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У КИЄВІ ВШАНОВАНО БОГДАНІВЦІВ

“ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ”

26 липня 1917 р. на ст. Пост-Во-
линський, що під Києвом, російські 
гвардійці та донські козаки роз-
стріляли ешелон 1-го Українського 
полку ім. Богдана Хмельницького, 
який їхав на фронт. Торік Історич-
ний клуб “Холодний Яр” встановив 
меморіальну дошку на приміщенні 
кас ст. Київ-Волинський. Поруч з 
нею 26 липня 2016 р. відбувся ме-
моріальний мітинг, організований 
Історичним клубом “Холодний Яр” 
та ВО “Свобода”.

“У 1-му Українському козаць-
кому полку ім. гетьмана Богдана 
Хмельницького панував “дух по-
луботківського клубу”, – почав 
ведучий мітингу Роман Коваль, 
– старшини і козаки були свідомі 
українці, переконані й рішучі укра-
їнські самостійники. Вони любили 
Центральну Раду, але гостро нега-
тивно ставилися до її політики, бо 
це була політика уласкавлення во-
рога і запобігання в нього ласки. Се-
ред богданівців панував настрій, що 
вони є опорою України. Небажання 
богданівців іти на фронт наші во-
роги оцінювали як дезертирство. І 
публічно звинувачували українців 
у боягузтві. Провідники Централь-
ної Ради, демонструючи Тимчасо-
вому уряду лояльність, намовляли 
богданівців їхати на фронт. А ті 
їм відповідали, що “мусять оборо-
няти й підтримувати Раду”, а не 
Росію. Богданівці ніяк не могли 
збагнути, чому Центральна Рада 
висилає їх на фронт, коли в Ки-
єві не залишилося жодної укра-
їнської військової частини, яка 
б могла стати на захист і самого 
уряду, й України. Нарешті богда-
нівців намовили... Виїзд було за-
плановано на 26 липня.” 

Історик Д. Дорошенко ствер-
джував, що в той день на станції 
Пост-Волинський росіяни і донча-
ки вбили 16 богданівців і 30 пора-
нили, а сотник 7-ї сотні Богданів-
ського полку Іван Островершенко, 
очевидець тих подій, засвідчував 
загибель близько півтори сотні 
богданівців. Убивці не були пока-
рані, винними зробили вбитих. 

“Історія у великодержавній 
Росії ніколи не була наукою, лише 
ідеологічною зброєю, – сказав за-
хисник Донецького аеропорту, до-
броволець “Карпатської Січі” Ми-
кола Тихонов. – Мусимо вибити 
її з рук ворога, зруйнувати її руй-
нівні впливи і викарбувати власну 
історію – зі своїми героями, по-
разками і перемогами, звитягою і 
славою. Мусимо відвоювати укра-
їнську історію! Росія змогла вдер-
тися на ті української території, де 
не знали історії, не цінували своєї 

культури і мови. Пам’ятаймо по-
леглих богданівців! Шануймо всіх, 
хто піднявся на боротьбу за рідну 
культуру, за українську державу”. 
Лаконічно і змістовно також ви-
ступили народний депутат Украї-
ни Юрій Левченко, лідер фракції 
у Київській міській раді Юрко Си-
ротюк, голова ОУН Богдан Червак, 
курсант Одеської морської акаде-
мії Олекса Мацієвський, ліцеїст 
Київського військового ліцею іме-
ні Івана Богуна Дмитро Бойченко і 
поет Дмитро Савченко. 

Сергій Василюк проспівав “У 
цьому полі синьому як льон” (на 
слова Василя Стуса) і славень 
ОУН “Зробились ми великої годи-
ни”, Тарас Силенко – “Проводжа-

ла дівчинонька у повстанці юна-
ка”, а Василь Лютий – пісню про 
оборонців Донецького аеропорту. 
Заслужений працівник культури 
Любов Токаренко прочитала вірш 
Павла Тичини “Я єсть народ”. 

Завершилися вшанування 
спільним виконанням “Червоної 
калини”.

Прес-служба Історичного 
клубу “Холодний Яр”

На світлинах
Співає кобзар Тарас Силенко. 

Промовляє захисник Донецького 
аеропорту, доброволець “Карпат-
ської Січі” Микола Тихонов. Ки-
їв-Волинський, 26 липня 2016 р.

У суботу 20 серпня 2016 р. 
в м. Корсуні-Шевченківському 
Черкаської області в затишному 
сосновому лісі над казковою річ-
кою Россю відбудеться офіційне 
відкриття туристично-готель-
ного комплексу “Курінь Чорних 
запорожців” і концерт козаць-

к о - с т р і л е ц ь к о ї 
лірики (до річки 
Рось – 100 м). 

Участь візь-
муть співачка з 
Харкова Люцина 
ХВОРОСТ, кобза-
рі з Києва Тарас 
КОМПАНІЧЕНКО 
і Тарас СИЛЕН-
КО, бандуристка 
Наталія КІХ (Пе-
ремишль), барди 
Василь ЛЮТИЙ 
(Київ) та Іван 
КОРБАБИЧ (Кана-
да), а також театр 

“Шарж” (Ужгород). 
Представить свої нові книж-

ки Роман КОВАЛЬ (Київ). 
Почесний гість свята над Рос-

сю – захисник Донецького аеро-
порту, доброволець “Карпатської 
Січі” Микола ТИХОНОВ.

Початок концерту 17.00. 
Відбудеться демонстрація 

експозиції “УПА – Армія Неско-
рених: минуле і сьогодення”. 

Учасником свята буде Пласт  – 
Український скаутинг. Курінь іме-
ні Дмитра Донцова розіб’є табір 
та допомагатиме організаторам.

Організатори пригощають 
смачним козацьким кулешем! 

Запрошуємо щиро! 

Історичне товариство 
“Чорні запорожці” 
Координатор 
Роман БОРОВИК, 
097-83-283-67 
sotnyk.roman@gmail.com 
K о р с у н ь - Ш е в ч е н к і в с ь к а 

міська організація Партія вете-
ранів Афганістану

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

“ТИХО НАД РІЧКОЮ” 
КОНЦЕРТ КОЗАЦЬКО-СТРІЛЕЦЬКОЇ ЛІРИКИ

Поляки – люди несправедливі. 
Вони ж імперська нація. Їхня мрія 
побудувати державу “від можа до 
можа”. Вони й намагалися втілити 
цю ідею впродовж кількох століть. 
А для цього Україну треба було 
перетворити на Польщу. І вони це 
робили. Зі зброєю в руках, “огнем 
і мечем”, як казав польський пись-
менник Генрік Сенкевич. А тепер 
нас обвинувачують, що ми занад-
то активно захищалися. 

