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Олександр Карпенко: «Обіймись, Україно!»

Однак козацтву належить особливе місце в
історії нашої держави. Саме воно стало тією
народною силою, громадською й військовою
організацією, що в 15-18 століттях змогла
консолідувати народ і очолити боротьбу за право
існування держави у своїх кордонах, за право нації
на самовизначення і щасливе життя. Приклад
наших прадідів-козаків став основою для творення
і функціонування козацьких громад, де головними
принципами та чеснотами були мужність, відвага,
волелюбність, вірність, гідність, честь, здатність
до самопожертви, патріотизм, захист православної
віри тощо».
На думку генерала армії УРК Олександра
Карпенка, українське козацтво й сьогодні має стати
джерелом державотворчої енергії українства, бо
саме козацька ідея спроможна об’єднати націю, не
допустити духовного й фізичного розколу України.
Традиції славетних пращурів живуть у історичній
пам’яті народу. «Без козацтва об’єднання України
неможливе», – переконаний Гетьман Українського
Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко.
Обіймись, Україно!
Закликає нас рідная мати.
Обіймись, Україно!
Нам шепочуть у полі доспілі жита.
Обіймись, Україно!
Це зовуть із безсмертя полеглі солдати,
Це голос мільйонів, наш поклик життя.

Наказний гетьман Українського Реєстрового Козацтва,
генерал армії УРК Олександр Карпенко

ЙОГО ЖИТТЯ – УКРАЇНА
«Бог! Народ! Україна!» – ось головне наше духовне гасло, –
говорить наказний гетьман УРК із суспільно-політичних
питань, генерал армії УРК Олександр Карпенко. – Україна
крізь століття через важкі пошуки й боротьбу йшла до цієї
ідеї, до утвердження національної ідентичності. Але, на
жаль, історичні уроки часів Княжої доби й Козаччини, коли
відсутність злагоди і єдності відкривали дорогу ворожим
ордам на Україну, так нічому й не навчили».
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Ці слова із пісні, автором яких є поет-пісняр
Олександр Карпенко, стали гімном Українського
Реєстрового Козацтва, що кожного свідомого
українця не можуть не торкати за саме серце. Так
може написати лише справжній патріот.
Олександр Карпенко – автор багатьох наукових
праць і громадських проектів, зокрема суспільномистецького проекту «Обіймись, Україно!».
Лауреат усеукраїнських мистецьких конкурсів.
Тривалий час працював директором центру
соціальної допомоги ветеранам. Кандидат
технічних наук. Як науковець брав участь у розробці
й впровадженні сучасних технологій в Україні у
сферах переробки відходів виробництва, очищення
забруднених земель, енергозберігаючих технологій.
Наказний гетьман Українського Реєстрового
Козацтва очолює відповідальний напрямок –
патріотичне виховання молоді. «Яке ми виховаємо
молоде покоління, така буде в нас і держава», –
впевнений чудовий сім’янин, батько трьох
синів-козаків Олександр Федорович Карпенко.
(Розповідь про талановитого митця, вірного сина
України Олександра Карпенка читайте на стор. 6)
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НАКАЗ
№ 373/292
від «25» листопада 2013 р.

Про членські внески
Керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, за щомісячну
фінансову допомогу Генеральному штабу
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» в
проведенні статутних заходів,

НАКАЗУЮ:
1. Висловити
щиру подяку
Наказному гетьману УРК у
Приазовському
регіоні України,
генералу армії УРК
ВАШУРІ
Савелію
Анатолійовичу.
2. Висловити
щиру подяку
Наказному гетьману УРК у
Західному регіоні
України,
маршалу УРК
КОЖАНУ
Володимиру
Дмитровичу.
3. Висловити
щиру подяку
заступнику
Ге т ь м а н а У Р К ,
Голові Адміністрації
Гетьмана УРК у
Приазовському
регіоні України,
генералполковнику УРК
НЕФЬОДКІНУ
Олександру
Олексійовичу.
4. У зв`язку з тим, що обсяг
щомісячної фінансової допомоги згідно з Положенням про
фінансування перевищує суму
щомісячних членських внесків,
звільнити від сплати членських внесків
таких старших офіцерів Українського
Реєстрового Козацтва:
– Наказного гетьмана УРК у
Приазовському регіоні України,
генерала армії УРК Вашуру Савелія
Анатолійовича;
– Наказного гетьмана УРК у
Західному регіоні України, маршала
УРК Кожана Володимира Дмитровича;
– заступника Гетьмана УРК,
Голову Адміністрації Гетьмана УРК
у Приазовському регіоні України,
генерал-полковника УРК Нефьодкіна
Олександра Олексійовича.
5. Наказ довести до особового
складу Українського Реєстрового
Козацтва та громадськості України
через загальнонаціональну газету
«Україна козацька».
6. Контроль за виконанням наказу
залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО
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Любити Україну до загину,
Гуртуючи населення в Народ
Ю. Кириченко
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НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 373/298 від «27» листопада 2013 р.
Згідно подання отамана Херсонського обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва, генерала армії УРК Капленка Євгенія Анатолійовича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Херсонського обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК
Капленко Євгеній Анатолійович
Ковіня Сергій Григорович
Атамась Едуард Маркович
Перегняк Олександр Адамович

отаман Херсонського обласного
товариства УРК, генерал армії УРК
начальник штабу ХОТ УРК, підполковник УРК
голова ради старійшин, генерал-лейтенант УРК
начальник відділу роботи з молоддю ХОТ УРК,
полковник УРК

Херсонське міське товариство УРК
Поспєлко Олег Леонідович
отаман ХМТ УРК,
майор УРК
Комсомольське районне товариство ХОТ УРК
Барташевич Ірина Валеріївна
лейтенант УРК
Безух Світлана Олексіївна
лейтенант УРК
Біла Світлана Анатоліївна
лейтенант УРК
Біль Наталія Євгенівна
лейтенант УРК
Бочкор Наталія Михайлівна
лейтенант УРК
Брюхов Юрій Іванович
сержант УРК
Верескун Тетяна Василівна
лейтенант УРК
Галига Людмила Слав’янівна
лейтенант УРК
Гарькова Ірина Миколаївна
лейтенант УРК
Демиденко Іван Іванович
лейтенант УРК
Дєміденков Андрій Іванович
лейтенант УРК
Дзьоба Тетяна Миколаївна
лейтенант УРК
Драчова Олена Миколаївна
лейтенант УРК
Дубина Наталя Миколаївна
лейтенант УРК
Жулинська Юлія Валеріївна
лейтенант УРК
Жусь Дмитро Васильович
прапорщик УРК
Каган Максим Сергійович
прапорщик УРК
Клименко Сергій Вікторович
капітан УРК
Кобзар Ольга Григорівна
лейтенант УРК
Колесник Людмила Олександрівна
лейтенант УРК
Колесник Андрій Юрійович
капітан УРК
Кордін Наталія Миколаївна
лейтенант УРК
Кузнєцов В’ячеслав Володимирович
лейтенант УРК
Кузнєцова Олена Едуардівна
ст. лейтенант УРК
Купріянчик Наталія Володимирівна лейтенант УРК
Лук’янова Ірина Михайлівна
лейтенант УРК
Музика Сергій Миколайович
лейтенант УРК
Непоможець Олена Романівна
лейтенант УРК
Онопрієнко Марина Іванівна
лейтенант УРК
Покутний Володимир Валерійович прапорщик УРК
Пхіденко Олександр Сергійович ст. лейтенант УРК
Семенов Сергій Миколайович
майор УРК
Слісар Анатолій Федорович
полковник УРК
Удовиченко Артем Федорович
сержант УРК
Цілинко Людмила Володимирівна лейтенант УРК
Чумаченко Сергій Анатолійович прапорщик УРК
Шистобанський Василь Петрович прапорщик УРК
Лисенко Віталій Володимирович
майор УРК
Кречик Петро Васильович
майор УРК
Бондаренко Олександр Сергійович лейтенант УРК
Павленко Сергій Олександрович
мол. лей-т УРК
Білінська Світлана Борисівна
лейтенант УРК
Кабанова Олена Олексіївна
ст. лейтенант УРК
Рассадіна Юлія Миколаївна
лейтенант УРК
Самсонов Станіслав Михайлович
рядовий УРК
Дикий Сергій Васильович
підполковник УРК
Суворовське районне товариство ХОТ УРК
Новгородський Володимир Вікторович
отаман,
підполковник УРК
Александровська Ганна Леонідівна лейтенант УРК
Алексенко Ігор Вікторович
лейтенант УРК
Вишнякова Наталія Петрівна
майор УРК
Волокітін Геннадій Вікторович
сержант УРК
Глебов Дмитро Володимирович
полковник УРК
Година Микола Іванович
генерал-майор УРК
Гончаров Леонід Іванович
підполковник УРК
Руденко Тетяна Іванівна
полковник УРК
Дідковський Дмитро Анатолійович лейтенант УРК
Жуган Тетяна Василівна
лейтенант УРК
Жуган Ольга Анатоліївна
сержант УРК
Зелінська Наталія Анатоліївна
лейтенант УРК
Капленко Василь Євгенович
капітан УРК
Капленко Алла Анатоліївна
майор УРК
Кисельов Мирослав Іванович
капітан УРК
Коваленко Дмитро Андрійович
прапорщик УРК
Коваленко Олексій Олександрович прапорщик УРК
Козачок Ольга Василівна
лейтенант УРК

Комарчук Анатолій Георгійович
лейтенант УРК
Корецький Микола Олександрович
капітан УРК
Курицин Олександр Юрійович
прапорщик УРК
Луговенко Марина Федорівна
лейтенант УРК
Маменко Олег Іванович
майор УРК
Молдован Оксана Петрівна
лейтенант УРК
Нікітенко Маргарита Петрівна ст. лейтенант УРК
Нікітенко Євген Вікторович
ст. лейтенант УРК
Олянишин Василь Андрійович підполковник УРК
Пирожок Олексій Анатолійович
сержант УРК
Самойленко Анатолій Сергійович
лейтенант УРК
Скурту Дмитро Ілліч
рядовий УРК
Соболєва Оксана Олегівна
лейтенант УРК
Соломаха Олексій Григорович
капітан УРК
Тетерук Вадим Володимирович
лейтенант УРК
Філіпова Вікторія Дмитрівна
прапорщик УРК
Чернобай Ганна Сергіївна
лейтенант УРК
Чубченко Олег Вікторович
капітан УРК
Щербина Дмитро Олександрович
сержант УРК
Ярига Павло Іванович
капітан УРК
Дудченко Світлана Олексіївна
майор УРК
Арноутова Олена Станіславівна
прапорщик УРК
Дніпровське районне товариство ХОТ УРК
Яцко Віктор Володимирович отаман, капітан УРК
Стецюк Ігор Борисович
підполковник УРК
Алексеєнко Віталій Віталійович
підполковник УРК
Антоненко Денис Миколайович
сержант УРК
Бронський Михайло Валерійович лейтенант УРК
Васюнін Руслан Валерійович
сержант УРК
Васюнін Дмитро Валерійович
сержант УРК
Васюнін Валерій Миколайович підполковник УРК
Гаргішвілі Давид Ясонович
лейтенант УРК
Гончаров Владислав Леонідович
лейтенант УРК
Денисенко Ірина Василівна
лейтенант УРК
Доценко Ольга Миколаївна
лейтенант УРК
Кербут Володимир Леонідович
капітан УРК
Сервуля Ольга Вікторівна
капітан УРК
Коваленко Михайло Андрійович
рядовий УРК
Койбійчук Сергій Миколайович
рядовий УРК
Красота Ірина Миколаївна
майор УРК
Литвинов Андрій Олександрович
рядовий УРК
Льоліч Катерина Олександрівна
лейтенант УРК
Мамренко Максим Аркадійович
рядовий УРК
Маркелія Еліко Русланівна
майор УРК
Міненок Микола Гаврилович
капітан УРК
Молош Андрій Васильович
капітан УРК
Нем’ятова Марія Сергіївна
рядовий УРК
Переверза Роман Олександрович
рядовий УРК
Уколов Павло Петрович
рядовий УРК
Хижняк Павло Миколайович
рядовий УРК
Хоменко Євгеній Анатолійович
рядовий УРК
Хохріна Любов Борисівна
рядовий УРК
Шурда Ольга Олександрівна
рядовий УРК
Югай Тетяна Іванівна
рядовий УРК
Серіков Володимир Вікторович
рядовий УРК
Яцко Наталя Костянтинівна
лейтенант УРК
Колеснік Людмила Олександрівна
рядовий УРК
Яковенко Євген Олександрович
рядовий УРК
Голопристанське районне товариство ХОТ УРК
Кікоть Микола Хомич отаман, генерал-майор УРК
Амбарцумов В’ячеслав Володимирович
майор УРК
Борейко Сергій Васильович
ст. лейтенант УРК
Додока Ірина Олександрівна
майор УРК
Копачинський Володимир Володимирович капітан
Красман Сергій Олександрович
рядовий УРК
Крилова Ольга Петрівна
рядовий УРК
Мороз Олег Анатолійович
рядовий УРК
Перило Віталій Васильович
рядовий УРК
Поліщук Андрій Миколайович
рядовий УРК
Попова Любов Василівна
майор УРК
Тонкий В’ячеслав Васильович
рядовий УРК

Коваленко Іван Володимирович
Рибаков Олексій Вікторович
Горощенко Любов Володимирівна
Черниш Михайло Олександрович
Цепелєв Юрій Петрович

осавул ХОТ УРК, полковник УРК
радник отамана ХОТ УРК, підполковник УРК
голова ради берегинь ХОТ УРК,
полковник УРК
радник Гетьмана УРК, полковник УРК
радник отамана ХОТ УРК, полковник УРК

Швацький Володимир Вікторович
рядовий УРК
Високопільське районне козацьке товариство ХОТ УРК
Геленко Володимир Петрович
рядовий УРК
Горбенко Петро Петрович
рядовий УРК
Демедюк Світлана Сергіївна
рядовий УРК
Демедюк Олександр Сергійович
рядовий УРК
Жатіков Анатолій Борисович
рядовий УРК
Колібабчук Юрій Анатолійович
рядовий УРК
Каращук Василь Іванович
рядовий УРК
В. Олександрівка
Куделя Сергій Іванович
майор УРК
Нос Віктор Леонтійович
підполковник УРК
Н. Воронцовка
Корбут Віктор Леонтійович
рядовий УРК
Непом’ящий Микола Миколайович
майор УРК
Стрижак Сергій Васильович
рядовий УРК
Складенко Петро Федорович
рядовий УРК
Білозерське районне товариство ХОТ УРК
Александров Микола Іванович
рядовий УРК
Вдовиченко Григорій Григорович
рядовий УРК
Генцуляк Микола Андрійович
рядовий УРК
Діброва Микола Сергійович
підполковник УРК
Іванюк Ольга Вікторівна
рядовий УРК
Галаганенко Максим Геннадійович
рядовий УРК
Козінко Юрій Миколайович
рядовий УРК
Горобець Юрій Євгенович
рядовий УРК
Козінка Олександр Юрійовіч
рядовий УРК
Яцько Наталія Костянтинівна
рядовий УРК
Роменський Олег Анатолійович
рядовий УРК
Мовчан Микола Пилипович
рядовий УРК
Садохін Володимир Іванович
рядовий УРК
Тимошенко Олександр Іванович
рядовий УРК
Тугінський Анатолій Володимирович рядовий УРК
Нова Каховка, Каховка
Ковальчук Дмитро Сергійович
отаман,
капітан УРК
Охременко Артем Олексійович
начальник штабу
Авраменко Віктор Єгорович
майор УРК
Веретенник Володимир Дмитрович підполковник УРК
Гагарін Сергій Анатолійович
рядовий УРК
Дахно Михайло Сергійович
рядовий УРК
Зуєв Євген Юрійович
рядовий УРК
Ковальчук Юрій Сергійович
рядовий УРК
Кучерук Юрій Степанович
майор УРК
Миргородений Сергій Вікторович
рядовий УРК
Паламарчук Антон Юрійович
рядовий УРК
Петренко Володимир Сергійович
рядовий УРК
Сіроклин Валерій Іванович
лейтенант УРК
Стародубцев Олексій Олександрович рядовий УРК
Таркан Роман В’ячеславович
рядовий УРК
Шеремет Руслан Анатолійович
рядовий УРК
Яковенко Валерій Геннадійович
рядовий УРК
Яницький Станіслав Юрійович
рядовий УРК
Береславське міське товариство ХОТ УРК
Лахматов Олег Михайлович
отаман,
підполковник УРК
Волошин Алік Георгійович
рядовий УРК
Волошина Антоніна Геннадіївна
рядовий УРК
Рядовий Олександр Павлович
рядовий УРК
Кузьмич Ігор Васильович
рядовий УРК
Кузьмич Оксана Геннадіївна
рядовий УРК
Лахматова Лариса Миколаївна
рядовий УРК
Сендецький Геннадій Володимирович рядовий УРК
Скрипка Сергій Миколайович
рядовий УРК
Скадовське районне товариство ХОТ УРК
Сандул Олег Григорович
отаман,
підполковник УРК
Голощапов Олег Валерійович
рядовий УРК
Гончарський Іван Львович
підполковник УРК
Грець Валерій Григорович
рядовий УРК
Дзюба Андрій Володимирович
майор УРК

