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Із Різдвом Христовим,
козаки-братове!

Маленький козак Олександр Карпенко-молодший вітає
всю козацьку Україну з Новим роком і Різдвом Христовим!

На порозі Новий рік, першим ознаменуванням якого є одне з
найбільших православних свят – Різдво Христове. «Сьогодні
зброя сучасних реєстрових козаків не шабля чи автомат
Калашникова, наша зброя – Любов. Сучасні проблеми нашого
суспільства, держави маємо вирішувати з позицій любові до
ближнього, які заповідав нам Господь», – закликає Гетьман
УРК Анатолій Шевченко.
Українські реєстровці – люди особливого стану душі, бо
вважають, що добро людям потрібно робити не під якесь
свято чи подію, а повсякчас. От і нещодавно козаки Донеччини
здійснили благодійний рейд по дитячим будинкам та школамінтернатам для дітей із соціально-незахищених сімей. І це не
просто спонтанні одноразові акції, а життєва необхідність
допомагати беззахисним і знедоленим.
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Напередодні нового року реєстрові козаки
Краматорська відвідали міський дитячий будинок
«Гайок», яким опікуються вже чимало років. «Для
діток-сиріт найважливішим є увага з боку дорослих,
якою вони, не заслужено обділені, – розповідає
отаман Краматорського міського товариства УРК
Олег Шевченко. – Бажання батьківської ласки можна
прочитати в очах цих малюків. Добре, що держава їх не
полишає напризволяще, і ми, свідомі громадяни, маємо
дати їм усе належне, щоб виховати їх повноцінними
членами суспільства».
Разом із паном Олегом до діток приїхала молодий
місцевий підприємець, берегиня УРК Юлія Лисенко.
Дівчина щиро переймається долями маленьких
осиротілих земляків і намагається привернути до них
увагу суспільства. Більше того, приклад благодійності
подає сама. Цього разу вона привезла до святкового
столу фрукти. Із гостинцями від святого Миколая і Діда
Мороза завітали побратими реєстровців зі Слов’янська,
представники ГО «Всеукраїнське вільне козацтво»
Олександр Водолазьський та Анатолій Галицький.
Від імені Українського Реєстрового Козацтва майор
УРК Олег Шевченко привітав дитячий і педагогічний
колективи «Гайка» з Новим роком і Різдвом Христовим
та подарував діткам усілякі солодощі. Малеча, задоволена увагою, навзаєм підготувала для своїх старших
друзів веселі таночки, пісні та новорічно-різдвяні
вірші, які виконували під ялинкою.
Того ж дня реєстрові козаки Чорнобильської
дивізії УРК «Україна» на чолі з її отаманом, генераллейтенантом УРК Василем Лабуніним відвідали
загальноосвітню школу-інтернат № 8 міста Донецька.
Подарунком школі від реєстровців стало близько сотні
художніх книг для шкільної бібліотеки.
Тісні стосунки пов’язують реєстровців Донеччини
із дітками, які потребують елементарної батьківської
уваги, щирої людської ласки. Тож вихователі цих
закладів сподіваються на дальшу турботу з боку
козаків Донеччини і в наступному році. А на подяку
благодійникам – світло дитячих оченят і тепло
маленьких сердець.
Дмитро ГРИГОРЕНКО, власний кореспондент «УК»,
Краматорськ-Донецьк
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З Новим роком
і Різдвом Христовим!
Дорогі козаки та берегині!
Шановні співвітчизники,
українці!
Щиро вітаю вас і ваші родини з
Різдвяно-новорічними святами.
Усі ми живемо майбутнім, бо в
нім – наші діти й онуки, завтрашнє
незалежної України. Заради цього
варто жити і працювати, називатися
козаками!
Хай у наших серцях буде одинєдиний Майдан – український,
козацький – духовний і патріотичний,
справедливий і гуманний. Хай він
мудро керує товариством, громадою – творить державні справи заради
процвітання країни, її народу.
Будьмо
гідні
своїх
славних
державотворців-патріотів, у когорті
яких на першому місці гетьманиреєстровці Богдан Хмельницький та
Іван Мазепа.
Честь, правда і слава – за українськими козаками, рідним народом.
Разом – ми непереможні!
Зі світлими святами вас, дорогі
люди, земляки мої!
Христос ся рождається!
Славімо його!

Гетьман УРК Анатолій Шевченко

НІЧ СВЯТА БІЛЯ ПОРОГА
Ніч свята біля порога,
Свято входить в кожен дім.
Стати ближчими до Бога
Я бажаю Вам усім.
І душа святковим чудом
Хай наповниться сповна,
Мир у вашім серці буде
У святкову ніч Різдва.

Нехай злагода панує
В вашім домі повсякчас,
Новий рік нехай готує
Щастя й радості для вас.
Щоби світло не погасло,
В вашім серці спокій був,
Щоб життя було прекрасним
Й негаразд про вас забув.
Щоб були здорові діти
І міцніли мов граніт!
Щоб життю могли радіти
Ще багато світлих літ!
Нестор МАРТИНЕЦЬ,
заслужений діяч естрадного
мистецтва України,
м. Івано-Франківськ
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Я знаю вас, нащадки запорожців,
Я вірю вам і низько б’ю чолом
О. Олесь
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НАКАЗ

до Майдану та народу України

ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 373/310 від «24» грудня 2013 р.

Шановні українці, брати й сестри, люди доброї волі!

Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК, Головного отамана УРК у Донбаському регіоні України,
генерал-лейтенанта УРК Столяра Віктора Всеволодовича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Донецького обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у
такому складі:

На наших очах відбувається народження нового
покоління вільних людей незламних духом. Люди вийшли
не за матеріальними благами, а за свободою та демократією,
не за політичними обіцянками, а за загальнолюдськими
цінностями, де немає місця помсті та насильству.

РЕЄСТР ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК
Столяр Віктор Всеволодович
Страшной Олександр Петрович

10.12.1954
12.04.1953

отаман Донецького обласного товариства УРК, генерал-лейтенант УРК
начальник штабу ДОКТ УРК, підполковник УРК

Володимирівський окремий козацький полк УРК ім. І. Мазепи
отаман,
08.05.1964
Трав’янко Віктор Володимирович
Салацький Микола Іванович
Бєляков Віктор Іванович
Запальський Сергій Анатолійович
Масалов Олександр Васильович
Божий Анатолій Іванович
Злочевський Віктор Миколайович
Юрченко Володимир Прохорович
Архіменко Микола Володимирович
Тригуб Геннадій Олексійович
Богданов Віктор Васильович
Соловей Петро Іванович
Бойко Віктор Петрович
Бойко Володимир Петрович
Павленко Олексій Максимович
Соловей Євген Володимирович
Жеріхова Наталя Миколаївна
Сердюк Лариса Василівна
Жилінська Лариса Іванівна
Костенко Наталія Василівна
Перлик Людмила Володимирівна
Халявінська Тетяна Леонідівна
Сурженко Тетяна Олександрівна
Черненко Ольга Володимирівна
Левченко Ганна Петрівна

04.02.1937
12.04.1953
06.05.1966
12.07.1951
03.05.1953
09.01.1958
17.03.1947
14.04.1959
18.04.1968
16.05.1962
12.04.1954
07.10.1968
05.09.1970
08.08.1954
24.05.1979
05.07.1966
18.10.1968
5.08.1955
21.03.1967
2.09.1968
15.03.1980
4.10.1983
5.06.1970
25.08.1960

Кальченко Наталія Анатоліївна
Настаченко Клавдія Олександрівна
підполковник УРК Плєшкова Валентина Анатоліївна
Леонова Яна Миколаївна
полковник УРК
Варшавська Наталія Володимирівна
полковник УРК
Плєшкова Галина Олександрівна
полковник УРК
Плєшкова Марина Володимирівна
полковник УРК
полковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
майор УРК
майор УРК
майор УРК
майор УРК
капітан УРК
майор УРК
майор УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК

Авдіївське міське козацьке товариство УРК
Плешков Володимир Олексійович
Плешков Ігор Володимирович
Іванніков Володимир Іванович
Варшавський Ігор Олександрович
Опекунський Сергій Вікторович
Плешков Павло Володимирович
Леонов Олексій Вікторович
Іванов Олег Юрійович
Калмиков Роман Якович
Мічурін Максим Володимирович
Настаченко Анатолій Іванович
Чернявський Анатолій Миколайович
Семенов Миколай Дмитрович
Клешня Григорій Григорович
Оленич Іван Миколайович
Оленич Михайло Миколайович
Оленич Олександр Іванович
Крутенько Тарас Григорович
Божко Андрій Вікторович
Мартиненко Євген Володимирович
Абрамчук Сергій Васильович
Чалий Дмитро Олександрович
Чалий Ярослав Олександрович
Чалий Олександр Едуардович
Чалий Олексій Аркадійович
Варшавський Станіслав Ігорович
Дудка Юрій Юрійович
Ткаченко Сергій Анатолійович
Савицький Костянтин Вікторович
Савицький Віктор Миколайович
Колесов Андрій Миколайович
Дяченко Володимир Володимирович
Головко Валерій Олександрович
Сімон Юрій Станіславович
Шевельов Олександр В’ячеславович
Дьомін Руслан Олександрович
Божко Марина Миколаївна
Савицька Валентина Миколаївна
Перепелятник Юлія Вікторівна
Чала Олена Іванівна
Настаченко Вероніка Анатоліївна

23.11.1955
14.12.1975
15.07.1960
02.01.1961
13.12.1973
21.06.1980
09.12.1981
23.05.1965
23.07.1975
16.02.1983
17.06.1951
11.05.1954
23.09.1960
20.06.1958
23.03.1986
22.04.1980
16.05.1983
22.07.1980
03.07.1986
6.02.1978
20.07.1963
05.07.1987
25.08.1988
18.09.1964
15.10.1982
04.04.1985
23.01.1981
04.06.1973
06.03.1984
26.06.1958
06.12.1988
03.08.1958
20.06.1961
16.07.1975
27.061979
01.07.1981
24.06.1984
21.05.1962
11.07.1982
26.08.1966
01.08.1980

полковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
підполковник УРК
майор УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
капітан УРК
майор УРК
майор УРК
капітан УРК
майор УРК
сержант УРК
сержант УРК
ст.сержант УРК
ст. прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
ст. сержант УРК
прапорщик УРК
прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
капітан УРК
мол. сержант УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
прапорщик УРК
ст. лейтенант УРК
майор УРК
сержант УРК
майор УРК
капітан УРК
прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
ст. прапорщик УРК
ст. лейтенант УРК

02.11.1975
13.02.1952
03.10.1954
23.12.1981
12.01.1964
08.05.1976
09.09.1981

ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
майор УРК
майор УРК
ст. лейтенант УРК

Новогродівське козацьке товариство УРК
Єрьоменко Володимир Олександрович 20.10.1956
Гапонов Віктор Іванович
Єрьоменко Сергій Володимирович
Борковець Олександр Вікторович
Черноног Геннадій Вікторович
Кузнецов Костянтин Петрович
Марін Геннадій Іванович
Батицький Віктор Миколайович
Василенко Іван Валерійович
Мусєйко Костянтин Іванович
Рудь Андрій Васильович
Батицький Андрій Миколайович
Асилов Анатолій Йосипович
Ворона Олексій Григорович
Курасов Микола Васильович
Шевчук Олександр Юрійович
Моженко Дмитро Олександрович
Караманець Олексій Антонович
Калоша Дмитро Анатольович
Удовенко Роман Валерійович
Гордіюк Микола Олександрович
Карпусь Віталій Віталійович
Гарячий Артем Віталійович
Буча Артур Валерійович
Мірутенко Сергій Володимирович
Єрьоменко Олена Володимирівна
Остапко Оксана Іванівна
Буча Ганна Валеріївна
Янковенко Вероніка Вікторівна
Мусейко Лілія Сергіївна
Єрьоменко Олена Олександрівна
Новікова Ольга Вікторівна
Прусакова Тетяна Юріївна
Михайленко Єлизавета Вадимівна

01.11.1968
31.12.1979
06.05.1957
06.06.1963
31.09.1979
25.04.1956
05.03.1958
28.01.1977
21.08.1966
04.06.1983
01.01.1965
27.08.1973
02.02.1949
25.12.1944
30.05.1983
30.06.1990
19.03.1949
20.02.1981
18.03.1987
03.10.1985
30.11.1981
01.09.1983
24.021993
07.02.1992
29.08.1984
13.01.1979
28.03.1989
28.01.1976
17.01.1972
01.09.1985
08.08.1989
24.08.1983
08.06.1994

отаман,
підполковник УРК
майор УРК
Гетьман УРК Анатолій Шевченко
майор УРК
майор УРК
Зараз пишеться нова сторінка історії не тільки України,
майор УРК
але й усього світу, увага якого прикута до подій на Майдані.
майор УРК
Ми створюємо зріле громадянське суспільство, яке базується
майор УРК
не на політичних гаслах, а на духовних та життєдайних
майор УРК
цінностях. І громадянська позиція Майдану викликає в
майор УРК
серцях Українців велику повагу до цього подвигу. Ми бачимо
майор УРК
спільноту людей вільних і свідомих, які мають честь і гідність,
рядовий УРК
мужність та відвагу відстоювати свою громадянську позицію.
рядовий УРК
рядовий УРК
Уже ніхто не посміє поставити наш народ на коліна. Разом
рядовий УРК
- ми сила, яку ніхто й ніколи не здолає!
рядовий УРК
Наша козацька ідея, якою ми живемо і яку втілюємо
рядовий УРК
в життя, дуже проста – «Бог-Народ-Україна». З усіма
рядовий УРК
українцями ми маємо одну спільну мету – вільний і високорядовий УРК
духовний народ, зорієнтований на моральні цінності, зріле і
рядовий УРК
відкрите до діалогу суспільство. Ми намагаємось разом з вами
рядовий УРК
робити все, щоб наша демократична, правова держава була
рядовий УРК
в братній сім’ї європейських народів. І зараз Майдан разом
рядовий УРК
із українським народом утілює цю мрію в реальність. Ми
рядовий УРК
рядовий УРК
віримо в мудрість нашого незламного народу, який не хоче
рядовий УРК
крові, а бажає волі і вимагає почути його.
лейтенант УРК
Майдан відтворив особливий дух єдності і моральності, дух
лейтенант УРК
братерства й солідарності. Цей дух був притаманний нашим
лейтенант УРК
героїчним предкам, які віками боролись за волю України,
мол. лейтенант УРК
нині – це феномен нового тисячоліття. Внутрішній стрижень
мол. лейтенант УРК
мол. лейтенант УРК духу Майдану – любов до України і свободи.
Найбільше вражає те, що ми всі обрали мирний шлях
мол. лейтенант УРК
до свободи і цінностей вільного світу. Історія вже давно
прапорщик УРК
відповіла на питання, який шлях до волі є найбільш
рядовий УРК