На Волині жило багато чехів. 
Чому їх не вбивали вояки Україн-
ської повстанської армії?

Бо чехи не намагалися пере-
творити Волинь на Чехію. 

Бо чехи не імперська нація. 
Замість шукати причини в 

собі, поляки намагаються свою 
історичну вину перед нами пере-
класти на нас.

Роман КОВАЛЬ

У Києві в Науково-дослідному 
інституті українознавства відбула-
ся презентація книжки Романа Ко-
валя “Філософія сили”, в основу якої 
лягли твори початку 1990-х, коли 
він був головою Всеукраїнського 
політичного об’єднання “Державна 
самостійність України”.

Зустріч відкрив піснею “Ельдо-
радо” на слова Володимира Са-
мійленка кобзар Тарас Силенко. 
Вступне слово виголосив директор 
Інституту українознавства к. і. н. 
Богдан Галайко. Він високо оці-
нив праці Романа Коваля, зокрема 
процитував видавців його книжки 
“Підстави націократії”. “Блискучі 
роботи Р. Коваля, голови ДСУ, не 
мали собі рівних (і не мають досі) 
серед усіх ідеологічних розробок 
сучасного покоління українських 
націоналістів, – писала видавнича 
колегія організації “Патріот Украї-
ни”. – Відточений і гострий як лезо 
меча стиль, безкомпромісність 
думок та виразна антиполітко-
ректність висловлювань, точність 
і глибина спостережень – все це 
яскраво вирізняє ідеологічні твори 
голови ДСУ на тлі псевдонаукових, 
але стилістично виважених тради-
ційних ліберально орієнтованих 
націоналістів. Всі прогнози та за-
стереження автора, зроблені на 
почату 1990-х рр., справдилися і 
проявилися з усією силою, а здійс-
нення заходів, на яких свого часу 
наполягало ДСУ, стало необхідним 
як ніколи”.

“Насамперед хочу висловити 
радість із приводу того, що мої 
думки, висловлені на початку 
1990-х, почуло нове покоління 
борців, – сказав Роман Коваль. – 
Виявилося, що у пошуках історич-
ної правди вони потрібні їм. Дякую 
організації “Патріот України”, що 
не раз видавало мої “Підстави на-
ціократії” та використовувало мої 
думки у формуванні нового поко-

ління войовничого козацтва. По-
дяка полкові “Азов”, Цивільному 
корпусу “Азов”, видавництву “Орі-
єнтир” і, звичайно, свободівцям, з 
якими мене єднають роки плідної 
співпраці. Як я оцінюю свої твори 
початку 1990-х? Сміливий був хло-
пець. Необережний. І правдивий”.

Промовляли видавець – добро-
волець батальйону “Азов” Марко 
Мельник-“Вирій”, доброволець ба-
тальйону “Азов”, а тепер народний 
депутат України Олег Петренко, 
речник Цивільного корпусу “Азов” 

к. і. н. Олександр Алфьоров, лідер 
ВО “Свобода” в Київській міській 
раді Юрко Сиротюк та “азовець” 
Ярослав Харченко. 

На вечорі були присутні захис-
ник Донецького аеропорту Мико-
ла Тихонов із дружиною Миросла-
вою, журналісти Олександр Куцак 
і Микола Владзімірський, режисер 
Олександр Рябокрис, знімальна 
група Цивільного корпусу “Азов”, 
дочка козака 1-ї Запорозької диві-
зії Армії УНР Тамара Здоровецька, 
благодійники Іван Омелянюк та 
Богдан Гаврищищин, краєзнавець 
Владислав Карпенко та інші до-
стойники.

Завершуючи промову, Роман 
Коваль прочитував уривок з роз-
ділу “Воля до Батьківщини”, на-
писаний на початку 1990-х років: 
“Пересічний росіянин готовий за 
державні інтереси проливати кров 
скрізь: в Афганістані, Угорщині, 
на Курилах, у Криму, Таджикис-
тані, на Кавказі. Росіянин щиро 
вважає Крим російською територі-
єю, часткою своєї батьківщини, а 
переважна більшість українців не 
відчуває духовного зв’язку з Кри-
мом, не вважає його історичною 
українською територією. Чи го-
товий психологічно роззброєний 
українець захищати свою Батьків-
щину в Криму, на Донбасі?..” Так і 
сталося. Тривалий час наші вояки 
не могли перейти психологічної 
мети – вистрілити у росіянина, бо 
ж він, бачте, “брат”. Тому і Крим 
віддали без бою. Нарешті сталося: 
історичні постріли пролунали 13 
квітня 2014 р. під Слов’янськом. 
Це старший лейтенант ЗСУ Вадим 
Сухаревський-“Борсук”, рятуючи 
альфівців, які потрапили в засід-
ку терористів, порушив наказ “Не 
стріляти, не піддаватись на прово-
кації”, і накрив москалів чергами 
з крупнокаліберного кулемету.

Саме Вадим Сухаревський 
почав нову Визвольну боротьбу 
українського народу за незалеж-
ність. Йому ще за життя треба 
поставити пам’ятник. Уклін усім, 
хто стріляв у російських загарб-
ників, у Росію! Це славні люди. 
Козакам слава!”

Організатори презентації: 
Науково-дослідний Інститут 
українознавства, ЦК “Азов”,          
Історичний клуб “Холодний Яр”, 
видавництво “Орієнтир”. 

“ФІЛОСОФІЯ СИЛИ” 
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Щиро дякуємо за пожертви 
Ігореві СМЕТАНСЬКОМУ, 

Світлані МИРОНЧАК, Тарасові СИЛЕНКУ 
і Благодійному фонду “Волинь-Україна”

Щиро дякуємо за пожертви 
на пам’ятник Петрові БОЛБОЧАНУ 

Володимирові 
САВЧЕНКУ (100 грн) і 

Тарасові БЕДНАРЧИКУ (250 грн) 

ЗАПЛІТАЛА В КОСУ ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ

ЧЕСТЬ ОКУПАНТАМ І БОРОТЬБА З МОГИЛАМИ

С О Н Ц Е С Я Й Н І  В І Р Ш І

Після поразки Коліївщини, по-
ляки в Лисянці по-звірячому зака-
тували понад 600 наших хлопців. 

У пам’ять про цю трагедію ли-
сянські дівчата почали заплітали в 
косу червону і чорну стрічки. 

Заплітала в косу червоне і чорне,
Десь погинув милий, більше не 

пригорне,
Заплітала в косу смуток і кохання,
Була любов перша, а стала остання.