Дорохов Костянтин Олексійович
рядовий УРК
Дробітько Валерій Миколайович
рядовий УРК
Звейко Андрій Володимирович
рядовий УРК
Карпенко Володимир Васильович
рядовий УРК
Моргун Володимир Володимирович рядовий УРК
Рудь Яків Михайлович
рядовий УРК
Сенек Андрій Емеріхович
рядовий УРК
Шажняк Артур Юрійович
ст. лейтенант УРК
Чаплинське районне товариство ХОТ УРК
Радько Сергій Якович отаман, генерал-майор УРК
Бондаренко Олександр Іванович
майор УРК
Гірський Василь Дем’янович
підполковник УРК
Гуртовий Ігор Володимирович підполковник УРК
Денькович Микола Ярославович підполковник УРК
Коваль Олександр Степанович
майор УРК
Костиря Віктор Миколайович підполковник УРК
Котик Володимир Михайлович підполковник УРК
Кулик Валерій Олександрович
майор УРК
Кушнеренко Олександр Анатолійович
старший лейтенант УРК
Михайлевський Віктор Анатолійович
підполковник УРК
Нечай Сергій Миколайович
майор УРК
Овчаров Володимир Вікторович підполковник УРК
Слабінський Володимир Володимирович майор УРК
Степашко Микола Миколайович
майор УРК
Гірський Андрій Петрович
лейтенант УРК
Дметришин Віталій Орестович
прапорщик УРК
Ренгач Володимир Петрович
полковник УРК
Точок Михайло Михайлович духівник, майор УРК
Івашковська Тетяна Вікторівна
лейтенант УРК
Нечай Микола Миколайович
капітан УРК
Кузьменко Олексій Анатолійович
майор УРК
Цюрупинське районне товариство ХОТ УРК
Бабенко Анатолій Іванович
отаман,
підполковник УРК
Андрєєв Віктор Миколайович підполковник УРК
Бантюшевський Дмитро Олегович
рядовий УРК
Бантюшевська Анастасія Олегівна
рядовий УРК
Бантюшевська Наталія Миколаївна рядовий УРК
Бошин Андрій Володимирович
рядовий УРК
Бондарь Лариса Вікторівна
рядовий УРК
Ванякін Ігор Миколайович
рядовий УРК
Власенко Ігор Сергійович
рядовий УРК
Гаврищук Вадим Михайлович
рядовий УРК
Григоров Ігор Володимирович
полковник УРК
Дегтяр Олексій Павлович
ст. лейтенант УРК
Речняк Людмила Іванівна
прапорщик УРК
Дудченко Роман Анатолійович
рядовий УРК
Дудченко Денис Олександрович
рядовий УРК
Дудченко Любомир Олександрович
рядовий УРК
Зайцев В’ячеслав Іванович
рядовий УРК
Козинка Юрій Миколайович
рядовий УРК
Корнієнко Олег Вікторович
майор УРК
Короглян Олексій Аркадійович
рядовий УРК
Коршун Анатолій Іванович
рядовий УРК
Крисенко Євген Олександрович
рядовий УРК
Кушвідо Станіслав Едуардович
рядовий УРК
Логвиновський Сергій Михайлович
підполковник УРК
Лутюк Олександр Іванович
лейтенант УРК
Мальцев Геннадій Михайлович
майор УРК
Мальцев Роман Геннадійович
рядовий УРК
Мартинова Любов Олександрівна
рядовий УРК
Пiшко Василь Iванович
рядовий УРК
Пішко Лариса Анатоліївна
рядовий УРК
Попов Валерій Андрійович
рядовий УРК
Сорокін Андрій Анатолійович
рядовий УРК
Філінов Сергій Олександрович
рядовий УРК
Ходос Анатолій Леонідович
підполковник УРК
Шарапов Олександр Володимирович рядовий УРК

3. Наказ довести до особового складу Українського Реєстрового Козацтва та громадськості України через загальнонаціональну газету «Україна козацька».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

Згідно з Розпорядженням Генерального штабу ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» № 162 від 09 вересня 2013 року, якщо прізвище реєстрового козака чи берегині (від рядового
до маршала козацтва) відсутні в офіційному реєстрі, затвердженому Гетьманом УРК, то вони окремим наказом переведені до реєстру діючого резерву УРК із позбавленням раніше
займаних посад і звань та забороною носіння козацьких одностроїв.
Оскільки козаки й берегині складали присягу на вірність Богу, то керівництво Українського Реєстрового Козацтва, у тому числі й Гетьман УРК, не мають права виключити їх із
козацтва. Тобто, щоб не порушувати присяги, складеної конкретно Господу Богу, козак або берегиня залишаються в козацтві, але не в основному складі, а в реєстрі діючого резерву.
За бажанням козак або берегиня, які знаходяться в діючому резерві, мають можливість повернутися до офіційного реєстру Українського Реєстрового Козацтва з поновленням звань
та дозволом носити однострій, якщо подадуть відповідну заяву керівнику козацького товариства та виконають усі статутні вимоги.
Накази про переведення козаків і берегинь до діючого резерву газета «Україна козацька» подаватиме на своїх шпальтах після оприлюднення основних офіційних реєстрів.
Реєстр Херсонського обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва буде включений до загального реєстру УРК і, за традицією, у герметичній капсулі поміщений у
стіну Морського собору Миколая Чудотворця міста Херсон (разом із посланням нашим нащадкам про сучасні події у світі та Україні на папері та електронних носіях), а його копія
зберігатиметься у Свято-Покровському храмі міста Київ.
(Довідка Генерального штабу УРК)

Ефективне те, що утверджує своє.
А своє у нас козацтво – спосіб життя вільної людини,
яка захищала Богом дані їй вольності й права
В. Тимофєєв
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Рада козацька

В АВАНГАРДІ –

КОЗАКИ-ЧОРНОБИЛЬЦІ
Плідно, по-діловому пройшло засідання Ради старшини
Окремої Чорнобильської дивізії
УРК «Україна» в штабі цього
козацького осередку в Донецьку.
Ушанувавши хвилиною
мовчання ліквідаторів аварії
на ЧАЕС, які вже почили
в Бозі, козацьке товариство
на плідну роботу благословив духівник УРК, єпископ
Слов’янський Всеволод.
«Хто хоче бути в Царстві
Небесному, той має бути слугою
всім», — наголосив у проповіді
владика, закликаючи козаків
і берегинь жертвувати собою
заради благих справ.
Отаман
Окремої
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна» Василь Лабунін
розповів про стан справ у
дивізії. Проаналізувавши
діяльність підрозділів, вказав їхнім командирам
на дотримання статутних
зобов’язань. «Наразі в реєстрі
нашого козацького товариства 350 реєстровців. Проте
далеко не всі беруть участь
у громадському русі. Чимало
таких, які закінчують свою
діяльність, лише вступивши
до лав УРК. Ніхто від цього
не застрахований, але таких
будемо переводити до діючого
резерву. Нехай у нас буде сотня
козаків, але дієвих, відданих
справі патріотів. А командирам підрозділів наказую
більш ретельно й відповідально
підходити до підбору кадрів.
Тож очищення лав від «баласту» лише підсилить нашу
організацію, зробить її
дієвішою», — наголосив генерал-лейтенант УРК В. Лабунін.

Він також повідомив, що
в одному з районів Донецька
місцева влада виділила
приміщення, яке можна
облаштувати під магазин чи
офіс. Чорнобильці наполегливо втілюють у життя свою
програму «Допоможи собі
сам», у якій пропонують
створювати своїми силами
малі підприємства, а отже, й
робочі місця. «Це допоможе
інвалідам-чорнобильцям і
афганцям покращити своє
матеріальне становище,

із цікавими пропозиціями. —
сказав В. Лабунін. — Також
хочу підтримати ідею редакції
газети «Україна козацька»
щодо єднання, бо історія
часто інтерпретується в кожному регіоні по-своєму. І
реєстровцям, осередки яких
є в усіх областях України
потрібно обмінюватися
візитами, щоб на власні очі
побачити, як і чим живуть
їхні співвітчизники, а потім
розвіювати стереотипи про
«бандерівців» чи «москалів».

Павло Пархоменко, владика Всеволод, Василь Лабунін,
Вікторія Чернишова, Петро Балаклеєць у штабі Окремої
Чорнобильської дивізії УРК «Україна» (зліва праворуч)

принести користь громаді,
а також підвищити авторитет козацтва в цілому. Тому
закликаю товаришів на місцях
активніше орендувати та з
користю використовувати
приміщення, техніку, лісові,
водні ресурси тощо. Слід
налагоджувати взаємовигідні
стосунки з органами самоврядування, виходити до них

Ми — одна нація і маємо
знати не нав’язаних кимось,
а справжніх героїв, народних. І тут реєстровці мають
показати приклад. Ми готові
запросити на Донеччину
наших побратимів із Галичини, Івано-Франківська,
Тернополя чи Закарпаття, і
я впевнений, що нам буде чим
їх приємно здивувати».

В осередках УРК

На першому рубежі Вітчизни
Нещодавно реєстровці Львівського обласного товариства УРК у складі отамана Північнозахідного міжрайонного товариства УРК, генерал-майора Олега Попруженка, отамана
Сокальського районного козацького товариства УРК Василя Нідзвіцького, отамана Жовківського
районного товариства Олександра Вербила, генерал-майора УРК Петра Хлища, підполковника
УРК Миколи Пилипця, майора УРК Петра Моргунова, майора УРК Михайла Годіся та інших
відвідали Кінологічний навчальний центр західного регіонального управління Державної
прикордонної служби України, що у Великих Мостах.

Реєстровці Львівщини з українськими офіцерами-прикордонниками в кінологічному навчальному центрі

Василь Лабунін і Михайло Манукян вітають Миколу Гузєва із призначенням на посаду голови суду Козацької Честі дивізії УРК «Україна»

«Окрема Чорнобильська
дивізія УРК за короткий
часовий термін заслужила
повагу громадян, — відзначив
заступник командира
дивізії УРК «Україна», отаман Донецького міського
товариства УРК Валентин
Брильов. — Свідченням цього
є те, що в наших лавах багато
не «чорнобильців». Люди
розуміють, що тут знайдуть
моральну підтримку, їм нададуть юридичну й, за потреби,
навіть матеріальну допомогу. Наше завдання — щоб
у ці скрутні часи людина
не відчувала себе самотньою».
Козацьке товариство одностайно прийняло рішення
про призначення полковника УРК Миколи Гузєва
головою суду козацької честі
Окремої Чорнобильської
дивізії УРК «Україна». Цей
сімдесятип’ятирічний козак
із Горлівки стояв біля витоків
створення УРК у Донбасі.
За вагомий внесок у становлення козацького руху
в регіоні та у зв’язку з ювілеєм
його нагороджено чорнобильським орденом «Честь і
пошана». Такою ж нагородою
відзначено й побратима пана
Миколи, полковника УРК
Петра Яковенка, а начальник
штабу Будьонівського полку,
підполковник УРК Володимир

Баришніков удостоєний
ордена «За гуманність і
милосердя».
У лавах дивізії УРК
«Україна» вже є кілька козацьких династій. Ось і того дня під
знамена УРК стала дружина
командира Слов’янського
батальону УРК, майора УРК
Петра Балаклейця Вікторія
Чернишова. Уже кілька років
на ниві відродження козацтва
працюють його син — капітан
УРК Олександр Балаклеєць та
невістка, старший лейтенант
УРК Людмила Балаклеєць.
Заступник отамана Окремої
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна», генерал-майор УРК
Микола Толстиков представив
товариству новопризначеного
командира Старобешівського
об’єднаного батальйону УРК,
полковника УРК Михайла
Панфіловича Сметаніна,
колишнього багаторічного
мера міста Комсомольське. Він
висловив надію, що з таким
енергійним отаманом козацький рух на Старобешівщині
набере більш реальних обрисів.
На раді було організовано
передплату на газету «Україна
козацька», в авангарді якої
стала козацька старшина.

Реєстровці поспілкувалися з
начальником центру, полковником Валерієм Мошорою. Отець
Роман розповів присутнім про
історію заснування козацького
свята Покрови, благословив
господарів та гостей на добрі
справи в ім’я процвітання
України.
Полковник УРК Василь
Нідзвіцький від імені
реєстровців Львівщини побажав воїнам-прикордонникам
з честю виконувати святий
обов’язок охорони державного
кордону та вручив отцю Роману
образ Пресвятої Богородиці
для каплички, розташованої
на території центру. А його
начальнику, панові Мошорі
подарував булаву — символ
козацької влади. До речі, ці
подарунки разом із прапором Сокальського районного
козацького товариства УРК
були освячені в храмі Петра й
Павла, що у Львові.
Після урочистостей козаки із
задоволенням ознайомилися з
діяльністю кінологічного центру,
обговорили питання майбутньої
співпраці з патріотичного виховання молоді.
Чим же можуть прикордонники допомогти в проведенні
просвітницької роботи?
Сподівалися, що посприяють в організації екскурсій
для молоді в кінологічний

центр. І вже невдовзі діти з
Кам’яногірської та Гійченської
шкільних козацьких республік
разом із отаманом Північнозахідного міжрайонного
товариства УРК, генерал-майором Олегом Попруженком,
генерал-майором УРК
Петром Хлищем і майором
УРК Михайлом Годісем знову
побували у прикордонників.
Козачата відвідали
міжконфесійну капличку, де
моляться військовослужбовці,
музей військової частини,
а потім уважно слухали про
героїчні часи, коли прикордонники першими мужньо
зустрічали ворога на західних
рубежах Батьківщини.
Дітлахи захоплено розглядали стрілецьку зброю, техніку,
побували в казармі. А на завершення цікавої зустрічі стали
свідками виступів кінологів із
чотириногими вихованцями.
Швидко промайнув час.
Можливо, хтось із дітей після
такої корисної екскурсії захоче
поєднати життя з військовою
прикордонною службою,
щоб, як і славні діди-прадіди,
віддано служити Батьківщині.
Час покаже.

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Жовква,
Львівська область

№ 21-22 (211-212) листопад 2013 р.

Наш приятель – сміливий вітер,
Відвага – це наш заповіт,

4
Колонка редактора

Будьмо разом!
Шановні друзі газети
«Україна козацька»!

Залишилося менше двох тижнів
до завершення річної передплати на
наше видання. Знаємо, що для багатьох із Вас «УК» майже за десять
років свого існування на інформаційній
мапі України стала надійним супутником і помічником у бурхливому морі
інформації. Попри все, ми разом із вами
таки не збилися на манівці, не зійшли з
патріотичної дороги. Як і багато років
тому, відкрито пропагуємо найкращі
цінності українського народу, яскравими
представниками якого в усі часи були
козаки, зокрема й реєстровці.
Саме козакам, а також усім, хто
розділяє з нами цінності духовності й
патріотизму, вчителям, працівникам
к у л ьт у р и , л ю д я м м и с т е ц т в а ,
патріотично налаштованим юнакам
і дівчатам ми вдячні за можливість
доносити до українців правдиве
слово. Дякуємо за те, що всі ці роки
підтримували наш часопис і морально,
і матеріально.
Сьогодні в країні складні економічні
часи, а для друкованого слова – тим
паче. Колектив редакції щоденно
відчуває це на собі. Тож звертаюся, у
першу чергу, до козацьких очільників:
– Панове, отамани! Підтримайте
свій друкований орган ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» –
загальнонаціональне видання
«Україна козацька» активною передплатою на 2014 рік. Навіть якщо
кожен козак чи берегиня, які наразі
перебувають у реєстрах, очолюваних Вами козацьких осередків УРК,
передплатить по одному примірнику,
то цих коштів вистачить для нормального функціонування газети. Для
реєстровців передплата «УК» є, по суті,
виконанням однієї з головних вимог
Статуту УРК, а для нас – моральною
підтримкою і відчуттям того, що наша
скромна робота потрібна людям. Та
головне, щоб Ваша діяльність на ниві
поширення козацького руху не залишилася поза увагою громадськості.
Житомирське обласне товариство
УРК, де отаманом генерал-майор УРК
Олександр Дроздюк може служити
тому гарним прикладом: на поточний
рік житомирські реєстровці всі як один
передплатили «Україну козацьку».
Серед лідерів передплати козаки
Донецької, Київської, Львівської,
Харківської, Івано-Франківської
областей, АР Крим, міст Маріуполя,
Волновахи, Василькова та інших.
Серед козацьких очільників, які
активно передплачують «УК» для
шкіл і бібліотек свого регіону, Сергій
Іващенко, Олександр Мамченко,
Василь Лабунін, Яків Коваль, Віктор
Книшев, Петро Кирилов, Олег
Попруженко та інші.
Сподіваємося, що наші постійні
читачі, які стоять на засадах духовності
й патріотизму, і цього разу не зрадять
своїм принципам. Адже в козацькому
виданні й розповіді про сьогодення
Українського Реєстрового Козацтва,
і цікаві матеріали на історичну, народознавчу, мистецьку тематики; ми
переймаємося питаннями рідної
м о в и , м і ж к о н ф е с і й н о г о м и р у,
пропагуємо здоровий спосіб життя
та ідеї гуманізму.
Будьмо разом у 2014 році!!!

