
Свято Героїв
Всеукраїнська кампанія “Героям Слава!”

Ніщо не спинить ідею, час якої настав!

Свято Героїв відзначають майже
сімдесят років. У суворі роки ні-
мецької окупації, у час протибіль-
шовицької збройної боротьби,
українці на чолі з ОУН вшановували
пам'ять Героїв. 

Свято Героїв – це день пам'яті усіх
українців, що присвятили своє життя
нашій з вами свободі; тих, хто бо-
ровся і захищав Україну. У 1941 році
Другий Великий Збір Організації
Українських Націоналістів постано-
вив відзначити 23 травня як Свято Ге-
роїв. Воно було покликане
відродити в українців героїчний дух
минулих поколінь, які дали нашій іс-
торії яскраві приклади героїзму ли-
царів Київської Русі, козаків
Гетьманської Доби, Січових Стріль-
ців та вояків Армії УНР, УПА та діячів
ОУН. 

Чому саме травень обрано для
вшанування Героїв? Тому що в травні
віддали своє життя у визвольній бо-
ротьбі такі кращі сини України XX

століття: 
З травня 1924 року – головний

ідеолог державної самостійності
України початку XX століття, один із
співавторів ідейних засад українсь-
кого націоналізму Микола Міх-
новський; 

25 травня 1926 року в Парижі від
кулі більшовицького агента загинув
головний провідник української на-
ціонально-визвольної боротьби
1917-21 років Симон Петлюра;

23 травня 1938 року в Ротердамі
вибух бомби, підкладеної агентом
НКВС, обірвав життя організатора
українського націоналістичного
руху, засновника та першого Про-
відника УВО та ОУН полковника Єв-
гена Коновальця. 

В роки німецької, а згодом ра-
дянської окупації цей день відзна-
чався у підпіллі та в українській
діаспорі. З проголошенням неза-
лежності День Героїв відзначається
в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ 
ПІДТРИМУЮТЬ КАМПАНІЮ:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС
Всеукраїнська молодіжна гро-

мадська організація правої молоді.
Місією Національного Альянсу  є
сприяння становленню міцної
України, відродження традиційних
моральних та світоглядових цінно-
стей українського народу шляхом
залучення молоді до активної гро-
мадсько-політичної діяльності та
збільшення ролі третього сектору
(громадських організацій) в суспіль-
ному житті.  Гаслом Національного
Альянсу є - «Україна понад усе!».

Основним завданням організації є створення потужного
прошарку національно-орієнтованих лідерів з-поміж мо-
лоді у всіх сферах життя та відродження духу національної
солідарності, духовності та моралі. Національний Альянс
має осередки в 16 областях України. 

Сайт організації: www.nation.org.ua

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
В УКРАЇНІ

Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація, що об’єднує
українську молодь на добровільних
засадах, виховуючи свідомих, чес-
них і працьовитих громадян, відда-
них українців-державників, що
виробляють світогляд на націо-
нально-християнських традиціях та
ідеалах, виплеканих українською
нацією протягом століть. СУМ має
свої осередки в більшості областях
України. 
Сайт організації: www.cym.org.ua

ПЛАСТ – НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ

Неполітична і позаконфесійна
молодіжна організація. Мета Пласту
– сприяти всебічному, патріотич-
ному вихованню та самовихованню
українських дітей та молоді на заса-
дах християнської моралі; спираю-
чись на ідейні засади Пласту,
виховувати дітей та молодь на свідо-
мих, відповідальних і повновартіс-
них громадян місцевої, національної
та світової спільноти, провідників
суспільства. 

Пласт є найбільшою скаутською
організацією України. Організація об’єднує 10 тисяч пла-
стунів різного віку, від наймолодших 6-річних пластунів до
пластунів-сеніорів (віком від 35 років), які допомагають у
виховній праці та у інших ланках діяльності.  

Сайт організації: www.plast.org.ua

МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ
КОНГРЕС 

МНК стоїть на ідеологічних за-
садах українського націоналізму і є
складовою частиною українського
націоналістичного руху під прово-
дом революційної ОУН. Молодіж-
ний Націоналістичний Конгрес
об’єднує в своїх лавах юнаків та
юначок, які є патріотами України,
що прагнуть сили і величі Українсь-
кої Самостійної Соборної Держави.

