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«Україну козацьку»–
в кожну родину

КОЗАЦЬКА

Дорогі наші читачі, шановні козаки й
берегині! Шанувальники друкованого органу
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»!
Розпочалася передплатна кампанія на
2014 рік. Ми віримо, що ви залишитеся
вірними своєму виданню і передплатите
«УК» на наступний рік. Більше того,
заохотите своїх друзів і знайомих мати
цікаву, змістовну, патріотичну газету, якою,
безперечно, є «Україна козацька».
Наш індекс залишився той же – 08159,
а вартість передплати, незважаючи на подорожчання типографських послуг і витрат на
доставку, зросла не суттєво.

Україна
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ СТАНОВИТЬ:

НА РІК – 65,52 ГРН;
НА ПІВРОКУ – 32, 76 ГРН;
НА ТРИ МІСЯЦІ – 16,38 ГРН;
НА ОДИН МІСЯЦЬ – 5, 46 ГРН.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК:

МЕТА – СЛУЖИТИ УКРАЇНІ!

Надзвичайно насиченими, багатими
на цікаві, неординарні події виявилися
дні святкування Покрови Пресвятої
Богородиці у столиці Прикарпаття. А
оскільки цей надзвичайно красивий
край багатий на справжніх патріотів,
то величне християнське свято в унісон
зазвучало з Днем українського козацтва
й річницею заснування Української
Повстанської Армії.
Варто зазначити, що, як в самому
Івано-Франківську, так і в районних
центрах: Калуші, Богородчанах,
де діють потужні осередки УРК,

ДЕНЬ
КОЗАЦТВА
В РЕГІОНАХ
стор. 3-6
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натхненниками святкувань стали
реєстровці Івано-Франківського
обласного товариства УРК, яке
очолює генерал-лейтенант УРК
Михайло Смачило. Розмах і рівень
проведення заходів справді приємно
вразили, і це ще раз переконало в
тому, що цей обласний осередок
УРК на сьогоднішній день є
однією з найпотужніших ланок у
загальноукраїнській структурі ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво».
І не лише кількісно, а головне –
якісно. Нині в лавах реєстровців

ОЖИЛА
У ХОРОЛІ
КОЗАЦЬКА ДОБА
стор. 3

багато знаних людей, серед яких
відомі громадські діячі, творча
інтелігенція. Під знаменами УРК
у Прикарпатті саме ті люди, які
на ниві відродження духовності й
патріотизму активно виховують
покоління гідних українців, уміють
повести за собою.
Святкові заходи до Дня козацтва
розпочалися тут напередодні
Покрови 12 жовтня з урочистої
ради, що її козацька старшина
вже традиційно провела у Центрі
виховання учнівської молоді імені

ДУХОВНА
СИЛА
ІКОНИ

стор. 11

С. Бандери, яким із часу його заснування керує берегиня, підполковник
УРК Галина Савченко.
Малу козацьку раду відкрив отаман
Івано-Франківського обласного товариства УРК Михайло Смачило. Він
привітав козаків, берегинь та присутніх
у залі почесних гостей із козацьким
святом, коротко розповів про досягнення очолюваного ним товариства
й віддав наказ про початок урочистої
посвяти новобранців до лав УРК.
(Продовження на стор. 8-9)

У
МАХНОВСЬКІМ
КОРОЛІВСТВІ
стор. 13

Бажав би я, мiй рiдний краю,
Щоб ти на волю здобувавсь
П. Грабовський
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Офіційно

Основним статутним завданням ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» є виховання духовності й патріотизму українців, особливо молоді. І ця
робота успішно проводиться у середніх і вищих навчальних закладах у всіх областях нашої країни. З метою вдосконалення методів по формуванню
громадянського суспільства та збільшення реального впливу на суспільно-політичне життя країни на Великій Раді ВГО УРК у Маріуполі козацькою
старшиною було прийнято рішення про участь представників реєстрового козацтва в чергових виборах до органів місцевого самоврядування всіх
рівнів. У зв’язку з цим нині проводиться вдосконалення структури УРК. Виконання нижченаведеного положення виявить реальний стан справ
у козацьких осередках. Звертаємо увагу на те, що очільники козацьких організацій до 1 грудня поточного року мають подати до Генерального
штабу УРК оновлені реєстри, а також списки козаків, яких планується перевести до діючого резерву УРК. Також повинні надати списки кандидатів
у депутати до сільських, селищних, районних, міських, обласних рад та до Верховної Ради України.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 293 від «25» жовтня 2013 р.
щодо документообігу та реєстрації наказів ВГО УРК
Керівникам підрозділів Українського Реєстрового Козацтва всіх рівнів:
Наказним гетьманам УРК:
— Автономна республіка Крим — наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Франчуку Анатолію
Романовичу;
— Західний регіон України — наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Кожану Володимиру
Дмитровичу;
— Київський регіон України — наказному
гетьману УРК із суспільно-політичних питань,
голові адміністрації Гетьмана УРК у Київському
регіоні, генералу армії УРК Карпенку Олександру
Федоровичу;
— наказному гетьману УРК з правових питань
та з особового складу, маршалу УРК Домашенку
Геннадію Миколайовичу;
— Приазовський регіон України — наказному
гетьману УРК, генералу армії УРК Вашурі Савелію
Анатолійовичу.
Генеральним інспекторам УРК:
— генеральному інспектору УРК, генерал-лейтенанту УРК Мотренку Олегу Петровичу;
— генеральному інспектору УРК по Східному регіону
України та закордонним представництвам УРК,
генералу армії УРК Посохову Віктору Івановичу.
Заступникам Гетьмана УРК:
— заступнику Гетьмана УРК з роботи з молоддю
у Західному регіоні, генерал-полковнику УРК
Божидарнику Віктору Володимировичу;
— заступнику Гетьмана УРК з питань релігій,
генерал-полковнику УРК Козловському Iгорю
Анатолiйовичу;
— заступнику Гетьмана УРК, генерал-майору УРК
Пазюку Володимиру Миколайовичу;
— заступнику Гетьмана УРК з питань освіти й
науки, генералу армії УРК Панькову Михайлу
Васильовичу;
— заступнику Гетьмана УРК з педагогiчної
дiяльностi, генерал-майору УРК Семеновій
Валентині Iванiвні;
— заступнику Гетьмана УРК, генералу армії УРК
Терентьєву Віктору Івановичу.
Адміністраціям Гетьмана УРК у регіонах України:
— адміністрація Гетьмана УРК в Автономній
республіці Крим — заступнику Гетьмана УРК
в Автономній республіці Крим, генерал-полковнику
УРК Шеремету Ігорю Володимировичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Донбаському
регіоні України — головному отаману УРК
у Донбаському регіоні України, генерал-лейтенанту
УРК Столяру Віктору Всеволодовичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Закарпатській
області України — маршалу козацтва Харуті Федору
Григоровичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Західному регіоні
України — отаману Львівської обласної козацької
організації, генералу армії УРК Павлечку Василю
Осиповичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Південному
регіоні України — отаману Херсонської обласної
козацької організації, генералу армії УРК Капленку
Євгену Анатолійовичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у ПівнічноЗахідному регіоні України — генерал-полковнику
УРК Цимбалюку Валерію Івановичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Приазовському
регіоні України — генерал-полковнику УРК
Нефьодкіну Олександру Олексійовичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Прикарпатському
регіоні України — генерал-полковнику УРК Гриніву
Василю Михайловичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Східному регіоні
України — генерал-лейтенанту УРК Пісковацькому
Юрію Георгійовичу;
— адміністрація Гетьмана УРК у Центральному
регіоні України — отаману Черкаської обласної
козацької організації, генерал-лейтенанту УРК
Марченку Борису Андрійовичу;

— адміністрація Гетьмана УРК у Дніпроп е т р о в с ь к о м у р е г і о н і Ук р а ї н и — о т а м а н у
Дніпропетровської обласної козацької організації,
генерал-лейтенанту УРК Кошмаю Геннадію
Володимировичу.
Обласним козацьким організаціям УРК:
— Автономна республіка Крим УРК — головному
отаману, генерал-полковнику УРК Сисоєву Миколі
Петровичу;
— Волинська обласна козацька організація —
отаману, генерал-полковнику УРК Карпюку Роману
Петровичу;
— Вінницька обласна козацька організація —
отаману, генерал-лейтенанту УРК Крижанівському
Миколі Миколайовичу;
— Дніпропетровська обласна козацька
організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Кошмаю Геннадію Володимировичу;
— Житомирська обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Дроздюку Олександру
Миколайовичу;
— Запорізька обласна козацька організація —
раднику Гетьмана УРК, маршалу УРК Гончару
Анатолію Івановичу;
— Закарпатська обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Трачуку Петру
Антоновичу;
— Івано-Франківська обласна козацька
організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Смачилу Михайлу Васильовичу;
— Київська міська козацька організація —
отаману, полковнику УРК Потеряєву Олександру
Івановичу;
— Кіровоградська обласна козацька організація —
отаману, генерал-лейтенанту УРК Добрянському
Ігорю Анатолійовичу;
— Львівська обласна козацька організація —
отаману, генералу армії УРК Павлечку Василю
Осиповичу;
— Миколаївська обласна козацька організація —
отаману, полковнику УРК Кутержинському
Максиму Вадимовичу;
— Одеська обласна козацька організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК Бельдієву Сергію
Борисовичу;
— Полтавська обласна козацька організація —
отаману, генерал-полковнику УРК Веньгеру
Олександру Богдановичу;
— Рівненська обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Лавренюку Валерію
Михайловичу;
— Севастопольська міська козацька організація —
отаману, генерал-майору Узбеку Сергію Вікторовичу;
— Сумська обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Губіну Олександру
Олександровичу;
— Те р н о п і л ь с ь к а о б л а с н а к о з а ц ь к а
організація — отаману, генерал-лейтенанту УРК
Комарницькому Iвану Васильовичу;
— Харківська обласна козацька організація —
отаману, генерал-лейтенанту УРК Федоряці
Олександру Дмитровичу;
— Херсонська обласна козацька організація —
отаману, генералу армії УРК Капленку Євгену
Анатолійовичу;
— Хмельницька обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Басистому Юрію
Віталійовичу;
— Черкаська обласна козацька організація —
отаману, генерал-лейтенанту УРК Марченку Борису
Андрійовичу;
— Чернівецька обласна козацька організація —
отаману, генерал-майору УРК Цюпаку Ярославу
Степановичу;
— Чернігівська обласна козацька організація —
отаману, полковнику УРК Пузирному Леоніду
Олексійовичу.

Окремим козацьким формуванням:
— Лубенська Гетьманська дивізія особливого
призначення iм. Северина Наливайка — командувачу, генерал-полковнику УРК Лапку Олексію
Григоровичу;
— Луцька окрема козацька дивізія УРК — отаману,
генерал-полковнику УРК Божидарнику Віктору
Володимировичу;
— Окрема Чорнобильська дивізія «Україна» —
отаману, генерал-лейтенанту УРК Лабуніну Василю
Климовичу.
Зарубіжним козацьким формуванням:
— представнику Гетьмана УРК в Австралії, майору
УРК Крежаному Михайлу Олександровичу;
— голові адміністрації Гетьмана УРК у країнах
Балтії, генерал-полковнику УРК Паламарю
Володимиру Яковичу;
— представнику Гетьмана УРК у Вірменії, генералполковнику УРК Торосяну Нверу Суреновичу;
— головному отаману УРК Латвії, полковнику УРК
Луговському Руслану Володимировичу;
— головному отаману УРК Естонії, полковнику
УРК Гриньку Валерію Андрійовичу;
— голові адміністрації Гетьмана УРК у країнах
Євросоюзу, генерал-лейтенанту УРК Тітієвському
Олексію Володимировичу;
— представнику Гетьмана УРК у Португалії, генерал-майору УРК Уліссесу Роліму;
— представнику Гетьмана УРК у США, генералу
армії УРК Керолу Діну Бейлі;
— отаману Угорщини, генерал-лейтенанту УРК
Луговцову Олексію Миколайовичу;
— представнику Гетьмана УРК в Японії, генералполковнику УРК Йошихіко Окабе.
З метою упорядкування реєстрів особового складу
Українського Реєстрового Козацтва в Україні та
зарубіжних підрозділів довести до відома керівного
складу Українського Реєстрового Козацтва наступне:
1. Починаючи з 01.07.2013 року, в Генеральному
штабі УРК введено в дію єдиний реєстр козаків і
берегинь ВГО УРК, згідно з яким накази на присвоєння
звань, нагород та призначення на посади в козацьких
підрозділах усіх рівнів (обласних, міських, районних,
окремих формувань), починаючи з 01.07.2013 року,
повинні мати реєстрацію в електронній базі реєстру
Генерального штабу УРК. Накази й розпорядження
керівного складу УРК (наказних гетьманів, голів
адміністрацій, отаманів обласних, міських, районних
організацій, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь, окремих дивізій і підрозділів) вважати такими, що не є
дійсними, якщо вони не мають реєстраційного номера,
присвоєного Генеральним штабом УРК.
2. Козак або берегиня вважаються дійсними членами
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», якщо їхні
прізвища знаходяться у первинному реєстрі чи його
додатках, які доведені до всіх адміністрацій Гетьмана
УРК та обласних козацьких організацій, окремих
дивізій і полків Розпорядженням Гетьмана УРК,
надісланим електронною поштою або повідомленим
через загальнонаціональну газету «Україна козацька».
3. Якщо прізвища козака чи берегині (всіх рівнів
військово-козацьких звань і посад) немає в реєстрі,
затвердженому Гетьманом УРК, то всі накази й розпорядження стосовно цих козаків і берегинь вважати
такими, що втратили чинність. Такі козаки й берегині
переводяться до діючого резерву УРК із позбавленням
усіх козацьких звань, посад та із забороною носіння
однострою УРК.
4. Керівному складу УРК довести Розпорядження
до відома козаків і берегинь Українського Реєстрового
Козацтва підпорядкованих підрозділів.
Начальник Генерального штабу
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
маршал козацтва В. А. МІХЕЄВ

Злагода будує – незгода руйнує.
Злагода має в собі Божественну силу
від Бога Творця
Є. Сверстюк
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Славному роду нема переводу ДО ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Свята козацькі

Ось уже п’ятий рік поспіль
14 жовтня в нашому місті
Покрова Пресвятої Богородиці
відзначається не тільки як християнське свято, а й як День
українського козацтва. Цей збіг
невипадковий, адже здавна вважалося, що козаки, перш за все,
є захисниками християнської
віри. Тому і програма свята,
спільно проведеного козаками Чорнобильського полку
Ук р а ї н с ь к о г о Р е є с т р о в о г о
Козацтва та Єнакіївського
оперативного козацького
полку Українського козацтва,
традиційно розпочалася біля
Свято-Георгіївського храму, де
прийняли присягу новобранці, які
пройшли випробувальний термін.
Із року в рік не зменшується
кількість бажаючих носити
почесне звання козака чи берегині,
от і нині до лав побратимів влилося понад тридцять мешканців
Єнакієва різного віку.
Наймолодшим з тих, хто в
цей день виголошував присягу, цілував полковий прапор
і козацьку шаблю, зносив
символічні удари нагайкою від
отамана Олександра Єрохіна,
був семирічний Богдан
Вітковський. Правда, першою
в ряди оперативного загону ще
чотири роки тому вступила його
мама Ірина. Так що хлопчик
не з розповідей знає, які вони,
сучасні козаки, адже не дарма
його тут жартома називають
«сином полку». Ось і вирішив
стати у їхні лави.
У козацькому святі цьогоріч
взяли участь не тільки члени
козацьких родин, а й велика
кількість школярів. Так, на
церемонії прийняття присяги
були присутні представники
Козацької республіки з ЗОШ
№ 38, що їх можна було впізнати
за малиновими краватками, й
старшокласники ЗОШ № 15,

НА ВІРНІМ ШЛЯХУ

які потоваришували з козаками-чорнобильцями. А
коли свято продовжилося в
центральній частині міста,
до них приєдналися учні
ЗОШ № 22 в яскравих козацьких одностроях.