Передплатна ціна на рік
становить 65 грн, 52 коп.
Індекс – 08159
З повагою, Антін БОБИР ,
головний редактор «УК»
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СТУДЕНТИ «ВОДНИКА» СКЛАЛИ ПРИСЯГУ

Звісно, сучасні козаки вже не ті, які були кількасот років тому. Проте й
вони свято сповідують традиції, закладені славними предками. Одна з них —
глибока пошана Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою
українського козацтва. А відтак, якщо в давнину саме на Покрову на Січі
обирали отамана, то нині у цей день проводиться посвята в козаки. Цього року
в храмі Всіх Волинських Святих у Рівному присягу на вірність ідеям козацтва
склали майже 90 студентів Національного університету водного господарства
та природокористування.

Урочисте шикування козаків-реєстровців під час отримання погонів
офіцерів Збройних сил України

Ушанування Дня українського
козацтва, за словами заступника
директора навчально-наукового
інституту «Економіки, менеджменту
та права» НУВГП, голови адміністрації
Гетьмана Українського Реєстрового

Козацтва в Північно-Західному
регіоні, генерал-полковника УРК
Валерія Цимбалюка, розпочалося
напередодні свята. Зокрема, в неділю
понад 200 реєстрових козаків отримали офіцерське звання лейтенанта

Школі Тихого —
від Гетьмана УРК

Історично в козацькій Україні вихованню й навчанню дітей приділяли
величезну увагу. Дитина в будь-якій
європейській країні — це об’єкт
підвищеної турботи й опіки всіх: держави, суспільства, бізнесу, громадських
організацій.
Нещодавно
колектив
Олексієво-Дружківського НВК
№ 14 відсвяткував 110-ту річницю з
дня свого заснування. Наша навчальня
найстаріша у місті, офіційні згадки
про неї датовані ще 1903 роком.
У селищі школа — центр дитячого життя, культурно-освітній
осередок. Тут працюють різні секції,
гуртки. Шкільне подвір’я облаштоване гімнастичними снарядами,
є майданчики для занять спортом,
зимою заливається ковзанка для
гри в хокей. Якщо, скажімо, у місті
дитина може піти до кінотеатру, клубу,
парку, профільного спортивного
закладу, то місце збору селищної
молоді — школа!
Старі сельчани розповідали, як вони
після уроків збиралися на вигоні,
грали у футбол м’ячем із ганчір’я,
у різні народні рухливі ігри. Це місце
в селищі називалося «макортник»,
або «макорти»… Згадували, як добре
ганяв там м’яча Микола Носуля, який
у війну став Героєм Радянського Союзу.
З Олексієво-Дружківською
школою пов’язані імена багатьох
великих людей. Тут учився, а потім
і викладав відомий правозахисник, співзасновник Української
Гельсінської групи Олекса Тихий.
Олексій Іванович уже тоді намагався
впроваджувати методи навчання,
які зараз використовуються
в навчальних закладах країни. Тут
учителював Микола Тимофійович
Янко — знаний педагог, краєзнавець,

топоніміст, єдиний у селищі кандидат педагогічних наук. Нині у школі
працює учень Миколи Янка та
Олекси Тихого — заслужений учитель України, краєзнавець, географ
Микола Олександрович Швець.
Його знамениту екологічну стежку
в ландшафтному парку «Закам’янілі
дерева» давно вже називають «стежкою Швеця». Подружній тандем
Миколи Олександровича й Надії
Яківни Швеців виховав сотні достойних громадян нашої країни.

Збройних сил України. А на Покрову
після молебню, відправленого настоятелем храму Всіх Волинських Святих,
протоієреєм Михайлом Жаровським
і протоієреєм Георгієм Лазарчуком,
Валерій Цимбалюк разом із виконувачем обов’язків ректора НУВГП,
генерал-майором УРК Миколою
Корецьким та директором інституту
заочно-дистанційного навчання
НУВГП, генерал-майором УРК
Юрієм Пелехом привели до присяги майже 90 студентів-«водників»,
які виявили бажання стати козаками та берегинями Українського
Реєстрового Козацтва.
— Минають часи, але незмінними
залишаються духовні цінності, які
намагаємося прищепити своїм
студентам, — говорить Микола
Корецький. — Виховуємо їх у дусі
любові до Бога, України, народних
традицій. Прикладом цього є складена
сьогодні присяга, якою вони присяглися
до останнього подиху служити Богові,
Батьківщині й товаришам-козакам.
Після завершення посвяти генералмайору УРК Миколі Корецькому було
вручено орден «Бронзовий козацький
хрест» ІІI ступеня, а новоспечених
козаків і берегинь привітали зі вступом
до лав реєстровців.
Василь ГЕРУС,
Волинська область

Навчальний заклад бере активну
участь у щорічних Олексиних читаннях, які були започатковані ще
в 2008 році, проводить краєзнавчу
роботу. Під керівництвом учителяорганізатора Сергія Ганевського
шкільна група «Пошук» розшукує
«слобожанські» хати, які ще залишилися в селищі, фотографує, досліджує
їхню історію. Цей проект проходить
за фінансової підтримки сина Олекси
Тихого — Володимира, який свого
часу теж закінчив нашу школу з золотою медаллю.
Багато уваги приділяє навчальному закладу й Українське Реєстрове
Козацтво. До 110-річного ювілею НВК
Гетьман УРК Анатолій Шевченко
подарував школі величезний торт, який
за чаюванням «оцінили» всі присутні,
та набір святкових кульок, що при-

Євген Шаповалов вітає учнів та педагогів із ювілеєм школи
від імені Українського Реєстрового Козацтва

Сьогодні, попри всі труднощі,
школа живе повноцінним життям.
Вважаю добрим набутком призначення директором Наталю Вовкотруб.
Вона відразу налагодила стосунки з
громадою, краєзнавчою організацією,
товариством Олекси Тихого. Саме
вона знайшла альбом з «Історією
школи», що писалася ще у 1967 році,
й передала до книги «Відома й
невідома Олексієво-Дружківка».

красили свято. Очільник українських
реєстровців запевнив «школу Олекси
Тихого» (так він її називає), що надаватиме підтримку закладу, сприяючи
вихованню дітей у дусі українських
козацьких традицій.
Євген ШАПОВАЛОВ,
голова товариства ім. Олекси Тихого,
депутат Олексієво-Дружківської
селищної ради

Ми роду козацького діти,
Землі української цвіт
Козацьке гасло
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ЗМАГАННЯ ЮНИХ ПАТРІОТІВ НА ЕКОНОМІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Українське Реєстрове Козацтво є однією з небагатьох організацій, яка нині
активно займається патріотичним вихованням підростаючого покоління в дусі
любові до своєї Батьківщини, поваги до національної символіки, історії та
традицій. І це в чергове довів патріотичний фестиваль «Козацькі розваги», що
відбувся 18 жовтня у фізкультурно-оздоровчому комплексі ТОВ «Здравниця
плюс», організаторами якого виступили старшина УРК Маріуполя, управління
освіти міської ради та Будинок дитячої та юнацької творчості Іллічівського
району міста Маріуполя. Цей музично-спортивний захід було приурочено,
насамперед, до святкування Покрови Пресвятої Богородиці - Пречиста здавна
вважалася заступницею й турботливою покровителькою волелюбних козаків.

Генерал-полковник УРК Олександр
Нефьодкін і генерал-лейтенант УРК
Володимир Книшенко приймають
парад учасників фестивалю

Фестиваль пройшов під гаслом « Де
козак — там и слава». У ньому взяли участь
старшокласники шести шкіл району —
№№ 58, 4, 34, 21, 47 і 44. У присутності
організаторів та почесних гостей заходу —
отамана Кальміуського полку УРК,
генерал-майора УРК Олександра Білоконя,
отамана Маріупольського міського товариства УРК, генерал-лейтенанта УРК
Володимира Книшенка, заступника гетьмана УРК, голови адміністрації гетьмана
УРК у Приазовському регіоні, генералполковника УРК Олександра Нефьодкіна,
заступника гетьмана УРК, генералполковника УРК Михайла Логутова,
радника наказного гетьмана УРК, генерал-полковника УРК Олега Затолокіна,
отамана Гетьманського полку УРК,
майора УРК Сергія Коваленка, голови

ради ветеранів комбінату імені Ілліча
Костянтина Куркчі, начальника дитячої
здравниці «Райдужний» Ігоря Павлюка
та керівництва Будинку дитячої та
юнацької творчості Іллічівського
району (на чолі з його директором
Вікторією Власенковою) юні козаки
та козачки змагалися у співі й танцях,
різноманітних спортивних конкурсах (перетягуванні линви, змаганні
з колодою, в естафеті «Козацька
пошта», метанні м’яча в ціль і т. п.),
а також в умінні приготувати знамениту
національну страву — вареники.
Не осоромилися відважні джури
шкільних куренів, які здавали рапорти
суворому отаману, генерал-полковнику УРК Олегу Затолокіну, показали
відмінні знання славної історії України
та Запорозького козацтва та надихали
свої команди на шляху до перемоги.
Причому нарівні з хлопцями-однолітками
трималася отаман куреня ЗШ № 21, семикласниця Валерія Вергун.
За підсумками конкурсу переможцями стали юні козаки ЗОШ № 4, друге
місце посіли представники 47-ї школи,
третіми були козачата ЗОШ № 21. Курінь
ЗОШ № 4 був нагороджений перехідною
козацькою булавою.
Школярі отримали подарунки від
підприємства « УГХТ » і Маріупольського
товариства УРК. Володимир Книшенко
та Олександр Білоконь висловили
подяку за допомогу та сприяння
керівникам підприємств ТОВ «Здравниця
плюс» Михайлу Когуту та « УГХТ » Юрію
Тернавському. Після закінчення святкової
програми учасники фестивалю та його
почесні гості пригощалися смачним кулешем, звареним козаками Гетьманського
полку під орудою майора УРК Сергія
Коваленка.

ВШАНОВУВАЛИ КОЗАЦЬКІ
ТРАДИЦІЇ
У середині жовтня у
навчально-лабораторному
корпусі
Луцького
Національного технічного
університету пройшов
фестиваль «Студентський
покров» за участю студентів
факультетів бізнесу та
обліку й фінансів. Дійство
було приурочене до Покрови
Пресвятої Богородиці та
Дня українського козацтва.
Ініціатор заходу – студент
факультету бізнесу Максим
Недбайло, зазначив, що
умовою участі у фестивалі є
наявність веселої козацької
вдачі.

Майстерність володіння шаблями
демонструють волинські козаки

Свято розпочалося із внесення
святкового короваю – символу
щедрої української вдачі, та гучної
пісні у виконанні Ольги Шуляк.
Ведучі фестивалю – Ірина
Масло та Володимир Матвіюк –
розповіли присутнім про те,
що Покрова символізує зв’язок
поколінь та невмирущість
традицій, а для козаків свято було
особливим, оскільки в цей день
відбувалися вибори отамана чи
гетьмана,тому Покрову й називають козацькою.

в і д д і л у к у л ьт у р и і м и с т е ц т в
Луцького НТУ Алли Оленіч та
культорганізатора Лариси Шнайдюк
підбивало підсумки, присутні насолоджувалися мистецтвом бойового
гопака. Драйвовий танець юних
козаків під керівництвом студента факультету бізнесу Романа
Ковальчука переніс усіх у далеке
минуле, коли наші славні предки
відчайдушно боролися за волю.
На завершення програми Юлія
Ковальчук виконала пісню про
вишиванку.

Володимир ЧЕРТУШКІН,
м. Маріуполь
Фото Олександра Поневіна

Із короваєм, козацькою грамотою й головним призом – булавою –
переможці фестивалю – представники факультету бізнесу Луцького НТУ

Маріупольські козаки відкривають фестиваль «Де козак – там і слава»

Головним атрибутом фестивалю
стала вишиванка, яка, за повір’ям,
виконує оберегові функції. Око
радували різноманітні вишиті
сорочки, які з гордістю вдягнули у
цей день учасники дійства.
Розважили присутніх гумористичною сценкою про сварливих бабу
Параску та бабу Палажку Анастасія
Демчук та Яна Ткачук. А після жартів
розпочалися конкурси між факультетами: на краще козацьке гасло,
відтворення історичного сюжету,
інтелектуальна козацька вікторина.
Поки журі у складі заступників
деканів факультетів бізнесу Юрія
Фесіни, обліку і фінансів Наталії
Корецької, художнього керівника

Переможцями конкурсу стали
студенти факультету бізнесу.
Декан цього факультету Тарас
Божидарник нагородив козацькими грамотами організаторів
фестивалю Максима Недбайла
й Романа Ковальчука, а переможцям вручив козацьку булаву.
До речі, команда-переможець до
наступного року буде вважатися
найкращим куренем-факультетом
Луцького НТУ й носитиме почесний титул «Отамани».
Тетяна ГАПОНЧУК,
м. Луцьк
Фото Максима Недбайла

Обіймись, Україно! Кличуть піснею Крим і Карпати.
Обіймись, Україно! Нас вітають безкраї донецькі степи!
О. Карпенко
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«Земля — це надбання народу, основа
державності, його сила і свобода, його
минуле й майбутнє. Вона не може бути
втраченою чи розкраденою, її потрібно
зберегти для прийдешніх поколінь.
Ось чому ідея відродження козацтва
в Україні є епохальною, своєчасною,
доленосною й земною. У ній закладено
відродження державотворчих, господарських, військових, патріотичних,
к ул ьт у р н и х і д у х о в н и х т р а д и ц і й
українського народу», — вважає вчений
і митець, знаний поет-пісняр і козацький
отаман, патріот України Олександр
Карпенко.

предмети подобалися, проте читав
багато, гарно писав твори. Зростав
на образах Зої Космодем’янської та
Олександра Матросова.

У ДУШІ ВІЙСЬКОВИМ
БУВ ІЗ ДИТИНСТВА
До роботи та порядку сільській малечі
не звикати, а ось до військової справи
хлопчаки мали особливе ставлення.
«Лідером відчував себе змалечку: водив
у імпровізовані атаки ровесників.
Пишався, коли в гості щоліта приїздив
рідний дядько Олексій — кадровий
військовий, який служив у Барнаулі.

із однодумцями створив одне з перших у столиці приватних підприємств
медико-соціально-оздоровчого
напрямку — центр «Гарант». За короткий проміжок часу гарантівці
розгорнули активну медичну діяльність
із чітким соціальним спрямуванням.
«Кабінети обладнали сучасним
медичним обладнанням, залучили
фахівців, які ставили на ноги майже
безнадійних хворих, — розповідає
Оксана Андріївна Карпенко, яка
працювала заступником директора медичного центру. — У нас,
ще в ті часи був свій реанімобіль.

що на правобережжі області майже
відсутні осередки реєстровців, —
розповідає О. Карпенко. — І вже
невдовзі, завдяки Івану Карлюку, Якову
Ковалю, Віктору Книшеву, Анатолію
Дєдковському, козацькі товариства
з’явилися в Кагарлику, Миронівці,
Василькові, Бородянці, Богуславі,
Обухові, Макарові. Сьогодні під знаменами УРК близько 4000 козаків і
берегинь області.

Гордість УРК

ОБІЙМИСЬ, УКРАЇНО!
У РУКАХ – ПЛУГ, ЗА ПЛЕЧИМА —
МУШКЕТ І ШАБЛЯ

Герой нашої оповіді народився і
виріс на споконвічних козацьких
землях. Його рідне село Шаповалівка
Борзнянського району знаходиться
недалеко колишньої гетьманської
столиці Батурина, де все просякнуте
героїчним духом українських витязів
свободи — козацтвом.
У формуванні світогляду малого
Сашка важливу роль відіграв
дідусь — Митрофан Порфирович
Богдан. Пройшовши Першу світову,
громадянську (був кулеметником
на бронепотязі) та Другу світову війни,
він знав ціну життя, людської крові,
зіпсованих кривавими бійнями людських доль. У часи Голодомору доклав
неймовірних зусиль, щоб уберегти від
голодної смерті всіх своїх дітей — двох
синів і трьох доньок. Та його великому
батьківському серцю з болем довелося
перенести втрату обох синів — Михайла
й Миколи, які не повернулися з фронтів
Другої світової. «Розповідаючи про

Уперше однострій пан Олександр
одягнув, коли проходив строкову
військову службу: в школі сержантів
у Павлограді, потім у ракетних військах
на Хмельниччині та Славуті. Був
командиром відділення передавального радіоцентру, мав справу з
апаратурою космічного радіозв’язку.
В армії ініціативного сержанта рекомендували до військового училища,
проте не склалося.
Закінчивши з відзнакою
індустріально-педагогічний технікум,
вступив на заочне відділення
Київського інженерно-будівельного
інституту. Працював старшим і головним інженером нормативно-дослідної
станції ГоловКиївміськбуду. Був
головним куратором на будівництві
музейного комплексу Великої
Вітчизняної війни в Києві, де височіє
над Дніпровими схилами пам’ятник
«Батьківщині-Матері». «Це було масштабне будівництво. Часом ставало
страшно, коли бульдозери торували
схили майже вертикально», — згадує
Олександр Федорович.

