
Презентація книги спогадів 
про сл. п. кобзаря Тараса Силенка –  
творця співаної історії неприми-
ренної України – відбулася 17 груд-
ня 2022 р. в Літературному музеї 
Києва.

Яким видався цей вечір? Ось 
емоційна оцінка одного з його 
учасників – Максима Лободзінсько-
го. “У суботу в мене був робочий 
день, – написав він у фейсбуці. –  
Проте все ж вдалося відпроситись 
на 2 годинки, щоб відвідати пре-
зентацію. Відпросився на 2 годи-
ни, а пропав майже на 5. І сидів би 
ще! Їй-богу!

Мені дошкульно соромно, що 
я майже нічого не знав про такого 
великого українця та дуже гідну 
людину. Як, здається, і більшість… 
А це велика ганьба не знати лю-
дей, які творять і відтворюють за-
буту силу та славу України! 

Поділитися спогадами про коб-
заря прийшло дуже багацько на-
роду. Це було щось надзвичайне! Я 
зустрів багато знайомих облич та 
познайомився з гарними і цікави-
ми особистостями! Це митці та ле-
генди з різних царин! Розповідати 
про яких можна безкінечно! Я ледь 
себе стримував у бажанні чи не до 
кожного підійти і попросити ав-
тограф. Загалом, була це та справ-
жня українська інтелігенція, якої 
мені так не вистачало. Бо звик до 
пихатої, шароварної та совково-з-
московщеної, яку мені доводилося 
бачити. Зібралися тут люди, рідні 
за духом, яких об’єднують Україна 
і любов до неї. І тому мені так було 
добре, так співзвучно моїй душі, 
моєму українському серцю, що я 
цілу ніч не міг заснути та із захо-
пленням читав презентовану збір-
ку спогадів про видатного кобзаря. 
Що дасть нам ця книга? Навчить 
брати приклад. Навчить творити. 
Навчить співати, бо, як казав коб-
зар, «Тільки тоді душа народу буде 

повноцінною, коли люди співати-
муть». Відкриє вам те, що від нас 
завжди приховували, – справжню 
Україну. Навчить любити. Так, як 
любили кобзаря люди, які написа-
ли свої спогади про нього. Так, як 
це робив великий Кобзар. Недарма, 
виступаючи, одна пані знаково об-
мовилась, сказавши не «Тарас Си-
ленко», а «Тарас Шевченко»…” 

На вечорі промовляли леген-
дарна радіожурналіста Емма Ба-
бчук, народна артистка України 
Світлана Мирвода, поети Владлен 
Ковтун, Василь Ковтун, діячі куль-
тури Тетяна Пошивайло, Ігор По-
шивайло, режисер Іван Канівець, 
народний художник України Воло-
димир Прядка, вчителька Лариса 
Громадська, голова партії “Наро-
довладдя” Юрій Левченко, коха-
на дівчина козака Небесної сотні 
Сашка Капіноса Оленка Котляр, 
краєзнавиця Марина Гогуля та 
інші славні наші сучасники.

Виступали Тарасові друзі-банду-
ристи – Тарас Компаніченко, Тетяна 
Лобода, Ярослав Чорногуз, Юрко 
Кочержинський, Юрко Фединський 
(із дружиною Марією та п’ятьма їх-
німи дітьми), Олександр Гончарен-
ко, Михайло Гречкин, заслужений 
діяч культури Володимир Гонський, 
Тарасова дочка – піаністка Мирос-
лава Силенко. Промовляли і співу-
порядники книги – Роман Коваль, 
Святослав Силенко (Тарасів син), 
Леся Козенко та Євген Букет.

Наприкінці вечора Святослав 
Силенко виконав колискову, яку 
йому співав батько. Люди були зво-
рушені. “Приємно бачити, – сказав 
Святослав, – скільки світлих людей 
зібралося на вечір пам’яті мого 
батька. А ще більше їх долучилося 
до створення книги, написавши 
спогади та підтримавши фінан-
сово. Віриш, що з такими людьми 
наша перемога – це, справді, пи-
тання «коли?», а не «якщо»”.

Підвів підсумок ведучий вечо-
ра Роман Коваль. “Надзвичайно 
глибокий спомин, – сказав він, – 
про Тараса Вікторовича Силенка 
написав Тарас Вікторович Компа-
ніченко. Власне, він і допоміг нам 
сформувати назву книги. Слова 
Компаніченка винесли ми і в епі-
граф книги. Ось вони: «Тарас Си-
ленко був співцем непримирен-
ної України, яка бореться зі всіма 
ворогами, що стають на її шляху 
до свободи». Зараз, у час війни зі 
страшною й огидною Росією, ці 
слова набувають особливого смис-
лу. Тарас Силенко своїми піснями – 
разом з Тарасом Компаніченком та 
іншими кобзарями і письменника-
ми – виплекав покоління воїнів, що 
не побоялися стати на ґерць із Ро-
сією, з Росією, якої боїть ся Європа, 
побоюється Америка, навіть могут-
нє військово-політичне об’єднання 
цих країн. Коли ми переможемо, 
то маємо з вдячністю згадати і про 
внесок кобзаря Тараса Силенка в 
цю перемогу”. 

29 грудня Тарасові виповни-
лося б 50 років. Він збирався ще 
не одне десятиліття працювати 
на Україну, пробуджуючи її до бо-
ротьби за своє місце під сонцем, 
але…

Книга “Тарас Силенко. Співець 
непримиренної України” стала під-
сумком його життя. Вийшла вона 
у видавництві Марка Мельника 
(директор Оксана Герасимюк), а 
підготував книгу до друку Історич-
ний клуб “Холодний Яр”, козаком 
якого був Тарас Силенко.

Книжку можна придбати тут: 
https://otamania.in.ua/sylenko/

Слава Тарасові Силенку!

Історичний клуб 
“Холодний Яр”
На світлині Марка Мельника –  

учасники вшанування Тараса 
Силенка. Київ, 17 грудня 2022 р.
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Перемагай себе і станеш непереможним.                   Передплатний індекс   33545

СВЯТВЕЧІР НА ЛОНЦЬКОГО
Три роки тому, 7 січня 2020 р.,  

син головнокомандувача УПА 
Юрій Шухевич написав: “1949 р., 
6 січня. Святвечір. Я перебував у 
Львові в тюрмі на Лонцького, мені 
15 років. Час був такий, що вже 
закінчилася вечеря в тюрмі, лю-
дей ще не викликали на нічні до-
пити. Але відчувалося, що люди 
по камерах притихли, всі десь там 
згадують свої родини, урочисту 
вечерю в цей день і багато-багато ін-
шого, що пов’язане з тими святами.  
Я був один, і не було з ким ділитися 
спогадами. Я відчинив вікно, щоб 
трохи провітрити камеру, і нараз 
почув, що у вечірній тиші від По-
літехнічного інституту і в напрямі 
до тюрми просувається гурт моло-
ді, хлопців і дівчат, так приблизно  
10 – 12 осіб. Вони дійшли до скверу 
на розі Шашкевича і сьогоднішньої 
вулиці Бандери, зупинилися на розі, 
і нараз «Бог предвічний» залунало 
голосно на всю вулицю. Камери, які 
притихли, нараз зарухалися: почи-
нали відчинятися всі вікна. Настала 
мертва тиша, і голосно лунав спів 
колядників. Співали недовго, лише 
першу й останню стрічку коляди. 
А після того крикнули «Христос ся 
рождає!» і розсипалися, як ті го-
робчики, коли появляється шуліка. 

Тюрма ожила, і з вікон на різні го-
лоси пролунало «Славіте його!», і в  
камерах почувся гомін. Ми всі відчу-
ли, що вони прийшли до нас, незва-
жаючи на серйозну небезпеку, заспі-
вали для нас, вони душею і серцем з 
нами. Стало в цей вечір тепло і ра-
дісно на душі попри неволю, попри 
всі тюремні незгоди, ми відчували, 
що ми не забуті. Вони всі там разом 
з нами”.

На світлині – Юрій Шухевич 
і Роман Коваль. Київ, вересень 
2019 р.

“СПІВЕЦЬ НЕПРИМИРЕННОЇ УКРАЇНИ”

У КИЄВІ Є БУЛЬВАР МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО!

Депутати Київради перейме-
нували ще 32 вулиці, провулки та 
бульвари, назви яких пов’язані з 
Росією та радянським минулим. І 
тепер, зокрема, бульвар Дружби 

народів називатиметься ім’ям фун-
датора української армії Миколи 
Міхновського. Також нові назви 
матимуть: вулиця Холмогорська –  
вулиця Володимира Самійленка, 
провулок Василя Жуковського –  
провулок Леопольда Ященка, про-
вулок Енгельса – провулок Богда-
на-Ігоря Антонича, вулиця Енгель-
са – вулиця Опанаса Сластіона, 
вулиця Орська – вулиця Василя 
Мови, вулиця Пришвіна – вули-
ця Івана Труша, вулиця Михайла 
Свєтлова – вулиця Олександра До-
рошкевича, вулиця Генерала Пота-
пова – вулиця Василя Доманицько-
го, вулиця Юліуса Фучика – вулиця 
Карела Чапека, вулиця Зої Космо-
дем’янської – вулиця Софії Галечко, 
вулиця Металістів – вулиця Михай-
ла Брайчевського, вулиця Кирпо-
носа – вулиця Всеволода Петріва.