Організація має багаторівневу
структуру і володіє унікальними методиками вишколу та
різностороннього розвитку членства. 

Сайт організації: www.ukrnationalism.org.ua
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Герої творять дійсність, герої формують обличчя світу - вчора,
сьогодні і завтра, бо вони готові віддати все, і в тому числі своє
життя, щоби осягнути свою мету, щоби здійснити свою мрію. Це
герої залишили для нас, здавалось би такі божевільні кличі: “Або
все - або нічого!”, “Або пан - або пропав!”, “Перемога або смерть!” 

Історія і сучасність різних цивілізацій, культур, народів - це іс-
торія і сучасність їхніх героїв. 

Історія і сучасність України, українського народу - це твір героїв
України, це діло людей, які віддали всі свої сили, і своє життя для
добра Українського народу: його свободи і державності, могутності
і процвітання. Україна - це діло героїв, які поставили добро рідного
народу понад свої особисті та будь-які інші інтереси і були вірними
своїй ідеї до останнього подиху. 

Для нас же, теперішніх молодих українців, що в своїй більшості
нажаль можливо навіть нічого і не знають про сьогоднішнє свято,
або байдужі до нього, перш за все важливо знати, що історія і су-
часність України - це діло геройської української молоді: сотень
тисяч юних, молодих, ледве двадцятирічних добровольців руських
дружин великого князя Святослава і короля Данила, козацьких пол-
ків Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, Легіону Січових
стрільців Дмитра Вітовського, Української Галицької Армії Мирона
Тарнавського, Армії Української Народної Республіки Симона Пет-
люри, Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця і
Степана Бандери, Української Повстанської Армії Романа Шухевича
і Олекси Гасина, сотень тисяч рядових українців, які боролися
проти німецьких загарбників в рядах Червоної Армії, членів виз-
вольного руху шестидесятників В’ячеслава Чорновола, учасників
студентського голодування 1990 року, одним словом, усіх молодих
українців, які боронили інтереси України навіть ціною власного
життя. 

Для нас, теперішніх молодих українців, в час, коли бути патріо-
том серед наших ровесників давно перестало бути модним, а ідея
українського патріотизму в руках вправних політиканів стала зна-
ряддям в боротьбі за владу, важливо як ніколи усвідомити, що нема
особи поза людською спільнотою, нема особистого добра, поза доб-
ром народу і держави, до якої ти належиш, і той, хто відмовляється
бути вірним інтересам своєї Батьківщини, свого рідного народу, -
буде примушений служити добру чужого народу. 

Також для нас, теперішніх молодих українців, в час виразної
втрати життєвих орієнтирів, занепаду духовних вартостей та пану-
вання культу особистого задоволення і матеріального споживання
у більшості наших ровесників, важливо як ніколи усвідомлювати,
що у світі, якому ми живемо тільки ті вартості мають майбутнє, за
які людина готова боротися, які людина готова боронити, жерт-
вуючи усім, навіть найдорожчим - власним життям. І серед тих вар-
тостей, перша з них - наша Батьківщина - Україна, наш український
народ, наша рідна земля і наша українська держава. 

Відкриймо для себе великі заповіти героїв України, заповіти на-
писані для нас, нащадків, кров’ю і потом впродовж тисячоліть. 

Сьогодні від нашого покоління вцілому і кожного з нас зокрема
залежить чи звучатиме гордо і могутньо ім'я Україна і Український
народ в третьому тисячолітті на вершинах людської цивілізації, чи
кане воно у забуття, зазнавши духовної і фізичної смерті. 

Будьмо ж гідними великої слави героїв України, які твердо ві-
рили, діяли, знали: Українська нація зродилася тоді, коли в її обороні
впала перша крапля червоної української крови на чорну українську
землю. 

Українська нація існуватиме доти, доки хоча б один українець
буде готовий покласти своє життя в її обороні. 

Слава Україні! - Героям Слава!