Та найголовніше — особливе ставлення до хворих. У системі закладу
функціонувала аптека, у якій ліки для
ветеранів відпускалися зі значними
знижками. Колектив працював злагоджено, мав великі плани на майбутнє».
Але заздрість чиновників стала знаком
для руйнування успішної медикореабілітаційної структури. Навіть
не зважаючи на значну підтримку
тодішнього голови Організації ветеранів
України, народного депутата Івана
Олександровича Герасимова, його
колеги Валерія Сушкевича, після
трьох років «боїв» із режимом «Гарант»
не витримав. «Система знищила заклад,
який міг би стати зразком нової моделі
страхової медицини з елементами
профілактичного санітарно-курортного
оздоровлення», — говорить Олександр
Карпенко.
«Той період — найважчий у його
житті. Чоловік втратив не лише сон,
а й віру в справедливість», — згадує
пані Оксана. Дякуючи Богу, поруч були
рідні люди — мама, дружина й маленький синок. Якщо було зовсім тяжко,
брав крихітного Федю, обіймав, і, коли
малюк притулявся до тата щічкою, це
діяло як заспокійливе.

З ОСОБЛИВОГО
ДУХОВНОГО СТАНУ

Олександр Карпенко з дружиною Оксаною та сином Федором

свою трагічну долю, аналогічну тисячам інших українських родин, дідусь
плакав, і я розумів його біль. Він був
із тієї когорти, в кого в руках – плуг,
а за спиною – мушкет чи шабля», —
згадує пан Олександр.
«Шурку, коли виростеш, обов’язково
напиши про це книжку», — прохав
допитливого й розумного хлопчика
дідусь Митрофан, ніби відчуваючи
продовження своїх синів у маленькому
онучкові.
Про своє повоєнне дитинство
Олександр Федорович згадує із вогником
ув очах, хоча у його пам’яті закарбувалися розбиті ворожими літаками й
танками будинки, церкви, яких у селі
було кілька. Із приємних спогадів —
старша сестричка Ніна й молодший брат
Іванко, влітку — ігри у «війну» та випас
корів на лузі, взимку — сильні морози,
під час яких можна було сидіти на теплій
бабусиній печі. У школі Сашкові не всі

Якось під час будівельних робіт
на 20-метровій висоті загорілася
ємкість із соляркою, і вогонь міг
наробити багато шкоди. Швидко
зорієнтувавшись у обстановці, молодий
спеціаліст узяв багор, заліз по драбині і,
ризикуючи життям, скинув палаючий
смолоскип у безпечне місце. За це був
нагороджений відзнакою столичної
адміністрації.
Працював старшим співробітником
н ау к о в о - д о с л і д н о г о і н с т и т у т у
будівельного виробництва, завідувачем
сектору економіки. Захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Організаційні форми управління
будівельного виробництва».
На початку 1990-х, коли економіка
ставала на колії ринкової, молодому
вченому запропонували очолити державну структуру при Мінбуді України,
яка невдовзі потрапила під планову
реорганізацію. Пан Олександр разом

Та справжнього козака не легко
зламати. Уже невдовзі він голосно
заявив про себе на всю Україну як
талановитий поет-пісняр. Його
пісня «Обіймись, Україно!» стала
гімном об’єднання українців і переросла в усеукраїнський проект з
однойменною назвою, презентація
якого відбулася в Жовтневому палаці
2007 року. А 2010 року в Палаці
мистецтв «Україна» за підтримки
мецената Івана Матієшина відбувся II
Всеукраїнський фестиваль мистецтв
«Обіймись, Україно!». Олександрові
Карпенку переповнений зал головного
концертного залу України аплодував
стоячи. Виконавцями пісні стали
народні артисти України Віктор
Шпортько, Василь Сас, Олександр
Василенко у супроводі оркестру
Збройних сил України.
2006 року тодішній начальник
Генерального штабу УРК Володимир
Пазюк запропонував Олександрові
Карпенку вступити до лав реєстрового
козацтва. «Погодився без вагань, адже
в душі завжди відчував себе козаком. Вважаю, що саме громадська
робота прискорила загоєння моїх
душевних ран», — говорить нинішній
реєстровець.
Олександр Федорович поринув
у громадську роботу, ставши радником
гетьмана УРК із суспільно-політичних
питань. А коли пішов із життя головний отаман обласного товариства УРК
Микола Гладкий, реєстровці Київщини
довірили йому отаманський пернач.
Вникнувши у справи, з’ясувалося,

Із мамою Уляною Митрофанівною

ІЗ НАРОДНОЇ ЕЛІТИ
Сьогодні Наддніпрянщина
в авангарді козацького руху. Цьому
сприяють очільники Борис Марченко,
Яків Коваль, Віктор Книшев,
Олександр Гаврилюк, Євген Черней,
Василь Харченко, Володимир
Волошко, Сергій Сергієнко, Микола
Харченко, Анатолій Григоренко,
Володимир Іванов, Олексій Позняк
та багато інших.
Планів у реєстровців багато, але й
справ зроблено немало. У цьому можна
переконатися, зайшовши на сайт
www kozatstvo.in.ua, створений паном
Олександром. «Зокрема, реєстровці
Київщини хочуть заохотити людей
повертатися в села — до колиски
козацтва, мають намір відновити
інфраструктуру, створювати робочі
місця, загони охорони громадського
порядку, козацькі екологічні дозори
(очищення лісових масивів, водоймищ
від сміття, його переробка тощо). Є
бажання й люди, які хочуть ці проекти втілити у життя. Зупинка лише
за глухою стіною чиновників. А вигода
буде й козакам, і місцевим громадам,
і державі. Головне, щоб була належна
дисципліна, патріотизм, що базується
на принципах козацького братства», —
впевнений голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Київському регіоні
Олександр Карпенко.
Він щасливий, бо знає, що у його
рідному селі на Чернігівщині
чекає на нього рідна ненька Уляна
Митрофанівна, яка втілила образ
матері-України у відеокліпі «Обіймись,
Україно!», рідна Шаповалівська школа,
що завжди його тепло вітає, а вдома
веселими посмішками зустрічає й
підтримує кохана дружина із двома
синочками-козаками — Федьком і
Сашунею. Саме вони надихають пана
Олександра як митця — на нові творчі
злети, як козацького очільника —
на неспокій заради народу, палким
патріотом якого він є.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото з архіва О. Карпенка
(Інтерв’ю з Олександром Карпенком
про сьогодення і майбутнє козацтва
читайте в наступному номері «УК»)

Любити – це не означає дивитися одне на одного.
Любити – значить дивитися разом у одному напрямку.
А. де Сент-Екзюпері
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–20)

ГЛАВА 3.1
СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ЧЕЛОВЕКА В
ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

людей. После каждой такой
победы, когда человек переходит в лагерь дьявола, он
пытается доказать Богу, что
дьявол — тоже «бог». Но после
того, как он использовал человека для своей злой цели, он,

Рисунок 3.2 — Схема внешних материальных и нематериальных факторов воздействия на душу человека.
Я (ЭГО) находится в центре души

Рисунок (рис. 3.2). «Я» находится в центре души и занимает
ее большую часть — человек, принадлежащий только
самому себе и заботящийся
только о себе, не признающий
ни Бога, ни дьявола, ни других
людей. «Я сам есть Бог».

согласно космическим законам справедливости, должен
отдать этого человека, а также
его детей на ужасную смерть.
Рисунок (рис. 3.4). Бог
в центре души и занимает ее
большую часть. Такой человек
принадлежит Богу. Вся его

Рисунок 3.3 — Схема внешних материальных и нематериальных факторов воздействия на душу человека.
В центре души находится дьявол

Рисунок (рис. 3.3). Дьявол
находится в центре души
и занимает ее б льшую часть.
Человек, обладающий такой
душой, полностью находится
под контролем дьявола. Смысл
жизни такого человека — подчиняться дьяволу, выполнять
его указания и получать как
можно больше материальных
благ и власти над другими
людьми. Дьявол использует
такого человека для выполнения своих задач. Он через
него старается вовлечь в свое
войско как можно больше

жизнь предназначена Богу
и всем людям. Этот человек
старается внедрить в свою
жизнь и жизнь других людей
принципы духовности, любви
и добра.
Кто больше представлен
в душе у человека: Бог или
дьявол — зависит в значительной степени от «Я» самого
человека. Если человек обращается к Богу с просьбой,
чтобы Он поселился в его душе
как хозяин, то Бог приходит,
изгоняет из души дьявола
и занимает освободившееся

Рисунок 3.4 — Схема внешних материальных
и нематериальных факторов воздействия на душу человека.
В центре души находится Бог

место. В такой душе господствует любовь (рис. 3.4). Если
с подобной просьбой человек
обращается к дьяволу, то дьявол тоже поселяется в его душе
как хозяин, и Богу в такой
душе мало места, а возможно,
и совсем нет. В такой душе
господствуют законы дьявола (рис. 3.3), построенные
на принципах зла и обмана.
В соответствии с этими законами на землю пришло зло.
Решающая роль в создании души принадлежит
«Я». «Я» — как личность,
«Я» — как настоящий человек. Человек имеет право,
данное ему Богом, принять
решение, сообразно которому
он не желает иметь в душе
ни Бога, ни дьявола. В таком
случае всю душу заполняет
«Я» (эго), и он превращается в эгоистичного человека,
обслуживающего желания
своего тела (рис. 3.2). Но двери
души такого человека открыты
для дьявола. Как мы знаем,
дьявол намного умнее человека, он владеет полнотой
информации от самого начала
Вселенной, поэтому у него есть
возможность находить в душе
человека слабые струны и воздействовать на них. В такой
душе, где господствует «Эго»,
обязательно через какое-то
время будет господствовать дьявол, который войдет
в душу, используя свою силу
и хитрость. Главное желание
дьявола — владеть земными
богатствами и властью, купить
как можно больше людей для
пополнения своего войска.
В душе, в которой господствует «Я» (эго) или дьявол,
не может поселиться любовь
к другим людям. Любовь — это
огонь, в котором сжигается
негативная энергия дьявола
или «Я» (эго). Я сжигаюсь,
чтобы передать очищенную
любовь людям. Если такой
человек, по указке дьявола,
делает кому-то «добро»,
то когда-нибудь это «добро»
превратится в зло. Такое фиктивное добро обязательно
делается с какой-то корыстью.
Любовь — это состояние
души, душа находится в каждой живой клетке человека.
Когда душа покидает клетку,
эта клетка умирает. Сознание
души человека сконцентрировано в середине тела
человека в районе его сердца,
где энергия, в частности электромагнитные волны нервной
системы, перекрещивается
в районе солнечного сплетения. Любовь Бога и любовь
человека проявляется через
их самопожертвование.
На основании анализа выдвинутой гипотезы сделаем
вывод, что Отец позволил
нам в молитве спросить
Его о следующем: имеет ли
или не имеет право человек
приносить в жертву Богу
свою жизнь или жизнь другого человека? Как к этому
Господь относился в старом
мире, до нашей эры, и как
относится на современном
этапе развития цивилизации?

Авраам имел право принести
в жертву своего сына Исаака
или нет? Почему Бог запретил
ему это делать? Бог имел право
не посылать Своего Сына
Иисуса Христа на смерть?
Но почему Он не воспользовался Своим правом? Его Сын
умер ужасной смертью ради
жизни миллиардов людей,
жителей Земли. «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 у человека может
проявиться через его жизнь
и жертву для Бога и других
людей. Почему иногда Бог
забирает у человека подаренную ему Свою любовь?
Возможно, для того, чтобы
человек реально почувствовал цену этой любви, когда
она есть и когда ее нет. Без

сердце, постоянно контролирует и анализирует свои
действия, потому что знает,
что Ему нравится, а что —
нет. Страх перед Богом — это
не животный страх, этот страх
имеет другую основу — он
такого рода, как, например,
мы боимся обидеть словами
и действиями своих земных
отца и мать.
Любовь Бога ко всем людям
и всему сущему открывает для
человека канал связи с Ним,
а также с другими людьми. Бог
выстраивает Свои отношения с человеком на принципах
любви, добра и справедливости.
Если человек начинает
ощущать недостаток любви
в себе, то он обращается к Богу
с просьбой дать ему больше
любви. Чем больше человек
ощущает недостаток в себе
любви, тем больше ее он будет
просить у Господа.

Рисунок 3.5 — Уровни любви в пространстве и времени

Божьей любви человек страдает, он одинок не только
наедине с самим собой,
но и в окружении других
людей. Любовь — жизнь ради
другой жизни.
Нейронные ансамбли
нашей нервной системы
создают вокруг человека
физическое поле любви
с ограниченными характеристиками. Бесконечное
нематериальное и материальное поле любви создает
Бог. Эти поля имеет возможность воспринимать любой
человек своими органами
чувств. Возле нескольких
членов семьи создается поле
семьи. Когда собирается вместе много людей, создается
поле любви села, города, государства. В созданном поле
любви есть только Бог и нет
места злу, в частности темным силам. Там, где создано
поле любви, люди ощущают
присутствие Бога. У человека
любовь проявляется через его
душу и через его характерные
признаки, в частности через
ответственность перед Богом
за судьбу другого человека.
Любовь требует постоянного
контакта человека с Богом,
тогда появляется желание жить
и совершать для Него только
добрые сыновьи поступки,
страх обидеть Его словами или
своими действиями. Человек,
чувствующий Бога в своем

Анализ рисунка 3.5 позволяет сделать вывод: чем больше
любви я имею, тем больше
я понимаю, что я еще ее мало
имею в сравнении со следующим уровнем.
1. Первый уровень любви.
Я имею столько любви,
сколько может вместить уровень 1.
2. Второй уровень любви.
Я нахожусь на первом уровне,
но уже начал понимать, что
еще слишком мало у меня
любви. С уровня 1 я увидел,
сколько любви я мог бы иметь
на уровне 2.
Для меня уровень 2 любви —
это, на первый взгляд,
огромный и недостижимый
уровень, но я хочу к нему
прийти.
Пространство любви,
которое занимает уровень 2,
больше уровня 1. Я попросил
у Бога больше любви, и он
ее мне дал. Я достиг любви
уровня 2 и начал понимать,
что на 3-ем уровне любви
еще больше, нежели на втором. Когда я достиг 3-го
уровня, я начал чувствовать
огромную любовь на 4-м
уровне. Это и есть бесконечный путь к Богу, который
есть любовь.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Із списа їм, із уст чарунки п’ю,
Зірчастим небом вкрившись, в полі сплю.
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Із сивої давнини віє козацтвом понад Масловим Ставом.
Саме так у ті буремні 1648–
1654 роки козацько-селянського повстання називалось
село Маслівка Миронівського
району на Київщині. На той
час це було сотенне містечко
Канівського козацького полку.
Історія зберегла реєстр, у якому
98 козаків Маслового Ставу —
наших славних пращурів.

Козинського лісництва
М. Нагірного, за активного
сприяння тамтешніх мешканців
Володимира Марченка та
Олександра П’яного, козаків
Шандрівського осередку УРК,
капітана УРК В. Гомонця,
полковника УРК В. Орла, його
сина, лейтенанта УРК О. Орла
виготовили дубовий козацький хрест та разом із іншими
козаками Миронівського

В осередках УРК

зібралися жителі села та
численні гості. Настоятель
храму, протоієрей Ярослав
відслужив молебень та благословив кандидатів на вступ
до лав УРК. Приводив
до присяги заступник наказного гетьмана УРК та Голови
адміністрації гетьмана УРК
у Київському регіоні, генераллейтенант УРК Яків Коваль.
Урочисто промовляли слова
присяги сивочолі Віктор
Петренко та Петро П’яний,

Козацький хрест
на Масловім Ставу

Посвята в козаки Василя Приймака

До свята Покрови Пресвятої
Богородиці — заступниці та
покровительки українського
козацтва цьогоріч козаки готувалися ретельно. Маслівські
реєстровці — підполковник
У Р К В . Го р б а ч , с т а р ш и й
прапорщик УРК А. Гирич
за допомогою лісничого

районного товариства УРК
упорядкували біля місцевого
ставу територію для його
встановлення.
І ось на Покрову біля
Маслівського СвятоМиколаївського храму, де
відбувалася посвята в козаки,
берегині, джури та лелі,

поважні Галина Іванюк та
Катерина Василенко, юні
Антон Онойко, Владислав
Онойко, Максим Животенко,
Владислав Осмолович,
Наталія Іванченко та
Оксана Харченко. А найпершим присягнув служити
Б о г у, н а р о д у Ук р а ї н и т а
Українському Реєстровому
Козацтву восьмикласник
місцевої школи Василь
Приймак, який активно
працював на впорядкуванні
місця встановлення козацького хреста.
Тут же генерал-лейтенант
УРК Яків Коваль оголосив накази Гетьмана УРК
про нагородження козацькими відзнаками: орденом
«Срібний козацький хрест»
ІІ ступеню – полковника
УРК М. Харченка, орденом
«Бронзовий козацький хрест»
ІІІ ступеню – підполковника
УРК В. Горбача та старшого
прапорщика УРК А. Гирича.
Грамотами Гетьмана УРК
нагороджено активістів
В. Марченка, О. П’яного,

Отаману Миронівського районного товариства УРК,
майору УРК П. Панікарському присвоєно чергове військове
козацьке звання «підполковник УРК».

козаків Миронівського районного осередку УРК В. Орла,
О. Орла, В. Гомонця та джуру
В. Приймака.
Отаману Миронівського
районного козацького
т о в а р и ст ва У РК , м а йо р у
УРК П. Панікарському та
його заступнику, майору
УРК В. Любчаку наказ а м и Го л о в н о г о о т а м а н а
Київського обласного
товариства УРК, генералполковника УРК Віктора
Книшева присвоєно чергове
військове козацьке звання
«підполковник УРК».