Київ змінює обличчя. І стає 
красенем!

Легендарний сотенний УПА Мирос-
лав Симчич пережив усіх своїх ворогів –   
і тих, з ким бився на полі бою, і тих, хто 
гнобив його в ув’язненні й “на волі”.

5 січня йому має виповнитися  
100 ро ків. 14 жовтня 2022 р. наша дер-
жава високо оцінила його подвиг – пре-
зидент нагородив його званням Героя 
України – “за героїзм, виявлений у бо-
ротьбі за незалежність України”. 

Шість років у лавах УПА боровся 
Мирослав проти німецьких, мадяр-
ських та російських загарбників. А ще 
11775 днів і ночей (32 роки!) в росій-
ських тюрмах і концтаборах відстою-
вав честь української нації! 

Він не здався під тортурами, не зра-
див, не видав нікого. 

Боротьбу продовжує старший син 
героя, Ігор Симчич. Йому вже 57 літ, 
але, попри вік, він захищає Україну в 
лавах ЗСУ.

У юнацькі роки Мирослав зачи-
тувався “Холодним Яром” Юрія Горлі-
са-Горського, мріяв побувати на його 
святих стежках. Тепер він – Почесний 
президент Історичного клубу “Холод-
ний Яр”.

“Передавайте вітання всім нашим!” –  
сказав колись п. Мирослав козачкам 
Історичного клубу “Холодний Яр” Любі 
Криворот і Оксані Герасимюк, які відві-
дали його в Коломиї улітку 2019 року. І 
ми це з радістю робимо знову і знову, пе-
редаючи вітання працівникам і перед-
платникам газети “Незборима нація”, 
символом якої є Мирослав Симчич.

Слава борцям за національну Україну!
Слава Мирославові Симчичу!

Від імені Історичного клубу 
“Холодний Яр” і редакції газети 
“Незборима нація”

Роман КОВАЛЬ

МИРОСЛАВОВІ СИМЧИЧУ – 100 РОКІВ!

1. Хто вірить – не боїться, хто 
боїть ся – втратив віру.

2. Парадокс – примха істини.
3. Багато українців забули свою 

історію, тому так нічого й не навчи-
лись.

4. Сюжет історії жорстокий, твор-
ці історії також.

5. Шляхи Бога і диявола часом пе-
рехрещуються в серці людини.

6. Доктрин багато, істина одна – 
нас незбагненно змінює вона.

7. В скрутну годину рятує опертя – 
на незбагненну волю до життя.

8. Усвідомивши наше минуле – 
його подолаємо.

9. Вершина пізнання Бога – злиття 
нашого життя з Ним.

10. Красивий вчинок – це більше 
ніж красиво.

11.Страх руйнує розум і понево-
лює дух.

12. Бог терплячий, бо вічний; ми 
нетерплячі, бо смертні.

13. Боягузи прагнуть влади, їм без 
влади страшно жити.

14. Політичні блазні до народу 
люб’язні.

15. Через віру пізнаємо Бога.
16. Бог у засуху приходить зливою.
17. Важкі хвороби лікуються не 

лише ліками, а й покаянням. Без по-
каяння не буває зцілення.

18. Контролювати можна майже 
все, окрім об’єктивних реалій.

19. І світло розуму на світ кидає 
тіні. 

20. Як би погано тобі не було, мог-
ло бути гірше. Втішся цим.

21. Перетвори проблему в задачу – 
і ти її розв’яжеш швидше.

22. Вороги першими помічають 
твої помилки, цінуй їх за це.

23. Перемагай себе і станеш непе-
реможним.

24. Знай межі можливого, але по-
стійно розширюй їх.

25. Більше думай про те, що тре-
ба здійснити; менш про те, чого вже 
досяг.

Андрій КОВАЛЬ, історик

БОГ У ЗАСУХУ ПРИХОДИТЬ ЗЛИВОЮ

Нема на свiтi над життя, 
над цей безцiнний дар природи. 
Всi скарби – фабрики, заводи, 
палаци, землi – без пуття,
єдина цiннiсть – це життя. 
Хай буде проклятий, 
хто смiє пiдняти руку на життя! 
А окупанта треба вбити. 

Якби вiн був таким, як ми, 
мав право жити мiж людьми, 
якби вiн був як ти, як я – 
не був би вiн у цих краях: 

вiн поламав би свого ґвера, 
убив би свого офiцера, 
полiг би трупом на межi – 
а в землi б не пiшов чужi. 
А вiн покорою своєю
насильству сили додає.
То хай загине, зогниє отут, 
пiд хатою моєю! 
Усе живе хай має жити, 
а окупанта треба вбити.

Юрій КРАКОВЕЦЬКИЙ-КОЧЕР-
ЖИНСЬКИЙ

“А ОКУПАНТА ТРЕБА ВБИТИ”
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Непомітно проминув ювілей 
славного кобзаря з Ялти Остапа 
Кіндрачука. 13 листопада 2022 р. 
йому виповнилося 85 років. Коли я 
вітав його і запитав, де він тепер, 
пан Остап відповів: “Я – в Ялті! 
Незважаючи ні на що, кобзарюю 
щодня на набережній. Для одних 
я – незрозуміла екзотика, а інші – 
просять виконати «Червону кали-
ну»”. Знаючи, що в минулі роки пан 
Остап на зиму перебирався кобза-
рювати до Києва, запитав його про 
плани на цю зиму, а він у відповідь: 
“Дорога на материк заблокова-
на!!! Надіймося на чудо, бо воно час 
від часу виникає в нашій непевній 
реальності”. На моє прохання пан 
Остап написав спогад про Тара-
са Силенка. Пропоную шановному 
товариству ознайомитися з ним. 
У спогаді висвітлено і фрагменти 
життя самого Остапа Кіндрачу-
ка. Бажаємо батькові Остапові 
довгих-предовгих літ! Бажаємо до-
чекатися нашого спільного свята! 

З незабутнім кобзарем-побра-
тимом Тарасом Силенком мене 
вперше звела доля 14 грудня 2011 р.  
в Музеї театрального, музичного та 
кіномистецтва України на вечорі, 
присвяченому 85-річчю видатно-
го дослідника кобзарства Криму 
та Кубані, мого дорогого вчителя 
Олексія Нирка. Вечір організувала 
працівниця музею, бандуристка, 
колишня учениця Олексія Федоро-
вича Тетяна Лобода, запросивши до 
участі його дочку Мирославу, його 
друга дисидента Євгена Пронюка, 
бандуристів Тараса Силенка, Тара-
са Компаніченка, Тараса Яницько-
го, а також мене й інших гостей. 
Із 2008 року я щозими кобзарював 
у Києві, почуваючись на Майдані 
легко й невимушено, а тут, у чоти-
рьох стінах музею, перед світилами 
високого кобзарського мистецтва 
раптом відчув себе скуто і, відкри-
ваючи концерт на запрошення ве-
дучої пані Тетяни, від хвилювання 
з мелодії пісні перейшов на речи-
татив. Моя пісня мала бліденький 
вигляд, як порівняти з могутнім 
голосом Тараса Силенка, який на-
тхненно виконав пісню про Карме-
люка. Чудово виступили й два інші 
Тараси, а я переживав, що відтепер 
усі вони перестануть помічати моє 
київське кобзарювання. 

Як же я помилився! З тих пір, 
проходячи повз мене при вході в 
метро “Майдан Незалежності”, 
вони неодмінно зупинялися послу-
хати моє “домоткане” кобзарюван-
ня, запрошували на свої концер-
ти, цікавились моїм репертуаром. 
Зрештою, і Тарас Силенко, і Тарас 
Компаніченко стали моїми друзями –  
і на сторінках ФБ, і “наживо”. Осо-
бливо теплою увагою наділяв мене 
Тарас Силенко. Це завдяки його 
запрошенню я в березні 2012 р.  
відвідав чудовий вечір Історичного 
клубу “Холодний Яр” “О земле втра-
чена, явись”, присвячений Кубан-
ській Народній Республіці. На цьому 
вечорі я знову слухав серед іменитих 
виконавців неординарне виконання 
Тарасом Силенком пісні “Із-за гори, 
з-за лиману вітер повіває”, а потім, 
несподівано для себе, отримав у по-
дарунок солідний том “Тиха війна 
Рената Польового” з автографом Ро-
мана Коваля з його власних рук. 

