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З ДНЕМ СВЯТОЇ ПОКРОВИ
Дорогі брати-козаки, сестри-берегині!
Шановні співвітчизники!
Вітаю вас зі святом
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ!
З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОГО
КОЗАЦТВА!
Свята Покрова завжди вважалася заступницею козацтва й була у великій пошані
серед українських лицарів. Козаки молилися Богоматері перед походами і зводили
храми Покрови на честь військових перемог.
Та й у мирний час вважали її своєю покровителькою. Тож сподіваємося, що під святим
омофором Покрови перебувають і сучасні
українські козаки.
Бажаю всім вам доброго здоров’я
і натхнення для добрих справ, вашим
родинам добробуту й достатку, народу
України – процвітання!
Гетьман УРК

Анатолій ШЕВЧЕНКО

Духовна велич України
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Відродження духовності й
патріотизму☻– ось головні пріоритети
членів ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво». Сьогодні реєстрові козаки
України активно взялися за національне
відродження під гаслом «Бог. Народ.
Україна», яке свого часу Гетьман УРК
Анатолій Шевченко виголосив як нашу
національну ідею.
Але не словом, а ділом доводять
козаки свої наміри. На рахунку УРК –
багато вдалих культурно-історичних
проектів, фестивалів тощо. Чого
тільки вартий всеукраїнський
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пісенний фестиваль «Обіймись,
Україно», натхненником якого є
наказний Гетьман УРК Олександр
Карпенко.
Нині реєстровці у всіх куточках
країни намагаються реалізувати свої
унікальні проекти, аби показати всім
яким чудовим, цікавим може бути
їхній край.
Приміром, на Донеччині, в селищі
Олексієво-Дружківка козацьке товариство об’єднало громаду навколо
побудови етнографічно-музейного
комплексу «Козацький хутір».

З ЛЮБОВ’Ю
ДО
ВІТЧИЗНИ

стор. 3

Нащадки славного козака Дружка
виграли конкурс, під який Донецька
обласна державна адміністрація
виділила кошти. Звичайно, сума
невелика, але дружківчани готові
долучитися до справи національного
відродження і створити на землях, які
належали колись Кальміуській паланці
Війська Запорозького, масштабний
музей під відкритим небом.
А ось реєстровці Лисянського
полку УРК виношують ідею побудови хати-мрії свого земляка Тараса
Шевченка. На 35-ти сотках землі,

ВІДДАТИ
БОРГ
УКРАЇНІ

стор. 11

які виділила місцева влада, вони вже
заклали вишневий садок – нещодавно
висадили дві сотні елітних сортів
вишень. Наразі розробляють план
будівництва хати за малюнком, власноруч зробленим свого часу Тарасом
Шевченком.
Тож наснаги вам і Божої помочі,
брати-козаки!
Детальніше про ці проекти читайте
на сторінках 8,9.
Прес-служба УРК

КРІЗЬ
ВОГОНЬ
І ВОДУ

стор. 15

Нехай наші браття, молодці-козаки,
На чистеє поле біжать!
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Козацька рада

Патріотизм
і благодійність
Напередодні свята —
Покрови Пресвятої
Богородиці у Донецьку
в і д б ул а с я р а д а о т а м а н і в
козацьких осередків, окремих
формувань реєстровців.
Го л о в а А д м і н і с т р а ц і ї
Гетьмана УРК у Донбаському
регіоні Віктор Столяр головну
увагу приділив питанням
дотримання дисципліни.
Зокрема, звернув увагу
на виконання положення
щодо сплати членських
внесків. На раді було донесено до основного складу
порядок і терміни надходження внесків а також
мету їх використання.
Очільник реєстровців
Донеччини запропонував 10 відсотків від внесків
рядового, молодшого і старшого офіцерського складу,
які, згідно Статуту УРК,
залишаються в скарбниці
козацьких осередків, направляти на здійснення заходів,
що проводяться в масштабі
області.
Про свою роботу
прозвітували отамани Димитрівського і
Єнакіївського міських
товариств УРК Олександр
Ємельянов і Олександр
Мамченко, отаман окремої
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна» Василь Лабунін.
Також було заслухано доповідь
уповноваженого з питання
відновлення повноцінної
роботи Донецького міського
товариства УРК Олександра
Луцика про хід реалізації
програми. За його словами,
осередки реєстровців вже
активно діють у шістьох (із
дев’яти) районах шахтарської
столиці. Робота з активізації
козацького руху в Донецьку
триває.
Віктор Столяр зачитав
накази про нагородження
найактивніших реєстровців
області. Кавалером ордена
«Срібний козацький хрест»
II cтупеня став отаман
Єнакіївського міського
товариства УРК Олександр
Мамченко. Начальник

Козацьку раду проводить генерал-лейтенант УРК
Віктор Столяр

ш т а б у ц ь о г о о с е р е д к у оприлюднив намір громади
Микола Зінченко та заступ- селища Олексієво‑Дружківка
н и к о т а м а н а М и х а й л о створити на їхній території
Богатирьов удостоєні орденів етнографічно-музейний ком«Бронзовий козацький хрест» плекс «Козацький хутір» і
III ступеня. Отаману
реєстрових козаків
м.☻Докучаєвська
В’ячеславу Блохіну
вручено козацьку
грамоту.
На раді виступив також відомий
у краї громадський
діяч, голова товариства ім. Олекси
Тихого ВО «Просвіта»
Євген Шаповалов.
Він запропонував
створити в селищі
Олексієво‑Дружківка
осередок УРК. Свою
позицію пан Євген
обґрунтував тим,
що УРК сьогодні —
найорганізованіше,
найчисленніше серед
усіх козацьких формувань, з розгалуженою Проект «Козацького хутора»
мережею осередків презентує Євген Шаповалов
у всіх регіонах України. закликав долучитися до цього
А тому, на його думку, саме проекту всіх небайдужих
таким об’єднанням, що земляків і зокрема, місцевих
діють на засадах духовності реєстровців (матеріал про
й патріотизму, до снаги «Козацький хутір» читайте
вирішувати найскладніші на стор. 9).
питання побудови гроНаостанок реєстровці
мадянського суспільства, Д о н е ч ч и н и п р о в е л и
розвитку козацького руху благодійну акцію — зібрали
в державі. Також пан Євген к о ш т и н а п і д т р и м к у
Олександра Федоровича —
українця, якого російське
правосуддя звинувачує
у намаганні незаконного
вилову риби в Азовському
морі. Кошти були передані
захиснику потерпілого.
На козацькій раді були
присутні представники
козацьких осередків із
Красного Лиману, Димитрова,
Старобешевого, Святогірська,
Докучаєвська, Макіївки,
Новогродовки, Ясинуватої,
Єнакієвого, Донецька,
Вугледара, Красноармійського
району.

Єнакіївські реєстровці Олександр Мамченко, Микола
Зінченко і Михайло Богатирьов з Віктором Столяром
(другий праворуч) після вручення заслужених нагород

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора

УРК і влада

НА ВИСОКОМУ РІВНІ

Нещодавно Гетьман УРК Анатолій Шевченко здійснив робочу
поїздку на Херсонщину. В обласному центрі очільник українських
реєстровців зустрівся з головою Херсонської обласної державної
адміністрації Миколою Костяком.

У ході дружньої розмови обговорювалися питання подальшої
взаємодії козацького громадського об’єднання із органами влади.
Зокрема, йшлося про активізацію військово-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах регіону. «Саме у відродженні
духовності, вихованні почуття патріотизму в українському
суспільстві ми вбачаємо основну місію сучасного козацтва», –
зазначив у розмові Гетьман УРК Анатолій Шевченко.
За всебічне сприяння розвиткові козацького руху в краї Анатолій
Шевченко нагородив очільника Херсонщини Миколу Костяка
пам’ятною медаллю «20 років незалежності України». Таку ж нагороду отримав і голова Адміністрації Гетьмана УРК у Південному
регіоні України Євген Капленко.
На фото: Євген Капленко, Микола Костяк і Анатолій Шевченко
під час зустрічі у стінах Херсонської облдержадміністрації.
Прес-служба УРК,
м. Херсон

ОБРІЇ СПІВПРАЦІ

Члени ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» попри всілякі
політичні віяння намагаються налагоджувати й підтримувати братні
стосунки з російськими козаками-реєстровцями.
Про це свідчить діяльність на цьому терені козаків
Слобожанщини. Останнім часом реєстровці Харківської
області налагодили перспективні зв’язки з Тверським козацьким військом, що законодавчо існує й працює в Російській
Федерації. Нещодавно підписано договір про співпрацю між
адміністрацією Гетьмана УРК у Східному регіоні Україні і тверськими реєстровими козаками Російської Федерації.

Цьому документові передували спільні козацькі заходи, що
проходили на території двох сусідніх країн. Яскравий тому
приклад — культурологічне свято «Печенізьке поле» на березі
однойменного водосховища, поблизу слобожанської столиці,
в організації якого взяли участь й українські реєстровці.
Минулого серпня на міжнародному етно-фольклорному святі, де
слухають-співають пісні і показують та навчають народних ремесел, були представники не лише з України, а й Прибалтики, інших
європейських країн і, звичайно ж, тверські козаки-реєстровці.
Саме така єдність налаштовує всіх на подальшу співпрацю, на благо
порозуміння і доброго сусідства між країнами.
На знімку: отаман хутора Ерістова Євген Суслов, отаман станиці
Галюгаєвка Юрій Бондарєв, Гетьман УРК Анатолій Шевченко,
отаман станиці Курська Микола Колесник і голова Адміністрації
Гетьмана УРК в Східному регіоні України Юрій Пісковацький
(зліва праворуч) під час зустрічі на Слобожанщині.
Прес-служба УРК,
Харківська область

Нехай знову брязне шабелька стальная
В козацьких залізних руках!
С. Руданський
Офіційно

№ 373/177
від «07» жовтня 2013 г.
Про прийняття до лав УРК,
призначення на посаду та присвоєння
військового козацького звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» й рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» керуючого
Сонячногірсько-Клинською
єпархією, митрополита
Марка (Воїнова Костянтина
Валентиновича).
2. Призначити митрополита Марка
радником з духовних питань представника Гетьмана УРК у Російській
Федерації.
3. У зв’язку з призначенням на
посаду радника з духовних питань
представника Гетьмана УРК у
Російській Федерації присвоїти
митрополиту Марку козацьке
військове звання – полковник УРК.
4. Наказ довести до особового
складу Українського Реєстрового
Козацтва та громадськості України
й Росії через загальнонаціональну
газету «Україна козацька».
5. Контроль за виконанням наказу
покласти на представника Гетьмана
УРК у Російській Федерації, генералмайора УРК Ваграменка Ярослава
Андрійовича.
А.І. ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ

№ 373/176
від «07» жовтня 2013 г.
Про прийняття до лав УРК,
призначення на посаду та присвоєння
військового козацького звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» і рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» Чеха Валерія
Леонтійовича.
2. Призначити Чеха Валерія
Леонтійовича отаманом
Сонячногірської козацької
організації Реєстрового Козацтва в
Російській Федерації.
3. У зв’язку з призначенням на
посаду отамана Сонячногірської
козацької організації Реєстрового
Козацтва в Російській Федерації
присвоїти Чеху Валерію
Леонтійовичу козацьке військове
звання – підполковник УРК.
4. Наказ довести до особового
складу Українського Реєстрового
Козацтва та громадськості України
й Росії через загальнонаціональну
газету «Україна козацька».
5. Контроль за виконанням наказу
покласти на представника Гетьмана
УРК у Російській Федерації, генерал-майора УРК Ваграменка
Ярослава Андрійовича.
ГЕТЬМАН УРК
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ДУХОВНА МІСІЯ УКРАЇНЦІВ

Козацькі візити

НАКАЗ

ГЕТЬМАН УРК

№ 17-18 (207-208) вересень 2013 р.

А.І. ШЕВЧЕНКО

Як уже писала «УК», нещодавно з духовною місією
Україну відвідали наші земляки, а нині мешканці Тульської
області РФ митрополит Марк (Воїнов) — керуючий
Сонячногірсько-Клинською єпархією та козацький отаман
міста Сонячногірська Валерій Чех. Ці двоє українців, козаків
за родом і духом, об’єднані бажанням уже на новій для них
батьківщині зберегти й примножити звичаї та традиції материнського народу, передати їх своїм нащадкам. Поважні і
шановані місцевою громадою люди саме в Українському
Реєстровому Козацтві знайшли взірець духовності людини
та зміцнення основ православ’я.

За кілька днів перебування на теренах
України владика Марк і козацький
отаман Валерій Чех отримали багато
позитивних вражень.
Цікавлячись темою духовного й
церковного життя Донецька, гості
відвідали катедральний храм Покрови
Пресвятої Богородиці Української
греко-католицької церкви, де мали
зустріч із канцлером ДонецькоХарківського екзархату УГКЦ, отцем
Василем (Пантелюком).
Владика Марк і пан Валерій побували
в одній із п’яти православних лавр —
Святогірській. Тут же на Святих Горах
здійснилася їхня мрія: вони стали
реєстровими козаками. Урочисту
церемонію посвяти біля пам’ятника
Артему здійснив Гетьман УРК Анатолій
Шевченко. А потім на честь шановних
гостей господарі влаштували святковий
обід.

