючись на паличку. Він ще підкульгував після поранення, а на 
нозі залишились пошкодження від кулі, що толком не зажили. Кулю 5,45 з зім*ятим носиком він 
носив на мотузочку на шиї. Неначебто та сама куля, як від стверджував, і йому дав її хірург. 
Хоча поранення на нозі, яке він іноді демонстрував, було сквозним. Кавун і Тополя до взяття 
Хобі діяли десь у стрілецькій лаві разом з грузинами, а потім до самого завершення осінньої 
кампанії – в охороні Джаби Іоселіані. Взагалі тоді щось пішов період, коли Джаба намагався хоч 
трохи українців мати серед своєї охорони. Вже тоді відчував, що Едік під нього «підмучує».

Отож після взяття військами Держради (армійським офіцерським спецназом, горійською 
бригадою, збірним полком внутрішніх військ Ланчави та іррегулярним формуванням 



«Мхедріоні») ми продовжили свій шлях на Захід. Ходили чутки, що нібито росіяни висадили 
десант в Поті, а з Батумі до нас рухається якась російська зведена група, зібрана з залишків тієї 
кадрованої дивізії. Але тепер, коли звіадисти могли лише тікати, і таке військо могло переможно 
рухатись слідом за втікаючим супротивником. А шлях для втечі у звіадистів був лише один – на 
Зугдіді. І хоч ми росіян в реалі так і не побачили, але вся робота по небезперешкодному 
витісненню звіадистів на територію окупованої тими ж росіянами Абхазії лягала на нас. 
«Мхедріоні» в основному створювало видимість переможної масовості, а армійці та вевешники 
робили основну бойову роботу. Гвардії Кетовані щось не було помітно. Можливо вони наступали
кудись і десь східніше нас. А так усі бойові дії зосередились по лінії залізниці та шосе у напрямку
Самтредіа – Зугдіді.

Знову приїхав «КАМАЗ»самоскид зі снарядами для нашого РСЗО. Треба зазначити (до уваги 
наших мобілізаційників у штабах та військкоматах!). що залп (тобто 40 штук) в ящиках трохи 
підвищувався над бортом, на півтора ящика. Але все ж на поворотах вони не випадали з кузова. І 
на поганій дорозі внаслідок тряски також не падали вниз, хоча і починали вже розхитуватися. 
Але на шосе (а асфальтові дороги у грузинів чомусь були кращі, без ям, не дивлячись на гасання 
гусеничної техніки на повних швидкостях) все було гаразд. І ще раз треба звернути на самоскиди 
«МАЗ». Цей куций самоскид досить розворотливий в усяких вузьких місцях, а 
вантажопідйомність має істотну, до восьми тон. На односмужному шосе такий тягач з гаубицею 
Д30 на причепі розвертався назад за один поворот.

Взагалі треба відходити від стереотипів мислення – яка машина може використовуватись на війні
в буксирній артилерії! Та навіть трактори!! Лишень бо тягнув.Та і в реактивній в якості 
транспортної – також! Одна справа – спеціалізована транспортно – заряджаюча машина з 
устаткуванням. А снаряди в ящиках можна перевозити і тракторним причепом! Ну, прийдеться 
довше перезаряджати бойову машину (пускову установку), але боєзапас буде поданий на 
стартову позицію вчасно! Щурячі переконання широкого загалу та щурячі режими не будуть 
панувати на українській землі вічно.

Рано вранці ми виїхали з двору базиінтернату із зарядженим пакетом направляючих та двома 
«транспортнозаряджаючими»КАМАЗами у напрямку Абаші, звідки звіадисти також втекли до 
настання ранку. Там весь місцевий загал очікував прибутя десь на десяту ранку Едіка. Знов 
Пішли чутки про те, що неначебто на нашому боці виступлять росіяни. І хоч допоки це було 
вкрай сумнівно. Але чим чорт не пожує, доки Господь дрімає? Тим більше у такій карколомній 
феодальній міжусобиці! Приїхавши ЗУРСом, «Градом», та двома «ТЗМами» (за місцевими 
мірками ми були ледве не дивізіоном реактивної артилерії) на центральний майдан Абаші, ми 
побачили своїх старих знайомих – офіцерський спецназ міністерства оборони. Їх тепер 
переключили на забезпечення відвідин Едіком «передових позицій». Тому можна було очікуючи 
рекомого спокійно посидіти у БТРі та попоїсти консервів. Вони й нас пригостили тушонкою і 
спиртом. Ми їх – домашніми консервованими овочами у скляних банках та домашнім вином. 
Потім ми ще підкріпились у знайомих з охорони нашого Джаби. Зрештою нас вивели на армійців: 
якогось генералмайора, загальновійськовика, з Тбілісі та сивочолого і сивовусого зі шляхетним 
обличчям полковникаартилериста, заступника начальника артилерії якогось армійського 
корпусу, очевидно існуючого лише на папері. Полковник безпосередньо на місцевості мав намір 
координувати дії усієї артилерії «корпусу», тобто і мхедріонівської, і своєї армійської, і 
вевешної. Я визнав це цілком слушним, доповів про стан техніки, кількість снарядів, пального та 



«укомплектованість особовим складом» і попрохав допомоги у «постанові на харчове 
забезпечення» а також допомогти з приборами у метеорологічній, топогеодезичній підготовці та 
зв*язку. Що було відразу вирішено позитивно. Ми влилися до артилерійського угруповання до 
кінця бойових дій, скільки б вони не тривали: до Галі, чи навіть до Сухумі. Вевешник, щось на 
зразок командира дивізіону, зі своїми двома вісімдесятп*ятками Д44 та трьома 120мм 
мінометами почав копичитися з приводу , що повинні спитати дозволу у Ланчави. Пан полковник 
погодився: на зразок, йди, на хрін, питай. Він був задоволений, що мхедріонівські «градівці» 
легко і дружньо погодилися і виявилися підготовленими артилеристами, мали свій запас снарядів
і були налаштовані на співпрацю. В лавах урядової артилерії «Град» був лише один. Тепер нас 
ставало вдвічи більше. Я ще тонко полестив старому під час наради, обізвавши наші дві БееМки, 
дві вісімдесятп*ятки, чотири Д30 та три полкові міномети, армійською артилерійською групою. 
Щоправда, коли я пізніше назвав старого: “Господін полковник”, він відмахнувся, сумно зітхнув  
сказав: «Еее, Володя, какой я господін! Я просто ніщій!»

Взагалі всі ці військові рухи у старого не викликали жодного захвату. Перед дємбєлєм реально 
воювати, та ще у власній країні, та ще й проти колишніх співвітчизників йому не сильно 
подобалося. Але власні обов*язки він виконував чітко. А la guerre com a la guerre! Befehl ist 
befehl!

Аж тут приїхав таки Едік, і все заметушилось, забігало. Пан полковник, щоб ми тут не 
загубилися в дорожніх заторах, висунув нас вперед, на захід від Абаші, де вже знаходився на 
вогневих позиціях «дивізіон» (що насправді був чотирьохорудийною батареєю) Д30 і ще з ранку 
пострілював десь по ворожих тилах чи передових, без коректировки, ведучи вогневе 
спостереження за супротивником, випускаючи по дватри снаряди по головних перехрестях доріг
та контурних точках місцевості. Це повинно було тримати ворога у постійній напрузі. Вихідні 
данні для стрільби визначалися по топографічній карті за допомогою хордо кутоміра та циркуля.
Погода стояла тепла та безвітрена, фактично штиль, так що умови для стрільби майже 
відповідали табличним. На вогневих позиціях нас запросили ще раз поснідати. Тут нас пригощали
зраділі неочікуваному підсиленню гаубичними. Перемішали армійську перловку (гарячу, 
головне!) з армійською ж тушонкою, та закусили домашніми маринованими овочами. Вийшло 
дуже смачно. Зловживати ж спиртним не годилося, хоч і відношення до цього було досить вільне.
Взагалі треба відзначити, що грузини, коли вип.*ють, не такі агресивні, як росіяни, ба й навіть ми.
З них у цьому стані не пре вся та маса лайна, як із слов*ян. Наші починають відразу з*ясовувати, 
хто більше прослужив, хто більше заслужив чи вислужив(ся), хто крутіший, хто сильніший й тае 
інше. У грузинському середовищі, особливо по тодішній військовій порі, я цього не зміг знайти. 
Випили – поспівали. Щоправда. В тих піснях не прослуховувалось радості. Але ж і часи, як для 
пересічних, були не зовсім веселі. Грузини могли бути в якійсь мірі запальні, про щось поспорити,
але так, легко, не злостиво. Але сварилися вони саме у тверезому стані.Вино ж, або й навіть чача, 
їх навпаки розм.*якшувала. Сварки припинялися, або ж просто відкладалися до кращих часів. 
Щоб це ми були серед росіян, то напевно, що не одна вже п*янка закінчилася б сваркою, бійкою, 
а то й перестрілкою, чи й навіть боєм. Згадуючи подібне спілкування на стакані в офіцерській 
радянській компанії, особливо в морській піхоті, я в цьому ще більш ставав упевнений. Такі ж 
мордо бойні звичаї побутували і встані нашого супротивника, зокрема в козаків. Там вони ще 
визначали, хто з них іногородній, а хто істинний, кошерний станичник.



Частина 34.

СЕНАКІ, УКРАЇНЦІ В РОСІЙСЬКІЙ АРМІЇ.

У ті недовгі, лічені моменти, що ми опинялися за одним столом з союзниками, наші п*янки 
закінчувалися хоровим співом. По черзі: то українську, то грузинську пісню. Не знаючи 
грузинської мови, ми просто підспівували союзникам «на голоси», тобто горлом. І іноді напевно 
щось виходило. Увечері напередодні злощасної суботи сімнадцятого жовтня я помітив, як жінки, 
що куховарили на «харчоблоці» нашого інтернату, якось задумливо і сумно заслухались наших 
співів. Видно, щось таке їм почулося… Крадькома відвертались, здається сльозу змахували. 
Щось таке в наших, не те щоб п*яних, але й не зовсім тверезих голосах пробивалося… Чи від 
долі? Чи від звичая?..  Ось такий от «стрілецький звичай»!

За свою шістнадцятилітню офіцерську кар*єру я було випрацював досить негативну думку про 
мешканців Кавказу, як християн, так і мусульман. Чомусь узбеки, казахи, киргизи служили 
краще. Це виявлялось і добросовісності, і у ставленні  до уборки гальюна, і до вивчення 
безпосередньої військової науки. Та й покластися на сержанта – потомка Улугбека чи Тамерлана 
було завжди певніше, ніж на зрадливих та лінивих чи то грузин, чи то вірменів, чи то навіть 
азербайджанців. А за уродженців Північного Кавказу я навіть не згадую! Певна річ, були нюанси, 
наприклад, коли згаданий абориген був один у слов*янськоприбалтійському колективі. Або, 
наприклад, чеченець з солідного темпу (а іноді і з вищою освітою) був сержантом. На такого тоді 
можна було покластися, більше, ніж на свого – значно менша ймовірність, що протормозить. Вони
могли підстрахувати свого офіцера (взводного, ротного), могли прикласти старань, щоб не 
підвести у «вузький»  момент. Щоправда, в нього не повинно бути в його підрозділі земляків.  
Але тепер, під час між грузинської громадянської війни, весь негатив став відходити кудись 
назад… Так, вони не встигли сильно змінитись. Але щось вже прокльовувалось від нації. Не від 
того, що вони жорстоко жаліли тепер за своїми дурницями в армії ( «Ми билі каптьорамі і 
маслорєзамі, а надо било учіться воєвать!..»). Ні, від чогось іншого…  Вони не побоялися 
проходити цей курс історії прямою дорогою і прискореним темпом. Там, де «хохол» починав 
триматися за свою гудзицю, залазити у свою крайню хату, вони йшли прямо. Я побачив і почув 
якийсь інший бік цього народу. Все ж таки є у ньому щось, що втримає його на цій землі. Цю 
череду воєн він таки подолає. Чому череду? Тому що попереду ще повернення  сухумської землі 
аж до Гумісти. Та й Південна Осетія – теж питання, що буде вирішуватись збройно. Хоч і не за 
бажання тих же осетин. Більшому, забугорному гравцеві, Росії, дуже не до вподоби незалежність 
Грузії, та усього Закавказзя. Хоч тактично Росії легше втримати зброєю цю територію. Ну, і, 
відповідно, безліч майбутніх провокацій, інцидентів, прикордонних конфліктів з Росією на землі, 
в повітрі та на морі у зв*язку з трубою, що піде на Поті з Азербайджану. Будуть замахи не лише 
на Едіка, а й на будь якого грузинського президента чи лідера. Відкрита військова агресія – це 
лише одна з форм боротьби Росії проти Грузії, Азербайджану, та з рештою і з Україною. Будуть і 
диверсійні методи: підрив труби, і диверсійнотерористичні рейди, тощо. Та й авіаційні нальоти 
та артилерійські чи ракетні обстріли не можна виключати. Ну, а економічний тиск ми 
спостерігаємо вже сьогодні. І яким шляхом піде розвиток ситуації, покаже час. Чи зможе 
об*єднаний флот європейських держав чи й усього НАТО знейтралізувати російський флот та 
російські берегові ракети та авіацію? Треба завжди пам*ятати , що Північно – Кавказький 
військовий округ є округом першої категорії за своєю стратегічною значимістю. Для порівняння 
можу сказати, що Сибірський військовий округ є округом третьої категорії. А колись округами 



першої категорії були  такі, як Білоруський (на західному напрямку) та Далекосхідний (на 
Східному). Це при тому, що такі важливі у стратегічному плані, як Прикарпатський, та 
відповідно, напроти, Забайкальський округи були округами другої категорії. За виключенням 
хіба що Уральського та Приволзького округів, що також були третьої категорії. Ось і весь той 
розклад. Очевидний факт – зміна пріоритетів у Росії наявна! Щоправда військові теоретики 
будуть закидати, мовляв, більшість засобів оборони сконцентровано на Далекому Сході та на 
Уралі внаслідок угоди про звичайне озброєння. Попереджаю людей: це від лукавого! Певна річ, 
існували ще в Радянському Союзі ( та й в Росії тоді залишались) ще прикордонні округи та 
округи ПВО.  Хоч це й зовсім інша річ. А на початку 90х нова незалежна та демократична Росія 
додала до них ще й округи внутрішніх військ. Тобто в*язничнозоновомусорські округи. Ну, а 
Путін додав апарат регіональних представників (регіони ці співпадають межами з військовими 
округами. І звуться теж округами, тільки адміністративнотериторіальними. І стоять начолі тих 
округів нашвидкуруч «обцивілені» генерали. Тобто сіра вовча шкура недбало прикрита зідраною 
овечою. Президент – кегебіст, друга особа (С. Іванов) – кегебіст, головний піп – кегебіст… Тощо 
це за країна? Усе ж видно неозброєним оком! Як казава один Єврей: «Да, моя баб ушка, 
возможно, осліпла. Но она ещьо нє ох_ела!» Тому і рухи цієї військовополіцейської машини 
відносно співмежних держав передбачити неважко – це буде тільки поглинання. І ніяких вам 
«совєцкіх республік» – «Кієвская губернія», «Тіфлісская губернія», і не більше! Тому і майбутні 
військові конфлікти передбачити теж неважко. Вони лиш деякою мірою законсервувались. Але 
це щось на зразок, коли в трюмі під час рейсу починає тліти хлопок!  І ми таки станемо свідками 
другої хвилі конфліктів. І в Карабасі, і в Абхазії та Осетії, а далі, можливо, і в Криму, і у 
Придністров*ї. Тим більше, росіяни бачать, на що перетворилась українська армія, та й армії 
інших пострадянських держав. Тому одна постіно триваюча маленька війна росіянам просто 
необхідна.