Поховали тайно, не знайти могилу,
Він за Україну у бою загинув.
Червоную стрічку – в пам’ять про 

кохання,
А чорная стрічка буде поминальна.

Били отамани московську комуну,
Понад Чорним шляхом лине пісня 

сумом.
Червоне і чорне в косу заплітала,
Заміж не ходила, а вдовою стала.

Десь Холодним Яром дух його витає,
В Лисянці дівчина милого чекає.
Про любов дівочу – стрічечка червона,
Про козацьку славу в’ється стрічка 

чорна.

Здавна повелося, що за свою волю
Україна платить козацькою кров’ю.
Паленіють маки в недоспілім житі,
Чорне і червоне в косі русій звито.

Валерій МАРТИШКО
Київщина, 28 квітня 2016 р. 

Від редакції
Валерію Мартишку 19 серпня 

виповнюється 50 років. 
Щиро вітаємо і дякуємо за 

внесок в українську культуру та 
волонтерську підтримку 73-ї бри-
гади ЗСУ!

На світлині – пам’ятник пер-
шим польським осадникам (ко-
лоністам) на українських землях 
в околиці княжого українського 
міста Перемишля, тепер занедба-
ному польському місті. 

А ось ще одне фотосвідчення – 
знівечена поляками могила в Пи-
куличах, на українському військо-
вому кладовищі (тепер у межах 
Перемишля). Місцеві українці роз-
повіли, що за рік у Польщі знеславле-
но 10 українських могил. І ніхто за це 
досі не покараний. 

Я не хотів публікувати ці світ-
лини, щоб у час війни з Росією не 
розпалювати українсько-польські 
пристрасті. Але після рішення Сей-
му Польщі про визнання збройної 
боротьби на Волині за право во-
лодіти українською землею гено-
цидом проти поляків вирішив не 
мовчати. Тому й демонструю прав-
ду життя – пам’ятник завойовни-
ками українських земель і зніве-
чені могили захисників цієї землі. 

Публікую й коментарі зі своєї 
сторінки у ФБ.

Євген Баран, письменник: “Це 
не може подобатися. Прикро, що 
минуле не дає нам простору для 
майбутнього”.

Den Ter: “Поляки, як і росіяни 
із совєтами, завжди були колоніза-

торами. Натомість українців, які 
нікого не завойовували, а лише 
захищали свою землю, як завжди, 
зробили винними”.

Євген Баран: “На жаль, так є”.
Роман Коваль: “Нам, пане Єв-

гене, дає… Наш народ, хоч і об-
ражений поляками, які забрали 
наші землі з кількома мільйонами 
українського люду, мовчить, – чи 
то пробачив чи то забув. А ось 
нам поляки не пробачили, що ми 
захищали свою хату”.

Юрій Пономаренко: “Висно-
вок – хочеш, щоб тебе поважали, 
треба бути окупантом!”

 Theodor Rebro: “Польща – це, 
мабуть, єдина екс-колоніальна 
держава у світі, яка вимагає від 
своєї колишньої колонії вибачень 
за збройний опір поневоленню 
та засудження тих, хто боров-
ся за незалежність. Це так, якби 
Франція вимагала від Алжиру 
каяття за вбивства французьких 
поселенців під час Алжирської 
війни 1950 – 1960-х, або Порту-
галія – від Анголи та Мозамбіку 
за аналогічні вбивства білих чор-
ношкірими повстанцями з МПЛА 
чи ФРЕЛІМО”.

Ось такі у нас адвокати в Єв-
ропі!

Роман КОВАЛЬ

Заходжу до зали і мимоволі 
шукаю тернову хустку в мальвах 
і щиру, сонцесяйну усмішку пані 
Ольги. Досі незвично думати про 
неї в минулому часі, але я впевне-
на, що душа її з нами, бо справжні 
поети, як і герої не вмирають. Вони 
живуть у своїх творах, у книжках. 
Пані Ольга, попри всю свою ніжну 
жіночу душу, мала серце дитини, 
меч воїна, крила орла (це з висло-
ву Олеся Бердника: “Україно, обе-
ри свою долю: серце дитини, меч 
воїна, крила орла”), тому й писала 
в поезіях: “Ворогам не жаліймо по-
кари, аби визволить брата свого”. 
Бо якщо ти не покараєш його, він 
знищить тебе і твою родину.

Ольга Страшенко залишила 
своїм нащадкам велику творчу 
спадщину, до якої належить і її по-

смертна книжка 
поезій “Прочитай-
те тую славу”. В ній 
вона уславила ат-
лантів, які тримали 
небо української 
культури і всієї 
української нації, 
які у найтяжчі часи 
кров’ю виборюва-
ли свободу і нині 
воюють на сході з 
московською ор-
дою за кожен клап-
тик рідної землі, за 
право вільно жити 
у своїй країні.

Пані Ольга тривалий час співп-
рацювала з Романом Ковалем, від-
слідковувала кожну його працю, 
тому й більшість її віршів саме про 
героїв, імена яких відроджував 
з попелу пан Роман. Треба мати 
неабиякий хист, щоб у поетичній 
формі розповісти про долю того чи 
іншого героя, його характер. 

Тому велика вдячність і Рома-
нові Ковалю за те, що повертає 
Україні її справжню історію і не 
лише Визвольної боротьби ХХ ст., 
а й правдиво, в кожному номері 
“Незборимої нації” висвітлює іме-
на наших героїв-сучасників, які 
кладуть свої буйні голови на укра-
їнсько-російській війні на Донбасі. 
Ольга Страшенко охопила в сво-
їх поезіях і цей період. І не знаю, 

чи з’явилася би на світ ця ошатна 
книжка, якби не доброта, людя-
ність і доброзичливість пана Ро-
мана. Саме з його ініціативи і його 
легкої руки упорядника-редактора 
і побачило світ це видання. Чудо-
вий дизайн, над кожним віршем 
світлина того чи іншого героя. Чи-
таєш і бачиш людину.

На мою думку і книги Романа 
Коваля, і книжка Ольги Страшен-
ко мають бути включені, якщо не 
в шкільну програму, то хоча б у по-
закласне читання. Лише правдива 
українська історія може сформу-
вати у дітей українську менталь-
ність. А значить, любов до рідної 
мови, звичаїв, традицій. Діти та-
кого виховання, коли виростуть, 
зможуть побудувати Українську 
Україну. Адже “націю може вряту-
вати лише народження нової пси-
хології переможців, а не вічний 
стогін скривджених рабів і сльози” 
(Дмитро Донцов).

І насамкінець. Під час презен-
тації у залі був присутній доктор 
філологічних наук Сергій Лучка-
нин, гідний син Ольги Страшенко. 
Сердечно дякую йому за любов, за 
збереження літературної спадщи-
ни своєї Матері.