НА ПОКЛІННІЙ ГОРІ
Вічна пам’ять усім,
хто за рідну Вітчизну поліг.

На Поклінній горі
В перехресті століть
На жовтневій зорі
Хрест козацький стоїть.
Дань свята козакам
Буде вічна, так треба Стоїть хрест на віка,
Підпираючи небо.

Куліш смачніший із піснею

Потім колона козаків, берегинь, джур, лель та місцевих
мешканців і гостей прибула
на берег ставу. Там отець
Ярослав освятив установлений козацький хрест та
благословив присутніх. Понад
плесом лунали козацькі й
українські народні пісні
у виконанні хору берегинь
Маслівського козацького
осередку Миронівського
районного товариства УРК.
Після урочистостей усі
мали змогу скуштувати
козацького кулешу, що його
на живописному березі
ставу, неподалік історичного
п а г о р б у, д е в і д н и н і
височіє козацький хрест,
приготували реєстровці
П. Панікарський, В. Орел
та О. Орел у 70‑літровому
казані!

Відкриття пам’ятного козацького хреста реєстровцями Київщини на Поклінній горі
біля села Маслівка Миронівського району

C
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Яків КОВАЛЬ,
заступник голови
адміністрації гетьмана УРК
у Київському регіоні,
генерал-лейтенант УРК,
Київська область

Височіє, мов сокіл –
Широкії крила,
А може, то хлопці,
Що на небо злетіли.
Він живий, наче пам’ять,
І світить, як промінь,
Щоб надія людська
Не погасла ніколи.
Щоб завжди у дорозі
Було місце притулку,
Щоб знайшлася в негоду
Та рука порятунку.
І сюди прийдуть діти,
Щоб віддати салют.
Покладуть свіжі квіти
І… цукерку свою.
Олександр КАРПЕНКО,
наказний гетьман
Українського Реєстрового
Козацтва з суспільнополітичних питань

Пообіч мене, завше, як годиться,
Дарунок долі – шабля-молодиця				
			
Ю. Кириченко
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В осередках УРК

На Богом даній землі

У світлий день Покрови Пречистої Богородиці та всенародного свята — Дня українського козацтва — на березі Чорного
моря феодосійські реєстровці прийняли до своїх лав нове поповнення. Складання присяги — завжди хвилююча мить. Особливо
тут, на землях Феодосії, де в 1616 році козаки на чолі з Петром
Сагайдачним довели вірність клятві — до останнього подиху
служити Богу, народу, Україні. Вони захопили неприступну
фортецю Кафу та звільнили з рабства кілька тисяч християн.

Символічно, що саме в День Пресвятої Богородиці – покровительки козацтва в селищі Леніне у
храмі Іоанна Кронштадтського в урочистій обстановці було освячено козацький прапор Ленінського
районного козацького товариства УРК в АР Крим. У присутності великої кількості козаків і берегинь,
членів церковної громади й гостей святковий молебень та обряд освячення прапора провів отець
Ростислав, благословивши козаків – воїнів христових на добрі справи.

За віру православну

У храмі Миколи Чудотворця освячується козацький прапор

Реєстровців, майбутніх
козаків та гостей свята
урочисто привітав заступник
гетьмана УРК в АР☻Крим,
генерал-полковник☻УРК Ігор
Шеремет. Він натхненно
розповів про свято Покрови
Пречистої Богородиці та
славетну історію козацтва,
наголосив на відповідальності
новобранців перед Господом
Богом, українським народом
та козацьким товариством.

козацтва «Воля» Геннадій
Євстегнєєв та отаман «Союзу
Російського козацтва»
Володимир Білогорудов були
у захваті від ритуалу посвяти
в реєстровці та тієї атмосфери,
що панувала в ті хвилини.
Очільники тутешніх
реєстровців Едуард Білоусов та
Олександр Зубчик привітали
всіх зі святом. На урочистому
шикуванні кращих козаків
відзначено грамотами, подя-

Генерал-полковник УРК Ігор Шеремет і отець Богдан
(у центрі) із реєстровцями біля церкви Миколи Чудотворця

У церкві Миколи
Чудотворця, що знаходиться
на високому узбережжі
Феодосійської затоки,
в селищі Приморському,
відбулася святкова літургія,
після якої протоієрей,
отець Богдан Костенко
урочисто освятив знамено
Феодосійської організації
УРК. Священик у короткій,
але палкій промові закликав
феодосійських козаків робити
добрі справи в ім’я Господа
Бога та Вітчизни.
На урочистостях були
присутні гості містечка, козаки
Керченського та Ленінського
районних товариств УРК
на чолі з отаманами Едуардом
Білоусовим і Олександром
Зубчиком, а також представники інших козацьких
організацій, з якими ми тісно
співпрацюємо. Після заходів,
у дружній розмові, отаман
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ками, а новому поповненню
вручені козацькі універсали
та доведено наказ отамана
Феодосійської організації
УРК про їхні посади та
обов’язки.
У підготовці до свята
ініціативу та творчий підхід
проявив заступник отамана
Феодосійського товариства
УРК, майор УРК Олександр
Лупілін, який доклав
багато зусиль для виготовлення прапора козацької
організації, та надав суттєву
допомогу іншим товариствам
Українського Реєстрового
Козацтва.
Максим ГЕРАЩЕНКО,
заступник отамана
Феодосійського регіонального
товариства☻УРК,
підполковник УРК,
АР Крим
Фото автора

Кримські реєстровці вшановують пам’ять загиблих воїнів

Потім учасники зібрання
відправилися до пам’ятника
славним козакам і воїнам,
які в різні часи полягли на
полях битв за свою Вітчизну.

Варто зазначити, що монумент
було реставровано зусиллями
козаків і берегинь Ленінського
районного товариства УРК,
очолюваного полковником

УРК Олександром Зубчиком.
Під час громадянської
панахиди, що передувала освяченню меморіалу,
отець Ростислав відзначив,
що пам’ять про загиблих
повинна проявлятися не лише
у встановленні пам’ятників
і меморіальних дощок, а, в
першу чергу, в збереженні
православної віри, яку завжди
ревно захищали і за яку страждали наші благочестиві предки.
Тут же на заході нагородили достойників. За вагомий
особистий внесок у зміцнення
державної незалежності
Ук р а ї н и , в і д р о д ж е н н я
і с т о р и ч н и х , к у л ьт у р н и х ,
духовних і патріотичних
традицій українського народу,
зміцнення дружніх зв’язків
і співробітництва між народами козацькими відзнаками
нагороджені Наталія
Черескова, Віктор Ценовий і
Михайло Мальцев.
По заслузі – і честь!
Олеся ХОЛОДОВА,
начальник відділу зв’язків
зі ЗМІ, капітан УРК,
Феодосійський район,
АР Крим

Як реєстровці пластунам куліш варили

У с е л і Ку л и ч к і в , щ о
на Сокальщині, відбувся
козацько-пластунський захід
під назвою «Скарб нації».
Того погожого сонячного дня
зібралися діти Куличківської
та Червоноградської станиць
Н а ц і о н а л ь н о ї с к ау т с ь к о ї
організації України «Пласт»,
а також козаки-реєстровці
Сокальського та Жовківського
районів. Спочатку присутні
побували в церкві та взяли
участь у Службі Божій.
Після завершення літургії
отець Ігор благословив усіх
та запросив на місцевий
стадіон, де мало розпочатися
дійство. Стрункою колоною
пластуни разом із козаками
рушили на свято. На урочистому відкритті з вітальним
словом до присутніх звернувся отаман ПівнічноЗахідного міжрайонного
козацького товариства
УРК Олег Попруженко.
У своїй промові він зазначив: «Сучасні пластуни
є послідовниками козацьких пластунів‑розвідників.
У «Пласті» гартували свій
дух і тіло відомі борці за волю
України — Степан Бандера
та Роман Шухевич, які
віддали своє життя за кращу
долю народу. А сьогодні
настав час, коли потрібно
для України жити, творити
та самовіддано працювати,
щ о б з б у д у в а т и д у х о в н у,
економічно міцну державу».
Генерал-майор УРК Олег
Попруженко вручив грамоти
пластунам Куличківської та
Червоноградської станиць.

Отаман Сокальського районного товариства УРК, полковник УРК Василь Нідзвіцький
подарував скаутам образ
Пресвятої Богородиці, освячений на Покрову у храмі

частували всіх бажаючих
щойнозвареним кулешем.
А пластуни проводили свою
гру «Скарб Нації», змагалися на влучність у стрільбі
з пневматичної зброї тощо.

Генерал-майор УРК Олег Попруженко вручає козацькі
відзнаки пластунам Львівщини

Петра й Павла, що у Львові,
та книжки про видатних
українців. Учасників заходу
та гостей привітав голова міста
Великі Мости Ярослав Ройко.
Для підняття святкового
духу козацький гармаш
Мирон раз по раз стріляв
із гармати. А в той час
над стадіоном уже витав
приємний запах, поблизу
величезного казана юрмилася велика група людей. Це
реєстровці на чолі з отаманом
Жовківського районного
осередку УРК, полковником
УРК Олександром Вербилом

На завершення свята біля
ватри генерал-майор УРК Олег
Попруженко розповів про
сьогодення ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»,
а полковник УРК Олександр
Вербило — про його історію
та славні традиції.
«Попри те, що ми різні —
мета у нас одна», — дійшли
висновку учасники дійства,
яке всі запам’ятають надовго.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Львівська область
Фото автора

У тиші німій, що осліпла від страху,
Живим смолоскипом палав Василь Макух
Ю. Доценко
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МЕЖА ЛЮБОВІ
Усе свідоме життя Василя Макуха
було присвячено одній ідеї, одній
меті — здобуттю Свободи для свого
народу.
У 17 років він склав присягу вояка
Української Повстанської Армії. А потім
усе життя — в Мордовських таборах,
на поселенні та «волі», — не маючи
змоги зі зброєю відстоювати права
українців, Василь Макух дотримувався
10-и правил (Декалогу) Українського
націоналіста.
Саме в цих документах визначена
межа Любові до України: «Здобудеш
Українську Державу або загинеш
у боротьбі за Неї», «У цій боротьбі
не пожалію ні крови, ні життя й
буду битись до останнього віддиху й
остаточної перемоги над усіма ворогами України».
Чи не суперечить це постулатам
християнської моралі? Адже Василь
був віруючою людиною, залишався
за будь-яких умов практикуючим
християнином. У Євангелії від
Івана знаходимо відповідь: «Ніхто
більшої любові не має над ту, як хто
свою душу поклав би за друзів своїх»
(Ів. 15:13).
В УПА-Закерзоння розвідники з
групи «Завірюхи» називали Василя
«Микола», а він себе — «Микола
Христославенко». Може, тому Бог
зберіг йому життя тоді, коли, маючи
сім ран, зламану ногу, без належного лікування, пройшов шлях
багатолітнього в’язня сталінських
тюрем і таборів. Та, скоріше за все,
Всевишній призначив йому долю
СМОЛОСКИПА. 5 листопада
1968 року на Хрещатику в Києві
Василь Макух спалахнув живим
смолоскипом «… на знак протесту проти Радянської влади і
того, що на Україні <…> відсутня
справедливість і рівноправ’я
між українцями й росіянами.
Із цього приводу він надіслав
лист до Центрального Комітету
Комуністичної партії України», —
повідомив КДБ у листі до ЦК
КПУ1.
У наступному листі КДБ запевнив ЦК КПУ, що «Комітетом
держбезпеки при РМ УРСР спільно
з органами міліції приймаються
заходи по відвертанню поширення
відомостей про факт самоспалення
Макуха, змісту залишеного ним
листа, недопущення використання
того, що сталося, антирадянським
елементом у ворожих цілях, а також
попередження можливих небажаних
ексцесів під час похорону Макуха»2.

«Смолоскипи з людей… Живі
смолоскипи спалахнули на планеті.
Сайгон, Токіо, Москва, Київ, Прага,
Любляна… Страхітливо звичними
вже стали ці події, причина яких —
насильство. Світ одразу дізнався про
ці всі події, крім київської. Президент,
уряд ЧРСР, ЦК КПЧ віддали належне
пам’яті Яна Палаха. Жалобні то були
дні для чехів і словаків.
Та не те, що в наші дні, а навіть
1897 року царські сатрапи не могли
приховати від народу подвиг ув’язненої
української революціонерки Марії
Вітрової, яка в Петропавлівці облила
себе гасом і згоріла живцем.
5 листопада 1968 року в Києві,
на Хрещатику, палав живцем українець
Василь Макух. Та народ і сьогодні
нічого про це не знає»3.

Але суспільство існує за законами
Природи, а в Ній діє закон збереження: ніщо не зникає без сліду. Якщо
мав місце подвиг, то завжди знайдеться людина, яка про нього колись
розповість, як би не намагалися його
приховати.
Через сорок років від дня самоспалення Василя Макуха 5 листопада
2008 року в Донецьку відкрився музей

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ «УКРАЇНИ КОЗАЦЬКОЇ»!
На сторінках нашого часопису подається багато матеріалів із історії
України, що доволі неоднозначно сприймаються в суспільстві. Аби уникнути
непрофесійних суджень та необ’єктивних оцінок, газетні шпальти ми
надаємо фахівцям, які, ґрунтуючись на архівних документах, намагаються
максимально об’єктивно висвітлити ту чи іншу подію, чи історичну особу.
Серед таких – тема діяльності Української Повстанської Армії.
Нещодавно до редакційної бібліотеки «УК» потрапив збірник наукових
праць «Організація українських націоналістів і Українська Повстанська
Армія» (Київ, Наукова думка, 2005). У цьому, невеликому за обсягом
виданні, рекомендованому Інститутом історії України Національної академії
наук України, наводяться підсумкові тези, напрацьовані групою істориків,
утвореною при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, що
висвітлюють найбільш дискусійні аспекти історії цих організацій. Хочемо
порадити нашим читачам познайомитися з пропонованим виданням і
запрошуємо всіх небайдужих, учених-істориків, краєзнавців, очевидців узяти
участь у дискусії на сторінках «УК».
Редакція «УК»

«Смолоскип»,
присвячений Василеві
Макуху та
Олексі Гірнику.
Всеукраїнська
громадська
організація
інвалідів
«Чорнобиль- Василь Макух
Допомога»
(далі — ВГОІ) розмістила його у своєму
головному офісі.
Засновник музею — голова ВГОІ
Віктор Тупілко, колишній шахтар,
ліквідатор аварії на ЧАЕС, учасник
бойових дій, добре знав, що таке небезпека і як це бути під загрозою втрати
життя. Він розумів, що В. Макух і
О. Гірник мали надзвичайні причини
для самоспалення, бо людина
завжди намагається врятувати своє
життя.
В і к т о р Ту п і л к о ш у к а в
відповідь за тисячі кілометрів
від Донецька — на заході та
півдні України. Його цікавили
не лише епізоди з життя
В. Макуха й О. Гірника, а й
маловідомі сторінки історії
українців. Наочно він побачив
те, про що тільки здогадувався:
«Я пересвідчився, що багато
поколінь молоді нашого народу
виховували на брехні, з метою
знищити українців, переробивши
їх на мутантів із викривленою
нелюд-ською свідомістю і хибною
уя в о ю п р о з а г а л ь н о л ю д с ь к і
цінності. Москва майже повністю
винищила українців на сході
України, а в центрі й на заході
країни українці ще залишилися,
й вони — неупереджені свідки
правди».
Після кожної експедиції
В. Тупілка архів музею поповнювався новими документами та
особистими речами Василя Макуха
й Олекси Гірника.
Читаючи протоколи допитів,
доповідні записки, акти, складені
слідчими, згадується розповідь
Петра Григоренка: «Я досить
ковтнув застінків КҐБ. Я знаю, як тії
напівграмотні слідчі вчать мислити
в’язнів за допомогою неграмотних, але
маючих міцні кулаки тюремщиків»4.
«Грамотність» слідчих не приховаєш.
Дії ж міцних кулаків у протоколах,
звичайно, не фіксувалися. Проте
відчувається, що були позапротокольні
події. Несподівано називається
справжнє прізвище Василя, і він
починає давати про себе правдиву
інформацію: ім’я, прізвище, звідки
родом, про втечу з військкомату та
свою зброю.
На жаль, нам поки що не вдалося
знайти документи, пов’язані з
діяльністю Василя Макуха після
звільнення й повернення в Україну. Але
й того, що є в архіві музею «Смолоскип»,
достатньо, щоб зрозуміти: Василь
Макух — Людина, якій було тісно
у своєму часі. Він сягав думками далі.
На початку 1968 українська
національна справа була актуальною
темою на сторінках західної преси.
Причина цього — опір наших молодих діячів культури на батьківщині,
книги В. Чорновола («Лихо з розуму»)
й І.Дзюби («Інтернаціоналізм чи
русифікація?») та інші матеріали,
що прийшли з України й були відомі
на Заході. Згодом цьому сприяли
відомості про роль П. Шелеста5 у справі