Волноваська козацька дивізія ім. П. Калнишевського
14.08.1963
отаман, генералІващенко Сергій Олександрович
полковник УРК
15.12.1940 генерал-майор УРК
Гонтар Григорій Євгенович
23.07.1953 генерал-майор УРК
Овчинников Іван Максимович
02.12.1954
майор УРК
Прокурашко Микола Васильович
06.04.1953
лейтенант УРК
Чанглі Захар Іванович
15.02.1951
лейтенант УРК
Дончук Володимир Олексійович
майор УРК
Розводовський Микола Миколайович 19.04.1970
08.06.1957
полковник УРК
Кірєєв Олександр Іванович
01.05.1960
майор УРК
Литвин Віктор Федорович
25.05.1952
капітан УРК
Алтухов Олександр Михайлович
08.01.1939
капітан УРК
Бебнєв Анатолій Іванович
30.04.1962
капітан УРК
Єрмош Роман Володимирович
19.02.1951
полковник УРК
Батрак Валентин Григорович
12.07.1948
полковник УРК
Винокуров Валерій Віталійович
22.11.1945
полковник УРК
Магер Володимир Петрович
02.02.1963
капітан УРК
Куниця Микола Миколайович
08.01.1939
ст. лейтенант УРК
Бабаєв Алікрам Гатамович
лейтенант УРК
Завадський Віктор Іванович
курінний УРК
Каа Валентин Данилович
капітан УРК
Лозовський Ігор Вікторович
підполковник УРК
Мазін Борис Олексійович
підполковник УРК
Марченко Анатолій Іванович
(Продовження реєстру в наступному номері)

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
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 за бездіяльність 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,
в тому числі й Гетьман УРК, не мають права виключити їх із козацтва. Тобто, щоб Генеральний штаб УРК не став
ініціатором порушення 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 звання 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 друкування основних офіційних реєстрів.
Реєстр Донецького обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва буде включений до загального реєстру
УРК і за традицією у герметичній капсулі поміщений у стіну Козацького храму Різдва Христового у місті Донецьк
(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)

ефективним. Саме мирний, ненасильницький поступ,
шлях, що дає можливість розмовляти з усіма складовими
не тільки громадянського, але й політичного суспільства,
змушувати представників влади, які є виконавцями нашої
спільної волі, враховувати наш вибір і наші ціннісні
прагнення.
Українське Реєстрове Козацтво, яке ефективно діє
виключно в усіх областях України вже об`єдналося навколо
свого принципу «Духовність та патріотизм», надавши приклад людям нашої Держави, і таким чином виконало Заповіт
нашого Творця, що усяке єднання навколо духовності – це
від Нього, а всякий розбрат – від злих і темних сил.
Ми закликаємо суспільство і владу до конструктивного
діалогу, який є мовою нової генерації вільної України ІІІ
тисячоліття.
Досить кровопролить! Земля наша стогне від крові,
розбрату й насильства. Нам конче потрібна ціннісна
й змістовна єдність народу. Саме у єдності наша сила!
Разом із народом б’ється й наше козацьке серце. Ми
разом! Зараз увесь світ напружено чекає, чи витримаємо
ми цей іспит на зрілість, на конструктивний діалог.
Якщо витримаємо – усе людство разом із нами зробить
величезний крок у майбутнє без крові й насильства;
якщо ми програємо унікальну можливість стати зрілим,
впливовим, конструктивним суспільством великої і
вільної європейської держави – не тільки наш народ, а
все людство затримається в стражданнях, що тягнуться з
минулих трагічних століть. Давайте вистоїмо! Не будемо
повторювати помилок нашої власної історії. Сьогодні
зброя козаків Українського Реєстрового Козацтва – не
шабля чи автомат Калашникова, наша зброя – Любов.
Закликаємо Майдан та народ України сучасні проблеми
нашої держави вирішувати з позицій любові, як заповів
нам Господь. Бог із нами! І Він допоможе нам перемогти!
До миру й діалогу закликаємо Майдан та весь народ великої
й єдиної України. Разом ми сила! З нами Бог і Україна!
Голова ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
професор Анатолій Шевченко
(Звернення оприлюднено з центральної сцени Майдану
4 січня 2014 року і планується зачитати на День Соборності
України 22 січня 2014 року)

Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина,
Тихі зорі, ясні води – моя Україна
В. Сосюра
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НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 373/311 від «25» грудня 2013 р.
Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Західному регіоні України та отамана Львівського обласного козацького товариства,
генерала армії УРК Павлечка Василя Осиповича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Львівського обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК
начальник фінансового відділу ЛОКТ УРК,
наказний Гетьман УРК у Західному регіоні, Швабський Вадим Володимирович
полковник УРК
маршал козацтва УРК
начальник служби інформаційної безпеки ЛОКТ УРК,
Павлечко Василь Осипович
голова адміністрації гетьмана УРК Колодій Роман Степанович
полковник УРК
у Західному регіоні,отаман Львівського обласного КТ, генерал армії УРК
радник отамана ЛОКТ УРК, генерал-майор УРК
Кот Михайло Петрович
наказний отаман ЛОКТ УРК, генерал-майор УРК Кіра Сергій Іванович
радник отамана ЛОКТ УРК із питань медицини,
Секела Михайло Васильович
голова ради старійшин ЛОКТ УРК, Новак Василь Леонідович
генерал-майор УРК
генерал-майор УРК
командир полку ЛОКТ УРК, підполковник УРК
Щадило Ігор Федорович
радник голови адміністрації ЛОКТ УРК, Павлечко Руслан Васильович
радник отамана ЛОКТ УРК,
генерал-полковник УРК Комарницький Ігор Михайлович
генерал-майор УРК
Костишин Андрій Богданович
начальник штабу ЛОКТ УРК, підполковник УРК
радник отамана ЛОКТ УРК, генерал-лейтенант УРК
Цимбалістий Зіновій Леонтійович
скарбник ЛОКТ УРК, полковник УРК Малех Петро Іванович
радник отамана ЛОКТ УРК, полковник УРК
Савчук Василь Павлович
радник отамана ЛОКТ УРК, генерал-майор УРК Мельник Анатолій Олексійович
Городоцьке районне товариство ЛОКТ УРК
Група швидкого реагування Львівського ОКТ УРК
Північно-Західне міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
рядовий УРК
Ковалишин Петро Миколайович
командир Попруженко Олег Миколайович
отаман Савіцький Володимир
ст. лейтенант УРК
«Групи швидкого реагування» ЛОКТ УРК, майор УРК
Північно-Західного МРКТ, генерал-майор УРК Циковський Богдан
рядовий УРК
полковникУРК Павлишин Руслан
Лівіновський Ярослав Степанович
майор УРК Хлищ Петро Іванович
рядовий УРК
капітан УРК Сорока Михайло
Шпитак Петро Степанович
майор УРК Мрочко Роман Миколайович
рядовий УРК
капітан УРК Буряк Мартин
Зєвєлєв Олег Геннадійович
капітан УРК Голінка Остап Орестович
лейтенант УРК
капітан УРК Гасюк Михайло
Москаль Валерій Іванович
капітан УРК Бейзик Олег Миронович
підполковник УРК
Єфремов Сергій Іванович
майор УРК Павлюк Лука Петрович
Мостиське районне товариство ЛОКТ УРК
капітан УРК
Хома Михайло Григорович
капітан УРК Войтик Ярослав Миколайович
капітан УРК
рядовий УРК Стецько Роман Ігорович
Мотилевич Іван Іванович
капітан УРК Кришталюк Микола Дмитрович
Шот Іван
ст. лейтенант УРК
Вайчус Олег Ромульдович
підполковник УРК
Можиловський Володимир
майор УРК
Жовківське районне товариство ЛОКТ УРК
Пундик Андрій Рішардович
капітан УРК
ст. прапорщик УРК
Вербило Олександр Володимирович
отаман Голона Михайло
мол. лейтенант УРК
Жовківського РКТ, полковник УРК Плахтина Михайло
Полк «Галицька козацька молодь» Львівського ОКТ УРК
рядовий УРК
Костишин Андрій Богданович
командир полку Боровець Іван Іванович
рядовий УРК
«Галицька козацька молодь», підполковник УРК Ковалик Володимир Іванович
Подністровське міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
рядовий УРК Панило Віктор Євгенович
Лозинський Андрій Стефанович
капітан УРК Притула Віктор Володимирович
отаман
рядовий УРК
Луцишин Орест Михайлович
майор УРК Шулер Тарас Дмитрович
Придністровського МРКТ, генерал-майор УРК
рядовий УРК Лаба Михайло
Луцишин Дмитро Михайлович
майор УРК Якимець Андрій Михайлович
ст. лейтенант УРК
рядовий УРК Телішевський Олег
Коров’як Богдан Едуардович
майор УРК Гумен Тарас Васильович
рядовий УРК
Чорний Ігор Ярославович
майор УРК
Шелвах Володимир
рядовий УРК
Сокальське районне товариство ЛОКТ УРК
Колодій Данило Романович
капітан УРК
Кулик Степан
рядовий УРК
отаман Гриник Михайло
Огорілко Юрій Володимирович
підполковник УРК Нідзвіцький Василь Степанович
капітан УРК
Сокальського РКТ, підполковник УРК Ковальський Ігор
Крупенчик Вадим Андрійович
ст. лейтенант УРК
рядовий УРК
майор УРК
Мирошниченко Дмитро Олексійович
лейтенант УРК Годісь Михайло Іванович
майор УРК
Щур Олексій Остапович
лейтенант УРК Моргунов Петро Олександрович
Прикарпатське міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
рядовий УРК Куцопей Михайло Степанович
Маланчук Іван Романович
мол. лейтенант УРК Лісовецький Віктор Ярославович
отаман
Шарко Ярослав Павлович
рядовий УРК
Прикарпатського МРКТ, генерал-лейтенант УРК
Райта Ярослав Васильович
рядовий УРК Добромильський Петро Миколайович
Львівське міське козацьке товариство УРК
підполковник УРК
рядовий УРК Михаць Омелян Юліанович
Чайківський Тарас Володимирович
отаман Кутішенко Володимир Васильович
генерал-майор УРК
Львівського міського КТ, генерал-майор УРК
Зинич Богдан Миколайович
генерал-майор УРК
Червоноградське міське товариство ЛОКТ УРК
Кирик Мар’ян Іванович
майор УРК
Сисан Мирослав Миколайович
генерал-майор УРК
отаман Максимів Ігор Ярославович
Володко Микола Іванович
підполковник УРК Човаг Мирон Максимович
полковник УРК
Червоноградського МКТ, підполковник УРК Дмитришин Богдан Дмитрович
Грицак Андрій Іванович
підполковник УРК
полковник УРК
майор УРК Асафат Богдан Іванович
Добош Роман Ігорович
підполковник УРК Покотило Роман Васильович
полковник УРК
майор УРК Новосельський Микола Любомирович генерал-майор УРК
Хміль Ігор Євгенович
підполковник УРК Музика Андрій Богданович
Лосій Михайло
полковник УРК
Кам’янко-Бузьке районне товариство ЛОКТ УРК
Побузьке міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
Скабара Богдан
полковник УРК
отаман Маркович Ілля Іванович
Кожушко Михайло Миколайович
отаман Дідківський Олександр Петрович
полковник УРК
Кам’янко-Бузького РКТ, полковник УРК Шараневич Микола Богданович
Побузького МРКТ та Бузького РКТ, генерал-майор УРК
полковник УРК
ст. лейтенант УРК Саратовський Володимир Вікторович
Москаль Петро
майор УРК Рудник Микола
генерал-майор УРК
мол. лейтенант УРК Лаганяк Микола Васильович
Благий Володимир
лейтенант УРК Кривуляк Юрій
полковник УРК
лейтенант УРК Садівський Ігор
Станько Володимир
рядовий УРК Задра Євген
полковник УРК
рядовий УРК Васьків Любомир
Салабай Ярослав
капітан УРК Прокіп Ярослав
полковник УРК
ст. лейтенант УРК
Застріжний Микола
мол. лейтенант УРК Кричковський Василь
рядовий УРК
Яницький Борис
рядовий УРК Кіт Ігор
Східно-Галицьке міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
Закала Іван Ярославович
отаман
Радехівське районне товариство ЛОКТ УРК
Східно-Галицького МРКТ, генерал-майор УРК
Прикордонне міжрайонне товариство ЛОКТ УРК
Кутенський Василь Григорович
отаман Радехівського Візняк Юрій Ярославович
майор УРК
отаман Крупій Микола Васильович
РКТ, полковник УРК
майор УРК
Прикордонного МРКТ, генерал-майор УРК Олач Роман Юрійович
Шевчук Богдан
капітан УРК Хома Андрій Степанович
капітан УРК
капітан УРК Копчак Роман Богданович
Омельчук Анатолій
рядовий УРК Піховський Ігор
капітан УРК
рядовий УРК Зубар Володимир Володимирович
Кріса Ярослав
рядовий УРК Мозола Василь
капітан УРК
рядовий УРК Стецюк Іван Романович
Сосновський Зіновій
рядовий УРК Кадикало Мар’ян
лейтенант УРК
рядовий УРК Тимняк Михайло Михайлович
Мартин Ігор
рядовий УРК Микитюк Богдан
рядовий УРК
Шибець Йосиф
рядовий УРК Яковишин Федір
рядовий УРК
Кожан Володимир Дмитрович

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 за бездіяльність 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, в тому числі й Гетьман УРК, не мають права виключити їх із
козацтва. Тобто, щоб Генеральний штаб УРК не став ініціатором порушення 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 звання 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 друкування основних офіційних реєстрів.
Реєстр Львівського обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва буде включений до загального реєстру УРК і за традицією у герметичній капсулі поміщений у стіну
церкви Петра й Павла у місті Львів (разом із посланням нашим нащадкам про сучасні події у світі та Україні на папері та електронних носіях), а його копія зберігатиметься у СвятоПокровському храмі міста Київ.
(Довідка Генерального штабу УРК)
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Лише Батьківщина, лише Україна
Всіх нас приведе до святої мети!
І. Калиниченко
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Важко в навчанні – Любов до Вітчизни –
понад усе
легко в бою
В осередках УРК

Нещодавно у Кривому Розі на
базі Державного воєнізованого
гірничорятувального (аварійнорятувального) загону ДСНС
України пройшли масштабні
показові навчання з органами
управління та силами Криворізької
міської ланки Дніпропетровської
територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного
захисту.
У них узяли участь
працівники ДСНС України
в Дніпропетровській області,
гірничорятувальники, пожежні,
водолази, психологи, сапери,
кінологи з собаками, працівники
міліції, медики «швидкої
допомоги», волонтери. Серед них —
представники кінологічного клубу
«Апорт», що входить до складу
Криворізького товариства
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».

Від самого початку було вирішено, що у функціонуванні дитячої організації «Козацька республіка»,
діючої в Ордо-Василівській ЗОШ I–III ступенів, не буде
ніякої політики — лише виховні аспекти: національна
самосвідомість, патріотизм, любов до Вітчизни, навчання,
дисципліна.

Четвероногі вихованці кінологічного клубу «Апорт» за роботою

Сергій Данилюк, міський
голова Юрій Вілкул, отаман
Криворізького міського товариства УРК, полковник УРК Сергій
Костирєв, депутати міської та
районних рад, голови районних
виконкомів, керівники промислових підприємств міста,
громадські діячі, представники
засобів масової інформації.