Але повернемося на вогневу позицію артилерійського «дивізіону», що ним командував мій новий 
знайомий Вахтанг, майор грузинської армії. Гаубиці Д30М стояли ще у бойовому положенні. 
Навкруги було розкидано порожні скрині зпід снарядів та стріляні артилерійські гільзи. По два 
повних ящики було викладено біля гаубиць безпосередньо. Дротовий зв*язок взагалі не 
використовувався. Радіостанція Р107 стояла на черговому прийомі. Позаду фронту батареї 
стояв КРАЗсамоскид. Вахтанг повідомив, що зараз з Абаші під*їдуть вантажівки з боєприпасами
й ми поїдемо далі в напрямку на Сенакі. Поруч стояв ГАЗ66 з ккомпактним КУНГом
радіостанцією ( КУНГ – кузов універсальний нульових габаритів, простіше – будка). Одну з 
гаубиць спільними зусиллями юрби неголених, трошки втомлених і брудних артилеристів нарешті
було переведено у похідний стан і зачеплено за форкоп КРАЗа.

«А де штатні  тягачі?» – поцікавився я у Вахтанга. «Панімаэш,  эщьо до міня , сразу, как рускіє 
передалі ету техніку в 92м году, так харошиє «Урали» і ЗіЛи продалі тіпа по конверсії, в 
народноє хазяйство. А гроби разворованиє в паркє без кальос лежат. Остови адні!» – повідав 
сумну історію Вахтанг. «Даааа! – кажу, – а ми тут тепер на самоскидах воюємо. Странниє 
люді….»

«А ти знаєш, — відповів Вахтанг, – самохвали тоже нєплохіє! Ти увідіш, как МАЗсамосвал с 
хорошим водітєлєм почті на мєстє разворачіваєтся, как танк! А то, что ми еті машини сілой 
оружия забралі у етіх же воров, так война вєдь. Сечас законним способом мобілізаціонниє 
мєропріятія проводіть нєвозможно. Вон МАЗ етот – собственность єго водітєля. Просто он с 



намі посол, чтоби молодой воділа машину нє угробіл. Ато, што маштна вродє нєбоєвая, бєз 
самоподкачки, так ми только с закритих позицій действуем. Машини под  пулі нє суйом. Только 
в тил за снарядамі і єдой. А єслі прямоє попаданіє ракети, снаряда ілі авіабомби, то тут і УРАЛа 
нічто нє спасьот. Дєйствуем вдоль дорог, через болото єхать нє над. Только грязний сєльскій 
посьолок, єслі что.»

Всі ці розмірковування Вахи були логічними. Отак у нас в Україні трапиться війна, будемо 
«ім*ям революції»  та  автомата Калашнікова відбирати тягло для своєї артилерії. Тут і якась 
перевага буксируваної артилерії: у самохідної в разі виходу з ладу базового шасі система втрачає 
боєздатність повністю, а буксирувана – лише частково. Можна перечепити до будь якого тягла, 
включно до гусеничних тракторів! Та хоч до бетономішалок та автокранів!  Хоча я, певна рыч, 
все ж надаватиму перевагу трьох мостовим «позашляховикам» зразків «Урал», ЗіЛ або найліпше 
КРАЗ. І не лише самоскид. Бортовий КРАЗ досить придатна машина. Тим більше, що знайомі 
інженери – експлуатаційники подейкували, що бортовий КРАЗ має щонайдовший термін 
експлуатації., значно довший від КРАЗа з повним приводом, що має односкатні колеса з високим 
навантаженням на вісь та гальмівні барабани, а також  шарніри поворотного механізму 
переднього ведучого мосту. Ну, певна річ, в умовах Грузії і КРАЗпозашляховик буде підлягати 
негайній конфіскації.

Взагалі, щоб там не гадали собі українські «дєрьмократи» волкови, пінчуки, кучмуки, 
медвечсуркіси, тощо; коли вони і розвалили українську армію та її мобілізаційну систему, але 
змобілізувати каміона (разом з водієм) сили спротиву зуміють у будьякому випадку і в будь 
якому місці негайно. Водій або господар матиме можливість обрати, чи він їде разом зі своєю 
вантажівкою на фронт захищати Україну, або матиме інші варіанти до самого радикального (в 
разі вчинення опору та інших деструктивних дій. Все ж більшість проявить свідомість у більшій 
чи меншій мірі. І тоді на всіх тягачах нашої причепної артилерії будуть водіїмайстри.

Із самоходками в даному разі буде важче. Механікиводії, як такі, в цивільному господарстві 
відсутні. А тих, кого наше кучмуківство «записує» в механікиводії, таким зовсім не являються. 
Та й сучасні «контрактники» зовсім не прагнуть водити ту самохідну гармату чи якийсь танк, 
шляк би їх трафив! Тому, наприклад, в Росії ця замутка з чеченською війною у Путіна досить 
цікава. По Росії розповсюджується контингент, що на своїй шкурі знає, як горіти в танкі (БМП, 
САУ, БТР). Вони вже втратили свою «цноту страху».  Українському ж хохлу, салоїдугречкосі
торгашу набуття такого досвіду ще попереду ( бо УНСОвців же ж не так багато, як показують по
телевізору). Але вони (тобто ми) свою роль все ж таки, в першому наближенні, виконали: 
широкий загал москалів знає (більшість просто вірить), що коли вони ломануться в Україну, тут в
них будуть таки стріляти, хоч на початку й далеко не усі підряд.

Хоч і в нас тут все не так просто. А головні вороги України подекуди навіть не у Москві. 
Основний ворог – тут, під носом, іноді навіть розмовляє українською мовою. І самими лише 
зачистками це питання не вирішити…

Але затримка порушувала наші наміри поміняти вогневу позицію в бік Хобі. Ми чекали з Абаші 
на нашого сивочолого полковника та колону зі снарядами. Ваха розлив по хрестоматійних 
солдатських кружках щонайлегше кахетинське вино. Ми вирішили більше не гадати з неба, а 
розглянути робочу мапу на предмет пошуку вірогідної майбутньої вогневої позиції, вирахувати 



маршрути висування на неї та можливі цілі, чи хоча б райони цілей. Тактична обстановка 
виглядала наступним чином. Ми знаходилися у шістьох кілометрах західніше Абаші, обличчям на
захід та у двохстах метрах ліворуч від шосе. Неприятельська армія ймовірними силами… десь до
півтисячі морд при одному Граді» без снарядів (скоріш всього «без», бо не стріляють навіть 
поодинокими, бо були б – то й стріляли б!). Ще при двох дивізійних 85мм гарматах Д44, 
одному Т55, щось менше півсотні «козаків», до двох десятків чеченів, двох БМП, двох ЗСУ23
2 у кузовах ЗіЛів.

На самій карті перед Хобі на горі я побачив позначку стародавніх розвалин якогось монастиря чи
фортеці. Мимоволі згадалось зі «Весілля в Малинівці»: «Гриціан, а скільки ж у тебе є війська?» – 
питають опереточного атамана. «Да у мєня в МОНАСТИРЄ цельная конная дівізія стоїт» – чеше 
Гриціан. Дідок недовірливо кривиться: «Так уж і дівізія?»

«Ну, дівізія, нє дівізія, но морд полтораста набєрьотся,» – погоджується отаман Гриціан.

Відомості ж про нашого неприятеля повинні були б ще доповнюватись. Певна річ, ми не могли 
випускати снаряди в білий світ. Та й по житлових кварталах – теж. Тим більше, що приціли на 
артсистемах в нас були й топографічні карти – також. Надійшли відомості, що за наказом Едіка 
та рішенням парламента будуть задіяні в якості миротворців російські війська. Але творити мири
вони будуть позаду наших бойових порядків. Я висловив припущення (у нашому невеликому 
гоноровому товаристві), що це, поперше, загороджувальні загони, щоб не було більше ганебних 
бардачних суцільних втеч, як це мало місце 17го жовтня в Самтредіа. Вахтанг мене дещо 
поправив: «Ти панімаєш, ктото в Тбілісі пожаловался, что «Мхедріоні» грабят, менти – грабят, 
ВеВе, ОМОН тоже грабят, машини забірают у менгрел, потому что оні всє звіадісти!..»  Я 
відповів, що огульна критика і підозри до всіх підряд безсенсовні. Цією чуткою хочуть прикрити 
якусь домовленість з росіянами. І при чому тут російська армія. У всякому разі цей хід Едіка 
(якщо це був саме його хід) мав неприємний запах. Ну, прислав би своїх: від Гіоргадзе, від 
президентської охорони… Але росіяни?! Григорій, узнавши про це, послав одного заряджаючого 
на дорогу розпитувати проїжджаючих, чи не бачили вони російських танків в Абаші та 
уСамтредіа. Вахтанг висловив впевненість, що незабаром все з*ясується. Я продовжував 
роздивлятися мапу, склейкусотку, та висловлювати припущення з приводу розвитку ймовірного 
конфлікту між росіянами та наступаючою урядовою коаліцією. Російські частини, що залишалися
ще поки в Грузії, були ізольованими анклавчиками напіврозграбованих кадрованих дивізій на 
зразок батумської. Від кожної з таких можна було спорядити щось на зразок сильно зменшеного 
батальйону, чисельністю роти півтори змішаного механізованого типу, точніше такі собі ротні 
тактичні групи з перевагою то танків , то БМП, при посиленні мінометним та протитанковим 
взводом. Скоріш за все вони будуть грати якусь декоративну роль, позначаючи якісь політичні 
домовленості Едіка з Єльциним. Севастопольська 810та бригада морської піхоти, якщо й 
висадиться, то далеко не у повному складі, і буде також триматися берега, щоб вчасно 
завантажитися на кораблі і забратися геть при несприятливому розвитку обстановки. Скоріш за 
все, висадяться вони в Поті, візьмуть під контроль місто й порт і далі, за межи міста, не 
потикатимуться.

Скоріш за все, прийшли ми до остаточного висновку, росіяни будуть зупиняти легковики, котрих
«переможці» поженуть зі «звільнених»  міст. Якщо і не відбирати, то стукати ледве не самому 
Едіку будуть точно. Зугдіді вважалося заможним містом, і багато хто з союзників вже ладнався 



там поживитись. З огляду на те, як «обнесли»звіадисти Самтредію, то переможці в Зугдіді могли 
каменя на камені не лишити. І дай Боже, щоб масштабної різанини не виникло!

З огляду на недавні бойові події, передачу частини бойової техніки від росіян держрадівцям 
(«едіківцям») та допомогу військовими радниками, що вже частково загинули сімнадцятого 
жовтня, росіяни можливо теж були не проти відігратися на звіадистах, помстившись таким чином
і за недавню загибель товаришів, і за вибрики взагалі грузинів до російських військових. Особисто
ж мені хвилюватися було нема за що. Хіба тільки система впізнавання «свій – чужий» в когось 
зіпсується.

Росіяни ж повинні були б діяти щось на зразок рухомих блокпостів на головних шляхах. Потім 
вони так приблизно й діяли – взводними бойовими (тактичними ) групами: один танк ( Т72) та 
неповний мотострілецький взвод («чота») з однією – двома БМП. Іноді посту придавалося 
відділення зв*язку у вигляді пересувної радіостанції на базі ГАЗ – 66. Слабким моментом такої 
групи могла теоретично бути тільки одна ситуація: якщо «едіківці» раптом всі кинуться тікати, 
як це вже траплялося не раз. Зупинити тікаючих грузинів для росіян буде неможливо  навіть 
відкривши по ним вогонь – розбіжаться і поховаються. А от  розлючені, загнані у безвихідь 
звіадисти своїм щурячим останнім кидком могли б серед росіян «нарубати м)яса».

Пізніше, буквально через добу мені трапилася нагода побачити діючу російську заставу. Чи, 
можливо, за старовинним кавалерійським терміном – роз*їзд.