козацького полку за проведену роботу та вручила грамоти
виконкому Єнакіївської міської
ради. У цей день за традицією
підводяться підсумки, про які
звітували отамани Олександр
Мамченко й Олександр Єрохін,

З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці,
Дня козацтва та вшанування воїнів УПА у
Львівському державному університеті внутрішніх
справ на навчальному полігоні в селі Верещиця
Яворівського району Львівської області відбулися
урочистості.

Начальник навчального полігону Василь Бойко, отець
Іван, очільник реєстровців Львівщини Василь Павлечко
та отаман Яворівського районного товариства УРК
Михайло Біляк під час святкової ради

Колону козаків Чорнобильського полку УРК міста Єнакієвого
очолюють отамани козацьких підрозділів Олександр Мамченко
та Олександр Єрохін

Школярі пройшли єдиним
строєм разом із реєстровцями
центральною площею міста,
взяли участь в урочистому
шикуванні й стали свідками
нагородження кращих із тих,
хто сьогодні відроджує традиції
українського козацтва на
єнакіївській землі. Заступник
міського голови В.Г. Крохмалюк
від імені тамтешньої влади
висловила вдячність козакам
Чорнобильського полку УРК
та Єнакіївського оперативного

привітавши своїх побратимів
із черговими козацькими званнями та вручивши їм заслужені
нагороди.
Після завершення урочистої
частини учасники свята смакували справжнім козацьким
кулешем, звареним у похідній
кухні, а дітвора із задоволенням
каталася на конях.
Тетяна ПЛИСКА, журналіст,
м. Єнакієве,
Донецька область

У заходах узяли участь представники генеральної
старшини Українського Реєстрового Козацтва. Привітав
студентів наказний гетьман УРК Західного регіону
Володимир Кожан, який також є членом вченої ради
цього університету.
До майбутніх міліціонерів із вітальним словом та
настановами щодо важливості професії правоохоронця
та розбудови суверенної правової української держави
звернувся отаман Львівського обласного товариства
УРК Василь Павлечко.
Від імені Володимира Кожана козацький генерал
вручив студентам примірники монографій «Бог»
і «Христос», автором яких є Гетьман УРК, доктор
богослов’я Анатолій Шевченко. Учнів вишу також
привітали настоятель місцевої православної церкви
отець Іван та керівники університету. Загалом учасниками урочистостей стали близько 600 людей.
Завершилося дійство парадним студентським маршем.

На свято – в козаки й берегині

Символічне перше фото васильківських козачат біля козацького прапора

З-поміж найвизначніших осінніх
свят найбільш вирізняється 14 жовтня — День українського козацтва.
Приурочена до цієї дати пам’ятна подія
сталася у Васильківській спеціальній
загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ
ступенів — десятьох учнів та їхню вчительку посвятили в реєстровці. З такої
нагоди до закладу завітали головний
отаман Київського обласного козацького товариства ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», генерал-полковник УРК В. Книшев та його заступник,
полковник УРК В. Іванов, берегиня
майор УРК Т.Іванова, отець Сергій.
Після виконання козацького
гімну «Обіймись, Україно!» проведено церемонію посвяти в козаки
й берегині. Присягаючи на вірність
Ук р а ї н і т а У Р К , н о в о п р и й н я т і
реєстровці поклялися дотримуватися статуту організації, бути гідними
почесного звання козака. Кожному з
учнів, а ще вчительці школи-інтернату
Л. Педько видано посвідчення
про членство у ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» та реєстрову
грамоту, що засвідчила — відтепер

Прес-служба УРК,
Львівська область
кожен із них наділений усіма правами,
почестями й привілеями УРК для
відродження духовності, патріотизму
й підвищення інтелекту українського
народу, служіння Господу Богу. Всіх
посвячених у козаки благословив отець
Сергій.
У рамках святкування Дня
українського козацтва відбулося також
вручення нагород тим, хто сприяє
вихованню підростаючого покоління
в дусі любові до славних традицій
нашої держави, її героїчного минулого. Зокрема, грамотами УРК були
відзначені Л. Куравська та Л. Педько.
Звісно, не буває свята без пісень і
танців. Вихованці закладу з успіхом
показали тематичний концертінсценівку з життя українського
козацтва, провели вікторину зі знання
найпам’ятніших віх за період існування
Козаччини, біографій 80 гетьманів та
отаманів, звичаїв, законів та порядків
Запорозької, Хортицької та інших
Січей, різні ігри і змагання. А ще
школярі співали пісні про рідну Україну
й козаків, бойовий і мужній дух яких
завжди був взірцем для інших.
Любов ДИПТАН,
журналіст,
м. Васильків,
Київська область
Фото автора
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Із вірою в Пресвяту Богородицю

Свята козацькі

В українських реєстровців у жовтні два найвизначніших свята:
одне з них Покрова Пресвятої Богородиці — для православних
християн, а для нащадків лицарів — День українського козацтва.
Ще з глибокої давнини козаки
стійко й ревно захищали православ’я:
з вірою в Бога і Пресвяту Богородицю
віддавали, не вагаючись, навіть своє
життя. Божу Матір вважали не лише
своєю заступницею, а й усього
людського роду.
У Херсоні цей світлий день розпочався зі вранішнього богослужіння
в Морському соборі Миколая
Чудотворця, яке відправив отець
Василь. Атмосфера в храмі була
такою урочистою, що, здавалося,
сама Матір Божа незримо присутня
й у храмі, й у серці кожного козака

та берегині. Уже за традицією,
після промови-вітання отця Василя
голова Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні України,
генерал армії УРК Євген Капленко
прийняв присягу на вірність
українському народу й козацтву
від майбутніх реєстровців.
Святкування Покрови продовжилося в церкві великомученика
Георгія Побідоносця на набережній
Дніпра, де зібралися всі козацькі
формування Херсонської області.
Отець Василь освятив вінок, що
його, віддаючи данину козакам,

Парадним маршем вулицями Херсона крокують українські реєстровці

загиблим на полях битв, повільно
провезли на козацькій чайці
спокійними водами Дніпра-Славути.
Учасники дійства вшанували славних своїх нащадків хвилиною
мовчання, після чого колони стрункими рядами, в яких вишуканістю
виділялися реєстровці, вирушили до
Херсонського академічного театру
ім. П. Куліша.
У залі, де панував піднесений
настрій, раділи, що Покрова
святкується в усіх козацьких громадах світу, бо це є добрим стимулом
для згуртування свідомих громадян.
До присутніх із офіційним
привітанням звернувся
заступник голови Херсонської облдержадміністрації В.М. Михайлов,
який зазначив, що не можливо уявити
нашу історію без козацьких звитяг і
самопожертви. Цю тему продовжив у
своєму виступі заступник керівника
виконавчого апарату - керуючий
справами Херсонської облради
В. Григоренко. Він наголосив на
високій духовності й глибокому
патріотизмі козаків.
Потім заступник голови
Координаційної Ради з питань розвитку сучасного козацького руху при
Херсонській облдержадміністрації
О. Сінаєв вручив грамоти й подяки
держадміністрації активістам.
Серед нагороджених – козак УРК
С. Кавиня.
Фольк-гурти «Свічадо» та
«Олешшя», народні художні ансамблі
танцю «Візерунок», «Козацькі
забави», ансамбль народного танцю
«Тронка» училища культури вразили
глядачів своєю майстерністю.
Закінчилось свято смачним козацьким кулешем.
Прес-служба УРК,
Херсонська область

Вітаємо

У ЗОЛОТО ВБРАНИЙ ЮВІЛЕЙ

Олексія Лапка (праворуч) привітали
начальник Генерального штабу УРК
Валерій Міхеєв (ліворуч) та його
козацький побратим Михайло Стеценко

О цій золотій осінній порі відзначає
65-річний ювілей директор приватного
підприємства «Заріччя», голова благодійного
фонду «Правопорядок», отаман Лубенської
окремої Гетьманської дивізії особового призначення ім. Северина Наливайка УРК,
радник начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, генерал
армії УРК Олексій Лапко.
Його життя й діяльність — яскравий приклад того, як треба шанувати людей і працю.
Олексію Григоровичу є чим пишатися.
На всіх життєвих дрогах він не збивався
на манівці, завжди прагнув бути фахівцем,
чуйним до колег і підлеглих, турботливим
чоловіком, батьком і дідусем, кожному
знаходив мудре слово для поради, і як
справжній козак й досі готовий підставити
своє плече для допомоги.
Пане козацький отамане!
Щиросердечно вітаємо зі славним ювілеєм.
Хай ніколи не вичерпується джерело людської
вдячності за Вашу турботу, серце наповнюється
світлом і Всевишній дарує Вам здоров’я, сили й
натхнення на многая-многая літа.
Козаки й берегині Лубенської окремої
гетьманської дивізії особливого призначення
ім. С. Наливайка, колектив ПП «Заріччя»

Наша слава не загине!

Цікавим і змістовним є життя в Хорольському агропромисловому коледжі. Огляди аматорського
мистецтва, конкурси, КВК, проведення тематичних заходів, святкування ювілейних дат є цьому
підтвердженням. 14 жовтня на День Святої Покрови викладацький склад та кращі студенти
закладу провели на міському стадіоні величне театралізоване дійство «Хай козацька слава
не вмре, не загине!»

Свято розпочалося з урочистого привітання заступника
директора з виховної роботи
Л. Ревеки, яка від імені
адміністрації Хорольського
агропромислового коледжу

привітала земляків, гостей
міста, студентів та школярів.
Побажала здоров’я, добра, злагоди, миру людям Хорольського
краю, добробуту та щастя
кожній українській родині.

У Хорольському агропромисловому коледжі –
широкий вибір професій

Театралізоване дійство продовжилося розповіддю про
славну історію Хорольщини,
її вікову боротьбу за волю,
щастя та незалежність. Так,
Хорольська сотня за часів
козаччини входила до складу
Миргородського козацького
полку, а саме місто було одним
із найдавніших форпостів
Київської Русі. Добре відомо,
що тамтешні козаки брали
участь у Визвольній війні
українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
Традиції козаччини, мужніх,
відданих своїй Батьківщині
лицарів, об’єднаних єдиним
духом і метою, гідно продовжують студенти нашого
коледжу. Кращі з них входять до складу Хорольської
сотні УРК і з гордістю носять
звання реєстровців. А очолює
козацький осередок директор закладу. Викладацький
колектив проводить активну
роботу з виховання молоді

Театралізована постановка, присвячена першій у Європі
демократичній конституції гетьмана Пилипа Орлика

в дусі кращих традицій нашого
народу. Переконані самі й
налаштовуємо учнівський
загал, що Україна була, є й
буде, а українське козацтво,
як невіддільна вагома
частка народу, його історії
та сьогодення, сприятиме
становленню й процвітанню
молодої незалежної держави.
Пісні й танці, театралізовані
постановки, показові виступи
спортсменів з елементами

бойового гопака секції
кіокушин карате, захоплюючий
виступ юних красунь-барабанщиць і, головне, святковий,
піднесений настрій — усе це
до Дня українського козацтва.
Т. ЯРОШЕНКО,
викладач соціальногуманітарних дисциплін
А. ІВАХНЕНКО,
педагог-організатор,
Полтавщина

І легендою полине,
Добра слава в глиб віків
О. Лупій
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СТАДІОН ДО ПОКРОВИ На «Сорочинці» –
до Кривого Рогу

Напередодні козацького свята Покрови в селі Ставище Брусилівського району
Житомирської області з ініціативи та за сприяння козаків Київського міського товариства УРК,
полковника УРК Анатолія Корбута, генерал-лейтенанта УРК Василя Вовченка й полковника
УРК Леоніда Поліщука відкрився стадіон.

«Це козацький подарунок від
українських реєстровців землякам», —
сказав полковник УРК Анатолій Корбут,
який народився й виріс у Ставищі,
а нині є президентом футбольної
команди «Рубін», що тренується під
керівництвом заслуженого тренера
України В. Коцурака й бере участь
у змаганнях аматорських колективів
Брусилівського району. Крім того,
варто зазначити, що Анатолій Іванович
є радником голови колегії футбольних
арбітрів та інспекторів міста Києва, членом комісії з питань підготовки делегатів
футбольних матчів, суддівським
спостерігачем першості Києва з футболу.
Нагороджений ювілейними знаками
«100 років київському футболу» й
«95 років Колегії футбольних арбітрів
м. Києва».
За вагомий внесок у розвиток футболу
та вдосконалення роботи футбольних
арбітрів м. Києва Анатолій Корбут

Під час урочистого відкриття стадіону

занесений до книги Анатолія Коломійця
та Олександра Шамича «Киевский футбол на рубежах времён».
На Брусилівщині пан Анатолій уже
два роки очолює КДК «БРФФ» та
входить до складу колегії футбольних
арбітрів району. Його робота на полі
під час проведення матчів є прикладом
і взірцем не тільки для молодих, але й
досвідчених колег.