Потім я ще мав змогу слухати 
чудові співи Тараса і спілкуватися 
з ним на презентаціях книжок Ро-
мана Коваля “Михайло Гаврилко: 
і стеком, і шаблею” та “Сто облич 
Самостійної Україн”, отримати їх з 
рук автора зі зворушливими авто-
графами і поповнити ними свою 
домашню книгозбірню. 

Усі концерти і заходи з яскра-
вими виступами кобзаря Тараса 
Силенка я був не в змозі відвідати, 
але вони та й наші нечасті зустрічі з 
ним біля місць мого кобзарювання 
компенсувалися віртуальним спіл-
куванням у месенджері. Тож у моїй 
відеоколекції кобзарів-побратимів 
найчисленнішими є Тарасові висту-
пи, прислані ним з різних заходів, а 
найбільше з тих, що їх часто орга-
нізовує Історичний клуб “Холодний 
Яр”. Зокрема, справжнім відкрит-
тям для мене стала повстанська піс-
ня “Повстань, народе мій!” у його 
виконанні, з детальними комен-
тарями, як ця пісня була вкрадена 
в повстанців і “перелицьована” в 
російську воєнну пісню “Вставай, 
страна огромная”. 

Та й не тільки Тарас Силенко 
ділився зі мною своїми кобзарськи-
ми здобутками. Дещо й він запози-
чив у мене, наприклад пісню про 
кошового отамана Івана Сірка, яку 
уперше почув у моєму виконанні. 
Його доброзичлива прихильність 
до мене виявлялась у зовсім неспо-
діваних ракурсах. То він пришле по 
месенджеру копію глави “Секре-
ти довголіття кобзарів” із книжки 
Анатолія Пастернака “Козацька 
медицина”; то знайдену в інтер-
неті світлину з канадського фести-
валю “Спадщина предків” з моїм 
велетенським портретом на фести-
вальній завісі; то фотокопію обкла-
динки дитячої книжки “Козацькі 
бувальщини” Павла Браницького, 
де я з бандурою перебуваю в цен-
трі козацького табору; то лист із 
художнього календаря, де худож-
ник Євген Матвєєв помістив мене 
в скафандрі космонавта з бандурою 
на… Марсі. І ще, і ще – цілу колек-
цію “диковинок” з моєю участю 
укомплектував мені Тарас, радію-
чи при цьому, що може потішити і 
моє старече еґо… А то якось улітку 
2014 року я кобзарював на Хреща-
тику і раптом… не повірив власним 

очам: Тарас Силенко явився біля 
мене в компанії зі славними укра-
їнськими бандуристами з далекої 
Австралії – Петром і Нілою Деряж-
ними. Він проводив їх по Києву як 
гід і спеціально повернув до місця 
мого кобзарювання, представив 
дорогим гостям, жартівливо наз-
вавши мене “кобзарською окрасою 
Хрещатика”…

Та найціннішим моїм надбан-
ням, завдяки щедрій душі Тараса 
Силенка, став 1-й том “Української 
фольклористичної енциклопедії” 
професора Миколи Дмитренка. 
Саме Тарас доклав зусилля, щоб 
сам професор прийшов до місця 
мого кобзарювання і вручив мені 
дорогоцінний книжковий скарб з 
автографом… “Це для того, – ра-
дів разом зі мною мій щирий коб-
зарський побратим Тарас, – щоб 
ваші численні нащадки гордились 
вами, адже в цій енциклопедії се-
ред кількох десятків кобзарів ви 
представлені аж у двох окремих 
статтях на різних сторінках!” Ця 
енциклопедія – предмет моєї гордо-
сті, вона завжди під рукою. І перш 
ніж розгорнути її, я завжди згадую 
незабутнього Тараса Силенка й не-
вимовно шкодую, що він так і не до-
чекався другого тому зі сторінками, 
присвяченими йому особисто…

Останнє відео з виконанням піс-
ні “Богуслав понад Россю і Медвин 
в боях стугонять”, прислане мені 
Тарасом по месенджеру 21 квітня 
2020 р., коли я вже був удома, в 
Ялті, заблокований карантинними 
ковід-обмеженнями. Тут же, в Ялті, 
22 червня 2021 р. з новинної стріч-
ки фейсбуку я з тугою дізнався, що 
незрівнянний кобзарський саморо-
док Тарас Силенко покинув нас, а 
його душа перебралася на вічнозе-
лені Сварожі Луки. Тут же, в Ялті, я 
зі щемом душевним спостерігав по 
монітору відеорепортаж з яскра-
вим, як і сам Тарас і його творчість, 
погребальним обрядом з тужливим 
риданням трембіт…

Остап КІНДРАЧУК
Ялта, 16 листопада 2022 р.
Публікується вперше.
На світлині – Петро і Ніла Де-

ряжні з Австралії, Остап Кіндра-
чук і Тарас Силенко. Київ, Хреща-
тик, літо 2014 р.

ТАКИМ Я ЗНАВ ТАРАСА СИЛЕНКА У ВІННИЦІ ТЕПЕР Є ВУЛИЦЯ 
ГЕНЕРАЛА УПА ІВАНА ТРЕЙКА!

Рішення про це 25 листопада 
2022 р. ухвалила Вінницька місь-
ка рада. Іменем нашого видатного 
героя-земляка Івана Трейка – пов-
станського отамана доби УНР, ге-
нерала-хорунжого УПА – названо 
безіменну вулицю, що тягнеться від 
Немирівського шосе до аеропорту 
“Вінниця”. 

Трейко – один з 9-ти генера-
лів УПА і єдиний – з Вінниччини  
(с. Старостинці Погребищенської 
громади).

Депутати міськради одностайно 
підтримали напрацювання робочої 
групи Ради з питань історії, культур-
ної спадщини та топоніміки щодо 
перейменування. Нагадаємо, відпо-
відне звернення з ініціативою назва-
ти вулицю іменем Івана Трейка у Ві-
нниці надіслав на розгляд цієї ради 
член Історичного клубу “Холодний 
Яр”, а нині козак-доброволець ЗСУ 
Володимир Барцьось.

Чекаємо також подібного рішен-
ня від міської влади Погребищен-
ської громади в м. Погребищі і в с. 
Старостинцях. Звернення з пропо-
зицією назвати вулиці іменем Івана 
Трейка також були надіслані для роз-
гляду міському голові м. Погребища 
С. Волинському та депутатському 
корпусу ради, а також старості с. Ста-
ростинців Ю. Філіповському. Трейко 
і його козаки активно діяли на тери-
торії цієї громади, захищаючи селян 
і знищуючи московсько-більшовиць-
ких окупантів та їхніх прислужників. 
А жителів Старостинців називали 
“трейками” і “трейківцями”. Чекаємо 
ухвалення рішення від місцевої вла-
ди Погребища про вшанування Івана 
Трейка в назві вулиці чи площі.

Нагадуємо, що з ініціативи Звя-
гельського братства ОУН-УПА ім. 
Романа Шухевича в м. Звягелі вже є 
вулиця Івана Трейка, а у Вінниці ву-
лиця Льва Толстого відтепер назива-
тиметься ім’ям Степана Бандери.

Дякуємо всім причетним до вті-
лення цієї ініціативи в життя, насам-
перед Володимирові Барцьосю, який 
зробив найбільше для увічнення 
пам’яті славного земляка Івана Трей-
ка! Нарис “Козацька доля Івана Трей-
ка” можна прочитати в книзі Романа 
Коваля “Батькам скажеш, що був чес-
ний” (http://otamania.in.ua).

Вічна слава Іванові Трейку,  
героям УНР, ОУН і УПА!

Історичний клуб 
“Холодний Яр”
На світлині – Володимир 

Барцьось та Іван Маузкевич біля 
дошки отаманові Івану Трейку у 
його рідному селі Старостинці.

Щербанівка. Село на Обухівщи-
ні, серед наддніпрянських мальов-
ничих пагорбів. Ця земля, окропле-
на кров’ю наших предків, була і є 
духовним ковчегом та оберегом не 
тільки України, а й усієї цивілізації. 
Про наддніпрянський край сказано 

у пророцтвах Нострадамуса. На цій 
землі народжувались і народжують-
ся генії, духовні воїни, які стають 
керманичами духовного міжгалак-
тичного ковчега на спасіння. Назве-
мо тільки декілька імен Наддні-
прянщини – Ліна Костенко, Андрій 
Малишко, Григорій Стрілець-Косин-
ка, лідер руху за визволення України 
отаман Зелений. Здебільшого імена 
героїв забуті, заблоковані воро-
гом-кочівником... 