Вічна і світла пам’ять славній 
дочці України! 

Тетяна ЛЕМЕШКО, 
член Національної 
спілки письменників України
м. Київ

Передплатний індекс  
33545

Виходить раз на місяць. 
33545

31 березня 2016 р. в Подєбрад-
ському замку, де колись була Укра-
їнська господарська академія, 
урочисто відкрито виставку, при-
свячену академії. Участь у відкрит-
ті взяв посол України в ЧСР Борис 
Зайчук, українська громадськість 
та чеські науковці. 

Минуло не так багато часу. І ось 
що я побачив 9 червня 2016 року…

Виставку перетворено на за-
капелок, де зберігаються складені 
парти, старі стільці, шафи та різно-
манітні господарські речі.

Жаль!
Роман КОВАЛЬ

ВІДКРИЛИ З РОЗМАХОМ, ЩОБ… ЗАНЕДБАТИ

“Рух захисту україн-
ської мови” закликає:

Долучайтесь до бороть-
би за українську мову!
Покладемо край русифі-

кації України!
Захистимо мову, буде й 

рідна держава!
Окупація інформаційно-

го простору
така ж небезпечна, як і 

воєнна.

ВО “Рух захисту україн-
ської мови” діє в усіх обласних 
центрах. Ми добиваємося від 
влади приведення законів та 

інших нормативно-правових 
актів у відповідність до статті 
10 Конституції України: “Дер-
жава забезпечує всебічний 
розвиток і функціонування 
української мови в усіх сфе-
рах суспільного життя на всій 
території України”.

Зацікавлених просимо реє-
струватися на нашій сторінці у 
Фейсбуці:

h t t p s / / : w w w. f a c e b o o k .
com//zahystukrmovy/ та на сай-
ті zahystmovy.org.ua

Електронна пошта: 
a.zahystmovy@gmail.com

Тел.: (044) 531-42-21;
(067)765-94-22; 
факс (044) 531-42-22.

РОЗМОВЛЯЙМО УКРАЇНСЬКОЮ, 
АБИ РОСІЯ “НЕ ЗАХИЩАЛА” РОСІЙСЬКОМОВНИХ

19-річний боєць добровольчого 
батальйону “Айдар” Василь Пелиш 
зі Старого Самбора віз пораненого 
друга в лікарню. Раптом снаряд з 
російського танка влучив в авто-
мобіль. Майже всі бійці загинули. 
Поранений Василь пошкутильгав 
до блок-поста і вигукнув: “Я свій, з 
“Айдару”! У відповідь – брутальна 
московська лайка… Вороги відру-
бали йому руку, на якій було вита-
туйовано тризуб. 

Це страхітливе звірство вчини-
ли борці за “рускій мир”. Зазирніть 
в Інтернет, почитайте як зловтіша-
ються росіяни з трагедії юнака. 

І ось художник Іван Різник ви-
рішив створити картину “Русский 
мир”. В її основу поклав цю страш-
ну історію: на картині хлопця 
тримають бандити в камуфляжах. 
Бородатий чечен із нарукавною 
пов’язкою “ДНР” замахнувся соки-
рою. За ними стоять “зелені чоло-

вічки”. На задньому плані картини 
– “Воєнторг”, перед ним – танки і 
“Гради”. За “Воєнторгом” – росій-
ська церква. Вона надихає росій-
ських катів.

Пелиша виміняли на полоне-
ного брата ватажка сепаратистів. 
Нині Пелиш навчається, працює і 
надає допомогу нашим військовим. 

Ворогам не вдалося зламати ге-
роя. Він переміг “рускій мір”. 

Канадські лікарі виготовили 
для Василя Пелиша сучасний про-
тез із зображенням тризуба. Юнак 
шкодує тільки, що тримати авто-
мат протезом незручно.

Іван Різник подарував карти-
ну історико-краєзнавчому музею 
міста Ірпеня на Київщині. Щира 
йому за це подяка! 

А козакові Пелишу – слава!

 Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського музею

ПЕРЕМОЖЕЦЬ “РУСКОҐО МІРА”

ПРО РОСІЮ
“Россия, не имеющая никакого 

отношения к Руси и получившая, 
вернее, укравшая свое нынешнее 
название, в лучшем случае, в 18 
веке, тем не менее – нагло пре-
тендует на историческое насле-
дие Руси, созданной на восемьсот 
лет раньше. Однако Московская 
история – это история Орды – 
пришитая к истории Руси белыми 
нитками и полностью сфальсифи-
цированная”.

Карл МАРКС, 
“Разоблачение дипломатиче-

ской истории 18 века”

“Любой захват территории, 
любое насилие, любое угнетение 
Россия осуществляла не иначе, 
как под предлогом просвещения, 
либерализма, освобождения на-
родов”.

Фрідрих ЕНГЕЛЬС

“В сердце русского народа 
кипит сильная, необузданная 
страсть к завоеваниям – одна из 
тех страстей, что вырастают лишь 
в душе угнетенных и питаются 
лишь всенародною бедой. Нация 
эта, захватническая от природы, 
алчная от перенесенных лише-
ний, унизительным покорством у 
себя дома заранее искупает свою 

мечту о тиранической власти над 
другими народами; ожидание 
славы и богатств отвлекает ее от 
переживаемого ею бесчестья; ко-
ленопреклоненный раб грезит 
о мировом господстве, надеясь 
смыть с себя позорное клеймо 
отказа от всякой общественной и 
личной вольности”.

Граф де КЮСТІН

“Когда Россия станет фашист-
ским государством, то фашизм в 
ней будут именовать “особой рус-
ской духовностью”.

Уінстон ЧЕРЧИЛЬ



“Незборима нація” – газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України
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О Л Е Г  Д А В И Д Е Н К О - “ Ч У Б ”

Народний герой. Позивний 
“Чуб” – тому, що з чубом. Один та-
кий був у частині. Хлопці розшиф-
рували його позивний так: “Чоловік 
убиває бидлоту”.

Родом із Жовтих Вод. Хоч місто 
й російськомовне, та батько з ди-
тинства вчив: “Ти нащадок старого 
козацького роду. Твоя мова – укра-
їнська. Іноземні мови мусиш знати, 
але рідної не забувати”. Так вихову-
вав і молодшого сина. 

На Майдані Олег не був. Батько 
не пустив. Сказав: 

– Там ще не стріляють, а як бу-
деш ти – почнуть стріляти. Сиди 
дома поки. 

