Вони для нас виборюють життя
14 березня – День українського добровольця
День установлений 17 січня 2017
року Верховною Радою України з
метою вшанування мужності та
героїзму
захисників
незалежності,
суверенітету
та
територіальної
цілісності України, сприяння дальшому
зміцненню патріотичного духу в
суспільстві,
посиленню
суспільної
уваги та турботи до учасників
добровольчих
формувань
та
на
підтримку ініціативи громадськості.
Історичний екскурс свідчить, що феномен добровольства здавна притаманний
українцям. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку
Січ – воєнізовану структуру із добровольчих батальйонів, які століттями боронили
Україну.
Інший яскравий приклад, але вже з нової історії України – легіон Українських
січових стрільців, що теж формувався виключно на добровольчих засадах.
В сучасній історії – це свято людей, які свідомо, за покликом власного серця
стали на захист своєї Батьківщини (події на Сході України, АТО). Березень 2014
року увійшов у новітню історію України завдяки фактичній анексії Криму
військами РФ та початку воєнних дій у південно-східних регіонах України. Саме у
березні 2014 року, добровольці з Самооброни Майдану прибули на полігон у
селище Нові Петрівці під Києвом для проходження військової підготовки. Так було
сформовано Перший добровольчий батальйон Національної гвардії.
Навесні 2014 року була зафіксована рекордна явка у військкомати країни. Люди
приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші – чоловіки й жінки,
самоорганізувалися в батальйони й вирушили на Схід. Саме завдяки добровольцям,
їхній мужності, відданості національним інтересам і щирому патріотизму вдалося
зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти
армію.
Перші роки неоголошеної війни, були важкими для нашої держави. Сьогодні,
споглядаючи на ті події, можна із впевненістю
відзначити одну із вирішальних ролей саме
добровольчих батальйонів у відстоюванні
територіальної цілісності
та суверенітету
України.
Ми не маємо жодних повних реєстрів із
даними про кількість добровольців, їхніми
прізвищами та іменами, але ці
роки
антитерористичної операції показали яскраві
приклади самовідданості воїнів –добровольців.
Показовим є й той факт, що серед добровольців різних батальйонів були і є не
тільки українці, а й наші побратими з інших країн, які впевнені, як і ми, що наш

«північний сусід» - це агресор, який будь якою ціною хоче залишити нашу країну
під своїм впливом.
Українські добровольці стали гордістю українського народу та водночас
головним болем кремлівських посіпак. Загалом у воєнному конфлікті на сході
нашої країни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна
більшість із них перетворилася на військові частини силових структур, але є й такі,
що продовжують залишатися цілком незалежними формуваннями й не
підпорядковуються жодному силовому відомству (Добровольчий український
корпус (ДУК), ОУН).
Підготувала Руслана Ониськів
провідний бібліограф