Полковник УРК Микола Поліщук і генерал-лейтенант УРК Василь Вовченко
на спортивній арені в Ставищі

«Для будівництва футбольного поля
у Ставищі було завезено близько десяти
КАМАЗів землі, придбано спеціальну
траву, навколо стадіону облаштовано бігові доріжки та
встановлено паркан.
Вхід до стадіону прикрасила статуя богині
Афіни. Роботи по
його будівництву тривали майже 5 місяців,
було затрачено близько
80 тисяч гривень», —
розповів полковник УРК
Анатолій Корбут.
На
відкриття
спортивної споруди, що
стала окрасою й великим подарунком для
тамтешньої молоді,
приїхали депутати
обласної та районної рад,
громадські діячі району
і, звичайно ж, реєстрові
козаки. Нове футбольне
поле освятив сільський священик.
Отже відтепер ставищанські
футболісти будуть мати новий красеньстадіон і під керівництвом досвідченого
тренера перемагатимуть на радість
землякам.
Прес-служба УРК,
с. Ставище,
Житомирська область

Н а п е р е д о д н і с в я т а П о к р о в и звертаючись до козачат, генералв Криворізькій загальноосвітній школі полковник УРК Юрій Засядьвовк.
Після урочистої частини
№ 72, що в Саксаганському районі
міста, пройшов «Сорочинський ярма- школярів та їхніх гостей вітали
рок», який є своєрідною візитівкою творчі колективи й учні ЗОШ № 72.
ш к о л и . Ц ь о г о р і ч й о г о п р и у р о - Родзинками заходу стали файєрчено до свята Покрови Пресвятої ш о у т а в и с т у п с п о р т с м е н і в
Богородиці та Дня українського кінологічного клубу «Апорт», які
входять до складу Криворізького
козацтва.
До криворізьких козачат завітали міського товариства УРК.
їхні давні друзінаставники:
представник
Ге т ь м а н а У Р К
у Дніпропетровській
області, генерал-полковник УРК Юрій
Засядьвовк, отаман
Саксаганського районного товариства
УРК І. Козирєв,
а також отамани
Дзержинського,
Довгинцівського й
Жовтневого районних осередків УРК,
реєстровці з Жовтих
Вод. На заході були
присутні голова
С а к с а г а н с ь к о ї Посвяту в реєстровці проводить генералрайонної в місті полковник УРК Юрій Засядьвовк
А потім присутніх запросили
ради В. В. Беззубченко, представники міської влади, громадські діячі, на ярмарок, де було представлено
домашніх тварин, національний
журналісти.
Під час урочистої частини генерал- одяг, предмети побуту, зброю й багато
полковник УРК Юрій Засядьвовк іншого. Тут же всі бажаючі мали змогу
п р и й н я в д о л а в Ук р а ї н с ь к о г о покуштувати козацького кулешу
Реєстрового Козацтва учнів 6-Б зі справжньої польової кухні, яку
класу. До речі, у школі вже діє кілька організували місцеві реєстровці.
Завдячуючи адміністрації ЗОШ
козацьких класів-куренів, у яких діти
виховуються на кращих національних № 72 м. Кривого Рогу та міському
т о в а р и с т в у В Г О « Ук р а ї н с ь к е
традиціях.
«Вступаючи до лав Українського Реєстрове Козацтво», криворізький
Реєстрового Козацтва, ви берете «Сорочинський ярмарок» уже став
на себе велику відповідальність. улюбленим культурно-мистецьким
Адже мусите, насамперед, добре заходом школярів і дорослих.
вчитися, зростати духовно, вивчати
Станіслав РЕВА,
історію рідного краю, поважати
лейтенант УРК,
старших, зберігати й примножувати
м. Кривий Ріг,
славні козацькі традиції, дбати про
Дніпропетровська область
майбутнє нашої країни!» — сказав,

ПОСВЯТА НА СВЯТО

Жовтневого погожого дня, вже традиційно, Українське Реєстрове Козацтво
Донецька відзначало свято Покрови Пресвятої Богородиці й День українського
козацтва в центрі обласного міста – біля пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку.
На майдані біля монумента Кобзарю було людно – козаки прийшли на свято родинами:
з дружинами, дітьми, онуками. Хай і без музик, але з відчуттям самоповаги, пошани
до минулого і з вірою у майбутнє.
Саме про це говорили на символічній
Родзинкою свята Покрови в Донецьку
к о з а ц ь к і й р а д і о т а м а н О к р е м о ї став момент урочистої посвяти в
Чорнобильської дивізії УРК «Україна», реєстровці, поповнення козацьких
генерал-лейтенант УРК Василь Лабунін династій, а отже, продовження козацьі його заступник, отаман Донецького кого роду. До того ж – прилив до лав УРК
міського товариства УРК, генерал- шахтарів. Цьогоріч реєстровцями стало
майор УРК Валентин Брильов. Зокрема, чимало колишніх чорнобильців. Серед
очільник козаків-чорнобильців Василь новобранців, що особливо приємно,
Лабунін відзначив, що цікавість, багато молоді.
прихильність, повага до козацького руху
Ось так, попри все, повниться й
в регіоні з боку громади, підприємців, м о л о д і є г р о м а д а Ук р а ї н с ь к о г о
органів місцевого самоврядування Реєстрового Козацтва Донеччини.
зростає. Про це свідчать реальні справи
реєстровців Донеччини. Виявом поваги
до козаків є матеріальна підтримка з
Богдан ТАРАСІВ,
боку депутата Верховної Ради України
власний кореспондент «УК», Реєстрові козаки й берегині Окремої Чорнобильської дивізії УРК «Україна»
Валентина Ландика, за що чорнобильці
м. Донецьк та Донецького міського товариства УРК у День Покрови біля пам’ятника
йому щиро вдячні.
Фото автора Т. Г. Шевченку в Донецьку

Не слухай, серце, каркання ворон, коли орлиний клекіт до вподоби,
Коли його вже вистежена здобич - високих цілей виплеканий трон
В. Чубенко
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На День козацтва у Києві У СЕРЦЯХ ПАТРІОТІВ
Козаччина є однією з найяскравіших і найцікавіших сторінок книги буття
українського народу. Незважаючи на те, що ті древні часи давно минули, стиль
тієї епохи, ідеї та переконання й донині захоплюють небайдужих. Думаю, що
козацька слава безсмертна, бо й донині живе в серцях справжніх патріотів,
які люблять і шанують своє минуле.

У Національному музеї історії України з нагоди Дня українського козацтва
відбувся збір офіцерського складу Святошинського козацького полку УРК на
чолі з отаманом, майором УРК А. Мойсеєнком, його заступником, капітаном
УРК С. Сікорським та начальником штабу цього козацького підрозділу,
підполковником УРК Б. Зелененком.

Реєстровців із нагоди Дня козацтва
та свята Покрови Богородиці привітав
головний отаман Київського обласного
товариства УРК, генерал-полковник
УРК Віктор Книшев. За традиціями
козацької громади свято розпочалося
урочистим богослужінням, що його
відправив духівник Святошинського
козацького полку УРК, протоієрей
отець Роман Музика.

участь заступник отамана Київського
обласного товариства УРК, полковник УРК В. Іванов та отаман
Вишгородського районного товариства УРК, підполковник
УРК М. Павленко.
Після концерту для козацького
товариства та гостей була проведена
тематична екскурсія музеєм — «Доба
козацтва в історії України».

Капітан УРК Микола Пухальський (ліворуч) і полковник УРК Микола Прус
допомагають козачатам зготувати смачний куліш

Урочисте шикування реєстровців Святошинського полку УРК
з нагоди Дня козацтва

Найкращих реєстровців було нагороджено козацькими відзнаками.
Громаду УРК з нагоди свята привітали
гості та представники керівництва
Національного музею історії України.
Не обійшлося без подарунків та святкового концерту. Козацькі пісні для
присутніх виконав народний козацький хор «Джерело» під керівництвом
М. Федорчука.
В організації та проведенні
заходу разом із реєстровцями
Святошинського полку УРК брали

Завершилося свято неформальним
спілкуванням, прогулянкою та фотографуванням на Андріївському узвозі.
Подію висвітлювали засоби масової
інформації, зокрема Державна
телерадіокомпанія «Культура».
Андрій МОЙСЕЄНКО,
отаман Святошинського козацького
товариства УРК «Святошинський
козацький полк», майор УРК
м. Київ,
Фото автора

10 жовтня на Вінниччині,
у Глибочанській СЗШ І-ІІ ступенів,
відбулася військово-спортивна
патріотична гра «Козацькі забави».
Свято було проведене за сприяння
Тростянецького районного товариства УРК, зокрема отамана районного
осередку УРК, полковника УРК
Миколи Пруса, капітана УРК Миколи
Пухальського. Спортивні змагання
зорганізував капітан УРК Степан
Савчук. До гри долучилися дитячі
козацькі об’єднання: «Глибосіч» (учні
Глибочанської СЗШ), «Джура» (учні
Будянської СЗШ І-ІІІ ступенів), імені
Івана Богуна (учні Козинецької СЗШ
І-ІІ ступенів). Розпочалися змагання
зі «Смуги перешкод», що складалася
з таких етапів: «Маятник»; «Перехід
болота по купинах»; «Мишоловка»;
«Стрільба з лука»; «Метання списа»;
«Долання замінованого поля».
Після подолання «Смуги перешкод» учасники змаг перевірили свої
знання з надання першої медичної
допомоги. Насамкінець «У колі
друзів» кожна команда представила
творчо-мистецький звіт. Потім усім

загалом варили козацький куліш,
який вийшов на диво смачним і
апетитним.
«Козацькі забави» пройшли надзвичайно яскраво, кожен учасник
мав змогу хоча б на хвильку повернутися в далеке минуле й відчути себе
справжнім козаком.
А перемогла дружба! Усі команди
отримали цінні призи, що стануть
окрасою їхньої школи. Учасникам
бажаємо й надалі відновлювати наші
традиції своїх славетних пращурів.
Хочеться подякувати колективу
Глибочанської СЗШ І-ІІ ступенів
за теплий прийом та організацію
змагань. Спонсорами свята
виступили відділ сім’ї й молоді
райдержадміністрації (майор УРК
Анатолій Буга) та приватні підприємці
Олександр Мовчан, Максим
Никонович, Микола Чудак.
Марія КРИВОРУЧКО,
культорганізатор Тростянецького
будинку дитячої творчості,
Вінницька область
Фото автора

Булава за «Козацькі забави»

Патріотичну пісню представляють козаки 31 групи-куреня

Спортивні змагання «Козацькі забави»,
приурочені 71-й річниці від Дня створення
УПА та Дню українського козацтва,
пройшли на території Яворівського
національного природного парку, в селі
Лелехівка Львівської області. Три роки
поспіль організатором забав виступає
адміністрація Художнього профтехучилища № 14, що в селищі Івано-Франкове,
за сприяння та дієвої підтримки місцевого
осередку ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво». Учасники змагань — учнівський
колектив ХПТУ в повному складі.
Зі святами Покрови, козацтва й
вояків УПА учасників привітали
директор ХПТУ № 14 Василь Гевало та
отаман Яворівського районного товариства УРК, директор Яворівського
НПП Михайло Біляк.
Спортивна програма розпочалася з
пішого походу. Учні з легкістю подолали
п’ятикілометрову відстань, а потім,
обравши кожен для своєї команди
«курінь», приступили до виконання
поставлених завдань. Вихованці училища змагалися за звання кращого
в армреслінгу, перетягуванні линви,
стрибках у мішку, ходінню на ходулях,
лазінню по стовпі, закиданні кілець

Важка дорога вгору – до перемоги

тощо. На розсуд журі команди-курені
представили свої емблеми, виконання
патріотичної пісні, а також презентували свої «козацькі» обійстя.
Переможці змагів у нагороду
отримали булаву, як символ влади.
Протягом року цей перехідний приз
буде зберігатися в 34-му курені (групі).
Переможці в окремих номінаціях були
нагороджені грамотами Українського
Реєстрового Козацтва.
Прес-служба УРК,
Львівська область

Ненависть породжує чвари,
Але любов покриває всі гріхи
Притчі 10, 12
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–18)
ГЛАВА 3

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
У человека любовь проявляется через состояние его души.
Бог из всего спектра земных
живых существ любовь подарил только человеку. Уровень
любви человека определяет
его расстояние до Бога. «Кто
не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь!»
(1 Ин. 4, 8).
Для того чтобы определить уровень любви человека
к Богу, нужно определить
уровень его любви к другим
людям. Любовь проявляется через присутствие Бога
в сердце человека, ощущением
счастья, чувством прекрасного, гармонии. Чем больше
любви имеет человек, тем
больше места в его душе занимает Бог. Если Бог подарил
человеку любовь, она у него
уже никогда не исчезнет, она
может только перейти в другое состояние существования.
Час, когда любовь поселяется в сердце человека, — это
время, когда Бог принимает
человека к Себе как Своего
ребенка. В это время человек
рождается духовно — свыше.
«Между фарисеями был некто,
именем Никодим, [один]
из начальников Иудейских.
Он пришел к Иисусу ночью
и сказал Ему: Равви! мы знаем,
что Ты – Учитель, пришедший
от Бога; ибо таких чудес, какие
Ты творишь, никто не может
творить, если не будет с ним
Бог. Иисус сказал ему в ответ:
истинно, истинно говорю тебе,
если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия
Божия. Никодим говорит Ему:
как может человек родиться,
будучи стар? неужели может
он в другой раз войти в утробу
матери своей и родиться?
Иисус отвечал: истинно,
истинно говорю тебе, если кто
не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие
Божие. Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
«должно вам родиться свыше».
Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь,
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким,
рожденным от Духа. Никодим
сказал Ему в ответ: как это
может быть? Иисус отвечал
и сказал ему: ты — учитель
Израилев, и этого ли не знаешь?
Истинно, истинно говорю тебе:
Мы говорим о том, что знаем,
и свидетельствуем о том, что
видели, а вы свидетельства
Нашего не принимаете. Если
Я сказал вам о земном, и вы
не верите, — как поверите, если
буду говорить вам о небесном?
Никто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 1–13).
Предлагается рассмотреть определение термина
«любовь», отраженное
в Библии: «Если я говорю

языками человеческими
и ангельскими, а любви не
имею, то я — медь звенящая
или кимвал звучащий. Если
имею [дар] пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что
[могу] и горы переставлять,
а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне
в том никакой пользы. Любовь
долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем,
и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится. Когда я был
младенцем, то по-младенчески
говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал;
а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы
видим как бы сквозь [тусклое]
стекло, гадательно, тогда же
лицом к лицу; теперь знаю
я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан. А теперь
пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь
из них больше» (1 Кор. 13).
Чувство любви возникает
в душе человека на основании
информации, полученной
сознанием, но после того,
как любовь классифицирована, сознание утрачивает
свое влияние. Любовь живет
по своим законам, по законам Господа. Большинство
людей Земли подсознательно
или сознательно ощущают
реальное присутствие в своем
сердце любви, но далеко не все
люди могут объяснить, как
они ощущают любовь в своей
душе или в своем сердце.
Поэтому предлагается понятие
«любовь» рассмотреть и описать одновременно с помощью
человеческого разума, опыта
и человеческих чувств. «И мы
познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что
мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем
в мире сем, как Он. В любви
нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви»
(1 Ин. 4, 16–18).
Мы уже знаем, что любовь
проявляется через присутствие Бога в человеке.
Человек начинает реально
ощущать любовь после того,
как в его сердце поселяется
Бог. Любовь проявляется
через многие человеческие
ценности, в частности через
самопожертвование человека

перед Богом и перед другими
людьми. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин.
3, 16). Любовь побудила Бога
отдать Своего Сына дьяволу на смерть как выкуп
за людей. Прежде чем отдать
Своего Сына во власть смерти,
Бог решил испытать человека, способен ли человек
ради любви к Нему совершить то же, т. е. отдать своего
ребенка на смерть. «[Бог] сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака; и пойди
в землю Мориа и там принеси
его во всесожжение на одной
из гор, о которой Я скажу тебе»
(Быт. 22, 2). Человек (Авраам)
очень любил Господа и сознательно принял трудное для
себя решение отдать своего

чтобы человек получил Божью
любовь, он должен родиться
свыше. «Возлюбленные! будем
любить друг друга, потому
что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога
и знает Бога. Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что
Бог есть любовь. Любовь Божия
к нам открылась в том, что Бог
послал в мир Единородного Сына
Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него. В том любовь,
что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление
за грехи наши… Бога никто
никогда не видел. Если мы любим
друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна
есть в нас» (1 Ин. 4, 7–10, 12).
Как мы уже знаем, структура души человека состоит
из нематериальной (духовной,
информационной) и материальной (физической) частей.