Я розпитав Вахтанга про умови застосування артилерії. Виявляється, дистанційної стрільби вони 
взагалі не застосовували. Хоча в них і були взривателі, що забезпечували повітряні розриви 
снарядів. Крім більш вражаючої дії (65 – 70% осколків вражають живу силу та неброньовану 
техніку, як відкрито розташовану: стоячу, сидячу, лежачу, пересуваючуся, так і у відкритих 
зверху простих шанцях та легких польових форифікаціях), вони мають сильніший психічно – 
емоційний вплив: снаряди рвуться просто над головою на висоті десяти – двадцяти метрів з 
жахливим, роздираючим слух і свідомість тріском чи гуркотом. Важко знайти підходяще слово. 
Сховатися немає де! Щось подібне до того, але менш варварське за бризантну гранату – це стара 
добра шрапнель, що широко застосовувалась під час Першої Світової та Громадянської воєн. 
Просто колись шрапнель споряджувалася шрапнельними кулями, круглими, свинцевими, в 
середньому калібром від дев*яти до одинадцяти міліметрів та вагою від десяти до п*ятнадцяти 
грамів. Пізніше її часто міняли на сталеву. Для зенітної шрапнелі перед другою світовою стали 
робити убойні елементи у вигляді сталевих довгастих сегментів вагою грамів по тридцять. Вони 
вже стовідсотково пробивали товстіший вже дюраль літаків. Щоправда за думками тодішніх 
військових спеціалістів, площа та, відповідно, ймовірність ураження знижувалися. Бризантна 
граната виявилась ефективнішою в застосуванні і дешевшою у виробництві. Корпус звичайного 
осколковофугасного снаряду і дистанційний підривач. Але все ж після Другої Світової 
шрапнель відродилася у стріловидних убойних елементах. Першими такі снаряди застосували 
американці у В*єтнамі, і для танків, що супроводжували колони транспорту і прочісували таким 
чином з гармат ( а також і з кулеметів) хащі джунглів, де могла ховатися засада, та для оборони 
від великих мас в*єнамців, що нападали на блок – пости. В Радянському Союзі такі снаряди 
відродилися у середині сімдесятих років, а точніше у 197677 роках. Це були два калібри: 122
мм та 152мм гаубичні снаряди 3Ш1 та 3Ш2 з 3000 та 5000 стріловидних убойних  елементів, що 
нагадували невеличкий цвяшок з чотирьохгранним стабілізаторомшляпкою, що були запресовані



в заливку з гірського воску і вистрілювалися за допомогою заряду димного пороху, що 
приводився в дію дистанційною трубкою ДТМ75, зі швидкістю, що додавала 100 м/с до кінцевої 
швидкості самого снаряду в момент спрацювання. Ці снаряди за умови їх застосування 
вправними артилеристами, дуже ефективно показали себе в Афганістані. В артилерійсько 
стрілецьких блокнотах одеського та сумського училищ був навіть окремий розділ «Пораженіє 
отходящіх і подходящіх по ущелью груп протівніка снарядамі с дістанціонной трубкой 
(взриватєлєм)».

Але Вахтанг заперечив подібну артилерійську вишуканість. Після закінчення свого, Тбіліського, 
артилерійського училища він потрапив служити до Вільнюса, де був командиром взводу та 
батареї весь час на протитанкових комплексах, спочатку взводним на «Конкурсі», а потім 
комбатом на «Штурмі_С». Там не потрібно рахувати, напрягати звивини, стріляєш, як бачиш, 
прямою наводкою, як в електронних стрілялках. «Танки праворуч, танки лівору!…» Ну, 
взагалі… Танки навкруги, танки посеред нас!… Крім жартів, все військове мистецтво зводилося 
до наведення марки прицілу на ціль і натисканні на кнопку «Пуск». Жодних тобі коефіцієнтів 
віддалення та кроків кутоміру, іксівігреків, дирекцій них кутів, поправок на зміщення, активних 
та пасивних ділянок траєкторії та поправок на приземний вітер!.. І весь цей світ чисел і фігур 
постійно рухається і міняється! Симфонія! Але всі ці математичнофізичні свята далеко не всім 
військовим (що тяжіють до, м*яко кажучи, простоти) до вподоби. Навіть деяким самим 
артилеристам. Дехто намагається спрощувати все аж до профанації. До примітиву!  До речі, 
янкеси намагаються зробити те ж саме за допомогою застосування комп*ютера. Примусьте 
американського комбата керувати вогнем своєї батареї з піхотної траншеї під вогнем 
супротивника, або на навчаннях дати йому аналогічну ввідну. Щось на зразок: «Тов. 1st leftenant!
Придушити ворожу батарею, що вночі позначає себе звуком та спалахом пострілів за допомогою 
секундоміра з під світкою своєю батареєю в засобах захисту органів дихання, з великим 
зміщенням, з підготовкою висхідних даних по карті!» Америкос нараз відмовився б виконувати 
задачу, та взагалі розуміти, що це. «Ето ми нє проході лі, ето нам нє тралівалі!..»

Ось тут Вахтанг згадав свого начальника артилерії дивізії в Литві полковника Аслана Масхадова,
котрий не давав їм спокійно жити, ставлячи двійки і примушуючи «не митьйом, так катанієм» 
якщо не підвищувати, то хоча б підтримувати свій професійний рівень. Навіть від протитанкістів 
вимагалося виконувати пристрілку за спостереженням знаків розривів та за допомогою 
далекоміра. Виявляється пан віце – президент Республіки Ічкерія (здається, таким він був на той 
час), був досить вправним артилеристом. Пізніше ще більш детальні відгуки я почув раптово у 
рідному Закарпатті, в Перечині, від колишнього комбата сусідньої батареї «Пуми» Лозовенка, в 
котрого Масхадов ще на Далекому Сході був командиром дивізіону. Масхадова поважав 
колектив, як «офіцера енд джентльмена»(наскільки це може відноситись до нашої армії), та й 
просто як порядну людину. Відзначав Пума і неабиякі здібності Масхадова, як «стрілкача – 
артилериста». Дивізіон той, до речі, був гаубичним, на Д30.

Тоді я згадав бачений по телебаченню парад ічкерійського війська, «Акації» та «Гради», що 
повзли повз президентську трибуну, «Шилки», «Стріли», причепні «Рапіри» та Д30 (а йшов тоді 
ще 93й рік) і зрозумів, що усякий незграбний рух Кремля, – і росіяни будуть «кров мєшкамі 
пролівать» в разі вторгнення до Чечні. Чеченці – це не «робкіє грузіни», які до того ж поділені 
навпіл. Що віддали Абхазію і ще багато чого – звіадистам (а насправді – росіянам). Назад тепер 
відбирати – років десять потрібно буде. Якщо не більше! Ще тоді досить легко вірилось, що ми 



найменше дійдемо до Зугдіді, а може навіть і до Галі. Ну, а законсервується ситуація у Грузії та 
Абхазії, то тут вже росіянам можливо буде і за Чечню прийматися. Тим більше, зважаючи на 
панування росіян у повітрі… Шанси у чечнців відстояти свої терени порівняно невеликі, але вони
є. Тим більше, враховуючи психологічний фактор, високе прагнення до спротиву, можливу 
потужну допомогу діаспори.

Ну, коли буде розв*язано відкриту війну проти Грузії, то тут Едікові потрібно буде терміново 
просити (умоляти!) американців, щоб надіслали авіаносець та постійно надсилали винищувачів з 
Діярбакиру, що в Турції. Та й на своїх аеродромах «підскоку»непогано було б мати парутрійку 
винищувальних крил американців. Разом зі своїм гасом та охороною. Чи встигне все це здійснити 
Едуард Амвросійович? Доки його Примаков або хтось іще з Луб*янськоЯсєнєвсько
Хорошевської «гопкомпанії» мок рушників не відправить на той світ? Але ж, відправляти таки 
будуть. Не дивлячись на свій поважний вік і усю свою сивину, «Дідо» має менше п*ятдесяти 
відсотків шансів померти своєю смертю. Чекісти і армійці такого собі не вибачать! А тут ще рано
чи пізно постане проблема транзиту афти та газу. Так, що для глобалістівмондіалістів невдовзі 
стане дуже нагальною потребою наведення спокою та порядку (свого, нового) в басейні Чорного 
моря та Закавказзі. Поставити перепону Росії, примусити принишкнути і звести до мінімуму рухи
військовоморських сил Росії. Ось в який час весь чорноморський сірководень попре у 
атмосферу і спалахне! Бо для феєричності  історії має бути хоча б так. Втім, я не вважаю, що як 
Вінети у «Нібелунгах», на морське дно відправляться Одеса, Миколаїв, Севастополь,.. Туапсе! 
Ні, вагнерівський романтизм – не для цієї публіки. Природа не заходитиме так далеко. Гігантську
трагедію тут доречно було би змінити на глобальне обгаження. Ми ж не нібелунги, врешті решт, а
так…

По дорозі до нас під*їздила невеличка колона : ГАЗ – 66/ТМГ2, ще один «Град», бортовий 
КРАЗ, бортовий КАМАЗ та куций МАЗсамоскид. Топоприв*яжчик попрямував до нас. З нього 
виліз і попрямував до нас той самий сивий пан полковник. Спочатку відбувся коротенький діалог
між ним та Вахтангом  грузинською, про, як я зміг зрозуміти, речі зовсім побутового характеру 
( чому не вмиті, під шофе, батарея не «відбита», тобто не виконана команда »Відбій!», коли 
гаубиці приведені в похідне положення, причеплені до тягачів, і колона вишикувана для маршу 
головою у потрібному напрямку. Потім пішла інформація і вже побутового характеру, а де є 
зараз супротивник і подальша тактична обстановка. Я ввічливо поцікавився функцією і задачами 
росіян на завершаю чому етапі кампанії.

Частина 35.

МАРШ НА СЕНАКІ.

Як ми вже згадували, вимальовувалося наступне: якщо наступ озвивається без першкод, то 
росіяни виконують жандармськополіцейську роль , відбираючи у «переможців» награбоване 
майно, насамперед легковики (та їх вміст), що «переможці» поженуть у «тил» та фіксують (і, 
відповідно, стукотять на самий верх до Едіка), хто саме з «Мхедріоні», з вевешників, з армійців 
та ментів приймає участь у пограбуваннях (а Зугдіді, нагадаю, вважалось заможним містом, як, 
до речі, й Галі). Якщо наступ десь захлинеться, чи урядова коаліція почне раптово тікати, тоді 
росіяни повинні були б, ймовірно, відновити «статус кво», знищуючи бойову техніку та живу 
силу звіадистів. А попередній зовсім свіжий досвід показував, що раптово і масово тікати 



союзники вміють навіть при сприятливому для себе розвитку подій. Як під час Другої 
світової:»Обошлі, обошлі!… Танкі!.. Нємци (особисто Звіад) на мотоциклах!..» Так і тут: “Оні 
ночью с гор спустілісь! І в город зашлі!..» І усі, гамузом, тікають з міста. З міста, яке тільки що 
самі зайняли! А кинути такий заклик вночі!?.. Неодмінно у темряві зчиниться стрілянина своїх по
своїм. Вистріляти бесперевними чергами набої до НЗ, а тоді тікати подалі, – така тактика нічного
бою погрузинськи у Грузії осені 1993го.

Коли б росіяни зачепили б і когось з урядових військ – теж нічого особливого, нічого страшного: 
тут відразу б спрацював би ефект загороджувального загону та наказу №247. Не виключено 
навіть, що і зупинили б тікаючу юрбу на якийсь момент. Та навіть просто дати декілька довгих 
черг з танкових кулеметів по звіадистах поверх голів втікачів, і то вже б подіяло. І я б не сказав, 
що на основі цього  у той же момент виник би якийсь грузиноросійський військовий конфлікт. 
Грузини б це проковтнули б. Спалах самосвідомості й патріотизму у них тоді вже майже спадав. 
Вони вже усвідомлювали свою сутність, як «не бойовиків» здебільшого. Як реальні воїни вони 
слабі. Це підтверджує і попередній, та й майбутній досвід. Важко це усвідомлювати, але це так. 
Наближалася зима з дощами. Ще було тепло, але до дощів було вже «рукою подати». Починалися
вони, як по команді, без усяких пауз. Так і у грузинів дещо такого було в рисах характеру: 
раптовий спалах, коротке ефектне горіння, й затухання. Деякий час іще може тліти жариною. 
Вічно потихеньку коптіти, диміти та пострілювати  — такого я щось не запримітив.

Берест же весь час самонадіяно сподівався, що ось, ще тут, грузини повернуть зброю проти 
росіян і щиро висловлював своє обурення: мовляв, браттягрузини, ці москалі по нас в Абхазії 
стріляли! А тут вони нам у спину стрілятимуть! Так не станемо ж терпіти!.. Знищимо їх прямо 
тут!.. щоправда, підтримували грузини Береста лише на словах.

Між тим на нашому шляху на захід лежала річка Техурі з мостом через неї. А за мостом відразу 
містечко Сенакі (за совітів – Міха Цхакая, або просто Цхакая). Десь кілометрах в тридцяти на 
північ розташувалось місто Цаленджиха. Григорій розповідав, що там непогано було колись 
відпочивати – якийсь спеціалізований курорт. Щось на зразок Карпат., лісисті схили, відроги 
Кавказького хребта з абсолютними висотами в нашому районі до 2,5 км. Щоправда, у нас висота 
над рівнем моря у долині Ріоні не перевищувала 140 м над рівнем моря. Відповідно, гірські 
таблиці стрільби нам би не знадобилися.

Від Абаши з*явилася змішана колона бронетехніки з чотирма Т55 на чолі. Щоправда, їх обігнав 
знайомий дизельний (перероблений) БРДМ одного з наших мхедріонівців, Бороди, який щасливо 
пережив попередні бої, не мав бодай легких поранень, тільки легка контузія. «Броньовичок» хоч і
слабенько тягнув ( тракторний дизель сильно димів), але десь під шістдесят п*ять кілометрів на 
годину зараз видавав. Танки ж ішли максимум трохи більше п*ятдесяти. Треба сказати, що за 
технічними даними швидкість цього танка не перевищує півсотні кілометрів на годину. Але 
радянська техніка тим і відрізняється від усієї іншої, що може в окремих моментах видавати на 
практиці трохи більше від прописаних у «паспортах» цифр. Особисто був свідком, як по цій же 
трасі ( до речі, добротний асфальт, ліпший, ніж в Україні, як не дивно!) трійко «п*ятдесят 
п*яток» перли під шістдесят! Дим, рев, гуркіт!..  Узагалі, на прямих ділянках грузини 
вичавлювали з гусеничної техніки усе, що можливо! Коли ще трапиться нагода «політати» 
рідними автострадами на гусеницях, як на колесах! Тому старалися від душі. Чомусь колісних 
БТРів та БРДМів так не пришпорювали. Бо знали й так, на що він здібний. Автомобіль і є 



автомобіль. А от БМП – на гусеницях і зі штурвалом, як у літака – замість тракторних важелів та
перемиканням передач на рульовій колонці, як на 21й «Волзі», та простопросто просилася дати 
газу. Свого часу,з*явившись наприкінці шістдесятих у військах, вона зробила фурор. Дійсно 
вдала машина: і оригінальна, і зручна, і у той же час проста у користуванні. П*ятеро БМП йшли 
за танками, далі – два «КАМАЗи» та «Урал» з піхотою. До речі, піхота густо сиділа і на броні 
зверху. Над головним танком майорів грузинський червоночорний тяг. Коли колона 
прогуркотіла повз нас, ми з причепленими гаубицями та на чолі з топоприв*язчиком вибрались на
шосе і посунули слідом.