розвіялися. Одразу
знайшли спільну мову,
адже всі ми☻– козацького роду. По-братськи,
доброзичливо і
гостинно нас приймали
всюди, як найближчих родичів. Улившись
до лав Українського
Реєстрового Козацтва,
приємно відчувати себе
частинкою славної
історії великого народу,
нащадками наших славних прадідів‑козаків. Валерій Чех, митрополит Марк і генерал-майор УРК
Усвідомлюємо, що це Олег Кашин
лише початок важкого
«З Києва ми вирушили на мою малу
й тернистого шляху: попереду – ство- батьківщину, в Житомир — місто,
рення й розбудова осередку реєстровців в якому народився і виріс, — розповів
у Сонячногірську, співпраця з побрати- пан Валерій. — Там відвідали могили
мами в Росії та за кордоном, організація моїх батьків, із Владикою Марком
і проведення спільних заходів, нала- відслужили поминальний молебень,
до речі, українською мовою.
Мали честь бути запрошеними до резиденції Архієпископа
Житомирського Ізяслава
(на Мальованці). Від зустрічі з
архієреєм залишилися найкращі спогади. Уже перед від’їздом до Росії
побували на Службі Божій у храмі
Архангела Михаїла, де митрополит
Марк прочитав мирянам проповідь.
Було приємно відчувати щиру увагу
до себе з боку рідних, земляків. Чесно
кажучи, не хотілося від’їжджати.
Узагалі, після довготривалої відсутності
на Батьківщині особливо помітною стає
різниця між людьми: в Україні набагато
добродушніший і привітніший народ,
ніж, скажімо, у тій же Москві».
Одразу по приїзду митрополита
Марка і пана Чеха в Росію сталася
приємна подія. В одному з православних монастирів, перед початком
архієрейського собору, Валерія Чеха
було рукопокладено в духовний сан
диякона.
Опісля українські реєстровці подалися до Москви, де зустрілися й
налагодили діалог із представником
УРК в Москві Ярославом Ваграменком
а також у Національному центрі
культури України в Москві мали
зустріч із аташе з культури України
в Росії Володимиром Мельниченком
та його заступником — заслуженим працівником культури України
та Росії, членом Ради з питань
національностей при уряді Москви,
художнім керівником і головним
диригентом Української народної
хорової капели м. Москви Вікторією
Скопенко.
Наразі реєстрові козаки зі
Сонячногірська юридично оформлюють новостворений козацький
осередок, продовжують будівництво
монастиря й обіцяють знову відвідати
Гетьман УРК Анатолій Шевченко посвячує в реєстровці митрополита Марка
(фото вгорі) і Валерія Чеха (фото внизу) на Святих Горах
рідну українську землю на козацьке
«Повертаючись через п’ятнадцять літ годження бізнесових стосунків свято — Покрову Пресвятої Богородиці.
в Україну, мене не полишало побою- тощо», — поділився враженнями про візит
вання: як змінилася моя Батьківщина, її до України реєстровець Валерій Чех.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
люди? Проте вже після першої зустрічі
Добрі враження в гостей залишилися
власний кореспондент «УК»
з українськими козаками всі сумніви й від перебування в столиці України.
Фото Тетяни Єрошенко
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Силою Всевишнього благословенна Зарваницька ікона Твоя,
Богомати Пречиста, тож вислуховує Бог милосердний усі молитви,
Які творить народ перед нею із вірою, співаючи Йому: Алилуя!
З акафісту до Зарваницької Матері Божої
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В осередках УРК

Паломництво Нова Кам’янка святкує
до Зарваниці
У середині вересня у Марійському духовному центрі Зарваниця на
Тернопільщині відбулося V Всеукраїнське військово-козацьке паломництво.
Цьогорічна проща, приурочена 1025-літтю Хрещення Русі-України, пройшла
під гаслом «Один Господь, одна віра, одне хрещення».

Представники ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» на шляху до Зарваниці

Її організатором виступили департамент Патріаршої курії Української
Греко-Католицької Церкви у справах
душпастирства силових структур
спільно з Міністерством оборони
України. Щороку паломництво
відбувається із благословення та за
участю військового єпископа – владики Михаїла (Колтуна), очільника
цього департаменту.
У цьогорічній прощі взяли участь
військовослужбовці Міністерства оборони, Сухопутних військ, Повітряних
і Військово-морських сил, Внутрішніх
військ МВС України, представники
Державної пенітенціарної служби,
офіцери й курсанти військових
навчальних закладів, реєстрові козаки
Львівщини, Івано-Франківщини,
Те р н о п і л ь щ и н и , п р е д с т а в н и к и
капеланських служб Німеччини та
Хорватії. Загалом же до Зарваниці
прибули військовики зі Львова, Івано-

військові священики, зокрема капелан Самбірсько-Дрогобицької єпархії
протоієрей Іван (Гнатів), який є
духовним провідником реєстровців
Прикарпаття. Насичений день завершили урочиста Архієрейська Літургія,
котру очолив владика Михаїл, та
велелюдна хода прочан зі свічками від
парафіяльної церкви до собору.
У неділю заходи паломників
увінчала Архієрейська Божественна
Літургія, яку військові капелани
відслужили на площі перед собором.
Владика Михаїл подякував прочанам і священикам за підтримку та
активну участь у житті українського
військового капеланства.
Від імені Українського Реєстрового
Козацтва владику Михаїла (Колтуна)
було нагороджено орденом «Золотий
козацький хрест» I ступеня. За дорученням Гетьмана УРК Анатолія Шевченка
нагороду єпископу вручив його пред-

Нещодавно у селі Нова Кам’янка
Жовківського району відбулося свято
села. До його підготовки й проведення
долучилися козаки-реєстровці на чолі
з отаманом Жовківського районного
товариства УРК Петром Хлищем
та отаманом Новокам’янського
сільського козацького осередку,
підполковником УРК Ярославом
Ребцем. На свято до побратимів
завітали реєстровці Львівщини на чолі
з отаманом Львівського обласного
товариства УРК Василем Павлечком,
зокрема його заступник — генерал-майор УРК Віктор Панило,
отаман Північно-Західного товариства УРК Олег Попруженко, отаман
Сокальського районного товариства
УРК Василь Нідзвіцький.

У ході урочистостей очільник
реєстровців Львівщини Василь
Павлечко привітав присутніх зі святом, вручив грамоту Українського
Реєстрового Козацтва сільському голові,
підполковнику УРК Ярославу Ребцю,
а також оголосив наказ про присвоєння
звання «капітан УРК» Івану Підчесі.
Родзинкою свята стали сальви з
гармати козака Мирона. Місцева
громада та численні гості із захопленням спостерігали за виступами
козаків‑гопаківців під орудою капітана
УРК Богдана Голуба.
Після урочистостей господарі частували присутніх стравами та напоями.
Ольга ПОПРУЖЕНКО, власкор «УК»,
Львівська область

Надійний острівець
Навіть у час розвитку альтернативних послуг поштове відділення
залишається надійним острівцем комунікації. Платежі за послуги,
поштові перекази, посилки, пенсії й традиційні листи, газети та журнали
досі лишаються звичними й актуальними для більшості українців.

Реєстровці Київського обласного товариства УРК після урочистої церемонії
посвяти в козаки й берегині поштовиків Васильківського району

Владика Михаїл (Колтун) та генерал армії УРК Богдан Прокопишак
із священиками та прочанами під час заходів у Зарваниці

Франківська, Бродів, Дрогобича,
Коломиї, Стрия, Липників, Надвірної,
Тернополя, Києва, Черкас, Вінниці,
Донецька, Луганська, Маріуполя,
Севастополя, Євпаторії.
Після урочистих заходів із нагоди
початку прощі владика Михаїл
(Колтун) відкрив фотовиставку
«Служимо миру разом». Того ж дня
козаки-реєстровці й військовики
пройшли Хресною дорогою, під
час якої почергово проповідували

ставник у Західному регіоні України
з міжконфесійних питань Богдан
Прокопишак. За постійне долучення
до організації козацько-військової
прощі генералу армії УРК Богдану
Прокопишаку єпископ Михаїл вручив
грамоту та пам’ятний знак.
Прес-служба представництва
Гетьмана УРК в Західному регіоні
з міжконфесійних питань,
Львівщина

У Васильківському відділенні поштового зв’язку відбулася неординарна
подія. За ініціативою його керівника
Михайла Махинька, співробітники
поштового зв’язку, серед яких багато
завідувачів поштовими відділеннями
населених пунктів району, виявили бажання поповнити лави ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво».
На церемонії посвяти, що розпочалася з виконання гімну українських
реєстровців «Обіймись, Україно!»,
до присутніх звернулися головний
отаман Київського обласного товариства УРК, генерал-полковник
УРК Віктор Книшев, його заступник, полковник УРК Володимир
Іванов, отаман Васильківського районного осередку УРК, полковник
УРК Володимир Волошко, отаман
Васильківського міського осередку

УРК, генерал-майор УРК Сергій
Сергієнко. Очільники реєстровців
Васильківщини провели посвяту
новобранців згідно Статуту УРК:
новобранці зачитали текст присяги,
урочисто пообіцяли служити Господу
Богу і народові Україні, засвідчивши
це цілуванням державного прапора
та козацького знамена. Учасників
дійства благословив настоятель СвятоМиколаївської церкви отець Степан.
Першим козаком серед васильківських поштовиків, як і належить,
став Михайло Махинько, якому
присвоєно козацьке військове звання
підполковник УРК.
Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана
Київського обласного товариства УРК
Фото автора

«…Бо за найбольшую нех собі нагороду почитаєт рицер,
Гди кого на свободу визволит…»
						
Каcіян Сакович
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В осередках УРК
З кожним днем усе більше зростає інтерес українців до своєї історії. Особливо
великої ваги набуває відродження українського козацтва, бо це і відродження
України. Адже то наша славна минувшина, яку ми повинні пам’ятати, якою повинні
пишатися, бо ця пам’ять нам нагадує, хто ми є і чиїх батьків діти.

За віру, Україну
і козацтво
А МИ КОЗАЦЬКУ СЛАВУ ЗБЕРЕЖЕМО

Українське Реєстрове Козацтво - одна з найактивніших
громадських організацій нашої країни, що об’єднує
однодумців, українських патріотів, вірних ідеї козацького
братства .
І с т о р і я Ук р а ї н с ь к о г о
РеєстровогоКозацтва сягає
корінням ще в XVI століття. Минуло
майже п’ять століть, однак і сьогодні
українських козаків об’єднують
ідеали захисту православної віри,
Вітчизни і народу України. Про
це свідчить напис на козацькому шевроні. До того ж, багато
представників громадського
об’єднання переконані, що саме
сьогодні духовність і православна
віра в Україні як ніколи потребують захисту. Тому лави організації
постійно поповнюються.

додавало й те, що урочиста посвята
проходила у Свято-Покровському
соборі, де знаходиться ікона
Покрови Божої Матері, яку
козаки завжди вважали своєю
заступницею, покровителькою.
Реєстровці Одещини переконані,
що козак –це не просто звання чи
статус. Він, перш за все, виразник
активної життєвої позиції людей,
які не можуть байдуже спостерігати
за подіями в країні, а прагнуть
покращити її сьогодення, зробити заділ на майбутнє. Саме
тому в період розгулу злочинності

Отаман Одеського обласного товариства УРК Сергій Бельдієв (у центрі)
разом із реєстровими козаками та берегинями Одещини

Ще в 2007‑му році був створений Бессарабський козацький
полк УРК. Його поява історично
обґрунтована: за часів царської
Росії козаків селили в Бессарабії,
на кордоні імперії. Одже першочерговим завданням козацьких
формувань завжди був захист державних кордонів.
Тоді біля Свято-Введенської
церкви села Нова Некрасівка перші
сучасні реєстровці Ізмаїльщини
присягнули Господові, народові
України й козацтву. Незабаром
було створено Ізмаїльську міську
організацію УРК і Бессарабський
козацький полк УРК, урочиста
презентація яких відбулася в Ізмаїлі
при великій кількості тамтешніх
мешканців та гостей цього
історичного міста, з яким пов’язана
славна історія Запорозьких і
Чорноморських козаків. Варто
нагадати, що саме вони, очолювані
генеральним суддею Антоном
Головатим, брали участь у знаменитому штурмі фортеці Ізмаїл.
Зокрема, Чорноморська козацька
флотилія підтримувала наземні
війська Суворова з моря.
Тому невипадково, що святкова церемонія почалася біля
пам’ятника Олександру Суворову
і продовжилася у СвятоПокровському кафедральному
соборі, де козаки присягли служити до останнього подиху Богу,
Батьківщині, народу України.
Символічного☻значення заходу

козаки Бессарабського полку УРК
налагодили співпрацю з органами МВС і спільно з міліцією
здійснюють патрулювання
вулиць міста. Реєстровці також
ведуть активну просвітницьку
роботу в навчальних закладах
міста, співпрацюють із молоддю
та студентами, надають посильну
допомогу закладам інтернатного
типу, соціально незахищеним верствам населення. І, як захисники
православної віри, безумовно, проводять свою діяльність у храмах.
Під час великих церковних свят
вони несуть тут службу, надають
матеріальну допомогу. Зокрема,
у храмі Пресвятої Богородиці села
Нова Некрасівка за рахунок коштів,
зібраних членами організації,
було відновлено дзвін і придбано
церковне начиння. Нещодавно
реєстровці Ізмаїльської міської
організації УРК і Бессарабського
к о з а ц ь к о г о п о л к у У Р К у п орядкували територію навколо
Поклінного хреста на військовому
цвинтарі в районі Фортеці.
Для нас, реєстровців, важливим
є те, що козацьке братерство поза
політикою. Воно об’єднує людей,
які з повагою ставляться до свого
історичного минулого і мають
активну життєву позицію.
Сергій БЄЛЬДІЄВ,
отаман Одеського обласного
товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК

Під час планування виховної роботи
Західноукраїнського коледжу «Полісся»
значна увага приділяється проведенню
заходів, спрямованих на подальше
відродження й піднесення національного
українського духу, величі нації, духовне й
фізичне її оздоровлення через пропаганду
історичної та культурної спадщини, шляхом збереження національних традицій,
звичаїв та обрядів. Адже формування
національної свідомості, духовності та
патріотизму є одним із пріоритетних
напрямків роботи нашого педагогічного
колективу. Цьому сприяє осередок
Українського Реєстрового Козацтва,
який діє на базі «Полісся». Членами
цього осередку є студенти та викладачі
нашого коледжу. Яскравим прикладом
військово-патріотичного виховання
на традиціях українського козацтва
стали участь молодих реєстровців у
встановленні меморіальної дошки загиблим під час штурму Губківського замку
1595 року козакам та догляд за могилою
захисників твердині.
Військово-патріотичне виховання студентів відбувається на
заняттях із предмету «Захист Вітчизни»
і гуртка «Вивчення історії та традицій
українського козацтва». Лише по
закінченню відповідного курсу і набуття
певних навичок гідних посвячують у
козаки та берегині.
Уже стало доброю традицією в стінах
нашого навчального закладу проводити
урочисту посвяту студентів І-ІІ курсів
у реєстровці. Головною метою цього
дійства є розширення форм реалізації
статутних завдань щодо сприяння
державі у справі патріотичного, духовного і фізичного виховання молодого
покоління на засадах українського
козацтва та національної ідеї, сприяння
здоровому способу життя, підготовці
молоді до військової служби, захисту
своєї держави.