Чехословаччини: П. Шелест домагався репресій проти чехів і словаків,
боячися, що залишення чехословацького експерименту «безкарним»
заохотить українців піти за їхнім
прикладом. Однак інші, для Заходу
важливіші події відсунули в тінь те, що
діялося в Україні.
Кульмінаційним пунктом «бурхливого» 1968 року стала окупація
Чехословаччини з усіма її наслідками —
московською загрозою для Румунії,
Югославії й Західної Німеччини.
Москва вважала, що СРСР може
втручатися у внутрішні справи країн
Варшавського договору, що її сфера
впливу є «табу» для Заходу, але сфера
впливу останнього може бути предметом експансії, хоч би у випадку так
званих «визвольних воєн».
У той час серед політиків був поширеним погляд, що Заходу нічого іншого
не лишається, як іти на домовленість з
СРСР. Але якою ціною? Якщо ціною
узаконення «поділу світу» на сфери
впливу, то це був би величезний удар
по всіх поневолених Москвою народах! Україна також опинилася б у цій
уже не фактичній, а визнаній Заходом,
російській сфері впливу…
Василь Макух передбачав такий
перебіг подій і не помилився.
11–16 листопада 1968 року на 5-му
з’їзді Об’єднаної польської робочої
партії у Варшаві Леонід Брежнєв саме
так обґрунтував уведення в серпні
військ країн Варшавського договору
в Чехословаччину. Цю заяву західні
політики й громадські діячі назвали
Доктриною обмеженого суверенітету
(«доктриною Брежнєва»).
Для В. Макуха мовчання в цій
ситуації означало зраду. Єдиним засобом привернути увагу народів світу
до загрози узаконення поневолення,
голосно, на весь світ виголосити
протест він обрав самоспалення
у столиці, коли там зберуться представники багатьох країн із нагоди
визволення Києва 6-го листопада 1943 року та чергової річниці
Жовтневої революції.
Останніми словами Василя Макуха
була відповідь на питання лікаря:
«Навіщо ви це зробили? Адже ніхто
так і не дізнається про вас!»
— Зате мій син знає! Я — не мовчав!..»
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького обласного
відділу Союзу українок,
член НСЖУ
Архів СБУ. – Оп. 2 (1971). –
№ 5. Арк. 24–25
2
Архів СБУ.– Оп. 1 (1971). –
№ 10. Арк. 43
3
УС Б У у Л ь в і в с ь к і й о б л .
Архівна кримінальна справа
№П-28461. – С. 102
4
Гр и г о р е н к о П е т р о . « Щ е
одне каяття в Совєтському
Союзі…»//Свобода. — 1978. —
15 квітня.
5
Шелест Петро — Перший секретар ЦК КП України (1963–1972).
1

Господь послав
Тебе, кроткого пророка
Т. Шевченко
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До 180-річчя від дня народження Марка Вовчка

Козацька краса
у творах Золотослівниці
ПРО АВТОРА
Мирослава Зайко, літературно-музична лектриса, мистецька виконавиця літературних читань,
дописувачка до газет із культурологічних питань, пенсіонерка після ДМШ, авторка словника
«Український лексикон», літературно-музичних альбомів: «Шевченко і музика», «Образи природи
у фортепіанній музиці», «Казкові образи у фортепіанній музиці» та ін. Закохана в красу мови
Золотослівниці Марковички. Записала на аудіо диск усне мистецьке виконання оповідання «Максим
Гримач» і розіслала на обласні радіостудії України до 180-річної дати Марка Вовчка.

К о л и с ь з а п и т а в І . Ту р г е н є в
у Т. Шевченка, які українські твори
брати для перекладу на російську
мову: «Марковички! Тільки одна вона
володіє нашою мовою!», — жваво
відказав Шевченко. Просив листовно
Шевченка Опанас Маркович (от тому
вона й Марковичка), чи не візьметься
він за редакторство творів його
дружини, на що той відповів: «Як
можна до них торкатися? Це для мене
самого джерело істини і краси!»
Отже, шановні читачі «України
козацької» самі й переконуйтеся! Ніж
говорити про красу пісні, краще саму
пісню заспівати. Ніж говорити про
красу мови Марковички, краще саму
її мову вголос озвучити!
«Не за вас се діялося, давно-о колись,
як ще панували на Україні удвійці
Польща і Московщина. Московщина
обладувала сьогобочною (тобто
Лівобережною). Саме проти Черкас
нижче Домонтова сидів хутором
над Дніпром козак Максим Гримач.
Багатир був! Ходив у жупанах та
в оксамитах, та в сап’янцях… А такий
був: нехай тільки станеться кому з
нашого села пригода лиха — головою
ляже, а вирятує. Колись-то шляхтич
да зайняв козаче поле, то він і хату
його спалив, і попіл розвіяв, і самого
аж за Дніпро потурив! Отакий! Страх
не любив ляхів!
…Найчастіше припливав Дніпром
(до його дочки) молодий козак Семен,
уродливий парубок, хиткий як очеретина, а сміливий як сокіл! А очі, — і без
мови говорять! І щиро покохала його
наша гордовитая Катря… Не плаває
Семен Дніпром — літає! А Данило Гурч,
таки з козаків був, жив собі паном,
мав свій хутір і степи, і поле, тільки
що ходив у свиті та в сивій шапці, —
не хотів у панське вбиратись. Крамарі
йому й кажуть: «Коли б ти, братику
Даниле, да закинув би оту свиту,
а ходив би у жупані!»
…Данило яросливий був, що боже
борони! Як розлютиться на крамарів,
то йому огневі іскри з очей скачуть!
А був хороший із себе: високе чоло
гетьманське, брови так і говорять! Карі
очі ясні як зорі! І всміхнеться, було,
ласкаво, да разом і гордо, і смутно, що
аж за серце вколупне… Страх не любив
ляхів! Боже святий!
…Жив у нашому селі козак Задорожко
із жінкою. Дав їм господь виховати собі
сина — як сокола. Тимішем звали.
Такий же то виріс із його козак хороший! Що до коня, що до зброї, що
до звичаїв, мовляв, лицарських! А що ж
і дома щира була в його душа до всіх!
Батька й матір поважав, шанував
сказати. Старі не натішаться, не нарадуються своєю дитиною та дякують
Господові.
…Стали ми із старшим братом чумакувати. Грицько був парубок високий,
чорнявий, кароокий — парубок як
орел!.. Добре співав! Як, було, заспіває

Нечая, то так і здається, що ось-ось
козаки вийдуть!
…Як іти з нашого села у Крим,
то треба переходити Кумиці, козаче
село, велике аж на двох горах, дві
церкви муровані, річка; хати всі нові,
коло кожної красний-прекрасний
вишник. Славне село! Жив у тому селі
козак Хмара, багатир був! Що в його
поля, що худоби, що всякого добра!»
Але ви, шановні читачі «України
козацької», ще не бачили, не знаєте
нашого Кохана… «Сього козака, всі
замолоду поважали. Як парубкував, —
поведе чорними бровами — дівчата
сохнуть.

Село на нашій Україні —
неначе писанка село …
Зеленим гаєм поросло,
цвітуть сади, біліють хати…
І сині гори за Дніпром,
сам бог витає над селом…»
Хто ж то назвав українське село
писанкою?
От і не скажу! Самі, шановні читачі,
пригадайте! З давніх-давен на Україні
стояв хутір, а в тому хуторі проживав
козак Данило Чабан із жінкою та
дітьми, а відомо, що, де оселиться
українець із українкою, там зацвіте
вишневий садок коло білої хатини,
зарясніють усякі квіти, простеляться

А тепер як пристарівсь, моргне
сивим усом — перший чоловік у селі
Кохан! Якби ви на його глянули! Що
ті пани ваші міські! Горобці ошпарені!
Сей як вийде, кажу вам, — високий
сивий та усатий у чорній свиті, а пояс
червоний, шапка сива, виступка
козацька настояща, ще давніх козаків!
Чимало по селі старих людей ходить?
А сього, як гетьмана, зараз узриш!
І він підніме шапку, хоч би й малій
дитині … Прийшли до його свати
від панського. А Кохан як розлютиться! «У мене дочка козацького
роду! Не оддам за панського! Чи ж
мені, да ще із сивою головою чесний
козацький рід зневажати? Козацький
рід переводити, як погану жидівську
віру? Нема в світі понад козаків!»
А сама стелю підпирає; випроставсь,
і очі світять, і голос дзвенить, — аж
помолодшав, наче на турка йде!
«Відкупляйся, козаче, од пана! Отоді
й присилай сватів! Дочка Марта дожидатиме, молода ще».
«На Україні не в дивовижу могутня
козацька краса, то й виріс Остап мужнім
козаком, а як їхав вороним конем —
дивитися було мило… Із Туреччини
повернувся Остап отаманом в Україну
з козачеством ще й із дівчиною —
невільничою, яку визволив.

криві стежечки по степу да розляжуться
мелодійні пісні. Може, Вам, шановний
читачу, доводилося коли Слободянські
сторони переїздити? Я ж у слободі
родилася — П’ ятигір, бо наша слобода
на п’яти горах стоїть крейдяних…
Межи білих хаток цвіте вишня рясна,
тонковерха тополя листям шелестить…
Наша хата стояла на шпилечку… Було
вийду, сяду на призьбі, прислухаюся–
придивляюся. Вечір тихий, сонечко
за гору пада, блищить вода червоно й
тихо леліє — не ропче. Коло кожної
хати гомін чути, там череду з паші
женуть, там коваль кує, а там — пісень
співають. Садок вишневий коло хати,
хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з
плугами йдуть, співають ідучи дівчата,
а матері вечерять ждуть.
Висипались зорі золоті, ясен місяць
зійшов, — і все те у прозорій воді заблищало; защебетав соловейко…
Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих!
От і розберіться, шановні читачі
«України козацької», де тут Шевченко,
а де Марковичка.
А які прізвища вона познаходила
в селах для своїх персонажів! Юхим
Чабан, Микита Румай, Кирило Совтир,
Явтух Товстодуб, Свирид Костомаха,
Павло Чорнокрил, Петро Шостозуб,

Марко Вовчок

Семен Ворошило, Тиміш Задорожко,
Опанас Бобрик, Семен Бруй, Андрій
Крук, Данило Гурч, Тарас Книш!
А що тепер на Україні, та й на самому
Запорожжі? Самі Ігорі да Віктори,
да Льоні, да Серьожі, Паші-Саші, МішіГріші. Де ж тут могутня краса козацька?
Краса полягає в імені, а ймення
виражає єство! То й не дивно, що тих
Данилів, Юхимів, Пилипів, Остапів,
Прокопів, Яковів козачки любили.
Сама молоденька вродлива Маруся
Вілінська полюбила Опанаса та й стала
Марковичкою.
А були ж козачки, які гинули
за своїм коханим соколом. Певне
чимось вирізнявсь бідний кріпак
Іван Золотаренко, що його покохала
багачка — вільна козачка Олеся! Ще
й мала мужність відстоювати свого
коханого перед вільним парубоцтвом.
«А Катря, дочка багатого козака,
не бачить закоханих поглядів парубоцьких, що палко за нею пильнують,
не ваблять її веселі вечорниці дівочі…
Семенові сорочку мережить. А Семен
хоч і наймит, та високі хвилі Дніпрові
його човен аж до місяця піднімають,
от-от лиш не схопить його. Як не кохати
такого сміливого сокола?
Скресла крига, пройшла. Шумить
Дніпро, чорніє й сивіє, хвилями
в береги плеще. Зацвіли вишні, закували зозулі красно в садочку! Послався
зелений барвінок, голубо зацвів;
червоніє зірка; повився горобиний
горошок, вовча ступа широке листя
розстелила; розкинувся по землі синій
ряст, розрослася рута зелена.
Поміж тим квітом сама як найкраща
квітка походжає Катря, походжає та з
синього Дніпра ясних очей не зводить.
А тільки зійде місяць та посипле
іскорцями в темну воду, Катря вже й
на березі Дніпра. Пильно дивиться
вона, придивляється, чи не пливе
хибкий човен, чи не править ним
сміливий та любий козак? Боже, боже
що та любов може!»
А котрий би сучасний Вітя, Мітя,
Паша-Саша не хотів би, щоби незалежна
дівчина козацького роду його щиро
покохала за очі козацькії, чорні брови,
стан гнучкий, сміливість соколину,
за погляд ясний, за мову говірливу.
І козачий хутір, і село козаче, бо були
й панські села, і поле козаче, і пасіка
козача, і шапка козача.
У ХІХ ст. жінки-письменниці прибирали собі творчі псевдоніми: Ганна
Барвінок, Олена Пчілка, Леся Українка,
Дніпрова Чайка, Жорж Санд, Марко
Вовчок. Отака вона — українська
письменниця російського походження
з орловської губернії Марія Вілінська,
поетичну прозу якої треба читати
вголос, бо вона Золотослівниця!
Мирослава ЗАЙКО,
мовознавець, лектор, культуролог,
м. Заліщики,
Тернопільська область

О, як же ти не вмерла, Україно?! Бо скільки ж то зловісницька мета
Звела людей, приречених безвинно, – й ніхто за це нікого не спитав
П. Біба
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(Закінчення.
Початок у №№ 19-20)
У вересні 1920 р. становище
червоних на Донеччині ще
більше ускладнюється. Це
ми бачимо з «Огляду воєнних
дій із бандами Махна, що
оперують у межах Донецької
губернії», підготовленого
для вищого більшовицького
керівництва:

У іншому інформзведенні
Донецького губуправління
міліції кінця вересня 1920 р.
з Луганська бачимо ще ряд
аспектів протистояння
повстанського руху махновців
комуністичному режиму:
«… Ненормальне постачання
робітникам продовольства,
робочого одягу та інших
предметів першої необхідності

Робота з проведення
розверстки в деяких районах
абсолютно припинилася. І
не тільки заготівля, але навіть
вивіз заготовлених продуктів
до залізничних вантажних пунктів паралізовані
через господарювання
банд, які поруч із побиттям продпрацівників
пограбували раніше

До 125-річчя від дня народження Нестора Махна

У МАХНОВСЬКІМ

КОРОЛІВСТВІ

…Очевидно, бандити, координуючи свої дії, вирішили
повести широкий наступ
на південь. На лівому
фланзі діяли головні сили
Махна… Правий фланг
протягався до Голої Долини
(за 20 верст північно-західніше
Слов’янська) — його очолював
Савонов, який кидався з велетенською люттю та завзяттям
на наші незначні частини.
Завдання цієї банди було
зайняти станцію Лиман.
…Не маючи ясного уявлення
про противника, неможливо
було правильно зосередити
сили, і наші частини були
розпорошені на дрібні загони
та, безумовно, слугували
базою постачання зброї й
патронів для банд. З іншого
боку, швидке просування
банд паралізувало нашу
розвідку, яка майже кожну
годину давала суперечливі
відомості.
…Банди проявляють посилену ініціативу, вступаючи
у відкритий бій із нашими
частинами. За два дні —
на 14 і 15 вересня — боротьба
з бандитизмом у цьому
районі прийняла жорстокий характер. За останніми
відомостями зі Слов’янського
району, банда Шаповалова
групується в трьох селах —
Ямпіль, Попівка і Торське;
ними проведена мобілізація
в цих селах. Ціль наступу,
ймовірно, — на Лиман, який
вони давно осаджують із
різних боків.
…Донецький басейн перетворився на суцільний
внутрішній фронт, боротьба з
бандитизмом ускладнюється
з кожним днем… Гідра
партизанщини, куркульства, білогвардійщини,
яка зачаїлася, сторожко
прислухається й напружено
слідкує за ходом операції під
Луганськом, де вирішувалася
доля ядра бандитизму.
…Умови боротьби зовсім
не сприяють швидкому й остаточному успіху. Бандит Махно
й оточуюча його зграя встигли
за два роки операцій в Україні
наспеціалізуватися й засвоїти
свої прийоми й методи
розбійничого розгулу й бути
невловимими, пересуваючись
як метеор, завдяки награбованим тачанкам і кращим
селянським коням. Масовий
к ур ку ль ськ ий шпі он а ж і
співчуття бандитам ускладнюють умови боротьби».

створюють серед робітників
занепадницькі настрої,
падіння працездатності,
ремствування й невдоволення,
масовий вихід з партії тих, які
записалися в неї не так давно,
і навіть у деяких випадках
призводить до страйків.
…Море бандитизму, схвильоване останнім походом
головних сил Махна через
ус ю Д о н е ц ь к у г у б е р н і ю ,
вкрай ускладнило становище.
Настрій селян тривожний, і
ставлення до соввлади явно
вороже. Факти свідчать про
те, що банди Махна користуються співчуттям із боку
селянства…
…Совєтські службовці —
у більшості випадків гнила
інтелігенція — до совєтської
влади і компартії ставиться
байдуже, здебільшого вороже.
Працюють не за совість,
а за страх і пайок. Необхідна
ретельна фільтрація.
…Агентами Махна,
Шаповалова… розкидається
маса відозв, звернень,
листівок, брошур і т. п., … через
це й невиконання розверстки… Відбуваються селянські
повстання, які почастішали
останнім часом у зв’язку з
тероризуванням майже всієї
Донецької губернії бандами.
…Бандитизм за останні
півмісяця прийняв різкі
форми й лютий характер,
перетворивши Донецьку
губернію в суцільний вулкан
бандитизму.