На вулицях Сенакі скупчилася силасиленна ( для місцевих масштабів) техніки та озброєних 
людей. Мені відразу стало якось незатишно на душі. Я почав шукати поглядом ймовірні укриття 
від артилерійського обстрілу: якінебудь ямки канавки, тощо.  Відсутність з боку супротивника 
артилерійського вогню по цій купі пояснюється, напевно, не стільки відсутністю даних про цю 
юрбу у звіадистів, скільки відсутністю необхідної кількості (а може й узагалі будь якої кількості)
снарядів у них. Хоча при цій щільності  живої сили на квадратний метр вистачило б й трьох – 
чотирьох снарядів, щоб викликати паніку, деморалізацію та затримку, якщо взагалі не зрив, 
наступу. Тут навіть коректування не треба, – просто ретельно зміряти по карті відстань та 
дирекцій ний кут і випустити на цих установках до десятка снарядів однією гарматою 
( мінометом), або по чотири снаряди на гармату при можливості застосувати взвод ( батарею).

Я висловив побажання виїхати на нашій машині десь в бічну вуличку, метрів на півтораста, а біля
командування залишити вістуна на випадок продовження наступу. Григорій, оглянувши 
розуміючим поглядом це скупчення, мене та пакет направляючих, повний снарядів, висловив 
гіпотезу, що коли досі не обстріляли, то вже і не обстріляють зовсім. В принципі, його досвіду та 
знанням особливостей характеру звіадистських бойовиків можна було довіряти. Бо в усих ціх 
рухах він приймав участь з вісімдесят дев*ятого року. Траплялося, навіть в ліс уходив, коли у 
Тбілісі Звіад заарештовував Джабу. Потім, коли Джабу звільнили, а Кітовані почав «рухи» проти 
Звіада, приймав участь у новорічних вуличних боях ( іноді мені здається, що на Кавказі це взагалі
стає доброю традицією). Приймав він участь і у всій кампанії 1993 року, почиаючи з Абхазії. При 
тому, як я вже зазначав, артилеристом він став недавно, а до того був «піхотинцем» : звичайним 
добровольцем, стрільцем, тоді командиром десятки, далі  півсотні, сотні. За цей військовий, дещо
вимушений, шлях він оволодів не лише автоматом, але й гранатометом та кулеметом, а також був
знайомий з основними принципами стрільби зі снайпери, хоча снайпером зрозуміло не був. Але в 
деяких окремих випадках мав два чи три підтверджених влучання. Гранатометником він також 
виявився вправним. Все ж базова вища освіта у Григорія була фізикоматматична, точна наука. 
Тому і свята святих – формулу тисячної відстані та суть поділку кутоміра він засвоїв 
моментально. А от гуманітарії – «потєряниє» люди. В УНСО навіть серед ветеранів досі є такі, 
для кого це порожній звук. Та що там УНСО… У Збройних Силах України цього не відає 
половина офіцерів. Але необхідність визначати відстань до цілі нікуди не дівається. Вона 
присутня завжди. Але ж ми знаємо , що звичайний вчитель математики та фізики Олександр 
Солженіцин під час війни був досить результативним командиром батареї звукової розвідки. 
Письменником він став потім, значно пізніше.

Ото ж ми вирішили не робити зайвих рухів, але все ж просунулися обочиною трошки вперед (щоб
не стирчати в купі з усіма, утворюючи групову ціль для супротивника), де під центральною 
вулицею протікав потічок через бетонний тунель під дорогою. В разі чого можна було першими 



шугнути в це укриття. На війні головне – вчасно зорієнтуватись. І ніколи не нехтувати 
дрібницями. Всіх випадковостей, певна річ, не передбачити. Але нехтувати зовсім не варто! 
Чомусь у подібних випадках частіше гинуть ті, хто нехтує можливою ( вірогідною, ймовірною, 
що ще не проявилась) небезпекою. Зрозуміло, не варто передавати куті меду. Бо тоді 
перетворишся на завчасного заляканого боягузливого примурка, що в результаті і загине  від 
того, від чого найбільше берігся. І що характерно , це діє не тільки на війні, – в цивілю також. 
Тобто, один з моментів, коли уявність перетворюється в реальність. Чому ще немає війни 
( громадянської) в Україні? Тому, що ще мало людей про неї думають. Більше думають, мріють 
про еміграцію. Війна – це вже останній засіб.

До речі, огляду на подібні міркування наші «суки» ( мукора, депутати, адміністрація, тощо) не 
хочуть приймати закону про зброю. Уявіть собі, що було б, як би кожен, як в Грузії, мав би 
автомата? «Беспредєл» був би? Зовсім ні, панове. Були б дуже гречні, куртуазні відносини 
пересічних озброєних громадян.  Що, москалів би стріляли? Чи тих міфічних «жидів» ( самі ж 
вже такі наполовину, якщо не реально, то ментально)?! Ні, певна річ! Хто ж буде самогубцем? А 
от перемочити мусорів, адміністрацію, ще яких не будь кровососів, – це у першу чергу!

Між тим наш вістун до пана полковника повернувся і доповів, що усе це шляхетне панство очікує
на «розвідувальні дані», чи не влаштував підступний Лоті Кобалія засідку в Хобі. Чутка, що 
ґрунтувалася скоріше за все на їх власних фантазіях, «пророчила», що в Хобі на вулицях танки 
будуть розстріляні «ізза угла» гранатометниками. До речі, розстріляти сучасного танка 
звичайним гранатометом можливо лише за занадто сприятливих умов. Приведу декілька 
прикладів.

Поперше, Т55,– ці машини досить прості у експлуатації та при вишколі екіпажів. Надійні, 
непримхливі. Пізніше на Балканах я мав нагоду побачити, як їх використовують нормальні люди 
та вояки – серби. І ця простота стосується й обладнання башти. Вона має не таке складне 
устаткування, як, наприклад, у Т64, Т80 та навіть Т72. Я, не будучи танкістом за освітою, 
освоївся у «п*ятдесят п*ятому» за півгодини. Але мушу зазначити, що, певна річ, я військовий, 
професіонал з багаторічним досвідом, до того ж – артилерист. Що передбачає, як мінімум, 
наявність, якщо не набутої освіти, то хоча б середньої природної кмітливості. Навіть без цього 
артилерист за рахунок натасканості  у найпростіших діях вже може вражати цілі прямою 
наводкою. Отож мені вистачило півгодини, щоб засвоїти стрільбу з танкової гармати та кулемету.
Плюс вмикання апаратури башти стабілізатора гармати, лазерного танкового прицілу – 
далекоміру. Та й іншому, не знайомому по перших порах з внутрішньою та зовнішньою 
балістикою достатньо відносно небагато часу, щоб освоїтись у башті Т55. Хіба що відвертий 
даун не зможе второпати, що до чого. Захищеність цього зразку танка теж досить кардинально 
підвищилась за рахунок наварки додаткових броньових екранів  на лобову та бортову частини 
башти, на лобову частину корпусу, навіски фальшбортів з «активкою» та можливими 
додатковими секційними баками для пального. Солярка, як важка щільна рідина певним чином 
трохи зменшує дію кумулятивного струменя. Потім «динамічний захист», потім фальшборт, в 
нашому випадку з так званої танкової гуми, що має композитну структуру і також трохи 
«притупляє» пробивну дію кумулятивного ефекту. Далі у сімдесяти відсотках випадків на шляху
залишків кумулятивного струменя стає каток. Отож , хоч і товща борта рідко перевищує 75 мм, 
але пробити його сили звичайної гранатометної  активнореактивної гранати вже не вистачає. 
Потрібні боєприпаси підвищеної могутності: зі збільшеним калібром, штирем, тандемні, тощо. 



Таких не завжди є в наявності. Товщина додаткових броне екрані – від п*ятдесяти семи до ста (у 
самих відповідальних місцях) міліметрів. Між основною бронею та «накладкою» — композитна 
прокладка п*яти – семи сантиметрової товщини , що може включати сталеві або керамічні 
сферичні або іншої форми елементи, залиті текстолітом або гірським воском, або 
пінополіуретаном або іншим наповнювачем. Досвід війни що на Кавказі, що на Балканах ( а ще 
раніше – у Лівані та Сирії) вказує, що «п*ятдесят п*ятого» не беруть «Мухи», «Золі», М72, РПГ 
– 7, РПГ – 16, «Лянце», «Армбрусти», «Бліндіціди» не беруть і у лоба, і у борт. «Малютка», 
«Фагот1», «Мілан1» не беруть у лоба. При цьому ті Т55 були захищені : лоб башти – 100мм 
екран, борт башти – 57мм, корпус: верхня лобова деталь (ВЛБ) – 70мм, нижня – 50мм. 
Порожнини між основною та навісною бронею засипаються сталевими або керамічними 
кульками, у середньому десь сантиметр у діаметрі, та заливаються пенопластом або структурою, 
схожою на текстоліт. На все це зверху закріплюється ( клеєм, болтами, зваркою) динамічний 
захист. У фальшбортних баках, поділених на секції в разі відсутності солярки має бути залита 
вода. Разом, в комплексі все це «гасить» кумулятивного струменя трохи більше, ніж у два з 
половиною рази ( зза чого, до речі, сучасні гранатомети прибавляють у калібрі боєголовки та 
суцільній вазі, бо треба метати важчу боєголовку хоча б на ту ж відстань при збереженні 
безвідкатного ефекту). Я був свідком, коли в такий Т55 влучали у лоба і з «Мухи», і з РПГ7. 
При цьому зовнішній динамічний захист був відсутній. На другому зразку були присутні порожні 
металеві коробки від динамічного захисту, але без самого матеріалу. Результат – в поверхні 
навісної броні була лише невелика, сантиметри чотири у діаметрі, дірка, але весь «екран» 
вулкановидно при піднятий від основної броні. Наскільки струмінь заглибився в основну броню, 
видно не було, але з середини не було жодних натяків, навіть біла фарба так і залишалась не 
підгорілою. Хлопці з грузинських армійських підрозділів розповідали, що змогли поміряти 
отвори. Стверджували, що в основній броні виплавлено лише невеличку ямку до чотирьох 
сантиметрів глибиною та сантиметрів з десять завширшки. Це після проходження всіх шарів 
захисту. Весь додатковий захист, певна річ, руйнується. Але руйнується і струмінь. В іншому 
аналогічному випадку в основній броні виплавлено лише невеличку ямку до чотирьох 
сантиметрів завглибшки та сантиметрів з десять завширшки з підняттям додаткової накладної 
бронеплити.  Екіпаж, певна річ, лишається неушкодженим, навіть більше, ніж при влучанні без 
пробиття «болванки» або навіть осколочнофугасного снаряду. І танк зберігає боєздатність. На 
місці гранатометника спробуйте у бойовій обстановці, під вогнем, коли навколо свищуть кулі та 
осколки, вдруге вліпити з гранатомета у те ж саме місце. А танк теж на місці не стоїть! Тим 
більше, гранатомет – це не снайперська гвинтівка!  Щоправда, це можливо ПТКРом у 
напівавтоматичному режимі. І то, коли танк зупинився з якоїсь причини. А коли він мчить через 
воронки та окопи, або й навіть просто польовою дорогою, то і у «напівавтоматі» цього зробити не
вдасться.

Відносний вихід ще у тому ж 1982 році віднайшли палестинці. По одному ізраїльському танку 
стріляли залпом щонайменше п*ять гранатометників. І то результат моментального знищення 
танка М60А3 (МАГАХ3), обклеєного металевими коробочками з динамічним захистом, був 
один з трьох. Чисто ізраїльського виробництва танки «Меркава» узагалі були майже невразливі. 
Зупинити їх можливо було лише перебивши гусеницю. І на тому все. Але й нерухомий «Меркава»
знищити було дуже нелегко. Треба було досягти біля десятка прямих влучань, щоб добитися 
«тривалого та стійкого горіння». Погодьтесь, що в умовах напруженого бою це не так вже й 
легко. Ну, а дещо згодом я мав нагоду побачити, як «Малютка», «Мілан», та ТОУ влучають у лоб
захищеним ( вдосконаленим) Т55 та Т72. Результат – вибух, гуркіт, відлітають якісь залізяки… 



а у результаті танк лишається неушкодженим. . їде в укриття або й продовжує виконувати 
завдання на полі бою в разі коли залишається вціліла оптика (як правило, це гарматний приціл). 
Щоправда, моральний дух ізраїльських або сербських танкістів значно вищий від морально
психологічного стану українських, російських або грузинських колег. Але ж останнім захист 
надає можливість заїхати в укриття, вийти з бою, нарешті, покинути машину і… втекти. Кожен 
вибирає своє.