ГЕРОЇ НЕ 
ВМИРАЮТЬ!
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МІХНОВСЬКИЙ,           ПЕТЛЮРА, КОНОВАЛЕЦЬ - 
БОРЦІ ЗА НАШУ      НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Народився у передмісті Пол-
тави. Походив із давніх козаць-
ких і священицьких родин.
Після закінчення бурси Пет-
люра у 1895-1901 роках на-
вчався у Полтавській духовній
семінарії. Був виключений за
вияв революційно-націоналі-
стичних настроїв і запрошення
до семінарії композитора М. Ли-
сенка. З 1900 р. – член Револю-
ційної української партії
(1905 р. реорганізована в Укра-
їнську соціал-демократичну ро-
бітничу партію). Під загрозою
арешту восени 1902 р. виїхав на
Кубань, де працював учителем,
архівістом, був членом Чорно-
морської вільної громади РУП у
Катеринодарі. У грудні 1904 р.
на конференції РУП у Львові
виступив проти об'єднання з
РСДРП. Кілька місяців навчався
на університетських курсах

українознавства у Львові, якими
керував М. Грушевський. На по-
чатку 1906 р. редагував у Петер-
бурзі партійний орган «Вільна
Україна». З липня 1906 р. – сек-
ретар київського щоденника
«Рада», а від літа 1907 р. до
1908 р. – співредактор легаль-
ного соціально – демократич-
ного часопису «Слово». З
1912 р. – редактор російсько-
мовного журналу про Україну
«Украинская жизнь» у Москві, в
якому публікувались М. Гру-
шевський, Д. Донцов, С. Русова,
Є. Єфремов, М. Торький. У роки
Першої світової війни – праців-
ник Союзу земств і міст, голова
Українського військового комі-
тету Західного фронту у
Мінську. Своє ставлення до
війни Петлюра виклав у статті-
відозві «Війна і українці». У
публікації Петлюра доводив, що

українці лояльно виконують
свій обов'язок перед Російською
державою і висловлював надію,
що в майбутньому ставлення
російської влади до українсь-
кого питання зміниться. Пет-
люра був одним із провідних
діячів української національно-
демократичної революції: з бе-
резня 1917 р. – член Української
Центральної Ради, з травня – го-
лова Українського військового
генерального комітету, з червня
– генеральний секретар військ,
справ (у грудні 1917 р. Петлюра,
не погоджуючись із соціалістич-
ною орієнтацією глави уряду  В.
Винниченка, пішов у відставку).
У січні-лютому 1918 р. сформу-
вав Гайдамацький кіш Сло-
бідської України і брав активну
участь у придушенні більшо-
вицького повстання в Києві. За
Гетьманату очолював Київське
губернське земство і Всеукра-
їнський союз земств, організу-
вав упорядкування могили Т.
Шевченка і Чернечої гори у Ка-
неві. За антигетьманський мані-
фест Всеукраїнського союзу
земств у липні заарештований.
Під час повстання проти геть-
манського режиму у листопаді
1918 р. звільнений з в'язниці і
обраний до складу Директорії
Української Народної Респуб-
ліки (УНР). З листопада 1918 р.
- Головний отаман Армії УНР. У
лютому 1919 р. вийшов із
УСДРП і став головою Директо-
рії УНР. На чолі об'єднаних
українських збройних сил
30.08.1919 р. здобув Київ.
5.12.1919 р. виїхав у Варшаву
для організації військово-полі-
тичного союзу з Польщею
проти більшовицької Росії. За
його ініціативи український і
польський уряди підписали у
квітні 1920 р. Варшавський до-
говір. З листопада 1920 р. керу-
вав роботою екзильного уряду
УНР у Польщі (Тарнові, Че-
нстохові, Варшаві). 31.12.1923
р. виїхав до Австрії, а згодом –
до Угорщини, Швейцарії. У
жовтні 1924 р. оселився в Па-
рижі, де організував видання
тижневика «Тризуб» і продов-
жував виконувати обов'язки го-
лови Директорії УНР і
Головного отамана УНР. Під-
ступно вбитий більшовицьким
агентом С.-Ш. Шварцбартом
25.05.1926 р. Похований на кла-
довищі Монпарнас у Парижі.

