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ВІД МЕДВИНА –

ДО СТАРОЇ БУДИ

Реєстровці Черкащини, Київщини і Вінниччини вшановують пам’ять героїв Медвинського повстання на батьківщині кобзаря Антона Митяя

Реєстрові козаки повертають із
непам’ятства імена справжніх синів
Вітчизни, які, здавалося б, уже назавжди
покинули не лише грішну землю, а й
призабулися земляками. А разом із ними
й героїчний пласт історії визвольних
змагань українських селян у 1917-21 роках
на калинових теренах Богуславщини,
Лисянщини, Звенигородщини. До
чергової річниці Незалежності України
реєстровці Черкащини увіковічили в
камені учасника національно-визвольного
руху 1917–1921 років, козака-бандуриста
Антона Митяя. (Розповідь про нього
читайте в попередньому номері «УК»).
З ЇХНЬОЇ МРІЇ ПОСТАЛА УКРАЇНА
Уже зранку 17 серпня центральний
майдан Медвина, що на Богуславщині,
заполонили його мешканці та численні

гості з Київщини, Черкащини,
Вінниччини, сусідньої Росії. Люди
вдягнені переважно у вишиванки та
козацькі однострої. Серед них відомі
в Україні громадські діячі, історики,
краєзнавці, митці, свідомі громадяни. З квітами в руках вони прийшли
до пам’ятника легендарним героям
Медвинської республіки, щоб вшанувати пам’ять усіх патріотів, які віддали
життя за незалежність своєї країни.
Сільський голова Медвина
Петро Листопад, відкриваючи
мітинг, зазначив, що Антін Митяй
відіграв помітну роль у становленні
національної свідомості медвинців і
жителів навколишніх сіл тодішньої
Київської губернії. «У незалежній
Україні є люди, які пам’ятають їх
жертовність, – відзначив пан Петро.

– Завдяки нашому землякові, історику
Петру Гогулі стало відомо місце поховання козака-бандуриста Митяя в
селі Стара Буда Звенигородського
району, а завдяки реєстровим козакам
Черкащини на його могилі встановлено монумент».
Вітальні слова від Гетьмана УРК
Анатолія Шевченка зачитав наказний
гетьман УРК Олександр Карпенко.
Поет-пісняр, автор гімну УРК
зокрема наголосив на тому, що саме
на прикладах таких патріотів краю,
як Антін Митяй, ми сьогодні повинні
виховувати своїх дітей, майбутнє
нашої країни.
«Велика радість, що ще одне ім’я
повертається українському народові,
ім’я його достойного сина, – відзначив
письменник, історик Роман Коваль.

– Коли в 2000-му році я з директором
Богуславського районного державного музею Петром Гогулею робив
книжку «Медвин у вогні історії», у
нас про Антона Митяя було обмаль
інформації, переважно версії. Та згодом
з’ясувалося, що відомості про нього
залишилися в спогадах його учня Костя
Місевича. У бібліотеці Вернадського
я знайшов спогади і фотографію, які
й подав у газеті «Незборима нація»…
Урешті ця публікація завершилася
встановленням пам’ятника, авторами
якого стали реєстрові козаки Олександр
Гаврилюк, Олег Ганжа і Юрій Камуз.
Тож історична пам’ять неперервана,
завдяки справжнім патріотам краю і,
зокрема, українським реєстровцям.
(Продовження на стор. 8-9)

Увага! Триває передплата на газету «Україна козацька» у всіх поштових відділеннях України.
Не баріться і передплачуйте. Передплатний індекс «УК»: 08159
Передплатна ціна: на місяць – 4 грн 50 коп; на три місяці – 13 грн, 50 коп; до кінця року – 13грн 50 коп.
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Я – з колишнього Дикого Поля, де зродилася пісня і мова
Та з народами визріло братство, де сопілки душа калинова
В. Бровченко

Офіційно

РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
РЕЄСТР ОКРЕМОЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ДИВІЗІЇ
УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА «УКРАЇНА »
(Закінчення. Початок у №№ 13-14)
Швець Михайло Миколайович
козак
Сучков Анатолій Єгорович
командир
Селидівського полку ОЧД УРК «Україна»
Верхогляд Олексій Федорович
козак
Захаров В’ячеслав Михайлович
козак
Йовженко Анатолій Кирилович
козак
Калашник Сергій Павлович
козак
Кирпа Раїса Петрівна 		
берегиня
Клименко Олександр Миколайович
козак
Клейменов Сергій Павлович
козак
Комаринець Юрій Антонович
козак
Кощій Олександр Іванович
козак
Матвєєв Віктор Михайлович
козак
Мігілев Володимир Миколайович
козак
Нагуляк Василь Михайлович
козак
Пластомак Олександр Андрійович
козак
Прокопович Юрій Павлович
козак
Самойлов Віктор Геннадійович
козак
Федоришин Микола Георгійович
козак
Чорнобривець Володимир Іванович
козак
Шестаков Юрій Олександрович
козак
Василенко Катерина Василівна
берегиня
Кульчицька Надія Несторівна
берегиня
Антонець Сергій Миколайович
козак
Догадін Вадим Миколайович
козак
Муханева Валентина Вікторівна
берегиня
Шаповал Віктор Костянтинович
козак
Степаненко Леонід Борисович
козак
Ярченко Валерій Іванович
козак
Алексєєв Павло Миколайович
козак
Конопкін Володимир Михайлович
козак
Коробенко Дмитро Якович
козак
Новіков Пилип Григорович
козак
Шотів Віктор Васильович
командир
Волноваського полку ОЧД УРК «Україна»
Гриценко Олександр Володимирович
козак
Кирилюк Олександр Олександрович
козак
Козловський Віктор Степанович
козак
Мордоненко Юрій Миколайович
козак
Прищеп Лариса Миколаївна
берегиня
Чепель Анатолій Іванович
козак
Запорожець Валерій Олександрович
начальник
штабу Волноваського полку ОЧД УРК «Україна»
Ком’ягін Олексій Вікторович
козак
Гуринов Євген Анатолійович
козак
Гуринова Валентина Володимирівна
берегиня
Комісаренко Наталія Євгенівна
берегиня
Яковенко Петро Васильович
командир
Горлівського полку ОЧД УРК «Україна»
Гузєв Микола Олексійович
козак
Горбунов Олександр Володимирович
козак
Гордієнко Віктор Микитович
козак
Гундарєв Володимир Єгорович
козак
Демченко Світлана Миколаївна
берегиня
Зуб Віктор Іванович
козак
Ковальов Андрій Миколайович
козак
Коліхов Дмитро Федорович
козак
Кузнєцов Дмитро Михайлович
козак
Курбаков Володимир Михайлович
козак
Першина Наталія Дмитрівна
берегиня
Харченко Юрій Семенович
козак
Поздняков Віктор Анатолійович
козак
Бомбізо Василь Григорович
козак
Балаклеєць Петро Семенович
командир
Слов’янського батальйону ОЧД УРК «Україна»
Синельник Олексій Анатолійович
козак
Кициненко Анатолій Васильович
козак
Тюренков Олександр Федорович
козак
Убоженко Микола Васильович
козак
Голоперов Юрій Миколайович
козак
Зубко Віктор Петрович
козак

Косенков Ігор Іванович
козак
Шумський Павло Францович
козак
Ляшенко Галина Іванівна
берегиня
Молошний Геннадій Олександрович
козак
Сироватський Валентин Васильович
козак
Ткаченко Сергій Сергійович
козак
Фрундін Володимир Васильович
козак
Чайка Микола Іванович
козак
Стеценко Марія Анатоліївна
берегиня
Ющенко Іван Миколайович
командир
Луганського полку ОЧД УРК «Україна»
Бондаренко Лариса Вікторівна
берегиня
Бондаренко Олександр Юрійович
козак
Зубакін Іван Петрович
козак
Краснобаєв Микола Євгенович
козак
Логвиненко Володимир Андрійович
козак
Мінаков Валерій Федорович
козак
Овчаров Петро Олександрович
козак
Пікалов Анатолій Юрійович
козак
Кухарук Василь Порфирійович
командир
Київського полку ОЧД УРК «Україна»
Байда Микола Петрович
козак
Андрейченко Григорій Васильович
козак
Гривковський Григорій Якович
козак
Диченко Олексій Степанович
козак
Зосімов Володимир Дмитрович
козак
Ігнатенко Геннадій Софронович
козак
Кухарук Володимир Васильович
козак
Лук’янюк Ірина Олександрівна
берегиня
Михайленко Олександр Павлович
козак
Пацан Юрій Іванович
начальник відділу
мистецтва ОЧД УРК «Україна»
Погребиський Сергій Миколайович
козак
Погрібний Володимир Федорович
козак
Подолянець Іван Панасович
начальник
штабу Київського полку ОЧД УРК «Україна»
Поплавець Микола Петрович
козак
Приходько Василь Пилипович
козак
Пророченко Василь Миколайович
козак
Робак Геннадій Романович
козак
Сапач Микола Миколайович
козак
Ситниченко Микола Іванович
козак
Сологуб Павло Іванович
козак
Старук Олег Петрович
козак
Тромса Іван Васильович
козак
Шелудченко Михайло Павлович
козак
Іванченко Олександр Миколайович начальник
відділу зі зв’язків з іноземними організаціями
ОЧД УРК «Україна»
Свинаренко Володимир Олександрович
козак
Щукін Олег Васильович
козак
Солдатенко Денис
козак
Безверхий Ярослав
козак
Сисоєв Олександр
козак
Висоцькй Дмитро
козак
Грицик Іван
козак
Кобзарєв Володимир
козак
Кондрашев Ярослав
козак
Чирков Юрій
козак
Грицик Валерія
берегиня
Діденко Сергій
козак
Федченко Роман
козак
Сєріков Роман
козак
Димитров Роман
козак
Натаров Андрій
козак
Грибанов Геннадій
козак
Дерюгін Максим
козак
Галицький Геннадій
козак
Польських Єгор
козак
Харченко Сергій
козак
Баришніков Володимир
козак
Чернега Ігор
козак
Іванченко Вадим Олександрович
козак

ВІЗИТ КОЗАЦЬКИХ
ПОБРАТИМІВ ІЗ РОСІЇ

Нещодавно у Донецьку відбулася зустріч реєстрових козаків
із представниками української громади міста Сонячногірськ, що
в Тульській області Російської Федерації. До України завітали
митрополит Сонячногірсько-Клинської єпархії Марк (Воїнов) та
отаман козацького товариства м. Сонячногірська Валерій Чех. Цих
людей об’єднує не лише українське коріння (владика народився
в Старобільську, а пан Валерій родом із Житомира), а й велике
бажання зберегти українську ідентичність, розвивати козацький рух
у краї, де вони живуть. Не словами, а реальними справами сприяють дружбі між Україною та Росією, де проживає багатомільйонна
українська діаспора.
Саме про шляхи
взаємовигідного
співробітництва йшлося
на зустрічі шановних
гостей із єпископом
Слов’янським
Всеволодом, головою
адміністрації Гетьмана
УРК у Донбаському
регіоні Віктором
Столяром, отаманом Чорнобильської
дивізії «Україна» УРК
Василем Лабуніним,
отаманом Донецького
міського товариства
УРК Валентином
Брильовим, помічником
Гетьмана УРК Тетяною
Єрошенко.
Блаженнійший
митрополит Марк
розповів про діяльність Гості з Росії з отцем Василем (Пантелюком)
української громади в Сонячногірську, де понад півтори сотні
активних членів і яка діє на засадах духовності й патріотизму.
Саме це, за словами блаженнійшого, приваблює українську православну громаду його міста в діяльності ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».
Митрополит Марк – колишній кадровий бойовий офіцер,
побував у гарячих точках, зокрема на Кубі, в Анголі, В’єтнамі,
нагороджений бойовими орденами й медалями. Майстер спорту з
боксу, нині свої навички передає дітям – тренує молодих боксерів.
А ще він – голова благодійного фонду, що переймається проблемами соціально незахищених верств населення. Зокрема під його
керівництвом діють соціальні їдальні, функціонують спортивні
об’єкти, будуються церкви і монастирі тощо.

Валентин Брильов, Валерій Чех, Василь Лабунін, митрополит
Сонячногірсько-Клинської єпархії Марк, єпископ Слов’янський
Всеволод і Віктор Столяр під час зустрічі в Донецьку

Отаман тамтешніх козаків, серед яких переважно українці,
Валерій Чех – генеральний директор приватного підприємства з
пошиття спецодягу, одностроїв, засобів індивідуального захисту.
Своє призначення обидва українці вбачають у розвиткові козацького руху, зміцненні основ православ’я. Тому весь свій вільний
час присвячують благодійній діяльності, а прибутки вкладають
у богоугодні справи.
Гості з Росії виявили бажання організувати в Сонячногірську
осередок Українського Реєстрового Козацтва. На зустрічі вони
запропонували українським реєстровцям долучитися до роботи
благодійного фонду.
Детальніше про візит наших земляків читайте в наступному
номері «УК».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Фото автора та Тетяни Єрошенко

Непомітно робиться історія... На дрібнім шматочку свідомого живе чоловік:
на сьогодняшнім дні, бо вчорашній уже належить історії
Г. Хоткевич
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

№ 162 від «09» вересня 2013 р.