Генерал-полковник УРК Валерій Цимбалюк
і генерал-майор УРК Валерій Лавренюк

Господові та Реєстровому Козацтву. Боже
благословення від благочинного УПЦ☻КП,
отця Мирослава отримали понад 70
новобранців – козаків і берегинь УРК.
Із вітальним словом з нагоди посвяти
до шановного товариства звернулися
голова Адміністрації Гетьмана УРК у
Північно-Західному регіоні України,
генерал-полковник УРК Валерій
Цимбалюк, отаман Березнівського районного товариства УРК, полковник УРК
Віктор Боровець.
Валерій Цимбалюк зачитав накази про
присвоєння чергових козацьких звань
викладачам коледжу Олександру Левчуку,
Олександру Зайченку та Олександру
Хорошилову.
Танцями та яскравими спортивними виступами гостей порадували
хореографічний колектив «Хорошки»,
очолюваний капітаном УРК Олександром
Хорошиловим, та члени спортивного
гуртка Бойового гопака під керівництвом
майора УРК Олександра Зайченка.

Члени спортивного гуртка Бойового гопака, вихованці майора УРК Олександра
Зайченка готуються до показових виступів

Цього року посвята співпала
із засіданням ради директорів вишів
І-ІІ☻рівнів акредитації Рівненської області.
Керівникам навчальних закладів цей
захід прийшовся до душі, і вони виявили
бажання долучитися до лав УРК. Захід
проходив під керівництвом директора
коледжу, отамана Рівненського обласного
товариства УРК, генерал-майора УРК
Валерія Лавренюка.
Церемонія традиційно розпочалася
загальним шикуванням. Студентамновобранцям довелося пройти ряд
випробувань і скласти присягу на вірність

У напутньому слові до новобранців
директор Західноукраїнського коледжу
«Полісся», отаман Рівненського обласного товариства УРК Валерій Лавренюк
наголосив: «Бажаю кожному з вас бути
захисником Батьківщини, щасливої та
суверенної України, шанувальниками
рідного слова. Тож пам’ятаймо слова
Володимира Сосюри: «…Не можна
народів любити других, якщо ти не любиш
Вкраїну».
Прес-служба УРК
Рівненська область
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Любити Україну до загину, гуртуючи населення в Народ,
до рук державних взяти Божу Глину – оце і є найвища з нагород
Ю. Кириченко

Ювілеї

На полі, під Пилявцями… Урочисто - по Маріуполю

Нещодавно подоляни відзначили свято
козацької доблесті та звитяги — 365‑річчя
Пилявецької битви, у якій козацьке військо під
проводом Богдана Хмельницького розпочало
визвольну війну з польськими загарбниками.
Хмельницьке обласне козацьке товариство УРК
взяло найактивнішу участь у святкуванні цієї події.
Разом із представниками Хмельницької обласної
та Старосинявської районної адміністрацій,
на території яких знаходиться знамените поле,
реєстровці поклали вінки та квіти до могили
легендарного козацького полковника Івана Ганжі
на кургані Козацької слави.

Отаман Хмельницького обласного товариства
УРК Юрій Басистий, інспектор обласного товариства УРК Володимир Савінський, голова
обласного управління інфраструктури Володимир
Вербановський, хмельницький міський отаман
Запорізького козацтва Петро Тарасюк біля кургану Козацької слави (зліва праворуч)

На свято прибули представники Українського
козацтва на чолі з генеральним осавулом Юрієм
Добровольським, побратими з Запорізького
козацтва, очолювані хмельницьким міським
отаманом Петром Тарасюком. Козацьке товариство та гостей вітали перший заступник голови
Хмельницької облдержадміністрації Вадим
Гавришко, голова Управління інфраструктури
області Володимир Вербановський, голова
Обласного управління культури, національностей
та релігій Ірина Трунова, голова Старосинявської
райдержадміністрації Михайло Данчук, отамани
козацьких організацій.
Опісля відбувся святковий концерт знаменитого
на Поділлі та далеко за його межами Національного
академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки
Поділля» під орудою народного артиста України,
генерал-майора УРК Миколи Балеми.
Незважаючи на дощ та сильний вітер, на полі біля
кургану не було де голці впасти. Гості залюбки фотографувалися під прапором Хмельницького обласного
товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
яке, до речі, виявилося єдиним знаменом на святі.
Досвідчені козаки передбачили й негоду,
а тому, на радість велелюдного товариства, встановили намети та столи й гостинно пригощали
бажаючих козацькою юшкою, кулешем та шашликами, приготовленими прямо в полі, свіжим
салом. Свято видалося на славу!
Юрій БАСИСТИЙ,
отаман Хмельницького обласного
товариства УРК,
генерал-майор УРК,
Хмельницька область

У середині вересня маріупольці
відсвяткували 235‑ту річницю заснування рідного міста. Понад два
століття тому на місці приазовського міста-порту розташовувалася
козацька паланка Домаха, а її
мешканці гідно відстоювали східні
кордони православних земель.
Цьогоріч День міста відзначали
майже 90 відсотків маріупольців.
Як і кожного року, реєстрове
козацтво взяло участь у почесній
ході центральним проспектом
Маріуполя.
Міський голова разом із
народним депутатом України
Сергієм Матвієнковим, генеральним директором «Азовсталі»
Енвером Цкітішвілі, генеральним директором комбінату імені
Ілліча Юрієм Зінченком, першим
заступником генерального директора «Азовмашу» Володимиром
Телицею, депутатом Донецької
обласної ради, головним редактором газети «Приазовский рабочий»
Миколою Токарським, секретарем
міської ради Андрієм Федаєм,
ректором Маріупольського державного університету Костянтином
Балабановим зробили першу
зупинку саме в гурті українських
реєстрових козаків.
Почесний стрій реєстровців
Приазов’я на чолі з заступником
Гетьмана УРК, головою адміністрації
Гетьмана УРК в Приазовському
регіоні, генерал-полковником УРК
Олександром Нефьодкіним, радником наказного гетьмана УРК,

Реєстровці Приазов’я крокують парадним маршем вулицями міста.
Ходу очолює козацький очільник Олександр Нефьодкін

генерал-полковником УРК Алієм
Затолокіним, козаками-побратимами з Єнакієвого й Волновахи
щиро привітали міського голову
Маріуполя Юрія Хотлубея та почесних гостей.
Юні солісти народного ансамблю «Первоцвіт» Українського
Реєстрового Козацтва, що його
очолює генерал-майор УРК
Олександр Білоконь, вітали
гостей ліричним танцем із
вишитими рушниками, а потім
піднесли міському голові коровай. Приймаючи його, Юрій
Хотлубей подякував реєстровцям
за збереження народних традицій,
закладених у нашому краї ще

за часів Кальміуської паланки.
Висловлюючи вдячність за високу
оцінку їхньої діяльності,
реєстровці навзаєм вручили меру
Маріуполя вітальну грамоту з
гравіруванням на металі.
Учасники ансамблю «Первоцвіт» а також їхні колеги — гості
з Білої Церкви — ансамбль
«Ровесники» виконали кілька
запальних українських народних
танців, подарувавши присутнім
чудовий святковий настрій.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
майор УРК
Фото автора

ВАСИЛЬКОВУ – 1025 РОКІВ!

Цей древній град згадується у літописі Руському та «Слові о полку Ігоревім». В історію
Васильківського краю кров’ю вписані сторінки визвольної боротьби з половцями та печенігами,
польською та литовською шляхтою. У часи минувшини це був важливий опорний пункт Київської
Русі, про що свідчать земляні вали, глибокі рови, які збереглися на території міста й до сьогодні.
Град уподобав князь Володимир, а згодом він став південним форпостом України-Русі.

Генерал-майор УРК Сергій Сергієнко із прапором козацького
осередку у Свято-Миколаївській церкві

Благодатна земля васильківська
надихала на працю багатьох видатних людей, які тут народилися
й виросли. Антоній і Феодосій
Печерські, літописець Нестор —
ці постаті відомі всьому світові.
Вписали свої сторінки в історію
рідного міста і заслужений діяч

мистецтв України, художниккераміст Михайло Денисенко,
поет Михайло Ситник, письменник і травознавець Леонід
Павленко, художники Алла
Горська і Микола Пимоненко,
драматична актриса Поліна
Самійленко та інші.

Тисячі років на Васильківщині
зростали хлібороби й мужні воїни.
Образ захисника Вітчизни тут
формувався століттями, починаючи від княжих, а потім
козацьких часів. Відомо, що
в 1649–1654 роках Васильків мав
статус сотенного міста Київського
козацького полку.
Духовність і патріотизм, які
несуть сьогодні в маси активісти
В ГО « Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво», потужною хвилею
відроджуються у славному місті
над Стугною.
Ще до початку офіційних урочистостей козаки та берегині
Київщини на чолі з головним
отаманом обласного козацького
товариства, генерал-полковником
УРК Віктором Книшевим узяли
участь у богослужінні в СвятоМиколаївській церкві. А опісля
разом із настоятелем храму
отцем☻Сергієм здійснили обряд
посвячення в козаки і берегині.
Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана
Київського обласного
товариства УРК,
підполковник УРК,
Київська область
Фото автора

Я завжди доручаю роботу, яку людина може виконати,
І випробування не більше того, що людина може витримати
Одкровення
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–16)
ГЛАВА 2

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.
Рассмотрим возможность
общения человека и Бога
с помощью электромагнитного поля. Электромагнитное
поле воздействует на человека в большом диапазоне
волн и открывает ему основной
канал получения информации
в диапазоне 200–700 Å (ангстрем) — это зрение. Процессы,
происходящие в живом организме, в частности в нервной
системе и в сердце человека,
связаны с электромагнитной
энергией. Природа движущихся по нервным каналам
человека (аксонам, дендритам)
импульсов имеет не только
химическое, но и электромагнитное происхождение.
Передача электрических сигналов по нервным каналам
человека, которые несут информацию, совершается за счет
последовательной накачки
калиевыми и натриевыми насосами в эти каналы ионов разной
полярности. С помощью этих

электромагнитных импульсов есть жизнь. «Знаю человека деятельности человека его
в тело нервной клетки со ско- во Христе, который назад тому мозг получает информацию
ростью до 10 метров в секунду четырнадцать лет (в теле как минимум от пяти органов
передается закодированная ли — не знаю, вне ли тела — чувств: зрения, слуха, осязания,
информация для ее дальнейшей не знаю: Бог знает) восхищен был обоняния и вкуса.
обработки и передачи в другие до третьего неба» (2 Кор. 12, 2).
Посчитаем количество
клетки или на исполнительные Если, в соответствии с нашим информации, которую восприорганы.
предположением, человек нимает наш мозг через органы
Как известно из законов может получать информа- чувств только лишь за один день.
физики, возле любого элек- цию с помощью неизвестных Рассмотрим только один канал
трического заряда, который сегодня науке физических получения информации —
начал движение, возникает полей, которые мы не можем зрение. Когда свет попадает
переменное магнитное и элек- установить и осознать, то у нас на сетчатку глаза, рецепторы
трическое поле. Таким образом, есть возможность выдвинуть (палочки и колбочки) преобвозле нервного импульса воз- гипотезу, что передача инфор- разуют его в электрические
никает электромагнитное поле. мации происходит с помощью импульсы, которые передаСкорость движения электро- других физических полей ются в мозг человека. Сетчатка
магнитных волн в этом поле на подсознательном уровне. любого человеческого глаза
достигает скорости света Такую гипотезу подтверждает имеет 1012 рецепторов, отвечав вакууме, то есть 300 000 км и Библия, свидетельствующая ющих за черно-белое и цветное
в секунду. Это
зрение. Из физики
позволяет выдвизрения известно,
н у т ь г и п о т е з у,
что мозг человека
согласно которой
начинает ощу обмен инфорщать пульсацию
мацией между
света, если частота
нейронами одного
пульсации стачеловека или
новится меньше
между нейронами
50 Гц. Если частота
одного человека
пульсации света
и нейронами друпревышает 50 Гц,
гих людей может
человек пульсаосуществляться
ций не распознает
со скоростью
и воспринимает
движения электросвет как стацимагнитной волны.
онарный поток.
Но для передачи
На этом прининформации
ципе построено
между нейронами
кино — 24☻*☻2☻=☻48,
разных людей,
т. е . 2 4 к а д р а
находящихся
и 48 пульсаций
на далеком друг
света в секунду,
от друга расстояи телевидение —
нии, необходимы
25☻ * ☻2☻=☻50 полузначительные
кадров в секунду
затраты энергии.
на
экране
Организм челотелевизора.
века не имеет
Человеческий мозг
возможности
эти пульсации
обеспечить такие
света не воспризатраты энергии,
нимает. Человек
как, например,
не видит смены
телецентр или
кадров в кино,
радиостанция.
существующих
Поэтому возна кинопленке,
никает вопрос:
или
смены
по какому каналу Науковий журнал «Наука. Релігія. Суспільство», голов- кадров на экране
п е р е д а е т с я ним редактором якого є член-кореспондент НАН України телевизора.
на далекие рассто- Анатолій Шевченко. Засновник і видавець – Інститут На основе этого
яния информация, проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України можно предполовоспринимаемая нашими орга- о том, что практически все жить, что мозг информацию
нами чувств, и информация, пророки получали открове- с рецепторов каждого глаза
которая позволяет нам фор- ния и знания во время сна. «… должен снимать как минимум
мировать новые знания? Это Ангел Господень явился ему во сне 50 раз в секунду. То есть каждую
интуиция, озарение, вдохнове- и сказал: Иосиф, сын Давидов! секунду мозг должен принимать
ние, предчувствие, предвидение Не бойся принять Марию, жену 1012*50 = 5*1013 различных сиги т. д.
твою, ибо родившееся в Ней есть налов только от каждого глаза.
Согласно нашему анализу от Духа Святаго; родит же Для того, чтобы представить
известных современной науке Сына, и наречешь Ему имя Иисус, масштабность этой величины,
физических полей, логично ибо Он спасет людей Своих переведем 100 лет нашей жизни
сделать вывод, что эта инфор- от грехов их» (Мф. 1, 20–21). в секунды:
мация не передается с их «… Ангел Господень является 365 дней — 1 год,
помощью. Современная наука во сне Иосифу и говорит: встань, 365 дней*24 часа☻=☻8760 часов,
не утверждает, что ей все возьми Младенца и Матерь 8760 * 60 * 60 = 31☻536☻000 секунд,
известно и известны все поля, Его и беги в Египет, и будь 100 лет — это 31 536 000 *100 =
существующие в природе. там, доколе не скажу тебе, ибо = 3 153 600 000 ~ 3*109 секунд.
Поэтому мы можем сделать Ирод хочет искать Младенца,
100 лет — это всего
предположение, что в природе чтобы погубить Его» (Мф. 2, 3 * 10 9 секунд, а мозг только
существуют не четыре поля, 13). Эти события, как проро- от органов зрения должен
а 5, 6, 7 и N физических полей, чества, были описаны в Ветхом воспринимать 2 * 5 * 10 13 разс помощью которых может Завете — «На заре погибнет личных сигналов каждую
передаваться жизнь и совер- царь Израилев! Когда Израиль секунду! На чип с такой памяшаться обмен информацией был юн, Я любил его и из Египта тью, 1013 бит, можно записать
между разумными существами, вызвал сына Моего» (Ос. 11, 1).
в компьютер 10 000 полнов том числе между людьми
Рассмотрим возможность метражных кинофильмов,
и Богом. Не случайно Библия получения человеком информа- каждый из которых длительсовременным людям передает ции во время сна. Когда человек ностью 1,5 часа и каждый
информацию о существовании находится в состоянии сна, тело из которых занимает ~ 1 Гб
трех и более небесных уров- отдыхает, а мозг продолжает п а м я т и в с о в р е м е н н о м
ней, или полей, на которых работать. Во время активной компьютере.