Вбивство саме цих громадських, політичних, військових діячів
стало поштовхом до відзначення в Україні Дня Героїв. Їх заги-
бель стала прикладом жертовності за національні інтереси
для сотень тисяч борців за Незалежність. Але не лише своєю
смертю вони прислужилися для України. Їх життя сповнене по-
двигів та цілеспрямованих вчинків на перемогу Української На-
ціональної Революції. Вони поклали своє життя на вівтар
Перемоги України.

Симон Васильович Петлюра (10(23).05.1879 р. –
25.05.1926 р.) – визначний український громадсько-
політичний і державний діяч, публіцист. 

23 травня - вшануй Героїв!
Малодіжна кампанія “Героям Слава!”
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МІХНОВСЬКИЙ,           ПЕТЛЮРА, КОНОВАЛЕЦЬ - 
БОРЦІ ЗА НАШУ      НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Народився в с. Турівці на Полтавщині в родині свя-
щеника. 1890 р. розпочав навчання на правничому фа-
культеті Університету Св. Володимира. Один з
ініціаторів створення таємного "Братства тарасівців"
(1891р.), діяльність якого припинено репресивними за-
ходами; активний учасник "Молодої України". Після за-
кінчення університету працював адвокатом у Харкові,

прославився захистом учасників селянських заворушень.
У лютому 1900 р. виступив ініціатором створення Рево-
люційної української партії (РУП), програмовою полі-
тичною декларацією якої стала промова Міхновського
на Шевченківському святі (див. його брошуру "Само-
стійна Україна"). Коли більшість членів РУП соціалі-
стичної орієнтації відійшла із самостійницьких позицій,
виступив одним з ініціаторів створення 1902 р. Українсь-
кої народної партії (УНП) й автором її програмових до-
кументів, у яких висувались політичні завдання і
обґрунтовувалась ідея самостійної української держави.
1905 р. уклав проект першої у XX ст. української консти-
туції "Основний закон Самостійної України – Спілки на-
роду українського". У передвоєнні роки займався
організацією українських періодичних видань. У час
визвольних змагань захищав державну самостійність
України, ініціював створення українського війська, брав
активну участь у політичному житті. Арештовувався
більшовиками, згодом виїхав на Кубань. 1924 р. повер-
нувся до Києва, де й загинув за не зовсім з’ясованих об-
ставин.

Міхновський – один з основоположників новітнього
українського самостійництва. Перший у Наддніпрян-
щині поставив питання про політичну незалежність
України, яке з того часу інтенсивно обговорювалось у се-
редовищі укр. інтелігенції, стаючи антитезою доміную-
чої драгоманівської концепції. Якщо у "Символі віри
молодих українців" (1894 р.) ставилося завдання моло-
дому поколінню звільнити націю від гніту і з цією метою
плекати із себе інтелектуальну еліту, то в "Самостійній
Україні" Міхновський виступає фундатором націо-
нально-радикальної політично-філософської течії. Її за-
садничими положеннями стали гранична
самодостатність української ідеї та її цілковита окреміш-
ність від ідеї загальноросійської (в тому числі і револю-
ційної), необхідність здобуття Україною політичної
незалежності та досягнення соборності без огляду на
можливі конфлікти і в якнайшвидший час, лідерство
української інтелектуальної еліти в боротьбі (коли треба,
то й збройній) за державну незалежність.

Народився у с. Зашків
Львівського повіту (тепер
Жовківського р-ну
Львівської обл.). 

У 1901-1909 рр. на-
вчався в Академічній гім-
назії у Львові. З 1909 року
вивчав право на юридич-
ному факультеті Львівсь-
кого університету. З
студентських років вів ак-
тивну громадсько-полі-
тичну діяльність. В 1910
році брав участь у бо-
ротьбі студентства за
український університет у
Львові, під час якої від
рук польського шовініста
загинув А. Коцко. В
1912 р. став секретарем
львівської філії «Про-
світи», тісно співпрацю-
вав з друкованим органом
організації місячником
«Письмо з Просвіти», був
членом «Академічної гро-
мади». 