Коли почали стріляти, батько ви-
словився так: 

– Тепер тобі точно там робити 
нічого, бо з тобою почнуть горіти 
будинки.

“Йти воювати – це було моє рі-
шення, не могло бути по іншому, – 
розповідає Олег. – Старий сказав: “У 
нас в роду діди – прадіди воювали, 
захищали країну, землю. Це твоє рі-
шення. Вирішив – іди”.

27 серпня 2014 р. записався в 
добровольці. Нетривала підготовка 
і на початку вересня ми вже були в 
Пісках. Воював добровольцем у ла-
вах батальйону ОУН. Вів розвідку, 
організовував диверсії в тилу воро-
га. 

Тоді в Донецьк можна було зай-
ти, що ми успішно й робили. Перео-
дягалися в цивільне і ходили. Хлопці 

навіть замовляли: “Чубака, принеси 
щось із “Макдональдса”. Одного разу 
хотіли навіть до війська ДНР записа-
тися, та, зважаючи на мій “оселе-
дець” і довгі вуса, передумали.

Хоч підрозділ ОУН у Пісках й не-
великий, проте тримали три точки. 
В Пісках були до 19 жовтня. 11-го 
дістав поранення – на свій день на-
родження). Так-сяк обробили рани 
та 13 жовтня – знову на позиції. 

Згодом, у листопаді, – ще один 
короткий заїзд до Пісків, та на цьо-
му, власне, і закінчилася моя служба 
в батальйоні ОУН.

“Кіборгом” себе не вважаю. “Кі-
борги” – це хлопці, які були там, у 
терміналі. У нас, у Пісках, хоч і гаря-
че було, але там гарячіше.

Коли зализали рани, хлопці з 
ОУН, з якими служили разом і які 
вже пішли з батальйону, зібралися:

– Як дома сидиться?
– Погано.
– Що робиш?
– Нічого. Дивлюся новини… 

Про цивільні справи думати не хо-
четься. Йдемо!

Вирішили йти до ЗСУ. Ось так, з 
28 січня 2015 р. служимо в ЗСУ. 

Зараз у 25-й бригаді. Поруч брат, 
в одному підрозділі, вже майже рік.

Порівнюючи з добровольчим 
батальйоном, можу сказати: в ЗСУ 
– “ніяк”. Єдине що добре – забезпе-
чення зброєю і бойовим комплек-
том. Та ще волонтери допомагають 
сильно. Якби не вони, багато чого, 
особливо з обладнання, не мали б. 

Щодо війни. Думаю що ця “тяго-
мотина” триватиме ще років шість. 
Раніше навряд чи закінчиться. Хіба 
що Московія розвалиться… Навіть 
зміна російського президента ні до 
чого не призведе. Свою політику 
вони не змінять, поразку не визна-
ють. Вони такі пихаті…

Вважаю, що жодна війна не була 
виграна в обороні. Не можемо в 
лоб – потрібно вести партизанську 
війну. 

І ще: звичайно, ми переможе-
мо!”

“Незборима нація”

Старший ординатор відділен-
ня анестезіології, реанімації та 
інтенсивної терапії Хмельниць-
кого військового шпиталю капі-

тан медичної служби Ірена Ло-
маківська – тендітна, привітна, 
усміхнена, мила і жіночна. Вона 
анестезіолог-реаніматолог. Про-
вела в зоні АТО 4 ротації. Її лікар-
сько-сестринська бригада нада-
вала першу лікарську допомогу 
пораненим на полі бою і еваку-
йовувала їх до медичного пункту 
батальйону.

Ірена Ломаківська не раз ви-
носила поранених під ворожим 
вогнем, а одного разу – під обстрі-
лом “Градів” вивела з оточення 
півтора десятки поранених.

Теплота і милосердя в поєд-
нанні з мужністю здатні здійсни-
ти навіть неможливе.

Слава Україні! Козачкам слава!

“Незборима нація”

БОЛЮЧІ ВТРАТИ
Буковинець 

Андрій Василишин
20 липня 

2014 року в бою 
з російськими 
окупантами біля 
міста Олексан-
дрівська Луган-
ської області 
загинув Андрій 
Василишин. 

Андрій наро-
дився 27 липня 
1984 р. в с. До-
рошівці Застав-
нівського райо-
ну Чернівецької 
області. 

У 2001 р. закінчив середню 
школу. У 2003 р. призваний на 
військову службу, яку проходив у 
спецроті внутрішніх військ МВС. 
Згодом працював в охоронному 
агентстві “Тигр” (Чернівці), де здо-
був авторитет і повагу керівництва 
та персоналу. Був високопрофесій-
ним спеціалістом охоронної діяль-
ності, досконало володів прийо-
мами рукопашного бою, пройшов 
тактико-спеціальну та альпініст-
ську підготовки, влучно стріляв з 
різних видів озброєнь.

У червні 2014 р. Андрій добро-
вільно пішов на службу до ЗСУ, бо 
вважав своїм обов’язком захищати 
нашу державу. Служив у 8-му Окре-
мому полку спецпризначення. Піс-
ля перепідготовки спрямований до 
зони проведення АТО. Брав участь 
у багатьох успішних розвідуваль-
них виходах у запілля ворога. Від 
його руки загинув не один ворог 
української нації…

20 липня 2014 р.,  повертаю-
чись із групою розвідників після 
успішного виконання завдання, 
потрапили в подвійну засідку. Під 
час запеклого бою він прикривав 
відхід своїх друзів. Дві кулі влучили 
в Андрія. Побратими винесли важ-
копораненого з поля бою, але до-
рогою він помер від втрати крові.

23 липня героя поховали на 
місцевому цвинтарі його рідного 
села. Службу Божу за упокій душі 
загиблого відправив благочинний 
Заставнівського району УПЦ КП 
прот. Віталій Мензак.

Указом Президента України 
№873/2014 від 14.11.2014 р. “За 
особисту мужність і героїзм, ви-
явлені у захисті державного суве-
ренітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій 
присязі та незламність духу” наго-
роджений орденом “За мужність” 
ІІІ ступеня (посмертно).

Героям слава!

Дмитро ПРОДАНИК, пред-
ставник Історичного клубу “Холод-
ний Яр” на Буковині, член Спілки 
офіцерів України

Полковник 
Георгій Хвічія
Вірний син Грузії, 

великий друг України
(7.04.1970, Тбілісі – 24.06.2016)

Г е о р г і й 
розпочав бо-
ротьбу у ла-
вах “Мхедріо-
ні”, з гідністю 
пройшов всі 
етапи грузин-
с ь к о - р о с і й -
ської війни. 
Д о н е д а в н а 
очолював ди-
версійні гру-
пи, які бо-
ролися на 
о к у п о в а н и х 
Росією тери-
торіях. З по-
чатком війни 
в Україні при-
їхав допомог-

ти відстоювати нашу незалежність. 
Воював у складі підрозділів УНСО, 
“Правого сектора” і “Карпатської 
Січі”. На запитання, “чому Ви тут?” 
відповідав: “Українці допомагали 
нам, коли війна прийшла в наш 
дім, тож моїм обов’язком є допо-
могти вам тепер”. 