Реєстровці Кривого Рогу – серед активних учасників навчань

На заході був присутній перший
заступник голови Державної
служби з надзвичайних ситуацій

Учасники заходу й гості з Києва
подивилися фільм про Кривий
Ріг, про надзвичайні ситуації,

які були чи можуть статися у
місті. Потім бажаючі оглянули територію навчальної бази
гірничорятувального загону,
ознайомилися з технікою та спорядженням, що їх використовують
рятувальники. Крім працівників
ДСНС обладнання демонстрували медики, міліція, працівники
виконкомів і «Криворіжгазу».
Особливо людно було на майданчику, де реєстрові козаки з
кінологічного клубу «Апорт»
показували вправність службових
собак, спеціально навчених для
пошуку й рятування постраждалих у надзвичайних ситуаціях.
Завершенням заходу стали
показові навчання на тренувальному полігоні. Рятувальники
демонстрували роботу під час
пожежі, техногенної катастрофи.
Вівчарки з клубу «Апорт» знаходили «постраждалих» під
завалами.
«Важко в навчанні – легко в
бою!» – на самкінець виголосив
Сергій Данилюк гасло заходу.
Станіслав РЕВА,
лейтенант УРК,
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область

ТВОРЧІ ДЖЕРЕЛА «Криниченьки»

Нещодавно творчий
колектив «Криниченька»,
яким керує чудова людина,
фахівець, музикант Олександр
Безвесільний, відсвяткував своє
тридцятиліття.
Останнім часом ансамбль
виступає під патронатом
Харківського міського козацького

товариства УРК, а його керівник –
капітан УРК. У ювілейну дату лави
УРК поповнило чимало аматорів
сцени.
У творчому активі козацької
«Криниченьки» - успішні виступи
не лише на Слобожанщині, а й
у Києві, Луганську, Миколаєві,
інших містах і селах країни.

Козаки, берегині й козачата Харківського міського осередку УРК
вітають творчий колектив «Криниченьки»

У репертуарі ансамблю – понад
300 пісень різного жанру. Перевага
надається народній творчості,
адже українська пісня – це живий,
безцінний скарб, що передається
з покоління в покоління.
На початку нинішньої зими
в середній школі №96 селища
Велика Данилівка за участю
ансамблю «Криниченька» та
козаків-реєстровців під патронатом депутата міськради, берегині
УРК Тетяни Поздєєвої було
проведено конкурс стройової
пісні між учнями 1-11 класів.
Переможці отримали призи, а
всі команди-учасниці змагань –
грамоти Харківського міського
козацького товариства УРК.
На святі лунали українські
народні, козацькі пісні у
виконанні «Криниченьки»,
її солістів, козаків і берегинь
О. Безвесільного, А. Мельника,
О. Петегиріс, Л. Мельник.
Тож, і надалі продовжує дзвінко
бити чисте джерельце козацької
«Криниченьки»!
Іван ЗАКІПНИЙ,
отаман Харківського міського
товариства УРК,
генерал-полковник УРК

Від часу її заснування головним є те, що учні
школи беруть безпосередню участь у керівництві
та діяльності, а ми, дорослі, лише підтримуємо їх
у цьому. Козацьким законам дітей навчають наставники — козаки Софіївського районного осередку ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво». Вони виховують
козачат на прикладах героїзму та любові до рідної
землі, Батьківщини.
Тісна співпраця з українськими реєстровцями
скріплена відповідною угодою і дає можливість
підвищувати рівень військово-патріотичного виховання школярів, готовності до захисту Вітчизни в дусі
українського козацького лицарства, національної ідеї,
відданості рідному народові; спільно проводити наукову, краєзнавчо-пошукову роботу з метою виявлення
та вивчення об’єктів історії та традицій українського
козацтва.
Тому природно, що жоден із виховних заходів
у школі не проходить без шефів — козаків УРК.
Ось і нещодавно до козачат завітали заступник
представника Гетьмана УРК у Дніпропетровській
області, генерал-майор УРК Анатолій Лісний, отаман
Софіївського районного осередку УРК, полковники
УРК Анатолій Качан та Юрій Ногас.

Козаки й берегині Софіївського районного
осередку УРК – шефи Ордо-Василівської ЗОШ

На спортивному майданчику замайоріли державні
прапори, стяги «Козацької республіки»… Пролунав
Гімн України, зазвучали козацькі тулумбаси…
Представники куренів «Козацької республіки»
показали свої здібності у знаннях історії рідного
краю, козацтва, вправлялися у спортивних змагах,
витривалості тощо.
Не приховували свого задоволення від роботи
вихованців, педагоги школи, також реєстровці,
капітани УРК Наталія Маляренко й Ганна Борозняк,
старші лейтенанти УРК Володимир Пацюк і Тетяна
Пацюк. За виховання й гарну підготовку юних козачат
до свята всі вони відзначені козацькими грамотами.
Від імені ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
за вагомий внесок у відродження духовних
і патріотичних традицій українського козацтва
полковників УРК Анатолія Качана, Юрія Ногаса,
майорів УРК Василя Черничка та Антоніну Черничко
нагороджено відзнаками УРК «Бронзовий козацький
хрест» ІІІ ступеня. Їх вручив генерал-майор УРК
Анатолій Лісний.
Звучали слова вітання юним козачатам із днем
народження їхнього шкільного об’єднання. Молодь
показала добрий вишкіл, гарну фізичну підготовку
під час проведення гри «Козацькі забави».
Найкращі курені очільники реєстровців нагородили
грамотами.
У цей день було започатковано роботу по створенню в Ордо-Василівській ЗОШ І-ІІІ ступенів музею
козацтва. Відповідальним за цю справу призначено
вчителя предмету «Захист Вітчизни», майора УРК
Василя Черничка. Крім того реєстровці Софіївського
району надали гуманітарну допомогу сиротам та дітям
із багатодітних сімей, за що їм особлива подяка.
Антоніна ЧЕРНИЧКО,
директор Ордо-Василівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
майор УРК

На що готовий ти для України?
Пора переродитися! Пора
Н. Крісман
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Фестивалі

Козаки та берегині
Лисянського полку УРК
під проводом отамана,
підполковника УРК Віктора
Колодяжного, відомі в Україні
завдяки реалізованим
мистецьким та історичним
проектам, як «Родинний
маєток Хмельницьких —
Монастирок», акції «Козацький
прапор навколо світу» (мета
якої — популяризація
Українського Реєстрового
Козацтва та козацького містафортеці Лисянки, звідки
веде свій родовід гетьман
України Б. Хмельницький,
під знаменами якого виступали козаки Лисянського
полку, очолювані полковниками М. Кривоносом і
С. Височаном).
Фестивалю передувала робоча
зустріч голови Адміністрації
Гетьмана УРК у Центральному
регіоні України, отамана
Черкаського обласного товариства УРК, генерал-лейтенанта
УРК Бориса Марченка, його
заступника, генерал-лейтенанта УРК Василя Вовченка,
заступника отамана ЧОКТ
УРК з інформаційних
питань, майора УРК Тетяни
Калиновської, радника отамана ЧОКТ УРК, полковника
УРК Олександра Гаврилюка,
отамана Лисянського полку
УРК, підполковника УРК
Віктора Колодяжного та
козацького капелана, отця
Миколая (Бондарчука) із
головою районної ради
А. Лисичкіним і заступником
голови райдержадміністрації
Наталею Коровіною. На ній
сторони підвели підсумки
роботи за 2013 рік та накреслили
плани на майбутнє.
Численна козацька делегація
та представники влади
поклали квіти до пам’ятника
Т. Г. Ш е в ч е н к а . О п і с л я
на місці родового маєтку
Хмельницьких у Монастирку
біля козацького хреста
на честь Михайла й Богдана
Хмельницьких, встановленого
реєстровцями Черкащини,
настоятель храму Святої
Покрови, отець Миколай
відправив святковий молебень за Україну та разом із
отаманом Черкаського обласного товариства УРК Борисом
Марченком привів до присяги
новобранців.
Урочистості продовжилися в районному Будинку
культури. У фойє учасникам і гостям фестивалю була
представлена фотовиставка,
підготовлена полковником УРК Олександром
Гаврилюком. На 116 світлинах
відбиті події з життя та
діяльності Черкаського
обласного осередку УРК,
висвітлено акцію «Козацький
прапор навколо світу».
Варто зазначити, що прапор
Лисянського полку УРК побував уже в 38 країнах світу!
Родзинкою мистецького заходу стала виставка
ж і н о ч и х х ус т о к к и я н к и
Людмили Іванівни Грабовенко.
«У колекції цієї унікальної
жінки понад три сотні хусток, —
розповідає радник отамана
Черкаського обласного товариства УРК Олександр
Гаврилюк. — У Лисянці пані
Людмила показала лише
третину своєї колекції, але

Край козацький,
БОГДАНІВ!