Михайло Горловий народився у 
прекрасній місцині, пронизаній енер-
гетикою прадавніх українців, яка збе-
регла генетику нашого народу. Цей 
край кожним квадратним метром 
чорнозему промовляє народністю. 
Бабуся Михайла Горлового Одарка 
була щирою вірянкою, яка навчила 
маленького Михайлика відчувати 
мову природи й уміти спілкуватись із 
нею. Михайлова мати Марія – з роду 
Стрільців. Його батько Петро про-
йшов шляхами війни і повернувся до 
села з тілесними пораненнями, але 
залишився незламним оптимістом. 
Закохавши в себе сільську дівчи-
ну, одружився. Подружжя виховало 
трьох синів та одну дочку. Сім’я жила 
скромно, батьки трудились у колгоспі 
на благо міфічного комунізму. Вони 
добре знали, що за люди ідеологи 
цього вчення, ідеї яких замордували 
репресіями і голодом сотні їхніх од-

носельців, родичів. Михайло чув від 
бабусі про їхнього родича, відомого 
поета-символіста Григорія Косинку, 
який був страчений більшовиками за 
правдиве слово. 

Ріс Михайло не тільки працьо-
витим, а й кмітливим, вдумливим 
хлопцем, який постійно запитував 
у дорослих і рідних про сенс життя 
на землі. Небо з часом нагородило 
Михайла провидінням, і він став 
мислити образами, помічаючи в си-
луетах дерев, камінні, хмарах різні 
образи. 

Михайло – знакова особистість 
не тільки в Україні, а й у світі. Його 
твори бентежать душу людей у ба-
гатьох країнах, у яких він залишив 
після скульптурних симпозіумів і 
виставок свої твори. Із впевнені-
стю можна сказати, що його твори 
слугують сьогодні оберегами – як у 
нашій, так і в інших країнах. Мож-
на перераховувати до безкінечності 
його твори. Декілька знаків-сим-
волів, які він створив, оберігають 
його Батьківщину: пам’ятник ми-
трополитові Щербацькому, пам’ят-
ник першовідкривачу галактичної 
України, її історичної давності Ві-
кентію Хвойці; пам’ятник жертвам 
Голодомору в селищі Козині, пам’ят-
ник жертвам геноциду в с. Зікра-
чах, пам’ятники українським духов-
ним воїнам – Петрові Болбочану,  

Василеві Вишиваному, Іванові Ви-
говському, Степанові Бандері та ін-
шим патріотам. 

Подарував українському наро-
дові Михайло Горловий і декілька 
поетичних збірок. Поезія Горлово-
го промовляє правдивістю, болем 
і щемом української душі за май-
бутнє Батьківщини в умовах вічної 
окупації внутрішнім і зовнішнім 
ворогом-зайдою. І хоч держава не 
уважна до генія Михайла Горло-
вого, але знаю і вірю, що ім’я його 
буде викарбуване на небесних 
скрижалях.

Варто сказати, що найголовні-
ший витвір Михайла – це його тала-
новита донька Леся, яка продовжує 
його світоглядний шлях у творчості. 

Спілкуючись із митцем, яко-
му виповнилося ще тільки сімде-
сят років, відчуваю поруч із собою 
щиру душу, палкого патріота. При-
гадую юнака, який без підтримки, 
без зв’язків вступив до художнього 
вишу вже зі сформованим світо-
глядом. Михайла не задовольняла 
ідеологічна спрямованість вишу, 
орієнтована на твори соцреалізму. 
Всупереч ідеології він творив свої 
скульптурні композиції, заглиблю-
ючись в історичну правду України. 
Твори Михайла відрізнялися від 
робіт інших студентів знаковістю, 
стилістичною оригінальністю. Ми-
хайло щиро вдячний професору 
Валентинові Борисенку, який під-
тримав його, побачивши в його тво-

рах не лише майбутнє українс ької 
скульптури, а й України. 

Коли почався рух за незалеж-
ність, Михайло очолив студент-
ський рух, став лідером українства, 
схиливши до себе не тільки студен-
тів, а й педагогів. 

Михайло Горловий – ми-
тець-скульптор, поет, живописець, 
філософ, був і залишається виразни-
ком українського світогляду.

На його шляху виникали різні 
перешкоди… Майстерню, яку він 
побудував у селі своїми руками і на-
повнив її десятками геніальних тво-
рів, нащадки більшовиків спалили. 
Майстерня згоріла разом з великим 
творчим доробком (зокрема й вели-
ким погруддям отамана Зеленого), 
але Михайло не зламався, відбуду-
вав її та наповнив її простір новими 
геніальними творами, які як живі 
істоти оповідають міфи і легенди 
прадавніх українців. 

Бувши незалежною особистістю, 
промовляючи мовою правди не тіль-
ки до нас – сучасників, а й до наступ-
них поколінь, Михайло Горловий 
створив свій пам’ятник духу України, 
який завжди житиме і звучатиме ге-
нами життєствердної істини. 

Володимир ГАРБУЗ, художник
Київ
На світлині – Михайло Горло-

вий і погруддя отамана Зеленого, 
знищене ворогами разом із май-
стернею митця.

МИХАЙЛОВІ ГОРЛОВОМУ – 70 РОКІВ!

16 листопада журналістка Ми-
рослава Барчук побачила сюжет 
з деокупованої Харківщини, де 
люди розповідали, як російські 
солдати гидили у книжки шкіль-
ної бібліотеки і різали м’ячі у 
спортзалі. І пригадала вона лист 
Станіслава Лема до Майкла Кенд-
ла, його американського перекла-
дача, про “екскрементальну запе-
клість” росіян. 

“Росіяни були кодлом, яке усві-
домлювало свою підлість і ницість 
безсловесним, глухим, здатним 
на будь-яку розперезаність чи-
ном. Отож, ґвалтуючи 80-річних 
бабусь, роздаючи смерть від не-
хоті, побіжно, між іншим, валячи, 
руйнуючи й нищачи всі ознаки 
достатку, ладу, цивілізованої за-
можності, демонструючи в цьому 
нищенні… чималу Завбачливість, 
Ініціативу, Зосередженість, На-
пруження Волі – завдяки цьому 
вони мстилися не лише німцям… 
за те, що німці влаштували були в 
Росії. А й мстилися всьому світові 
поза межами своєї в’язниці по-
мстою, найпідлішою з можливих: 
адже вони обсирали все. 

Жодні тварини не демонстру-
ють подібної, так би мовити, екс-
крементальної запеклості, яку де-
монстрували росіяни, забиваючи й 
наповнюючи своїми екскремента-
ми розгромлені салони, шпиталь-
ні зали, біде, клозети, серучи на 
книжки, килими, вівтарі; у цьому 
сранні на весь світ, який вони тепер 
могли – яка ж це радість! – скóпати, 
стовкти, обісрати, а до всього ще 
й зґвалтувати й убити (вони ґвал-
тували жінок після пологів, жінок 
після важких операцій, ґвалтували 
жінок, які лежали в калюжах кро-
ві, ґвалтували і срали; а крім того, 
вони мусили красти наручні годин-
ники, і коли якийсь їхній малий бі-
дачисько-солдафон не мав уже на 
це шансів серед німців у шпиталі, 
бо його попередники забрали все, 
що можна було забрати, він розпла-
кався з жалю і водночас вигукував, 
що коли негайно не дістане на-
ручного годинника, то застрелить 
трьох перших стрічних)…”

Берлін, 6 травня 1977 р. Пере-
клад Андрія Павлишина. 

Уривок з оригіналу листа тут: 
https://zbruc.eu/node/53183

“РОСІЯНИ УСВІДОМЛЮЮТЬ 
СВОЮ ПІДЛІСТЬ І НИЦІСТЬ”
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17 січня 1922 р. о 4-й ночі Смут-
ник-Смутненко, Антон Рибка та  
11 козаків прибули на хутір Козлов-
ського. Відпочивали лише дві годи-
ни. Ще й не світало, як хтось із хлоп-
ців через вікно помітив вершника 
і сани, що зупинились біля воріт. 
Отаман послав розпитати, що то за 
люди і чого хочуть. Тільки-но коза-
ки вийшли на ґанок, як із підводи 
застрочив кулемет “Максим”. Одно-
го чи двох козаків зрізало чергою.

Інші миттю вискочили на го-
рище і вогнем із рушниць змусили 
кулеметника замовкнути. Накрили 
хмарками розпеченого свинцю і 
червоноармійців, які пострілювали 
з-за дерев. 

Скориставшись розгубленістю 
ворога, Смутник-Смутненко і чет-
веро козаків вискочили з лісничів-
ки і, пальнувши на прощання, зни-
кли між деревами. Спочатку бігли, 
але, переконавшись, що погоні не-
має, перейшли на крок. 