Понятно, что такие большие объемы информации
мозг человека практически
не в состоянии воспринимать,
да еще и систематизировать
в режиме реального времени по классам или темам.
Наиболее вероятно, что мозг
способен только лишь сформировать образ (видео, звук
и т. д.) и записать полученную
информацию в свободные
ячейки своей оперативной
или долговременной памяти.
Анализ этих знаний позволяет
нам выдвинуть гипотезу, что
во время пребывания человека
в сознании вся информация
от всех пяти органов чувств
формируется в образы и может
записываться только в оперативную память человека, а это,
согласно предварительным
подсчетам, миллиарды гигабайтов информации. Ночью,
когда сознание отключается
от активной деятельности,
начинается процесс перегрузки
информации из оперативной
памяти в долговременную
память, ненужная для дальнейшей жизни информация
уничтожается. Если человек
долго не спит, то есть, он все
это время находится в сознании, процесс перекачки
информации не может быть
осуществлен. Полное заполнение ячеек оперативной памяти
мозга приводит человека
к болезненному состоянию,
когда он уже не может адекватно воспринимать внешнюю
информацию и, как результат,
не может адекватно действовать. В этом случае может
прекратиться деятельность
мозга, что, в свою очередь,
ведет к смерти человека.
Данная гипотеза объясняет
необходимость сна.
Если во время сна, когда
происходит перегрузка
информации, обработанной
сознанием, из оперативной
памяти в долговременную,
например, в ячейки, в которых
хранится информация о родителях, человека начать будить,
то при пробуждении на границе сна и бодрствования часть
информации из оперативной
памяти попадет в долговременную через сознание. В этом
случае эту информацию челов е к к л а с с и ф и ц и р уе т к а к
сновидение о родителях.
Поскольку на границе сна
и бодрствования канал информации в долговременную
память еще не успел полностью
закрыться, то в сознание может
попасть часть информации,
имеющейся в мозгу, например,
о родителях, которая записана
в ячейках долговременной
памяти. Поскольку информация в долговременной
памяти систематизирована,
то в сознание попадает логически сформированная
информация. А человек классифицирует эту информацию
как логичное или сумбурное
сновидение.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть...
Т.Шевченко
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Й садок вишневий коло хати . .
В осередках УРК

7 вересня в Лисянці, що на Черкащині, відбулися урочисті заходи до 420-ої
річниці першої письмової згадки про містечко, 350-ої річниці з часу, коли Лисянка
була головним містом з постою, утримання й оновлення «армати» правобережного
Війська Запорозького, та 90-ї річниці з часу створення Лисянського району.

Майор УРК Михайло Вербіцький

Козаки й берегині Лисянського полку Черкаського
обласного товариства УРК
разом із представниками
органів місцевої влади та всіма
небайдужими патріотами краю
провели акцію «Вишневий сад
Т. Г. Шевченка» до 200‑річчя
від дня народження свого
великого земляка. У межах
історико-етнографічного
комплексу «Тарасова криниця»
в Лисянці, поблизу річки
Гнилий Тікич, на 35 сотках
упорядкованої та огородженої
землі було висаджено
200 молоденьких вишеньок —
елітні сорти плодових дерев.
«Це вклад реєстровців
Черкащини, зокрема
Лисянщини в реалізацію
проекту «Хата мрії Тараса»,
яку він особисто спроектував,
але не встиг побудувати, —
розповів «УК» натхненник
і організатор заходу, радник
отамана Черкаського обласного товариства УРК,
полковник УРК Олександр
Га в р и л ю к . — К о з а к и
підтримують ініціативу
краєзнавців щодо побудови
хати Шевченка саме в Лисянці.

На підтримку цієї ініціативи
українські реєстровці
виготовили і подарували
містечку плакат розміром
2 на 3 метри з портретами

України. Збудуємо хату-мрію
Т. Г. Шевченка в Лисянці.
Лисянський козацький полк
ЧОКТ ВГО УРК за реалізацію
ініціатив професора
В. В.☻Сокура»
Закликаючи всіх земляків
до реалізації проекту, пан
Олександр наголосив, що
в майбутній хаті Шевченка
може бути розміщена
мистецька школа чи музей
поеми «Гайдамаки», яка перекладена на 130 мов світу. «Це
все сприятиме популяризації
Лисянки і постаті нашого
національного пророка,
гордості країни, її символу».
Після козацького трудового
десанту біля районного Палацу
культури відбулися літературні
читання, на яких виступили капелан Лисянського
полку УРК, настоятель
храму Святої Покрови
отець Миколай, поетеса,
берегиня УРК Валентина

Лисяни дружно відгукнулися на заклик реєстрових козаків

та її люду, народу України.
Панотець разом із отаманом Лисянського козацького
полку УРК, підполковником
УРК Віктором Колодяжним
привели до присяги нових
козаків та берегинь. У цей час
у фойє відбувалася фотовиставка, присвячена діяльності
Лисянського полку УРК та акції
«Козацький прапор навколо
світу». Старший лейтенант
УРК Костянтин Пустільник,
який відроджує традиційне
гончарське ремесло, для всіх
охочих провів майстер-клас,
продемонстрував свої роботи.
А потім на головній
сцені району відбулися
урочистості, під час яких
виступили голова Лисянської
райдержадміністрації
А.☻Андрієнко, голова районної
ради А. Лисичкін, в. о. голови
місцевої селищної ради
В.☻Калініченко, народний депутат України В. Нечипоренко,
почесний громадянин
містечка, доктор історичних
наук М. Бушин, письменник,

дитячі колективи, окремі
виконавці. Як завжди, зачарувала своїм співом чарівна
берегиня, лейтенант УРК
Рімма Хромцова.
«Свято об’єднало всіх.
Адже найбільше людей
гуртують спільна історія і
мистецтво. А тому завданням
українських реєстровців вбачаю
увіковічення пам’яті кращих
синів і дочок Лисянки, наприклад, у встановленні пам’ятника
Михайлу та Богдану
Хмельницьким, який має стояти
обов’язково на центральному
майдані містечка, зведенні хатимрії Тараса Шевченка, а також
у назвах вулиць, площ на честь
лисянських полковників
Максима Кривоноса, Демка
Якимовича (Лисянського),
Семена Височана та інших
героїв, що творили історію
й уславили наш рідний край
та Україну в світі. Це святий
обов’язок нащадків перед
пращурами. Виконаймо
його!» — підсумував полковник
УРК Олександр Гаврилюк.

Молоденькі вишеньки саджають отець Миколай (Бондарчук)
та берегиня УРК Ольга Шіптенко з онучкою Софійкою

гетьмана Б. Хмельницького,
пророка Т. Шевченка, гербом
м.☻Лисянки та малюнком
Кобзаревої хати з написом:
«Лисянка — земля Богдана
і Тараса — духовна велич

Войцеховська, поети —
козак УРК М. Темченко та
О. Чупота, учні місцевих шкіл.
Під час заходу о. Миколай
відправив святковий молебень за процвітання Лисянки

Капітан УРК Петро Милокост

Громада Лисянки на презентації проекту «Хата мрії Т.Г. Шевченка»
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почесний козак Лисянського
полку УРК Василь Шкляр,
краєзнавець, радник отамана
Черкаського обласного
товариства УРК Олександр
Гаврилюк. Вони привітали
всіх зі святом і закликали
дбати про майбутнє Лисянки.
На заході віншували почесних мешканців містечка,
попередніх його очільників.
Усім їм вручили запашний
коровай із символом Лисянки.
У цікавій концертній
програмі взяли участь
народні, самодіяльні та

Саме через громадську
роботу, спрямовану на виховання патріотизму й духовності,
через усвідомлення кожним
свого призначення на землі,
можна побудувати правову,
демократичну, вільну й багату
Україну, омріяну багатьма
поколіннями героїв.
Олександр МИКОЛЕНКО,
керівник прес-служби
Лисянського полку УРК,
смт Лисянка,
Черкаська область
Фото автора

Що буде, те й буде,
а козак панщини робить не буде
Народне прислів’я
Нещодавно в приміщенні
Олексієво‑Дружківської
селищної ради відбулися
громадські слухання щодо
будівництва на території
селища етнографічного
музею у вигляді старовинного козацького поселення. Дружківка перемогла
в конкурсі Донецької обласної
державної адміністрації та
отримала на цей проект
фінансування в сумі 150 тисяч
гривень. Достеменно відомо,
що Олексієво‑Дружківка
була заснована запорозькими

М. Татарченко, представники
відділу архітектури міськради,
п р а ц і в н и к и в и к о н к о м у,
мешканці селища.
Докладно про історію
виникнення та розвиток
селища на сучасних його
теренах присутнім розповів
керманич дружківських
краєзнавців Володимир
Качур. Він виніс на обговорення загалу назву майбутнього музею під відкритим
небом. Так, посилаючись
на історичні джерела, краяни
зійшлися на тому, що музей

Козацькі проекти
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Від імені ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» та
Донецького обласного товариства імені Олекси Тихого
на слуханнях виступив депутат Олексієво‑Дружківської
селищної ради Євген
Шаповалов. «Напередодні
слухань я спілкувався з
Гетьманом УРК Анатолієм
Шевченком, — розповів
присутнім пан Євген. —
Очільник реєстровців України
підтримав проект «Козацького
хутора» і пообіцяв найбільше
сприяння з боку керівництва
УРК. Зважаючи на те, що
сьогодні УРК — найбільш

Перший курінь майбутнього музею вже закладено

КОЗАЦЬКИЙ ХУТІР
в Олексієво-Дружківці

Заступник головного редактора «УК» Юрій Доценко
дарує примірники козацького часопису своїм землякам

До громади звертається берегиня, полковник УРК
Валентина Лугова

козаками в середині ХVII
століття. Про це свідчать
рядки з відомої енциклопедії
Брокгауза й Ефрона. Точна
дата згадки про селище є
у Макарієвського — 1711 рік.
Саме цю дату на сесії ради й
було затверджено, як рік заснування Олексієво‑Дружківки.
Територія, на якій знаходиться сучасне селище,
відносилася до земель Війська
Запорозького, його Самарської
паланки. Тому розташування
тут музею козацького побуту
є історично обґрунтованим
і відповідає всім науковим і
краєзнавчим канонам.
У громадських слухан нях, ініційованих місцевими
патріотичними об’єднаннями,
взяли участь завідувачка
відділу молоді та спорту
Дружківської міськради
Юлія Півовар, селищний
голова Олексієво‑Дружківки
Юлія Нагорська, секретар
місцевої ради Володимир
Білашенко, завідувачка
селищної бібліотеки Людмила
Молоденко, голова міського
осередку Національної
спілки краєзнавців
України Володимир Качур,
п о е т, а в т о р с л і в г і м н у
Олексієво‑Дружківки,
Юрій Доценко, директор дружківської гімназії
«Інтелект» Валентина Лугова,
керівник історичного гуртка
«Дружко» гімназії «Інтелект»

структурована й масова козацька
організація в Україні, що має
потужні осередки на Донеччині
й, зокрема, в Дружківці, ми
в змозі надати цьому історичноетнографічному проекту реальних обрисів, забезпечити його
консультативну, організаційну,
а якщо буде потрібно, то й
матеріальну та фінансову
сторони».

C

M

Y K

має називатися☻«Козацький
хутір». Саме так подібні об’єкти
подаються у Миколи Гоголя,
Михайла Грушевського, Миколи
Аркаса, Дмитра Яворницького,
Івана Крип’якевича, інших
відомих українських істориків.
Також Володимир Качур підняв
питання охорони об’єкту,
розподілу повноважень та
статусу.

Євген Шаповалов
підтримав варіант назви
музею «Козацький хутір» і
оприлюднив ідею, яку подав
підрядчик у будівництві музею
Сергій Дуда: на території
хутора мають здійнятися дві
козацьких вежі. По-перше,
це — історично достовірно,
а по-друге — вежі привертатимуть увагу туристів.