1913 р. Євген Конова-
лець як один з лідерів
українського студент-
ського руху був обраний
до складу головної управи
Українського Студент-
ського Союзу, де належав
до національно-демокра-
тичної секції. Незабаром
став членом Української
Національно-Демокра-
тичної Партії. У 1913 р. як
представник від студент-
ства входив до «Тіснішого

народного комітету»
УНДП (гол. К. Левиць-
кий).

На початку Першої
світової війни 2 серпня
1914 Євген Коновалець
був мобілізований до ав-
стрійської армії (19 полк.
Крайової оборони
Львова). В червні 1915 р.
під час боїв на Маківці
Євген Коновалець потра-
пив у російський полон. У
1915 -  початку 1916
роках перебував у таборі
для військовополонених у
Чорному Яру (між Цари-
цином і Астраханню), а з
кінця 1916 - у таборі в Ца-
рицині (тепер Волгоград). 

Після Лютневої рево-
люції 1917 р. в Росії Євген
Коновалець разом з га-
лицькими старшинами з
табору в Дубовці (непода-
лік Царицина) А. Мельни-
ком, І. Чмолою, Р.
Сушком, В. Кучабським,
Ф. Черником розгорнув
широку організаційну і
пропагандистську роботу
серед полонених-україн-
ців. 

У вересні 1917 р.
Євген Коновалець втік з
табору і незабаром до-
брався до Києва. 

У жовтні-листопаді
1917 р. спільно з Р. Даш-
кевичем та ін. членами
Галицько-Буковинського

Комітету сформував Га-
лицько-Буковинський Ку-
рінь Січових Стрільців,
який незабаром перетво-
рився в одну з найбоєздат-
ніших частин Армії
Української Народної Рес-
публіки. В січні 1918 р.
Євген Коновалець після
проведення реоргaнізації
Галицько-Буковинського
Куреня Січових Стрільців
було обрано командиром
Куреня Січових Стріль-
ців. 

В період діяльності
Української Центральної
Ради Січові Стрільці на
чолі з Євгеном Коноваль-
цем фактично виконували
функції національної
гвардії, забезпечуючи ро-
боту уряду в найсклад-
ніші часи української
державності; 1-2 березня
1918 р. стрілецькі частини
під командуванням Єв-
гена Коновальця спільно з
Запорізьким Корпусом та
Гайдамацьким Кошем
Слобідської України
звільнили від більшовиків
Київ. З приходом до влади
гетьмана П. Скоропадсь-
кого полк Січових Стріль-
ців 1 травня 1918 р. на
вимогу німецького коман-
дування було роззброєно і
розформовано. Євген Ко-
новалець, залишившись у
Києві, разом з кількома
старшинами здійснював
організаційні заходи по
створенню нової стрі-
лецької частини. 

В кінці серпня 1918 р.
Євген Коновалець отри-
мав від гетьмана П. Ско-
ропадського дозвіл на
формування Окремого За-
гону Січових Стрільців з
осідком в Білій Церкві. 

В листопаді 1918 р.
Січові Стрільці під коман-
дуванням Євгена Коно-
вальця підтримали
Директорію УНР у по-
встанні проти влади
П. Скоропадського і в Мо-
товилівському бою 1918
р. розбили гетьманські ча-
стини. Євген Коновалець
брав активну участь у
зміцненні боєздатності
республіканських армії. В
1918-1919 роках команду-
вав дивізією, корпусом і
групою Січових Стрільців
під час бойових операцій
проти більшовицьких і
денікінських військ. Після
прийняття 6 грудня 1919
р. на нараді Головного От-
амана з представниками
уряду та військовими ке-
рівниками УНР рішення
про розформування укра-
їнських регулярних ча-
стин, Євген Коновалець

видав наказ по самодемо-
білізацію підрозділів
Січових Стрільців. 