ПРО ФIНАНСУВАННЯ ТА ЧЛЕНСЬКI ВНЕСКИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«УКРАЇНСЬКЕ РЕЄСТРОВЕ КОЗАЦТВО» (УРК)

щодо Положення про фінансування та членські внески
1. Керівникам підрозділів Українського Реєстрового Козацтва всіх рівнів:
Наказним гетьманам ВГО УРК
Автономна республіка Крим — наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Франчуку
Анатолію Романовичу;
Західний регіон України — наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Кожану
Володимиру Дмитровичу;
Київський регіон України — наказному гетьману УРК із суспільно-політичних питань,
голові Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні, генералу армії УРК Карпенку
Олександру Федоровичу;
Приазовський регіон України — наказному гетьману УРК, генералу армії УРК Вашурі
Савелію Анатолійовичу.
Адміністраціям Гетьмана УРК у регіонах України
Адміністрація Гетьмана УРК в Автономній республіці Крим — заступнику Гетьмана
УРК в Автономній республіці Крим, генерал-полковнику УРК Шеремету Ігорю
Володимировичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Донбаському регіоні України — головному отаману УРК
у Донбаському регіоні України, генерал-лейтенанту УРК Столяру Віктору Всеволодовичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Закарпатській області України — маршалу козацтва Харуті
Федору Григоровичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Західному регіоні України — отаману Львівської обласної
козацької організації, генералу армії УРК Павлечку Василю Осиповичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Південному регіоні України — отаману Херсонської
обласної козацької організації, генералу армії УРК Капленку Євгену Анатолійовичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Північно-Західному регіоні України — отаману Рівненської
обласної козацької організації, генерал-полковнику УРК Цимбалюку Валерію Івановичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Приазовському регіоні України — генерал-полковнику
УРК Нефьодкіну Олександру Олексійовичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України — генералу армії УРК
Гриніву Василю Михайловичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Східному регіоні України — генерал-лейтенанту УРК
Пісковацькому Юрію Георгійовичу;
Адміністрація Гетьмана УРК у Центральному регіоні України — отаману Черкаської
обласної козацької організації, генерал-лейтенанту УРК Марченку Борису Андрійовичу.
Обласним козацьким організаціям ВГО УРК
Автономна республіка Крим ВГО УРК — головному отаману, генерал-полковнику УРК
Сисоєву Миколі Петровичу;
Волинська обласна козацька організація — отаману, генерал-полковнику УРК Карпюку
Роману Петровичу;
Вінницька обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Крижанівському Миколі Миколайовичу;
Дніпропетровська обласна козацька організація — отаману, генерал-майору УРК
Кошмаю Геннадію Володимировичу;
Житомирська обласна козацька організація — отаману, генерал-майору УРК Дроздюку
Олександру Миколайовичу;
Запорізька обласна козацька організація — раднику Гетьмана УРК, маршалу УРК Гончару
Анатолію Івановичу;
Івано-Франківська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Смачилу Михайлу Васильовичу;
Київська міська козацька організація — отаману, полковнику УРК Потеряєву Олександру
Івановичу;
Кіровоградська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Добрянському Ігорю Анатолійовичу;
Миколаївська обласна козацька організація — отаману, полковнику УРК Кутержинському
Максиму Вадимовичу;
Одеська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК Бельдієву
Сергію Борисовичу;
Полтавська обласна козацька організація — отаману, генерал-полковнику УРК Веньгеру
Олександру Богдановичу;
Севастопольська міська козацька організація — отаману генерал-майору Узбеку Сергію
Вікторовичу;
Сумська обласна козацька організація — отаману, генерал-майору УРК Губіну Олександру
Олександровичу;
Тернопільська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Комарницькому Iвану Васильовичу;
Харківська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК Федоряці
Олександру Дмитровичу;
Хмельницька обласна козацька організація — отаману, генерал-майору УРК Басистому
Юрію Віталійовичу;
Чернівецька обласна козацька організація — отаману, генерал-майору УРК Цюпаку
Ярославу Степановичу;
Чернігівська обласна козацька організація — отаману, генерал-полковнику УРК Лобасу
Петру Павловичу.
Окремим козацьким формуванням:
Лубенська Гетьманська дивізія особливого призначення iм. С. Наливайка — командувачу,
генерал-майору УРК Лапку Володимиру Олексійовичу;
Луцька окрема козацька дивізія УРК — отаману, генерал-полковнику УРК Божидарнику
Віктору Володимировичу.
Зарубіжним козацьким формуванням:
Представнику Гетьмана УРК в Австралії, майору УРК Крежаному Михайлу
Олександровичу;
Представнику Гетьмана УРК у Вірменії, генерал-полковнику УРК Торосяну Нверу
Суреновичу;
Главі Адміністрації Гетьмана УРК у країнах Балтії, генерал-полковнику УРК Паламарю
Володимиру Яковичу;
Головному отаману УРК Латвії, полковнику УРК Луговському Руслану Володимировичу;
Головному отаману УРК Естонії, полковнику УРК Гриньку Валерію Андрійовичу;
Главі Адміністрації Гетьмана УРК у країнах Євросоюзу, генерал-лейтенанту УРК
Тітієвському Олексію Володимировичу;
Представнику Гетьмана УРК у Португалії, генерал-майору УРК Уліссесу Роліму;
Представнику Гетьмана УРК у США, генералу армії УРК Керолу Дін Бейлі;
Отаману Угорщини, генерал-лейтенанту УРК Луговцову Олексію Миколайовичу;
Представнику Гетьмана УРК в Японії, генерал-полковнику УРК Йошихіко Окабе.
Керівникам підрозділів УРК в Україні та зарубіжжі довести до відома особового складу
своїх підрозділів Українського Реєстрового Козацтва Положення про фінансування та
членські внески ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» від 01.08.13.
2. Положення № 373/5 від 02.01.12 про фінансування та членські внески ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» вважати таким, що втратило чинність.
3. Керівникам організацій ВГО УРК подати в Генеральний штаб УРК списки козаків
своїх підрозділів, які порушують Статут ВГО УРК щодо сплати членських внесків, для
позбавлення їх військових козацьких звань та переведення до діючого резерву УРК.

1. Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво» здійснює
фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України та своїм Статутом.
2. Джерелом фінансування діяльності Українського Реєстрового Козацтва є:
— кошти від вступних і членських внесків;
— кошти, що утворюються зі спонсорської та благодійної допомоги;
— добровільні пожертвування членів Українського Реєстрового Козацтва,
інших юридичних та фізичних осіб;
— заповіти та внески приватних осіб, установ, підприємств як із України, так і з‑за
кордону.
3. Розміри індивідуальних внесків складають:
3.1. Вступних — 20 грн (на посвідчення);
3.2. Членських:
— рядового й сержантського складу — 5 грн на місяць;
— молодшого офіцерського складу (до капітана включно) — 10 грн на місяць;
— старшого офіцерського складу (майор, підполковник) — 20 грн на місяць.
Ці надходження залишаються в обласній організації і використовуються виключно для
проведення Статутної діяльності УРК.
Членські внески від звання «полковник» до звання «маршал» перераховуються на рахунок ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та складають:
— полковник — 30 грн на місяць;
— генерал-майор — 35 грн на місяць;
— генерал-лейтенант — 40 грн на місяць;
— генерал-полковник — 45 грн на місяць;
— генерал армії — 50 грн на місяць;
— маршал — 60 грн на місяць.
Банківські реквізити для перерахування:
Назва банку: ПАТКБ «Правекс-банк» м. Київ
Розрахунковий рахунок 26007799975474
МФО 380838 ЗКПО 26195805
Призначення платежу: оплата членських внесків.
3.3. Для щойно заснованих козацьких осередків тимчасово, на період становлення
до 1 року, дозволяється рядовому, сержантському і молодшому офіцерському складу УРК
замінити збір членських внесків передплатою газети «Україна козацька» із розрахунку:
1 газета на одного 1 козака (одну берегиню) за передплатним індексом: 08159.
3.4. Для зарубіжних представництв і формувань ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» розмір членських внесків для рядового й сержантського складу, молодшого офіцерського складу, старшого офіцерського складу (майор, підполковник)
встановлюється згідно рішення керівників зарубіжних представництв та узгоджується
з Генеральним штабом ВГО УРК.
Членські внески молодшого офіцерського складу та старшого офіцерського складу
(майор, підполковник) залишаються в організаціях і використовуються для проведення
Статутної діяльності.
3.5. Членські внески старшого офіцерського складу та генеральського складу складають:
полковник — 5 доларів США на місяць;
генерал-майор — 6 доларів США на місяць;
генерал-лейтенант — 7 доларів США на місяць;
генерал-полковник — 8 доларів США на місяць;
генерал армії — 9 доларів США на місяць;
маршал — 10 доларів США на місяць.
Ці надходження перераховуються на рахунок ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
Банківські реквізити для перерахування:
Назва банку: ПАТКБ «Правекс-банк» м. Київ
Розрахунковий рахунок 26007799975474
МФО 380838
ЗКПО 26195805
Призначення платежу: оплата членських внесків.
4. Кошти Українського Реєстрового Козацтва використовуються для здійснення
статутних завдань, проведення заходів, передбачених планами УРК, задоволення
організаційно-господарських потреб, утримання штатного персоналу.
Обласні (районні, міські) отамани (голови) розпоряджаються коштами своїх товариств
згідно з рішенням рад своїх товариств.
5. Генеральний скарбник разом із головним отаманом та Генеральним обозним
Українського Реєстрового Козацтва організовує та координує фінансово‑господарську
діяльність Українського Реєстрового Козацтва, звітує Гетьману Українського
Реєстрового Козацтва про роботу.
6.Генеральна контрольно-ревізійна інспекція здійснює контроль за надходженням і
витратою коштів Генеральним штабом та штабами всіх рівнів Українського Реєстрового
Козацтва.
7.Головний отаман організовує фінансово‑господарську діяльність Генерального штабу
та всіх його служб, звітує перед Гетьманом та, за його дорученням, — перед Великою Радою.
8. Обласні штаби виносять на розгляд обласної ради й ради обласної старшини проект річного бюджету та програму заходів і діяльності обласного товариства. Отамани
(голови) обласних козацьких товариств на обласних радах затверджують річні бюджети
після узгодження їх із Генеральним штабом Українського Реєстрового Козацтва.
9. Кошти у штабах кожного рівня використовуються на відрядження, одяг, оргтехніку,
рекламу, оренду приміщень, транспорту, засоби зв’язку, оплату комунальних послуг,
реалізацію програм та планів, утримання та забезпечення діяльності адміністративного
апарату, благодійну допомогу козакам і малозабезпеченим людям, військовослужбовцям,
студентам і учням, освітнім закладам, зміцнення матеріально-технічної бази козацьких
організацій, розвиток заснованих козацьких підприємств та господарств, видавничу
діяльність.
10. Відповідальність за облік коштів та майна несуть:
— за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий
контроль за витратою коштів у громадах (товариствах) Українського Реєстрового
Козацтва — скарбник громади, у Генеральному штабі УРК — головний бухгалтер;
— за облік, технічний стан, умови та якість зберігання, організацію експлуатації й
ремонту технічних засобів, будівель та майна в громадах (товариствах) і Генеральному
штабі УРК — заступники з тилу всіх рівнів.
Безпосереднє керівництво та загальний контроль за фінансово‑господарською
діяльністю здійснюють і несуть отамани; в Генеральному штабі — головний бухгалтер.
Головний отаман Українського Реєстрового Козацтва, генеральний обозний, генеральний скарбник, козаки і берегині, які отримали для виконання завдань своїх служб
у розпорядження кошти Українського Реєстрового Козацтва, разом із головним бухгалтером несуть відповідальність за їхнє використання згідно з вимогами чинного Законодавства
України.
11. Українське Реєстрове Козацтво, створені ним установи та організації зобов’язані
вести бухгалтерський облік, забезпечувати статистичну звітність, бути зареєстрованими
в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету обов’язкові платежі
в порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством України.

Начальник Генерального штабу ВГО УРК,
маршал козацтва В. А. МІХЕЄВ

Затверджую
Гетьман УРК А. І. ШЕВЧЕНКО
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То не вітер лине з поля, в придніпровській стороні,
То летить Сірко, як Воля, на буланому коні!
П. Ребро
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Вшанували легендарного Сірка
Пам’ять

Серед героїв українського народу, які уславили себе подвигами
заради неньки-України, яскравою зіркою сяє ім’я Івана
Дмитровича Сірка.
У 60–70‑ті роки ХVII ст. в Україні
не було популярнішої людини, ніж
легендарний кошовий Сірко. Про
це свідчить те, що вісім разів поспіль
Запорозька Січ обирала його кошовим отаманом. Під час чисельних
військових кампаній Іван Сірко
набув слави талановитого полководця. Воював нестандартними
методами, постійно демонструючи
особисту хоробрість, мужність,
відвагу та невтомну завзятість.
Майже 27 років він боронив Україну
від ворожих нападів, провівши загалом близько ста великих і малих
походів, здобувши в битвах 55 перемог. 1680 року, повернувшись із
переможного походу над ординцями, І. Сірко занедужав і поїхав
за десять верств від Січі на пасіку
в село Грушівку. 1 серпня його душа
відлетіла до Бога.
Пройшли століття, але вдячні
українці пам’ятають патріота
свого народу. Всенародною шаною
та любов’ю оточена могила Івана
Сірка, що височіє поблизу села
Капулівка Нікопольського району
на Дніпропетровщині.
Тому кожного року, в один із серпневих днів, на могилу Івана Сірка
приїздять з усієї України, Росії, країн
близького і дальнього зарубіжжя
козаки, вчені, шанувальники
українського героя.
Цього року урочистості були
особливими — відзначали 333‑і
роковини з дня смерті кошового
отамана. Чисельні делегації прибули
не тільки з України, а й із Болгарії,
Білорусі, Казахстану, Канади, інших

держав; приїхали представники
духовенства, керівники області, депутати Верховної Ради України. Серед
козацьких товариств виділялася
делегація реєстровців Софіївського
районного осередку УРК на чолі з
отаманом Анатолієм Качаном.
Дійство вражало своєю величчю.
Могила Івана Сірка, над якою височіє
його пам’ятник, уся була ввінчана
державними прапорами та козацькими хоругвами. По обидва боки
центральної алеї вишикувалася
почесна козацька варта. Праворуч від
кургану встановлено гармати та фальконети для урочистих сальв. Обабіч
розгорнулися пересувна художня
виставка «Шляхами козацької слави»
та фотовиставка «Будні і свята козацького лицарського ордена ім. І. Сірка».
Поруч — виставка козацької зброї та
обладунків капулівських козаків.
Перед початком дійства звучали пісні
про славні ратні подвиги українських
козаків, думи про Івана Сірка.
Урочистості зі вшанування пам’яті
кошового отамана Івана Дмитровича
Сірка відкрив народний артист
України Володимир Полубоярцев,
за козацьким православним звичаєм
вони розпочалися молебнем, який
провели священники Української
православної церкви.
Слово шани☻славетному
отаманові виголосили заступник голови Дніпропетровської
облдержадміністрації Р. Ботвінов,
голова Нікопольської☻райдержадміністрації С. Воронов, генерал-полковник
козацтва, член Національної Ради
козаків України О. Галдецький,

Реєстровці Софiївського районного осередку УРК вшановують Івана Сірка

представник козацтва Болгарії, генерал-полковник Хрісто Бояджиєв,
інші поважні гості.
Після промов відбулося покладання квітів від офіційних делегацій
облдержадміністрації та облради,
Нікопольської райдержадміністрації
та міськради, ради козацтва при
Дніпропетровській облраді, козацьких організацій та представників
громадськості.
Зворушливими поетичними рядками
привітав усіх помічник народного
депутата України Д. Шпенова Сергій
Бизов.
У ході урочистостей орденом
гетьмана Петра Сагайдачного було
нагороджено представника гетьмана
УРК у Дніпропетровській області,
генерал-полковника УРК Юрія
Засядьвовка. Юрій Іванович від імені
засновників ордена Івана Сірка озвучив клопотання перед українською

У Кульчиці –
до Сагайдачного

Село Кульчиці — батьківщина багатьох українських шляхетських родів. Зокрема, гетьмана, кошового отамана Війська
Запорозького Петра Конашевича-Сагайдачного та першого українського купця, солдата і перекладача Юрія-Франца Кульчицького.
Під час розкопок на території нинішніх Кульчиців виявлено поселення нового кам’яного віку. Історія цього села починається
з лицарів гербу Драго Сасів, які прибули на службу до короля Данила. А першу письмову згадку про село Кульчиці датовано
1284 роком — у привілеї князя Лева. Ще століття тому Кульчиці складалися з двох сіл — шляхетського та селянського. Різниця
між цими частинами була настільки принциповою, що представники кожної із них навіть порізно стояли в церкві.