Человеческая душа cостоит из трех частей

сына Ему как жертву. Когда
человек доказал Богу, что ради
любви к Нему он способен
отдать самое драгоценное, что
у него есть — своего ребенка,
Бог поверил человеку, поверил
в его любовь и жертвенность.
«Мною клянусь, говорит
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына
твоего, единственного твоего,
то Я благословляя благословлю
тебя и умножая умножу семя
твое, как звезды небесные
и как песок на берегу моря;
и овладеет семя твое городами
врагов своих; и благословятся
в семени твоем все народы земли
за то, что ты послушался гласа
Моего» (Быт. 22, 16–18).
В физическом теле человека
любовь как голографический
образ Бога сохраняется в нервных клетках головного мозга
и в сознании души. Чувство
любви к Богу и своим братьям
появляется у человека после
того, как он получает Его
любовь, Его Дух. Бог — есть
Дух. «Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа
есть дух. Не удивляйся тому,
что Я сказал тебе: должно вам
родиться свыше. Дух дышит,
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так
бывает со всяким, рожденным
от Духа» (Ин. 3, 6–8). Для того

Через материальную часть
души сознание и подсознание управляют материальным
телом человека. Через нематериальную часть души
осуществляется общение
человека с Богом и всем
духовным миром. Дух Бога
через нематериальную часть
души может воздействовать
на посредника между материей
и Духом, то есть на личность,
«Я». Взаимодействие человека с Богом осуществляется
через органы его чувств.
Информация о взаимодействии распределяется по всей
душе человека, включая ее
материальную основу. Таким
образом, информация, которая в основе своей является
нематериальной, передается
на материальные носители
души человека — в данном случае клетки (рецепторы) его тела.
После того как информация
от Бога перешла на материальный носитель души человека,
у него проявляются духовноматериальные ценности,
чувство любви ко всем людям,
независимо от их национальности, религиозной
принадлежности, языка, социального статуса и т. п.
Любовь — это категория
сознания души, которая формируется в нервной системе
человека. Когда человек

теряет сознание, у него
утрачивается возможность
проявлять любовь. Любовь
в человеке — это подарок
ему от Бога. Любовь вместе
с совестью, интеллектом,
свободой воли, отличает человека от животного, но любовь
является главной в этом
перечне. Среди всех живых
существ Земли Бог любовью
наделил только человека.
Бог создал нематериальный
и материальный миры, пользуясь принципами любви,
добра, справедливости. Он
и сегодня предлагает людям
воплощать в жизнь эти принципы любви. Любовь к Богу
человек может проявить
только через любовь к другим
людям и ко всему живому. Все,
что может создать человек
на земле и в космосе в соответствии с принципами
любви, — все это от Бога.
Жизнь человека без любви
не имеет смысла и не имеет
продолжения. Множество
людей, в частности философов, ученых, пытались
определить смысл и цель
жизни человека на Земле,
но практически все приходили
к выводу, что жизнь без Бога
не имеет смысла. Независимо
от того, верующим был человек или неверующим, все
исследователи приходили
к одному выводу: если жизнь
не имеет своего продолжения
после физической смерти
нашего тела, то практически невозможно установить
смысл жизни. Смысл жизни
на Земле в таком случае
принципиально не может
существовать, потому что,
что бы ни делал человек
и человечество и каких бы
высот оно ни достигло, все это
когда-нибудь погибнет вместе
с гибелью Земли и Солнца.
Выдвинем гипотезу, что смыслом жизни человека на Земле
является познание Любви,
Пути и Истины.
Бог создал мир по Своему
образу, по образу Любви.
Человеческая душа, в которой
господствует любовь, открыта
для общения с Богом. Такая
душа владеет знанием, что
Бог не является сверхъестественным, Бог естественен.
Он близок и далек одновременно. Его жизнь не зависит
от знаний и чувств человека. «И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему и
по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию
сотворил его…» (Быт. 1, 26–27)
Бог отказался создавать человека по Своему подобию, как
обещал: «… сотворим человека
по образу Нашему и по подобию Нашему…» (Быт. 1, 26).
Бог создал человека только
по Своему образу. Человек
должен стать подобным Богу
в процессе своей эволюции
и приближения к Нему.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

В нас, нащадків козацтва,
Хороброго юнацтва,
Та сама кров пливе...
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РЕЄСТРОВЦІ ПРИКАРПАТТЯ –
Почесну грамоту козацькому старійшині Василю Гречанику
вручає очільник реєстровців Прикарпаття Михайло Смачило

Розпочинаючи красиву
й разом із тим хвилюючу
процедуру посвяти, Михайло
Васильович, звертаючись
до новобранців, сказав:
«Сьогодні у вашому житті
особливий день. Прийнявши
присягу, віднині ви берете
на себе додатковий обов’язок
і перед собою особисто, й
особливо перед молодим
поколінням українців, для
якого маєте бути прикладом
вірного служіння батьківщині,
носіями ідей духовності й
патріотизму. Тому я прошу
виконувати всі настанови,
записані в козацькій присязі».
Начальник штабу обласного козацького товариства,
полковник УРК Богдан Кузів
вишикував стрій, і кожен новобранець сумлінно, з помітним
хвилюванням виголосив слова
присяги.
То г о д н я п і д з н а м е н а
УРК стали відомі в краї й
далеко за його межами люди:
видатний учений-шумеролог, академік РАН Анатолій
Кіфішин, учасниці квартету
бандуристів «Струни душі»
Марія Гедзик, Юлія Пасічник
і Уляна Яців, директор обласного краєзнавчого музею
Ярослав Штиркало, Руслан
Ласійчук, Валерій Голов.
Новобранців благословив
головний капелан силових
структур України, ректор
інституту капеланства отець
Олексій Куйбіда. У своїй
короткій промові панотець
попрохав їх вірити в ідеали,

яким сьогодні присягнули, й
щодня робити свій маленький
внесок у процвітання нашої
України.
На раді були відзначені
реєстровці ІваноФранківського обласного
товариства УРК. Так, за вагомий внесок у розвиток козацького руху на Прикарпатті
генерал-лейтенант УРК
Михайло Смачило☻нагородив

в залах центру учнівської
молоді відкрилася персональна виставка, присвячена
75‑річчю з дня народження
художника та 60‑річчю його
творчої діяльності, де представлено більше 60‑ти робіт
митця.
Привітати з ювілеєм знаного
майстра пензля прийшли
його козацькі побратими
Василь Гринів, Михайло
Смачило, Петро Кирилів,
Володимир Карман, голова
Всеукраїнського братства
ОУН-УПА, багаторічний
в’язень радянських
таборів, 90‑річний Фотій
Володимирський із побратимами Ільком Сливінським,
Романом Яремаком, Іваном
Палагіцьким, представники
обласної влади, творчих
спілок, друзі.
Від імені влади слова
подяки панові Івану виголосив начальник відділу культури облдержадміністрації
Володимир Федорук, який

Василь Гринів вручає Івану Гавриліву заслужені козацькі нагороди

козацькими грамотами Василя
Гр е ч а н и к а , В о л о д и м и р а
Крамаря, Олега Полівчака та
Володимира Кармана.
БЛАГОСЛОВИВ БОГ
ЙОГО ПОЛІТ
А потім реєстровці
Прикарпаття щиро вітали
відомого в краї художника, підполковника УРК
Івана☻Гавриліва. Того дня

дуже влучно визначив творче
кредо свого талановитого
земляка: «У цьому далеко
не повному доробку майстра
яскраво представлена історія
Прикарпатського краю —
в портретах, постатях,
історичних моментах, починаючи від козацької доби і
до сьогодення. У картинах
Івана Гавриліва — глибока
думка митця». За вагомий

внесок у розвиток культури
краю пан Володимир вручив
ювіляру орден «За заслуги
перед Прикарпаттям».
Від імені ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»
підполковника УРК Івана
Гавриліва привітали голова

За свій, довжиною у 60 років,
творчий шлях художник Іван Гаврилів написав
сотні високохудожніх полотен, удвох із сином, також
талановитим художником
Андрієм Івановичем, розмалювали десятки інтер’єрів

Виставку робіт І. Гавриліва освячує капелан прикарпатських
реєстровців о. Олексій Куйбіда

А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а
УРК у Прикарпатті Василь
Гринів і отаман обласного
товариства УРК Михайло
Смачило. За вагомий
внесок у розвиток козацького руху, вірність ідеям
духовності й патріотизму
В а с и л ь Гр и н і в н а г о р о див художника орденом
Богдана Хмельницького,
а Михайло Смачило вручив
ювіляру пам’ятну медаль
«10 років☻УРК».
Багато добрих слів лунало
на адресу цього мудрого й
надзвичайно працелюбного чоловіка. Живописець
нескореної нації — так
назвав у своєму виступі Івана
Гавриліва Віталій Цапович.
Про багатий внутрішній

церков, шкіл і будинків
культури,☻музеїв. Попри такі
здобутки й визнання, він
людина надзвичайно скромна.
А про своє ставлення до життя
говорить стисло: «Воно —
у моїх творах».
Під час презентації лунали
пісні у виконанні Богдана
Грицака та вокального ансамблю «Смерічка».
Узагалі вся родина пана
Івана надзвичайно талановита. Його дружина пані
Любомира Гаврилів — відома
в краї поетеса, багато її
віршів покладені на музику,
син Андрій — також художник-дизайнер, лауреат премії
ім. І.☻Вагилевича, рідний брат
Богдан Гаврилів — провідний
історик Прикарпаття.

Пісню ювілярові дарують берегині з вокального гурту «Смерічка»

Полковник УРК Богдан Кузів звітує про готовність новобранців Івано-Франківського обласного
товариства УРК до проведення урочистої присяги
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світ митця розповіли директор художнього музею
Прикарпаття Михайло
Дейнега, голови обласних
відділень Національної спілки
письменників України Євген
Баран і Всеукраїнського
об’єднання ветеранів
Василь☻Сав’юк.
«У творах мого чоловіка
присутній дух нації. І це є, на мій
погляд, найвища похвала для
митця-патріота», — говорить
дружина Івана Михайловича,
пані Любомира Гаврилів.

Варто зазначити, що
значну допомогу в організації
ювілейної виставки надав
особисто отаман реєстровців
Прикарпаття Михайло
Смачило.
ВІД СТЕПАНА —
ДО БОГДАНА
У кожному регіоні нашої
держави Свято Покрови має
своє, притаманне лише тому
чи іншому краю, естетичне
й філософське забарвлення.
Але з особливим піднесенням,

Наша Січ най живе,
Слава їй!
Із Січової пісні
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В АВАНГАРДІ СЛУЖІННЯ УКРАЇНІ

Гетьман УРК Анатолій Шевченко, генерал армії УРК Василь Гринів
(у центрі) покладають вінок до пам’ятника українським героям

якимось хвилюючим☻трепетом
відзначають його☻на
Франківщині. Із самого
ранку святкового дня вздовж
центральних проспектів обласного центру на тротуарах гуртувалися франківці — сивочолі
ветерани й учнівська молодь,
представники громадських
організацій різного віку, але
об’єднані однією метою —
жити у вільній і заможній
Україні. Тож, тисячі патріотів
вийшли на урочисту ходу, аби
вшанувати покровительку
всього українства — Покрову
Пресвятої Богородиці.
В авангарді майже кілометрової
колони — оркестранти,
за ними молоді козачата
несли величезне полотнище
національного прапора.
Гідно, не поспішаючи, вулицями міста крокували ветерани УПА, адже саме на свято
Покрови 71 рік тому, буремного 1942‑го, була створена
ця патріотична організація,
метою якої було звільнення від
окупантів батьківських земель.
За ними — під козацькими
знаменами лави українських
реєстровців на чолі з Гетьманом
УРК Анатолієм Шевченком.
У колоні — кілька дитячих
козацьких куренів під своїми
хоругвами, це — педагоги й
учні середніх шкіл, де діють
осередки реєстровців; саме
вони подарували козачатам
хоругви на честь заснування
козацьких куренів.