Напрямок тримали на Леонів-
ку. Звуки бою віддалялись. Нареш-
ті отаман дозволив спочити. Та 
на снігу довго не полежиш! Коли 
зібралися в дорогу, один із козаків 
сказав, що далі не піде, і побрів у 
протилежний бік – саме там уже 
піджидала його смерть…

Близько семи верст пройшли за-
сніженим лісом утікачі, як раптом у 
їхній бік полетіли рушничні кулі.

Оглянулися.
– Кіннота! 
– Чоловік десять…
Сховавшись за деревами, 

відкрили вогонь. “Бій тривав  
5 хви лин, – розповідав Яків Смут-
ник-Смутненко. – Під час бою було 
вбито Андрія Хоменка, вірного 
мого козака”. Мусили покинути 
його…

Червоноармійців усе ж відігнали. 
Ще й коня їхнього “прикупили”. Сот-
ник сів верхи, і трійка рушила далі. 
Та вже за хвилин десять за деревами 
побачили ще один відділ кавалерії, 
чоловік 30 – 40. “Козаки почали мене 
просити, щоб я їх не залишав, – про-
довжував Смутник-Смутненко. – Я 
зіскочив на землю. Ми почали від-
стрілюватися”.

Що могли зробити троє зне-
силених лісовиків проти десятків 
кавалеристів?! Та здаватися ні-
хто не збирався. Ми ще видряпа-
ємося!

Раптом рушниця сотника вива-
лилася на сніг – ворожі кулі пере-
били йому обидві руки. Смутненко 
вихопив з-за пояса револьвера, хо-
тів застрелитися, але пальці не слу-
халися. І револьвер випав з долоні. 

– Хлопці, застрельте мене, – те-
пер уже просив отаман.

Але козаки тільки перегляну-
лись.

Залишався ще один шанс… 

І Яків у розпачі кинувся до зір-
кастих кавалеристів.

– Я помічник отамана Орлика, –  
закричав він, – я великий злочи-
нець перед совєтською владою, 
прошу: порубайте мене на шматки 
і розкидайте моє тіло, щоб і сліду 
не було! 

Сотник розраховував на чиюсь 
гарячу шаблю – хотів загинути в 
бою.

Але червоноармійці злякалися. 
Напевно, подумали, що він зараз 
підірве себе разом з ними, і кину-
лись урозтіч. А Яків усе біг до них 
і кричав:

– Я помічник отамана Орлика, 
я винний перед вами і перед совєт-
ською владою. Прошу розтерзати 
мене на шматки!

Нарешті хтось помітив, що пар-
тизан без зброї, що револьвер на 
шнурку тягнеться за ним. Вершни-
ки зупинились. 

Першим під’їхав командир.
– Товаришу, якщо ви здалися, –  

сказав він, – совєтська влада вас 
рубати не буде.

І наказав зробити пораненому 
перев’язку.

Роман КОВАЛЬ
Дж.: Коваль Р. Сто історій Ви-

звольної війни. – Київ: Історичний 
клуб “Холодний Яр”, “Наш фор-
мат”, 2015. – С. 230 – 231.

ОСТАННІЙ БІЙ ОТАМАНА СМУТНЕНКА ДЕНИС ПОЛІЩУК
Поховали Дениса Поліщука. А 

йому щойно виповнилося 19! Кра-
сивий, розумний, упертий – він 
міг би продовжувати навчатися у 
виші, проте склав сесію 2-го курсу 
та пішов добровольцем.

Я знала його трохи більш ніж 
19 років – відтоді, коли можна про-
стим акушерським стетоскопом 
прослухати два серця, мами та ди-
тини. Тепер одне з них не б’ється, 
інше – розірвано в шмаття. 

Подивіться в це обличчя і за-
пам’ятайте: такий вигляд має ціна 
нашої свободи та життя.

Спочивай з миром, козаче!
Ти назавжди залишишся моїм 

юним героєм.

Ксенія ХАЖИЛЕНКО

СОТНИК АРКАДІЙ ЛИПОВИК

У “Списку старшин, зарахо-
ваних на дійсну українську вій-
ськову службу та підвищених до 
наступних рангів протягом липня  
1920 – липня 1923 рр.”, опубліко-
ваному у виданні “Офіцерський 
корпус Армії УНР” Ярослава Тин-
ченка (книга 2), є й прізвище сот-
ника Аркадія Липовика-Арналі. 

Що за Арналі? Мабуть, якийсь 
доброзичливий чужинець, – така 
думка може прийти кожному. Си-
туацію прояснив його онук Все-
волод Речицький, який за день до 
Нового 2022 року написав мені 
листа. “У переліку старшин Армії 
УНР, – писав він, – є мій дід Арка-
дій Назарович Липовик. Іноді його 
позначали у нагородних списках 
як Липовик-Арналі. Це він так сам 
себе «скорочено» називав: Ар(ка-
дій)На(зарович)Ли(повик)”.

По поразці Визвольних змагань 
Аркадій опинився на еміграції, 
очевидно, в Польщі. “Орієнтовно 
у 1939 р., – написав Всеволод Ре-
чицький, – ще до приходу до біль-
шовиків, Аркадій завітав коротко у 
Косів, де бачився з моїм прадідом – 
Павлом Івановичем Романюком”. 

Павло Іванович народився 
в 1870 році, у добу УНР був ста-
ростою м. Нової Ушиці, разом з 
Армією УНР у листопаді 1920 р. 
перейшов на польську територію. 
Жив у Кракові, а в 1927 р. пере-
їхав до м. Косова, де працював в 

артілі “Гуцульщина”. Про це мож-
на прочитати в т. 3 енциклопедії 
“«Подєбрадський полк» Армії УНР” 
(автори Роман Коваль, Віктор 
Моренець, Юрій Юзич, http://
otamania.in.ua).

Павло Іванович – батько сотни-
ка Армії УНР Леоніда Романюка, 
посла до Сойму Карпатської Укра-
їни і секретаря президії 1-ї сесії 
Сойму, яка 15 березня 1939 р. про-
голосила Карпатську Україну. Ар-
тіллю “Гуцульщина”, де працював 
Павло Романюк, керував січовий 
стрілець Михайло Горбовий. Про 
діяльність килимарсько-різьбар-
ського кооперативу “Гуцульщина” 
можна прочитати в книжці “Гуцу-
ли у Визвольній боротьбі” (упоряд-
ники Роман Коваль, Петро Арсе-
нич та Юрій Юзич).

Знову цитую листа Всеволода 
Речицького: “Мій дід Аркадій Ли-
повик і Леонід Романюк служили 
в Армії УНР практично разом. Це 
було у Новій Ушиці, Дунаївцях, десь 
і біля Балти. Леонід Романюк при-
ятелював у юності з Юрієм Смоли-
чем, той описав його як Левка Репе-
тюка в романі «Вісімнадцятилітні» 
(зобразив як сина куркуля, на якого 
працювало 10 наймитів, і який пі-
шов воювати під жовто-блакитним 
прапором. – Ред.)”. 

Про свого діда Всеволод знає 
мало, адже його рідні приховували 
він нього, що Аркадій Липовик –  
борець за волю України. Всеволод 
зазначає: “Його дружина (моя ба-
буся, сестра Леоніда Романюка) 
Аглая Павлівна Іваненко (це її 
прізвище за другим шлюбом, від 
якого народився відомий Вам Лео-
нід Іваненко) померла у 1974 році. 
З огляду на комуністичний час та 
обставини старші члени родини 
нічого не розповідали молодшим, 
щоб не зашкодити їм. Ясно, якою 
була б їхня доля, якби стало відо-
мо, від кого вони походять. Я тоді 
навчався в закритому комуністич-
ному вузі (Харківський юридич-
ний інститут), де готували кадри 
для держапарату, мама працювала 
вчителькою в середній школі. Май-
же все, що я знаю про Аркадія Ли-
повика, – з розповідей сестри моєї 

бабусі Аглаї – Любові Павлівни  
Романюк (сестри Леоніда Рома-
нюка, матері відомого журналіста 
Павла Романюка зі Львова). Вони 
тоді жили із сестрою в Новій Уши-
ці разом. Липовик був сотником 
Армії УНР, працював у розвідці 
чи контррозвідці. Любов Павлівна 
якось застала його за допитом яко-
гось червоноармійця. 

Липовик був чарівний, пре-
красно грав на фортепіано, був 
душею тогочасної новоушицької 
громади. Любив імпровізувати в 
грі, що в нього добре виходило. 
Якось я знайшов в Інтернеті по-
силання на те, що Аркадій Липо-
вик був прийнятий у 1916 р. на 
лікування у лазарет № 208 у Пе-
тербурзі (Англійська набережна, 
48). Його шлюб з моєю бабусею 
протривав лише два чи три роки. 
У 1921 р. він змушений був емі-
грувати, а його дружина Аглая 
опинилася в Києві. Моя мама Арі-
адна народилася у 1920 році. За-
раз її вже немає (померла у 2004), 
але вона знала про свого батька 
менше, ніж я про нього. Мама 
мала незалежний характер, й тіт-
ка Люба (Любов Павлівна Рома-
нюк) не хотіла їй нічого детально 
розповідати. Так само поводилася 
й моя бабуся Аглая Іваненко… 
Здається, Аркадій став актором у 
якійсь німецькій театральній тру-
пі, але це не напевно”.