Реєстровці Львівщини біля пам’ятника Петру Сагайдачному в Кульчицях

У селі Кульчиці Самбірського
району Львівської області, на малій
батьківщині гетьмана України Петра
Сагайдачного, 21 липня відбувся
черговий Міжнародний фестиваль «Кульчиці-Фест‑2013». Уже
традиційно серед його організаторів
і реєстрові козаки Галичини.
Цьогоріч колону реєстровців очолили козацькі генерали Василь
Павлечко і Василь Гринів.
У місцевій церкві настоятель
х р а м у, о т е ц ь І в а н в і д п р а в и в
молебень.
У присутності сільської громади Кульчиць, гостей-козаків
і з і н ш и х р е г і о н і в Ук р а ї н и ,
артистів, учасників художньої
самодіяльності та спортсменів краю
пройшли урочистості, під час яких
відбулася посвята в реєстровці.
Церемонію посвяти в козаки провели отаман Львівського обласного

церквою про можливість канонізації
славного сина українського народу,
легендарного кошового отамана
Запорозької Січі. Пропозиція знайшла
одностайну підтримку на раді отаманів
УРК.
Цього дня була укладена міжнародна
угода про співробітництво між козаками України та Болгарії. Представник
болгарського козацтва Хрісто
Бояджиєв нагородив болгарськими
нагородами засновників ордена Івана
Сірка.
А потім на тамтешньому «співочому
полі» відбувся обласний фестиваль
козацької пісні, музики, танцю та
народних ремесел.
Петро ДАЦЕНКО,
журналіст,
старший лейтенант УРК,
Дніпропетровська область
Фото автора
товариства УРК, генерал армії УРК
Василь Павлечко та генерал армії
УРК Василь Гринів.
За велику просвітницьку роботу і
розвиток сучасного козацького руху
в краї від імені Львівського обласного товариства УРК та Галицького
Ставропігійського козацтва їх
очільники Василь Павлечко та Ярослав
Кміть нагородили високою козацькою
відзнакою, орденом Гетьмана України
Петра Сагайдачного музей Петра
Сагайдачного, що діє у його рідному селі.
«Приємно, що це перша нагорода, якою відзначено роботу музею
по відновленню козацьких традицій
в Україні, і пов’язана вона саме з
нашим легендарним земляком», —
сказав, приймаючи почесну відзнаку,
його директор Богдан Сидор.
Фестиваль став справжнім святом
української козацької душі: виступали кращі танцювальні фольклорні
колективи України, відомі гурти
з Бразилії та Польщі, проходили
покази та майстер-класи українського
рукопашного бою «Гопак», козацькі
забави. Гості частувалися кулішем та
медовухою, слухали пісні у виконанні
українських народних колективів,
купували вироби народних умільців.
Окрім художньої програми,
присутні також побачили виступи
кінних вершників, що символізувало
силу давніх українських традицій.
Спеціально до події була виготовлена
сувенірна продукція.
Прес-служба Львівського
обласного товариства УРК,
Фото Романа Колодія

Україна в давній славі, в козацьких пригодах,
На заквітчаних левадах, в рідних синіх водах
Ю. Шкрумеляк
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Свято незалежності

ЗА ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНЦІВ
Реєстрові козаки і берегині
Васильківщини, що на
Київщині, взяли активну
участь у проведенні державних свят – Дня прапора
та Дня незалежності.
Цьогорічний 22 день народження молодої української
держави святкували урочисто, з піснями та відзнаками
кращих людей біля
пам’ятника Т.Г.Шевченку.

Першим своїх земляків із
державним святом привітав
міський голова Василькова,
заступник наказного гетьмана УРК у Київській
області, генерал-лейтенант
УРК Володимир Сабадаш.
Він запевнив присутніх,
що міська влада докладе
всіх зусиль, аби добробут
мешканців міста покращувався, зростала економіка,
утверджувалися засади
духовності й патріотизму.

У святкуванні Дня незалежності в Жовкві, що на
Львівщині, вже традиційно взяли участь реєстрові
козаки. На Вічевій площі, перед замком, в якому
нині розташовується міська ратуша, вони спорудили
курінь, встановили ікону Пресвятої Покрови, знамена,
булаву та козацькі шаблі, прикрасили місцину
вишитими рушниками й калиною. Зварили юшку та
смачний куліш, яким частували гостей.

Творімо власну Україну

Під час офіційного
відкриття куреня отаман Північно-Західного
міжрайонного козацького товариства УРК
Олег Попруженко та отаман Львівського міського
т о в а р и с т в а У Р К Та р а с
Чайківський зачитали наказ

чисельні козацькі делегації
реєстровців із Сокальського
та Кам’янкобузького районів
на чолі зі своїми отаманами —
Василем Нідзвіцьким та
Володимиром Роханським.
Після завершення
офіційної частини свята
присутні стали свідками

Козаки та берегині Київського обласного товариства УРК
бiля пам’ятника Т.Г. Шевченку в місті Василькові

генерал-полковник УРК
Віктор Книшев. Очільник
реєстровців Київщини
зокрема сказав: «Ще з часів
Київської Русі українці прагнули вільно жити, сповідувати
свої традиції та звичаї,
не сприймаючи поневіряння й
утиски. І вінцем багатовікової
боротьби кількох поколінь
наших співвітчизників є незалежна й соборна☻держава.

незалежності й надалі буде
головною рисою українських
реєстровців, покликаних
об’єднувати сили, що беруть
на себе відповідальність
за долю України, духовне
здоров’я її громадян».
За активну діяльність
на ниві відродження
духовності українського
н а р о д у, п а т р і о т и з м т а
відданість українській державі
На чолі колони реєстровців Львівщини Олег Попруженко,
Андрій Умрихін і Микола Пилипець

про присвоєння чергового звання «підполковник
УРК» та нагородили високою відзнакою «Срібний
козацький хрест» Остапа
Го л і н к у — к о м а н д у вача Жовківського загону
УРК. Того дня кавалерами
ордена «Бронзовий козацький хрест» III ступеня стали:

Покладання квiтiв до пам’ятника Т.Г.Шевченку вiд Київського обласного козацького
товариства УРК та мера м.☻Василькiв, генерал-лейтенанта УРК Володимира Сабадаша

Із теплими словами
привітання до громади звернулися виконуючі обов’язки
голів Васильківської
райдержадміністрації
Володимир Черпак і районної
ради Вадим Ляшок.
Те п л о п р и в і т а в у с і х
присутніх головний отаман
Київського обласного товар и с т в а В ГО « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво»,

День☻незалежності навічно
ввійшов у історію молодої
держави, став золотою
сторінкою її біографії, започаткував нову епоху в житті
українського народу. Сьогодні
ідея Українського Реєстрового
Козацтва щільно переплелася з духовним стремлінням
українського народу. Адже
козак — це патріот, воїн за духом.
Тож нехай прагнення волі та

Віктор Книшев вручив
Васильківському міському
голові Володимиру Сабадашу
грамоту Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва.
Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана
Київського обласного
товариства УРК,
м. Васильків,
Київська область

виступів спортсменів —
вихованців Богдана
Го л у б а т а В о л о д и м и р а
Роханського. До уваги
г л я д а ч і в в о н и п р е д с т авили прийоми Рукопашу,
Б о й о в о г о Го п а к а ,
різноманітні трюки:
ходіння по битому склу,
розбивання черепиці тощо.

Силу та витривалість демонструють майстри Бойового
Гопака Богдан Голуб і Тетяна Андрущак

берегиня, капітан УРК Віра
Павлова та заступник отамана
Жовківського районного осередку УРК, полковник УРК
Олександр Вербило.
Із привітаннями до козаків
та гостей, серед яких були
представники місцевої
влади, звернулися очільники
реєстровців Львівщини.
Варто зазначити, що
до Жовкви завітали

Опісля реєстровці
Львівщини частували
гостей козацькими стравами та напоями. Родзинкою
цьогорічного святкування
стали постріли з гармат.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Жовква,
Львівщина
Фото автора

Іду вперед - до витоків іду
Ю. Доценко
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Козацька педагогіка
У мальовничому куточку Азовського побережжя, – ДЗОіВ
«Райдужний», що в селищі Юр’ївка, втретє відбувся міжрегіональний
етнофестиваль «Козацька хвиля». Свято проводилося з метою залучення
дітей до своїх історичних коренів, навернення їх до моральних
цінностей предків, сприяння розвитку патріотизму, вивчення історії
українського козацтва.

ШУМИТЬ
«Козацька
хвиля»

При підготовці до фестивалю
в нашому таборі відбулося багато
цікавих і корисних справ: випускалися
стінгазети про історію козацтва, проводилися майстер-класи з виготовлення
оберегів і виробів із глини. Дітки
складали гасла, розучували українські
народні пісні, йшла підготовка до спортивних змагань, мистецьких конкурсів,
інтелектуальних вікторин.
Розпочався фестиваль гожого
серпневого ранку проходженням
уявного «експресу» станціями, які
діти власноруч прикрашали оберегами, ляльками-мотанками, тут же
відповідали на питання з історії
козацтва, виконували фізичні вправи.
Пообідньої пори до дітей завітали
гості — представники Українського
Реєстрового Козацтва, козаки й
берегині Народного ансамблю танцю
«Первоцвіт». Очільників реєстровців
Маріуполя, генерал-лейтенанта УРК
Володимира Книшенка, генералмайора УРК Олександра Білоконя і
полковника УРК В. Ковальова, одразу
обрали до суддівської колегії фестивалю.

джур. Завершилися спортивні змагання традиційним перетягуванням
линви.
Дівчатка-берегині вправлялися
у приготуванні вареників. Кращих
куховарів оцінювала берегиня УРК,
старший лейтенант УРК В. Степкіна
Багато радісних моментів було
на нашому фестивалі, не лише самі
учасники, а й дорослі зарядилися
позитивними емоціями.
За підсумками, кращим визнано
курінь «Райдужні козачата» (отаман
Микита Дмитрієв); курінь «Козацька
сила» (отаман Андрій Чуменко) став
другим, а курені «Запорозька Січ»
і «Молоді козачата» поділили між
собою третє місце. Усі учасники свята
отримали солодкі призи й особливі
козацькі нагороди від українських
реєстровців.
Від козацьких очільників
завідувач ДЗОіВ Ігор Павлюк отримав символічну булаву й подяку.
А всім отаманам, а також козачатам куренів‑переможців подарували
ікони, дипломи, сувеніри.

Реєстровці Маріуполя з учасниками межрегіонального фестивалю «Козацька хвиля»

Основну програму фестивалю
відкрила група прапороносців, які
внесли державний прапор України
та козацькі знамена. Після виконання державного гімну пройшов
парад команд-куренів. А потім були
веселі, азартні, цікаві змагання, творчі
конкурси: танцювальний, пісенний,
на краще загонове гасло, на силу та
спритність.
Зокрема, командам пропонувалося
вразити ціль тенісним м’ячиком,
виштовхнути колодою з кола
супротивника чи «збити яструба» —
накинути покотьоло на козацький
спис, збити папаху козацьким батогом. Відбулися конкурси козацьких

«ДОРОГА НА МОРДХАЙМ — 2013»
Історія і сучасність

Листи-подяки від Українського
Реєстрового Козацтва були вручені
співробітникам дитячого оздоровчого закладу, які сприяли у підготовці
та проведенні заходу: старшому
вихователю ДЗОіВ «Райдужний» —
Я.☻Щеголь, керівникам Палацу
творчості І.☻Гончарову і С.☻Свистуновій,
завідувачці костюмерної Л. Заставській.
Свято закінчилося, проте добра
традиція, започаткована українськими
реєстровцями, продовжується.
До зустрічі на «Козацькій хвилі — 2014!»
Олена ПЛОТНІКОВА,
методист ДЗОіВ «Райдужний»,
Приазов’я

Уже три роки у м. Кривому Розі діє молодіжна організація УРК «Клуб
історичного фехтування та моделювання «Град Крицевий», яка за цей час
уже встигла не один раз приємно здивувати мешканців півмільйонного міста
яскравими показовими виступами. Намагаючись популяризувати історію
середньовіччя і розвіяти найодіозніші міфи, нав’язані далеко не ідеальною
сучасною шкільною програмою, хлопці та дівчата з «Граду Крицевого» намагаються постійно вдосконалюватися у відчутті середньовічного духу. Як же
проходить сам цей процес? Адже сучасній людині важко осягнути всі аспекти
життя середньовічної людини з його небезпеками і турботами. На допомогу
«Градівцям» та їх однодумцям у цьому приходить рольове моделювання.
Рольова гра під назвою «Дорога
на Мордхайм‑2013» за мотивами
містичного середньовіччя і книг
Вільяма Кінга та Натана Лонга
пройшла під Кривим Рогом.
Організаторами її виступило
керівництво молодіжної організації
«Клуб історичного фехтування та
моделювання «Град Крицевий» під

по руці й картах, живою музикою,
танцями. Та й їхні яскраві костюми
запам’ятовувалися і виокремлювали їх із‑поміж інших гравців.
Увечері цирк перетворився на концертний майданчик, де відбулися
середньовічні розваги для народу —
ляльковий театр, еквілібристика
з вогнем (фаєр-шоу), а також

Генерал-полковник УРК Юрій Засядьвовк дає настанови учасникам
лицарського турніру

патронатом представника Гетьмана
УРК, генерал-полковника Юрія
Засядьвовка. На ці заходи було
запрошено до півсотні учасників
українських клубів Києва,
Дніпропетровська, Харкова,
Хмельницького, Енергодара.
Брати участь у такій грі — це ніби
читати книжку, одночасно впливаючи на всі описані події. Це світ,
сповнений таємниць, містичних і
політичних загадок, і кожен гравець
сам вирішує, чим йому займатися.
Сама ідея випливла з прив’язки
сюжету книг Кінга і Лонга до пізнього
середньовіччя з притаманним йому
контрастом страху і небезпеки,
розкошів і слави.
Кожен учасник гри має певні
обов’язки. Наприклад, підготувати
відповідний костюм, дотримуватися правил та образу. Для такого
відпочинку потрібно спочатку добре
попрацювати і підготуватись —
ролі розподіляються щонайменше
за місяць до початку дійства. Якщо
хочеш приміряти на себе роль солдата з міської сторожі, то потрібно
забезпечити себе необхідним одягом
та зброєю. Шляхтич не може бути
вдягненим у звичайні білі штани
та сорочку, бо інакше не отримає
своїх привілеїв на грі. Відповідні
костюми забезпечують уявність
середньовічної атмосфери. Отже,
це певна суміш аматорського театру,
турніру і туристичного походу — кожному знайдеться заняття до душі.
На цьогорічному заході був
присутній мандрівний цирк із
«далеких земель» — наші друзі
з першого криворізького театру
вогню «Arm Knot» влаштували
справжній карнавал із гаданням

запалювалися безпечні для лісу
холодні піротехнічні фонтани.
Натовп із задоволенням спостерігав
за дійством, щиро радів ляльковій
виставі, учасники аплодували і
підбадьорювали артистів.
Продовження «Дороги на Мордхайм» у планах наступного року. Багато
хто з гравців приїздить на кожен проект, щоразу доповнюючи костюм і
образ свого героя. Зі свого боку вдосконалюються й правила, сюжетне
наповнення та антураж заходу.
«Клуб історичного фехтування та
моделювання» планує організувати
ще декілька показових виступів для
мешканців Кривого Рогу. Також
у планах і уроки живої історії для
учнів шкіл міста. Таким дійством
учасники клуба привносять практичний елемент у вивчення історії
маленькими криворіжцями, щоб діти
менше «зациклювалися» на нудному
гортанні підручника, мали змогу
подивитися на «справжній» одяг,
обладунки та зброю тих часів.
Молоді люди, які мають цікаве,
активне, пізнавальне захоплення,
допомагають реалізувати його своїм
товаришам із інших міст, займаючись організацією масових заходів,
заслуговують на підтримку влади
і суспільства. Адже молодь, яка
цікавиться історією, туризмом,
живою музикою і нетривіальним
мистецтвом, створює позитивний імідж своєму місту, області та
державі.
Ігор ДИРДА,
лейтенант УРК,
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровщина
Фото автора