Колона пройшла вулицями
Б.☻Лепкого, Незалежності,
С. Бандери до Меморіального
скверу. Там, біля Хреста жертвам політичних репресій,
духовенством християнських
конфесій була відслужена

на одній із будівель по вулиці,
що носить його ім’я. «Це ще
один подарунок франківцям
від Українського Реєстрового
Козацтва. Ми продовжуємо
увічнювати пам’ять славних козацьких ватажків, —
розповідає генерал-майор УРК
Любомир Малофій. —☻Ще
раніше ми встановили
меморіальні дошки гетьману
Івану Мазепі, полковнику
Семену Височану, пам’ятник
Пилипу Орлику на вулицях,
що носять їхні імена. Це все
робиться коштом наших
реєстровців. Приємно, що
автором деяких із меморіальних дощок, у тому числі й
Богдану Хмельницькому, є
підполковник УРК Богдан
Гладкий».
На урочистому відкритті
пам’ятної дошки були присутні
городяни, козацька старшина,
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медаллю «10 років УРК» нагороджено генерал-лейтенанта
УРК Михайла Смачила (іншим
наказом його було призначено радником Гетьмана УРК
з організаційних питань), генерал-майора УРК Любомира
Малофія, генерального
директора ТРК «Галичина»
Ольгу Бабій, підполковника
УРК Оксану Франчук,
підполковника УРК Галину
Савченко, підполковника
УРК Марію Ільків, генералмайора УРК Василя Гречаника,
полковників УРК Володимира
Кармана, Дмитра Чміля,
Василя Перепічку, Олега
Полівчака, Ярослава Гнеся,

Розмова очільника УРК Анатолія Шевченка з радником Гетьмана
УРК з історико-правових питань Василем Футулуйчуком

панахида по загиблим за волю й
незалежність України. На їхню
пам’ять пролунав салют шани,
до пам’ятних місць покладено
вінки й квіти. Потім святкова
хода вирушила до Вічевого
майдану, де відбулося урочисте віче з нагоди Покрови
Пресвятої Богородиці, 71‑ї
річниці створення УПА та Дня
українського козацтва.
Яскравою подією в житті
Івано-Франківська стало
відкриття меморіальної
дошки гетьманові України
Богдану Хмельницькому

козаки й берегині УРК, представники влади, духовенство.
На мітингу з нагоди відкриття
дошки промову виголосив Гетьман УРК Анатолій
Шевченко. Він, зокрема,
відзначив важливу роль
Б. Хмельницького як талановитого воєначальника, мудрого
політика, який зумів запалити
й піднести дух українського
народу на державний рівень.
Звучали пісні у виконанні
вокального гурту «Смерічка»,
святковий дух заходу
підтримав☻козацький хор

Козацька старшина реєстровців Прикарпаття біля щойно відкритої меморіальної дошки
гетьману Богдану Хмельницькому в Івано-Франківську

C

Очільники реєстровців із прикарпатськими козачатами

Богородчанського районного
товариства УРК (отаман –
генерал-майор УРК Михайло
Круль) під орудою полковника УРК Миколи Гуменяка.
Ведуча заходу Ольга
Левицька подякувала всім,
хто сприяв встановленню
пам’ятки: виконавчому
комітету Івано-Франківської
міської ради, обласному товариству ВГО «УРК», торговому комплексу «Глорія»,
пану Богдану Заріцькому,
приватним підприємствам
«Захід С», «Арте», ВГО «Богдан
Хмельницький», панам
Ярославу Цюпаку, Ярославу
Сализі, підполковнику УРК

Козацькі берегині Марія Ільків, Ольга Бабій і Галина Савченко

Р о м а н у М у л и к у, О Т Р К
«Галичина», управлінню культури міської ради.
А потім відбулася святкова козацька рада за участю
генеральної старшини, козаків
і берегинь УРК. Зі святами
присутніх привітали Гетьман
УРК Анатолій Шевченко,
голова Адміністрації гетьмана
у Прикарпатті Василь Гринів,
отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК
Михайло Смачило та отаман
міського товариства УРК
Любомир Малофій. Вони
подякували козакам і берегиням за плідну роботу на ниві
поширення громадського руху
та нагородили гідних козацькими відзнаками. Зокрема,
вченому-шумерологу, академіку
РАН, почесному доктору
Прикарпатського державного
університету ім. В. Стефаника
Анатолієві Кіфішину
присвоєно військове звання
полковник☻УРК. Пам’ятною

Петра Кирилова, Богдана
Кузіва, Ігоря Бабінського.
Грамотою обласного козацького товариства УРК нагороджено вокальний ансамбль
«Смерічка», звання капітан
УРК присвоєно керівнику
гурту Лесі Мельник, а Тетяні
Гринів — лейтенант☻УРК.
За відродження духовності
та утвердження православ’я
на Тернопільщині Українська
православна церква Київського
патріархату нагородила Василя
Гриніва та Петра Кирилова
ювілейними медалями
«1025 років хрещення РусіУкраїни», які вручив генералмайор УРК, отець Михайло
Бубнів.
Завершилася рада виконанням національного гімну
України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ
Фото автора

Головна наша зброя – це український інтелект
О. Сич
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УКРАЇНА – унікальний простір
для інтелектуальної творчості

Сьогодні Україна, на жаль,
переживає не найкращі
в економічному вимірі часи.
І це при тому, що має один
із найбільших наукових та
економічних потенціалів
у світі, її вчені затребувані
в найпрестижніших
науково-дослідних установах.
Це свідчить про те, що фундаментальна наука в Україні має
глибокі корені, проте її творчі
можливості сьогодні не використовуються й на 10 відсотків.
Економічні підходи застаріли
настільки, що не встигають
за новітніми розробками
вітчизняних учених. Сьогодні
найпередовіші технологічні
розробки, навіть ті, що скоро
мають приносити зиск, практично не можливо запустити
у виробництво швидко, а коли
вони й запускаються, то вже
морально застарілими.
Саме проблему швидкого подолання, здавалося
б, нездоланної прірви між
науковим винаходом і його
практичним застосуванням пропонує вирішити
член-кореспондент НАН
України, доктор технічних
наук, професор Анатолій
Шевченко. Вченийкібернетик запропонував ідею
створення в Україні освітньонауково-виробничого центру
«Долина інтелектуальної
творчості» на зразок
«Силіконової долини» в США.
За словами пана професора,
в її основу буде покладено
сучасну концепцію створення
технополісів «ПрацюйНавчайся-Живи-Відпочивай».
За задумом, у новітньому
технополісі об’єднаються
наукова, освітня, виробнича та соціальна складові,
його резидентам забезпечать
найкомфортніші умови для
бізнесу, навчання, проживання, особистісного розвитку
та ефективні комунікації,
буде створено відповідний
інвестиційний клімат тощо.
«Навіть при поверховому
аналізі сучасних наукових
досліджень в Україні в сфері
ІТ-технологій можна
зробити висновок, що вони,
в основному спрямовані
на покращення характеристик «чужих» комп’ютерів чи
вирішення прикладних задач
на цих же комп’ютерах із використанням їхніх оболонок,
операційних систем та програм.
А тому, які б наукові проекти
не здійснювала вітчизняна
наука і яке б фінансування
для цього не виділялося,
ми приречені бути позаду
країн-виробників сучасних
комп’ютерів і операційних
систем, — упевнений Анатолій
Шевченко. — Для мене
очевидно, що для створення
«проривних» технологій і виходу
на світовий ринок необхідний
новий підхід до організації
наукових досліджень. І першим
кроком при цьому є вирішення

проблеми при постановці
завдання, в якому будуть
чітко визначені стратегічна
й тактична цілі проведення наукових досліджень
в області ІТ-технологій: який
виріб чи продукт сьогодні
н е о б х і д н и й Ук р а ї н і , щ о
може в короткостроковій
перспективі забезпечити їй
вихід на внутрішній і зовнішній
ринки.
Досвід досліджень провідних
країн світу підказує, що
наукові (як пошукові, так і
фундаментальні) дослідження
проводяться для створення
комп’ютера нового покоління,

не бачить в Україні конкурента
в галузі ІТ-технологій, для
вчених і менеджерів склалася
унікально-вигідна ситуація,
яку потрібно розумно
використати.
«Створення інтелектуальної
ЕОМ нового покоління потребує
не так сучасних технологій,
як поєднання сум інтелектів
багатьох колективів і нового
філософського погляду на розвиток ІТ-технологій», — говорить
професор А. Шевченко.
Треба визнати, що сьогодні
в галузі створення «органів
чуття» для ЕОМ ми трохи
відстаємо від провідних

стані, коли розпорядник
фінансів в образі держави
фінансує, але не ставить
конкретне завдання — під
який конкретно продукт
це фінансування потрібно
зробити. Тому переважна
більшість учених та викладачів
пристосувалася до цих обставин, і це цілком їх влаштовує.
Приміром, подають на конкурс
придумані на своєму рівні
проекти, виграють їх,
реалізують, але результати
їхньої діяльності йдуть переважно не на ринок: у кращому
випадку — в папку для звітів,
у гіршому — до кошика.

Професор Київського національного університету Юрій Крак, професор Єльського
університету Роман Куц і член-кореспондент НАН України Анатолій Шевченко біля
найпотужнішого комп’ютера в Україні під час міжнародної наукової конференції в Інституті
кібернетики імені Глушкова. Київ, жовтень 2013 р.

який буде оснащений штучним
інтелектом і спілкуватиметься з
людиною за допомогою органів
комунікації, притаманних
людині, це — зір, слух, нюх,
дотик, смак. А головне — він
буде обробляти не мільярди
цифр за секунду, а образи,
як це відбувається в людському мозку. Без сумніву, такий
комп’ютер швидко витіснить із
ринку існуючі машини, якими б
потужними вони не були.
На жаль, нині промисловість
України не готова створити
свій, навіть на рівні існуючих,
комп’ютер. Чому? Бо відсутні
відповідні технології, для впровадження яких потрібні значні
капіталовкладення. У зв’язку
з цим цю галузь технологій
сьогодні фінансувати
недоцільно».
Отже, маємо замкнуту
систему безнадійності,
безвихідності. Проте,
за словами Анатолія Івановича,
сьогодні потрібно використати
високий інтелект українців,
який, не зважаючи на значний відтік за кордон, все ще
може на рівних конкурувати
в області ІТ-розробок.
І тут ми маємо проявити
свої переваги. Враховуючи
те, що міжнародний ринок

світових фірм. Хоча ще
5–8 років тому в деяких
моментах були на рівних,
а в деяких навіть переважали. Про це свідчить продаж
таких приладів, програм і
систем на зовнішньому та
внутрішньому ринках,
а також результати участі
в найпрестижніших
міжнародних виставках.
Це було справжнім проривом у галузі ІТ-технологій.
У результаті було реалізовано
ряд розробок, що дозволило колективу розробників
із Державного університету
інформатики і штучного
інтелекту посісти одну з
лідируючих позицій у світі
по створенню інтелектуальної
машини нового покоління.
Лише в такому разі прикладна
наука поступово витіснить з
обігу «непотрібні» прилади
комп’ютерів, як, скажімо,
клавіатуру, мишку, сенсорні
екрани тощо, замінивши їх
спілкуванням із комп’ютером
голосом чи зором.
Тож прийшов час, коли
необхідно докорінно
змінити систему бюджетного фінансування наукових
досліджень, що безнадійно
застаріла. Ми нині в такому

Саме схема-прогноз спрямування наукових досліджень
у сфері ІТ-технологій, розроблена іноземними фахівцями,
повністю співпадає з нашим
баченням.
Метою проекту є створення
принципово нового конкурентоспроможного комп’ютера
на базі інтелектуальних
технологій, що моделюють
мислення людини. Проект
передбачає використання
вже відомих напрацювань
у нейрокомп’ютерному
моделюванні, розпізнаванні
зорових і голосових образів,
розумінні змісту текстів
у вироблених програмноапаратних засобах на основі
персональних комп’ютерів,
мікропроцесорів і нейрокомп’ютерних чипів.
Для реалізації проекту
планується створити освітньонауково-виробничий центр
«Долина інтелектуальної
творчості», де б структурно
об’єднувалися безперервний
освітній процес (школа-виш),
наукові дослідження й дослідне
виробництво. Деякий
досвід реалізації цієї схеми
в Україні вже був, зокрема
в Державному університеті
інформатики й штучного

інтелекту (ввійшов до складу
Донецького національного
технічного університету).
Його діяльність була сконцентрована на розробці
ІТ-технологій і їхнього
продажу на міжнародному
р и н к у. С е р е д н и х в а р т о
відзначити наукоємні продукти:
системи розпізнавання й
синтезу мови, системи голосового управління комп’ютером,
самохідний робот для пошуку
мін, системи розпізнавання
зображень тощо. Ці розробки
о т р им а л и в и с о к у о ц і н к у
на багатьох міжнародних
виставках.
Пропоновані нами
цільові наукові розробки
будуть затребувані
на ринку систем безпеки
(відеоспостереження)
як для організацій, так і
приватних осіб, систем
інтелектуального управління
роботами чи безпілотними
літальними, підводними
й наземними апаратами,
для пристроїв, що допоможуть людям із обмеженими
фізичними можливостями
адаптуватися в суспільстві,
спілкуватися між собою, для
програмних систем машинного перекладу, навчання й
тестування.
За підрахунками наших
вчених, від дня реєстрації
центру до отримання дослідного
зразка інтелектуального
комп’ютера необхідно півтора
року наполегливої праці при
умові повного фінансового
забезпечення. Матеріальне
забезпечення, згідно з
фінансовим планом, розрахованим на два роки, має
становити 10 мільйонів
200 тисяч гривень.
Уже зроблені перші кроки
на шляху до реалізації проекту.
Досягнуті домовленості про
надання необхідних площ для
розміщення центру «Долина
інтелектуальної творчості»
в інноваційному парку
ВІОNIK Hill на пільгових
умовах та проведення
спільних розробок у галузі
розпізнавання зі столичним
інститутом кібернетики.
Сподіваємося, що наші
розробки викличуть
зацікавленість і в іноземних
партнерів. Приміром, нашим
досвідом уже цікавився професор Єльського університету
(США) Роман Куц, який
нещодавно побував в Україні
на міжнародній науковій
конференції в Інституті
кібернетики імені академіка
Глушкова в Києві.
Тож це стратегічно важливе
для держави завдання українці
мають вирішити. І не тому,
що це просто, а тому, що
це складно, але життєво
необхідно.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
журналіст,
м. Донецьк

Ходімо, браття, до Тараса, у громом клечані слова,
В яких Шевченка кров жива, сильніша легіонів Красса…
Ю. Кириченко
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До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

ПОКРОВА ЦАРИЦІ УКРАЇНИ

Тарас Шевченко давно існує у двох паралельних вимірах: як реальна історична особа і як матеріалізоване втілення
національного Пророка, поставленого Небесними Силами на варті наших душ. Тому не є дивним, що Його зображення
можна побачити на іконах Святителя Тарасія (автори: Іван Єремєєвський, Микола Стратілат та багато невідомих іконописців
з народу), Покрови Пресвятої Богородиці (автори: Юліан Буцманюк, Дам’ян Горняткевич, Данило Нарбут, Василь Стефурак),
Страшного Суду (автор Данило Нарбут).
Без сумніву, ви можете знайти в Інтернеті виважену інформацію про більшість із названих вище ікон. Але одну з них «фахівці
й церковні авторитети оцінюють неоднозначно: від захоплення стилем Відродження до неприйняття осяжної форми, колориту
й освітлення, як нібито неіконних», – каже Дмитро Степовик1. Утім, час показав, що до ікон цього майстра склалося дуже
позитивне ставлення. Неабияку роль зіграла й книжка «Іконологія й іконографія» Дмитра Степовика, присвячена розкриттю
таємниці привабливості й духовної сили ікон Василя Стефурака, про картину якого йде мова, — «Покрова Цариці України»,
стилістично близьку до давніх козацьких Покров.