У листопаді 1919 р.
Євген Коновалець потра-
пив у польський табір для
військовополонених у
Луцьку. Весною 1920 р.,
звільнившись з ув'яз-
нення, перебрався в Чехо-
Словаччину. Намагався у
порозумінні з С. Петлю-
рою організувати з ко-
лишніх бійців УГА і
українських полонених з
таборів у Італії військове
формування та робив
спроби організувати
збройне підпілля на оку-
пованих українських зем-
лях. 

У серпні 1920 р. за
безпосередньою участю
Коновальця було створено
Українську Військову
Організацію. 20 липня
1921 р. повернувся до
Львова і очолив Начальну
Команду УВО, був співор-
ганізатором Другого Зи-
мового походу Армії УНР. 

З грудня 1922 р. Євген
Коновалець був змушений
жити в еміграції у Чехо-
Словаччині, Німеччині,
Швейцарії та Італії. 

В січні-лютому 1929 р.
на Першому Конгресі
Українських Націоналі-
стів у Відні було створено
Організацію Українських
Націоналістів, головою
проводу якої було обрано
Євгена Коновальця. 

З метою підготовки до
майбутньої збройної бо-
ротьби за незалежність
України за дорученням
Євгена Коновальця було
сформовано військовий
штаб та укомплектовано
школи по підготовці стар-
шинських кадрів для
української армії в
Польщі, Чехо-Словаччині,
Австрії. Діяльність Коно-
вальця по розбудові ОУН,
яка користувалась всезро-
стаючою підтримкою
української молоді, нама-
гання поставити укра-
їнське питання у Лізі
Націй.

Постійні заходи по на-
лагодженню націоналі-
стичного підпілля в УСРР,
викликали занепокоєння у
більшовицького керів-
ництва в Москві. 25
травня 1938 Євген Коно-
валець загинув у Роттер-
дамі (Голландія),
відкриваючи пакет, в
якому знаходився вибухо-
вий пристрій, переданий
йому агентом радянських
спецслужб Судоплатовим.
Похований на кладовищі
Кросвік у Роттердамі. 

Євген Коновалець (14.06.91 - 23.05.38).
Полковник Армії УНР, командант УВО, го-
лова Проводу Українських Націоналістів (з
1927).

Міхновський Микола Іванович (1873 –
1924) – громадський і політичний діяч, публі-
цист.
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ДЕНЬ ГЕРОЇВ

В УПА

У нашій державі вже
стало нормою очорнювати
своїх Героїв і возвеличувати
«вєлікую пабєду над фашиз-
мом». Останні роки просто
нудить від цього дня совєць-
кого патріотизму, коли на-
чебто недурні люди
повторюють ту совєцьку
пропаганду, котрою году-
вали ще наших дідусів. Най-
гірше в цьому те, що про
УПА ці ж люди знають в
кращому випадку те, що Та-
бачник ще не встиг вики-
нути з підручників історії, а
в гіршому те, що йому ска-
зав той же Табачник в ефірі
продажних ЗМІ. “За шмат
гнилої ковбаси”, як то ка-
жуть...

В таких умовах вихо-

вання людей, для котрих си-
нонімом перемоги є Неза-
лежність України, є
першочерговим нашим зав-
данням. І воно не таке
важке, адже виховного фун-
даменту у нас більш ніж до-
сить. Це ж фактично вся
наша історія. Одним із
таких засобів можуть бути
свята, і одним із таких свят
є День Героїв.

Кого ж ми вважаємо
своїми Героями? Точно не
тих, хто боровся за «родіну
і Сталіна», за якусь химерну
анархічну державу, про-
даючи Україну комуністам,
за федерацію з Росією і по-
дальше поневолення. Ні.
Для нас, українців, Герої це
ті люди, що головною

метою вбачали служити ук-
раїнські Нації та «Здобути
Українську державу або зги-
нути в боротьбі за неї». Ук-
раїнські герої це воїни
руських дружин великого
князя Святослава і короля
Данила, козацьких полків
Богдана Хмельницького та
Івана Мазепи, гетьмана
Івана Виговського, Україн-
ської Галицької Армії Ми-
рона Тарнавського, Січових
стрільців Дмитра Вітов-
ського, гайдамацьких заго-
нів Залізняка і Гонти, Армії
Української Народної Рес-
публіки Симона Петлюри,
Організації Українських На-
ціоналістів Євгена Коно-
вальця і Степана Бандери,
Української Повстанської
Армії Романа Шухевича та
"УПА – Поліська Січ" ота-
мана Тараса Бульби-Бо-
ровця, Української дивізії
«Галичина» і Української
Національної Армії Павла
Шандрука, «а також інших,
незнаних нам, що їх кості
порозкидані, або тайком за-
гребані».