Діліться з людьми кращим, що у вас є,
Цього ніколи не буде достатньо –
Все рівно діліться найкращим, що у вас є.
Мати Тереза
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–14)

Все это уже было в моей жизни:
И было у меня белое на черном,
И было у меня черное на белом,
И было у меня черное на черном,
Когда я почувствовал любовь
Бога в своем сердце,
И стало у меня белое на белом.
Автор
ГЛАВА 2

БОГ ЕСТЬ ЖИЗНЬ
«Вот, я сегодня предложил
тебе жизнь и добро, смерть
и зло… Во свидетели пред
вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь
и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твое» (Втор. 30,
15; 19).
Отец, Ты — есть Жизнь.
Жизнь — это движение.
Атомарная структура любой
молекулы живой клетки тоже
живая. Микромир может
соединяться с макромиром
с помощью энергии жизни.
Энергия жизни помогает
разуму человека создавать
алгоритм управления движением нематериальных
и материальных веществ,
принципы их поведения,
самообучения и приспосабливания к внешним условиям.
Жизнь — это духовный
огонь и свет, кто-то должен
сжигаться, чтобы дать жизнь
другим. Я — Солнце — сжигаюсь и поддерживаю жизнь
в Солнечной системе. Закон
жизни в космосе построен
на самопожертвовании. Я —
человек, я сжигаюсь ради
духовного роста других людей.
Я сжигаюсь ради увеличения
любви, которая приближает
нас к Господу.
Бог жертвует от Себя жизнь.
В жизни материи всегда есть
начало, но конца нет, она
вечна. Жизнь всегда сохраняет
информацию о своем начале.
Откуда появилась жизнь,
кто передал движение
мертвому пространству
в бесконечности?
Жизнь сначала обнаруживается на микроуровне.
Эти живые микроуровни
составляются в духовное
и материальное тело человека
на макроуровнях.
Анализ предложенного
определения «Бог» раскрыл
нам лишь некоторые характерные признаки жизни.
Этот анализ позволяет сделать вывод, что Бог передает
жизнь неживой материи. Он
есть безграничный источник
жизни, у Него есть эта жизнь,
поэтому Он может давать ее
кому пожелает. Современная
наука не может предложить
людям однозначное определение того, кто такая жизнь.
В связи с тем, что мы еще
не знаем, кто такая жизнь
в нематериальном мире, где
находится источник жизни,
предлагается определение термина «жизнь» рассматривать
только в материальном мире
и в нашем измерении времени

и пространства. Попытаемся
установить, чем отличается
живое химическое соединение
атомов и молекул от такого же,
но искусственно созданного
сочетания таких же атомов
и молекул. Напомним, что
наименьшей частью носителя
и репродукции жизни на Земле
является клетка. Искусственно
созданная клетка может быть
точной копией живой, но она
будет не живой, а мертвой.
Выдвинем гипотезу: там,
где есть жизнь, есть Бог. Если
я верю в жизнь — я верю в Бога.
Бог — есть Жизнь. Если жизнь
возникла в нематериальном
или в материальном мире, ее
уничтожить уже невозможно.
Жизнь продолжает свое
существование вечно! Можно
уничтожить материальные
носители жизни в одном измерении пространства, но жизнь
перейдет из этого измерения

энергия Солнца концентрируется в другой вид энергии.
Материя, из которой построено
дерево, является носителем
энергии и информации о генетическом составе этого дерева,
природных условиях, в которых
оно росло.
Но если мы это дерево,
например, сжигаем, то оно
превращается в материю
другого вида, вновь в электромагнитную энергию: свет,
тепло, радиацию, а возможно,
и в другие виды энергий, которые нам сегодня неизвестны.
На эти новые носители переходит вся информация о жизни
этого дерева с самого начала:
от первого ростка до момента
сжигания. Энергия, возникшая при горении дерева, вновь
начинает влиять на состояние других веществ, и с этой
энергией снова передается
вся накопленная информация

ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА

Мы должны помнить о великой ценности нашей жизни на
Земле, потому что жизнь, рожденная на Земле, — это начало
жизни человека в вечности.
Жизнь рождается на Земле
и затем существует вечно.
Господь дает Свою жизнь
эмбриону человека при его
зарождении, в момент соединения мужской и женской
половых клеток (рождение
души). Этот подарок Господа
не имеет цены. В начале земной
жизни закладываются основные категории существования
человека во Вселенной: вера
и любовь, добро и зло, интеллект и духовность, разум
и мудрость. Именно от них
в значительной степени будет
зависеть будущая жизнь конкретного человека не только
на Земле, но и в вечности.

Автор у святих водах Йордану, поруч із місцем хрещення Ісуса Христа

в другое, на другие материальные носители. В соответствии
с физическими законами
материю также невозможно
уничтожить. При попытке ее
уничтожения она переходит из
одного состояния существования в другое. Поскольку жизнь
есть Бог, то уничтожить жизнь
невозможно.
Для объяснения этого
утверждения рассмотрим
такой тривиальный пример.
Из брошенного в землю семени
вырастает дерево. Оно берет
питательные вещества из
земли, из них строится листва.
В листьях происходит фотосинтез за счет энергии света от
Солнца или от искусственных
источников. Вследствие фотосинтеза создается вещество, из
которого строятся корень, ствол
дерева, ветви, листья и т.п. Так
электромагнитная энергия
Солнца, или другого источника
света, которая тоже является
материей и проявляется как
свет, являющийся электромагнитной волной в диапазоне от
200 до 800 Å (ангстрем) и одновременно фотонами, переходит
в другой вид материи, превращаясь в дерево. Можно сказать:

о солнце и дереве. Так, в соответствии с законами физики,
материя и информация вечно
переходят из одного состояния
в другое, поэтому уничтожить
их невозможно.
Если человек родился
и получил в подарок жизнь,
то эту жизнь уничтожить тоже
невозможно. После смерти
современного тела человека
жизнь переходит с носителя, которым является наше
материальное тело, на другой материальный носитель,
имеющий энергетическую
природу, например, в электромагнитную волну. Дальше
процесс трансформации
материи и передачи жизни
продолжается вечно. Поэтому
мы можем утверждать, что
человек — вечное существо,
потому что носителем жизни
является Бог, который вечен.
Бог может забрать жизнь,
которую Он передал человеку,
к Себе, но это не уничтожение
этой жизни — она продолжается в Боге. В материальном
мире, там, где существуют
пространство и время, также
может существовать вечная
жизнь.

Жизнь человека на Земле
длится около 100 лет, и эти 100
лет — лишь миг в сравнении
с миллиардами лет и тем более
с бесконечностью времени.
Но в этот миг складывается
характер человека, его способности, формируется любовь
к Богу, вера в Него и вера
Ему, духовность, любовь ко
всему живому, формируется
интеллект, формируется чувство прекрасного, в частности
формируется Творческий
Человек. В течение земной
жизни человек сознательно
выбирает свой путь в будущее.
Это путь духовности, света,
любви и добра или путь тьмы
и зла. Бог через земную жизнь
и смерть Своего Сына дал нам
возможность выбрать вечную
жизнь.
Поскольку информация
и знания, формирующиеся
сознанием человека, нематериальны, как и Бог, они тоже
вечны. Информация и знания — как и жизнь: если они
возникли, уничтожить их уже
невозможно. При уничтожении они переходят с одного
материального носителя на
другой. Поэтому человек

является, с одной стороны,
нематериальным существом,
с другой же — материальным.
Если человек реально ощущает присутствие Бога и Его
воздействие на себя, то это
свидетельствует о том, что
нематериальный Дух с помощью материальных носителей
влияет на органы чувств человека. Человеческие органы
чувств могут воспринимать
только лишь влияние материальных веществ. Поэтому
нематериальная информация и знания могут быть
переданы и восприняты органами чувств человека только
лишь с помощью материальных физических полей
и материальных носителей
информации.

КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
СОЗНАНИЕМ
Современной науке известны
четыре физических поля,
существующие в нашем мире:
гравитационное, мощных
взаимодействий — ядерное,
слабых взаимодействий и электромагнитное — магнитное
и электрическое. С точки
зрения квантовой теории
существуют квантовые поля.
Сейчас учеными создается теория единого поля
Вселенной.
Если взять во внимание
гипотезу, что в природе больше
нет полей, то нужно искать
механизм взаимодействия
Бога и человека с помощью
этих 4 полей. Из которых
отбросим сразу два, которые не
могут действовать на больших
расстояниях, — это поле мощных ядерных взаимодействий
и поле слабых взаимодействий.
Рассмотрим два физических
поля, с помощью которых
может реально происходить
общение человека с Богом.
Это гравитационное и электромагнитное поля.
Рассмотрим возможность
общения человека с Богом
с помощью гравитационного поля, которое действует
между любыми материальными объектами на любых
расстояниях. Чем больше
масса взаимодействующих
объектов, тем больше сила,
притягивающая один объект
к другому. Например, приливы
и отливы Мирового океана
происходят в основном как
результат взаимодействия
массы Луны, массы Земли
и массы Мирового океана. Человек ощущает
гравитационное поле как
силу, притягивающую его
к Земле. Если бы Бог общался
с человеком☻с помощью гравитационного поля, то каждый
человек реально бы чувствовал
это притяжение к Богу, как
притяжение к Земле. Правда,
необходимо заметить, что
некоторые люди реально ощущают свое притяжение к Богу.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я
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Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали незабутні лицарі
оружної боротьби за українську державність 1917-1920-х років,

Від Медвина через Лисянку – до Старої Буди
Репортаж у номер

Козаки й берегині УРК із Київщини та Черкащини у Медвині
під час вшанування героїв Медвинської республіки

ВКЛОНИВСЯ ТРИЧІ ЗЕМЛЯКАМ
Так сталося, що під час
заходу тричі падав портрет із
зображенням сліпого кобзаря.
«Це не портрет падав додолу,
це наш земляк Антін Митяй
тричі вклонився до землі
людям, які сьогодні зібралися
його вшанувати, бережуть
пам’ять про нього», – влучно
зазначив у своєму виступі
уродженець Медвина, головний диригент Донецького
національного театру опери та
балету імені А.☻Солов’яненка,
народний артист України
Василь Василенко. Він висловив сподівання, що пам’ятний
знак буде не лише на могилі, а
й на місці народження видатного земляка.
Творчої хвилі заходу додали
талановиті жінки. Берегині
Українського Реєстрового
Козацтва, поетеси Зоя Ружин
і Валентина Войцехівська
майстерно декламували
авторські вірші, а Людмила
Ященко заспівала пісню.
Патріотичний дух нащадків
героїв Медвинської республіки
і гостей села підняв виступ
заслуженого бандуриста
України Тараса Силенка.
А ось перший генеральний
суддя українського козацтва
Володимир Гарбуз☻висловив
побажання, щоб сучасні

повернення історичної правди,
чим і переймаються сьогодні
реєстровці Черкащини,
зокрема Лисянського полку
УРК, та закликав усіх небайдужих долучатися до цієї справи.
Віддаючи належне постаті
Антона Митяя, пан Олександр
зазначив, що «з мрії учасників
повстанського селянського
руху постала наша Україна».

Центральної Ради та за повернення своїх прав. За це і віддали
своє життя, за вільну Україну!
Загальна кількість селянповстанців у Звенигородському
та Таращанському повітах
часом сягала 30-40 тисяч осіб.
Символічно, що саме в цей
час у Лисянці, як і сьогодні,
базарювали: серед галасу
продавців, покупців та худоби
виступав сліпий козак-бандурист Антін Митяй, закликаючи
до боротьби за національні та
соціальні права…».
Невеличке село Стара Буда
у Звенигородському районі.
Скоріше, великий хутір.
Така кількість людей буває
тут хіба що на традиційні
післяпасхальні поминальні
дні, коли з’їжджаються всі сини
і дочки, онуки і правнуки, щоб
пом’янути своїх спочилих у Бозі
родичів. До честі тамтешньої
громади, на сільський цвинтар
вийшли всі мешканці Старої
Буди – від найменшого до

відкриваючи мітинг-реквієм,
отаман Чекаського обласного товариства УРК Борис
Марченко. – Враховуючи те,
що в Медвинському повстанні
брали участь і жителі сусідніх

який загинув у селі Семенівка
Лисянського району, встановлено пам’ятник. Тож
увіковічення постаті легендарного кобзаря Антона
Огійовича Митяя – свідчення

Покладання квітів до могили учасників селянсько-козацького
Звенигородського повстання 1918 року

сіл Гути, Боярки, Писарівки,
Хиженець Лисянського
району, козаками товариства було прийнято рішення
увіковічити пам’ять героїв.
І ми свого слова дотримались завдяки реєстровцям
Олександру Гаврилюку, Олегові
Ганжі, Ірині Майдаченко та

поваги до наших земляків,
які поклали голови за ідею
незалежності і свободи в 19171920-х роках».
Громадянську панахиду та
освячення могили провели
священики УПЦ КП, отці
Миколай (Бондарчук) з
Лисянки, Михайло (Гуменюк)

Козаки й берегині УРК біля могили легендарного козакабандуриста Антона Митяя

ЧЕРЕЗ ЛИСЯНКУ - ДО БУДИ
Далі шлях учасників вшанувань проліг до Лисянки, де
відбулося покладання квітів до
могили учасників селянськокозацького Звенигородського
збройного повстання 1918-го
року.

найстаршого. Місцеві жителі
щиро дякували краєзнавцям,
що знайшли місце поховання Антона Митяя, а
реєстровцям – за впорядкування території, встановлення
величного пам’ятника сліпому
кобзарю-патріоту.
«Відновлення справжньої
історії про події та героїв
національно-визвольних
змагань 1917-1921-их років –
серед☻пріоритетних напрямів
краєзнавчої роботи реєстрових
козаків Черкащини, – сказав,

Вірш, присвячений звенигородським і лисянським повстанцям
прочитала берегиня УРК Валентина Войцехівська

Сергію Буравльову перевидано
книгу Івана Дубенця «Горить
Медвин», а на могилі козакабандуриста Антона Митяя,

і Миколай (Кравчук) із
Борисполя, Василь (Месич)
із Чигирина, Ярослав (Лемеха)
з Медвина.