На Богородиці
мантія з позолоченою крайкою. Це
ознака царської
гідності. На одязі
три зірки —
символи її
дівоцтва перед,
підчас і після
народження
Сина.
Великі й глибокі
очі — молитовне
Художник Василь Стефурак за роботою споглядання, малі
уста — схильність
Фотокопії картини
розійшлися світом. За ними до аскетичного мовчання та
малюють її варіанти, іноді молитовної медитації, «роздузмінюючи склад славетних муючи у своїм серці» (Лк. 2,19).
людей України — від Київської Тонкі губи — ознака духовРусі до сьогодні, які стоять ного життя, що доповнюється
під омофором Богородиці, видовженим прямим носом —
але завжди серед них — Тарас ознакою людської гідності та
краси у знаково-символічних
Шевченко.
Автор цих рядків набралася уявленнях середземноморської
сміливості висловити про к у л ь т у р и . Та к с а м о ї ї
Покрову Василя Стефурака і т е н д і т н і с т ь і в и т о н ч е н і
свою думку. З нею художник пальці вказують на аскезу й
погодився та уточнив деякі духовність, а вольова постава
шиї — на внутрішню силу
деталі.
У центрі картини «Покрова непорочності й благодатності
Цариці України» — велична Пріснодіви.
Монограма MΡ. ΘΫ. означає
постать Діви Марії з ореолом із золотистих, сонячних грецькою Μητηρ Θεου (Мітер
Теу) — Матір Божа.
променів навколо голови.
Поруч із Богородицею —
Як і золото саме по собі
не випускає світла, а лише С в я т и й М и к о л а й т а
відбиває його від реального архістратиг Михаїл.
Саме ці три охоронці — Свята
джерела, так і світло святого
з а п р и р о д о ю н а л е ж и т ь Покрова, Святий Миколай
не особисто йому, а Богові, і та архістратиг Михаїл — були
світиться у святих, як сонце найшанованішими серед
в золоті. «Праведники засяють козаків. Покрова захищала
як сонце», «бо вони стануть з небес, Миколай допомапо благодаті тим, що Бог є гав на воді та землі, а Михаїл
вів в атаку й допомагав бити
за природою» (Мф. 13, 43).
Уп е р ш е о б р а з Ж і н к и , ворога. На їхню святість
зодягненої в сонце, з’явився вказують німби з темним обвеу видіннях святого апостола денням золотої частини. Цей
Івана Богослова, про які він контур — «рама» для світла,
пише в 12 главі Одкровення що йде від святого. Мова тут,
зрозуміло, про духовне світло —
(Апокаліпсис):
«І з’явилась на небі велика про Світло, яке за Діонісієм
о з н а к а : Ж і н к а , з о д я г н е н а Ареопагітом, «походить від
в сонце, а під ногами її місяць, блага і є образом добрості».
Богородиця, Святитель
а на голові вінок із дванадцяти
зірок … І дитину вродила вона М и к о л а й т а а р х і с т р а т и г
чоловічої статі, якому нале- Михаїл стоять на хмарах.
жить пасти всі народи жезлом У православному світобаченні
«хмара» означає таємницю
залізним (Одк. 12,1, 5)».
Ц е й о б р а з м а є р і з н і Божественної присутності:
богословські тлумачення. хмара виявляє Бога і в той же
Одним із них є трактування час Його прикриває.
На Святому Миколаї
його як символічного зображення Пресвятої Богородиці. одяг єпископа: митра, що
Богородиця з’являється з символізує терновий вінок
почтом ангелів-хоронителів на голові Спасителя; багряна
східно- та західноукраїнських фелонь, що нагадує багряницю,
з е м е л ь . А н г е л и н е с у т ь в яку був одягнений Христос
тризуб, який від 1918 року, Спаситель перед Пілатом;
коли об’єднались УНР та на плечах лежить омофор —
ЗУНР, став їхнім спільним ш и р о к а с в і т л а с т р і ч к а з
гербом. До того на Київських хрестами — символ вівці, що
землях було поширене зобра- заблукала, знайденої пастиження архістратига Михаїла, рем; набедреник, що звисає
а на західноукраїнських — на праву сторону до коліна —
символ духовного меча, який
лева, що дереться на скелю.

поборює всякі скверни і лукаві
мислі; на грудях, хрест, який
означає печать і віру, котрі
священик забов’язаний своїм
життям боронити; на грудях,
також підвішений через шию,
енкольпіон — овальна медаль
із зображенням Господа Ісуса
Христа.
У лівій руці, покритій кінцем
омофора, — Євангеліє, що
вказує на роль єпископа
як учителя своєї пастви;
правою рукою Святитель
благословляє.

брів, щільно зімкнутими
вустами, викликає почуття
благоговіння перед значністю
духовного споглядання, що
відкривається внутрішньому
погляду Святителя. Це людина
величезного духовного досвіду,
надійний, вірний пастир, який
«шлях показав людям правий і
рятівний».
Архангел Михаїл постає
в образі воїна, який стоїть
на варті з мечем та піхвами
в руках. Його лик наповнений
особливою одухотвореністю та

Картина-ікона «Покрова Цариці України»

Ту т п і д к р е с л е н а т е м а
літургійного служіння
св. Миколи, коли він, зображуючи Христа, виходить
у центр храму для проповіді
Слова Божого.
Над німбом підпис
С . Х Ṗ С Т. Н И К О Л А Й
(Святитель Христовий
Николай).
Лице Святителя з високим
чолом, обрамленим негустим
сивим волоссям, невеликою
округлою, злегка в’юнкою
бородою, видовженим,
правильної форми носом і
виразними очима вирізняється
благородною красою. Вираз
глибокої зосередженості,
підкресленої напрямом
погляду, скорботним зламом

лагідністю, що прочитується
у спокійному погляді й стиснутих устах. Він випромінює
рішучість і внутрішню
силу, на це вказує й широка
могутня шия. Обличчя обрамлене хвилястим акуратно
вкладеним волоссям, що
спадає на плечі. Архангел
зодягнутий на візантійську
манеру — у коротку блакитну
туніку з оздобами по краях та
довгий хітон зеленого кольору.
Привертає увагу яскравий
кіноварний плащ-гіматій, що
символізує його приналежність до божественної сфери.
Гіматій, закріплений вузлом
на правому плечі, спадає
широкою площиною по тілу,
драпіруючись у м’які складки.

Замикають композицію
в чотирикутник великі
крила — символ покори Божій
волі. Над німбом напис –
С. АṖХСТР. МІХАИЛЪ.
Богородиця простирає свій
покров (омофор) зі словами
«Изславлю и покрию люди моя»
над двома групами людей:
Ліворуч Діви Марії:
Рівноапостольна княгиня
Ольга (бл. 890–969);
Рівноапостольний князь
Володимир (978–1015); митрополит Київський, Галицький
і всієї Русі Петро Могила
(1597–1647); гетьман Петро
Сагайдачний (бл. 1582–1622);
король Данило Галицький
(1201–1264); гетьман Богдан
Хмельницький (1596–1657);
гетьман Іван Мазепа (1639–
1709); поет Тарас Шевченко
(1814–1861).
У центрі:
Верховний архієпископ
УГКЦ Йосип Сліпий (1892–
1984) та митрополит Андрей
Шептицький (1865–1944)
розгорнули сувій зі зверненням
до Богородиці: «Молимо, покрий
нас чесним Твоїм Покровом,
бережи нас від всякого зла».
Праворуч:
перший голова ОУН Євген
Коновалець (1891–1938);
Голова Проводу ОУН (р)
Степан Бандера (1909–1959);
головнокомандуючий УПА
Роман Шухевич (1907–1950);
поет Іван Франко (1856–1916);
Голова Центральної Ради
УНР Михайло Грушевський
(1866–1934); Державний
секретар військових справ
ЗУНР Дмитро Вітовський
(1877–1919); Головний Отаман
Війська і Флоту УНР Симон
Петлюра (1879–1926); перша
жінка-хорунжа УСС Софія
Ґалєчко (1891–1918); командант Легіону УСС Михайло
Галущин-ський (1878–1931);
чотар Української
Га л и ц ь к о ї А р м і ї О л е н а
Степанів (1892–1963).
Святе Небо і Землю єднають
храми — Софії (Київ),
Святого Юра (Львів) та Хрест
Пам’яті, що зображені обабіч
Богородиці.
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу
Союзу українок,
член НСЖУ
1
Дмитро Степовик (1938) —
провідний співробітник Інституту
мистецтвознавства, фольклористики
та етнології імені Максима Рильського
Національної академії наук України
(ІМФЕ НАНУ), професор історії
мистецтва Київської Духовної Академії,
професор історії культури Українського
Вільного Університету в Мюнхені.
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«Відома і невідома
Олексієво-Дружківка» – так
називається книжка, що є
першою спробою викладення
історії селища, найстарішого
не лише в складі сучасної
Д р у ж к і в к и , а й в ус ь о м у
північному регіоні Донецької
області.

він досліджував історію селища.
Результатом роботи в архівах,
бібліотеках, Інтернеті,
спілкування з науковцями,
збирання свідчень людей став
розділ «Історія Дружківки
та її округи від найдавніших
часів до кінця ХІХ століття».
Яскраво й аргументовано

Кружля в блакиті вільний сокіл – крилата велич і краса.
В моїх краях дуби високі тримають вічні небеса
Г. Грибанов
Також надані списки всіх
розкуркулених, репресованих, засланих мешканців
Олексієво-Дружківки.
Географічні та кліматичні
умови освітив у виданні
член Географічного товариства України, заслужений
у ч и т е л ь Ук р а ї н и , в и к л а дач тамтешньої школи
Микола Швець. В околицях

відомого на Донеччині
дослідника, співзасновника
східноукраїнського
дослідницького центру
«Спадщина» Сашка
Добровольського, який доповнив свою публікацію архівними
документами, свідченнями
людей, вироками, копіями
газет, що видавалися в окупації,
звітами партизан і підпільників.

Олексієво-Дружківки знаходиться сьогодні національний
рельєфний парк «Дружківські
скам’янілі дерева»,
відвідавши який, переносишся на 300 (!) мільйонів
років у минуле, коли деревакаміння ще були зеленими
й росли на дні майбутнього
моря, що також щезло. Таке

На кожне слово автора є документальне підтвердження!
А це в історії найвагоміший
аргумент! До речі, саме з цих
матеріалів ми дізнаємося,
що в окупованих Дружківці
й Костянтинівці видавалися
чотири газети українською
мовою. А зараз при самостійній
Україні — жодної…

СЕЛИЩЕ КОЗАЦЬКОГО ТИПУ
Козацькі поселення

Її видання співпало
з рішенням депутатів
Олексієво-Дружківської
селищної ради, згідно з
висновками Національної
спілки краєзнавців України,
вважати датою заснування
селища 1711 рік.
Книжка не є традиційною
історичною монографією
(або нарисом) про населений пункт — це зібрання
історичних матеріалів,
документів, досліджень, навіть
версій і легенд, що проливають
світло на «біографію» цього
«старожитнього запорозького поселення», як писали
про нього в XIX і на початку
ХХ століть. Розміщені вони
в хронологічному порядку,
а деякі розділи супроводжуються редакторськими
передмовами, і це надає
цілісності всьому виданню,
яке, безперечно, можна
вважати першою історією
Олексієво-Дружківки, зробленою в такій оригінальній
формі.
Нещодавно в обласній
бібліотеці імені Крупської
зібралися фахівці з історії
нашого рідного краю —
Донеччини: представники
кафедри історії Донецького
національного університету,
члени обласної організації
спілки краєзнавців України,
вчителі історії зі шкіл регіону.

змальована козацька доба,
адже Олексієво-Дружківка
розташована на колишніх
землях Війська Запорозького,
на території його Самарської
паланки. Є легенда, що її
засновника, козака Дружка,
характерника, старого січовика,
добре обізнаного на військовій
справі, було відряджено з Січі
для заснування саме на цьому
місці козацького пікету. І він з
честю виконав наказ січовиків,
заклавши зимівник, згодом
сторожу, й хоробро відбивав зі
своїми побратимами напади
татар.
Детально висвітлені часи
після завоювання Москвою
Криму й підступного руйнування Січі. Ті події у статті
названі своїм іменем, а саме —
«Колонізацією наших земель»,
і йдеться в них про те, коли
й кому розподілялися землі
Війська Запорозького
та як покріпачували
наших предків — вільних
козаків-українців.
Безцінними у книзі є
розшукані в архівах списки
мешканців сіл Олексієвки
й Дружківки, датовані
1782 і 1790 роками. Сім’ї з
такими ж прізвищами, як і
в тих списках, досі мешкають
у селищі. А отаманом тут був
Яків Шпак — тезка сучасного легендарного директора
селищного цегельного заводу

Біля зимівника. Малюнок Володимира Шенделя. 2010 рік

Автором так званої
«історичної» її частини є
голова Дружківської організації
Національної спілки
краєзнавців Володимир Качур.
Копітко, сторінку за сторінкою

Леоніда Шпака, який у скрутні
часи втримав підприємство,
зберіг робочі місця
для земляків, селищну
інфраструктуру, чим і заслужив повагу людей.