Георгій знав поіменно всіх ун-
совців, які воювали в Грузії, шко-
дував, що в Україні їх майже не 
знають – на відміну від його бать-
ківщини. 

Весною цього року віддав шану 
воякам Карпатської Січі, які похо-
вані на Верецькому перевалі на За-
карпатті. У квітні у складі делегації 
“Карпатської Січі” був учасником 
цьогорічних ушанувань у Холодному 
Яру. У виступі на берегах Гайдамаць-
кого ставу після освячення зброї ска-

зав, що українські вояки, маючи таке 
джерело натхнення, як Холодний Яр, 
обов’язково переможуть. 

У нього було багато планів в 
Україні: покохав українку Ларису, 
повінчався з нею, мріяв створю-
вати разом з “Карпатської Січчю” 
вишкільний центр для навчань 
військовій справі молоді… 

Похований у Тбілісі.
Вічна слава грузинському вої-

нові, що став в обороні України!

Окрема добровольча чота 
“Карпатська Січ”
Історичний клуб “Холодний Яр”

Перед смертю 
врятував дівчину

В останні 
години свого 
життя козак 
72-ї бригади 
Анатолій Ро-
сташ-“Якут” 
урятував жит-
тя невідомій 
йому дівчині, 
відвіз її у лікар-
ню, дав гроші 
на лікування. 
І вирушив до-
дому – в наше 
село Плисків.

Д о р о г о ю 
– проти ночі на 7 липня – його за-
різали грабіжники, а тіло викину-
ли на дорогу. Односельчанин Ле-
онід Куровський, їдучи машиною 
Росошанським шляхом, у темряві 
наїхав на тіло. Він же і повідомив 
міліцію про трагедію.

Торік у липні Анатолій до-
бровольцем вступив до лав ЗСУ. 
Воював у Мар’їнці та Зайцевому. 
Відслуживши рік, 1 липня 2016 р. 
підписав контракт. Був годувальни-
ком родини, мав молодших братів 
Леоніда, Юрія та сестру Алісу. 

9 липня 2016 р. в с. Плискові По-
гребищенського району Вінницької 
області Анатолія Івановича Рошта-
ша-“Якута” поховали. 

Останній шлях 27-річного коза-
ка земляки встелили квітами.

Вічна пам’ять!

Марія ДОНЕЦЬ, односельчанка

Степан Чубенко 
продовжує боротьбу

Сімнадцятилітній Степан Чубен-
ко з Краматорська, воротар юнаць-
кої команди ФК “Авангард”, написав 
у своєму вірші: 

Я звичайний українець,
Який мріє про одне,
Щоб мій син, піднявши очі,
Бачив небо голубе.

Щоб втілити свою мрію, Сте-
пан Чубенко почав боротьбу з оку-
пантами від самого початку війни. 
Саме він зірвав прапор т. зв. ДНР з 
адміністративної будівлі Краматор-
ська в липні 2014 року. 

Саме він разом з товаришами 
носив воду і їжу захисникам Крама-
торського аеропорту, влаштовував 
демонстрації в окупованому росія-
нами місті.

23 липня найманці бандформу-
вання “Керч” затримували “підоз-
рілих” пасажирів з поїзда Київ – До-
нецьк. Схопили і Степана. І кудись 
вивезли. Катували, а потім розстрі-
ляли. І відрізали голову. 

Трагедія сталася 28 липня 2014 
року у с. Кузнецово-Михайлівці 
Тельманівського району Донецької 
області (за даними Юрія Бутусова, 
в стм Горбачево-Михайлівці Доне-
цької області).

Матері повернули обезголовле-
не тіло. Тому хлопця ховали у за-
критій труні. Ховали “всім містом”.

Аж через три місяці матері, 
Сталіні Чубенко, повернули голову 
сина…

Поліція встановила вбивць. Це 
Юрій Москалев, Максим Сухомли-
нов, Вадим Погодин. Юрій Буту-
сов стверджував, що один вбивця 
з Донбасу, другий – з Ростовської 

області, третій – з Краснодарського 
краю РФ. Вбивці продовжили бо-
ротьбу проти України у лавах бан-
дформувань т. зв. ДНР. 

Продовжує свою боротьбу – і 
після смерті – й Степан Чубенко – 
своїм лицарським прикладом.

7 травня 2016 р. його посмертно 
нагороджено орденом “Народний 
герой України”. Орден особисто ви-
готовив засновник ордену “Народ-
ний герой України” Андрій Боєчко.

Козакам слава!

Роман КОВАЛЬ, 
“Незборима нація”

Андрій Віталійович 
Матвієнко

(07.11.1985, Кіровоград – 
8.08.2014)

Молодший сержант Державної 
прикордонної служби (відділ “Іло-
вайськ”) 7 серпня підірвався на 
фугасі поблизу пункту пропуску 
“Успенка”. Помер у шпиталі.

Похований 11 серпня в Кірово-
граді.

21 серпня 2014 р. нагородже-
ний орденом “За мужність” III сту-
пеня (посмертно).

23 лютого 2016 р. Кіровоград-
ська міська рада перейменувала 
вулицю Башкирську на вул. Андрія 
Матвієнка.

27 лютого 2016 р. на фасаді Кі-
ровоградського інституту комерції 
відкрито пам’ятну дошку Андрієві 
Матвієнку. Вічна слава!

Юрій Геннадійович 
Коваль-“Директор”

(2.08.1960, м. Бердянськ За-
порізької обл. – 30.07.2016, місто 

Лисичанськ Луганської обл.)

Юрій пішов на війну чи не з 
перших її днів. Пішов доброволь-
цем. Воював у батальйоні МВС 
“Берда” в Широкиному. Потім пе-
рейшов в ОУН. Обороняв с. Піски 
і шахту Бутівка. У 2015-му – вже у 
складі 93-ї Окремої механізованої 
бригади.

У боях двічі поранений. Після 
лікування неодмінно повертався 
до своїх хлопців.

Командир бронемашини 93-й 
механізованої бригади ЗСУ.

Завжди у доброму гуморі, з 
повними кишенями оптимізму. 

