
1

Від  головного редактора

ISSN 1819-7329. Світогляд, 2022, №4(96)

ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Дорогі шанувальники «Світогляду»!

Пишу ці рядки в знаменний День Української держав-
ності, який ми відзначаємо вперше за історію незалежної 
України. Око радує зелена повінь, синє небо та високе сонце 
над горизонтом. А в душі неспокій – за долю нашої держа-
ви. Тому в цьому випуску  журналу ми говоритимемо про 
дві  взаємопов’язані (як це не дивно) події   – 31-у річницю з 
Дня проголошення незалежності України та півріччя з часу 
широкомасштабної агресії Росії проти України. 

Згадуючи буремні епізоди на шляху до незалежності 
України, ми не забуваємо про тих, хто особисто долав цю 
тернисту дорогу та зміцнював нашу віру в становлення 
української держави. Серед них були і Блаженніший Любо-
мир Гузар – духовний лідер України, і  Герой України Левко 
Лук’яненко – громадський та політичний діяч, автор Акту 
проголошення незалежності України. Про них читайте 
в цьому числі журналу. Ми також подаємо окремі есеї та 
повідомлення з історії України, нагадуючи читачам про не-
легкий шлях до незалежності, який долали наші поперед-
ники. 

Не думали і не гадали, що чергову річницю цієї події зу-
стрічатимемо в умовах воєнного стану під звуки бомбарду-
вання та ракетного обстрілу нашої території. Віримо у нашу 
перемогу – перемогу добра над злом та правди над брехнею.  

Росте ненависть до кривавого агресора за нелюдські 
дії його армії, за смерть наших воїнів і мирних українців, 
за зранену і сплюндровану українську святу землю.    Ось 
погляньте на це  фото, надіслане мені Ігорем  Гуком та Бог-
даном Лісовичем (Австрія) в квітні 2022 року. Рашисти 
обстрілюють ракетами мирний Київ, сирени попереджа-
ють людей про небезпеку, а небо провіщає  нам перемогу, 
малюючи карту України до початку зазіхань войовничої 
Росії. Переважна більшість жителів України, незважаючи 
на втрати близьких людей, рідних домівок та комфорту до-
машнього життя, розуміють світоглядні мотиви цієї війни, 
розв’язаної Росією проти української нації (соціологічні 
опитування показують, що більше 80 % громадян України 

не підтримують пропозицію припинення війни ціною втра-
ти частини нашої території). І навіть небо солідаризується 
з цією думкою. 

В умовах війни все частіше ми звертаємося до витоків 
нашої історії та ставимо запитання «Чому так сталося?». 
Сталося так, що в ХХІ-му столітті нам, українцям, дово-
диться вкотре відвойовувати свою свободу та рятува-
ти світ від нової коричневої чуми – нашого північного 
сусіда-агресора. Така вже наша доля. 

Низько кланяємося нашим мужнім захисникам, і 
водночас висловлюємо вдячність за співчуття та допомогу 
від більшості країн світу. 

Слава Україні! Ми переможемо. 

12 березня 2022 року. Мапа України на небі. З Богом сперечатися не треба – все буде Україна!
З колекції світлин Ігоря Гука і Богдана Лісовича (Австрія)

Сучасний колаж з Орантою – 
світоносною покровителькою Києва. www.usclub.com.ua