Пізніше чеченці в Грозному неодноразово застосовували тактику боротьби з танками, запозичену 
від палестинців.  Просто вони спочатку не знали, що то зайве (залпова стрільба з декількох 
гранатометів по одній цілі), бо ті танки не мають додаткового навісного захисту, підготовлених 
екіпажів, деякі з котрих вміли тільки їздити. Тому чеченці і умаляли не лише по танках, але й по 
легкій бронетехніці з декількох гранатометів сальвою. Результат ( страшна для російського 
обивателя в телевізорі картина)   розірвані на шматки колись грізні бойові машини відірвані, 
перевернуті башти, що валяються, розіслані гусеничні траки… У пересічного москаля виникає 
одвічне питання:  «Хто віноват?» і «Шта дєлать?». «…Коні невинні», – доречно було б 
відповісти. Щоправда, не всі тепер знають українську літературу, отож : «Невинних немає!» 
Можна було б назвати прізвища «Мотєнькі» Бурлакова, Снеткова, Грачова, багатьох інших. Але 
наіщо нам засвічувати прізвища своїх і чеченських друзів? Дасть Бог, вони ще нам допоможуть… 
Та й українцям треба опікуватись українськими танками. І своїми українськими «друзями»: 
Кучмук, тобто Кузьмук і його прибутні також мають інтерес продати комплекти навісної 
активного та пасивного захисту. Під якісь вибори та щоб собі до кишені покласти… А тому весь 
динамічний захист ( а не лише наповнювач – флегматизований тол) разом з металевими 
коробками, кріпленнями та новими секційними фальшбортними баками та й самими 
фальшбортами, знімався та продавався у східні та південні країни або встановлювався на зразки 
техніки, що ремонтувалися у нас в Україні і відправлялись за кордон( до Сирії, Лівії, 
Азербайджану, Грузії та ін..). До цього причетні всі міністри оборони та військовопромислового 
комплексу часів Кучми. Продовжувалася ця вакханалія крадіжки і потім. Тільки вже замість 
вкраденого на продаж приходилося виробляти нові зразки. В Росії такий процес ішов так само 
інтенсивно, але по обсягу значно більше. Тому роздягнуті та розукомплектовані танки було 
роздягнутими кинуто до Чечні, щоб списати на бойові втрати все вкрадене. Немає сенсу 
пояснювати, що всі ці танки стали здобиччю ічкерійських гранатометників. Тобто, коли «сурми 
заграють» у нас у зв*язку з нападом росіян, то тепер черга наших танкістів виїжджати на 
«роздягнутих» танках. Якщо залишиться на броні упаковка, то не буде там ні активного 
( флегматизований тол, як не продали, то віддали мусорам чи СБУшникам «на зберігання», а вже
ті його продали криміналу), ні інертного наповнювача. Взагалі, дивним чином багато військового 
обладнання виявилось у мусорських лапах і потім продане вроздріб. А якщо додати до цього 
непрацюючі стабілізатори гармат та автомати заряджання, а також безліч інших дрібниць, від 
кожної з яких залежить боєздатність танка!..  Отож, в бойових умовах прийдеться знову 
самотужки посилювати броне захист своїх танків, накидуючи та наварюючи старі траки, 
чіпляючи ящики з камінням та кроватні сітки, якщо такі ще десь збереглись, наварювати решітки 
з різного роду прокату: уголка, швеллєра й т.д., як тепер роблять ті ж американці у Афганістані. 
Ізраїльтяни, наприклад, підвищують живучість своїх танків, САУ та БТР навареними зовні 
металевими каркасами, у які складалися ЗІП, особисті та колективні (каркасні намети, шанцевий 
інструмент та багато іншого майна). Більшменш ефективно засипати такі штучні об*єми 
щебінкою або найкраще морською чи річковою галькою, пересипавши  це піском. Ефективно 
також перегородити все це декількома перегородками, тощо. Головне, щоб вага цього 



саморобного захисту не перевищувала розумних меж. Щоб танк, САУ чи бронетранспортер не 
втратив можливості рушити з місця.

Частина 36.

Марш на Хоні (продовження)

І  я  б порадив дуже «завійськованим», закомп*ютеризованим, осучасненим панам офіцерам не 
відноситись до подібних «фронтових примочок» зарозуміло. Бо історія вчить тільки тому, що 
нічому не вчить. Як відомо, більшість керованих і некерованих кумулятивноосколочних бойових
елементів касетних снарядів, ракет та авіабомб мають бронепробивність не більше 100 
міліметрів, бо падають зверзу і розраховані на тонкий броне дах не більше20 ммзавтовшки. 
Викладіть дах танкової башти й дах механікаводія міхами з землею в один шар, і ви врятовані. 
Те ж стосується й БТРів та самоходок, й іншої легкої бронетехніки. Пам*ятайте завжди слова 
механікаводія з фільму «На війні, як на війні»: «А хорошо, когда снаряд попадаєт в мотор. 
Самоходке – капут, а екіпаж жив!». І він розумів, коли говорив, що далеко не усякий раз так 
таланить. Так, що нашим військовим, розбещеним мирним часом та “службою мирного часу”, 
треба завжди пам*ятати, що вічно так тривати не може. Війна ж бо триває завжди, просто є такий
глибокий тил, де не підозрюють, що існує фронт. І чим довший період відносного миру, тим 
ближче більш – менш серйозна війна. Тому в армії повинні служити люди, що люблять війну. 
Інакше навіщо вони в армії?

Тим часом звідкілясь (з боку Абаші) знову узявся БТР80 з нашими старими знайомими 
спецназівцями і з ними знайомий дизельний БРДМ2. Десь через годину було прийнято рішення 
висуватися усім наявним силами уперед, на північний захід, у напрямку населеного пункту Хобі. 
За даними розвідки підрозділи Кобалії залишили це містечко, і відійшли на Хету. А до нас тим 
часом зі складу «Горійської учебки» надійшла чотири гарматна батарея Д44 з тягачами МТЛБ 
та «нова техніка»: встановлені на даху тягача МТЛБ зенітні спарки ЗУ232, обварені 
п*ятиміліметровою бронею, що утворювала собою відкриту зверху і майже – знизу ( виднілися 
підставки під ноги навідника та заряджаючого разом зі станинами, привареними до броне даху 
тягача) вежу, пофарбовану у плямистий камуфльований колір.

                Що стосовно нас, то ми лише виїхали на західні околиці Сенакі та, звернувши на праву 
обочину, зайняли вогневу позицію, перевівши свого «Града» у бойове положення. Таблична 
відстань стрільби дозволяла. Гаубична батарея Д30, відразу, відразу після нас звернула ліворуч, 
грунтівкою, у сади та городи, та зайняла вогневу позицію у ста метрах  ліворуч від шосе в 
заростях смородини, між яблунями. Нам же взагалі прив*язуватись (здійснювати топогеодезичну 
прив*язку на місцевості) не треба було – у п*яти метрах за спиною було перехрестя шосе з 
другорядною дорогою, що було позначено на мапі. Взагалі дії проходили на місцевості, що багата
на орієнтири. Можна стати на всякому перехресті , містку, мосту, під пам*ячником, щоглою 
ЛЕП, під тригопунктом, нарешті узяти зняти з мапи артилерійським кругом кутомір по 
найближчому іншому орієнтиру ( контурній точці) – і пакет ( ствол) зорієнтований без 
застосування бусолі! Зоправда помилка буде +/005, але для «Града», що має величезне 
розсіювання… Та ще й з пристрілкою цілі, ці помилки будуть вибрані першою ж коректурою. 
Цілком виправдана тактика! Під час служби в радянському війську ми не мали такого 
«спрощенства». Але й умови на полігонах були складніші, особливо на незнайомих. На всі 
батареї Радянської Армії тригопунктів та контурних точок не вистачило би! Тому у військах нам 



приходилось здійснювати ретельну топогеодезичну прив*язку вогневих позицій та командно
спостережних пунктів, перевіряючи одне одного та щораз уточнюючи результат до півметра. 
Панове артилеристи, як радісно діяти на місцевості, багатій на орієнтири! Навіть при відсутності 
топографічної карти можливо відразу на планшеті ПУВ або й навіть на листі міліметрівки, чи 
просто в учнівському зошиті в клітину скласти свою, місцеву систему координат. Щоправда для 
цього необхідні далекоміри та усякі кутовимірювальні прилади (бусолі, теодоліти, гірокомпаси, 
тощо), в основному для вимірювання горизонтальних кутів. Зараз в правилах стрільби це відомо, 
як метод спрямовуючих гармат.

  Прийшов начальник артилерії корпуса і призначив своєму й нашому «Градам» по одній основній
та запасній цілі. Вони не являли собою якихнебудь певних, точно озвіданих угруповань живої 
сили чи техніки звіадистів. То були лише вірогідні місця їхнього скупчення. Наприклад, розвилка
доріг за мостом через річку Ціві перед околицями Хобі. Там, очевидно, черговий пост ДАЇ у 
вигляді мусорського «вахтового» будиночку та купки підсобок. Така ж сама розвилка – за Хобі. І
дві «зеленки» неподалік шосе, з котрих все прекрасно прострілюється. На них звіадистам просто 
необхідно було б встановити артилерію. Якщо і не усю ( та й скільки там у них її залишилось?!), 
то пару гармат на пряму наводку обов*язково. Щоб знищити хоча б по одній легко броньованій 
цілі , а якщо поталанить, то зупинити один Т55 ( позбивавши гусениці, заклинивши башту…) і 
хутко залишити вогневу позицію.  І хоч пробити броню Т55 «дивізіонна» не зможе, але вести в 
наші ряди якусь затримку вони змогли б. Хоча.. Якби якийсь Т55 підставив їм свого борта, чи 
корму, та на відстані метрів п*ятисот і менше, то цілком ймовірно і спалити  танка. Але така 
дуель вимагає не лише міцних нервів , але й високої підготовки та уродженного шляхетства, 
справжньої гоноровості. Або як дехто висловлюється, «гусарських понтів», типу «ат мені не 
слабо!». Мені самому ще досі не випадало випробовувати долю у такому поєдинкові. Але було б 
дуже цікаво. Наші ж діди у другу світову могли! Треба хоч раз спробувати побувати в їх шкурі!

Взагалі треба відзначити, що  «дивізіонна» Д44 була найпопулярнішою артилерійською системою
у тодішніх (9293 р.р.) грузинських війнах. Точніше, самою розповсюдженою. І треба зазначити, 
вимогам часу вона там відповідала, хоч була сконструйована ще у 1944 році. Бо там, ще раз 
зазначу, не обов*язково пробити броню ворожого танку. Вистачить добитися прямого влучання 
«болванкою», або й іноді навіть осколковофугасним , щоб ворожі танкісти дали задній хід, або й
узагалі «дали ноги», покинувши бойову техніку або ворогу, або кому прийдеться (сусідньому 
підрозділу, наприклад).

Перед виїздом з Абаші ми з Григорієм та Алмасом сновигали на КАМАЗі по Самтредіа, 
шукаючи, де б з підбитої техніки зняти радіостанцію, щоб встановити її на наш «Град» – брак 
зв*язку нас дістав! І знову ж – танки! Невідомо, чиї, наші чи звіадистів, стояли покинуті на 
західній околиці Самтредіа. Динамічного захисту не було ні н одному. На ВЛД стирчали лише 
штирі, на які він повинен був прикручуватись. Але фальшборти на обох були, хоча лише з 
подвійної танкової гуми (насправді це досить важка багато волокниста гумополімерна маса) без 
усяких додаткових бортових баків та іншої «навіски». На башті та ВЛД були броньові екрани 
завтовшки десь до семи сантиметрів., покладені на прошарок анти кумулятивного наповнювача. 
До нижнього лобового листа корпусу знизу ще був прикріплений фартух з танкової гуми, як 
метельник у тепловоза. У верхньому лобовому листі механікаводія першої машини зяяла 
здорова чорна діра сантиметрів з п*ятнадцять у діаметрі й витягнута назовні на зразок «губи 
трубочкою» для поцілунку. Края ще були оплавлені і чорні, не встигли заіржавіти. Люк механіка 



та обидва баштові люки були відкриті. Я боявся спочатку туди заглядати ( раптом там згорілі 
танкісти), але допитливість пересилила і я сунув голову в люк механіка, очікуючи побачити його 
залишки. Аж ні! Білесенька, як сніг, фарба (під час капремонту пофарбування відновили) не 
підгоріла, не потріскалась, залишаючись цнотливо білою напроти зовнішньої пробоїни. У 
механікаводія всі прилади були цілесенькі. Просто, коли трохи гримнуло, вони всі 
повискакували і повтікали, залишивши танк нам. Ну, а у гранатометника видно не було ні часу, ні
натхнення, ні зайвих боєприпасів, щоб добити вщент покинутого сталевого мастодонта. Але 
радіостанцію, вожделенну Р173 хтось зняв вже до нас.

У другого танка були два прямих влучання: у лівий борт в районі двигуна та в ліву лобову 
частину башти злегка навскоси. Край фальшборта з танкової гуми був покоцаний та 
розмочалений якоюсь «невідомою силою» на окремі ниточки. Далі в ободі передостаннього 
(четвертого) катка була вибитавиплавлена виїмкавм*ятина глибиною сантиметри чотири та 
діаметром біля двадцяти сантиметрів. У передній верхній частині лівого баштового екрану була 
якась нерівнорвана дірка розміром сантиметрів з десять неначе хтось сваркою «покоцав»: 
наповнювач був викинутий геть, як поковиряний. Верхня частина основної броні була як 
заляпана розплавленим металом. Понівечено один прожектор. Всередині ж , ні в башті, ні у 
відділенні двигуна жодних ушкоджень внутрішніх стінок! Яскрава білизна капремонтівської 
внутрішньої фарби це все підкреслювала. Танк не втратив боєздатності, просто екіпажі залишили 
їх і вирішили, що тікати краще пішки. Так, що я пересвідчився, що правильно захищений танк, 
навіть старої конструкції – не така вже й проста мішень. Але не зайвим є також додати, що в 
Грузії боєприпаси до РПГ7 були першого покоління – ПГ7 та ПГ7В, що мали бронепробивність
по монолітному сталевому листу 250280 мм. Це були радянські ще запаси, а Закавказький 
військовий округ вважався в СРСР округом третьої категорії. Всі частини були скадрованими, 
озброєння в основному було на консервації та давно не обновлювалося на нові зразки, що йшли, в 
першу чергу, у західні групи військ, а також в Монголію та на Далекий Схід. В «лавах» грузинів я
одного разу помітив навіть РПГ2, самий перший радянський гранатомет – копію німецького 
фаустпатрона. Значить, і вони використовувались, хоча їх бронепробивність сягала ледве 
двохсот міліметрів монолітного листа при суворо вертикальному куті влучання. Хоча по легкій 
бронетехніці вони діяли більш ніж ефективно. Та й максимальна прицільна відстань у тих 
гранатометів сягала, за характеристиками, всього лиш 150 метрів, бо граната була не реактивна, 
а проста. У Західних же групах військ, повітрянодесантних військах та округах першої категорії 
( Білоруському та Прикартпатському) до РПГ7 використовувались вдосконалені активно
реактивні гранати ПГ7Л та ПГ7ВЛ, що мали бронепробивність 300350 ммпо монолітному 
листу. Починали надходити і активнореактивні гранати з тандемною бойовою частиною, але всі 
були на складах. Певна річ, в зонах пострадянських збройних конфліктів таких боєприпасів до 
гранатометів не було. ПТКРи у Закавказькому окрузі були також старих зразків, ще, в основному
«МалюткаМ» та «МалюткаПВ». Мало було й «Фаготів»/»Конкурсів», але вони були й прийняли
участь у бойових діях у першу чергу, бо були прості у використанні –  не вимагали ретельної 
підготовки оператора. Була також невелика кількість одноразових гранатометів РПГ18»Муха». 
Але у грузин вони майже не застосовувались, бо тупі похвальки відразу багато з них вивели з 
ладу. Особливістю розкладних гранатометів є те, що розкладання ставить його на бойовий взвод. 
Тобто розклав – треба стріляти! Зворотнього механізму не передбачено ( як і на американському 
М72, і на сербській «Золі» та інших подібних). При примусовому складанні, якщо не стріляв, 
спусковий механізм виходить з ладу і при подальших розкладаннях вже не діє – зброя виведена з 
ладу. Справа в тому, що допитливі, як мавпи, грузинські «повстанці»( а подекуди навіть і 



армійці) плювали на всі попередження своїх командирів і «не своїх радників», починали робити 
те, що їм не рекомендувалося, іноді  спеціально, прямо як діти.