Веселий, життєрадісний, смі-
ливий. Доброї душі й безмежно 
великого серця людина, яка в бою 
завжди прикриє спину побратима. 
Ще й розсмішить усіх, коли бій за-
кінчиться.

Любив свою землю, любив 
Україну. Юрій Коваль був патріо-
том до мозку кісток.

Не забувайте про нього. Бо це 
страшно, коли забувають ті, за 
кого проливав свою кров, за кого 
загинув.

Ян ОСОКА

КОЗАЧКА ІРЕНА ЛОМАКІВСЬКА

ПРО ГЕРОЇВ ОДНИМ РЯДКОМ

Медсестра Тетяна Іваненко ви-
тягнула з поля боя 16 поранених.

Хірург Олександр Зеленюк уря-
тував сотні життів. 

“Лікар Ксю” (Тетяна Новікова) 
витягла з поля бою сотні поранених.

Хірург Андрій Верба за 4 місяці 
в зоні АТО врятував 1500 бійців.
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Її редактор Роман Коваль –  
дослідник Визвольної боротьби укра-
їнців за свою державу у 1-й половині 
ХХ століття. 

Ця газета – про долі Українських 
січових стрільців, вояків Галицької ар-
мії, Армії УНР, повстанських отаманів 
та їхніх козаків, Карпатську Січ, ОУН, 
УПА, вояків АТО, а також про кобза-
рів, письменників, нові книжки про  
Визвольну боротьбу, які видає  Істо-
ричний клуб “Холодний Яр”.

Передплатний індекс – 
33545.

Книжки можна придбати через 
“Нову пошту”, попередньо перека-
завши кошти на картку Романа Ко-
валя у ПриватБанку: 5168 7556 2267 
7496. Переславши гроші, просимо 
зателефонувати до редакції. 

Повідомлення можна зробити 
й електронним листом на адресу 
редакції. Окрім вартості книжки, 
замовник оплачує й доставку. Тел. 
(044) 242-47-38, 067-726-30-36. 
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ля – 30 грн.
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“Похід Болбочана на Крим” Бо-
риса Монкевича – 47 грн.

“Крізь павутиння змосковщен-
ня” Романа Коваля – 50 грн.

“Шевченкіана Михайла Гаврил-
ка” Романа Коваля – 50 грн.

“100 облич Самостійної Украї-
ни” Романа Коваля – 50 грн.

“Холодний Яр” Юрія Горліса-Гор-
ського – 65 грн.

“Історія України-Русі” М. Аркаса – 
60  грн. 

“Ми ще повернемося!” Юрія Гор-
ліса-Горського – 80 грн.

Аудіодиск “Солодко-гіркий  
ро манс” Люцини Хворост, 50 грн.

“Свято, що кличе до бою. Вша-
нування героїв Холодного Яру” – 
45 грн.

“Михайло Гаврилко: і стеком, і 
шаблею” Романа Коваля – 275 грн. 
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Романа Коваля – 125 грн. 

“Таємниця отамана Зеленого” 
Романа Коваля (для дітей) – 45 грн.

ЧЕРЕЗ “НОВУ ПОШТУ” МОЖНА ПРИДБАТИ 

ВІКТОР КРИЖАНІВСЬКИЙ

Л Ю Б О М И Р  П О Л Ю Г А

ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ ТІТЕНКО

В Б И В С Т В О  П А В Л А  Ш Е Р Е М Е Т А

О Д Е С А  Н А Р Е Ш Т І  У К Р А Ї Н І З У Є Т Ь С Я

ВОЯКОВІ УГА Й УПА

Випадок у Луцьку
 
Маршрутне таксі зупинилося, 

щоб забрати пасажирів. Зайшов і 
хлопчина у старому камуфляжі з 
величезною дорожньою сумкою. 
Обличчя втомлене, але щасливе. 
Їде додому! Простягає водієві 3 
грн. за проїзд.

– Хлопче, те, що ви робите для 
нас, ціни немає. Забери гроші… А 
мамі на подарунок маєш?

Боєць усміхнувся:
– Все добре. І мамі, й сестричці 

купив.
– Дивись. Якщо потрібно, не 

соромся!
Їдемо. За водієм сидить жінка 

років 65, ніби про себе, але щоб 
всі чули, бурмоче:

– Нє дадут нікак Данбасу жить. 
Чєґо туда лєсть? Людєй убівать…

Маршрутка зупинилася. Водій 
відчинив двері, зайшов до салону, 
взяв незадоволену під руку і про-
стягнув їй 3 грн.

– Шановна, мені здається, що 
ви сіли не в ту маршрутку. Нам з 
вами не по дорозі.

І ввічливо спровадив її із сало-
ну. 

Повернувся до пасажирів і, 
ніби виправдовуючись, сказав:

– У мене син загинув на Дон-
басі, а в дружини серце не витри-
мало…

Сергій МАКСИМЧУК
м. Луцьк

“Скажи, вітре…”
Київ, 1970-ті. Заходжу в кімна-

ту до батьків і хвалюся:  
– Яку я пісню тільки що по ра-

діо почув! “Віє вітер, віє буйний”!
 Та й починаю цитувати:
– “Скажи, вітре, скажи, буйний, 

де козацька доля?” 
А батько перебиває: 
– Та ні, там, мабуть, про козаць-

ку волю йшлось. 

– Так, – відповідаю, – далі про 
волю: “Де фортуна, де надія, де ко-
зацька воля?”

І ось тоді в розмову втрутилася 
мама: 

– В жнива, це у війну було, з 
нами в полі чоловік працював. Ми 
жнемо, в’яжемо, а він косить. А 
як сядемо гуртом обідати, то він і 
почне про Україну та козаків роз-
повідати. “Вона, – говорив, – ні-
коли волі не мала. Сусіди жити не 
давали. А козаки боронили”. Німці 
дізналися, що він з партизанами 
зв’язаний… Били його страшно. 
Він так кричав, бідний!”

Ось так і загинув медвинець, 
який любив Україну понад усе.

Породила його мати
В зеленому полі,
Дала його чорні брови,
Та не дала долі.
                     
Володимир ЗДИБКО
м. Київ

19 липня в центрі Києва те-
рорист підірвав авто, за кермом 
якого сидів журналіст Павло Ше-
ремет. Чи буде розкрите це вбив-
ство журналіста?

Досі політичних убивств в 
Україні не розкривали. 

Хіба намагалися “призначи-
ти” винних, як у справі з Бузи-
ною.

Мені здається, що теракти у 
брюсельському аеропорту, в Па-
рижі, Ніцці, Туреччині та в Києві – 
ланки одного ланцюга. Росія хоче 
продемонструвати, хто господар 
у цьому світі, хоче показати, що 

спецслужби європейських та ін-
ших країн нічого не вдіють проти 
її спецслужб, що Росія може всім 
“показать кузькіну мать” і зали-
шитися непокараною.