Біля історичного каменя вже розпочалося зведення «Козацького хутора»

То р к а ю ч и с ь п и т а н н я
козацького руху в краї, Євген
Шаповалов зробив наголос
на тому, що на цих теренах
ніколи не було донських
козаків, організація яких,
начебто, існує сьогодні
в Дружківці. «На мою думку,
це історична, а скоріше
політична профанація і дія
антиукраїнських сил як
у наших краях, так і в усьому
Донбасі, так званого руху
«Русский мир», що звинувачує
українців у «зраді» родини
російських царів Романових
і їх знищенні та в інших
«тяжких гріхах» проти «єдіної
священної імперії», — наголосив пан Євген.
Позитивну оцінку майбутньому музейному комплексу
дала директор дружківської
гімназії «Інтелект», полковник УРК Валентина Лугова.
«Як освітянин і берегиня
Українського Реєстрового
Козацтва, переконана, що
хто не знатиме свого минулого, ніколи не матиме
повноцінного майбутнього. Виховання молоді
на національних традиціях є
нашою найнагальнішою справою. Тільки з дітей, які знають,
поважають культуру, звичаї,
історію свого народу, виростуть
гідні громадяни, члени нашого
суспільства. Сподіваюся,
що «Козацький хутір» стане
джерелом вивчення нашої
минувшини, вагомим чинником у вихованні справжніх
патріотів України», — зазначила пані директорка.
Член Національної спілки
письменників України, поет
Юрій Доценко у своєму
виступі висловив надію на те,
що «Козацький хутір» стане
гордістю не лише селища,
а й області, а також закликав
членів виконкому селищної
ради бути в авангарді
помічників музею. З метою
пропаганди козацького руху,
утвердження українських
національних ідеалів і
детальнішого вивчення
історії рідного краю, пан
Юрій подарував місцевій
бібліотеці річну підшивку
газети «Україна козацька»,
яку передав селищному голові
Юлії Нагорській.
На громадських слуханнях панувала атмосфера
порозуміння. І це налаштовує
на оптимістичний лад. Початок
добрий, нехай такою ж буде й
справа!
Богдан ТАРАСІВ,
власний кореспондент «УК»
Фото автора

Ми скоро відродимось, браття, засяє весняний розмай,
І чисте вкраїнське багаття любов’ю наповнить наш край.
І. Калиниченко
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Ідея
створення
громадського об’єднання
« К о з а ч а н с ь к и й Ку р і н ь
Вільного Козацтва»,
виникла навесні цього року
в земляків‑однодумців
на інтернет-сайті «Форум села
Козацького» http://kozatske.
getbb.ru, де спілкувалися
вихідці з цього села та корінні

кандидати в козаки пройшли
випробування: брали участь
у різноманітних масових
заходах: приймали в коза‑
чата учнів тамтешньої
школи, організовували свято
ковальського мистецтва
у селі Моринці, здійснили
подорож на національний
Сорочинський ярмарок,

пам’яті відомого в краї
козака-кобзаря Антона
Митяя, під час проведення
народних свят, гулянь тощо
готували і пригощали смач‑
ним кулешем учасників,
розважали сальвами з власно‑
руч виготовлених козацьких
гармат.
На народних козацьких
святах, фестивалях завжди
козачанці бажані гості.
Вони — за здоровий спосіб

У Козацькому –
козацький курінь
Відродження

його мешканці. Вивчивши
історію виникнення Вільного
Козацтва на Звенигородщині
в 1917 році, місцеві патріоти
вирішили відродити приза‑
буту славу предків, зокрема і
в селі Козацькому. Адже в ті
роки тут був Козачанський
курінь, який об’єднував
три села на чолі з легендар‑
ним отаманом — «дідом»
Гр и г о р і є м Ш а п о в а л о м .
Засновниками та ідеологами
громадського об’єднання
стали козачани Олег Голуб
та Г. М. Боровик, який нині
м е ш к а є в К и є в і . Перші
фінансові витрати та клопоти
по оформленню документів
новоствореного осередку взяв
на себе тутешній підприємець
Олег Голуб. Пан Олег розробив
і пошив зразки козацького
одягу, замовив прапор куреня
та печатку. Вже через 2 місяці
перші 13 козаків та 7 козачок
прийняли посвяту. Це сталося
на День незалежності України.
Ще до цього знаменного дня

Козацьку гармату заряджають гармаш Олексій Богун
і козак Анатолій Таракан

линви, рухливих естафетах,
підніманні пудових гир тощо.
А по закінченні змагів — усіх
обов’язково частують козаць‑
кими стравами, власноруч
приготовленими за старовин‑
ними народними рецептами.
«Мета нашої громадської
організації — відродження
давніх звичаїв і традицій, утвер‑
дження в суспільстві козацьких

С. Коваленко. За ройо‑
вих товариство обрало
Г. Боровика, О. Богуна та
Т. Грицая, курінним свяще‑
ником став протоієрей
Володимир Заревич.
«До Козачанського
куреня бажають вступити і
мешканці районного центру,
сусідніх сіл. Наші заходи
залюбки підтримують побра‑

Козаки Олег Голуб і Григорій Боровик – засновники
громадської організації «Козачанський курінь»

разом із реєстровими коза‑
ками Київщини, Черкащини
і Вінниччини, з якими скла‑
лися теплі і дружні стосунки,
брали участь у вшануванні

життя, а отже вагоме місце
у своїй діяльності приділяють
спортивним змаганням:
організовують і самі беруть
участь у перетягуванні

Кує козак Вадим Сизов

Козачанський курінь у Моринцях на святі ковальського мистецтва

чеснот: любові до рідного
краю, віри в Бога, поваги
до батьків і людей старшого
віку, здоровий спосіб життя,
побратимство, сприяння вихо‑
ванню молодого покоління
в дусі вірності Україні, збере‑
ження традицій українського
народу, захисту рідної мови,
любові до праці і чесно заро‑
бленого хліба, дослідження
історії Черкащини», — гово‑
рить осавул Олег Голуб.
Пернач курінного отамана
козачани довірили мудрому
козакові, сімдесятирічному
вчителю-пенсіонеру
П. С. Дяченку (на Покрову
він відзначатиме ювілей),
осавулом став Олег Голуб,
козацьким писарем —
директор місцевої школи

тими з села Зелена Діброва
Городищенського району
і навіть сучасні козаки
на залізних конях — байкери
з міста Києва.
Хотілося б, щоб наш курінь
був не єдиним в окрузі, а наш
почин підтримали патріоти
з інших сіл району й області.
Бо ніхто, крім нас самих,
не відродить правдиву історію
нашого краю та не дбатиме
про збереження традицій і
козацьких звичаїв», — вважає
козак Олег Голуб.
Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського
полку УРК,
с. Козацьке,
Звенигородський район,
Черкаська область

Ні, ти не знаєш добре України,
якщо на Запоріжжі не бував...
П. Ребро
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Борг Україні
Витоки

У роки нашої шкільної юності радянська
пропаганда наполегливо переконувала, що
в поезії XX століття перше місце по праву
займає Володимир Маяковський. Голос
пролетарського поета гримів проти
імперіалістичної бійні, закликаючи
до революційного протесту, до руйнування старого світу. Більшовицькі
вожді вважали Маяковського «кращим,
найталановитішим поетом радянської
епохи» — і раптом звідки це? Невже
прокинулася козацька сила вагомих слів?
«Три разных истока во мне речевых:
Я — не из кацапов-разинь,
Я — дедом казак, другим сечевик,
а по рождению грузин».
Так написати міг тільки українець.
Ось він — родовід В. Маяковського,
народженого в Меретії, селі Багдаді
(Західна Грузія) в сім’ї корінних
українців, відправлених волею його
Величності на завоювання Кавказу.
З друзями дитинства спілкувався
грузинською, вдома говорив рідною
мовою свого роду — українською.
Російську вивчив уже в гімназії
в Кутаїсі.
Мама поета — Олександра
Олексіївна, була дочкою кавалера
Георгіївського хреста, учасника двох
російсько-турецьких війн Олексія
Івановича Павленка, народженого
на Харківщині. Його батько, тобто

до Ерзеруму у складі Кубинського
полку, брав участь у блокаді міста,
помер під час епідемії тифу в 1878 році.
Прадід по батькові — Маяковський
Костянтин Кирилович, син полкового
осавула, служив у славному козаць‑
кому місті Бериславі на березі Дніпра,
Херсонської області. Відразу після
завоювання Грузії в 1822 році був
переведений на службу на Кавказ.
Його син Маяковський Костянтин
Костянтинович народився
в Бериславі, виріс у Грузії і довгі
роки служив секретарем повітового
правління Ахалціхе. Бабуся поета
по батькові — Данилевська Єфросинія
Йосипівна☻– походила з роду козака
Данила, вихідця з Подільської області
(нині Вінницька), була двоюрідною
сестрою відомого українського пись‑
менника Г. Данилевського. Батько
майбутнього поета — Маяковський
Володимир Костянтинович – наро‑
дився в Ахалціхе, навчався в Кутаїсі та
Тбілісі, працював практикантом, потім
помічником Александропольского
лісництва Ериванської губернії.
За чотири роки до народження сина
він отримав посаду лісничого. Так
дослідник творчості поета Гарегін
Бебутов у книзі «Гімназія обличчям
до обличчя» свідчить про українське
походження Маяковського.

дійсно народився
1 8 9 3 р о к у, п р о т е
помер у трирічному
віці, старшому
сину Костянтину
1888 року народ‑
ження, який став
носити братове ім’я.
Найбільш шанованим
в сім’ї Маяковських
був Костянтин
Костянтинович☻–
запорозький козак,
дід хлопчика
по батькові. Так і
назвали первістка.
А як відомо,
підпільне прізвисько
Володимира Маяковського було «товариш
Костянтин». Зсув віку Володимир Маяковський - поет і громадянин
на п’ять років одразу
Нещодавно в Багдаді відсвяткували
ставить на місце всі події, викладені 120‑річчя великого земляка Володимира
в автобіографії поета.
Маяковського. «Тільки нога ступила
У ті часи, коли виникло прізвище на Кавказ, я згадав, що я — грузин», —
Маяковський, маяк означав просто процитував Маяковського грузинський
усілякий встановлений людьми знак, поет Давид Тарашвілі, а від себе додав:
чи то довга жердина, віха, земляний «Маяковський — це надбання всього
насип або купа каміння. Наприклад, світу, але ми пишаємося тим, що він
під час тривоги козаки на своїх народився в Грузії й увібрав у себе все
с т о р о ж о в и х в е ж а х з а п а л ю в а л и найкраще, що може дати ця земля».
обвиті соломою палиці і називали їх
Володимир Маяковський завжди
маяками.
вважав себе хлопцем з Багдаді і писав:
«Я в боргу перед вами, багдадські
небеса».
Але серце та українська душа поета,
пройшовши через усі митарства й
шукання, не змогли стати мертвою
плоттю і з щирою тугою заговорили
про свого діда та прадіда, про козацьку
доблесть і славу, шанобливо сказавши
про Україну, про борг перед нею, перед
минулим і майбутнім. Ось він, глибин‑
ний борг пам’яті перед Україною:

ДОЛГ УКРАИНЕ

«Ніч в Україні». Художник Микола Пимоненко

прадід поета, Іван Павленко жив
на Кубані — там, де знаходився Січовий
степ. Мати Маяковського народилася
в кубанській станиці Тернівській,
уродженкою цієї слободи була і
бабуся поета — Євгенія Никанорівна
Афанасьєва (Павленко).
Дід Олексій Іванович Павленко
служив на Кубані в штабі капітаном
у 155 піхотному Кубинському полку
(від імені міста Куба, Айзербайджан).
Потім був переведений до Вірменії.
Зробивши важкий зимовий перехід

Кривавий 1905 рік не зміг зали‑
шити поета осторонь від народу.
Гімназисти взяли участь у сутичках та
демонстраціях. У місті було оголошено
воєнний стан, почалися арешти. У цей
час від зараження крові помирає батько
Володимира. Необхідність навчання
сина та двох дочок Людмили й Ольги
змушують Олександру Олексіївну
переїхати до Москви.
Мало відомим на сьогодні є й той
факт, що мати вручила метрику свого
молодшого сина Володимира, який

Маяковський добре знав історію
своїх предків. Сестра поета Людмила
розповідала, що в сім’ї за українським
звичаєм батьки зверталися один
до одного на «Ви», батько любив
носити українські сорочки з вишив‑
кою і заразливо сміявся, як на картині
Рєпіна, «Лист турецькому Султану».
А художник Рєпін навіть хотів напи‑
сати портрет Маяковського, відчувши
в ньому задиристого хуліганистого
запорожця. Уже був написаний неве‑
ликий етюд, що, на жаль, загубився.

«… А что мы знаем о лице Украины?
Знаний груз у русского тощ тем, кто рядом, почета мало.
Знают вот украинский борщ,
знают вот украинское сало.
И с культуры поснимали пенку:
кроме двух прославленных Тарасов‑
Бульбы и известного Шевченка, —
ничего не выжмешь, сколько ни старайся.
А если прижмут -зардеется розой
и выдвинет аргумент новый:
возьмет и расскажет пару курьезов‑
анекдотов украинской мовы.
Говорю себе: товарищ москаль,
на Украину рожу не скаль.
Разучите эту мову
на знаменах — лексиконах алых,
эта мова величава и проста:
«Чуешь, сурмы загралы,
час расплаты настав…»
Разве может быть затрепанней да тише
слова поистасканного «Слышишь»?!
Я немало слов придумал вам,
взвешивая их, одно хочу лишь, —
чтобы стали всех моих стихов слова
полновесными, как слово «чуешь».
Трудно людей в одно истолочь,
собой кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет, мы не знаем украинской ночи».
[1926 рік]
Олександр МАМЧЕНКО,
полковник УРК,
член Національної спілки
краєзнавців України,
м. Єнакієве
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Спливає час. Уже й XX
століття позаду. Не озиратися
назад не можна, а озира‑
тися страшно. На початку
минулого століття українці
були найчисельнішою
національністю, що входила
до складу СРСР — 81 млн.
195 тис. без урахування
українців Західної України,
Буковини, Закарпаття, які
увійшли до Союзу в 1939 та
1945 рр. А через 50 років
за довідником «Население
СССР» (Москва, Политиздат,
1983) нас — 42 млн. 347 тис.
Це вже із Західною Україною,
Закарпаттям, Буковиною.