Всеволод Речицький, бувши 
в США, поїхав у Бавнд-Брук, на 
Україн ський православний цвин-
тар Св. Андрія Первозванного, 
щоб вклонитися могилі свого дво-
юрідного діда – сотника Леоніда 
Романюка. Де спочиває Аркадій 
Липовик, Всеволод не знає. Добре, 
що зберігся його фотообраз (цю 
світлину публікуємо вперше, її на-
дав Всеволод Речицький).

Якщо комусь щось відомо про 
сотників Липовика та Романюка, 
пишіть мені, а я передам інформа-
цію родині.

Слава борцям за волю України!

Роман КОВАЛЬ, Історичний 
клуб “Холодний Яр”

Київ, 1 січня 2022 р.

ПАМ’ЯТІ ТАРАСА КОЗЛИШИНА (ДРУГА КАРАЯ), 
ЯКИЙ 27 ЛЮТОГО 2022 Р. ВІДДАВ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ

КАРАЮ, КАРАЮ!
Син рідного краю,
Ти був відчайдухом
З окриленим Духом,
І Другом, і Братом,
І люблячим Татом,
І Воїном дужим,
І Лицарем мужнім...
КАРАЮ, КАРАЮ!
Душа вигорає –
Бо нелюдів зграї
Святу землю крають.
Несуть в наш дім горе
Москальські потвори,
Що сказом є хворі
І з душами чорними...

КАРАЮ, КАРАЮ!
Не вмів бути скраю,
Поміж блок-постами
Ти димом розтанув.
На згадку лишив нам
Ключі журавлині,
Любов до Вкраїни
І усмішку сина...
КАРАЮ, КАРАЮ!
Убивць Бог скарає –
Відплатим за Тебе,
Наш Лицарю Неба,
Відплатим за Тебе,
Відплатим за Тебе!!!

Наталія КРІСМАН

Старший сержант батальйону 
“Свобода” 4-ї бригади оперативно-
го призначення НГУ Олег Олегович 
Морозов-“Геша” загинув на бахмут-
ському напрямку. З перших днів 

повномасштабного вторгнення він 
записався в добровольчий підрозділ 
і брав участь в обороні Києва. 

Після цього разом з побратима-
ми долучився до батальйону “Сво-
бода” і вирушив захищати Україну 
на східний фронт.

Всі згадують Олега з теплом. Він 
був добрим, товариським, завжди 
допомагав людям. Майстер на всі 
руки, чудовий син своїх батьків, лю-
блячий чоловік і батько своєї донеч-
ки. Надійний, бойовий побратим, 
людина безстрашна.

Загинув, рятуючи на полі бою 
пораненого побратима.

Вічна слава!

Петро САНОЦЬКИЙ

ОЛЕГ МОРОЗОВ-“ГЕША”
(29.06.1974 – 8.11.2022)

Троє “відморозків” на “Лексусі” 
влаштували бійку в київському дво-
рі у форматі три на одного, потім 
дістали зброю і почали стріляти на 
ураження. Серед білого дня. Стріля-
ли в людину у військовій формі.

Олексій Щербина загинув. Він 
був добровольцем ДФТГ “Свобода” 
і готував документи на мобілізацію 
в батальйон “Свобода”. Дружина 

стала вдовою, немовля – сиротою. 
Ось прізвища вбивць: Ігнатенко Ле-
онід Іванович (30.05.1982), Коти-
рло Ігор Валерійович (20.12.1998), 
Вільцанюк В’ячеслав Володимиро-
вич (4.06.1996). Усі затримані.

Світла пам’ять Олексію! Щирі 
співчуття родині.

Андрій ІЛЛЄНКО

НЕМОВЛЯ СТАЛО СИРОТОЮ

Пане Романе, дякую за все, що 
ви робите з відновлення історич-
ної справедливості. Ви якось ска-
зали, щоб я не називав свого заги-
блого сина солдатом, бо в Україні 
були завжди козаки. Ці слова засі-
ли мені в серці. І ось у нас на Лі-
совому кладовищі родичі заги-
блих героїв обговорюють, щоб 
поставити однакові пам’ятники. 
Я сказав їм, що на могилах воїнів 
здавна ставили козацькі хрести. У 
мене син козак і нащадок козака, 
і на його могилі стоятиме тільки 
козацький хрест. 

Олександр ВДОВЕНКО

“ТІЛЬКИ КОЗАЦЬКИЙ ХРЕСТ”

7 грудня на Донеччині загинув 
Олексій Бевзюк-“Мерс” – козак 72-ї 
Окремої механізованої бригади 
імені Чорних запорожців.

Про загибель “Мерса” пові-
домив його побратим Антон Ко-
лумбет. “Ця сім’я, – написав він, –  
від короткої історії якої стискаєть-
ся серце, – маленька історія всієї 
України. Олексій був надзвичайно 
міцним воїном – усміхненим, гу-
морним, оптимістичним, з вічною 
усмішкою та бісиками в очах. Ак-
тивний громадський та політичний 
діяч, людина, з якою було дуже ці-
каво говорити і мріяти про країну 
майбутнього”, – розповів Колумбет.

Олексій воював проти окупан-
тів разом з батьком Іваном та бра-
том Андрієм, який загинув у липні 
2022 р. під Бахмутом. Їхній батько 
тепер комісований, бо в боях дістав 
важке поранення.

Останній свій допис у Facebook  
Олексій опублікував за день до за-

гибелі – вітав колег із Днем Зброй-
них сил України. “Немає більш 
благородної місії, ніж захист свого 
народу, рідної землі, – писав Олексій 
Бевзюк. – Служба в лавах ЗСУ для 
нас не просто професія, це – найви-
ща честь, покликання”.

Вічна слава!

“НАЙВИЩА ЧЕСТЬ” ОЛЕКСІЮ БЕВЗЮКУ

НЕ БОЯТИСЯ, А БИТИСЯ!
Юрій СИРОТЮК

Цитата дня



2 січня 1883 р. (за ст. ст.) при-
йшов у світ Всеволод ПЕТРІВ, 
командир Запорозького полку 
кінних гайдамаків ім. кошового 
отамана Костя Гордієнка, військо-
вий міністр уряду УНР (1919), ге-
нерал-хорунжий Армії УНР, профе-
сор Української державної гімназії 
в Хусті та Української реальної гім-
назії в м. Моджарах, член Проводу 
ОУН, заступник голови Україн-
ської генеральної ради комбатан-
тів, радник командувача УНА Пав-
ла Шандрука (1945), дійсний член 
НТШ (1948).

5 січня 1923 р. народився 
сотенний УПА Мирослав СИМ-
ЧИЧ-“КРИВОНІС”, багатолітній 
політв’язень російських катівень.

6 січня 1938 р. прийшов у світ 
Василь СТУС, поет-борець, Герой 
України (2005, посмертно).

7 січня 1938 р. спочив Михайло 
ОБІДНИЙ, сотник Армії УНР, етно-
граф, поет.

8 січня 1878 р. народився Во-
лодимир СТАРОСОЛЬСЬКИЙ, пер-
ший голова товариства Січових 
стрільців, член Бойової управи 
УСС та Українського генерального 
військового комітету.

8 січня 1893 р. народився Ми-
кола БАЗИЛЕВСЬКИЙ, сотник 
Армії Української Держави та Ар-
мії УНР, командир кінної сотні 
1-го Зaпорозького пішого полку 
ім. гетьмана Петра Дорошенкa, 
командир сотні Кінного полку 
Чорних зaпорожців, ад’ютант ко-
мандира 1-го Запорозького кін-
но-гірського дивізіону Армії УНР, 
командир кінної штабної сотні 
командарма Першого зимового 
походу, випускник Української 
господарської академії в Подєбра-

дах (1928), інженер-економіст,  
звичайний член НТШ Канади, го-
лова монреальського осередку 
НТШ, публіцист.

11 січня 1913 р. народився Ва-
силь КУК-“КОВАЛЬ”, генерал-хо-
рунжий УПА, останній голов-
нокомандувач УПА, почесний 
президент Історичного клубу “Хо-
лодний Яр”.

12 січня 2013 р. помер Павло 
СКОЧОК, публіцист, політв’язень, 
член УКК та УГС, видавець журналу 
“Золоті ворота” (Київ, поч. 1990-х).

13 січня 1893 р. народився 
Павло ГАРЯЧИЙ, командир 1-ї кін-
ної сотні 2-го Запорозького полку  
ім. Яна Кармелюка, сотник Армії 
УНР, автор спогаду “18 листопада”.