Але я хочу звернути увагу ще 
на один аспект…

20 липня слухав вечірні нови-
ни на телеканалі “24”. 15 хвилин 
мова йшла про вбивство Павла 
Шеремета. Скажіть, а скільки се-
кунд вистачило коментаторам, 
щоб розповісти про загибель 
семи наших вояків і 14 поране-
них два дні перед тим? Навіть 
прізвищ їхніх не назвали.

Для мене загибель одного во-
яка на фронті – трагедія незмірно 
більша, ніж загибель русифікато-
ра, нехай би і талановитого жур-
налістом.

Чому так винятково багато 
уваги навколо трагедії Павла Ше-
ремета? 

Щоб відвернути увагу громад-
ськості від щоденних трагедій на 
фронті?

Та повного провалу у внутріш-
ній політиці.

 
Роман КОВАЛЬ
м. Київ

Провулок Бабушкіна пере-
йменовано на провулок генерала 
Всеволода Змієнка, вул. Вален-
тини Терешкової стала вулицею 
Героїв Крут, а вул. Гайдара – ву-
лицею Івана та Юрія Лип. В Одесі 
вже немає вулиці героїв комсо-
мольців, зале є вулиця Миколи 
Міхновського. Зникла з карти і 
вул. Конноармійська, а з’явилася 
вул. Івана Луценка.

Вшановано і Романа Шухеви-
ча, який колись лікувався в Одесі, 
його іменем назвало тепер уже ко-

лишню вулицю Ярослава Галана, 
який колись “плював на папу” та 
на Український визвольний рух. 
Є тепер в Одесі й вулиця Андрея 
Шептицького.

А для Романа Коваля, мабуть, 
найбільша радість, що пров. Карла 
Лібкнехта перейменовано на про-
вулок отамана Якова Кощового, 
адже саме Коваль написав ще в 
1999 р. нарис “Яків Кощовий – ота-
ман Савранщини”. 

Серце радіє, що вже немає ву-
лиці Фурманова, але є вулиця Дми-

тра Донцова, а пров. Фурманова 
став провулком Олени Теліги.

Одеса українізується – і на душі 
стає світліше.

Щиро дякую голові Одеської 
міської організації ВО “Свобода” 
Сергієві Солтасюку, який доклав 
чимало зусиль, щоб наше місто 
ставало рідним.

Олександр БЕСЕДКОВ, 
Історичний клуб 
“Холодний Яр”
м. Одеса

28 черв-
ня в с. Меди-
ні Галицько-
го району на 
Прикарпатті 
встановлено 
й освячено 
барельєф во-
якові УГА й 
УПА Дмитру 

Несторовичу Коржинському-“Си-
вому”-“Борису” (1893 – 1973). 

Ініціативу голови Калуської 
організації Товариства політв’яз-
нів та репресованих Ярослава 
Парцея підтримали члени калусь-
кого КУНу і ВО “Свобода”.

Сільський голова Медині Іван 
Стус, завідувач управління культу-
ри Галицького району Марія Івась-
ків, член проводу Конгресу укра-
їнських націоналістів Калуського 
району Степан Місевич висловили 
щиру подяку скульпторові Ігорю 
Семаку та всім, хто сприяв вста-
новленню барельєфа, а особливо 
Ярославові Федоровичу Парцею, 
який фінансово підтримав цю до-
бру справу. 

Героям слава!

Ігор СМЕТАНСЬКИЙ, 
учасник події

РПЦ СЛУЖИТЬ НЕ 
БОГУ, А ПУТІНУ
21 червня на Всеправослав-

ному соборі на о. Криті Російська 
православна церква була звину-
вачена в єресі етнофілетизму. 

Це означає, що вона зрадила 
церковні інтереси в ім’я інтере-
сів національної правлячої вер-
хівки. 

Проголосив це звинувачення 
кіпрський архієпископ Хризо-
стом II.

Андрій ШЕПІЛОВ

(12.05.1950, с. Заячівка Волин-
ської обл. – 21.07.2016, Київ)

З глибоким сумом сповіщаємо, 
що відійшов на Луки Сварожі ху-
дожник Віктор Крижанівський-“-

Сонцеслав”, автор монументаль-
них полотен про традиції Предків, 
образів рідних Богів, розписів 
язичницьких храмів і центрів.

Віктор Крижанівський – це 
мистецька епоха у відродженні 
Віри Предків. 

Він один з перших, хто звер-
нувся до язичництва як духовної 
системи і втілив її бачення у тво-
рах, щоб донести до людей світлу 
радість природної віри.

Його духовне кредо: не проти-
ставлення релігій і людей, а єднан-
ня навколо рідної спадщини. Він 
умів майстерно показати переваги 
рідного, природного і вічного над 
чужим, штучним і тимчасовим.

Його картинами прикрашено 
тисячі книг, календарів, мистець-
ких альбомів. 

Поховали козака-рідновіра в 
Києві на Лісовому кладовищі. На 
прохання родини язичницький об-
ряд поховання провів жрець Вог-
недар.

Пам’ять про Сонцеслава завж-
ди залишиться в наших серцях.

Об’єднання рідновірів України

(9.08.1925, Львів – 25.07.2016, Львів)

Член ОУН, охоронець Головного 
командира УПА Романа Шухевича.

23 вересня 1947 р., тяжко пора-
нений, потрапив у полон. 

Карався в тюрмах Рогатина, 
Станіслава, Києва та Львова (тюрма 
“на Лонцького”), у таборі ГУЛАГу в 
м. Інті (Комі АРСР). Звільнений 19 
грудня 1955 року. 

У 1957-му здобув медичну освіту 
в Семипалатинському медінституті 
(Казахстан). 

Оскільки на батьківщину повер-
нутися не дозволили, з 1961 р. жив у 
м. Цюрупинську (Олешках) Херсон-
ської області. 

2001 року і разом з дружиною 
Дарією повернувся до м. Львова. 

Вічна слава борцям за волю 
України!

(18.01.1974, Кривий Ріг Дні-
пропетровської обл. – 29.08.2014, 

між с. Новокатеринівка та 
хутором Горбатенко).

Старший сержант, стрілець-по-
мічник гранатометника 40-го ба-
тальйону територіальної оборони 
“Кривбас”.

Загинув під час виходу з Іло-
вайського котла т. зв. зеленим ко-
ридором.

Вічна пам’ять!

“Незборима нація”

“ІСТОРІЇ В ІСТОРІЇ”