Історики-краєзнавці Володимир Качур, Лесь Ісаїв, співавтор
і видавець Євген Шаповалов і редактор газети «Наша
Дружківка» Євген Фіалко під час презентації книжки

можна побачити ще лише
в Америці — у штаті Аризона.
Микола Олександрович
н а п и с а в і п р о з н а х і д к у,
зроблену в селищі на вулиці
Первомайській на початку
1980-х років при будівництві
підвалу, — зрубне поховання,
датоване 3,5 тисячами років
до нашої ери (!). Артефакти

з цього могильника зараз
зберігаються в Донецькому
краєзнавчому музеї.
Про українське відродження
селища в часи Другої
світової війни – розповідь

Один із розділів книги
присвячений нашому
видатному землякові, який
навчався, а згодом і викладав
у Олексієво-Дружківській
школі, — Олексі Тихому.
Життєвий подвиг цієї людини,
яка боролася за українськість,
р і д н у к у л ьт у р у, м о в у, —
не минув безслідно.
На шкільному подвір’ї вдячні
мешканці селища встановили
на честь Олексія Івановича
пам’ятну стелу. В області діє
Товариство імені Олекси
Тихого, що провадить велику
роботу з патріотичного виховання дітей, учнів шкіл і
вишів Донбасу, видає книжки,
проводить щорічні «Олексині
читання», інші спортивнокультурологічні заходи.
Багаторічний працівник
Олексієво-Дружківської
селищної ради Лідія Білашенко
розповіла про роботу ради
в часи незалежності, надала
список усіх селищних голів від
1938 року.
У виданні також розміщено
матеріал про місцевого священика, отця Петра Сахна, якого
й досі добрими словами згадують його односельці.
Опубліковані уривки
із творів відомих авторів,
які писали про свою малу
батьківщину: «А світ такий
гарний» Василя Гайворонського
(Гайдарівського), «До свидания — не значит прощай» Емми
Джордж-Василенко, «Спогади
з Австралії» Віталія Кейса,
«Вчитель» Миколи Янка
тощо. До речі, наш земляк,

учитель тамтешньої школи
Микола Тимофійович Янко —
відомий топоніміст, кандидат
педагогічних наук, дослідник
рідного краю. У книзі подано
його автобіографічну повість
«Учитель». Це унікальне
оповідання — історія селища
від 30-х років ХХ століття й
дотепер. Микола Тимофійович
прожив довге, цікаве життя
й зумів донести до нас події,
свідком яких був, і, по суті,
став олексієво-дружківським
літописцем. Цінність цієї
роботи в тому, що написана
вона вченим, істориком,
географом, топонімістом, отже,
фахівцем, який чи не все життя
прожив на березі Кривого
Торця. Майже в столітньому
віці він відійшов у засвіти, залишивши по собі добру пам’ять.
У розділі «Історія освіти
селища» — дослідження
про місцеву школу в період
від 1889 по 1967 рік,
проілюстроване численними
світлинами та документами.
Ірина Черніченко, знана
в Донецьку журналістка,
ведуча радіопрограм,
поцікавилася, кому стане
в нагоді презентоване видання?
Найперше, книга потрібна
олексієво-дружківцям, бо
це розповідь про їхню малу
батьківщину, їхній рідний
край. Прочитавши її, тамтешні
мешканці пишатимуться з
того, що вони не якогось
невідомого роду-племені,
а нащадки славетних козаків
і живуть на своїй рідній
українській землі.
У словах гімну, що його
планується затвердити на сесії
селищної ради, автором слів
якого є наш земляк, талановитий поет Юрій Доценко, є
слова:
Кривий Торець,
немов козацька шабля,
Блищить на сонці
між очеретів.
Як дикі гуси,
у журбі чи щасті,
Вертаємо до рідних берегів.
Тут все знайоме
і близьке до болю —
Криничка чиста
і Литвинів міст.
Тут ми росли під небом,
як тополі,
І, як птахи, у світ злетіли ми.
Отже книга саме повертає
нас «до рідних берегів». А це
нині — є найважливішим…
Не зважаючи на всі сьогоднішні негаразди, нам, українцям,
треба спільними зусиллями
плекати й розвивати свою старумолоду державу — Україну!
Тільки тоді ми запануємо
у своїй рідній сторонці.
Насамкінець, ще й донині
існує такий територіальноадміністративний термін
«селище міського типу» (ні,
щоби просто «селище» чи хоча б
«містечко»). Отож за аналогією
Олексієво-Дружківку треба
вважати «селищем козацького
типу». Переконатися в цьому
можна, прочитавши щойно
презентоване краєзнавче
видання, а ще краще —
відвідавши описану тут місцину
на березі козацької річки Кривий
Торець!
Євген ШАПОВАЛОВ,
співавтор книги,
керівник проекту, депутат
Олексієво-Дружківської
селищної ради

Гей, батьку мій, степе широкий! А поговорю я ще з тобою...
Бо молодії ж мої бідні роки та пішли за водою...
Є. Плужник
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У Махновськім
королівстві
До 125-річчя від дня народження Нестора Махна

Саме так, «Махновським королівством», чекісти називали весною 1921 р. територію Харківщини
та Донеччини в доповіді Всеукраїнської надзвичайної комісії «Про бандитський рух в Україні». Цей
документ зберігається в Центральному Архіві ФСБ Російської Федерації й донедавна був недоступним
для дослідників, бо в ньому пояснюються причини масової підтримки махновського руху селянами
й робітниками Східної України.

У доповіді відверто
зазначається, що махновці
«… намагаються залучити
до себе сільське населення
не тільки силою своєї ідеології,
а й граючи на струнах невдоволення населення органами
й агентами Совєтської влади.
…Робітники, у більшості
«зробітничені» безземельні
селяни, в густих, глибоких
лісових масивах Донбасу,
далеко від культури й …
агітації, природно, кинулися
в руки стихійної анархії… Цим
пояснюються великі успіхи
Махна в перші часи існування
його армії, цим пояснюється
невичерпність його людських
сил.
До селянина-робітника
він підходить із боку
особистісного, чисто
індивідуального анархічного
егоїзму, з ідеологією дрібного
власника, який не визнає
влади, і поки він його
не грабує, а живе за рахунок
держави, поки він його тільки
від всілякої влади звільняє,
селянин, особливо робітник,
ховає, підтримує його та
йде до нього в банду. Тут —
причина тривалого успіху
махновщини…
Проти махновщини
політичними засобами боротися надзвичайно важко.
Швидке пересування,
прекрасно поставлена агентура, величезна обережність
і знання місцевості, безліч
прихованих складів і потужних
баз у глухих місцях лісових
масивів Дінця, де й тепер існує
махновське «королівство»,
що не визнає жодної влади —
все це неймовірно утруднює
роботу.
Величезна, майже необмежена територія його дій вимагає
велетенських сил для боротьби.
Ці умови викликали переконання й довели, що сам Махно
та його жива сила політичними
засобами незнищенні.
Спроби в цьому напрямі дали
мізерні результати. Тільки
невпинне переслідування та
вигнання Махна далеко за межі
Лівобережжя з його просторою
базою може його знищити».
Ця унікальна країна
Махновія, оточена з усіх
боків країною Комунією,
спочатку виникла на Запоріжжі
(Гуляйполе), а вже згодом
поступово перекочувала
на крайній схід України —
на Харківщину та Донеччину.
Хоча в основу цієї країни й була
покладена ідеологія анархізму,
себто бездержавності, та все ж

це квазіутворення мало всі
ознаки класичної держави, що
визнавали навіть її вороги.
Ось що писав про цю новопосталу державу з нечіткими
кордонами влітку 1919 р. Лейба
Троцький — друга людина
після Леніна в більшовицькій
Росії, творець красної армії
та найвпливовіший нарком:
«Є совєтська Великоросія, є
совєтська Україна, а поруч із
ними існує одна маловідома
держава — це Гуляйполе. Там
править штаб якогось Махна,
спершу в нього був партизанський загін, потім бригада,
пізніше, здається, дивізія,
а тепер все це перекроюється
ледь не в особливу повстанську
армію».
Мабуть, зовсім не випадково
це було написано Троцьким
саме в Куп’янську в фронтовій

Ось як події жовтня 1919 р.
характеризує у своїх мемуарах заступник Н. Махна
та начальник штабу
Повстанської армії В. Білаш:
«Із захопленням міста
Олександрівська при штабі
Повстанської армії формувалися маневрені групи:
Каменєва, у складі загону
Сироватського (Сіробаби) —
1000 багнетів, 100 шабель,
10 кулеметів, 10 гармат; загону
Колісниченка — 1000 багнетів,
70 шабель, 12 кулеметів,
3 гармати; і Чередняка:
у складі загону Сови —
1000 багнетів, 150 шабель,
15 кулеметів, 2 гармати і 1-го
Катеринославського полку
(батальйон 2-го полку 1-го
корпусу) — 1000 багнетів,
170 шабель, 20 кулеметів,
4 гармати.

Комбриги Павло Дибенко та Нестор Махно під час перемовин

Улітку 1920 року махновці,
оточені радянськими
військами, вирішують узагалі
повністю перебазуватися
на Ізюмщину. Штаб Махна
видає 12 липня наказ: «Нашою
метою є, розділившись на дві
частини, покинути фронт і
здійснювати щонайширше
поповнення нашої армії
добровольцями. Таким районом планується Ізюмський
повіт Харківської губернії».
Тоді ж Н. Махно визволяє
від червоних Ізюм. При цьому
полонить 200 червоноармійців
і захоплює велетенську
кількість військового спорядження, продовольства, зброї й
боєприпасів. Більшість своїх
воєнних трофеїв махновці
передали місцевому населенню, бо не в змозі були все
це забрати з собою. Повстанці

Пам’ятник легендарній тачанці на батьківщині Н.І. Махна в Гуляйполі

газеті «В пути» від 2 червня
1919 року. Куп’янський повіт
із цього часу й аж до 1922 р.
був цілковито махновським. Ймовірно, Троцького
спонукали до написання вищезазначеного й катастрофічні
для більшовиків події в самому
Куп’янську наприкінці травня.
Саме тоді, 31 травня 1919 р.,
у місті повстав радянський батальйон та інші червоні війська,
які збиралися йти до Махна.
Головною ж базою батька
на Слобожанщині була
територія Ізюмського повіту.
З шести найвідоміших
ватажків махновських загонів
Харківщини три — отамани
Сироватський, Колісниченко
й Савонов — діяли саме тут.
Тамтешні селяни масово й охоче
йшли в махновські загони.

Цим групам було поставлено завдання руйнування
б і л о г в а р д і й с ь к о г о т и л у,
маючи оперативну базу
в Бахмутському, Ізюмському,
Старобільському й Харківському повітах. Удосвіта
20 жовтня, на виконання наказу,
вони вийшли в рейд за маршрутом: Чаплине, Барвінкове й
Теплінські ліси, що на березі
Сіверського Дінця, між містами
Слов’янськом та Ізюмом. Група
Каменєва розгортає агресивні
дії в цьому ж районі. Група ж
Чередняка просувається
далі й, ді--йшовши території
Куп’янськ, Чугуїв, Вовчанськ,
також відкриває дії».
Савонов діяв у Теплінському
лісі, Сироватський — біля
Слов’янська, Колісніченко —
під Лиманом.

звільнили з більшовицьких
в’язниць 200 заарештованих,
усі вони добровільно влилися
в їхні лави. Саму ж в’язницю
махновці спалили.
Начальник тилу ПівденноЗахідного фронту В. Мармузов
доповідав 30 липня 1920 р. про
повстанський рух у Донецькій
губернії на засіданні уряду
УСРР:«З Махном боротьба
утруднюється, бо він вибирає
своїм напрямом район,
найбільш невдоволений
Совєтською владою, і тому
весь рух Махна знаходить
повну підтримку селянства.
…Друга причина, яка ускладнює боротьбу з Махном, — це
панічні настрої наших органів
влади на місцях. Ні для кого
не є таємницею, що Ізюм
Махно захопив тільки тому, що

ніхто не вжив заходів, щоб хоч
раз вистрелити. Адже Махно
ще був далеко від Ізюма, а з
нього вже всі втекли».
Украй нестерпне становище більшовицької влади
на Донеччині та масова
підтримка махновського руху
тутешнім населенням постають з доповіді Донецького
губернського управління
міліції Народному комісаріату
внутрішніх справ за липень
1920 р.:«Отримані останнім
часом зведення із районів
яскраво малюють картину
неймовірного розвитку
бандитизму й махновщини
по всій Донецькій губернії.
Також у зв’язку із продовольчою кризою, яку зараз
переживаємо, і рядом інших
економічних ненормальностей збільшилася кількість
дезертирів і в деяких районах — відкрите невдоволення
робітників і загальною
масою Совєтською владою,
не кажучи вже про селян.
Були неодноразові випадки
страйків робітників на ґрунті
нест ачі пр одовольст ва й
обмундирування.
…Селяни переховують бандитів, свідомо
повідомляючи неправдиві
відомості, даючи їм
можливість перекидати свої
сили швидко й без утруднень
у інші місцевості. Не кажучи
вже про малочисельні дрібні
банди, у деяких районах оперують значні загони з добрим
озброєнням, кавалерією,
тачанками й кулеметами.
Банди нападають на виконкоми, міліцію й розганяють їх,
деяких розстрілюють на місці,
інших забирають із собою,
знищуючи документи й папери
установ, нерідко захоплюючи
печатки й бланки.
…Останнім часом
спостерігається посилення пропаганди так
званого «Політвідділу
повстанців Махна», які усно
й прокламаціями розповсюджують усілякі чутки,
підбурюючи робітників проти
Совєтської влади. На цьому
ґрунті на деяких шахтах
спалахнули страйки, особливо
в Юзівському районі, де
страйкували 500 робітників
протягом п’яти днів».
(Продовження в наступному
номері «УК»)
Олександр ІСАЄНКО,
історик,
Харківська область

Розішлю свої думи в дозори, щоб у сизому міражі
Не ступило свавільне горе на кордони твоєї душі
В. Симоненко
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III
Загін ратників просувався
понад Дінцем попід затінком
вікових дерев, невидимий
для ворогів. Другий привал
ледь не став для Володимира
Рюриковича останнім. Приліг
витязь відпочити під кроною
тисячолітнього дерева опівдні
того многотрудного дня,
а прокинувся майже через три
тижні.

— Ти усвідомлюєш, що
до Москви тобі повертатися
не варто? На батьківському
столі тобі все одно не сидіти.
Володимир подав знак: так,
розумію. Князь продовжив:
— Залишайся в нас. Нам
потрібні вмілі, хоробрі й
вправні воїни. Зараз до нас
прибуває багато люду далекого від військової справи.
Сюди, в Дике Поле, звідусіль
біжать. Їх навчати ратній справі
потрібно. Затримайся тут
на пару років, а там видно буде.

