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  Передмова 

ПЕРЕДМОВА 

 «Усе своє єство просякніть ідеєю свого 
перевтілення в ідеальну машину знищення ворога. 
Добрий ворог – мертвий ворог. Промах не вбиває. 
Вбиває куля в серце, ніж у черево. Нехай кожна куля 
знайде спокій у тілі вашого ворога». 

Генерал Джордж Паттон, грудень 1941р.

Як людина, яка професійно пише про зброю 

та тактику її використання, яка виступає в ролі 

інструктора та консультанта в цій сфері, не втомлююсь 

дивуватися великій кількості тих, чиї проголошені 

компетентність і знання в обраній ними області 

необхідно охарактеризувати не інакше ніж спірні, 

абстрактні, часом суб’єктивні та завжди небезпечні. 

Неважко здогадатися, що в друкованих працях та 

навчальних курсах, що пропонують багато хто з таких 

«експертів», простежується гнітюче нерозуміння 
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вимог реальних життєвих ситуацій, знати про які може 

тільки той, хто «був там і робив це».

Неможна вважати себе експертом у тактиці 

збройного протистояння після прочитання двох-трьох 

книг. Гріш ціна матеріалам, що являють собою переказ 

чиїхось книг або статей, або, що ще гірше, заснованих на 

уявних конструкціях, які в подальшому розвиваються, 

як реальні. А насправді саме цим грішать численні 

друковані повчання та різноманітні стрілецькі курси, 

що з’являються в наші дні. Як результат – практична 

неефективність запропонованих інструктажів, котрими 

частіш за все погіршується становище людини в 

умовах, коли на карту поставлено її життя. 

Справа ускладнюється ще й тим, що поширювані 

деякими авторами – тими, кого я для себе визначаю 

як осіб з полігонним мисленням, - техніка й тактика 

формулюються без урахування можливих правових 

наслідків застосування зброї, здатних уразити не гірше, 

ніж куля.

На наступних сторінках Габріель Суарес розглядає 
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питання тактики не лише з повним розумінням 

предмету, а й з повагою до вимог карного та цивільного 

законодавства. Автор – один з тих, хто «був там і робив 

це» не через збіг обставин, а виконуючи професійний 

обов’язок, багато разів. Кавалер медалі «За хоробрість», 

він заслужив нагороду вдалими діями під вогнем 

озброєного ворога, більш ніж десять років прослужив 

у лавах поліції не лише на посаді патрульного, але й у 

складі підрозділів з протидії тероризму та боротьбі з 

озброєними кримінальними угрупуваннями.

Крім того, Габріель – один з кращих стрільців 

із бойового пістолету в країні та вправляється з 

пістолетом-кулеметом та штурмовою гвинтівкою з 

легкістю та грацією «Малюка» Рута1.

 У додаток до цього він висловлює свої 

думки цілком зрозуміло, що робить його одним з 

найефективніших інструкторів, яких я коли-небудь 

бачив. Тобто, Габріель Суарес – фахівець найвищого 

рівня, який користується у всіх, хто з ним знайомий, 

1           Джордж Герман («Малюк») 1895-1948 – видатний бейс-
боліст-рекордсмен.
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беззаперечним авторитетом, повагою та захопленням. 

У цій третій своїй книзі він говорить про тактику 

використання легкої стрілецької зброї максимально 

повно та відповідально, як може казати лише той, хто 

досконало знає предмет.

Відомо, що справжній професіонал ставиться 

з усією серйозністю не до своєї особи, а до роботи, 

яку виконує, а бути професіоналом означає набагато 

більше, ніж просто брати гроші за свої послуги. 

Професіоналізм – це стан свідомості, який 

вимагає від людини чесності, об’єктивності, мужності, 

майстерного володіння предметом і вміння зрозуміло 

викладати його іншим. Габріель Суарес володіє 

усіма наведеними якостями та пропонує у своїй 

книзі зрозумілий та реалістичний погляд на один з 

найважливіших елементів безпеки у ситуаціях, коли на 

кону власне життя людини або життя близьких йому 

людей. (Чак Тейлор. Прескотт, штат Аризона, 1998р)
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ВСТУП

«Недосяжне почуття спільності, що 
народжується з вогню та смертельної небезпеки» 

Стівен Крейн «Червоний знак відваги», 1893р

У міру опанування курсу вогневої підготовки 

людина починає усвідомлювати, що вдалий результат 

бою визначається далеко не тільки влучністю стрільби 

та легкістю володіння зброєю. З часом з’являється 

розуміння того, що навіть блискучий знавець тактики 

гине, коли опиняється в заздалегідь безнадійному 

становищі. Людина починає розуміти, що від того, 

наскільки вдало вона діятиме у тактичному плані, 

перемога або поразка у збройному протистоянні 

залежать не менш,  ніж від якості стрільби.