13 січня 2013 р. помер дисидент, 
політв’язень Михайло ГОРИНЬ.

14 січня 1898 р. прийшов у світ 
Юрій ГОРОДЯНИН (ГОРЛІС-ГОР-
СЬКИЙ), поручник Армії УНР, 
півсотенний кінної сотні полку  
ім. Богдана Хмельницького (1917), 
командир кінної сотні Запорозь-
кого полку ім. Я. Кармелюка, ко-
мандир Богданівської сотні 2-го 
Запорозького (збірного) полку 
Армії УНР, осавул отамана 1-го (ос-
новного) куреня полку гайдамаків 
Холодного Яру, командир україн-
ського відділу фінської армії, автор 
книг “Ave diсtator!”, “Отаман Хма-
ра”, “Спогади. У ворожому таборі. 
В казематах ҐПУ” та “Холодний 
Яр”, учитель. 

16 січня 1983 р. помер Кость 
МАНДЗЕНКО, підполковник Армії 
УНР, командир Окремого куреня 
при ставці Головного отамана Армії 
УНР, командир 1-го парашутного 
відділу УНА (1945), командир пол-
ку 2-ї Української пішої бригади 2-ї 

Української дивізії УНА (03.1945), 
генерал-поручник (в еміграції). 

18 січня 2003 р. помер Сергій 
НАБОКА, журналіст, політв’язень, 
член УКК і УГС.

19 січня 2013 р. відійшов у віч-
ність член ОУН, воїн УПА, політв’я-
зень московських тюрем і кон-
цтаборів, голова Всеукраїнського 
братства ОУН-УПА Михайло ЗЕ-
ЛЕНЧУК.

21 січня 1978 р. біля могили 
Тараса Шевченка на знак протес-
ту проти окупації України спалив 
себе Олекса ГІРНИК.

21 січня 2013 р. помер Мирос-
лав КАЛЬБА-“ЯСТРУБ”, чотар легі-
ону “Нахтігаль”, вояк УПА, автор 
спогадів про Визвольну боротьбу.

22 січня 1918 р. Центральна 
Рада IV Універсалом проголосила 
незалежну Українську державу.

27 січня 1898 р. народився 
Омелько ЛЕВЕНЕЦЬ, підхорунжий 
2-ї Волинської дивізії Армії УНР, 
студент Української господарської 
академії в Подєбрадах. 

27 січня (9 лютого) 1918 р. ро-
сійські більшовики розстріляли ге-
нерала-майора Якова ГАНДЗЮКА, 
командувача 1-го Українського 
корпусу.

29 січня 1918 р. під Крутами від-
бувся бій юнаків 1-ї Юнацької вій-
ськової школи ім. Богдана Хмель-
ницького, Студентського куреня та 
вільних козаків із червоним росій-
ським військом під проводом пол-
ковника Михайла Муравйова.

31 січня 1938 р. росіяни роз-
стріляли Макара ЗАБУДСЬКОГО, 
козака отамана Олеся Козир-Зір-
ки, учасника бою під Мотовилів-
кою під час антигетьманського 
повстання, брата Василя і Мирона 
Забудських, учасників підпільної 
організації отамана Пилипа Дран-
ника-“Косаря”. 

Часопис ОУН “Шлях Перемоги” 
можна передплатити у відділеннях 
“Укрпошти”. Кияни можуть також пе-
редплатити й одержувати часопис у 
редакції (Київ, вул. Ярославів Вал, 9). 
Для закордонних передплатників умо-
ви передплати залишаються без змін. 
Також можна оформити передплату 
електронного варіанта газети.

Газета виходить двічі на місяць. Пе-
редплатний індекс 30504. 

Просимо підтримати газету перед-
платою для себе, своїх близьких і рід-
них, учасників Визвольних змагань, 
бібліотек та пожертвами.

Хто бажає отримати додаткові кон-
сультації, може зателефонувати за но-
мерами (067)-959-733-46, (044)-279-
81-33 або написати листа на адресу 
vorog1970@gmail.com

До зустрічі на сторінках “Шляху Пе-
ремоги” у 2023 році!

Вартість річної передплати 300 грн.

2 листопада 2022 р. помер Андрій 
Охрімович – дивовижний поет, хариз-
матичний журналіст, популярний те-
лежурналіст 5 каналу часів Януковича, 
мій близький друг, друг усього нашого 
кола, яке вийшло з ранніх дев’яностих. 
Він не дбав ні про популярність, ні про 
гроші. Був чудовим оратором і ризи-
кованим прихильником спорту, хоч не 
цурався й чарки. Його можна було або 
любити, або відчувати неприязнь. Він 
не залишав шансу бути до нього бай-
дужим. Можливо, він був потенцій-
ним генієм. Я не перебільшую.

Згадуються 90-ті, трагічна доля 
матері Андрія і складна доля його 
батька-політв’язня; добра Охрімова 
ексцентрика, його рушниця і нічні 
учти замість журналістської ранко-
вої дисципліни; захоплення поезією 
Охрімовича багатьох людей, зокре-

ма й Михайлини Коцюбинської, 
його збірка віршів “Замкнутий про-
стір”, у якій далеко не всі розгледіли 
потужний талант Поета. Стоїть мені 
зараз у вухах його голос...

Ось він читає свої вірші на різ-
них кухнях, закиданих недокурка-
ми, але великих – своїм чистим у 
всіх значеннях цього слова! – мис-
тецтвом:

Я руйную сади, я руйную 
ваш цвілий спокій, 

насипаю могили над підлим 
поняттям “нора”.

У травні 2014 року шалений темп 
життя Андрія Охрімовича зробив 
трагічну зупинку. Інсульт. Говорити 
після нього Андрій уже не зміг. Хоча 
майже кожен день за цих вісім років 
робив зарядку, всіляко намагаючись 
виборсатися від наслідків інсульту… 
Неможливо глибинно зрозуміти, що 
переживав і пережив Андрій Охрімо-
вич упродовж цих вісім із гаком літ.

А нині він помер, наш дорогий 
Охрім. Співчуваю Уляні Глібчук, 
усім Андрієвим друзям і приятелям. 
Ми втратили цілий харизматичний 
всесвіт, підірваний хворобою.

Світла і незабутня пам’ять Тобі, 
друже.

Степан ПРОЦЮК, письменник.
На світлині – Уляна Глібчук і 

Андрій Охрімович.
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Коваль

Її редактор Р. Коваль –  
дослідник Визвольної боротьби 
українців за свою державу ХХ ст. 
Ця газета – про долі УСС, вояків Га-
лицької армії, Армії УНР, повстан-
ських отаманів та їхніх козаків, Кар-
патську Січ, ОУН, УПА, вояків АТО, 
а також про кобзарів, письменни-
ків, нові книжки про  Визвольну бо-
ротьбу.

 Наш індекс – 33545.
Індекс 87415 – для передплат-

ників Донецької та Луган-
ської областей.
Ціна – 95,5 грн 

ЧЕРЕЗ “НОВУ ПОШТУ” МОЖНА ПРИДБАТИ 

“Незборима нація” – газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України

4 НЕЗБОРИМА НАЦІЯ Число 1 (443) 2023 р. Січень

HTTP://NEZBORYMA-NACIYA.ORG.UA/

Видання Історичного клубу 
“Холодний Яр” можна придбати 
через “Нову пошту” і “Укрпошту”, 
переказавши кошти на картку 
ФОП Р. М. Коваля у Приватбанку 
5169 3305 3001 3009, а у випадку 
пожертв – на картку Р. М. Коваля у 
Приватбанку 5168 7554 4667 0339.

Переславши гроші, проси-
мо через електронну пошту 
kovalroman1@gmail.com або вай-
бер +38066-211-41-85 замовити 
книжки, вказавши куди і кому 
надсилати книжки. 

Номери телефонів для дові-
док: 067-726-30-36 , 066-211-41-
85, 044-242-47-38.

Ось ціни без вартості пере-
силки:

“Полковник Болбочан” – 
250 грн. 

Р. Коваль. Коростишів у бо-
ротьбі за УНР. 1917 – 1921 рр. –  
150 грн.

“Микола Міхновський: спо-
гади, свідчення, документи”  
Р. Коваля і Ю. Юзича– 500 грн.

“Батькам скажеш, що був чес-
ний” Романа Коваля – 300 грн. 

“Жінки у Визвольній вій-
ні: історії, біографії, спогади. 
1917 – 1930” Романа Коваля – 
300 грн.

“Сумщина в боротьбі” Романа  
Коваля, Віктора Моренця та 
Юрія Юзича – 275 грн.

“Здолати Росію” Р. Коваля – 
250 грн.

“Яків Орел-Гальчевський: 
боротьба і філософія боротьби” 
Романа Коваля – 90 грн.