Історія в прозі

Готувалися ретельно, продумували все до дрібниць. Із
Криму й Кавказу привезли
мечі, кинджали, шоломи для
воєначальників, починаючи із сотників. Для простих
ратників зброю й обладунки
виготовляли на місці. Ковалі
й зброярі працювали вдень
і вночі, змагаючись між
собою в майстерності. Тому
їхні вироби не поступалися
привезеним з далеких земель.
Із табунів відібрали найкращих коней. Найшвидших,
найвитриваліших,
найвірніших, тих, які не покинуть свого господаря на полі

— Як твоє ім’я? — Поцікавився Володимир у одного.
— Святополк Кочубей, —
відповів ватажок половецького
загону.
— Добре, Кочубею. Веди свій
загін у сотню Кагантюрі.
Останній наказав своїм
воїнам дати місце Кочубеєвим
вершникам у своїй сотні.
«Отаман» — нове слово.
Спочатку його вживали лише
половці й татари. Отаманом
називали не тільки князя
бродників, а й тисяцьких,
сотників і навіть дрібніших
командирів. Русичі зверталися
до них по-іншому — «батько».

брані. В обози зібрали фураж
для коней, провіант для
ратників, запасні обладунки,
зброю, теплий одяг, адже
справа йшла під осінь.
Похмурого серпневого ранку
тисяча вирушила в похід.
Пересувалися вдень. Їхали
не поквапливо, але доволі
швидко. Над військом розвивалися бунчуки й знамена,
а над загонами бродників ще
й корогви.

Й надалі протягом століть ці
два слова були в козацькій
мові синонімами. Інше слово,
«козак», теж було новим і того
самого походження. Козаки,
вільні люди, не визнавали над
собою влади ні великих князів,
ні королів, ні ханів. Тому і
вважали себе вільними.
Минувши верхів’я
лівих приток Дінцю, рать
Володимира й Мехмеда повернула на схід, перейшла за Дон

ТАЇНА КРИЦЕВОГО СТРЕМЕНА

Коли княжич відкрив очі,
віти над ним не колихали
зелене листя, а нерухомо
висіла біла стеля хатини. Ось
над ним нахилилося вродливе
обличчя русявої білолицьої
дівчини. Незнайомка ніжно
посміхнулася йому й тихо
привіталася:
— Доброго ранку, витязю.
Володимир нічого не розумів:
— Який ранок? Де я? Хто ти?
Дівчина підняла свої
тонкі руки й заспокійливо
промовила:
— Я — Злата. Мій батько —
князь, ми всі — вільні люди. Ти
в моїй оселі, в нашому місті.
Володимир став щось пригадувати, але спогадів не було,
лише порожні думки.
— Я не знаю такого міста.
Воно на цьому світі? — Усе, що
міг запитати княжич.
— Так. Ти живий. А місто
наше стоїть стільки, скільки й
Київ, незалежно від того, знав
ти чи ні про його існування.
Володимир поступово почав
сприймати оточуючий світ із
його реаліями. Швидко набирався сил. Коли остаточно
одужав, розмову з ним повів
князь Дій:
— Що далі надумав робити,
Володимире?
— С п о ч а т к у п о в е р н ус я
до Москви, а далі сяду
на престол у своєму князівстві.
Буду справедливо княжити.
Дій криво всміхнувся
куточками губ: знаємо вашу
справедливість. Молодого ж
княжича спитав:
— А чи маєш ти, шляхетний
витязю, ярлик на княжіння? Чи
хто чекає на твоє повернення?
Володимир трохи розгубився
й звернувся до Дія:
— А коли ви мене знайшли,
хіба при мені не було ярлика?
Дій похитав головою:
— Ні, не було нічого. Ні
ярлика, ні коня, ні зброї,
ні кінської збруї, — князь
витяг зі своєї скрині кинджал,
поклав перед Володимиром, —
було лише ось це. Лезо поруч
із твоїм серцем. Коли б Злата
знайшла тебе хвилиною
пізніше, то тільки для того,
щоб поховати.
Володимир уважно оглянув
клинок. Він належав Олегу
Суарогу.
Дій кинув на княжича
співчутливий погляд. З його
вуст злетіло:

Володимир, зваживши всі
обставини, з усією очевидністю
бачив, що йому нічого
не залишається, крім як погодитися на пропозицію Дія.
Так він і залишився серед
бродників. Спочатку на рік-два.
Потім одружився на Златі.
Навчав юнаків військової
справи, сам ходив у воєнні
походи. Коли було потрібно,
організовував оборону міста.
Поступово своєю звитягою

косами, сокирами, алебардами,
луками, арбалетами.
В ар’єргарді тягнулися
метальні та стінобитні машини
на випадок облоги Москви
та інших міст. Замикали рух
ординські обози.
Орда йшла на зухвалу Русь,
на Москву — основу нової
могутньої слов’янської держави.
До білокам’яного міста залишався всього дводенний кінний
перехід, але за Доном, над
Непрядвою-рікою вишикувалася не менш могутня сила.
Над полем, над рікою та над
батьком Великим Доном суворо
завмерли православні хоругви
та майоріли прапори Москви,
Суздаля, Володимира, пана
Великого Новгорода, Твері,
Пскова, Смоленська — всієї Русі.
Й була в тому воїнстві непохитна
єдність, а в очах ратоборців –
тверда рішучість стояти на тому
полі на смерть, не допустити
ворога за Непрядву. Нищівній
ординській хвилі протистояв
базальтовий моноліт.
Молоді ординці в передчутті
великої брані, щоб якось
розвіяти напругу душі, оглядали місцевість, ворожий стан,
розпитували старих нукерів, які
бували в цих місцях не один раз:
— А що це за поле? Чи немає
там тряського болота?
У відповідь чули:
— Глибоких боліт тут немає.
Деінде трапляються луки. А поле
називається Саснак-кири.
Один із бродників, не вагаючись, переклав:
— Куликове поле.

V

Поле Куликове. Малюнок Миколи Мельникова

й досвідом здобув серед
бродників високий авторитет.
Після смерті Дія чоловіки міста
обрали Володимира князем.

ІV
Мурза терпляче чекав
від князя на його рішення.
Володимир, хоч і не відразу, але
рішуче відповів:
— На Москву я йду. Виставлю
три з половиною сотні своїх
ратників, стільки ж зберу з
навколишніх поселень. Разом
із твоїми вершниками буде
більше тисячі. Дорогою
на Москву до нас приєднається
ще кілька сотень, а то й уся
тисяча. Велика сила! Коли
вирушатимемо?
— Наприкінці літа. А до того
часу хай чоловіки якнайкраще
підготуються до походу.

Як і передбачали Володимир
та Мехмед, дорогою до них
приєднувалися численні малі
й великі загони озброєних
людей — бродників, половців,
татар та інших, які знайшли
притулок у малолюдному
Дикому Полі. Вже через три дні
на Москву йшла двотисячна
орда. Частина новоприбулих,
переважно татари та половціязичники та ще ті, які прийняли
Мухаметову віру, пішли під руку
Мехмеда-мурзи. Таких була
більшість. Вистачало й чимало
невеликих загонів бродників
і половців-християн, які,
зорієнтувавшись на хоругви,
під’їжджали до Володимира з
проханням:
— Отамане! Візьми нас під
свою руку. Ми будемо добрими
козаками.

і злилася до багатотисячної
орди темника Мамая. Це
було незліченне військо, що
покривало простір до самого
небокраю. Коли воно рухалося, здавалося, що не лише
земля, а й саме сонце тремтить
від стукоту копит. Воїнство
походило на штормову хвилю
найбільшого на світі моря,
яку не могла втримати ніяка
сила. Вона змітала на своєму
шляху будь-яку перешкоду.
Різнобарвне, різномовне, з
бунчуками, знаменами,
корогвами, барабанами й
мідними трубами в гостроверхих шоломах із кінськими
хвостами, у сферичних — із
пір’ям екзотичних птахів,
у ромейських шоломах зі
щіткою щетини, озброєне булавами, кістенями, бойовими

У свої права впевнено вступала осінь. Дні своєю тривалістю
зрівнялися з ночами, що стали
прохолодними й плаксивими. Ранки розщедрилися
на густі тумани. Й лише середина дня ностальгічно тяжіла
до літа. Ранок на полі між
двома річками видався прохолодним, а туман завис таким
густим покровом, що ратники
не бачили своїх поплічників
у шеренгах. Над полем, то тут,
то там, чулися звуки мідних
труб і сигнальних ріжків.
Завдяки їхнім перегукам
воєводи орієнтувалися при
шикуванні військ. Опівдні
крізь туман почало невпевнено пробиватися сонце, що
поступово розігнало молочний
туман і взялося збивати з трави
холодну рясну росу.
У руських воєвод на чолі з
Великим Князем Димитрієм
Івановичем визрів великий
задум, що повинен був стати
запорукою перемоги. Терпіти
ординське ярмо було несила.
Воно вп’ялося в тіло Русі всіма
своїми кігтями. У кожне місто,
селище, хату, людину. Кожна
руська душа була доведена
до крайнього стану, до такого
відчаю, що краще б не родитися,
а коли вже живеш, то треба або
вирватися з тих хижих пазурів,
або обірвати таке ганебне життя.
Вибір був малим: у петлю чи в бій.
Опівдні на краю поля з’явилися ординці. Їх була незліченна
сила, наче хмара сарани, як
безпощадний градобій над
беззахисним житом.
(Далі буде)
Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
член Національної спілки
краєзнавців України

Малювати картини руками не можна,
Лише серцем, що б’є у душі...
Г. Фесюк
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Гордість УРК

ЕСЕЙ ДЛЯ ХУДОЖНИКА

Відомість сучасного художника така ж
метафізична, як і відомість письменника.
Зміщені естетичні цінності, втрачене
відчуття традиції, занехаяне розуміння
творчої школи.
Як у такому разі боронити простір культури, простір мистецтва? Самовідданістю
й химерністю. Ось ходить собі нашими
вулицями середнього зросту чоловік
невизначеного віку. Йому можна дати

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

трохи більше п’ятдесяти. У кашкеті,
вічній шкірянці, з поглядом іконних
святих — у середину себе і невимовним
людським туском.
Що я знаю про Івана Гавриліва? Мало.
Дуже мало, аби сказати щось суттєве.
Але. Народився він у селі Опришівцях
під Івано-Франківськом, яке давно
вже стало частиною міста. Знаю, що
його брат Богдан Гаврилів є одним із

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
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Художник Іван Гаврилів біля експозиції
виставки в центрі молоді ім. С. Бандери

найсумлінніших галицьких істориків. Знаю,
що його дружина Любомира Гаврилів пише
вірші й пісні, щирі та безпосередні. Знаю, що
син Андрій — як справжній нащадок талановитих батьків є добрим сином. Він і сам
талановитий художник-дизайнер, майстерно
оформив чимало інтер’єрів церков, музеїв,
навчальних закладів. Знаю, що в Івана
Михайловича онук тінейджерського віку.
Знати родинне коло художника —
се мати ключ до родинного світу й
родинних цінностей митця. Іван
Гаврилів є художником-портретистом,
художником-монументалістом, художником-пейзажистом. Він себе реалізує
в кількох іпостасях — маляра, графіка,
іконописця й майстра плакатного
мистецтва. А ще дизайнер та оформлювач
художнього інтер’єру (оформив разом із
сином Андрієм 11 музеїв Прикарпаття та
розписав 4 церкви).
Осінь у Карпатах. 2012 рік

(Закінчення на стор 16)
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Завжди в думках до тебе я лечу,
А в серденьку спливають світлі мрії,
Бо образ Найсвятішої Марії
Запалює в мені життя свічу.

Благослови, о Боже, цей політ,
Прошу прости мені усі провини.
Я буду у молитвах кожну днину
Тебе лиш прославляти на весь світ.

Я дякую за ранішню зорю,
За чисте і святе Твоє причастя.
І за моє короткочасне щастя –
Тебе я щиро, Господи, молю.

можна у будь-якому
поштовому відділенні
України.

Передплатний індекс:

08159

Милий друже, чи не бачиш, що все видиме довкола –
тільки відблиск, тільки тіні, від незримого очима
В. Соловйов
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(Закінчення. Початок на стор. 15)
Портрети Івана Гавриліва близькі до
іконописної традиції. Вони статичновеличні. Одухотворені внутрішнім
знанням вічного й вічності. Це не стільки
живі образи, скільки живі символи,
Ідеї. Гляньте на ці портрети: «І.Франко
в Станіславові» (2013), «Червона
рута» (2010), «Руська трійця» (2012),
«Митрополит А.Шептицький» (2012),
«Роксолана в Стамбулі» (2012),
«Б.Лепкий в Кракові» (2008),
« Т. Г. Ш е в ч е н к о » ( 2 0 1 2 ) , « К о р о л ь
Данило Галицький» (2008), «Петро
Конашевич-Сагайдачний» (2012). У
кожному з них втілена найголовніша
ідея – національний порив, релігійна
самозреченість, творча одержимість,
державницька мудрість. У цьому сенсі
портрети Івана Гавриліва суть виховні,
і це той аспект творчості, якого не
цурається й не соромиться художник.
Вдалими в композиційному плані
є батальні картини – чи портрети
н а т л і б а та л ь н и х с ц е н – « Б и т в а
Б.Хмельницького під Жовтими Водами»
(2012) й філософсько-історичні
картини-притчі («Голгофа України»,
2008). Пейзажі Івана Гавриліва є колористичними, виповненими контрасту й
гармонії кольорів («Дземброня», 2010;
«Коні на водопої», 2007)…
Скільки своїх картин роздарував
Іван Гаврилів?! Напевне, він сам уже
не пригадає. Його благодійництво й
просвітництво подиву гідне. І це теж
характеризує його і як художника, і як
людину.
Іван Гаврилів – художник драматичного складу мислення. Він підійшов
до свого чергового ювілею як вічний
український селянин – у праці й
самовідданому служінні Ремеслу. Бо
нема у світі нічого відданнішого і
вірнішого за Ремесло. За вічне Ремесло,
яке проростає у Творчість.

Художника Івана Гавриліва нагороджує отаман реєстровців
Івано-Фарнківської області Михайло Смачило

Бій Богдана Хмельницького під Жовтими
Водами. 2012 рік

Голгофа України

Євген БАРАН,
літературний критик,
голова обласного відділення НСПУ,
м. Івано-Франківськ
Фото Антона Бобиря

Іван Виговський в Манявському скиті.
2012 рік

Іван Мазепа - будівничий храмів. 2012 рік

Гетьман Петро Сагайдачний

Взяття Пнівського замку Семеном Височаном. 2012 рік
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Портрет Гетьмана УРК Анатолія Шевченка.
2013 рік
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