Саме із засвоєння способів виключення критичних 

ситуацій, а також, при необхідності, й виправленні їх, 
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складається мистецтво тактики. Зауважте, я не кажу 

про науку тактики. Тактика не є точною наукою, як 

наприклад, математика або фізика. У цьому випадку 

розмірковування за схемою «якщо А робить те, то 

Б робить те» не спрацьовує. Тактичне мистецтво 

подібне до живого організму, що постійно змінюється 

та адаптується до навколишнього середовища. Його 

успішність визначається лише творчими здібностями 

стрілка. Як не можна дати ніяких гарантій щодо 

результату дуелі, так само й у тактиці абсолютних 

незмінних не існує (детальніше про це в розділі 8).

Оволодіння тактикою починається із засвоєння 

низки принципів і правил. Повинен наголосити, що 

наслідування їх ще не гарантує успіху. Знання цих 

принципів та правил лише допомагає мінімізувати 

ризик спіймати кулю чи наразитися на ніж, коли справи, 

здавалося б, дуже кепські та все обертається проти вас. 

Деякі з тих концепцій, якими я маю намір поділитися з 

читачем, були почерпані мною зі спілкування з Чаком 

Тейлором у ході різноманітних спільно проведених 

курсів. Інші набуті шляхом спроб і помилок у тій 
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сфері, де той, що програв, помирає, а єдина нагорода 

переможцю – можливість і надалі дихати повітрям 

та насолоджуватися навколишнім світом. Саме ці, 

останні, були сформовані слідами доленосних помилок 

багатьох з моїх менш щасливих товаришів по службі 

в поліції, а деякі – з моїх особистих прорахунків, що 

мали більш вдалі наслідки. Усе це були вкрай важкі, 

але безцінні уроки, викладені в найжорстокішій зі 

шкіл, - за навчання в ній сплачено кров’ю учнів.

Засвоюючи ці уроки, ми прагнемо зробити так, аби 

наступні «негаразди» траплялися лише з негідниками, 

а не з кимось із нас. Необхідно також мати на увазі, 

що концепції, надані як засіб вирішення конкретного 

тактичного завдання (наприклад, обгинання кута), 

можна застосовувати й до інших подібних ситуацій з 

перешкодами, - скажімо, у вигляді меблів або повороту 

стежини.

Результатом узагальнення стало, на мою думку, 

найбільш повне з усіх існуючих викладення тактичних 

принципів. Хоча кінцевий вердикт, звичайно, за вами, й, 
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перегорнувши останню сторінку, ви його беззаперечно 

складете. Книгу адресовано усім, хто цікавиться 

питаннями забезпечення особистої безпеки, незалежно 

від професії та сфери діяльності. Вона буде корисною й 

самотньому власнику будинку, який схоче з найменшим 

ризиком з’ясувати походження підозрілих та лякаючих 

звуків, що лунають у стінах його помешкання теплої 

літньої ночі, й офіцерові поліції та його партнеру, які за 

завданням диспетчера, вдвох або поодинці, вирушать 

темними коридорами спорожнілої по закінченню 

робочого дня офісної будівлі для з’ясування причини 

спрацювання сигналізації.

Відомості, що містяться в книзі, знадобляться 

й бійцю спецпідрозділу, який разом з товаришами 

прочісуватиме покинуті виробничі приміщення у 

пошуках схованки, де здирники тримають свою 

нещасну жертву. Мені ці всі ситуації знайомі не з чуток, 

добре відомі їх особливості та небезпеки. 

Нижче читачу пропонуються принципи та 

правила, дотримання яких полегшить вирішення 
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тактичних завдань, наводяться конструктивні елементи, 

що є характерними для більшості будівель з детальним 

описом оптимальних способів «зачищення» для тих, 

хто діє як поодинці, так і в складі групи з двох або 

трьох осіб. Далі пояснюється, яким чином діяти при 

мізерному освітленні, як правильно використовувати 

певні особливості природнього освітлення чи джерела 

штучного освітлення. Окремо розглядаються питання 

тактичної комунікації членів групи, психологічного 

настрою, поводження із захопленим ворогом, вибору 

зброї, яка є найбільш вдалою для обстеження житлового 

приміщення.

«Володіння тактикою – це дуже часто єдине, що 
відокремлює блискучу перемогу від жахаючого мороку 
смерті. Опануйте її основні прийоми, поповнить ними 
свій блискучий арсенал – та готуйтеся приймати 
привітання!» 

Габріель Суарес. Санта-Моніка, штат 

Каліфорнія, 1998р
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