У день святого Андрія Первозданного в Лисянці, що на Черкащині, уже вкотре
пройшов традиційний фестиваль «Край козацький – Богданів», присвячений фундатору
Української козацької держави Богданові Хмельницькому і черговій річниці створення
Лисянського полку УРК. Дійство стало справжнім святом для жителів селища й гостей та
ще раз нагадало їм про міцне козацьке коріння та славну історію рідного краю.
всі відвідувачі були в захваті
від різноманіття представлених експонатів. До речі,
«найстаршій» хустці — понад
триста років. Символічно, що
приурочена виставка матерям: Богдана Хмельницького
Агафії та Тараса Шевченка —
Катерині. Окрім хусток тут
можна було побачити портрети Т. Г. Шевченка та його
посмертну маску. В організації
виставки велика заслуга генерал-лейтенанта УРК Василя
Вовченка, який не вперше
доводить реальними справами на теренах Черкащини,
Київщини та Вінниччини
високе звання козацького
отамана».
Під час відкриття фестивалю
зі сцени Будинку культури
до учасників і глядачів дійства
звернулися представники
місцевої влади А. Лисичкін
та Н. Коровіна. Від імені
ВГО УРК присутніх привітав
голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Центральному регіоні
України Борис Марченко,
радник отамана ЧОКТ УРК
Олександр Гаврилюк та отаман
Лисянського полку ЧОКТ УРК
Віктор Колодяжний. Очільники
реєстровців відзначили нагородами найбільш активних членів
козацьких осередків.

поетеси Зої Ружин у виконанні
берегині УРК Л. СалитиЯ щ е н к о . Гл я д а ч і в у з а л і
заворожив чудовий голос
співачки з Корсуня, лейтенанта УРК Рімми Хромцової.
На думку багатьох, мистецький фестиваль «Край
козацький — Богданів» став
яскравою культурною подією
не лише Лисянщини, а й усієї
Черкащини. Свято утвердило силу національного духу,
об’єднало в пісенному колі
у велику, українську, єдину
родину.
Завершальним акордом
дійства стало проведення
Козацької ради, на якій
підсумували роботу
Лисянського полку УРК за рік,
що минає, та накреслили план
на рік майбутній. Отаман полку
Віктор Колодяжний зазначив,
що сьогоднішнє свято всіх
окрилило на нові добрі починання. Саме спільна праця
козаків, громади та влади
має стати підмурівком нового
громадянського суспільства
в нашій країні. Через громадську роботу, спрямовану
на виховання патріотизму й
духовності, через усвідомлення
кожним свого призначення
на землі, можна побудувати правову, демократичну

Березняка — легендарного
розвідника «майора Віхря»;
висадження дубового гаю
в Каневі, вишневого садка
поблизу майбутньої хатисадиби Тараса Шевченка

Людмила Грабовенко представляє власну колекцію хусток

в Лисянці; бузкової
алеї — у Володарській школіінтернаті; вшанування
в Холодному Яру борців
за волю України; допомога
козацької родини Вознюків
Володарській школі-інтернату;
перемога в пісенному фестивалі
«Мости над Россю» лейтенанта
УКР Рімми Хромцової; проведення спільно з Національним

Учасники фестивалю «Край козацький, Богданів» на сцені районного Будинку культури

А потім свою творчість
глядачам дарувала берегиня
УРК, поетеса Валентина
Войцехівська, яка прочитала уривок з поеми на честь
роду Хмельницьких. Звучали
авторські пісні берегині,
голови ВГО «Поступи
жінок-мироносиць», члена
правління Національної
ради жінок України, заслуженого працівника культури,

Європейську Україну, омріяну
багатьма поколіннями героїв.
Рік, що минає, відзначився
багатьма справами реєстровців
Лисянки, — підсумував отаман Лисянського полку УРК
Віктор Колодяжний. — Це й
проведення шахового турніру
до дня визволення Лисянки
від німецько-фашистських
загарбників, ушанування
г е р о я Ук р а ї н и Є в г е н а

церкви Святої Покрови
в Лисянці (завдяки козацькому
товариству й парафіянам храму
на чолі з отцем Миколаєм);
розпис коштом реєстрового
козацтва центрального купола
Свято-Миколаївського
храму у м. Борисполі, поруч
із яким знаходиться могила
автора Гімну України Павла
Чубинського; увіковічення
пам’яті борця за волю
України часів національної
революції 1917–1920-х років,
козака-бандуриста Антона
Митяя відкриттям меморіалу
на його могилі в селі Стара
Буда Звенигородського
району; проведення вечора
мистецької творчості
в Українському фонді культурі
в м. Києві народної співачки,
берегині УРК Людмили
Салати-Ященко; організація
виставки ткацьких робіт
майстра народної творчості,

заповідником «Батьківщина
Т. Г. Шевченка» в селі Моринці
фестивалю ковальства «Із криці
і вогню»; організація капітаном
УРК Костем Пустільником
виставок та майстер-класів із
гончарства на Всеукраїнському
навчальному семінарі
для обдарованої молоді з
обмеженими фізичними можливостями у місті Бердянську;
ремонт і відкриття козацької

берегині УРК В. Мащенко
у Моринському відділенні
Національного заповідника
« Б а т ь к і в щ и н а Та р а с а
Шевченка». Крім цього
реєстровці брали активну
участь у проведенні днів: визволення Лисянщини, Перемоги,
Н е з а л е ж н о с т і Ук р а ї н и ,
Українського козацтва, вшановуванні жертв політичних
репресій та Голодомору, багатьох інших подіях.
«Загалом же рік видався
напрочуд багатим на події.
І я хочу подякувати реєстровцям Черкащини і, зокрема
Лисянському полку УРК, який
був і залишається в авангарді
нашої обласної козацької
організації, за велику роботу, —
наголосив генерал-лейтенант
УРК Борис Марченко. —
Приємно, що завдяки
активній громадянській
позиції й реальним справам,
ми об’єднали у своїх рядах
не тільки представників
Черкащини, а й козаків із
Києва, Борисполя, Таращі,
Медвина та багатьох інших
населених пунктів Київської
області, де активно діють
козацькі сотні Лисянського
полку УРК. Тож черкащани,
де б вони не були, гідно
представляють батьківщину
Богдана Хмельницького
в Україні та світі.
Користуючись нагодою,
хочу привітати всіх українців
із новорічними й Різдвяними
святами! Хай допомагає нам
усім Господь Бог!»
Олександр МИКОЛЕНКО,
полковник УРК,
Черкаська область
Фото Олега Ганжі

Не може бути справжньої святості без єдності
Любомир Гузар
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Із козацьким ватажком українських
реєстровців Київщини ми зустрілися
напередодні Нового року, і він
поділився з читачами «УК» своїми
міркуваннями про сьогодення й
майбутнє Українського Реєстрового
Козацтва.