Земляки Антона Митяя Петро Листопад і Василь Василенко
прийшли вклонитися його могилі на цвинтарі села Стара Буда

реєстровці, як правонаступники і послідовники славних реєстрових козаків, стали
ініціаторами військової служби в
запасі, що практикується у багатьох розвинених країнах світу.
Завершив мітинг у Медвині
ініціатор заходів, радник
отамана Черкаського обласного товариства УРК, полковник УРК Олександр Гаврилюк.
Він наголосив на важливості
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«Радянська історія
весь час тлумачила, що
повстання тривало під
гаслами більшовиків. Проте
це не так, – сказав у виступі
краєзнавець, наказний полковник Лисянського полку
УРК Олександр Гаврилюк.
–Повстанці☻боролися
за повернення здобутків
української революції, викладених у останніх універсалах

Учасники велелюдного мітингу біля могили Антона Митяя в селі Стара Буда

буде найкращою пошаною до світлої пам’яті її,
до великого чину їхнього життя…
С. Петлюра
А потім над могилою сліпого
кобзаря Митяя, над вагітними
стиглим колоссям нивами
полинула козацька дума «Ой,
під Медвином». Кобзар Тарас
Силенко символічно нагадав
своєму старшому колезі-співцю
Антону Митяю про те, що його

голова Медвина Петро
Листопад, письменник, автор
роману «Шабля на комісара»
Євген Стеблівський,
співачка Людмила Ященко.
Усі вони внесені до реєстру
Лисянського козацького
полку УРК.

Священики УПЦ КП проводять громадянську панахиду на
могилі Антона Митяя

справа жива, передавши привіт
свободолюбивому українцеві з
вільної, омріяної ним України.
Біля могили також виступили президент історичного
клубу «Холодний Яр» Роман
Коваль, поетеса, берегиня
Лисянського козацького полку
УРК Валентина Войцехівська,
відомий краєзнавець із Тального,
заслужений працівник культури України Вадим Мицик. А
потім сільський голова Медвина
Петро Листопад та директор
Богуславського районного
музею Петро Гогуля висипали на
могилу кобзаря землю, привезену з малої батьківщини героя.
«Здійснилася моя найбільша
мрія, – сказав Петро Гогуля.
– Знайшлася могила Антона
Митяя. Кілька років поспіль я
приїжджав на це місце, і лише
потім воно мені відкрилося».
Пан Петро закликав мешканців
Старої Буди зберегти грушу, що
росте біля могили кобзаря☻–
саме завдяки їй краєзнавцю
вдалося віднайти місце поховання Антона Огійовича.

А ПОНАД ТІКИЧЕМ…
Велелюдні заходи продовжилися в селі Бужанка Лисянського
району. У затінку березового
гаю на березі мальовничого

А потім господарі частували
гостей смачним козацьким
кулешем та неперевершеною
лисянською юшкою. Того дня
козаки-реєстровці показали, що
не голослівні гасла й розваги є
їхніми пріоритетами. Крім усього
іншого, вони провели етнофестиваль «Понад Тікичем».
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лисянського меду – отримала
півторарічна онучка капітана
УРК Юрія Цимбала Марійка.
Н а т х н е н н и к з а х о д у,
полковник УРК Олександр
Гаврилюк проінформував про
хід започаткованої козаками
Лисянського полку УРК акції
«Козацький прапор навколо
світу» і подякував за участь у
ній товаришів, які розгорнули
полотнище УРК вже в 30-ти
країнах світу.
Отаман Черкаського обласного товариства УРК Борис
Марченко зачитав накази про
присвоєння чергових козацьких звань та нагородження
козацькими відзнаками
реєстровців, що сприяли
встановленню пам’ятника
і організації заходу – Олега
Ганжу, Юрія Камуза, Олега
Хоменка, Олександра Мовчана,
Олександра Вельбівця, Олега
Макушенка, Миколу Кравця,
Андрія Вознюка та інших.
Орденом УРК «Бронзовий
козацький хрест» III ступеня
і почесною козацькою грамотою нагороджено радника
отамана Черкаського обласного
товариства УРК, головного
редактора газети «Черкаський
край» Тетяну Калиновську. За
суттєву допомогу в організації
та проведенні заходу очільник

Співає берегиня УРК Рімма Хромцова

Переможниця конкурсу «На кращу вишиванку» Марійка
з хрещеною мамою Анастасією Коряк

Зі щирим словом про кобзаря до громади звернувся
заслужений працівник культури України Вадим Мицик

Його ведуча, заслужений діяч
культури України Зоя Ружин
запрошувала на сцену відомих
в Україні митців: кобзаря Тараса
Силенка, берегинь – співачок
Рімму Хромцову і Людмилу
Ященко, поетесу Валентину

Над Старою Будою звучить дума «Ой, під Медвином»
у виконанні Тараса Силенка

Тікича відбулася церемонія
посвяти в реєстровці, яку
провели наказний гетьман УРК
Олександр Карпенко, голова
адміністрації Гетьмана УРК в
Центральному регіоні України
Борис Марченко та його заступник Василь Вовченко. Цього дня
лави Українського Реєстрового
Козацтва поповнило 22 козаки і
берегині, серед них – сільський
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Войцехівську. Свої пісні дарували присутнім підполковник
УРК Юрій Панчишин, майор
УРК Михайло Вербіцький,
талановита донька сотника
Моринської сотні УРК Олега
Мамая – Аміна. У рамках фестивалю було проведено конкурс на
кращу вишиванку. Глядацькі
симпатії, а відтак і головний приз – банку запашного

реєстровців Черкащини подякував генерал-лейтенанту УРК
Василю Вовченку, який прибув на
свято на чолі численної делегації
реєстровців Вінниччини, та
козакам-побратимам Київщини,
їхньому очільнику - головному
отаманові Київського обласного товариства УРК Віктору
Книшеву.
Подібні заходи носять не
лише просвітницький, виховний, але й об’єднавчий характер. Цю думку висловили козаки
Вільного козацтва, які прибули
на захід зі Звенигородщини,
Олег Голуб і Вадим Сизов,
ставши активними учасниками
козацького свята. Приємно
було почути і добре слово
на адресу газети «Україна
козацька», інформаційного
спонсора дійства на оспіванім
нашим великим земляком
Тарасом Шевченком Тікичі.
Завершився захід радою
Лисянського полку УРК, на
якій було обрано отамана
цього козацького підрозділу.
Лисянські козаки полковницький пернач довірили Віктору
Колодяжному.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Медвин-Лисянка-Стара БудаБужанка-Кам’яний Брід,
Київщина-Черкащина
Фото автора

Реєстрові козаки Олег Мамай, Олег Голуб і берегиня УРК
Ольга Шіптенко

Головний редактор «УК» Антін Бобир із президентом
історичного клубу «Холодний Яр» Романом Ковалем

Полковник УРК Віктор Крючков (ліворуч), берегиня УРК
Тетяна Калиновська та генерал-лейтенант УРК Борис Марченко

Усе в короваї красою бринить!
З. Ружин
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Із короваєм – до Кобзаря
Свято незалежності

За доброю традицією на річницю незалежності України МГО «Земляцтво Придніпров’я»,
очолюване громадською діячкою, поетесою, заслуженим працівником культури України,
берегинею Українського Реєстрового Козацтва, генерал-майором УРК Зоєю Ружин, вшановує
пам’ять Кобзаря в Каневі на Тарасовій горі проведенням акції «Обніміться ж, брати мої...».

Реєстровець Василь Притула покладає вінок до монумента
Т. Шевченку (автори вінка Зоя Ружин і Василь Вовченко)

«Подібні акції ми
проводимо регулярно з
1998 року. Організаторами
свята традиційно виступають Канівська міська
держадміністрація, Асоціація
фермерів України. Цьогоріч
до заходу активно долучилися
представники Українського
Реєстрового Козацтва
Центрального регіону
України під орудою генерал-лейтенанта УРК Бориса
Марченка, — розповідає пані
Зоя. — Хотілося б відзначити,
що в усі часи міські голови
міста на Дніпрі Володимир
Фролов, Василь Коломієць і
нинішній, великий патріот і
подвижник Віктор Ніколенко
підтримували і надавали
всебічну допомогу проведенню урочистих заходів».
Напередодні державного
свята в Києві, в «Експоцентрі
Україна» проходила загальнодержавна виставкова
акція «Барвиста Україна».

На ній, зокрема, різні
області України презентували короваї, випечені з
борошна нового врожаю.
Саме там виникла ідея передати диво‑паляниці для
вшанування Т. Г. Шевченка
в передювілейний рік. І
ось 24 серпня представники земляцтв
Дніпропетровської,
Рівненської,☻Житомирської, Львівської,☻ІваноФранківської, Чернігівської,
Тернопільської, Вінницької,
Миколаївської, Черкаської,
Кіровоградської областей
принесли на Тарасову гору
красені-короваї, в яких –
слава рідної землі, сила,
багатство і героїчна праця
українського народу.
«Цим актом, ми вирішили
відкрити цикл заходів
із відзначення ювілею
генія і пророка світового
українства», — говорить Зоя
Ружин.

Численну делегацію із дивовижно красивими і смачними
експонатами біля підніжжя
Та р а с о в о ї г о р и х л і б о м сіллю зустрічали виконувач
обов’язків міського голови
Канева Анатолій Леонтьєв
і його заступник Микола
Москаленко.
З вітальним словом
до присутніх звернулася
керівник делегації Зоя
Ружин, а координатор від
Рівненського земляцтва Інна
Ященко вручила господарям
коровай. Урочисто і велично
несли український хліб
на Тарасову гору. До могили
великого Кобзаря його вдячні
нащадки поклали квіти й
вінок, власноруч виготовл е н и й о ч і л ь н и ц е ю М ГО
«Земляцтво Придніпров’я»
з колосся Вінницької
землі. Його спеціально
привіз заступник голови
адміністрації Гетьмана УРК
в Центральному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Василь Вовченко.
Ур о ч и с т о с т і в і д к р и л а
заступник генерального
директора Шевченківського
Національного заповідника
Світлана Брижицька.
Теплими, щирими словами
присутніх привітав виконувач
обов’язків міського голови
Канева Анатолій Леонтьєв.
Отець Володимир провів обряд
освячення короваїв та благословив товариство на добрі
справи.
А потім ЗояРужин прочитала
власний вірш «Канів славетний». Поетеса зосередила увагу
присутніх на тому, що саме
в переддень ювілейної дати
Тарас виступає об’єднуючою,

У День незалежності батькові нації Т. Шевченку від вдячних
нащадків - український коровай

консолідуючою силою народу
України, і тому ми приходимо
до нього з найдорожчим —
святим хлібом!
Понад сивим Славутою
велично-звитяжно линула
пісня «Реве та стогне Дніпр
широкий» у виконанні
Ніжинського народного
фольклорного хору «Червона
калина» під керівництвом Раїси
Пузирьової. На завершення
учасники дійства скуштували
запашного чернігівського
короваю. Черкаську паляницю
було передано співробітникам
музею.

пісні «Україно моя» (слова Зої
Ружин, музика — Олександра
Бабкова) у виконанні фольклорного колективу «Червона
калина» з Чернігівщини.
«Хочу висловити подяку
в. о☻міського голови Анатолію
Л е о н т ь є в у, п р а ц і в н и к а м
Шевченківського
національного заповідника,
в. о. міського голови м.☻Ніжина
Олегу Кірсанову, а також представникам областей, які взяли
участь в акції «Обніміться ж,
брати мої…», — зазначила
натхненниця свята, берегиня
УРК Зоя Ружин. —☻А короваї

Із квітами і хлібом - до Великого Тараса

Берегиня Українського Реєстрового Козацтва Зоя Ружин (із портретом Т. Шевченка)
із артистами Ніжинського народного фольклорного хору «Червона калина» на Чернечій горі

Ук р а ї н ц і т а г о с т і з ‑ з а
кордону ще довго милувалися дивовижними витворами
рук українських хліборобів і
пекарів, що створювали неповторну картину слави нашої
землі та її народу. Як, власне,
зачаровувалися і величним
краєвидом, що відкривався
на могутній Дніпро, безкраї
лани і кручі з Чернечої гори.
Для учасників свята
залами музею Т. Г. Шевченка
було проведено змістовну,
пізнавальну екскурсію. По її
завершенню відбувся святковий обід, під час якого дарували
свої виступи артисти й творчі
колективи. Кілька власних
віршів майстерно прочитав представник Канівської
держадміністрації Микола
Москаленко. Із захопленням
слухачі зустріли прем’єру

ми вирішили☻передати
до
новоствореної
в Міжрегіональному вищому
професійному училищі
з в ’ я з к у, о ч о л ю в а н о м у
сподвижником, головою
Коростенського відділення
земляцтва Житомирян
Василем Петровичем,
експозиції на честь 200‑річчя
від Дня народження
Т. Шевченка. До речі, саме
в цьому навчальному закладі
постійно проводяться міські
та всеукраїнські методичні
зібрання працівників освіти
України».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»
м. Канів,
Черкащина
Фото прес-центру МГО
«Земляцтво Придніпров’я»

Ми ніколи не знайдемо спокою,
поки не відшукаємо свій втрачений шлях
Д. Білий
Є під самісіньким серцем
Росії, у Тульській області,
село Монастирище. У його
центрі стоїть старовинна
церква з червоної цегли,
п о р у ч , н а м а й д а н ч и к у,
застигли протитанкові
«їжаки» з залізничних рейок,
що залишилися ще з часів
Другої світової війни, нагадуючи про останній рубіж
оборони, далі нього відступати
було не можна. Бо за ним —
найнадійніший арсенал Росії,
Тула, а за нею — серце країни
Москва. За селом величаво
несуть свої води Батько Дон і
його притока ніжна Непрядва.

— Вірю, — охоче відповів
Олег Павлович. — Тризуб —
символ не новий. У всі часи
його поважали.
— Я не лише про тризуб
говорю. Я саме про цей тризуб,
саме про таку інтерпретацію.
А вона індивідуальна, належала конкретній особі. Й лише
їй.
— Це він сам тобі сказав?
— Хто?
— Лицар. Ратоборець.
— Майже. Ти, пане докторе,
не гірше мене знаєш, що
зображень тризуба не одна
сотня й не дві, й усі вони
суттєво різняться між собою.
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«М», «І», «У» та з іншими.
Поглянь-но, будь ласка.
Сподіваюся, ти не заперечуватимеш, що це кирилиця?
Олег Павлович прискіпливо
подивився й упевнено сказав:
— Безсумнівно, кирилиця.
Його колега продовжив
перегляд:
— А ось срібний кубочок.
Із такого пили вино, а то й
просто воду. Зверни увагу
на клеймо. Схоже на наше?
— Схоже, — погодився Олег
Павлович і відразу ж запропонував, — давай накладемо
зображення одне на інше. Все
й з’ясується, в усякому разі,
ідентифікуємо символи між
собою.
— Так я й збирався зробити.

притаманна була надзвичайна віро- й етнічна
терпимість. У родинних
похованнях трапляються
чоловік-християнин і дружина
іншого☻віросповідання.
— Але поясни мені,
н е о с в і ч е н о м у, з в і д к и
на Правобережжі Дінця,
у степовій зоні, та ще й
за ординських часів взялися
русичі.
— Ми вважаємо, що це
були пізні бродники.
Хоча чому тільки пізні?
Поселення було засноване
ще в домонгольські часи. Є
ще одна цікава обставина:
всього за півтора кілометра
від поселення цих буцімто
бродників знаходилося

Давай мерщій фотоапарат.
Поважні науковці по молодечому взялися за справу. Вони
ще раз сфотографували клеймо
на новій знахідці, підібрали
потрібний масштаб і наклали
зображення одне на друге.
— Не може такого бути, —
в один голос вихопилося
в археологів. Зображення

ординське містечко, й вони
мирно співіснували.
— Але звідки там узявся
руський княжич? Символ,
як не крути, князівський.
Рюрикового роду. Можливо,
ці речі були просто трофеями?
— А ти у них спитай.
— І спитаємо! Тільки трохи
перепочину. Бодай одну ніч.