“Житомирщина в боротьбі” 
Романа Коваля – 250 грн.

“Подєбрадський полк” Армії 
УНР Р. Коваля, Віктора Моренця 
та Юрія Юзича (т. 2) – 150 грн.

“Подєбрадський полк” Ар-
мії УНР Романа Коваля, Віктора 
Моренця та Юрія Юзича (т. 3) –  
250 грн.

“Крізь павутиння змосков-
щення” – 150 грн.

“Історія України-Русі” Мико-
ли Аркаса – 140  грн. 

“Тиха війна Рената Польово-
го” Романа Коваля – 275 грн. 

Сердечно дякуємо 
за підтримку газети
 “Незборима нація”!

Микола ГРЕБІННИК (Київ) – 
200 грн.

Олександр СУПРУН  – 200 грн.

Ігор СМЕТАНСЬКИЙ 
(Калуш) – 300 грн.

Василь ЗАВЯЗУН – 500 грн.

Віктор ДРУЗЬ  (с. Зорине, 
Сумщина) – 500 грн.

Олександр РИЖЕНКО 
(Київ) – 2000 грн.

КНИЖКОВА КРАМНИЦЯ 
“ОТАМАНІЯ”

Книги Історичного клубу “Холод-
ний Яр” можна придбати через крам-
ницю “Отаманія”. 

Ось тут: http://otamania.in.ua

СІЧНЕВІ ЮВІЛЕЇ 2023 Р.

“НЕЗБОРИМА НАЦІЯ” – ЛІТОПИС ЕПОХИ

Українська громада вже добре 
знає, що коли йдеться про вшануван-
ня пам’яті борців, перейменування 
вулиць, встановлення пам’ятників, 
випуск кінофільмів і теле- та раді-
опередач, а також величезну масу 
книг, то все це діяльність Історично-
го клубу “Холодний Яр”, а всі добре 
знають, що це передусім діяльність 
Романа Коваля. І в такому нерозрив-
ному зв’язку будемо сьогодні й гово-
рити про газету “Незборима нація”. 
Кажемо “газета «Незборима нація»”, 
а усвідомлюємо, що це потужна пра-
ця насамперед Романа Коваля. Я так 
собі думаю, наскільки я вже знаю і 
бачу діяльність пана Романа, що ця 
газета, як і все інше, що він робить, 
постала з великої любові до України, 
а велика любов має звичайно кон-
кретні прив’язки. 

Якщо в України, в українського 
народу є ті чи інші риси характеру, 
які в нас збуджують величезний сен-
тимент і утверджують нас на цій пла-
неті, то серед тих рис, які притаман-
ні нашому народові, є така, сказати 
б так, притлумлена риса, про яку ми 
мало говоримо, але вона дуже харак-
терна для нашого народу, – це така 
риса, як вдячність. І от оце відчуття 

вдячності, поваги, пошани до пред-
ків простежується як така наскрізна 
червона ниточка у всіх наших об-
рядах. Ми знаємо, що, скажімо, на 
Різдво, коли збирається родина, то 
закликають і всіх членів родини й 
обов’язково закликають і помина-
ють і тих, хто відійшов. А оскільки 
ворог упродовж тисячі років нама-
гався нам нав’язати чужі цінності, 
нав’язати нам наших поневолювачів 
і катів українського народу як наших 
буцімто героїв і встановлював їм 
пам’ятники та культивував те, щоб 
молодь виростала з іменами катів як 
з іменами героїв у своїй свідомості, 
то я думаю, що, зокрема, і відчуття 
оцієї глобальної несправедливості, 
до якої нас, як до прірви, намагалися 
спрямовувати, також спричинилося 
до того, що в цій газеті – у газеті “Нез-
борима нація” – постійно, у кожному 
номері, висвітлюються постаті тих, 
про кого рідко почуєш або й взагалі 
не почуєш не лише на телебаченні і 
радіо сучасному, а й від тих людей, 
які, здавалося б, у темі, які, здавало-
ся б, мусять про це знати. Так, ска-
жімо, сталося з постаттю Михайла 
Гаврилка, про якого ні художники, 
ні скульптори, ні мистецтвознавці не 
знали, і таких прикладів є багато. 

На жаль, сьогодні по радіо і по те-
лебаченню теж звучить що завгодно, 
але ми не чуємо імена сучасних воя-
ків, сучасних волонтерів, як це мало 
б бути, щоб воно домінувало в нашо-
му ефірі, щоб це розповідали вчите-
лі на уроках, а людей часом навіть і 
стримують. Коли десь виступаєш і 
навіть коли їдеш туди, у ту зону АТО, 
як митець, то й то від деяких чуєш, 
що треба “пєсєнкі развлєкатєльниє”, 
а не пісні про Визвольну боротьбу. 
От навіть у наш воєнний час є такі 
тенденції. І тому в цій газеті, як на 
нашому величному святі Роздва, 
стають пліч-о-пліч і ті, хто вже давно 
відійшов, борючись за нашу землю, 
як-от Руслан Бобуров (кулеметник 
батальйону “Айдар” у 2014 – 2015 
рр. – Ред.). Він стає поруч із Семе-
ном Гризлом уже в нашій уяві, нашій 
свідомості, і вони тримають оцей 

купол боротьби не лише над Катери-
нополем своїм рідним, своєю малою 
батьківщиною, не лише над Черка-
щиною, а й над усією Україною. І по-
ряд із давніми вояками й тими, хто 
зараз відійшов або був поранений на 
полі бою, ми маємо й імена митців, 
поетів, скульпторів. 

Постійно, у кожному номері га-
зети, пан Роман намагається (попри 
те що ця газета невелика за обсягом, 
скільки там того місця) поєднати те, 
що є і вояки, які борються за Укра-
їну, і письменники, і журналісти, 
і публіцисти, і скульптори та інші 
митці, чи ті дітлахи, які, наприклад, 
декламують якісь твори, чи ті, хто 
робить перші спроби в дослідженні 
чи науковому, чи мистецькому. До 
всіх, хто творить український світ, 
відкрита душа пана Романа, і всіх 
він намагається згадати у своїй га-
зеті від внутрішнього усвідомлення, 
що “якщо я не згадаю (ну, це я від 
нього часто таке чую), то невідо-
мо, чи згадає ще хтось”. І часом при 
всьому тому, що є величезний запит 
на те, щоб пан Роман відвідав те чи 
інше місто, відгукнувся на той чи 
інший запит або запрошення, він 
завжди просить: “Якщо можна обій-
тися без мене, то, будь ласка, обій-
діться, бо якщо я зараз не напишу 
оте, що я запланував про отамана 
Зеленого (чи про Кібця-Бондаренка, 
чи про когось із наших отаманів або 
про кого він зараз пише), то цього 
не зробить ніхто”. І тому сьогодні ця 
газета стала свого роду літописом 
епохи, а пан Роман, окрім усього ін-
шого, що він робить, ким він є нині –  
і академіком, і письменником, і 
журналістом і т. д., і т. д., – він є ще 
й у хорошому розумінні хроногра-
фом. Тобто можна багато чого бра-
ти з цієї газети буквально з кожного 
номера і далі розвивати. 

Тарас СИЛЕНКО, кобзар
З фільму Олександра Домбров-

ського “Літопис боротьби за Україн-
ську державу” (2015, телеканал 
“Культура”). Перевела в текст Леся 
Козенко.

Неподалік центральної алеї 
Ладомирського кладовища, що у 
м. Володимирі, стоїть один з бага-
тьох давніх хрестів, втім з цікавим 
і не надто звичним написом: “Тут  

спочивають останки сотника Ар-
мії УНР Володимира Порфировича 
Масловця-Далекого”. Могилу та ін-
формацію про сотника відшукав Ві-
талій Скальський.

Народився Володимир Масло-
вець-Далекий у м. Пінську в 1894 році.  
У листопаді 1920 р. в складі Армії УНР 
перейшов на західний берег Збруча 
та був інтернований польською вла-
дою. У таборі Стшалково (Польща) 
він став засновником, головою і ре-
жисером Драматичного товариства 
при 1-й Кулеметній дивізії (пізніше 
5-та Херсонська дивізія). Поста-
новник і виконавець головних ролей 
у виставах “Кума Марта” і “Суєта”. 

13 листопада 1921 р. сотник по-
кинув табір. Проживав у м. Володи-
мирі-Волинському. Тут захворів на 
тиф і 23 квітня 1922 р. помер у віці 
28 років.

Прощав його о. Петро Відибі-
да-Руденко, член Центральної Ради, 
пізніше митрополит Палладій.

Вічна пам’ять!

Руслан ПИЛИП’ЮК, Історич-
ний клубу “Холодний Яр”

СОТНИК МАСЛОВЕЦЬ-ДАЛЕКИЙ УЖЕ ДАЛЕКО

ОХРІМ

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ “ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ”!