Треба зазначити, що бронепробивність сучасних боєголовок ПТРКР наближується до800 
мммонолітного сталевого листа (спеціальні зразки броньової сталі), протитанкових 
кумулятивних активнореактивних гранатснарядів одноразових та багаторазових гранатометів – 
також. Хіба що французькі APILAS ta JUPITER трохи перевищують метр(тобто1000 мм)! Але 
«АПІЛАС» з «ЮПІТЕРОМ» тоді навіть не уся французька армія мала. А до оглянутих нами двох
покинутих танків застосовували не більше, ніж «Муху» чи РПГ7 (можливо, навіть і РПГ2!). 
Наприкінці вісімдесятих років лобове бронювання тодішніх варіантів «Леопардів2» та 
«Абрамсів» оцінювалося, як еквівалентне500 мммонолітного сталевого броне листа. Але 
навішувати додаткову істотну вагу захисту ні на той, ні на інший було навряд чи можливо – їх 
вага і так перевалила за п*ятдесят п*ять тонн. На наші ж панцерники до певного часу ще можна 
було навішувати усякі накладки, прокладки, залізні «памперси» та «тампекси», підвищуючи 
рівень захисту за рахунок поступового підвищення товщини за принципом торта –«наполеона». І 
якщо на деякий час кумулятивний боєприпаси відстає від броні в розвитку, то на такий момент 
залишається єдиний артилерійський аргумент – підкаліберний снаряд (бажано ще й зі збідненого 
урану) та дистанція менше кілометра. А то і взагалі менше п*ятисот метрів. Варто нагадати, що 
під час другої світової деякі радянські протитанкові залоги відкривали вогонь менше ніж зі ста 
метрів. У цьому випадку 76мм підкаліберний із ЗіС3 брав «Тигра» у лоб. Але до того момента 
гармата повинна була бути не виявленою, а значить не вести вогню! Що далеко не завжди було 
можливим за умов бою. Але в таких випадках «достаточно одной таблєткі»! Після всієї цієї 
науки було дивно бачити розбиті вщент російські Т72 або Т80 на вулицях Грозого. Щоправда, і 
чеченці – далеко не грузини . Особливо що стосується завзяття та натхненності. Плюс досвід 
іноземних спеціалістів, що воювали свого часу навіть з ізраїльтянами (ті ж іорданські чеченці з 
гвардії короля Хусейна, палестинці, саудити, тощо), а не тільки з росіянами в Афганістані. А 
ізраїльтяни їм давали просратись конкретно! Наука якісна.

Так, що війна – справа творча. І тут ізраїльтянам важко щось закинути: єврей береже єврея. Чому
тоді українець українця – ні?! За росіян взагалі не ведеться… Господь карає нас за гріхи наші 
руками ворогів наших, сказано у Святому Письмі. Якби ж то тільки руками самих лише ворогів!..

Звідси і взагалі треба відзначити таку подібну рису і у бойовій діяльності артилерії. В Правилах 
Стрільби написано все академічно правильно. І цей варіант повинно вивчити і відпрацювати в 
училищі. Витрати снарядів ( «норми») на гектар, на точкову ціль, на окрему свою гармату… Але 
часто буває, реальні обставини складаються, що витрати значно менші. А діяти можливо не усією
батареєю, а взводом, двома гарматами… Однією гарматою! Можна стріляти напівпрямою 
наводкою навіть на повну відстань стрільби. Бо ціль видно від гармати (пускової установки). 
Уявіть, що у вас немає ні гірокомпаса, ні теодоліта, ні навіть бусолі з далекоміром! Лиш сітка 
оптичного прицілу та панорами, та може ще бінокля. Але ж часом і цього не буває. Підступний 
ворог , коли не в силах відступаючи (тобто хутко тікаючи) забрати із собою свою гармату, 
підступно та брутально забирає з собою усю оптику! А то і механічний приціл розкрутить! А 
іноді і взагалі замок десь в багнюку закине! А скільки раз ті гармати переходили із рук у руки? 
Так, що коли поблизу (це рахується 300400 метрів) розривається перший снаряд, то треба 
артилерії урядової коаліції припиняти всяку стрільбу свою, та виконувати норматив: «Залога, в 
укриття!».  Витримувати його бажано що довше, в ідеалі – декілька днів. Певна річ, з доставкою 



їжі на місце. І щоб той клятий ворог якнайменше непокоїв. Щоправда, в усякому затишші є свої 
межі. Та й ворог теж не буде весь час чекати. Кінецькінцем щонебудь утне, навіть відступаючи. 
Певна річ, така особливість ведення бойових торкалася обох сторін. Що говорить з цього 
приводу статут? «Придушення цілі – примушення її припинити бойову діяльність.» Нехай навіть і
тимчасово. Так, що добиватися прямого влучання потрібно лише у досить рідких випадках. 
Наприклад, коли екіпаж або залога цілі складається з російських «іноземних військових 
спеціалістів». До речі, іменувати тих росіян найманцями мені видається неправильним. Скоріш за
все ми маємо справу з добровольцями, добровольцями ворога, які мають якісь особисті мотиви 
воювати проти інших. Навіть якщо їм там хтось щось і заплатив, то це завжди суми настільки 
мізерні,що співставимі хіба що з окладом командира взводу, і то за радянськими мірками, і то – 
не завжди. Тобто лише на прожиття на декілька місяців. Крім того, грузини як з того, так і 
іншого боку, попереджали, що не можуть заплатити. На відміну від російського командування та 
уряду (вістимо, що чекістського) , що дурять своїх контрактників та офіцерів «по бєспредєлу». 
Дуже багато колег  (з обох боків) працювали з  любові до мистецтва. Дехто – з допитливості, 
дехто – чисто з наукового інтересу. Всі ці «гонорари», що вони отримували, не гідні були навіть 
так зватися. Аналогічна ситуація і тепер у Чечні. Хоча достеменно мені не відомо, яким чином 
оплачуються, наприклад, люди Хаттаба. Все ж саудівець , це полюбому – гроші. Йому, напевно, 
було б впадло тримати своїх вояків у жебрацькому стані. Ну, а таліби, – це на зразок наших (в 
сенсі – християнських) тамплієрів. Кожен сам по собі – ніхто. І лише причетність їх до ордену – 
талібану – робить їх воїнами і взагалі силою. А так: все харчування – з «общака», гроші – лише на
кишенькові потреби. Так, що не будемо примішувати сюди «високе звання найманця» ( високе, 
принаймні, у його грошовій оцінці). За цим званням стоять й інші славетні образи: «полковник» 
Боб Денар, «полковник» Майкл Хор та ряд ще інших «полковників». Й одна дуже корисна 
порада для пересічних читачів, як військових, так і цивільних: не вірте усьому тому, що 
розповсюджують про нас досужі журналісти в пресі та на ТБ. Багато з них зовсім не знає теми і 
співає з чужого голосу, як правило, «компетентних органів». Об*активність там ніколи і поруч не
стояла. А самі по собі всі ці журналісти відчувають патологічну ненависть до усієї військової 
верстви взагалі. До лицарського духу, звитяг, повстанчості, непідкоренності, тощо. У 
майбутньому ще не раз зустрінемося з подібним враженням й серед військових, раніше 
здебільшого російських, а тепер вже й українських. В цих людях, «гуманітарній верстві», 
говорить інше. І найперше – це корпоративне боягуз сто. Їм підсвідомо лячно мати за 
супротивника не ненавченого мужика, а того, хто вчився за однією з ними системою. Підсвідомо 
вони страшаться свого дзеркального відображення. І, відповідно, таким чином, самих себе. А 
також непередбачуваності, непідкорюваності. Тому і не беруть унсовців в цю українську армію. 
Тому, що ці хлопці – бійці, воїни за суттю своєю, дехто з бойовим досвідом. А їм, українським 
«командуючим», потрібна безсловесна худоба, пилюка дорожна. Вони в стані командувати лише 
таким лайном, яким є сам. Сопливий лейтенант, та ще синочок якогось кумівського генеральчика
чи полковничка не в стані командувати людьми гонору, повними здорового глузду та бойового 
досвіду. Хоча зараз до абсурдного стану довели ющенківськокучмівські «реформи»: військові 
частини вже мусять свої городи садити та поля засівати , щоб прогодуватися. У танкістів. 
Артилеристів та льотчиків немає пального для бойової підготовки, а подекуди і для 
боєготовності в разі війни. За кораблі взагалі сутужно щось говорити. Потрібно проводити 
очищення лав генералітету від відверто ворожих елементів, а також боягузів та пристосуванців. 
Але поки для очищення не з*явилося передумов. Немає тієї мети , для котрої потрібні такі 
командири і такі солдати, що вміють воювати. Для держави? Але саме «держава» готова 
капітулювати щохвилини, як стара курва, що мріє, хто б її ще зґвалтував. Хіба що поки вона 



нікому не потрібна. В цьому і комедія, і трагедія цієї старої повії.

Між тим надходив вечір. Все ж кінець жовтня… Вже помітно раніше темнішало. Хоч зовні  по 
температурі про осінь було зарано говорити. Просто тобі тепле літо. Як на Кіровоградщині у 
середині вересня. І, що характерно, – майже ані вітерця! Взагалі за погодою я став слідкувати 
якось мимоволі, автоматично. Підспудною причиною, поштовхом стала відсутність комплекта 
метеорологічних приладів. Тому приземний вітер для визначення поправок на активній ділянці 
траєкторії приходилося визначати за компасом та на око. Вітер (напрямок та швидкість ) на 
верхніх ділянках траєкторії ( пасивна, або балістична) визначалася також на око за напрямком та 
швидкістю руху хмар. А також намагалися прослуховувати старенькою «Сєлгою» останні вісті, 
особливо метеосводку. Щоправда, всі ці поправки були дужедуже приблизні, особливо 
«пасивні». Але поправки на приземний вітер – це обов*язкова для реактивної артилерії ( та й для 
будь яких некерованих ракет також) умова. Їх вводити просто необхідно хоча б приблизно, 
окомірно та по примітивним приладам. Я згадував, що колись уривчасто чув від старших 
товаришів. Віртуозів цієї справи ( визначення наземних метеоданих та поправок на приземний 
вітер) під час служби в артилерійських підрозділах я бачив не так багато. Дивно, що їх у 
реактивному дивізіоні Перечинського артполку іноді налічувалось по декілька. Незмінний 
багаторічний начштабу дивізіону майор Смаковий, СОБ 11ї батареї Саня Свидина, потім 10ї 
Володя Павлов. Але таких спеців у інших «градівських» дивізіонах іноді взагалі не було, а так – 
по одному на дивізіон, як правило, СОБ центральної батареї або начштабу дивізіону. Не вгадав з 
поправками – стрільба починає затягуватись, пристрілка, тощо. Про раптовість тоді годі й 
говорити. До речі, всі ці специ, крім Смакового, що дотягнув до пенсії, покинули армію, ставши 
непотрібними. Не всім талановитим повезло. Хтось спився, опустився на дно. Хтось прорвався у 
бізнесі. Хто дотягнув, попри відразу та рвоту, до пенсії, тягнув так само до кінця життя, 
припрацьовуючи собі щось до пенсії. Коні не винні?!.. Невинних – немає! А, здавалося б, який тут
може бути зв*язок між тим, що система випхала цих людей, а потім ворожі снаряди знищать саму
систему. Напевно, в цьому є якийсь сакральний смисл, коли систему час від часу знищують 
( перезавантажують), знищуючи застарілих її носіїв, верхівку. До того ж і звичайну війну треба 
завжди пам*ятати. Вона з*являється саме тоді, коли її ніхто не очікує. Війна завжди тупцяється 
поруч. Просто обиватель не здібний її вчасно роздивитись. Він не хоче бачити очевидного. Тому й
гине під час війни пачками, в значно більшій кількості, ніж військові. На перший погляд це, 
здавалося б, жорстоко. Жорстока особливість війни. Але ж закономірна. Бо повторюється з разу 
в раз. У всіх часах і країнах. Значить, на то воля Господня! Але вона є не такою вже й 
неуникненною. Хоча б вчасно сховатися, іноді просто відбігти…

«Просунутим» нагадаю «Останню стоянку воїна»(К. Кастанеда):

«..Зафіксуй кожну рису у пам*яті. Це те місце, де ти будеш зустрічатися з силами, де коли
небудь тобі будуть розкриті таємниці. Це місце, куди ти будеш приходити у сновидінні. Місце, де
ти будеш зберігати свої ресурси. Це місце, де ти колись помреш…

Смерть – це наш вічний компаньйон. Вона завжди зліва від нас на відстані витягнутої руки. Коли 
ти не спокійний, потрібно повернутися  і спитати поради у своєї смерті. Вона скаже тобі, що в 
дійсності нічого. Крім її доторку, не має значення.»

Цікаві думки навіює теплий подих осіннього вечора в Грузії. Є можливим краще зрозуміти буття.



Он праворуч від дороги чудовий осінній садок. Дерева вже старі. Великі. Від хвіртки та воріт 
охайні асфальтові доріжки до зруйнованого на дві третини будинку. Було два поверхи з 
мансардою плюс напівпідвал з гаражем унизу. П*ятнадцять на п*ятнадцять кроків. Залишився 
один кут заввишки в один поверх . Напевно «градина» потрапила. А може й шестидюймовий 
снаряд від «НОРИ».  Не витримав лихої долі будиночок…  Але люди казали, що мешканці таки 
живі залишились. Бо сиділи у підвалі. А підвал побудували міцний, бетонований.