наклалися так, що контури
повністю співпали. Такого
не очікував не тільки Олег
Павлович, але й сам Павло
Олегович. Клеймо на кубку
з Придінців’я й на стремені
з Куликового поля ставилися одним чеканом. Першим
вийшов із стану глибокого
здивування Олег.
— Павле, опиши детальніше
те поселення, його мешканців.
— Знаєш, Олеже, щодо
того поселення, у мене
в самого більше запитань,
ніж відповідей. З упевненістю
можу повідомити лише невелику дещицю. Поселення
було поліетнічним й поліконфесійним, але переважно
там жили християни.
Слов’яни, русичі. Мешканцям

Донець прудко вився між
могутніми берегами так, що,
здавалося, хотів утекти в безкраї
дикі степи або видертися на сиві
гори, які стражем нависли над
його водами. І якщо степи
навесні нехотя приймали його
холодні обійми, то крейдяні
гори не відступали ні на крок.
Іноді річці вдавалося обрушити
крутий берег, але ставалося таке
не скрізь і не частіше одного
разу на сторіччя, а на місці
полеглого стража негайно
поставав новий, ще крутіший
та неприступніший. А Донець,
хрещений батько степів, ніс
води далі й далі, до Дону,
а разом із ним до самого
Синього моря.

ТАЇНА КРИЦЕВОГО СТРЕМЕНА

Їхні береги вкриті окремими
густими лісками з низькорослих широколистих дерев.
Між берегами річок і селом
розкинулося широке поле,
вкрите суцільним зеленим
килимом польових трав, що
смакують поодиноким козам і
молодим телятам. Споконвіку
називається воно Куликовим.
Понад шість віків тому те поле
стало символом мужності та
звитяги, перемоги й свободи.
На південь від Куликового
поля у ті далекі часи починалося Дике Поле, що між
Дніпром та Доном тягнулося
до Чорного й Азовського морів.
Поруч із церквою розташувався музей Куликовської
битви, де можна ознайомитися
з історією цієї доленосної
події, обладунками та зброєю
середньовічних давньоруських
та монгольських лицарів, побачити фрагменти археологічних
розкопів, рельєфні плани
знаменної сутички.
В одній із зал музею, яскраво
підсвіченій люмінесцентними
лампами, біля невеличкого
стола стояли два науковціархеологи, давні, ще зі
студентських часів, приятелі.
І хоч їх давно розкидала
по світу доля, волею якої
Олег Павлович опинився
на Донеччині, а його
тезка «навиворіт», Павло
Олегович — у Тулі, проте
вони, друзі й однодумці,
доволі часто бачилися
н а н ау к о в о ‑ п р а к т и ч н и х
конференціях, різноманітних
семінарах і в «полі», в умовах
археологічних експедицій.
Вони схилилися над свіжою
археологічною знахідкою,
крицевим стременом, що,
на відміну від кольчуги, яка
найчастіше «спікалася» під
вантажем століть у безформну
однорідну масу, вберегло
в собі невеличку, почорнілу
від часу срібну вставку. Коли
знахідку помили й почистили,
на ній можна було розібрати
чітке зображення половини
тризуба, а друга половина
символу була стилізована під
слов’янські літери «В» та «Р».
Першим уголос заговорив
Павло Олегович:
— Хоч вір, хоч не вір, але
я вже бачив таке клеймо.

І не тобі пояснювати, що
це не випадковість. Отже,
переглянемо мою колекцію,
в тому числі й із берегів Дінця,
в середній його течії. Простіше
кажучи, з Донецького кряжу.
— Стій, стій. Які ще тризуби
зі степового Придінців’я? Там
Руссю, наскільки мені відомо,
не пахло.

Бродники. Малюнок

— Русі не було, а русичі були.
— Ти, друже, мені ребуси
не накручуй. Говори ясніше.
— За хвилину на власні
очі все побачиш — з цими
словами Павло Олегович
розкрив свій ноутбук і почав
розшукувати потрібні файли
й папки, а знайшовши, став
пояснювати:
— Оце, пане Олеже,
Донецький кряж, що
починається, як ти пам’ятаєш,
безпосередньо від правого
берега Сіверського Дінця.
А це розкопки тамтешнього
середньовічного поселення.
Тут зустрічаються фрагменти
кераміки зі слов’янськими
літерами. Як, наприклад,
на денці тарелі літери «В» та
«Р», а є ще клейма з літерами

ІІ

У густих травах надбе режного степу паслися
коні — невтомні працівники,
звитяжні воїни, витривалі
мандрівники й безкорисливі
годувальники своїх гордовитих господарів-степовиків
із обвітреними обличчями й
блискучими розкосими очами.
На краю донецького степу,
над високою, в декілька
сажнів, кручею, розкинулося
невеличке містечко, укріплене
з боку степу невисоким валом
і огорожею з круглих колод.
Це був форпост Золотої Орди,
де мешкало кілька сотень
степовиків.
Униз за течією річка робила
ч е р г о в и й п о в о р о т. Н а д
її звивом берег опускався
полого, та за три-п’ять
кроків різко обривався вниз
до річки, проте не глибше,
ніж на півтора сажня. Із
часів хазарських тут розташовувалося інше укріплене
містечко. Жив там мирний
у мирні часи й войовничий
у бранне лихоліття люд,
який називали бродниками.
Зараз містечко виглядало
так, наче війна не торкалася
його ніколи. На річці завзято
рибалили чоловіки, а жінки
в поселенні готували їжу,
лагодили старі й плели нові
рибацькі снасті. За містом
підлітки пасли худобу: вівці,
корови, кози, і тільки табун
коней пас чабан, який давно
вийшов із підліткового віку.
Коней було значно менше,
ніж у ординському табуні,
бо коні в бродників не мали
такого широкого призначення, як у їхніх сусідів.
У поселення час від
часу прибували нові люди:
задніпровські русичі, московські
селяни, половецькі християни,
життя яких через постійні
утиски ставало нестерпним.
Траплялися вірмени, поодинокі
караїми, які залишили рідні
міста в пошуках безпеки й
кращої долі. Останнім часом
траплялися дружинники, бояри
й навіть особи князівської
крові з Литви й Москви, що
в них великокнязівська влада
відібрала вотчини та уділи. Від
Дністра до Дону були розсипані
великі й малі поселення
«вільного люду», як вони себе
називали. Поява в них княжичів
і дружинників вдесятеро посилювала військову потужність
містечок, оскільки ті, зазвичай,
мали військовий досвід.
Із них бродники тепер
обирали своїх князів.
З ординцями стосунки
складалися непросто. Після
кількох кривавих сутичок,
недавні вороги тут, як майже
і скрізь, «уклали вічний
мир». Його умови були
простими, зрозумілими й
взаємовигідними: не нападати один на одного, чинити
спільний опір у разі нападу
третьої сили. Крім того, бродники зобов’язалися виряджати
в ординські походи половину
всіх своїх кінних воїнів у металевих обладунках, зі зброєю та
запасним конем для дальніх
переходів.
(Далі буде)
Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
член Національної спілки
краєзнавців України
м. Красноармійськ

№ 15-16 (205-206) серпень 2013 р.

12
С и д і р Те м н и й м а в
відчайдушну вдачу і
неспокійний характер: був
некерований, над усе любив
свободу, тож і жив на свій
розсуд. Та, попри складний
норов, ніякої шкоди людям
не завдавав. Народився він
1882 року в Грушківці, що
вмостилася на самій межі
Холодного Яру. Село було
велике. Хатки його розтягнулися вздовж річки Косарки і
по ярах та їхніх відгалуженнях.
Темних у Грушківці жило
багато. Розрізняли їх за вуличними прізвиськами — Біди,
Гончарці, Задепи, Оселедці,
Галайди, Блохи …

сміливому чоловікові, коли
в герці зійшлися мільйони.
На здивування односельців і
урядника, повернувся додому
Сидір повним Георгіївським
кавалером у званні штабскапітана. «Усі його груди були
обвішані хрестами і медалями», — згадували люди.
Виходить, що доброго чосу дав
він германцям на фронті.
Очевидно, Сидір був
чоловіком шанолюбним, бо
полюбляв пройтися селом
у мундирі — при всіх своїх
нагородах. Тепер сільський
у р я д н и к м ус и в с т а в а т и
«во фрунт» і віддавати йому
честь, ніби якомусь генералові.

Без сумніву, у нас здобуття національних прав пізніш трапиться,
але в міру того, як національна свідомість буде ширитися в маси,
переховуючись, знімав їх
лише в разі небезпеки бути
впізнаним. Так, однієї ночі
1922 року він прийшов у вітряк.
Щоб не привертати уваги
людей, вирішив зняти нагороди. Несподівано один із
хрестів випав із рук. Як не шукав
його Сидір — у пилюці,
дерті, смітті, — а не знайшов.
Б у в і з т о г о д у ж е о п е ч алений. Аж 1931 року, коли
на місці млина колгосп ім.
Мануїльського розорав поле,
Микола Федорович Дінець
(онук Явдохи, сестри Сидора)
в ріллі знайшов хрест і від
матері дізнався історію цього
«Георгія».

Герої національно-визвольних змагань

СВІТЛИЙ ОБРАЗ

Репресії проти холодноярців
не зупинялися ніколи, але
найстрашнішими вони були
в першій половині 1920‑х років
і після вбивства Сергія Кірова.
Під чергову хвилю у 1930‑х
роках потрапили насамперед ті, хто боровся проти
червоних зі зброєю в руках.
Дісталося й родичам учасників
визвольної боротьби, навіть
дітям. Ув’язнили й юну Зіну,
дочку Сидора. Чекісти допитувалися, де переховується
батько. А що вона могла знати,
коли ледь його пам’ятала?
Із тюрми Зіна вже не вийшла:
о д ні люди казали, щ о її
закатували на слідстві, інші
стверджували, що дівчину
повісили чекісти, а може, й
сама наклала на себе руки.

СИДОРА ТЕМНОГО
Мати Сидора, Ольга Біда,
була родом із Мельників, що
по той бік Холодноярського
лісу. Рід її називали Бідами.
Це ймення прижилося і
в Грушківці. Народила вона
своєму чоловікові Іванові
Артемовичу вісімнадцятеро
дітей: Харитона, Варивона,
Сидора, Юхима, Карпа,
В ус т ю , Я в д о х у, С т е п а н а
(пізніше його прозвали
Галайдою), Гаврила, Касяна,
Василя, Полікарпа (прозваний
Гончарцем, бо одружився з
жінкою на прізвище Гончар),
Віктора, Самійла (Оселедця,
бо носив чуб оселедцем),
Артема, Максима, Левка,
Василя (Блоху)… Зростали
діти на кутку Орличина.
Сидір неодноразово нехтував призовами до російського
війська. Місцевий уряд ник і жандарми з Кам’янки
полювали за козаком, щоб
спіймати і побрити-таки
у москалі. Та хлопець добре
знав Холодноярський ліс, що
оточував Грушківку з трьох
сторін. У ньому і ховався,
коли надходив час чергового
призову…
1905 року у селі було
неспокійно, зокрема застрайкували робітники цукрового
заводу. Хтозна, може, і Сидір
був причетний до протестів☻—
хіба з неспокійним,
волелюбним характером
людина могла відсиджуватися
в затінку, надто коли односельчани борються за свої права…
До германської війни він
безвиїзно перебував у рідному
селі. На батьківській землі
розжився, збудував великий дім. Хоч і називали їхній
рід Бідами, а брат Степан із
біди вибрався, ще до війни
ставши міцним господарем.
Мав понад 20 десятин землі,
худобу, коней, реманент, двох
постійних батраків і чимало
сезонних працівників…
Коли почалася Перша
світова війна, Сидір
пішов‑таки захищати «царя
і атєчєство». Не личило
відсиджуватися по лісах

Не раз урядник, виструнчившись, козиряючи, поворотом
голови проводжав його. І лише
тоді, як Георгіївський кавалер
віддалявся, міг іти далі.

17 серпня 1921 року Сидір
Темний разом із отаманом
Яковом Мамаєм-Щирицею
піддався на московську
амністію. Що це таке Сидір

Загинула вона у Знам’янці
чи у Білій Церкві. Очевидно
одне: донька погибла через
батька, сотника Холодного
Яру Сидора Темного. А він

Сучасний вигляд села Грушківка Кам’янського району Черкаської області

1918 року Сидір одружився
з місцевою красунею Мотрею
Карюкою. Про неї відомо
лише те, що мала сестру Варю.
На початку 1919‑го у подружжя
народилася дочка Зіна. Вона,
як і мати, відзначалася неабиякою вродою…

ВІД ЧЕРВОНИХ — ДО СВОЇХ
Якийсь час Сидір був
у Красній армії (напевно,
1919 року під час запеклої
боротьби проти денікінців).
Невдовзі покинув її лави і
пішов у гайдамаки до Василя
Чучупаки. Очолив 3‑тю
пішу сотню Першого куреня
Холодного Яру, став членом
Холодноярського повстанкому. Про сотника Темного
кілька разів згадував Юрій
Горліс-Горський у романі
«Холодний Яр».
Існує припущення, що
Сидір і в гайдамаках ходив із
«Георгіями» на грудях. Навіть

відчув одразу. У Кам’янку
його, жорстоко побитого
аж до непритомності, везли
через усю Грушківку. Дружина
Мотря знала, що чекало на її
чоловіка… Від пережитого вона
збожеволіла. Її нібито забрали
до психіатричної лікарні. І слід
цієї нещасної жінки загубився…
А Сидорові поталанило
втекти з‑під арешту. Та потім
він знову попався… Його
арештовували знову й знову,
але щоразу він рятувався.
Перебуваючи в полоні, Сидір
зазнав жорстоких тортур.
Д о ч к у З і н у, ш в и д ш е
за все, взяв хтось із рідних зі
Знам’янки. Принаймні звідти
вона у 1930‑х роках приїжджала
д о р і д н і в Гр у ш к і в к у.
А батьківський дім, побудований ще до германської війни,
похмуро стояв із забитими
навхрест вікнами. Напевно,
заходила Зіна на подвір’я, де
колись бавилася дитиною…

у цей час жив на Донщині
під чужим ім’ям і прізвищем.
Мав іншу дружину. Працював
у радгоспі, але в передовики
не вибивався, не хотів потрапити на сторінки газет, боявся,
що хтось упізнає. Усі роки
не розлучався з наганом.
1934 року хату Сидора
в Грушківці розібрали і перенесли на територію дитячого
притулку, що діяв до початку
Другої світової війни…

І РІДНИХ ЛИХО ЗАЧЕПИЛО
Репресії не минули й інших
Сидорових родичів. 1933 року
померли від голоду брат
Гаврило та його син Василь…
Зі слів Галини Петрівни
Цвіркун, 1930 року народження, відомо, що її матір,
Софію Степанівну Темну
(племінницю Сидора та першу
дружину повстанця Платона
Те м н о г о ) , д о в г о т я г а л и
на допити в НКВД. Чекісти