природною реакцією на це. Для
його подолання було дозволено
розстрілювати, розкуркулю‑
вати, висилати, застосовувати
терор голодом.
Отже
винищення
українського селянства
у 1932–33 роках було справою
радянської державної політики,
як і печі Дахау були справою
гітлерівської фашистської
державної політики. Але
моральну відповідальність
за жертви голодової катастрофи
несе не тільки Радянський
Союз, а й світове людство. Для
людини XX сторіччя «мораль‑
ний наказ» не дай ближньому

Голодомор є класичним прикладом радянського геноциду,
найдовшого й наймасштабнішого експерименту з русифікації,
а саме – винищення української нації
Р. Лемкін
цузького журналіста П’єра
Берляна, в організовану
більшовиками «конспірацію
мовчання». Якщо журналіст
подавав правдиву інформацію
про трагедію в Україні, він
ризикував не отримати візу,
при поверненні в Москву після
відпустки, його арештову‑
вали і депортували всіх його
приятелів — громадян СРСР.
І, нарешті, корупція. ГПУ
щедро платило співробітникам
іноземних газет, надавало
розкішні приміщення, дозво‑
ляло бути посередником
при перепродажу за кордон
царських коштовностей чи

румунської☻статистики через
Дністер перейшло 1055 утікачів.
Репортери газет приїздили
на кордон зустрічатися з
утікачами і згодом оприлюд‑
нювали інтерв’ю з ними. Були
випадки втечі до Балтійських
держав.
Отже, хто мав вуха, міг чути,
бо це був не шепіт одного
лікаря чи місіонера на Далекому
Сході, — це був дзвін, що бив
на сполох. І його почули, і
першими відгукнулись українці
Галичини, яка в той час належала
Польщі. Митрополит Андрей
Шептицький звернувся «до всіх
людей доброї волі — у справі

До 80-ї річниці Голодомору в Україні

БОРОТЬБА ЗА ПРАВДУ

ПРО ВЕЛИКИЙ ГОЛОД
Кількість росіян, білорусів,
грузинів, татар збільшилась
удвічі, вірменів та таджиків —
утричі. А українців удвічі стало
менше. Нібито як і всі жили
під захистом «великой и могу‑
чей», а виходить катастрофічно
зникали в асиміляціях,
паспортизаціях, русифікаціях,
репресіях, війнах, голодоморах.
Тільки за два 1932–33 роки
загинула з голоду п’ята частина
сільського населення України
(від 7 — до 10 млн. осіб). Лукава
фраза, що історія навчає того,
що не навчає нічого, не для нас
українців. Забуття — це заповіт
для нащадків катів. Вічна
пам’ять — святий урок для
нащадків невинно убієнних.
Розрекламувавши заздалегідь
успіхи першої п’ятирічки,
більшовики не могли сказати
світові, що вони не вико‑
нали п’ятирічку в Україні. Це
означало б зізнатися, що госпо‑
дарська система потерпіла
фіаско. Щоб виконати плани
індустріалізації потрібна
була закордонна валюта, бо
Радянський Союз імпортував
техніку і оплачував працю
чужоземних спеціалістів. Задля
отримання валюти вивозились
за кордон харчові продукти і
сировина. Прибутки з експорту
були менші ніж грошові
зобов’язання за імпортований
товар. Заборгованість зростала
з кожним роком. Так у жовтні
1929 р. вона становила
115 млн. рублів, а в червні
1932 р. — 975 млн. (економічне
дослідження Ліги Націй за
1932/33 рр.).
Ч а с т к а Ук р а ї н и с т а н о ‑
вила біля 40% від загального
обсягу союзних заготівель.
Ур я д і п а р т і я в и ш у к у ‑
вали нові форми й методи
заготівель сільгосппродукції,
щоб забезпечити шалені
темпи «соціалістичної
індустріалізації». Вихід було
знайдено — масова та суцільна
колективізація. Зерно легше
і швидше вилучити з кількох
десятків тисяч колгоспів ніж
у 5 мільйонів селянських госпо‑
дарств. Селянський опір був

померти з голоду! — так само
безумовний як і заповідь Божа
«Не вбивай!» Реакція на голод
ближнього — це найкраща
перевірка на те, чи існує братер‑
ство людей.
Як же було з цією вселюдською солідарністю стосовно
українського народу? Невже
вільний світ нічого не знав

картин великих майстрів із
державних музеїв. За таку плату
журналісти «заплющували очі»
на голод в Україні. Англійський
есеїст М. Маггеридж, який
у 1932–33 рр. протягом восьми
місяців був у СРСР, у передмові
до своєї книги «Зима в Росії»,
свідчив, «що всі повідомлення
з Росії — це просто сміх».

Звернення до Комітету допомоги голодуючим в Україні про
надання допомоги Остапові Лисенку (синові композитора
Миколи Лисенка)

про цей злочин? Не знав, чи
не хотів знати? Чи не стосується
його відомий вислів, що
«найбільше спричиняються
до зла добрі люди, які нічого
не роблять?» У Радянському
Союзі на той час жило
багато іноземців: дипломати,
спеціалісти, журналісти. Факт
голоду був головною темою
розмов між ними і в той же
час був публічною таємницею.
Дипломати зберігали «урядову
таємницю», коли отриму‑
вали такий наказ. Фахівці
вважали, що не їхня справа
повідомляти світ про злочини
працедавців. Журналісти,
акредитовані в Москві, були
втягнуті, за висловом фран‑

Проте правда просочу‑
валася поза кордони СРСР
іншими шляхами. А їх було
чимало. Джерелом інформації
були свідчення журналістів,
експертів, туристів, які кілька
тижнів перебували в СРСР і
не залежали від радянських
цензорів. Ще інша категорія
свідків — німці, румуни, які
довгі роки жили в Україні,
полонені ще в Першу
світову війну. Зберігши своє
громадянство, вони, гнані
голодом, легально покидали
Радянський Союз. Багатьом
селянам пощастило пере‑
йти кордон між Україною
та Румунією. Від 1 січня
до 13 березня 1933 р., за даними

подій на Великій Україні». Він
просив «усіх християн світу,
всіх віруючих у Бога, прилучи‑
тися до цього голосу протесту
та болю і розповсюдити його
в якнайдальші країни світу».
Під впливом цього виступу
віденський архієпископ, карди‑
нал Теодор Інніцер звернувся
з закликом «до всіх світових
організацій започаткувати діло
помочі мільйонів людей».
У Львові за почи‑
ном українських депутатів
до варшавського Сейму було
створено Громадський комітет
Рятунку України. До його складу
входила голова Всесвітнього
Союзу Українок, профе‑
сор Львівського університету,
депутат польського Сейму
Мілена Рудницька. У Галичині
була створена мережа місцевих
комітетів рятунку, розроблені
практичні порадники. Союз
Українок Галичини звернувся
до жіночих організацій світу
провести у своїх країнах акціюорганізацію допомоги Україні.
Комітети порятунку України
були створені українцями
в Румунії, Чехії, Польщі,
Франції, Бельгії, США, Канаді.
Таким чином протягом літа
1933 року комітети порятунку
України провели організаційну
частину роботи і змобілізували
всіх українців в країнах поза
владою Москви.
Тр е б а б у л о п е р е х о ‑
дити до наступного етапу:
організації міжнародної
допомоги. Найголовнішою
установою, від рішень якої
залежало майже все, — була
Рада Ліги Націй — найвища
міжнародна організація
того часу — попередниця
ООН. Улітку 1933 р. у світовій
пресі розгорілась справжня
боротьба за правду про Голод.
Боротьба йшла між Москвою
з одного боку і тими, хто нама‑
гався організувати рятувальну
акцію для України. Львівський
комітет порятунку доручив
Мілені Рудницькій закордонну
акцію. Вона повинна була
встановити тісні контакти
з комітетами допомоги

голодним☻у Празі, Берліні, Відні
тощо, взяти участь у роботі
Конгресу Європейських
Національностей (у Швейцарії)
і зацікавити міжнародні
гуманітарні установи справою
Великого Голоду, а головне,
щоб це питання було постав‑
лено в порядок денний сесії
Ліги Націй.
Тільки завдяки тому, що
Мілена Рудницка була люди‑
ною відомою в міжнародних
організаціях і як парламентар, і
як громадська діячка їй удалося
напередодні сесії Ліги Націй:
по-перше, спонукати швей‑
царську пресу заговорити про
трагедію в Україні, по-друге,
добитися, щоб справа голоду
в Україні була поставлена
поза чергою в порядок денний
Конгресу Європейських
Національностей. Членами
Конгресу були не держави,
а національні меншості
в різних країнах. Метою його
був захист інтересів меншостей
проти зловживань панівної
нації в державі.
Мілена Рудницка в Конгресі
представляла інтереси
українців Польщі, а пропону‑
вала внести на розгляд питання
про голод в Україні, де українці
не були меншиною і тому
не мали членства в Конгресі.
Тому її пропозиції викликали
спротив збоку президії, але
знайшли підтримку німецьких
делегатів. Вони радо пого‑
дились поставити питання
про Голод в Україні в поря‑
док денний не лише тому,
що від голоду також страж‑
дали і німецькі поселення
в Україні, а ще й тому, що
їм потрібно було відволікти
увагу світової громадськості
від антисемітського курсу
німецької політики і притяг‑
нути погляди до якоїсь
яскравішої справи. А такою —
був Голод в Україні.
М. Рудницька у своєму
виступі розповіла про Голод
в Україні, про злочинну
політику Москви і політику
держав, які заради добрих
взаємин із Радянським Союзом
заплющують очі на його
злочини в Україні і таким чином
стають співвідповідальними.
Міжнародна преса підхопила
основні українські тези про
Голод, а конгрес схвалив окрему
резолюцію: «Прилюдна опінея
всього світу повинна вважати
за свій елементарний обов’язок
підтримати акцію на користь
жертв жахливої голодової
катастрофи в Совєтському
Союзі, особливо ж в Україні».
Цю резолюцію було передано
особисто президентові Ради
Ліги Націй. Отже, один крок
уперед був зроблений.
За кілька днів починалася
сесія Ради Ліги Націй. Не могло
бути мови, щоб у останні
хвилини просунути в поря‑
док денний справу Голоду.
Все готувалося заздалегідь.
Секретаріат стояв на сторожі
процедури. Це по-перше.
По-друге, ініціювати розгляд
питання про голод в Україні
мали право тільки уряди тих
держав, що були членами
Ліги Націй. Українці ж, які
намагалися привернути увагу
світу до голодової катастрофи
були національною менши‑
ною в Польщі. А Голод не був
порушенням постанови
про охорону національних
меншин. Секретаріат навіть

Та ти — не виграшка природи, не примха лиш земних стихій —
ти не загинеш, мій народе, пісняр, мудрець і гречкосій
Є. Маланюк
не реєстрував такі матеріали.
Усі процедурні приписи були
проти. Треба було шукати
іншого шляху.
Статут Ліги Націй нада‑
вав право президентові
Ради Ліги націй поста‑
вити на розгляд будь-яке
питання, яке він за власною
оцінкою вважає особливо
важливим. Цим і вирішила
скористатися М. Рудницька.
Вона насамперед зустрілася з
президентом Ради Ліги Націй
і була настільки переконлива,
що він погодився скориста‑
тися їй своїм правом. Якомога
швидше потрібно було забез‑
печити його всіма матеріалами.
Разом із Пеленським (секре‑
тарем Допомогового комітету)
по телефону М. Рудницька
зв’язалася з українцями
у Львові, Празі, Парижі,
Америці, інформуючи про
акцію перед президентом Ради
Ліги Націй.
Присутні в Женеві українці
зробили все, щоб забезпечити
президента Ради Ліги Націй
необхідними матеріалами.
Протягом найближчих 2–3 днів
Мовінкіль, який очолював
Раду Ліги Націй, отримав
кількадесят телеграм і листів
зі зверненням до Ліги Націй
організувати міжнародну допо‑
могу голодуючим в Україні.
Проте секретаріат Ліги Націй
відмовився поставити справу
Голоду на обговорення Ради.
Потрібно було звернення
поважної Міжнародної
організації. Це дало б
моральне право президенту
Ради Ліги Націй не зважати
на процедурні питання і спро‑
тив генерального секретаря.
Звертатися листом до якоїсь
міжнародної організації вже
не було часу. Але знову добрі
люди стали у пригоді. Тими
днями в Женеві відбувалися
збори Комітету Зв’язку
міжнародних жіночих
організацій, який складався
з 10 міжнародних жіночих
організацій. Союз Українок
також був Міжнародною
організацією, і Мілена
Рудницька добре знала бага‑
тьох членів Комітету Зв’язку,
з деякими була в дружніх
стосунках. Після її виступу
Комітет одноголосно вирішив:
«Просити президента Ради
Ліги Націй його Екселенцію
пана Мовінкіля звернути увагу
Ради Ліги Націй на становище
діткненого голодом населення
Совєтської України».
Це були часи, коли жіночі
організації мали в Міжнародних
колах високий авторитет і
великі впливи. 26 вересня
1933 р. пані Корбет — Голова
Комітету Зв’язку — особисто
передала Мовінкілю рішення.
І вже 29 вересня він скликав
засідання Ради для розгляду
справи Голоду в Україні.
Були присутні представники
14 держав. Підтримали ідею
проведення акції допомоги
голодуючим в Україні тільки
3 держави (Ірландія, Іспанія,
Німеччина), більшість запро‑
понувала передати справу
Червоному Хресту, щоб він
організував Міжнародну допо‑
могу Україні, бо начебто Ліга
Націй не має права безпосеред‑
ньо впливати на державу, що
не є її членом. Посилаючись
на процедурний регламент,
Ліга Націй по-пилатівськи
вмила руки, але все ж таки

її рішення було юридичним
підтвердженням факту голоду
в Україні.
Міжнародний хрест звер‑
нувся до уряду СРСР із
пропозицією дати згоду
на організацію міжнародної
допомоги для голодуючих
України. Москва відповіла, що
така акція непотрібна. У заявах
дипломатичних осіб ствер‑
джувалось, «що смертність
в Україні протягом першої
п’ятирічки найнижча з усіх
республік Радянського Союзу».
У серпні 1933 р. Міжнародна
Збіжжева Комісія встановила
максимальну норму вивозу
збіжжя для Радянського
Союзу — 25 млн. кірців, але
його представники домага‑
лися підвищити до 85 млн. І
ніхто не запитав, як можна
експортувати такі маси збіжжя,
коли мільйони громадян
СРСР умирають від голоду.
Всі європейські держави
були зачаровані перспекти‑
вою продавати вироби своєї
промисловості й купувати
в СРСР за низькими цінами
харчі. Уряди західних держав
мали змогу примусити Москву
допустити допомогу голоду‑
ючим в Україні, припинивши
експорт машин в СРСР, пере‑
стати купувати в нього харчі та
збіжжя. Замість цього визнали
СРСР державою, встановили з
нею дипломатичні відносини.
Отже, можна констатувати, що
моральна співвідповідальність
цивілізованого людства
за жертви більшовицького
злочину — поза сумнівом.
70 років тому українці, які
мешкали поза владою Москви,
бій за правду з Великим
Голодом програли. Боротися й
програти — не сором. Правда
про Голод — це і сьогодні
зброя в політичній боротьбі з
комунізмом.
Життєздатні нації ніколи
не забувають жертв минулих
поколінь. Євреї змусили весь
світ визнати свою провину
за фашистський голо‑
кост у Другій світовій війні.
Німецький народ покаявся
перед єврейством і сплачує
моральний борг фінансовим
відшкодуванням нащадкам
жертв гітлеризму, хоч і відрікся
від нацистської ідеології.
Восени 2002 року у Києві
відбулася Міжнародна наукова
конференція «Три Голодомори
в Україні у XX столітті: погляд із
сьогодення». Головне завдання,
якої — визнання Голодомору
1932–1933 років актом гено‑
циду українців. Учасники
конференції звернулись
до вищих органів державної
влади України, аби відповідно
до ст. 12 Конвенції ООН «Про
попередження злочину гено‑
циду і покарання за нього»
визнати Голодомор 1921–23 рр.,
1932–33 рр. та 1946–1947 рр. як
геноцид українського народу
та порушити в Міжнародному
кримінальному суді позов
про визнання голодомору
в Україні геноцидом (як форму
злочину проти людства) та
про притягнення винних
до відповідальності.
Боротьба за правду про
Великий Голод продовжується
й сьогодні.
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділення
Союзу українок,
член НСЖУ
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АНТИРАДЯНСЬКИЙ

СПРОТИВ ГОЛОДОМОРУ
Одним із найбільших наклепів
на українську націю є те, що
буцімто на Східній Україні в роки
колективізації та Голодомору
національно-визвольного руху
не було, більше того, український
народ під керівництвом
комуністичної партії та з допомогою «братнього російського
народу» власноруч нібито встановив радянську владу й успішно
будував щасливе колгоспне
життя. Факти ж уперто свідчать
про абсолютно протилежне:
українці Харківщини тих
трагічних років люто ненавиділи
радянську владу й комуністичних
окупантів та вперто й самовіддано
вели з ними запеклу боротьбу не
на життя, а на смерть. Навіть під
час Великого Голоду!..