Праворуч, за спиною, за містком через потічок, вцілілий будинок. Звідти знайомі мхедріонівці 
махають руками, кличуть вечеряти. Гарячий зелений чай з саморобним виноградним цукром, 
кукурудзяна каша, хачапурі з бринзою, трішечки баранини. Склянка домашнього сухого вина… 
Що ще потрібно людині для.. задоволення?  Здавалося б..  Вочевидь, сприйняттю властиво іноді 
помилятися. Довго бо таке задоволення тривати не може. Потрібно щось іще…

Електричний струм відсутній. Вечеря проходить при свічках, урочисто й весело., наскільки це 
можливо. По шосе час від часу туди – сюди проїжджають машини. В пічці тріщать дрова 
( грузинські товариші вважають, що ночі вже холодно. Розламали пару снарядних ящиків. Пічка 
металва, але не буржуйка, а «самопал»: прямокутна, продовгуватої форми , на три казани. 
Вочевидь. Зварена за власною конструкцією. Пізніше я матиму можливість детально 
ознайомитись з грузинськими особливостями конструкцій та улаштування приватних будинків в 
Грузії. Вони дещо відрізняються від наших, українських.

Частина 37

ДОБА на Хобі

З обміну останніми новинами стало відомо приблизно таке. «Протівнік силамі…», всіми, що мав 
у наявності, продовжує відходити у західному напрямку на ділянці Хета – Хаміскурі, 
намагаючись закріпитися на рубежі : населений пункт Хета, висота з позначкою 466 м, у семи – 
восьми кілометрах західніше річки Хобі. Що творилося у «підрозділах» Лоті Кобалія, 
достеменно точно невідомо. Найімовірніше, там був просто жахливий бардак. Напевно, що всі 
воліли втекти мерщій до Поті, а краще взагалі до Сухумі, до учорашніх супротивників. Справа у 
тому, що за Хобі, перед Хаміскурі, шосе розділяється навпіл. Один шлях веде чисто на захід до 
Поті, другий же ж повертає на північний захід до Зугдіді, Галі та далі на Сухумі. І найімовірніше, 
що звіадисти в цей час вирішували проблему витязя на роздоріжжі. Тобто яким шляхом і куди 
тікати. Зрештою, ними був обраний шлях у напрямку на Галі. Вони, не виключено,  врахували 
можливу реакцію Москви (або, скоріше, їм підказали). Справа у тому. Що іще однією задачею 
цих російських загороджувальних загонів (і чи не найголовнішою) було обмежити наступальний 
порив урядової коаліції населеним пунктом Зугдіді. Щоб ми не вломилися на плечах 
відступаючого ворога до Абхазії, не повернули Сухумі і не зайняли, зрештою, сейсмологічну 
військову станцію в Ешерах.  Довго росіяни там «мутили воду». Можливо, зза тієї лабораторії й 
«розкрутилася» уся ця війна. Існують думки, що коли стався землетрус  у Спітаці, то росіяни 
планували тоді трусити зовсім не армян, а азербайджанців. Щоб за масштабами стихійного лиха 
ті забули про все на світі, у тому числі і про диверсифікацію клієнтів на їхню нафту та шляхів 
постачання нафтопродуктів. Та й відновлювати нафтодобувну промисловість потрібно їм було б 
дуже довго. Руйнування передбачались  істотні: нафтові вишки впали б у море, нафта розлилася 
б… Але Господь бог розпорядився інакше. «Хотєлі, как лучше, а вишло, как всєгда..». Певна річ, 



виглядає, як гіпотеза… Але ж. вийшло дуже чітко. Таких випадкових спів падань в природі не 
буває. «На свєтє єсть такоє, друг Гораціо, што і нє снілось нашим мєртвєцам!..» Чи то мудрецям. 
Кремлівським, у даному випадку. Щоправда проект з використання енергетичних матриць земної
кори знаходиться сам по собі у початковій стадії, тому при практичному задіянні фактично 
некерований. Але на питання Ешерської лабораторії  дадуть відповідь лише наступні війни.

Я вийшов на шосе оглянути бойовий порядок, що його розгорнула наша кочуюча бойова машина. 
Став посеред шосе обличчям на захід прямо на містку через потічок. Щоправда, то був не зовсім 
місток, а попід шосе зробили бетонований прохід для потічка, що йшов десь аж із гір. Але на 
карті він був позначений, як саме місток. Прямо переді мною у п*ятдесяти метрах знаходився Т
образний стик шляхів: головного шосе і дороги районного значення. Відразу за перехрестям  
(метрах у двадцяти) знаходилася позиція 85мм «дивізіони» Д44 у неглибокому шанці 
(«гарматному дворику»). По брустверу були викладені  у два шари паперові мішки із землею. Де 
їх не вистачало, поставили порожні ящики зпід снарядів, також заповнені землею. Хоч тріски від
них під час влучання. На мій погляд, могли б завдати шкоди номерам залоги, коли будуть 
розлітатися від влучання осколковофугасного боєприпасу. Праворуч від перехрестя, носом у 
двір, «кормою» на вулицю, й розгорнутим на захід, у 4500 пакетом направляючих, стояв наш 
«Град». Ліворуч від шосе, десь менше ніж у сотні метрів починалась вогнева позиція Д30, та (з 
самого краю) – другого, армійського «граду». Взагалі (я і в подальшому пересвідчився і на 
балканській війні), наша колишня радянська гаубиця Д30 дуже популярна в артилерії за 
кордоном, за межами колишнього СРСР, і саме як корпусна і вище система. Завдяки своєму 
маневру вогнем (горизонтальний обстріл – 360 градусів!) та відповідній співвідносності власної 
ваги (всього 3,1 тонни) та потужного що до такої маси самої гармати осколковофугасного 
снаряду (майже 22 кг вагою та калібром 122 мм) вона полюбилася багатьом артилеристам і у 
Європі, і в Африці, і в Азії. Югослави та деякі інші «товариші» придумали до цієї гаубиці 
активнореактивний снаряд , снаряди з донною піротехнічною присадкою. Що дозволяло 
збільшувати відстань політу снаряду у першому випадку до 25 км. А в другому – до 20. 
Радянські конструктори снарядів розробляли подібні боєприпаси лише для систем починаючи з 
калібру 152 мм. Тому українським конструкторам лишається багато роботи (і в основному – на 
експорт) у створенні вітчизняних буксируваних та самохідних артилерійських систем. Ну. А для 
домашнього вжитку треба було б розробити аналогічну систему в калібрі 152мм, оскільки на 
заході, та й у самій Росії, це вже давно основний калібр артилерії загальновійськових 
(механізованих) частин та з*єднань. Менші калібри прислуговуються лиш у спеціалізованих 
частинах: аеромобільних, парашутних, гірських, тощо.

Щось подібне намагалися робити при совітах – ПАТБ (полкова артилерійська тактична 
буксирувана). І не варто стверджувати, що у сучасних умовах годиться лише самохідна 
артилерія! Не вірте таким розумникам. Все мусить гармонійно сполучатися, у даному випадку 
десь 50 на 50.

Але ж повернувшись під зоряне небо грузинської осені, я побачив, що двоє воїнів сидять на 
станинах «дивізіони». На позиціях Д30 теж був помітний якийсь рух. Тобто. Гармати не кинуті 
на призволяще й залога ще не розбіглась. Це надавало якусь неусвідомлену поки надію. Смутне 
сподівання якщо не на перемогу, то на успішне завершення поточного періоду  осінньої кампанії. 
І одночасно заспокоювало – можна було і самому спокійно прикорнути. Я пішов до своєї техніки 
і заліз у КАМАЗ зі снарядами під тент. Там було досить тепло, тепліше, ніж в хаті або навіть в 



кабіні УРАЛу. Й тент, і ящики за день нагрілися на сонці і тепер віддавали тепло. Десь 
кілометрах у трьох попереду чи перед Хобі, чи у ньому самому, час від часу злітали сигнальні чи 
освітлювальні поодинокі ракети, а також то поодинокі  трасери , то окремі траси коротких черг.  
Пару раз ледь донесло легенькі хлопки гранатометів. Та поодинокі короткі черги 
крупнокаліберних кулеметів (ДШК, КПВТ) чи навіть «ЗУшки». Десь далеко лунав їх стрекіт. У 
небі мерехтіли зорі. Десь праворуч у садку жевріло багаття з торішнього садового хмизу. Запах 
диму, що ледь доходив до мене, був настільки вишуканим за своїми ароматами, що я вдихав його 
на повні легені. Дивно, але жодна зірка не впала. «Напевно, звіадисти відступили, – промайнула 
думка про земне, – і втрати нині рахувати не прийдеться.» Зірки лише мерехтіли, чи то лукаво, чи
просто загадково підморгуючи мені. В такі ночі на людину повинно сходити сокровенне. Різного 
роду одкровення приходять саме у такі очі Хто помирає в таку ніч, напевно відразу потрапляє до
раю. Мені раптово стало якось тепло,  спокійно й якось байдуже. Настільки я сповнився якоїсь 
впевненості. Напевно, це і є якась (напевно, одна з початкових) ступінь дзену. Це поступова 
похідна від всіх цих наших суєтних функцій. Я заснув міцно і спокійно. Снився наш великий 
порт. Блакитне високе небо , Чисте синьозелене море. Ліс білих щогл та жовтих кранових стріл. 
Чисті пірси, лише робітники в помаранчевих касках. Я пасажирським трапом сходжу на борт , 
заходжу до своєї каюти, оглядаю її, піднімаюся на бот дек. Корабель якогось змішаного 
( вантажнопасажирський пакетбот) типу. Палубні матроси віддають швартови. Потихеньку 
відпрацьовується малий назад. Я чомусь знаю, що ми ідемо десь далеко на південь… Тут я 
прокинувся, але й прокидаючись, не втратив цього приємного відчуття вирушення у далеку 
експедицію. Я був впевнений. І лиш тому, що не зміг зосередитись, втратив це почуття 
упевненості пізніше, поза війною, вже пізніше у «рідній ненці Україні». Дуже бо важливо у 
повсякденності, у всій цій марноті і ловленні вітру не забувати про такі моменти просвітлення, 
весь час тримати їх у своїй пам*яті таким чином, щоб згадати їх у будь який потрібний момент і 
на рівні відчуттів  знову повернутись у той стан і знов набути тієї впевненості, рівноваги, тощо – 
називайте це як завгодно. І тоді ваші справи, якщо вони похитнулись, знов підуть на краще.

На ранок я прокинувся, «перевірив пости» в КАМАЗі та «Граді». Все було гаразд (цеглину ніхто 
в жодну трубу не запхав і міну чи зосереджений заряд ні під бойву, ні під транспортно
заряджаючу машину не підсунув. Поснідали, чим Господь послав. З вогневої позиції гаубичників 
прийшов пан полковник, перевірив орієнтування пакету направляючих, залишився задоволений 
( а головне. Щоб люди були задоволені!) розповів, що за учорашню другу половину дня та цю ніч 
Хобі майже «очистили» від звіадистів. Можливо, незабаром посунемо потихеньку вперед. Старий
поцікавився, як я вибираю поправки на приземний вітер. Я відповів, що вішаю на штир антени, що
залишилась від радіостанції ( одне коліно) нитку, і по рівню коливання нитки визначаю його 
швидкість. При цьому стаю на кабіну «Урала». Або рву дрібненько лист паперу. Також стаю на 
кабіну й звідти у піднятій руці розкриваю долоню. За відстанню зносу та напрямку зносу вітерцем
шматочків паперу визначається швидкість та напрямок вітру. Певна річ, приблизно. Але це 
дозволяє отримати відхилення першого снаряду не більше, ніж на півкілометра за дальністю та 0
20, 030 за напрямком. Треба відзначити, що розсіювання у «Града» досить велике лише на малих
відстанях, до 4 км. Тобто на тих відстанях, на яких він застосовується тільки у виняткових 
обставинах! Хіба що в таких війнах, як ця. Цілком реально на прямому відтинку шосе, коли своїх
військ попереду немає, а э лише ворожа колона, що рухається на вас зі швидкістю десь 4550 
км/год й відстань до неї найбажаніша між двома і трьома кілометрами (більше – краще, менше – 
ризикованіше), виїхати з засади на обочині з вже розвернутим в бік ворога пакетом і, лиш 
уточнивши наводку за допомогою панорами, шмальнути по зарозумілим ворогам весь пакет. «Раз,



два, три, чотири, п’ятий… Хто не заховався – я не винуватий!..» Пізніше чеченська практика 
(доки в ночхів були «Гради») показала правильність підходу, щоправда, доречного, на мій 
погляд, лише в контексті цих кавказьких «розборок». Стрільба артилерії – справа творча. І це 
треба пам’ятати всім, хто веде чи вестиме бойові дії. Не завжди можна буде «виїхати» на 
комп’ютерах та космічній навігації. Вони не завжди будуть у робочому стані. Між тим стара, ще 
радянська апаратура наземної навігації зовсім не залежить від того,що «уставший Господь 
виключіт свєт»(«Брати Карамазови»), а точніше американський НАСА чи НОРАД вимкне GPS. 
Все механічно (електромеханічно), координати начальної точки руху виставляються на планшеті
і далі просто їдеш. Щоправда, існує теоретична середня помилка, але вона все одно менше 
середніх величин розсіювання.

Вже тепер мені стало ясно на прикладі Грузії, що Україна для забезпечення власної безпеки 
повинна перш за все вступити в НАТО, бодай чисто декларативно. У всякому разі лишившись без
ядерної зброї, Україні потрібно було використовувати ситуацію з гарантами територіальної 
цілісності та державного суверенітету : Сполученими Штатами та Росією. Зрозуміло, що Росія 
сподівається на якусь зміну ситуації в світі, щоб загарбати всі суміжні країни пострадянського 
простору. В тому числі Україну – і у першу чергу! Сполученим Штатам же ж  при будь якому 
розкладі весь час потрібна саме незалежна держава Україна. І така розстановка міжнародних 
чинників буде тривати ще довго. Європа тут – нетривка зрадлива повія. Свого часу вони здали 
Гітлеру Чехословакію, так само фактично здали Польщу Гітлеру та Сталіну на з*їдіння. До того 
розділили Україну між Польщею та Радянською Росією, хоча й об*явили формально війну 
Німеччині, але фактично війни не починали. Так було і у ХХму столітті, і у ХІХму. Європейці 
здавали одне одного аж бігом. Тому і нам, українцям, треба вважати, що нас з радістю роздеруть 
на шматки : сильніші хижаки більшими шматками, дрібненькі та слабенькі – підберуть за ними 
недоїдки ( Закарпаття – мадярам та словакам, Буковина – румунам, і так далі). Так, що ситуація 
вимагає бути сильними. Від Грузії відривають території шматками. Так само спробують 
відривати і від нас. Але лиш варто вчинити невеликий більшменш зорганізований опір, і ворог 
буде розбитий. Кацапи можуть щось захопити лиш нахрапом. Так обманом вони наприклад 
захопили Сухумі, брехливими заявами про припинення вогню примусивши грузинів здати 
артилерію і танки. Росіяни – природжені падл юки, і ми це обов*язково повинні враховувати.