хотіли вибити свідчення
про колишнього чоловіка,
хотіли, щоб вона розповіла
«про його контрреволюційне
м и н у л е » . То ж о б р а ж а л и ,
погрожували. Та жінка весь час
відповідала: «Не був, не знаю,
жив зі мною дома».
Софію відпускали, щоб
знову вдосвіта приїхати за нею
якоюсь кумедною машиною
(мабуть, це був воронок).
А вдома в цей час ревіла
негодована і непоєна худоба,
кричало птаство. Бувало,
що на тиждень її викликали
2–4 рази. Назад добиралася
пішки, траплялося, й поночі.
Часто поверталася з Кам’янки
разом із Платоном. Він уже і
сам пропонував їй розповісти
все, що знає, аби самій врятуватися. Але вона завжди
відмовлялася.
Пізніше Платон не раз
дякував Софії за стійкість
на допитах у НКВД, завдяки
цьому він залишився живий.
А от другу дружину Платона
(Дусю-гайдамаку) на допити
не тягали, хоч у селі добре
знали, що вона козакувала
в Холодному Яру. І не тільки
знали, а й боялися її. Тоді вона
їздила на сірому красивому
коні, в сірій смушевій шапці,
сірому короткому жупані,
чоловічих штанях, чоботах,
із карабіном і шаблюкою.
Казали, що її шабля не ржавіла.
Коли під час Другої світової
війни на Дон прийшли німці,
Сидір повернувся в рідне
село. Родичі були вражені:
вся його голова — у великих
ґулях. За його словами, це
залишилися сліди катувань
у ЧК: поголивши голову, його
прив’язували, а тоді з певним
інтервалом капали на тім’я
холодну воду…
Сидір жив у Єлизавети
Оксентівни Донець (Дінець)
та у свого племінника Федора
Вустимовича Дінця. Часто
провідував Платона Темного
та його Дусю, Сергія Апілата,
рідше — Олександру, дружину
брата Гаврила, який загинув
під час Голодомору 1933 року.
Зайшовши якось до Сергія
Апілата, він застав там ще чотирьох хлопців, котрі служили
в поліції, — племінника
Антона Карповича Темного,
Дениса Шкурата, Клима
Курноса і Григорія Дяченка.
Під час спільної випивки
виник конфлікт. Іван Березюк
стверджував, що на ідейній
основі. Сидір, мовляв, засуджував хлопців за те, що пішли
в поліцію, а ті пообіцяли йому
помститися. З тих пір він жив
у постійній напрузі.
Якось Темний відпочивав
у хаті Єлизавети Дінець.
Раптом почувся тупіт. А спав
він завжди дуже сторожко — як
заєць. Миттєво прокинувшись,
рвонув у сіни, щоб вискочити
надвір. Та було пізно. Хлопці
вибили двері і вистрелили
в нього. Куля потрапила у ліве
плече, роздробивши кістку…
Поранення було тяжким,
хірург Модестов у косарській
лікарні мусив ампутувати
Сидорові руку.
У 1942 (чи 1943) році
у Грушківку приїжджала його
друга дружина з Дону, але
у них щось не склалося, і вона
поїхала додому…
Зрозуміло, що Сидір не раз
ходив до лісу. І хоча скарбницю 3‑ї сотні, закопану під

і тут будуть забезпечені народові права культурно-національного життя.
В. Антонович
дубом, не знайшов, проте
відшукав сховок золота зі
своєю часткою. З ним пішов
він до Платона. Було це, коли
німці відступали, а «червоні
визволителі» наступали.
Платон злякався і сказав, що
через Сидора його посадять,
тому й прогнав, заборонивши
ще коли-небудь приходити
до його хати. Після цього
Ти х и й п е р е й ш о в ж и т и
до Тетяни Костівни Апілат,
1903 року народження. Так
закінчилася дружба бойових
побратимів і родичів — Сидора
і Платона. Золото ж переходило з рук у руки, доки
його не проїли далекі родичі
Платона і Тетяни Костівни.
А «Загинайко» Ананій, батько
Трохима і Григорія Апілатів,
на золото, добуте його синами
в гайдамаках, купив у лісника
Гречаного двоповерховий
будинок і землю у Заїчиному
яру. Та невдовзі той дім
спалили червоні…
А було це так. Козака 3‑ї
пішої сотні полку гайдамаків
Х о л о д н о г о Я р у Тр о х и м а
Апілата командир винищувального загону Лопата
полонив у лісі. Привели
Трохима до будинку, нещодавно купленого його батьком.
У матері запитали, чи її то син.
Вона злякалася, сказала, що
ні. Трохим присовістив її,
що від нього відмовилася.
Далі повезли його в Кам’янку,
а потім у Черкаську ЧК.
А батьківську хату підпалили…
До 1948 року сотник жив
у Грушківці під власним
прізвищем. Влада до нього
спочатку не чіплялася з огляду
на те, що він став жертвою
німецької поліції. Подальша
доля Сидора (від 1948‑го
до середини 1960‑х років)
не відома. Існує неперевірена
версія, що його було ув’язнено
нібито за доносом другої
дружини.
До рідного села він повернувся 1965 чи 1966 року, коли
йому вже було за вісімдесят,
щоб покласти свої кістки
у рідну землю…
Планида Сидора — це типова
доля української людини
(ще з часів Першої світової),
яка внаслідок поразки
своєї Батьківщини у війні
за незалежність стала вигнанцем, тріскою (за висловом «ліс
рубають — тріски летять»).
Перемога окупантів позбавила
його всього: дружини і дочки,
хати, рідного села.
Хоча більшість родичів
відцуралися Сидора, все ж
у селі пам’ять про нього як
батька закатованої доньки
і чоловіка збожеволілої
дружини залишилася добра —
за його героїзм, простоту і
громадянську позицію в часи
війни.
До останнього дня свого
життя Сидір Темний був
упевнений у тому, що зробив
правильний вибір, ставши
до лав борців за Українську
державу, сподіваючись, що
Україна здобуде незалежність
і стане розвиненою державою.
Зі слів дружини його брата
Гаврила, Олександри Темної,
яку він дуже поважав, мабуть,
і за те, що завжди допомагала
йому, відомо: у різні роки
свого життя, в тому числі
за часів брежнєвщини, він їй
часто повторював: «Побачиш,
Олександро, наступить час,

коли ця влада щезне і прийде
та, за яку ми проливали кров.
Україна стане вільною, і
буде своя держава. Може,
не діждемося ми, та доживуть
твої діти чи онуки».
Олександра переповідала
це своїй дочці Хтодорі. Цю
розповідь чула й Марія
Романівна Апілат, тітка Івана
Березюка, яка йому все це й
розповіла.
Перша дружина Сидора
Мотря збожеволіла від
пережитого, вона мала
подругу — Олександру
Феофанівну (пізніше
Хромову). У Саші було багато
світлин дореволюційної пори
й 1917–1920‑х років. Серед них
були й фото Мотрі та її рідних,
а також Сидора. Очевидно, все
це щезло, хоча надія відшукати
їх ще не згасла…
Останні роки життя Темний
мешкав у Тетяни Костівни та
у Степаниди Рибалки. Хоч
і мав він уже 88 років, та,
здається, жив би ще і жив.
Але потрапив у дорожньотранспортну пригоду, сильно
травмувався і невдовзі зачах.
Помер Сидір Іванович
Темний 14 січня 1968 року
у рідній Грушківці. Спочив
у хаті, в якій виросли
холодноярські повстанці
брати Апілати та їхня сестра
Дуся. Поховали його там же,
в Грушківці. Могила, на жаль,
не збереглася.
«Людська оцінка гайдамаків
неоднозначна, — стверджує
двоюрідний правнук Сидора
Темного Іван Березюк. —
Від нейтральної (більшість)
до негативної (бандити) і
рідко — позитивної». Саме
через це родина Зінкевичів
відштовхнула від себе Гната
(холодноярського сотника —
Ред.), навіть згадувати не хотіли
про нього — бандит і все!
«Так було і з Сидором Темним
у пору брежнєвщини, —
писав Іван Березюк. — Йому,
на жаль, серед рідні місця
не знайшлося і тепла дісталось
дуже мало. На жаль… Я його
пам’ятаю… Мені тоді було
років десять-дванадцять. Але
шкільне виховання змушувало
мене сприймати цю людину
негативно…»
Іван Тимофійович Березюк
вважає, що погане ставлення
селян Грушківки до гайдамаків
викликане, перш за все, кровопролиттям, вчиненим у селі
якимись синьожупанниками,
які проходили через село. Вони
грабували, ґвалтували, вбивали.
Хто вони такі, ніхто не знав, але
бандити вдягнені були в сині
жупани. Мені особисто чомусь
згадується чекістський загін
батька Вернигори, переодягнений у гайдамацькі строї…
А скільки таких каральних
батальйонів вишукувало
жертв по селах, щоб задовольнити свою ординську спрагу
крові та ще й дискредитувати
національно-визвольний рух?..
І все ж більшовики частіше
діяли відкрито. Вони
вбивали, палили і ґвалтували,
як правило, не ховаючись і не переодягаючись
у гайдамаків. Чому ж досі
грушківчани ходять вулицями, названими на честь
катів нашого народу?
Роман КОВАЛЬ,
історик, письменник
м. Київ

До козацької читальні
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п’ять біографій»

У квітні цього року побачила світ книжка Романа Коваля з серії «Отаманія ХХ ст.» «Чорний
Ворон: п’ять біографій». Це збірка документальних нарисів про отаманів, які боролися за
волю України в добу Української Народної Республіки і мали одне повстанське псевдо –
Чорний Ворон.
У кожного з Чорних Воронів
своя доля, проте історики
та краєзнавці часом творять
збірний образ, вносячи плутанину. Тож автор і вирішив
подати ці біографії окремою
книжечкою з надією, що
відтепер не буде плутанини.
Назви розділів подано
за географічною ознакою:
«Чорний Ворон із Піщаного
Броду», «Чорний Ворон із
Жовтих Вод», «Чорний Ворон
із-під Товмача», «Чорний
Ворон із Криворіжжя»,
«Чорний Ворон із Поділля».
Автор художнього роману
«Залишенець» Василь Шкляр
за прототип свого головного героя взяв біографію
Івана Яковича Чорноусова —
Ч о р н о г о В о р о н а з ‑ п і д Палітурка книжки «Чорний Ворон: п’ять біографій»
Товмача. Рядки з вірша п е р е к л а д у к р а ї н с ь к о ю
Мабуть, так можна сказати й
саме цього отамана взято Антоніни Литвин народної про інших Чорних Воронів —
пісні «Чорний ворон».
за епіграф до книжки:
смаглявих із лиця, вибухових
Нарис про Чорного Ворона і безмежно хоробрих у бою.
Тоді ненька-Україна наc всіх
(Чорногузька) з Піщаного
пошанує,
Перша презентація книжки
Як по її широких ланах козак Броду Роман Коваль завершує відбулася навесні цього року
так: «З іншого тіста він був під час книжкового ярмарку
запанує.
У книжці вміщено також зроблений, не з такого, як « Га й д а м а ц ь к и й к р а й »
вірші Володимира Стецюка, його односельці. Напевно, Бог у с. Медведівці ЧигиринО л ь г и С т р а ш е н к о т а домішав туди хмелю, і тісто ського району.
Володимира Вознюка про вийшло смагляво‑запашне,
Чорного Ворона (Миколу вибухове. Хмільний запах
Прес-служба історичного
Скляра з Жовтих Вод) та його відчуваю і досі».
клубу «Холодний Яр»

Звенигора Євгена Стеблівського

У навколишніх☻селах поблизу
Черкас, Звенигородки,
Чигирина, Шполи, Сміли,
Кам’янки було сформовано дві-три бойових сотні,
в кожному повіті — козацький
кіш або полк — от звідки ця
сила! 70 000 збройних козаків,
найбільш ідейних і відданих
справі, організували Вільне
козацтво для підтримки
молодої Української республіки
в 1917–1918‑му роках. І тільки
незграбне керівництво уряду,
страх перед власним народом і
намагання верхівки по-доброму
домовитись із більшовиками
призвели до роздроблення цієї
сили, страшної кровопролитної
боротьби наодинці.

Роман Євгена Стеблівського «Звенигора. Повстанці.
Шабля на комісара» – це перший історичний бойовик про
невідомі й трагічні події Звенигородсько-Таращанського
повстання 1918 р. на території Центральної України.
У романі вимальовуються могутні дійові сили Вільного
козацтва, яке стихійно продовжило в 1917-1921
роках традиції Наливайка, Хмельницького, Залізняка
і Гонти. Підписуючи книгу, пан Євген зазначив, що
вона☻– автобіографічна, кожне слово, кожна думка в ній
пройшли не лише через розум, а й через його серце й душу.
У р е з у л ьт а т і —
У «Звенигорі…» йдеться
трагічна поразка й про славний Перший
всього повстанського зимовий похід української
руху.
армії під проводом генералів
У р о м а н і й д е Омеляновича-Павленка
м о в а п р о в а ж к і й Юрка Тютюнника, які
і к р о в о п р о л и т н і майстерно зуміли вивести
бої організованих військо, оточене з трьох боків
українських армій, більшовиками, Денікіним
полків і дивізій — і поляками, з «трикутника
проти більшовиків, смерті» — і вихором пройденікінців, німець- шлись тилами червоних і
к и х , п о л ь с ь к и х , білих фронтів, звільняючи
англійських, фран- цілі області.
цузьких, грецьких
Художньо описуючи події
інтервентів. І в цих боях тих трагічних, опалених
н а й а к т и в н і ш у р о л ь кров’ю часів, автор закликає
відігравали саме козацькі прокинутися українців від
з ’ є д н а н н я , с т р а ш н а д л я летаргійного сну, позбутися
ворогів козацька кіннота. ядучого марева брехливої
«Нехай загинемо всі ми — але р а д я н с ь к о ї п р о п а г а н д и ,
з нашої крові повстануть нові назавжди вбити в собі звичку
герої!» — таким було козацьке вічного рабства і сподівається,
гасло у найбезнадійніших що вже наші внуки відчують
битвах. Докладно описані себе великою й вільною
маловідомі бої, наприклад — нацією.
на станції Бобринська, де
Для цього вони повинні
звенигородськими коза- знати, якими сильними були
ками була повністю знищена наші предки. Для цього комусь
8‑тисячна червона армія треба бути сильним сьогодні!
Муравйова — того самого,
який повбивав хлопців під
Саврадим СОНЬКО,
Крутами і влаштував криваву писар Лисянського полку УРК,
різню в Києві.
м. Звенигородка
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…І він летить на отчу Україну, за крила взявши пензель і перо.
Пора ж йому поставити хатину, щоб вікнами дивилась на Дніпро.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО –
До 200-річниці з Дня народження Тараса Шевченка

Незвичайний «Автопортрет» Т.Шевченка, куплений
Великою Княгинею Оленою Павлівною. 1860 р.