критика заходів радянської
влади», «невдоволення
кампаніями хлібозаготівель та
розповсюдженням селянського
займу», бажання емігрувати за
кордон, «погромна агітація».
Селяни на загальних зборах
обурено заявляли: «Радвлада
нас душить. До яких це пір
буде? Не встигли запла‑
тити податок, як уже треба
платити самообкладання. Щоб
звільнитися від радвлади, нам
потрібно організувати зелені
банди. Хай я загину, та сини мої
помстяться за мене».
Про реакцію селян
на хлібозаготівлі гово‑
рить й інформаційний лист
Ку п ’ я н с ь к о г о О к р К Н С
за грудень 1929 р. У ньому

Нове різке загострення протистояння радянської влади й
українського селянства документи фіксують, уже починаючи
з 1928 року, коли в СРСР виникла
гостра хлібозаготівельна криза
та розпочався «рішучий наступ»
комуністів на село.

повідомляється про селянське
повстання в селах НовоО с и н о в а , Гл у ш к і в к а т а
Колісниківка, де «бригадам по
хлібозаготівлі селяни не дозво‑
лили провадити хлібозаготівлю,
а деяких з хлібозаготівельників
поштовхали і вигнали геть.
…☻Біднота і, зокрема, КНС на ці
куркульські виступи не тільки
не реагували, а зупинились самі
в стані підтримки цих виступів.
Ці села вимагали: а)☺повернення
всього хліба, тобто і куркульського; б) не вживати
заходів щодо колективізації;
в)☻звільнити заарештованих,
винних у цих подіях. ...У селі
Глушківці справа дійшла до
того, що навіть робітників
міліції селяни роззброїли».
Начальник Ізюмської
окружної міліції в жовтні
1929 р. письмово скаржився в
окрвиконком, що «з кожним
днем збільшується на селі
терористичних актів на тих
активістів, які працюють по
різних кампаніях, як-то: замах
на вбивство та підпали».
Надзвичайно докладно
показують широку панораму
антирадянських настроїв і
селянських заворушень в
Ізюмському окрузі в 1929☻р.
документи окружного
Державного Політичного
Управління (ДПУ). Інформація
тут об’єктивна, бо передбача‑
лася тільки для внутрішнього
користування та інформування
центральних органів ДПУ

НАСТРОЇ СЕЛЯНСТВА В 1929 Р.
У таємній доповідній записці
Ізюмського окружного комітету
незаможних селян (КНС) у
центральні органи, зокрема,
зазначається, що навіть неза‑
можне селянство, біднота
«тягнеться у хвості куркуля»,
відкрито заявляючи на зборах:
«…політика партії неправильна.
Ми бачимо, що з кожним
кроком стає скрутніше жити. З
нас, селян, все тягнуть і тягнуть,
мабуть, будуть тягти, поки зали‑
шиться одна шкірка».
Характер панівних настроїв
у селах висвітлюється і в
об’ємному таємному звіті
Ізюмського окрвиконкому
ВУЦВК від 9 січня 1929 р., в
якому зазначається: «Як це не
дивно, та змушені констату‑
вати, що кількість невдоволень
і антирадянських проявів з
боку бідняцького прошарку,
головним чином з боку
бідняків-підкуркульників,
у зв’язку з проводимими
кампаніями збільшилась».
У цьому звіті наводяться
десятки конкретних прикладів
«антирадянської діяльності»
селянства округу: «шкідлива

УСРР і партійно-радянського
керівництва округу й
республіки. Їхні автори не
розраховували на стороннє око
дослідника й досить відверто
змальовували ситуацію, нази‑
ваючи речі своїми іменами.
Документи ДПУ мають висо‑
кий ступінь персоніфікації
тогочасних подій (вказуються
тисячі конкретних прізвищ).
У ряді випадків документи
спецслужб чи не єдині містили
в собі об’єктивну інформацію
про ті процеси, що відбувалися
в наших краях у цілому та й у
окремих селах.
Ставлення до радянської
влади та комуністів у селян‑
ства та й у інших прошарків
населення було не просто нега‑
тивне, а відверто вороже, і чим
далі, тим більше погіршувалось.
Це яскраво видно з чисельних
висловлювань, зафіксованих
Ізюмським ДПУ в 1929 р.:
«Усе селянство налаштовано
страшно проти комуністів.
Хай тільки каша завариться,
а тут парубки знайдуться. А
селянству лише цього й треба.
Я сам теж піду, мені життя не
жаль, і я сподіваюсь, поки свою
голову покладу, не один десяток
розбити. Податками людей
ріжуть, хліб грабують, але нічого,
скоро терпець урветься».
Селянин комсомольцям:
«Збирайтесь у колгосп – нам
буде легше рубати вас гуртом.
Гади ви, прийде час, що я вас
буду по одному кришити на
капусту». Жінка: «Як би хоч на
три дні перемінилась власть, я б
зубами комуністів рвала».

АНТИРАДЯНСЬКІ ЛИСТІВКИ
Листівки були однією
з форм спротиву селянства
комуністичному режиму. У
спецзведенні від 7 червня 1929☻р.
Ізюмське ДПУ повідомляло:
«Отмечается рост активности
антисоветских элементов, нахо‑
дящее отражение не только в
увеличении случаев устного
выражения антисоветских
взглядов, но и в рукописных
листовках и в анонимных пись‑
мах в редакцию местной газеты.
…на телеграфном столбе появ‑
лялись написанные маленькие
листочки в 10 строк в стихах
под заголовком «Знов кайдани»
следующего содержания: «Чи
чуєш, селянство, що панські
кайдани комуна на вас закидає.
Бросай свою працю, в похід
собирайся й невпинно до бою
готуйся, поки ще комуна у вас
не зідрала останньої шкури
тонкої». Распространяются и
национальные песни: «Згасне
пожежа, згинуть тирани,
зломиться штик москаля. Рідна
Вкраїна нам матір’ю стане – всіх
нагодує вона. Хай нас саджають,
рубають, вбивають, всіх нас
ніколи вони не поб’ють. Ті, що
за землю, за волю страждають –
смертю життя нам дають».
(Далі буде)
Лесь ІСАЇВ, історик,
Харківщина

Козаки в дозорі, козаки в дозорі!..
А вже степ розкрилився, розпросторивсь весь
В. Омельченко
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(Продовження.
Початок у №№ 15 – 16)
З г о р и с п ус к а л и с я т р и
ординці. За собою вони вели
на поводі низеньких коней.
Досягнувши долини, степові
лицарі миттєво злетіли в сідла
і швидкою риссю помчали
до поселення бродників. Їм
назустріч вирушив князь
із двома дружинниками.
Порівнявшись, усі шестеро
спішилися. Ординський мурза

- Чотири роки ми не ходили у
великі походи - ціле покоління
молодих воїнів виросло. А вони
ще не обстріляні. Пора їх загар‑
тувати у славних битвах.
- Ми готові вирушити у похід.
Литва піднімає голову.
- Литва не на часі. Зараз
силу набирає Москва.
Непокірність проявляє,
данину сплачувати
відмовляється. Повелитель
Мамай іде війною на зухвалу

Історія в прозі

- Світлий княже Димитріє
Івановичу, ми вже обоє досягли
довгоочікуваного повноліття.
Дозволь запитати, коли пове‑
лиш мені відправитися у свій
уділ, даби чесно й справедливо
управляти ним на благо люду,
який там мешкає?
Князь Димитрій Іванович не
завагався з відповіддю:
- Відразу, як тільки повер‑
нешся з Орди. Ти, княжиче
Володимире, знаєш, що ярлик
на княжіння треба отримати з
рук хана. Крім того, повезеш
туди гостинці за минулий і

просити твого всемилостивого
дозволу повернути мені мою
вотчину.
Володимир детально
обґрунтував своє прохання, а
хан замислено мовчав і, здава‑
лося, не слухав княжича. Він
судомно намагався зміркувати,
які вигоди ця ситуація може
принести Орді. Коли нарешті
Володимир виклав своє
прохання до кінця, володар
безкраїх просторів поцікавився:
- А хіба тобі, княжичу погано
живеться у Москві, під рукою
Великого Князя?

поточний роки. У супровід я
дам тобі чверть сотні ратників
на чолі з Олегом Суарогом.
Серце Володимира стис‑
нулося, душа відчула себе
беззахисною, а кров твер‑
дила одне: «В Орді загинув
князь Рюрик, мій батько… В
Орді загинув князь Рюрик,
мій батько… В Орді загинув
князь Рюрик, мій батько…»
Заперечувати однак не став і
не міг.
- Хай буде так, Великий
Княже. Коли вирушати?
- Завтра будуть готові вози
з гостинцями, завтра ж і
вирушиш.
***
За два тижні Володимир
з обозом був у Сараї. Хану
гостинці прийшлися до
вподоби, як і посланець, і
молоді воїни московського
князя Димитрія. Під час
особистої зустрічі з ханом,
Володимир запитав повелителя
двох континентів:
- Великий і могутній хане,
мій батько, князь Рюрик, був
удільним князем. Дозволь мені

Володимир відповів
невизначено:
- Димитрій Іванович чудовий
«кесар» і господар. Але у мене
є своя вотчина. Москва для
її мешканців – рай. Та я туди
повертатися не хочу. Як в гостях
не добре, а вдома краще.
- Якщо так, то залишайся
в Сараї, будеш моїм радни‑
ком. Ти, говорять, муж хоч
і молодий, але не по літах
мудрий,☻– підлестив йому хан.
На княжича однак ті лестощі,
такі звичні в Орді, не подіяли.
Він відповів стримано й гідно:
- Великий кагане, те, що я
зараз почув, викликало захо‑
плення в моєму серці. Але я
нині маю мало життєвого й
державного досвіду. Мої поради
навряд чи будуть корисні
такому славетному воїну й
государю, яким є ти. Якщо ж я
поверну собі свій уділ і прави‑
тиму ним із десяток років,
то наберуся потрібних знань,
умінь і досвіду в керуванні
людьми і князівством. Отоді
мої поради стануть вагомими
й цінними. Тоді років через

ТАЇНА КРИЦЕВОГО СТРЕМЕНА

підняв руку на знак привітання
й промовив:
- Хвала тобі, славний княже
Володимире. Хай Аллах дарує
тобі, батире Таміре, довгі роки
й великі перемоги.
Князь бродників так само
велеречиво привітав союзника:
- Хвала тобі, великий
лицарю Мехмеде, нехай твоє
ім’я завжди наганяє жах на
ворогів, а славетні предки
пишаються твоїми подвигами
перед лицем Бога.
Князь і мурза, трохи
відірвавшись уперед від своїх
супутників, пішли поруч.
Освітлений яскравим літнім
сонцем, Мехмед-мурза глянув
на князя Володимира, прищу‑
ривши очі так, що вони, й без
того вузькі, перетворилися на
дві шпаринки. Він, заходячи
здалеку, розпочав звичайну
розмову:
- Дивлюся я на твої поля,
княже. Трави тут соковиті,
буйні. Ось і вівці в тебе
багатоплідні. Кози, коні, воли,
інша худоба. Видно, Аллах
любить тебе, Таміре.
- Твої табуни не менші,
кобилиці вгодовані.
- І на те воля Аллаха, княже.
Народу теж більшає. У твоєму
місті населення постійно
зростає, багато люду звідусюди
прибуває. Та й жони ваші,
як добрі лози виноградні,
плодовиті.
Володимир прагнув
відгадати, куди хилить мурза
розмову, мовчав і уважно
слухав. Мехмед продовжив:
- І в нашому місті, хвала
Аллахові, бездітних родин
немає. За останніх три роки
населення збільшилося вдвічі.
Багато маленьких дівчаток і
майбутніх воїнів. Якщо сиднем
сидіти на місці, то швидко
постане питання: чим народ
годувати, одягати, де брати
зброю?
Володимир із урвища огля‑
нув своє місто. На одному з
майданів отроки навчалися
об’їжджати жеребців. Він
підтакнув Мехмеду:
- Мою голову гнітять ті ж
думки. Досі були переважно
врожайні роки. А що, коли
неврожай? Або, упаси Боже,
прийде ворог, розпочне облогу.
А у нас на такий випадок
обладунків і зброї замало.
Мехмед підхопив останні
слова Володимира, проте
розмову повів у своєму руслі:

Московію, збирає для цього
велику орду. Приєднуйся
до нас зі своїми воїнами. У
тебе, княже Таміре, говорять,
власні рахунки з Москвою.
Володимир спохмурнів. Він
був нащадком однієї з гілок
князівського роду Рюриковичів
і міг стати удільним князем,
законним і справжнім. Уділ
його батька був невеликим, на
північ від Москви, у бік Твері.
Коли він був ще хлопчиком,
його батька, князя Рюрика,
викликали в Орду. Він подався
туди і невдовзі раптово помер
за нез’ясованих обставин.
Місцеве боярство й дружин‑
ники були впевнені, що в цій
історії не обійшлося без участі
московського князя. Москва
саме швидко прибирала до
своїх рук навколишні уділи.
Де добровільно, де силою, де
хитрістю, де підкупом, де з
допомогою Орди.

