Він прагнув волі Україні
Тарас Бульба-Боровець боровся за утвердження Української держави, не
хотів бачити її пригнобленою. Все своє життя він вибудував на вістрі
національних інтересів. Його постать виділяється серед свідомих діячів
визвольного руху України XX століття. Створена ним УПА «Поліська Січ»
стала частиною історії і прославила нашого земляка. Генерал-хорунжийгідний син української землі, він є прикладом для нащадків святого служіння
Батьківщині .
На тематичний вечір з нагоди 110-ї річниці з дня народження Т. Бульби - Боровця
у районний будинок дитячої та юнацької творчості завітали представники влади,
духовенства, громадські активісти, школярі і студенти. Підготували його
працівники центральної районної бібліотеки. Захід розпочався цікавими
відеороликами про його дитинство, життя, початок військової діяльності, створення
УПА та підпілля, підкріплені реальними фактами та коментарями істориків, що
надзвичайно сподобались присутнім, адже завдяки ним вдалося уявно
пройтися бойовими дорогами «Поліської Січі». Подібний захід не перший і далеко
не останній, адже нинішній рік на Рівненщині оголошено «бульбівським».
Лауреат другого Всеукраїнського фестивалю «Повстанські ночі» 1997 року,
майстер бандури, внук бульбівців і перший виконавець пісні про УПА «Поліська
Січ» Назар Волощук виконав декілька чудових патріотичних композицій, в тому
числі і про отамана Тараса Боровця.
Внучка духівника «Поліської Січі» отця Михайла в дитячі роки неодноразово
чула про події, про які хотілося кричати, бачила сльози, які неможливо було затаїти.
Та лише у зрілому віці Лариса Симонович усвідомила усю серйозність і трагізм тих
історій, що розповідались в обмеженому колі за столом. Вона емоційно поділилася з
присутніми правдою про ті часи. Відійшовши від болючої теми, зазначила, що рада
своєму візитові на Березнівщину і подарувала ведучій тематичного вечора Людмилі
Яковишиній декілька книг.
Краєзнавець Олександр Сосновчик коротко окреслив різні погляди істориків на
постать Бульби-Боровця і розповів про успішну Людвипільську операцію проти
німців.
З великим задоволенням слухали дослідницю бульбівського руху Аллу Куц, яка
захоплено говорила про українського патріота з незламною козацькою душею
Бульбу-Боровця, чия багатогранна постать стала головним героєм її книги
«Засновник і організатор УПА» , шість екземплярів якої авторка подарувала
любителям історії.
Небайдужим до діяльності Бульби був ще один наш земляк - письменник Борис
Боровець. Уривок з його п'єси «На своїй землі» показали присутнім актори
народного аматорського театру районного будинку культури. Фрагмент особливо
сподобався школярам та студентам, адже передавав колорит минувшини, а слова
героїв розкривали головні засади бульбівського руху.
Навіть, перебуваючи на чужині, на схилі літ поліський отаман писав: «Нас вивів
Господь на волю не для того, щоб займатися міжпартійними суперечками чи

роздувати ворожнечу всередині нашого народу. Наше завдання-вчитися всього, що
є краще та конструктивніше в інших народів, вчитися спостерігати явища, шанувати
один одного, пройнятися справжньою любов'ю до свого брата і спільно, як одна
велика нація, як сини одного поневоленого народу, класти цеглинку за цеглинкою у
величну будову нашого національного храму - Української держави». Ці істини є
актуальними й досі, вони закликають нащадків до згуртування у спільній справі.
Яна Стахнюк .