Не лише широкому загалу, але і офіцерам Збройних Сил України своїми ж політиками 
навіюється, що воювати Україні не потрібно, а треба використовувати своє «особливе» 
географічне положення, «асоційований» статус в НАТО, «багатовекторність» ( а простіше – 
безоглядну політичну проституційність) кумівського режиму, та інші різні дурниці. Щоправда, не
всі «артилеристи» йому повірили. Кидалася в очі якась неприродність, штучність розмальованої 
цим «пацифістом» картини., нещирість у висловлюваннях та думках.  Ото ж бо: в армії повинні 
служити люди, що люблять війну. Інакше – навіщо вони в армії?!

Між тим пролунала команда (як це притаманно грузинським підрозділам) згорнутися у похідну 
колону й далі вирушати у напрямку Хобі. Нам це було зробити простіше, ніж гаубичникам, тому 
ми відразу поставили пакети «на 0» й витягли колону обабіч шосе. «Град» та два ТЗМ, що їх роль
грали бортові КАМАЗи. Ми спостерігали, як гаубичними колгоспнокооперативним методом 
«відбивали» батарею. Пізніше мені довелось побачити, як зовсім інша нація приблизно таким же 
чином робить це втричі скоріше. Але тут, вочевидь, діяли дещо інші виміри, і не тільки часу. В 
решті решт роботу таки було завершено, й наша колоритна колона почала виповзати на дорогу.



До речі, самоскиди різного зразку та ґатунку добре годяться і на роль імпровізованої самохідної  
установки реактивної артилерії. За досвідом минулих воєн кінця століття (ХХго) в кузові 
самоскида можливо встановити не лише зняту з «вертушки» ПУ С8к чи С5к, але і «градобійку» 
«Алазань».  І якщо наводити ретельно, відносячись любовно до цієї справи, то на супротивника 
це впливає досить ефективно, не зважаючи на істотне табличне розсіювання. Смисл застосування 
авта, як і в штатному варіанті, в тому, щоб відразу залишити місце залпу (пуску). А поки 
розбиратимеш, чи перезаряджатимеш переносну (буксирувану) установку, та ще й скороченою, 
як правило, залогою, підготовлений та кмітливий супротивник накриє тебе. А взагаліто на таких
війнах розширюється можливість і ефективність застосування поодиноких кочуючих гармат 
( мінометів, пускових установок). Часто такі «блукаючі» артилерійські засоби починають вогневу
дуель на окремих ділянках «фронту»( який, як такий, часто відсутній). Наприклад, окремий 
міномет ( при наявності підготовленого тренованого розрахунку), приховано ( частіше вночі) 
висувається на тимчасову, або навіть ложну, вогневу позицію і обмеженою витратою снарядів 
( мін) вражає яку не будь ворожу ціль, далеко не завжди таку саму артилерійську одиницю  
супротивника, а іншу – піхотний підрозділ в окопі ( іншому укритті), кулеметний розрахунок на 
позиції, навіть іноді снайпер на позиції, спостережний пункт, тощо. По останньому пострілі 
гармата ( міномет, ПУ) щонайскоріше переводиться у похідне положення і прискорено залишає 
вогневу позицію. Далі двобій може продовжуватися. Спостерігач контролює реакцію 
супротивника на вогонь, а при серйозних артилерійських «змаганнях» спостерігачем  може бути і
спеціалізований артилерійський радар, що засікає дії ворожих артилеристів у відповідь. При 
відкритті ними вогню з гармат ( мінометів, ПУ) засікається їхня вогнева позиція. Супротивник, 
як правило, і сам застосовує поодинокі вогневі засоби з тимчасових позицій. По таких 
артилерійських одиницях супротивника можна застосувати свою запасну артилерійську одиницю 
( вже гаубицю, наприклад), щоб придушити цей ворожий вогневий засіб. В цьому і полягає суть 
артилерійських дуелей, що можуть переростати у більш масштабну контрбатарейну боротьбу, 
або продовжуватись з наростанням інтенсивності, до момента, поки з обох боків не будуть 
витрачені певні виділені на це ліміти снарядів. На абхазькому фронті, поки грузини не здали, за 
угодою про перемир*я, свою артилерію росіянам, такі двобої спалахували від одного до п*яти 
разів на добу. І під кінець грузини стали повсякчас перемагати у таких артилерійських дуелях. 
Все ж таки у Тбілісі за совітів було артилерійське училище, і серед його випускників траплялися 
і грузини. І деякі з них були непоганими спеціалістами, на певному рівні, хоч і не були віртуозами
своєї справи. Отож, тоді грузинські війська вже починали переломлювати ситуацію на свою 
користь.

Так чи інакше , але колона всієї урядової артилерії вишикувалася таки на шосе і рушила уперед , 
на захід. Але проїхавши усього лиш кілометрів шістьсім, на околицях Хобі ми зупинились, 
Почався приватний сектор, так добре знайомий мені по недільному стіпльчезу сімнадцятого 
числа у Самтредіа. Григорій вийшов переговорити з начальником артилерії, звідкілясь взявся і 
Вахтанг а з ним ще один грузинський майор з автоматом, біноклем (!), польовою сумкою(!!) й без 
сонцезахисних окулярів. Вони про щось переговорили хвилин десять, а потім з*ясувалось, що в 
саме місто нашу колону поки що втягувати не будуть. Ми будемо розташовуватись на вогневих 
позиціях ліворуч від шосе та мосту через одноіменну річку Хобі. Залізниця проходила праворуч 
від шосе і паралельно йому. Там стояла залізнична станція Ноджцхеві, що тепер була районом 
міста Хобі. Десь праворуч кілометрах у восьми височіла якась продовгувата поросла лісом 
сопка, десь метрів триста заввишки. З її верхівки нас теж було чудово видно. Хоча це ще нічого 



не значило в смислі загроз. Тут була не Абхазія, і російських артилеристів, які в момент витягли 
б на сопку міномет, а то й гармату, або хоча б виставили передовий командноспостережний 
пункт, або взагалі примітивний коректувальний пост з біноклем та радіостанцією. Навіть навпаки
тепер. Якби на місці звіадистів були б росіяни, вони б вже давно накрили б шосе двоматрьома 
мінометними, гаубичними,а то й «Градівськими» залпами. У самому крайньому випадку танк 
поставили б і висадили б одну боєукладку напівпрямою наводкою по мурашнику на шосе.

Ми почали неквапно розгортатися у обраному районі вогневих позицій. Тобто, неквапно – це 
гаубиці. У нас неквапності помітно не було. Просто стали у напрямку сопки й довернули за 
панорамою при кутомірі 3000 по верхівці пакет трубчастих направляючих. Відстань була вісім 
двісті. Виставили одразу по цій відстані попередній приціл. На схилі гірки я відшукав декілька 
точок, що були найзручнішими для ймовірного спостережного пункту. По більшменш середній з 
них я попередньо навів пакета, додавши поправку на кут місця цілі.

За даними розвідки, що довів до нас той майор, стало відомо, що армія, вевешники Ланчави та 
«Мхедріоні» лише зранку увійшли у місто. А всю ніч на околиці тривали спорадичні перестрілки.
Спочатку то були перестрілки з неначебто ар*єгардом звіадистів, що намагався за переконанням 
грузинів, заманити бронетехніку в місто вночі і там перепалити її з гранатометів на вулицях при 
браку видимості та маневру. Тому були весь час якісь короткі сутички з нашою розвідкою та 
передовими дозорами. Я вірив цьому з натяжкою. Скоріш за все хтось десь смальнув чергу з 
трасерами, навіть не з про вокативних міркувань, а просто щоб розігнати власну тугу та 
невпевненість, і ось – «пошла піжать губернія»! На ранок Ланчава та хтось з горійських 
командирів досягли таки своєї мети – увійшли ( тобто потихеньку крадькома заповзли) в місто з 
трьох боків і почали займати квартал за кварталом. За піхотою вже посувалася техніка. Певна 
річ. Основні звіадисти чухнули геть ще вночі, якщо ще не надвечір. Зараз поодиноко вискакували 
де не де з будинків самі неполохані ідіоти, що надвечір обкурилися або напилися. «А поутру с 
похмєлья пошлі к рєкє по воду, а там вмєсто води – Монгол Шуудан!». Вони тікали, куди очі 
бачили, стріляючи позад себе. Деякі просто здавалися. Щоправда, ліпше все ж їм було тікати, бо 
дубасили їх жорстоко. Щоправда, і вони свого часу «натішились» над «переможеними». Але 
такого свинства, що творили місяць тому свани на перевалах, коли з Абхазії тікали грузинські 
біженці, я в осінній військовій кампанії не помітив. Пограбування «політичних опонентів» та їх 
родичів були, це так. Але три доби – це давній шанований у цій місцевості звичай. Що б там не 
верещали всякі американо – європейські лицеміри. Чи в них така коротка пам*ять? Забули бо, 
чиї вони самі є нащадки. Нічого, час від часу їм будуть про це нагадувати. Погодимося, що 
моралізаторство мадам Олбрайт – те саме, що й моралізаторство мукора Кравченко. Цікаво, 
чому всі повії так схильні читати мораль. Особливо що до п*ятої заповіді.

Тут ще раз уточнилися відомості про роль росіян. Вони мусили виставляти позад нас блокпости 
і зупиняти всі легковики, що їх будуть переганяти із Зугдіді наші воїнипереможці. Боротьба ж з 
відступаючими росіянам у обов*язки не ставилась. Але по звіадистам відкрити вогонь. В разі 
коли ті раптом почали б контрнаступ, росіяни таки мали. І від своїх командуючих, що 
знаходились в Росії – також. Тут таки Едік «узгодив», прокрутився. Що ж, політика, панове, це 
мистецтво можливого (а іноді – і неможливого!)

Ліворуч від шосе метрах у вісімдесяти російський Т72 самоокопувався за допомогою 
спеціального знаряддя. Для необізнаних поясню, що уся сучасна справна та боєготова 



бронетехніка оснащена засобами самоокопування ( якщо їх немає, значить вони демонтовані і 
продані кудинебудь в Сирію, Лівію або Ірак). Перед нами якраз була не розукомплектована 
техніка. Більш того, деяка легка бронетехніка (на зразок МТЛБ польського виробництва та БМП
– чеського та словацького) теж була споряджена таким устаткуванням у заводському 
виготовленні. Щоправда, динамічної броні, т.зв. «активки» ці машини, що перед нами, не мали. 
Але на половині все ж збереглися металічні пенали для них, на решті – штирі («бонки») для 
кріплення. На всіх танках – фальшборти або старого типу «калітки», або з військових майстерень
вдосконалень суцільні з танкової гуми та накладених на неї металевих коробочок для «ДЗ». На 
усіх танках були нові зенітні кулемети НСВТ («Утьос»). Проскакували в росіян ы Т
72Б(«бешки»), котрі могли стріляти керованим по лазерному променю снарядомракетою. 
Прицільна апаратура тут була від Т64Б з тою відмінністю, що «64й» міг стріляти (і керувати) 
ракетою з ходу, а «сімдесят двійка» – зі стопу. Але мав бути десь і більш досконаліший зразок 
«72ки» – з прицільною апаратурою та МЗ від Т80. А комплекс прицільнонавігаційного  
( стабілізатор гармати, механізм заряджання, електронний балістичний обчислювач, лазерний 
прицілдалекомір) на Т80 на той час був самим досконалим. На відстані від кілометра до двох, 
сходу, він забезпечував вірогідність влучання з першого пострілу 0,9. І в роботі з ним досить 
зручний та простий.  Ці машини разом із «64ми» у співвідношенні 50 на 50 складали танковий 
парк Групи Радянських військ у Німеччині. Тепер вони роз*їдуться по усьому світові. Ще довго
довго ці машини діятимуть не лише в Африці та на Близькому Сході. І досвідченим спеціалістам,
як колишнім офіцерам, так і прапорщикам, знайдеться ще досить роботи. Не варто, напевно, 
занедбувати свої професійні знання техніки та озброєння.  Й не потрібно, напевно, ставати у позу 
такого собі ображеного, навіть якщо ваша батьківщина вас зрадила. Влада – завжди невдячна. І 
завжди зраджує тих, хто їй служить. Це аксіома, підтверджена історією. Щоправда доля завжди 
надає можливість розрахуватись за невдячність. Справа тільки в тому, щоб зуміти скористатися 
цією можливістю. Я не з*ясував ще всіх підспудних механізмів цього явища. Існують дослідження
цього феномену більш глибші. І вони опубліковані. Найостанні в Україні – спогади унсовців у 
«Війні в натовпі». А також хрестоматійні вже, але мало відомі широкому загалу ОртегаіГассет, 
Юліус Евола та багато інших. Тому, хто вміє робити правильні висновки, навіть не завадили б 
класики марксизмуленінізму. Особливо Енгельс, на мій погляд. Але тут важливо, повторюю, не 
помилитись з висновками. Вони дещо не ті, що нам пропонували раніше. Хоча свою справу 
невірні висновки вже певним чином зробили; спрямували свого часу історію в певне русло 
розвитку.

Під вечір ми отримали наказ згорнути бойові порядки й обминувши Хобі, вирушити у напрямку 
на Хаміскурі – Хета. Проїхавши поволі міську забудову Хобі, вибралися на околиці з приватними
кварталами, звернули праворуч на грунтовий сільський шлях. Наші заряджаючі стали чомусь 
насуплені і тримали зброю напоготові.