ІІІ
Після загибелі Рюрика
княжича Володимира забрали
до Москви, виховувався він
разом із княжичем Димитрієм.
Навчали їх грамоті, військовій
справі, виявляючи при цьому
князівські почесті. Коли отрок
Димитрій Іванович став князем,
Володимир якось запитав його:
- А чи можу я повернутися
додому, щоби княжити у своєму
уділі, як ти у своєму?
Князь кивнув на знак
згоди головою, але бояри й
опікуни Володимира в уділ не
відпустили:
- Мал ти ще. І Димитрій мал.
Як досягнете повноліття, отоді
ми й вирішимо подальшу твою
долю.
Володимира поступово
почали віддаляти від князя,
змінивши його наперсників.
Поруч із Димитрієм Івановичем
зростали боярські діти
Данило Кучка, Олег Суарог. А
постільничий Михайло Бренк
був не тільки ровесником князя,
а ще й мав подібні уподобання і
навіть зовні скидався на нього.
У середньовіччі час минав так
само, як і в двадцять першому
столітті – швидко. І діти так
же швидко зростали: поза‑
вчора – малюк, учора – отрок,
сьогодні☻– зрілий муж, воїн.
Незчулися, як отрок Димитрій
со товариші стали мужами й
чесними лицарями. Тільки-но
це сталося, княжич Володимир
дерзнув запитати Великого Князя:

п’ятнадцять зможу статі тобі в
пригоді. Буде сенс прибути до
Сараю на великий строк.
Хан закрив очі, похитуючи
ледь помітно головою й усім
тілом. Уперед-назад, упередназад… Відкривши за деякий
час очі й завмерши, промовив:
- Ох і хитрий же ти,
Володимире! За лиса хитріший.
Але будь по-твоєму, буде в тебе
ярлик.
***
Отримавши через день
ярлик, Володимир відразу
відчув зміну ставлення до
себе з боку своїх московських
супутників. Вони замкнулися,
постійно перешіптувалися, а
коли до них підходив княжич☻–
замовкали. Перед виїздом у
зворотну дорогу, очі боярина
Олега й одного з дружинників,
здавалося, зайнялися лихим
блиском.
Наступного дня руські
посланці вирушили в путь.
На відстані одноденного
кінного переходу від Сараю
у Володимира несподівано
луснула підпруга, через що він
ледь не впав зі свого карого
коня. Добре, що їхали під гору,
повільним кроком. Спритний
княжич зумів утриматися в
сідлі. Зійшов на землю, оглянув
збрую.
- Підпруга підрізана, – для
переконливості він показав
на шкіряну стрічку, на якій
трималися стремена. Вона була
підрізана клинком до половини
ширини, напевно, з розрахун‑
ком, що остаточно обірветься
у дорозі. Якби в цей момент
Володимир їхав риссю, а чи
галопом, він обов’язково впав
би на землю й забився б на
смерть.
Дружинники підходили,
д и в и л и с я н а п і д п р у г у,
погоджувалися:
- Підпруга, вочевидь,
підрізана. Мабуть, за наказом
хана, в Орді.
Кожен оглядав свого коня,
збрую, але жоден нічого
підозрілого не знайшов.
Наступного дня загін руських
кіннотників їхав понад правим
берегом Дінця. На першому
привалі Володимир відпочивав
на невеликій відстані від решти
загону. А відпочивши, почав
збиратися в подальшу дорогу.
Ледь він нахилився, щоб
забрати зброю й кінську збрую,
як над ним продзижчала й
глибоко вп’ялася в столітнього
дуба, що височів тут же, над
берегом, стріла. Володимир
різко обернувся, встиг поба‑
чити дружинника. Того самого,
який у Сараї постійно пере‑
мовлявся з боярином Олегом.
Дружинник, зрозумівши, що
його викрито, не став перехову‑
ватися, а миттєво знайшов собі
виправдання:
- Мишль, білка, - пояснив він.
– Тут їх ціле багатство. Шкода,
що не поцілив. Наступного разу
не промахнуся.
Навколо дійсно була велика
кількість цих звірків, яких із
давніх часів цінували на Русі.
Воїн повернувся до князя й
повагом відійшов до свого
коня.
(Далі буде)
Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
член Національної спілки
краєзнавців України,
м. Красноармійськ

Та дух свободи й волі не дріма, вони у наші душі поселились,
Бо Україну знову підійма снага козацька і козацька сила
А. Рекубрацький
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Реєстровці-каскадери – в дії
Спорт в УРК

Нещодавно в Кривому Розі пройшов, дев’ятий за рахунком, Усеукраїнський молодіжний фестиваль «Турбофлай».
Наймасштабніше криворізьке свято драйву та електронної музики зібрало понад 20 тисяч людей і проходило
традиційно на аеродромі «Довгинцеве».
ризикував життям,
керуючи транс‑
портним засобом
у штучно створе‑
них екстремальних
умовах. Але ризик☻–
це спосіб життя
професійного каска‑
дера, його стихія.
У його скарбниці
перемоги на бага‑
тьох всесоюзних і
республіканських
змаганнях, рекорди
України.
Слід зазначити,
що виступ наших
козаків був одним
із найяскравіших і
найвидовищніших
на фестивалі
«Турбофлай».
Спортсмени пока‑
зали двоколісне та
Капітан УРК Віталій Бондар уміє
вогняне шоу. Глядачі
здивувати і розважити публіку!
із захопленням
Удень пройшли змагання
споглядали трюки,
з д р а г - р е й с и н г у, в я к и х від яких перехоплювало подих.
взяли участь понад 100 авто- Цього разу Віталій Бондар
любителів з усіх міст України. дивував публіку їздою на
Крім того, перед присутніми мотоциклі, стоячи. Більше
зі своїм шоу виступили каска‑ того, під час незвичної поїздки
дери групи «Торнадо», серед козак-каскадер грав на баяні.
яких отаман Саксаганського Погодьтеся, таке під силу не
районного осередку УРК, кожному.
майор УРК Ігор Козирєв і
Фестиваль пройшов успішно.
радник отамана Криворізького Ввечері на музичній сцені
міського товариства УРК, виступали рок-колективи, а
капітан УРК Віталій Бондар.
завершили свято відомі гурти
О с т а н н і й – м а й с т е р «Скрябін» і «Бумбокс».
спорту СРСР з мото‑
Присутній на фестивалі
кросу, рекордсмен Книги віце-прем’єр-міністр України
рекордів Гіннесса, проїхав Олександр Вілкул відзначив,
2 7 3 0 к і л о м е т р і в , с т о я ч и що «Турбофлай» - це ковток
н а м о т о ц и к л і . Н и н і п а н свіжого повітря, екстриму,
Віталій – керівник групи драйву – всього того, що
кінокаскадерів «Торнадо». заряджає енергією життя.
Його можна сміливо назвати
гордістю не лише Кривого
Станіслав РЕВА,
Р о г у, а й ус і є ї Ук р а ї н и .
лейтенант УРК,
Віталій Бондар тисячі разів
м. Кривий Ріг
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громадська організація
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Шаленіє стадіон від карколомних трюків каскадерів

Турнір для юних шахістів

На базі Криворізької загальноосвітньої школи № 72
пройшов шаховий турнір «Біла тура», приурочений до
Міжнародного дня шахів.Участь у змаганнях взяли 12 команд,
які складалися з дітей пришкільних таборів Саксаганського
району міста Кривий Ріг.
Організатором заходу висту‑ виховують у кращих традиціях
пило Криворізьке товариство козацтва, пропагуючи здоро‑
ВГО «Українське Реєстрове вий спосіб життя, доброту,
Козацтво». Ініціював прове‑ прищеплюють школярам
дення турніру наказний отаман духовність і патріотизм.
УРК Кривого Рогу, полковник
Учасники турніру не зали‑
УРК Сергій Костирєв, який ш и л и с я б е з п о д а р у н к і в .
у рамках турніру провів із Переможці та призери отри‑
дітьми сеанс одночасної гри мали цінні подарунки, медалі
і в кінцевому підсумку здобув від реєстрового козацтва а
перемогу.
також грамоти комітету
У командній першості пере‑ фізичної культури та спорту
могли учні Криворізької ЗОШ виконкому Саксаганської
№ 72, якій, до речі, реєстровці районної у місті ради.
приділяють особливу увагу.
Зазначимо, що в цій школі
Станіслав РЕВА,
є козацький клас, де дітей
лейтенант УРК
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Передплатний індекс:
Полковник УРК Сергій Костирєв проводить сеанс одночасної
гри в шахи

08159

На дрібнім шматочку свідомого живе чоловік:
на сьогодняшнім дні, бо вчорашній уже належить історії
Г. Хоткевич
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Полковник Семен Височан
Козацька галерея

в образотворчому мистецтві Прикарпаття

Семен (Сень) Гнатович Височан — керівник великого повстання проти шляхти 1648 року
на Прикарпатті, що стало суттєвою підтримкою Визвольної війни українського народу
на Подніпров’ї під проводом Богдана Хмельницького.
Рік його народження невідомий, але відомо, що народився Семен Височан у селі Вікторів
Галицького району. Помер 1666 року. В 1648 році очолив повстанські загони, що розрослися
в 15‑тисячне військо, до них входили селяни, міщани, дрібна шляхта. Він уміло організував свою
армію за зразком козацького війська на полки й сотні. За короткий час повстанці звільнили від
польської адміністрації майже все Прикарпаття. Згодом Семен Височан перейшов із Покуття
на Правобережну Україну, де воював у війську Івана Богуна, брав участь у обороні Вінниці.
1659 року отримав звання козацького полковника й продовжував боротьбу з польськими
окупантами, відзначившись під час оборони Лисянки на Черкащині.

«Полковник Семен Височан».
Художник Михайло Фіґоль. 1978 рік.

Маючи такого славетного краянина, художники
Прикарпаття у своїй творчості зверталися до образу
цієї історичної постаті. Митці краю присвятили
полковнику Семену Височану ряд творів.

Живописне полотно «Полки Семена Височана
перед штурмом Пнівської фортеці», художник Микола
Варення написав 1973 року. Удалині на узвишші, на тлі
передгрозового неба зображена Пнівська твердиня.
Передній план наповнений численним людським
потоком, який невдовзі, за наказом Семена Височана,
розпочне штурм фортеці. Художник майстерно
відтворив фігури повстанців і отамана на білому
коні, етнографічні елементи одягу, краєвид. Завдяки
композиції, колориту, майстерній техніці виконання
відчутна атмосфера напруги перед боєм. Озброєні
списами, вилами, топірцями повстанці під проводом
С. Височана сповнені рішучості та відваги.
Відомий прикарпатський художник, педагог, мистецтвознавець Михайло Фіґоль створив монументальний
образ Семена Височана, що композиційно нагадує
давньоукраїнські портрети-парсуни доби козацького
бароко. Цей живописний твір було виконано 1978 року,
в час відзначення ювілейних роковин повстання під
проводом С. Височана. Ставний полковник зображений
на тлі свого коня в увесь зріст. У його правиці — полковницький пернач, у лівій руці — опришківська бартка.
За поясом-чересом – пістоль, під ним – порохівниця.
В одязі полковника присутні елементи як козацького, так
і гуцульського одягу. У лівій частині полотна художник
зобразив побратимів Височана біля підніжжя Пнівської
фортеці. Для врівноваження композиції в правій частині
картини, в декоративному картуші, розміщено напис
«Полковник Семен Височан». Незважаючи на притаманну Михайлові Фіґолю декоративну мову, помітною
є портретна схожість образу Височана з відомим
галицьким шанувальником полковника архітектором
Василем Круком.

«Полки Семена Височана перед штурмом Пнівської фортеці». Художник Микола Варення. 1973 рік.
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Пам’ятник полковникові Семену Височану
в селі Отинія Коломийського району. Скульптор
Микола Тимків

Чимало графічних ілюстрацій до теми історичної
постаті полковника є у творчому доробку художника
Ігоря Деркача. Більшість виданих книг, підручників,
історичних розвідок, у яких ідеться про С. Височана,
містять ілюстрації саме цього прикарпатського
графіка.
2001 року встановлено пам’ятник славному ватажкові
Семену Височану в селищі Отинії Коломийського
району. Біля його підніжжя на гарматі з ядрами

Меморіальна дошка Семенові Височану
в Івано-Франківську, встановлена реєстровими
козаками Прикарпаття

напис: «Покутським козакам вдячні нащадки». Саме
в Отинії Височан готувався до взяття Пнівської
твердині 1648 року, котра вважалася наймогутнішою
оборонною спорудою Галичини. Тут він зосередив
усе своє військо, придбав артилерію й запросив
на допомогу численний козацький загін. Пам’ятник
виконаний у вигляді скульптурного погруддя. Його
автор, скульптор Микола Тимків, зосередив основну
увагу на пластичному моделюванні рис обличчя
полковника. Замислений про майбутню долю
України, відважний воїн, який випромінює гідність
і непохитну волю — таким постає перед нами образ
С. Височана.
У Івано-Франківську 2012 року на стіні будинку,
з якого розпочинається вулиця імені Семена
Височана, при великому здвигу людей, за участю
представників Українського Реєстрового Козацтва
з різних регіонів України, полковнику було встановлено меморіальну дошку. Це стало можливим
завдяки активній культурно-просвітній діяльності
тамтешнього осередку УРК. Саме завдяки ініціативі
івано-франківських реєстровців з’явилася ідея
встановлення меморіальної дошки. А реалізував її
місцевий скульптор Богдан Гладкий. Гранітна дошка з
написом, силуетними зображеннями козаків на конях
та бронзовим пластичним рельєфом голови полковника має яскраво виражену горизонтальну динаміку,
підсилена нижче розміщеним сагайдаком зі стрілами.
У творчих планах скульптора створення пам’ятників
на малій батьківщині С. Височана, в селах Вікторові
та Височанці.
Образ ватажка — вдячна тема для мистецької
образотворчості, бо вона актуальна з огляду
на потребу об’єднавчих тенденцій у сучасній Україні,
для збереження історичної пам’яті та виховання
патріотизму.
Володимир ЛУКАНЬ,
художник, мистецтвознавець,
м. Івано-Франківськ
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