забезпечить їм робочі місця, а країні —
український національний продукт,
підвищиться народжуваність тощо.
Проїжджаючи областями, видно
скільки пустує приміщень колишніх
ферм. Саме козаки чи козацькі
організації мають взяти їх на баланс і

Актуальне інтерв’ю

КОЗАЦТВО ЄДНАЄ МИНУЛЕ З МАЙБУТНІМ

«Земля, свобода, державність – ці постулати є головними для становлення козацтва
як державотворчого руху, що забезпечує енергетичне єднання різних поколінь
нашого народу. І зараз як ніколи важливо активізувати на всіх рівнях становлення
Українського Реєстрового Козацтва. Для цього є ідейне підґрунтя, бо без ідеї будь-яка
справа приречена на неуспіх», - вважає наказний гетьман УРК із суспільно-політичних
питань, генерал армії УРК Олександр Федорович Карпенко.

— Пане Олександре, що сьогодні являють собою сучасні козацькі організації, і
яка їхня роль у суспільстві?
— Козацтву належить особливе
місце в історії нашої держави. Воно
стоїть не лише в основі генетичної
історичної пам’яті українського народу,
а є наріжним каменем підгрунтя самої
нації. Вироблена нашими предками
в Козацьку добу система відносин
у суспільстві й досі може слугувати
взірцем демократії, свобод громадян.
Тож нині, коли в Україні проходять
політико-економічні перетворення,
варто згадати , якими формами
правління послуговувалися наші
славні предки. Скажімо, та ж Козацька
рада була своєрідною формою парламентаризму, а виборча система, коли
щорічно 1 січня обирали гетьмана
демократичним шляхом, варта не лише
поваги, а й наслідування.
Звичайно, у козацтва України
попереду нелегкий шлях становлення, утвердження та єднання. І чим
активніше воно буде брати участь
у доленосних подіях життя країни,
тим швидше воно стане справжньою
народною силою.
Минуле й сьогодення єднає земля.
Україна, як і триста-чотириста років
тому, залишається аграрною державою.
А оскільки село — це колиска козацтва,
то ми маємо прийти до витоків і саме
з нього розпочати модернізацію нашої
держави. Це повинно стати філософією
українця, козацьких осередків.
— А щодо конкретних кроків?
— Не секрет, що село сьогодні
переживає надскладні часи. Стара
інфраструктура зруйнована, нова ще
не побудована. Тому козацтво має
правильно використати необмежений
потенціал сільського господарства.

відновити роботу конеферм, корівень,
свиноферм, вирощування овець, птиці
тощо. І не лише вирощувати й здавати
посередникам, а й організовувати при
них переробні підприємства з виготовлення готової екологічного чистої
молочної і м’ясної продукції. Організація
повного замкнутого виробничого циклу
врятує націю від вимирання, а землі
поверне справжніх її господарів.

Олександр Карпенко з дружиною Оксаною та сином Сашком

Важко дивитися на будівлі сільських
шкіл, будинків культури, клубів,
бібліотек, що поросли бур’янами…
Тож сучасним козакам є де прикласти
свої сили і розум.
— Чи піде назустріч місцева влада?
Усім треба визнати, якщо не буде
села — зникне й козацтво. Тому
потрібно знаходити такі підходи, щоб
заохотити владні структури надавати
нам якщо й не преференції, то хоча б
не заважати. А від цього виграють

Олександр Карпенко (у центрі) з козаками й берегинями УРК під час заходу
у Володарці на Київщині

Нам сам Господь це велів, і не скористатися таким могутнім привілеєм, як
чорноземи, та зручним географічним
положенням було б нерозумно.
Відродження села поверне туди людей,

дуже потужні стимули для існування
людини. Не зважаючи на байдужість
держави щодо розвитку козацького
руху і матеріальну скруту, козацтво має
перспективи, бо може об’єднати людей.
— Чи є вже напрацьовані й апробовані
проекти?
— Звичайно. Так уже на Київщині
діють козацькі екологічні дозори.
Люди займаються очищенням лісових
земельних ділянок, ставків, озер, річок
від сміття. Ця справа перспективна.
Скажімо, створення підприємств
з переробки сміття і використання
цього виду енергії як альтернативи газу,
вугіллю, торфу принесе відтворення
природних ресурсів і забезпечить людей
цікавою й корисною роботою, зрештою
дасть реальний заробіток.
— Олександре Федоровичу, на чому
сьогодні роблять наголос сучасні
реєстровці?
— Пріоритет у нашій роботі —
патріотичне виховання учнівської
молоді. У багатьох школах України
успішно діють «Козацькі республіки»,
де педагоги використовують методи
козацької педагогіки. Ми сприяємо
проведенню військово-патріотичних
заходів, мистецьких дитячих фестивалів
тощо. Духовність і патріотизм — гасло,
написане на шевронах українських
реєстровців! І розвиток цих складових,
вважаю найвищою метою й завданням.

усі, і, в першу чергу, місцеві громади
та їхнє керівництво. Вищенаведена
форма господарювання дасть змогу
звести до мінімуму корупцію, а отже,
відчути свободу, гідність. А це, повірте,

Оскільки сьогодні міліція втратила довіру суспільства, бачу участь
козацьких осередків у створенні бригад козацької охорони громадського
порядку. Багато наших козаків уже
несуть службу по охороні громадських
та державних об’єктів.
Ще один із пріоритетів у роботі
реєстровців — пошукова робота,
відновлення історичної правди про ті
чи інші події, вшанування справжніх
героїв нашої землі. У цьому плані
тісно співпрацюємо з істориками,
краєзнавцями, учителями, письменниками й художниками, співцями.
У спільних із козацтвом мистецьких,
історичних заходах беруть участь такі
знані в Україні люди, як письменники
Василь Шкляр і Роман Коваль, кобзар
Тарас Силенко, історики Тарас Чухліб
і Володимир Щербатюк, скульпториреєстровці Микола Крижанівський і
Віктор Крючков. Залучаємо громади
міст, сіл та містечок, актив населених пунктів. Роботи, особливо
на Подніпров’ї, непочатий край.
Із неповторним козацьким колоритом проводимо православні свята,
традиційні народні гуляння, всіма
засобами намагаємося створювати
атмосферу справжніх національних
урочистостей, залучаємо до цього кращих людей краю. Лише на Київщині
біля десяти художніх самодіяльних
колективів із гордістю представляють Українське Реєстрове Козацтво:
«Родовід» із села Кодаки та «Липовий
цвіт» із села Данилівка Васильківського
району, «Козацькі джерела» з Макарова,
«Став’яночка» зі Старих Ставів
Кагарлицького району, «Козацьке