заготовлені й призначені
для відправки продовольчі
припаси.
…Після відступу банд Махна
зі Старобільська залишилася
страхітлива картина розгрому
всіх совєтських установ і

…Ось та спадщина, яка
залишена бандитами в тих
місцях, де вони прокотилися.
З інших районів відомостей
поки що не отримано, але,
судячи по Старобільському
району, можна уявити, що
там творилося. Все, що було
створено наполегливою непосильною працею — зруйноване
й розгромлене. Для того, щоб
створити і знову налагодити
повітовий апарат і навіть
губернію, буде потрібно ще
більше зусиль і енергії, і поки
господарюють банди, поки вони
будуть існувати, будь-яка робота
неможлива й безрезультативна».
Запеклий повстанський
рух здебільшого махновського забарвлення панував
на Донеччині і в наступні
місяці. Це видно з цілком
таємного інформбюлетеня
№ 13 Центрального управління
Надзвичайних Комісій (чека)
при Раднаркомі України
за грудень 1920 р.:
«Настрій населення
Донецької губернії далеко
незадовільний. …Проведення
розверстки в деяких районах
стало майже не можливим…

Гроші Махновської республіки

дикого звіриного пориву банд.
Під час нашого прибуття
в Старобільськ у місті панувало цілковите безвладдя.
Усі установи розгромлені,
телеграфна станція й
апарати цілком знищені,
електростанція пошкоджена,
побиті й поламані меблі…
Совєтські працівники і
члени місцевої організації
КП (б)У розбіглися: з усієї
організації, в якій нараховувалося до 200 членів, зараз
зареєстровано лише 50 чол.,
про інших відомостей немає.
У пограбуваннях брало участь
здебільшого місцеве населення. …Райвиконкоми й
міліція розбіглися, боячись
повернутися на свої місця
навіть після відходу банд.

Нестор Махно разом із вояками повстанської армії

Селянство під впливом агітації
махновських банд до розверстки ставиться вороже,
неодноразові випадки убивств
продпрацівників… У деяких
районах махновський вплив
настільки сильний, що
будь-яка робота компартії
зовсім не мислима. По селах
махновці відкрито виступають
на мітингах і користуються
у селян великим успіхом.
…Під впливом махновської
агітації селянство відмовляється приймати грошові знаки
РСФСР останнього випуску,
мотивуючи це тим, що це гроші
«комуністичні», а їм потрібні
«радянські»… Спекуляція
ведеться тільки на думські і
миколаївські гроші. Совєтський
рубль ніякої ціни не має.

Настрій робітників теж бажає
бути кращим… Нерегулярне
постачання робітників
продуктами, до того ж вони
є неякісними; відсутність
взуття, одягу, агітація анархомахновців, меншовиків та
інших ворожих елементів
створюють здебільшого важку
атмосферу невдоволення,
нарікань і ремствувань.
…У Каменській волості
Старобільського повіту
у слободі Ново-Біляївка спалахнуло повстання селян, яке
тривало одну добу. Повстало
400 чоловік, здебільшого
бідняки й середняки.
Керівників повстання не було.
…Ліквідацію повстання проводив 56-й полк ВНУС. Жертв
з обох боків — 61 чоловік.
Арештовано 21 активних
учасників повстання».
Проблема боротьби з
Махном увесь час знаходилася в центрі уваги червоної
Москви та більшовицького
ватажка Леніна. На початку
1921 р. він у записці заступнику голови Реввійськради
Ефраїму Склянському категорично вимагав остаточної
ліквідації Махна: «Треба
щоденно у хвіст і гриву гнати
(і бити, і драти) Главкома й
Фрунзе, щоб добили й піймали
Антонова й Махна». В іншій
записці Ленін уїдливо докоряє
своїм соратникам: «Політикою
ми зайняті, а Махна оточити
не зуміли».
6 лютого 1921 р. роздратований вождь у який уже раз
направляє Склянському телеграму з гострими докорами:
«… ще одне попередження.
Наше військове командування ганебно провалилося,
випустивши Махна (незважаючи на гігантську перевагу
сил і суворі накази піймати),
і тепер ще більш ганебно
провалюється, не уміючи
роздавити жменьку бандитів…
Як використовується надійна
кіннота? Бронепоїзди?
Панцерники? Аероплани? Як
і скільки їх використовується?
І хліб, і дрова – все гине через
банди, а ми маємо мільйонну
армію».
Отже, навіть вищенаведені
архівні матеріали переконливо свідчать про велетенську
підтримку селянством і навіть
робітництвом Донеччини й
Харківщини махновського
п о в с т а н с ь к о г о р у х у. Д і ї
десятків великих і дрібних
махновських загонів, які
контролювали свої території,
часті рейди основних сил
Повстанської армії Махна
Донеччиною й Харківщиною,
загальне прагнення більшості
тутешнього населення до волі,
стихійного козацького самоврядування та знищення
комуністичного окупаційного
режиму й творило державу
Махновію, чи пак «Махновське
королівство», на теренах
Східної України. Як і в кожній
класичній державі, її основою була власна народна
армія. Народилася Махновія
в р е з у л ьт а т і в и з в о л ь н о ї
війни проти більшовизму та
радянської окупації, тож і мала
переважно мілітарний характер,
не встигнувши еволюціонувати
до більш розвинених форм.
Олександр ІСАЄНКО,
історик,
Харківська область

Ленін – антихрист явився, мій сину, а ти проти мене.
Треба боротися: ворог явився
П. Тичина
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До 80-ї річниці Голодомору в Україні

Пам’ять
На Сумщині, у старовинному козацькому
місті Лебедин, після 20-річних домагань,
встановлено пам’ятник закатованим тут
за наказом Петра І понад 900 козакаммазепинцям. Пам’ятний курган із сірим
гранітним хрестом поставлено перед входом
до Мироносицького кладовища, поблизу
якого в 1708-09 рр. було поховано сотні
страчених українських козаків.

ПАМ’ЯТНИК

КОЗАКАММАЗЕПИНЦЯМ

Встановлення пам’ятника здійснене
з ініціативи та стараннями почесного
громадянина Лебедина, письменника,
краєзнавця, історика та етнографа Бориса
Ткаченка та його сина, колишнього
голови Лебединської райдержадміністрації
Максима Ткаченка. Освячення пам’ятного
хреста та невеличкої каплички здійснило
місцеве духовенство УПЦ, яке відслужило
на місці події панахиду за загиблими 305
років тому українськими козаками.
На цьому місці майже 250 років знаходилася «Могила гетьманців», у якій було
поховано понад 900 козаків-мазепинців,
жорстоко закатованих протягом 25 листопада - 26 грудня 1708 року в центрі міста,
на майдані біля церкви Преображіння
Господнього. У ті часи в Лебедині знаходилася ставка Петра І. За його наказом
князь Меншиков чинив тут слідство й суд
над козаками та місцевими мешканцями,
які підтримували гетьмана Мазепу під
час війни зі шведами. Прізвища загиблих
у Лебедині та їх точна кількість, дотепер
остаточно не встановлені. Проте всі відомі
джерела повідомляють, що саме тут було
піддано нелюдським тортурам і знищено
понад 900 козаків.
На місці поховань було заборонено
ставити хреста та наказано закопувати
дохлу худобу. Пізніше цю місціну назвали
«Гетьманським кладовищем», а лебединці
насипали в пам’ять про полеглих високу
могилу, доглядали її, правили тут панахиди, саджали квіти. До революції на
ній були хрест і огорожа. У радянські
часи вона була зруйнована, і лише тепер
тамтешнім патріотам таки вдалося встановити пам’ятник закатованим борцям за
волю України.
«Місцева громада не полишає надій,
що в центрі Лебедина, на місці катувань і
страт українських козаків, також буде встановлено пам’ятник», - повідомив Борис
Ткаченко.
Народна артистка України Оксана Білозір
у своєму привітанні написала: «Я щаслива
за відмолені нескорені душі козацькі!
Царство Небесне і вічная пам’ять! Маємо
ще один маршрут, куди хочеться поїхати,
щоб помолитися і схилити свою голову».
Це місце, як і Берестечко, є священним
у нашій історії. Сподіваюся, що сюди
будуть здійснюватися загальнонаціональні
прощі-паломництва.
Сергій ШУМИЛО, історик,
Лебедин-Київ

ПРО СПРОТИВ ГОЛОДОМОРУ
забрані коні бандою, яка базується
нібито в Теплянських лісах і має
кулемети. А в Барвінковому через
Бажання скорішої переміни
невдоволення хлібозаготівлями
влади дуже поширилося в 1929 році
начебто вирізана комуна
серед широких мас населення. Ці
в 350 чоловік. Дехто згарячу проговонастрої були, безумовно, відомі й
рювався: «Коли хлібозаготівля зачепе
Ізюмському ДПУ: «Нами зафиксисередняків, тоді я зберу банду і почну
рованы много случаев антисоветских
работать». У цей час масово пошитолков середнячества и открытых
рюються по селах анонімні листи з
выступлений, в которых высказывапогрозами, адресованими членам
лась ярая вражда к Советской власти
хлібозаготівельних комісій. На дверях
и Партии, упадничество, желание
багатьох сільрад з’являються листівки
войны».
«Долой Соввласть». Назрівало масове
Селянин прагматично міркував:
селянське повстання.
«Неправильно все робиться. З
Із зведених відомостей
одного боку, війни не хочеться, а з
інформаційної групи Наркомзему
іншого — війна б не помішала», бо
УСРР про опір селян колективізації
«Селяни чекають війни, тільки що —
на Куп’янщині (1930 р.): «У деяких
так і буде повстання».
місцях тривають далі випадки
Найменше загострення міжнародрозбору коней із колгоспів,
ної ситуації з перебільшеною
невихід на роботу, підпали,
надією та радістю сприймалося
постріли у вікна і навіть
в Ізюмському окрузі. Коли
озброєні сутички і масовий
виник конфлікт між СРСР та
опір представникам влади».
Китаєм через КВЖД, то селяни
Про рішучий спротив селян
між собою говорили: «Хоча б
радянській владі згадує у своїх
скоріше Китай наступав» або
мемуарах Перший секретар
«Хоча б поскоріше під Китай.
ЦК КПУ П. Ю. Шелест, який
Ми б йому допомогли. Нічого,
у 1928–1929 рр. працював
що ми будемо в комуні. Коли
у Борівському районі секребуде війна, як дадуть нам зброю,
тарем райкому комсомолу:
то ми все одно повернемо її
«В одній із сутичок з бандою
проти комуністів».
в лісовому масиві над річкою
Навіть бідняки обурено
Оскіл у перестрілці було вбито
закликали: «Давай війну! Ми
двох наших комсомольців,
покажемо радянській владі,
яких ми поховали з почестями.
як забирати у нас хліб». Інші
…Через деякий проміжок
заявляли: «Нам і лісу вистачить,
часу при трагічних обставиа на війну не підемо», натякаючи
нах загинув ще один активіст,
цим, що у випадку війни підуть
а другий був поранений. Цей
у антирадянські повстанські
випадок стався за таких обстазагони в ліс. Більшість селянства
вин: ми, 5 чоловік, поїхали
вважала: «Тільки війна — ми
в с.Нижня Солона «прововідразу в ліс!».
дити колективізацію». Після
Терпець народу вже вривався:
проведеної вдень роботи ми
«Ці дармоїди розорили нас ні
побоювались ночувати будь-де
за що, ні про що, і самі нічого
і вирішили залишитись на ніч
не зуміли зробити. Хоча б
у сільраді. Пізно вночі, коли ми
хто-небудь з других народів
спали, мене розбудив різкий
розбив цю сволоту, може, хоч
Члени антирадянської національно-повстанської запах чадного диму. Вогонь
тоді б було краще?»
Не дочекавшись визволення організації, яка діяла на Борівщині в 1933 році уже «лизав» стелю. Ми кинувід комуністичного рабства з Китаю, то уповноваженого райвиконкому лись до вхідних дверей, але знадвору
населення звернуло свої погляди по хлібозаготівлі Чухіля розірву їх було зачинено. Тоді, відчинивши
зі сходу на захід і стало покла- на шматки. Вгризуся в груди і буду віконниці, ми намагались вискочити
у вікно, але побачили, що біля них
дати перебільшені надії тепер уже гризти зубами».
на Польщу: «Я чув із достовірних
Масовий спротив і активні заво- маячать людські постаті з сокирами
джерел, що Польща знову висуває рушення всього населення в ті роки в руках. Зрозуміли трагізм ситуації,
СРСР свої вимоги про очищення були непоодиноким явищем у селах в яку потрапили. Почали стріляти
території України. Чого так довго на сході Харківщини. На жаль, у вікна, і вже здавалось, що шлях
ця Польща вовтузиться, пора їй тема опору майже не висвітлена вільний. Але як тільки двоє наших
уже починати воювати, так як при в історичній літературі. Однак про товаришів стрибнули у вікно, то один
таких порядках, як у нас, зараз ніяк бунти й протести селян ідеться відразу ж загинув під сокирами,
не можна жити».
м а й ж е в к о ж н о м у д о к у м е н т і інший — лишився калікою на все
ДПУ. Розлючені селяни вдава- життя. Ми троє врятувалися тільки
БІДА ОДНА — ЗБРОЇ МАЛО
лися й до здійснення актів помсти тому, що на постріли наспіли наші
Заклики до спротиву все частіше щ о д о п р е д с т а в н и к і в в л а д и : товариші».
Народний опір часто набував
лунали в 1929 р. у середовищі селян- « С о п р о т и в л е н и е к у л а ч е с т в а
ства: «Давити їх пора й не давати доходит до открытых выступле- насильницьких форм. Мали місце
їм нічого», «Потрібно вирізати цих ний и покушений на работников випадки вбивств офіційних осіб.
покидьків усіх до одного», «Треба цю по хлебозаготовке»: в Червоному Комуністів влада попереджувала
сволоту перечистити й перебити всіх О с к о л і с т р і л я л и і з г в и н т і в к и про необхідність «триматися подалі
комуністів, а то вони нам не дадуть в уповноваженого райвиконкому від відчинених дверей» і не вихожити. Біда одна — зброї мало. Що по хлібозаготівлям Загоруйка. дити на вулицю після настання
б там не було, треба вирізати цю Селянин Пономаренко кинувся з темряви. «Червоний півень» у ті роки
сокирою на членів комісії, бажа- часто відвідував колгоспні будівлі,
смердючу владу».
ДПУ також зазначає, що для ючи їх зарубати. Стріляли у вікно сільраду та хати особливо ненависних
з а л я к у в а н н я м і с ц е в о ї в л а д и вчительки Карамушки, яка активно активістів.
«Бабські бунти» (волинки) були
п о ш и р ю є т ь с я в с е л а х о к р у г у відбирала хліб у селян. Дубовик
підкидання антирадянських відозв напав на членів сільради з вилами. найбільш своєрідною формою опору
і анонімок «погромного харак- Селянка з ножем у руках прогнала колективізації. Саме такими були
масові повстання жінок в с.Загризове
теру», писаних від руки друкованим комісію хлібозаготівель.
ДПУ вже з середини літа 1929 р. Сеньківського району, Борова і
шрифтом: «Дорогі товариші, чи
не час нам дати відсіч. Я думаю, б’є на сполох: «За последнее время Чернещина Борівського району та
повинен лопнути терпець. Вставай отмечаем усиление слухов, распро- сотнях інших.
проти нової кабали! Геть радянських страняемых о наличии банд, а также
(Далі буде)
тиранів! Геть голодний п’ятирічний отдельные разговоры о необходиплан! Геть обман народу! Геть голодну мости организации банд». Скрізь
Лесь ІСАЇВ, історик,
смерть! Бий, губи лицемірів прокля- по округу з’явилися тривожні чутки,
що в Червоному Осколі з пасовища
Харківщина
тих! Не щадіть ворога!»
(Продовження. Початок №№ 17–18)

На Харківщині визрівала нова
Коліївщина. Настрої населення
стали войовничими, люди почали
втрачати страх перед комуністичною
системою. Старші селяни турбувалися: «Чого це молоді хлопці нічого
не кажуть і сидять склавши руки.
Я старий, і то відразу б узяв гвинтівку
і пішов би помагати. Останній шмат
хліба, й той забирають». Їм стиха
відповідали: «Треба тільки вівчаря
хорошого зараз, то підуть усією
отарою, і робочі, і селяни».
Кучер Михайло з Нової Олександрії
в 1930 р. привселюдно обурювався:
«Забирають усе, душать. Дихати
нічим. Один вихід: сідлати коня,
брати гвинтівку й організовувати
банду та бити гадів, як били
в 1919 році. Якщо ж це вдасться,

Вийшли ми, холопче, з кріпкого роду
десь у якомусь коліні
П. Перебийніс

№ 21-22 (211-212) листопад 2013 р.

14
(Закінчення.
Початок у №№ 15–20)
***
Щойно закінчився поєдинок, спочатку почулося
часте:
— Гайда! Гайда! Гайда!
А перед самісіньким
зіткненням із московським військом переросло
в протяжне:
— Гур-р-ра-а-а-а-а-а-а!!!

серцевина руського війська,
недарма вона розташовувалася
ліворуч від центру. Неподалік
від свого ватажка билися його
вої з московськими боярами.
Десь тут повинен бути Великий
князь Димитрій. Аж ось він,
одесну руку. Багряна накидка,
добротний шолом, оздоблений сріблом і золотом, на коні
дорога попона. А як тримається
в сідлі! За більш ніж десять
років майже не змінився.