Понад триста років мистецтво
гравюри в Україні належало
до особливо улюблених. Але
ніхто з великих художників,
які володіли цією технікою,
не збирався повністю присвятити себе їй. Навіть із тих, хто
все життя займався гравюрою, ніхто не визнавав такого
високого її призначення, як
Тарас Шевченко: «Из всех
изящных искусств мне теперь
более всего нравится гравюра.
И не без основания. Быть хорошим гравером, значит, быть
распространителем прекрасного
и поучительного в обществе.
Значит, быть распространителем света истины. Значит,
быть полезным людям и угодным
Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера.
Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам,
коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного
резца? Божественное призвание
гравера!…
О живописи мне теперь
и думать нечего. Это было бы
похоже на веру, что на вербе
вырастут груши. Я и прежде
не был даже и посредственным
живописцем. А теперь и подавно. Десять лет неупражнения
в состоянии сделать и из великого
виртуоза самого обыкновенного кабашного балалаешника.
Следовательно, о живописи мне
и думать нечего. А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре
акватинта. Для этого я полагаю
ограничить свое материальное существование до крайней
возможности и упорно заняться
этим искусством. А в промежутке времени делать рисунки
сепиею с знаменитых произведений живописи, рисунки для
будущих эстампов. Для этого,
я думаю, достаточно будет двух
лет прилежного занятия. Потом
уеду на дешевый хлеб в мою
милую Малороссию и примусь за
исполнение эстампов, и первым
эстампом моим будет «Казарма»
с картины Теньера. С картины,
про которую говорил незабвенный учитель мой, великий Карл
Брюллов, что можно приехать из
Америки, что [бы] взглянуть на
это дивное произведение. Словам
великого Брюллова в этом деле
можно верить…

Кроме копий с мастерских
произведений, я думаю со временем выпустить в свет в гравюре
акватинта и собственное
чадо — «Притчу о блудном
сыне», приноровленную к современным нравам купеческого
сословия».
Гравюрою художник почав
займатися ще в студентські
роки. «Перший відомий нам
естамп Шевченка як авторагравера — ілюстрація до
книги Франца фон Кобеля
«Гальванографія», що вийшла
в російському перекладі
А. Грекова 1843 року. Книжка
була своєрідним підручникомпоясненням нової для того
часу техніки гальванографії…

Альбом з’явився як частина
задуму Шевченка: представити світу в офортах Україну
в усій її красі. У листі до
чернігівського губернатора
художник, прохаючи посприяти поширенню офортів,
писав: «Історія Південної
Росії всіх і всякого дивує своїми
напівлегендарними лицарями
і тим, що тут діялося: народ
навдивовижу оригінальний,
земля прекрасна, і усього цього
досі ще не бачили очі освіченого
люду, тоді як Малоросія давно
вже мала і композиторів своїх,
і художників, і поетів. Що
їх так причарувало, що вони
забули своє рідне, не знаю…
Ті, хто хоч раз бачили нашу
Країну, кажуть, що хотіли б
жити і вмерти на її прекрасних
полях. А що казати нам, дітям
її… треба любити й пишатись
найкращою своєю матір’ю. І я,
яко син її великого сімейства,
служу, якщо не ради добра для
нього явного, то принаймні для
слави імені України».
Повернувшись із заслання,
Шевченко «… вибирає собі
сюжет для першої граверської
праці — «Святу родину»
Мурільйо, і це замість
« К а з а р м и » Те н ь є р а а б о
свого «Блудного сина», що
про них думав на засланні.
У ці перші дні все прикре й
сумне ніби саме втікає від
нього. Він хоче тепер іти до
визначеної мети: популяризування мистецьких творів.
Відвідує старих досвідчених

меня деле. Обрадованный его
милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы
с целию выбрать картину для
первой пробы избранного мною
искусства. После внимательного обозрения остановился
я на эскизе Мурильо «Святое
семейство». Наивное, милое
сочинение. Я не видал картины
этого содержания, которой
бы так шло это название,
как гениальному эскизу
Мурильо. Итак, с Божиею

Диплом Шевченка — академіка гравюри

и Иордановою помощию принимаюсь за опыты, а потом и за
Мурильо» — записав Шевченко
у своєму «Щоденнику» 3 травня
1858 року.
А наступного дня він уже
був у Ф. Йордана. «Какой
обязательный, милый человек
и художник, и вдобавок живой
человек, что между граверами
большая редкость. Он мне [пока-

Гравюра «Приятелі»

Та р а с Ш е в ч е н к о д л я
ілюстрування цієї техніки
створив власну композицію,
інтерпретацію сцени трагедії
Шекспіра «Король Лір» і сам
же виконав за нею гравюру».
1844 року студент Тарас
Шевченко видав альбом
офортів «Мальовнича Україна».
Він зберігається в публічній
бібліотеці Академії наук
України (№ Ф 208).

митців-граверів — Йордана,
Клодта, Служинського,
Уткіна, просить у них вказівок
та порад, копіює вибрані
сюжети, замовляє для них
мідяні дошки».
«В Эрмитаже встретился
и познакомился с знаменитым
гравером Иорданом. Он слышал
о моем намерении заняться
акватинтой и предложил мне
свои услуги в этом новом для

15 липня 1858 року, скінчивши офорт із образу
Мурільйо, взявся до
Рембрандтової «Притчі про
виноградаря». Як на початок,
це було рекордне досягнення,
тим більше, що й учився, й
удосконалювався сам. Про
труднощі освоєння нової для
нього техніки Шевченко писав
Сергію Аксакову в листі від 15
липня 1858 року: Цим твором
була невеличка картина за
Євангельським сюжетом

зывал] в продолжение часа все
новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность
помогать мне всем, что от него
будет зависеть. Я расстался с ним
вполовину будущим гравером».
На цей час Тарас Григорович
Шевченко вже мав майстерню
в Академії мистецтв, яка була
йому водночас і оселею. Тут
стояв тискальний верстат для
друку.

«Притча про робітників на
винограднику», яку художник
побачив у Ермітажі.
Шевченко, зійшовшись
із власником надзвичайно
багатої колекції гравюр і їх
знавцем Маріном, учився
у великих майстрів, придивляючись до їх техніки, вивчаючи
їх гравюри. Над офортом
«Притча про робітників на
винограднику» гравер працював чотири місяці. Друкування
офортів дорого коштувало.
Фінансували знавці-аматори.
Про це дбали Шевченкові
приятелі — Лазаревський,
Щепкін та інші, щоб
допомогти йому досягти
поставленої мети — отримати
звання академіка гравюри.
«Від літа 1858 до весни 1859
року Т. Шевченко виконав не
менше десяти офортів. Хто
знає техніку цієї тяжкої праці,
той зуміє оцінити просто несамовиту працьовитість Тараса
Григоровича, який одночасно
брав жваву участь у громадському й літературному житті,
завжди бував на людях і їх
безнастанно приймав у себе,
провадив листування, багато
читав, завжди бував у театрах,
на концертах тощо. А крім того
всього, він не тільки займався
гравіруванням, а й багато
малював».
На початку 1859 року, перед
останньою поїздкою в Україну,
Шевченко приступив до
роботи над новим офортом,
обравши картину І. І. Соколова
«Приятелі». Саме цей офорт
разом із «Притчею про
робітників на винограднику»
митець подав у Раду Академії
мистецтв на присвоєння
звання академіка гравюри.
«Получив звание художника
в 1844 году, с того времени
я постоянно занимаюсь гравированием на меди. Представляю
на☻благоусмотрение Совета
две гравюры моей работы:

І щоб у тій маленькій благодаті, в благословенному отім раю
Брати і сестри, на рідню багаті, на долю не огнівались свою.
М. Ткач
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одну с картины Рембрандта,
изображающую притчу
о виноградаре и делателях,
другую с картины Соколова
«Приятели», покорнейше прошу
Совет Императорской академии
художеств удостоить меня
звания академика, если мои
работы будут признаны удовлетворительными, или же дать
мне программу для получения
сего звания».
Того ж дня на попередньому засіданні Рада
постановила визнати гравера
Тараса Шевченка призначеним в академіки і дати
йому програму на отримання

в гравировальном☻искусстве
признает и почитает художника Тараса Шевченка своим
академиком, с правами и преимуществами, в установлениях
академии предписанными.
Дан в С. — Петербурге за
подписанием президента
и с приложеним печати 1860 года
октября 31 дня».
Нині цей документ
зберігається у Національному
музеї Тараса Шевченка. Але
сам художник, удостоєний
високого звання за декілька
місяців до смерті, так і не
тримав диплома в руках.
Внизу на документі напис:

Працюючи над романом-есе «Тарас Шевченко:
геній в самотності», Богдан
Сушинський несподівано для
себе відкрив, що ніхто не осмислив, на якому соціальному
щаблі опинився Шевченко
по тому, як був удостоєний
звання академіка: «Тим часом
у Російській імперії існував
«Табель про ранги», що діяв до
1917 року, і в якому всі цивільні
чиновники імперії та військові
чини були поділені на чотирнадцять класів, серед яких
найвищим був перший клас.
Приналежність людини до того
чи іншого класу зумовлювали
його становище в суспільстві,
платню та пенсію, коло посад,
які можна було пропонувати
володареві «класу» в межах
його рангу; форму одягу, доступ
до відповідних дворів, аж до
імператорського, та салонів, і
навіть формулу звертання.
Так от, Тарас Шевченко
як академік Імператорської
академії мистецтв належав до
четвертого класу чиновників.
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навчальних закладів імперії,
належали лише… до восьмого
класу. І титулувати їх належало
за значно нижчим рангом —
«Ваше високоблагородіє»».
Чи звертався хтось до
Та р а с а Ш е в ч е н к а « В а ш е
Превосходительство»,
невідомо, а от академіком величали — точно. Про це свідчить
хоча б знайдений Петром
Журом лікарський документ
про смерть академіка Тараса
Шевченка.
Цей документ в українському
перекладі звучить так:
ПОСВІДЧЕННЯ.
— Видано це про те, що
академік Тарас Шевченко, сорока
дев’яти років від уродження,
вже здавна мав органічну недугу
печінки і серця; в останнім часі
розвинулась водяна недуга, від
якої він і помер цього 26 лютого.
— С. Петербург,
26 лютого, 1861 р.
— Посвідчення підписав
доктор Едвард Барі,
ординатор при лікарні св. Марії
Магдалини.
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Гравюра «Двi дiвчини»

звання. Але все ж спеціального
завдання йому не давали.
Шевченко визначився сам.
У вересні 1860 року на
академічній виставці експонувалось п’ять його творів:
офорти «Вірсавія», «Дуб»,
«Ліс», «Мангишлацький сад»
та, писаний олією, незвичайний
«Автопортрет». Газета «Сын
отечества» у своєму відгуку на
виставку назвала гравюри пана
Шевченка «замечательными».
2 вересня на засіданні ради
Академії в присутності 17 осіб,
серед яких були віце-президент
князь Г. Г. Гагарін, ректори
К. А. Тон та Ф. А. Бруні, професори П. К. Клодт, О. П. Брюллов,
Ф. І. Йордан, А. М. Горностаєв,
Н. С. Піменов, Н. І. Уткін, було
прийнято рішення визнати
ряд художників академіками, і
Тараса Шевченка — академіком
гравюри, і представити це
рішення на затвердження
Загальних академічних зборів.
Диплом академіка був виписаний художнику 31 жовтня
1960 року:
«С. — Петербургская
императорская академия художеств за искусство познания

«Подлинный диплом для доставления наследникам получил
коллежский советник Михаил
Лазаревский; № 3005».
Ґрунтовні наукові описи
творчого доробку Шевченкагравера дали Василь Касіян,
Микола Стратілат.
Довгий час найбільшою
популярністю користувався
образ Тараса Шевченка —
народного і селянського генія.
В новіших часах починає
переважати ідеал Шевченкаінтелектуала і великосвітської
людини.
Та р а с
Шевченко
здобув освіту в одному
з найпрестижніших
вузів Російської імперії,
Імператорській академії
мистецтв; становлення його
як особистості відбувалося
в колі високоосвічених петербурзьких інтелігентів, чимало
з яких були аристократами;
Шевченко постійно займався
самоосвітою і, врешті-решт,
здобув звання академіка
Імператорської академії
мистецтв, а відтак і сам був
прилучений до найвищої
державної еліти.

м. Харків
Завідувач корпункту
Михайло Дубровський
Тел.: 067-628-82-64
м. Ужгород
Завідувач корпункту
Іван Мільчевич

Гравюра «Вiрсавiя»

До цього класу за графою
«чини цивільні» належали
дійсні статські радники, а також
обер-прокурор імперії (тобто
генеральний прокурор) та
герольд-мейстер імперії.
У відповідності з діючим
у Російській імперії Табелем
чиновницьких рангів, до
академіка Тараса Шевченка
слід було звертатися «Ваше
Превосходительство», якщо
звертання було безпосереднім
і в усній формі. Офіційно ж
його ім’я слід було згадувати
за такою формулою: «Його
Превосходительство академік
Тарас Шевченко».
Для того, щоб було зрозуміло,
наскільки високим був цей
чиновницький клас, скажу, що
доктори наук, які, як правило,
були професорами вищих

— Вірність копії цієї свідченням доктора Едварда Барі
засвідчую з приложенням печаті
Поліції Імператорської академії
мистецтв.
28 лютого 1861 року.
Поліцмайстер Академії
капітан І ранги Набатов».
Нижче на посвідченні є
виправлення, що Т. Шевченко
мав 47, а не 49 років життя, як
це подав лікар.
Сьогодні знаходяться
знавці, які заперечують факт
присвоєння Шевченкові звання
академіка. Може, їх переконає
підпис капітана першого рангу
Набатова — поліцмайстера
Академії?
Людмила ОГНЕВА,
голова донецького відділення
Союзу Українок
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Нитки, неначе мрії кольорові,
Вплелися в долі біле полотно
Н. Калинич
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МЕРЕЖАТЬ КОЛЬОРОВІ МРІЇ

Почесна берегиня УРК Поліна Степанівна Поліщук із дочкою
Галиною, берегинею УРК, із сином, полковником УРК
Леонідом Поліщуком та онуком Андрійком

Вишиванка – це величезна частина української культури.
З☻давніх-давен українці оздоблювали нею жіночий одяг,
головні убори, предмети побуту тощо. І тепер, напевно, в кожній
оселі знайдеться хоча б одна річ, вишита з любов’ю маминими
чи бабусиними руками.
А от у селі Жорнище, в козацькій родині Поліщуків, вишивають і мати Поліна Степанівна, і дочка Галина. Немов пензлем,
за допомогою голки і нитки малюють вони на тканині таємничі
кольорові мрії. Радіють кожному вишитому стежку, вкладаючи
частинку своєї душі, вміння та натхнення. Й оживають картини
та ікони. Галина Віталіївна гаптує ще й бісером.
Роботи Поліни Степанівни та Галини Віталіївни неодноразово були представлені на різних виставках, серед них ікони
Божої Матері, Миколи Чудотворця, Христа Спасителя, Таємна
вечеря та багато інших. Вишивки привертають увагу кожного,
хто їх бачить, бо вишивають пальчики по самому крайчику,
оживають у світі дивовижні квіти.
Тож, натхнення вам у таланті творити, дорогі наші берегині.
Наталія КАЛИНИЧ, берегиня УРК,
Вінницька область
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