Чому це свято актуальне
для нас, сучасних україн-
ців? Адже, на перший по-
гляд, немає ні великої війни,
ні великої депресії? В
першу чергу тому, що є і
тиха війна і страшенна деп-
ресія. Українські інтереси
принижуються на всіх
фронтах, як і самі українці.
І це єдине, що може добре
робити ця влада – решта ж
їх обіцянок їхнім виборцям
– класичний популізм і де-
магогія. В таких умовах
наша героїчна історія по-
винна стати стимулом для
рішучого стрибка якомога
вище і далі від всього цього.
Адже були страшніші часи,
і люди були нічим не гірші
за нас, корі могли не боя-
тися і діяти, боротися і здо-
бувати те, чим ми всі
сьогодні користуємося.
Невже ми гірші за них?
Адже сьогодні це не націо-
нальна Україна, якщо хто не
в курс, а модернізований ва-
ріант УРСР Брежнєва-Щер-
бицького. І для того, щоб
подолати це зло, треба мати
духовні сили до боротьби.
Саме цій меті і служать
наші, українські свята, і,
зокрема, Свято Героїв.

Володимир Галишин

ЗАБУТЕ СВЯТО
ВЕЛИЧІ ДУХУ
23 травня Україна відзначатиме велике і світле
свято, що стоїть в одному ряду з такими днями,
як 14 жовтня чи 29 січня - Свято Героїв, що тради-
ційно відзначається 23 травня ось уже майже 70
років.

В Українській Повстанській Армії багато уваги
приділялось моральному вихованню стрілецтва і
культивуванню традицій українського війська.
Одним із засобів, що слугували цій меті, було свят-
кування державних свят. Так, відзначали День
Злуки (22 січня), свято листопадового чину (1 лис-
топада), відзначали чергову річницю проголошення
Акту відновлення Української держави (30 червня).
З особливою урочистістю відзначалися спеціальні
повстанські свята: День Героїв (23 травня), Свято
Зброї (31 серпня) та Свято Покрови – день ство-
рення УПА (14 жовтня).

День героїв, як і решта свят, відбувався за
участю представників проводу ОУН від району і
вище. До повстанців обов’язково промовляв політ-
виховник, капелан відправляв службу Божу. Після
урочистостей повстанці за заздалегідь складеною
програмою брали участь в імпрезах або слухали
пісні у виконанні хору, співали самі. Відбувалися
також гутірки на актуальні для стрілецтва теми.

Часто на День Героїв приводили стрільців до по-
встанської присяги. З цього приводу було розроб-
лено спеціальну інструкцію, яка регламентувала
порядок урочистостей. Присяга відбувалася в при-
сутності командування групи або представників Го-
ловного військового штабу. Обов’язково були
присутніми й представники або провідники тере-
нового проводу ОУН із краю чи області.

Під час святкувань командири відділів за жод-
них обставин не мали права забувати про безпеку
відділу та збереження його боєздатності. У святкові
дні повстанці виставляли посилену охорону до-
вкола місця постою, старались дотримуватися кон-
спірації. Обмежувалося вживання спиртного, а
службовий підвідділ, який ніс охорону в цей день,
узагалі не мав права його вживати. Ворог знав про
святкові дні, тому іноді намагався, сподіваючись на
послаблення повстанської пильності, влаштувати
напад чи облаву.

Звичайно, будь-які святкування відбувалися
лише тоді, коли в терені було достатньо спокійно.
В іншому випадку свята перетворювались у суворі
повстанські будні.

«Українська Повстанська Армія. Історія не-
скорених» Центр досліджень визвольного руху

Повстанська листівка 1950-х років  присв’ячена
Дню Героїв 