Історія в прозі

Русичів поховали з почестями. І щорічно вшановують
їхню пам’ять до самого дня
сьогоднішнього.
А вороги? Горе переможеним. І живим, і загиблим.
А й тим, і іншим вічна
пам’ять!

обличчя й очі загиблого.
То був не Димитрій Іванович.
Отаман збагровів від страшної
здогадки. «Бренк. Михайло
Бренк! Наближений до князя
його слуга й друг дитячих
років. Москва перехитрила
всіх». Але це була не остання
хитрість новопрестольної.
Діброва наче розступилася, й
звідти вискочила незліченна,
здавалося, кіннота на чолі
з воєводою Димитрієм
Боброком Волинським.
Почувся відчайдушний крик
Мехмеда-мурзи:

Павло Олегович, ледь
прокинувшись, почав будити
свого товариша. Не встиг той
відкрити очі, як почув:
— Олеже, у мене є версія.
— Версія чого?

— Молодії з нами бились,
а доблії схоронились! Пастка!
Ось чому стан псевдоДимитрія був на лівому
фланзі. Приманка. Засідка,
Пастка. Ще хитріша Москва
перехитрила хитру Орду!»
Володимир устиг відчути
могутній тупий удар, від
якого він підлетів до самого
неба й упав на землю...

— Як він опинився у вас,
на Дінці.
— Хто? Ти про що? Дай
прокинутися, — Олег устав
на ноги, пішов кімнатою.
Павло тим часом почав
із захопленням викладати
свої роздуми та здогадки. Він
говорив під час нетривалої
зарядки, по дорозі в душ і
навіть під дверима, вибачте,

VІ

ТАЇНА КРИЦЕВОГО СТРЕМЕНА

З ворожого боку ратники
московського війська
несподівано відповіли:
— Ура! У-р-р-р-р-р-а-а-а-аа-а-а-а-а-а!!!
І помчала орда на чесну
руську рать, задзвеніли мечі
об шоломи. Володимир спрямував свою тисячу на лівий
фланг русичів. Поруч ішла
орда соратника Мехмедамурзи. Князь Володимир
був упевнений у перемозі.
«Ох і хитрун же князь
Димитрій, — струмом майнула
думка, — розташував свою
тисячу не в центрі війська,
не в авангарді, а з лівої руки,
поруч із дібровою, На випадок
відступу. Там, у лісі, кінноті
не розігнатися, а він напевне
з н а є к о ж н у с т е ж к у. А л е
не буде по-твоєму, княже!»
Він показав мечем і прокричав
Мехмеду:
— Відрізай московитам
дорогу до дубового лісу!
Мурза зрозумів і, відділивши
свою орду від раті бродницького князя, повів її до діброви.
А Володимир попереду війська
безстрашно йшов у бій. Рій
стріл пролетів над головою і
поруч із ним, не зачепивши
його. Він був наче заворожений. Кинутий у нього спис
перехопив богатир лівою
рукою й метнув у супротивника, поціливши в самісіньке
с е р ц е . З з а д у, с п е р е д у, з
боків проносилося гучне
«ура», що підбадьорювало,
розвіювало страх і штовхало
до смертного бою. Ще мить,
і вороги зіштовхнулися очі
в очі, обличчям до обличчя.
Жахливі, перекошені ненавистю й люттю, закривавлені.
Володимир не бачив нічого,
крім великокнязівського стягу.
Він вирував над місцевістю
й невмолимо наближався.
Отаман бився з обох рук.
З мечем у правиці крушив
ворогів на всі боки. В іншу мить
бив супротивника булавою з
лівої руки. У лавах оборонців
побачив знайомі хижі очі, але
не відразу пригадав чиї вони,
а згадавши, не втримався,
вигукнув:
— Олег Суарог! Тримайся,
вражино!
Сизим соколом полетів він
на свого давнього кривдника,
з усієї могутньої сили вдарив
його булавою в обличчя. Олег
замертво впав під ноги бродницьких коней. Володимир
окинув оком площу — це була

«Винен він особисто, чи ні
в тому, що сталося дорогою
із Золотої Орди? — гадав
Володимир. — А чи так це
важливо? Він винуватий
уже тому, що є московським
князем. Москва себе вже
досить показала. Якщо її
не обезглавити негайно, зараз,
тут, то горе буде всім землям,
що поруч неї. Не буде спокою

Моя Русь. Художник Василь Криворучко

ні руським князівствам, ні
Литві, ні Орді, ні їм, бродникам». Він скуштував «ласку»
Москви на собі й був переконаний, що міркує правильно.
Князь підкликав до себе
наймогутніших своїх батирів
і рвонув із ними до Димитрія.
Коли загін пробився
до московського князя, той
бився спиною до Володимира.
— Обернися, княже! —
гукнув щосили отаман.
Димитрій обернув коня, став
обличчям до колишнього свого
товариша, а тепер запеклого
ворога. І Володимир наніс
йому своїм мечем нищівний
удар у лів ий бік тулуба.
Жахливий струс відкинув
руського князя назад. Він
утримався в сідлі, але шолом
злетів із його голови. Тут же
підлетіли ординці й почали
рубати Димитрія на шматки.
Та Володимир устиг побачити

Наступного ранку дружинники підвели до загиблих
на полі пораненого в бою
Великого князя. Знайшли
шолом і порубані рештки
Михаїла Бренка. Димитрій
Іванович став над мертвими
витязями, глянув на свій
розбитий закривавлений
шолом, згадав заупокійним
словом боярина Михайла з
тремтінням у голосі, зі слізьми
на очах:
— Брате мій улюблений, ти вбитий за те, що
був схожий на мене. Хто ще
так віддано може служити
князю своєму, як цей, хто
заради мене добровільно
пішов на смерть? На давнього
героя Авіса схожий, який був
у війську Дарія Перського,
що так само, як ти вчинив.
Істинно сказано: немає
на світі подвигу вище, аніж
життя віддати за други свої.

гігієнічної кімнати, куди
заскочив колега. – Бродники
були союзниками ординців.
Так? Так. — важко говорив
Павло зі своїм товаришем
чи сам із собою. Сам запитував, і сам відповідав на свої
запитання. — Чому я так
вважаю? Подивися, де вони
жили. За межами руських та
литовсько-руських князівств,
на хозарських, половецьких,
ординських та турецьких
землях. Я маю на увазі не тільки
самих бродників, а й їхніх
нащадків — козаків. І запорозьких, і донських. Козаки, я так
вважаю, були безпосередніми
спадкоємцями бродників.
І не один я. Вони теж були
спочатку союзниками тюрків.
І половці не могли зникнути
безслідно. Частина їх змішалася
з татарами, а інша – половціхристияни, злилася з козаками.
Про це говорить усе. Візьми,

наприклад, славнозвісні
козацькі шаровари. Це ніщо
інше, як частина татарського одягу. А гопак. Він
не польського походження,
а тюркського. Ще з домонгольських часів. Треба бути
просто знайомим із культурою тюркських народів,
щоб переконатися в цьому.
Згоден? Згоден. А саме
слово «козак» — вільна
людина. Це заперечувати
безглуздо, є пряма аналогія
з самоназвою відомого
центральноазійського народу.
Тобто назву дали тюрки. А чи
могли б вони так назвати
ворогів? Навряд. А «отаман» —
«батько», «мій батько». Це що
ворогів так кличуть? До речі,
слова «батько» й «отаман»
на Україні, Кубані й на Дону
вживалися як синоніми
до самого двадцятого сторіччя.
Під час громадянської
війни, подивися, скільки
отаманів-батьків розвелося. А значна частина назв
топонімів на півдні України
та на нижньому Дону теж
тюркські, а козаки й не думали
їх змінювати. Випадковість?
А татарські прізвиська
в козаків? Траплялися нерідко.
Можна ще додати, що ні
запорожці, ні донські козаки
ніколи не ототожнювали
себе з росіянами північних
губерній, які завжди козакам
були чужими.
— Ти зараз, прямо отут
хочеш мені всю свою теорію
викласти. Ще одну докторську
дисертацію захистити? Може,
давай ближче до теми? —
запропонував Олег Павлович.
— Добре. Викладу коротку
версію гіпотези. Вона така.
Бродники брали участь
у Куликовській битві на боці
Мамая. Коли загинув один
із московських воєвод,
швидше за все удільний
князь, який був власником
відомого нам срібного кубка,
то хтось із бродників підхопив
найцінніші речі, зокрема
срібні. Залишившись у битві
живим, повіз на береги Дінцю.
Тобто кубок та інші речі
були трофеями. А стремено
залишилося поруч із господарем на місці його героїчної
загибелі.
Олег закивав головою:
— Правдоподібна версія.
Можливо, так усе й відбувалося. А тепер давай ми її з усіх
боків покрутимо. У мене трохи
інше навіювання. Могло статися
так, що один із удільних князів
був звинувачений Великим
князем Володимирським
у зраді або в іншому злочині,
втік до бродників, сам став
одним із них. Кубок, як цінна
річ, залишився на Дінці, його
новій батьківщині, а стремена, природно, були з ним
у поході. А чому ні? Байда, як
ти пам’ятаєш, теж князем був.
А цей?.. Прийшов час, і він
повернувся на рідну землю та
тут і поклав свою голову.
— Був він русичем чи бродником, а пам’ять про нього ми
повинні берегти, бо й ті, й інші
були пращурами нашими.
За вікном розпускався ясний
день, що обіцяв нові знахідки,
нові гіпотези, відкриття.
Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
член Національної спілки
краєзнавців України

Справа художника – відновлювати зв’язок, розчищати горизонти від
купи фактів, які, як бурелом, загороджують усі історичні перспективи
О. Блок
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Гордість УРК

Козацтво у малярстві
Богдана Бринського
Богдан Бринський — іванофранківський художник.
Його матінка, з рідкісним для
Галичини іменем Павлина,
Богом дану дитину призвела
на світ на Покрову, заступницю козацтва, 16 жовтня
1960 року. Можливо, тому
вагому частку у його творчості
займає козацька тематика.
А ще тому, що козацький
рід Бринських має глибоке
коріння, історія якого сягає
сивої давнини. А ще, тому,
що зростав біля дивовижних краєвидів дністрових
круч у свідомій українській
родині, що мав за Вчителя

Після бою

Опанаса Заливаху й
патріотичне оточення серед
друзів і приятелів під час
навчання, праці в Художньому
музеї, на художньому
факультеті Прикарпатського
університету, на численних
усеукраїнських та міжнародних виставках і пленерах.
А щ е , о ч е в и д н о , т о м у,
що йому особисто близька
естетика козацтва, його
дух і чесноти. «Навіть
зовнішність представників
роду, — розповідає Богдан
Бринський, — указує на те, що
ми зі степів. Як я собі розумію,
козак — це вільна «степова»

людина, що чимдуж
прагне до волі, це
воїн без страху та
сумнівів. Мої пращури
були саме такими».
Такий і Бринський —
н а в і т ь і з в и г л я д у,
як Козак Мамай:
погляд — уважний і
пронизливий, сидіти
вміє по-турецькому Богдан Бринський. Портрет
й затягне, часом,
«У похід», «Після бою»,
тютюну з люльки-носогрійки, «Хортиця кличе», «Чи ярма
і чаркою почастує, і пісню наші німби», «На чатах»,
заспіває.
«За Дунай» і т. д.
Пензлю цього непересічного
Із 1995-го року Богдан
майстра малярства належать Бринський — член Іваночисленні пейзажі, портрети, Ф р а н к і в с ь к о ї о б л а с н о ї
натюрморти, абстрактні твори. організації Національної
Він – художник-реставратор спілки художників України.
та іконописець, довершено Його твори зберігаються
володіє писаним козацьким в художніх музеях Львова,
шрифтом. Але саме у творах Івано-Франківська, Чернівців,
на козацьку тематику явив приватних колекціях України
себе сповна. Козаки на живо- та за кордоном, закуплені
писних полотнах Бринського Дирекцією художніх виставок
не є надто войовничими – спілки художників України.
завше замислені, серйозні, З-поміж переліку численних
проте зовсім не обтяжливі. виставок, де була представУ к а р т и н а х п а н у є в і т е р лена творчість художника,
в о л ь н о с т і , й о г о к о з а к и доречно згадати: «Хутір» —
не спинні в леті, прагнуть Х м е л ь н и ц ь к и й , Л ь в і в ,
руху, боротьби, звитяги, 1 9 9 6 р . ; « М а л ь о в н и ч а
свободи. Д л я х у д о ж н и к а Україна» — Івано-Франківськ,
важливо не відтворити 2001 р.; «Хортиця крізь
подію, а спробувати пере- віки» — Запоріжжя 2003 р.;
дати її емоційний стан крізь міжнародні пленери «Мамайпризму свого відчуття. Навіть фест» у Дніпродзержинську,
назви його робіт є радше Севастополі, Мукачевому
символічно-поетичними, 2010 р. та ін.
а ніж конкретно-історичними:
(Продовження на стор.16)

Пісенний клуб «Кобзар»
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ПОВІЯВ ВІТЕР СТЕПОВИЙ
Українська народна (стрілецька) пісня

ЗАСНОВНИК:

Повіяв вітер степовий –
Трава ся похилила.
Впав в бою січовий стрілець –
Дівчина затужила.

Завідувач корпункту
Роман Наконечний
Тел.: (0322) 64-99-79
м. Харків
Завідувач корпункту
Михайло Дубровський
Тел.: 067-628-82-64
м. Ужгород
Завідувач корпункту
Іван Мільчевич

А був той хлопець молодий,
Пора йому кохати,
Він впав, як той сухий листок,
Повік буде лежати.

Тел.: (050) 438-79-93

Летить ворон з чужих сторон
Та й жалібненько кряче:
«Вставай, козаче молодий,
Твоя дівчина плаче».

Газета виходить один раз
на місяць. Ціна договірна.
Газету віддруковано в друкарні
ПРАТ «Редакція газети «Донбас».
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вул. Куйбишева, 58
Наклад 3000
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Заплаче мати не одна,
Заплаче чорнобрива,
Та й не одного козака
Сира земля накрила.
Летить ворон з чужих сторон,
Та й попіл з вітру в’ється –
Щасливий той козаченько,
Що за Вкраїну б’ється.

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна

Передплатити газету
«Україна козацька»
можна у будь-якому
поштовому відділенні
України.

Передплатний індекс:

08159

Мистецтво не може відволікатися
від прагнень свого часу
Р. Ролан
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Козацтво у малярстві
Богдана Бринського

Тарас Бульба

(Закінчення.
Початок на стор. 15)
За його словами, «тема
козацтва та національновизвольного руху в Україні
є недостатньо осмислена
не лише на рівні суспільному,
але й нерідко на особистому.
Історичні дискусії в суспільстві
часто відбуваються номінально,
тому починати слід із себе, бо
тема козаччини містить велику
кількість важливих насущних
питань, серед яких духовність,
відповідальність, національна
свідомість, мова…»
«Раніше я сприймав світ
чорно-червоно, — розповідає
Богдан Бринський. — Були
козаки, я був боєць. Усе думав
про Україну, про духовність.
Мене зачіпав комунізм.
Хотілося, щоб народ рухався
до кращого і кожен розумів
свою місію. Я й тепер про це
думаю, але зараз розумію, що
Бог суддя…».
Ці слова Богдана Бринського
виразно суголосні з його
творчістю. Він є підвладним
високій ідеї, емоції, натхненню
та спроможності живописного матеріалу — фарби, що

колірними потоками площин,
ліній, мазків переходить із
палітри на полотно через душу
й серце художника. «Заміс»
фактурного напластування

В похід

Хортиця кличе

За Дунай

фарби, рвучкість рухів пензля,
поява й зникнення мінливих
силуетів, експресивність —
характерні ознаки його творів.

Чорна Рада

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.
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Живописні полотна
Бринського впізнавані
завдяки творчому темпераменту художника, якому
притаманні нестримність,
динамічність, присутність
живого пульсуючого оголеного нерву образотворчої
мови. «Богдан володіє своєю
мовою й навіть традиційні
символи зображає в сучасному ключі», — каже про
творчість Бринського
товариш художника, письменник Юрій Андрухович.
А кум художника, мистецтвоз н а в е ц ь П е т р о Ку з е н к о
зазначає, що «елементи
міфології та християнства
органічно акумульовані
у відтворенні Богданом
Бринським козацької
минувшини. Образна мова
сприяє сакралізації цієї доби
в історії України. Митець
не прагне документальної
точності відтворюваних
подій, а намагається через

підсвідоме, інтуїтивне,
ірраціональне передати своє
розуміння епохи… У своїх
творах він ніби створює
нову реальність, неповторну
художню структуру, що несе
певну ідею, яка є виявом
злету української духовності,
відображення одвічної
боротьби народу за волю».
Споглядаючи живопис
Богдана Бринського,
відчувається, що цей
безсумнівно талановитий
український художникпатріот наділений почуттям
внутрішньої свободи та творчого неспокою. Козацька
тематика у його творчості
є яскравою сторінкою
новітнього українського образотворчого мистецтва.

Володимир ЛУКАНЬ,
художник, мистецтвознавець,
м. Івано-Франківськ
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

Чи ярма наші німби

Острів Байди

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