Олександр Карпенко

джерело» Вишгородського району та
багато інших. Приємно, що всі заходи
проходять на високому духовномистецькому підґрунті. У них залюбки
беруть участь і художні колективи,
й окремі виконавці. Ми залучаємо
активних громадян, священиків, які
служать моральними авторитетами для
своїх земляків.
— Пане Олександре, читачі «УК»
знають Вас, як відомого в Україні поетапісняра. Ваша пісня «Обіймись, Україно!»
стала не лише гімном Українського
Реєстрового Козацтва, а й символом
єднання українців.
— Помітив, що після прослуховування пісні та перегляду кліпу
« О б і й м и с ь , Ук р а ї н о ! » у л ю д е й
піднімається відчуття гордості
за приналежність до великої української
козацької родини. Після її звучання
з’являється багато бажаючих стати
до лав УРК. Мабуть, відчувають, що
прокинувся дух гордих предків, який
дрімав у їхніх генах.
Переконаний, що більшість вступає
до лав козацтва за велінням серця,
за покликом душі. Це природно, коли
люди хочуть бути корисними, і наше
завдання допомогти їм у цьому.
Шановні пані та панове! Дорогі
козаки-побратими! В ознаменування
200-ї річниці від дня народження
Великого Кобзаря Т. Г. Шевченка
у квітні-травні місяці 2014 року
планується провести на міжнародному
рівні фестиваль-акцію миру, єдності,
дружби в рамках Міжнаціонального
фестивалю мистецтв «Обіймись,
Україно!», і тим самим показати всьому
світу велику державу Україну, як
частину європейської демократичної
спільноти, країну єдину, неділиму,
неповторну і чарівну. Для проведення
цього масштабного мистецького дійства
організовується поїзд дружби «УкраїнаЄвропа» із фестивальною програмою
української народної й сучасної пісні,
включаючи пісні козацької тематики. Маршрут пролягатиме через
П о л ь щ у, Н і м е ч ч и н у, Ф р а н ц і ю ,
Італію, Швейцарію. Звертаємося
до посольств країн, діаспори, козацьких та інших громадських організацій,
патріотів і меценатів із проханням
підтримати нас у проведенні цього
важливого суспільно-мистецького
заходу. Оргкомітет фестивалю розгляне
будь-які пропозиції щодо учасників
фестивалю та форми підтримки.
Користуючись нагодою, хочу
привітати всіх своїх козацьких
побратимів із Різдвом Христовим та
побажати миру їхнім родинам, а також
козацького запалу на довгі роки!
А «Україні козацькій» – творчого лету
й процвітання!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото Антона Бобиря та з архіва
Олександра Карпенка

Як душа без тіла не є людиною,
так і тіло без душі
Іоан Златоуст
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–22)

ГЛАВА 3.1
У автора есть надежда, что Бог
и в дальнейшем будет оказывать
помощь в создании данной книги
о Нем. Он сейчас предоставляет
информацию о Себе, в частности
о Любви, в зависимости от духовного
и душевного состояния человека.
Не напрасно дает человеку Бог любовь.
Господь ждет, чтобы каждый человек
сам осознал, как он должен поступать
с полученным подарком: зарыть его
в землю, как в библейской притче
о зарытом в землю таланте, или поделиться этим подарком с другими
людьми.
Что человек чувствует, когда у него
появляется любовь? Чем отличается
человек, имеющий любовь, от человека, любви не имеющего? Богу
приятны человеческие откровения,
идущие от тайных уголков человеческой души. Бог сказал: «Я есть любовь,
но мне нужно подтверждение, как
Меня и Мою любовь воспринимает
человек. Для Меня было бы желательно, чтобы за время своей жизни
человек достигал все большего и большего уровня любви и интеллекта.
Если Я его спрошу, он Мне должен
рассказать, как воспринимают Меня
люди и как они понимают и ощущают
Мою любовь. Если человек сможет
ответить на этот вопрос, Я буду гордиться Своим творением, человеком,
которого Я полюбил, человеком,
за которого, как и раньше, Я страдаю
и распинаюсь вместе со своим Сыном
на кресте. Но эти Мои страдания Мне
приятны, Я охотно их принимаю, когда
вижу, что человек из года в год становится все более духовным и любящим.
Я уже никогда не буду раскаиваться,
как это было во время великого потопа,
что создал человека. Согласно законам
эволюции, необходимо, чтобы человек
понял, что Я есть Любовь и что Любовь
является источником жизни для всех
живых существ.
Мне необходимо, чтобы человек
понял, кто есть дьявол, почему в мире
еще так много зла? Почему Я до сих
пор не уничтожил дьявола? Я хочу,
чтобы человек осознал, кто он и что
он для Меня значит. Я хочу, чтобы
каждый человек нашел свой путь
в жизни, путь любви и добра. До окончательного решения, которое будет
принято Мной относительно будущей
жизни человечества, необходимо,
чтобы человек разобрался, что есть
добро и что есть зло, откуда и когда
на земле появился дьявол и появилось
зло. Когда-то дьявол (глава бунтарского ангельского войска) был Моим
помощником, отвечал за свет, был
«сыном зари». Но он не выдержал
испытания властью, поэтому и превратился в дьявола. Я есть Любовь,
Я ко всему духовному (нематериальному) и материальному миру отношусь
только с любовью. От Меня не может
исходить зло. Дьявола Я тоже люблю
как Свое творение, хотя он избрал неугодный Мне и Миру жизненный путь.
Дьявол также чувствует Мою любовь.
Он в ней постоянно сжигается, и для
него это вечный ад. Я стараюсь ему
помочь так, как помогаю грешному
человеку стать лучше, понять свои
ошибки, раскаяться. Я принципиально не могу использовать в своих
решениях законы зла, Мои действия
находятся только в поле законов
любви и справедливости. Я Сам страдаю за каждого наказанного человека
или ангела, который потерял свою
любовь. Тяжело предавать смерти

того, кого любишь. Но законы справедливости должны неукоснительно
выполняться в космосе всеми, и Я,
Бог, тоже должен их исполнять. В противном случае невозможно построить
духовный и материальный мир и,
в частности, человеческую цивилизацию по законам любви. Если Я Сам
не буду выполнять установленные
Мной законы, тем самым Я дам всем
пример того, что мои законы можно
не выполнять. Если люди не будут
выполнять законы справедливости
и любви, каждая цивилизация человечества, достигнув технического
прогресса, будет уничтожать себя
снова и снова. Так уже погибло много
земных и внеземных цивилизаций.
Это — тупик в развитии цивилизации, в который заходить нельзя,
потому что выход из него есть смерть.
Человеческая цивилизация должна
развиваться поступательно и вечно,
все ближе и ближе приближаться ко
Мне, а тем самым к своему духовному уровню существования. Вот

Живые существа создают нематериальное поле любви на материальных
носителях. Поле любви распространяется на весь космос. Однородность
поля нарушается, когда в него попадает
зло. Тогда в нем появляются раны,
такие же, как на теле больного человека. Космос начинает болеть, что
негативно влияет на развитие других
разумных живых существ, которые
проходят свой путь эволюции во вселенной. «В доме Отца Моего обителей
много…» (Ин. 14, 2). Живые существа
этих обителей не знают, что такое
зло, поэтому у них нет иммунитета
к «микробам» зла, такого, каким
обладают жители Земли. Когда эти
живые существа двигаются в космосе
и попадают в зараженные негативной
энергией части пространства, они
начинают болеть и умирать. Для того
чтобы уменьшить влияние на космос
негативной энергии, генерируемой
человеком, Я, Господь, закрыл Землю
своеобразным экраном. Через этот
экран негативная энергия, имею-

почему необходимо, чтобы человек
сам сознательно пришел к выводу, кто
есть любовь. В зависимости от того,
как он может объяснить чувство
любви, Я увижу, на каком уровне
развития цивилизации находится
сейчас человечество, и в соответствии
с этим уровнем буду передавать людям
информацию и знания о Вселенной».
Продолжим описывать откровения
Господа, которые он передал нам через
священные книги. «Любовь — это
энергия жизни. Любовь — это Я, Ваш
Отец. Я передал вам через духовные
первоисточники такое определение
любви, которое вы в состоянии понять
на вашем уровне интеллекта. Чтобы вы
лучше это поняли, приведу такой пример, который используют люди при
воспитании ребенка. Родители не учат
своего пятилетнего ребенка тому, что
есть электрический ток, но строго
приказывают, что нельзя никакие,
в частности металлические, предметы
вставлять в электрическую розетку. Я,
ваш Создатель, долгое время вам объясняю, как вам необходимо строить
свою жизнь, но вы очень медленно
постигаете мою науку. Поэтому мои
указания приблизительно такие же, как
ваши — ребенку: не вставляй ничего
в электрическую розетку, потому что
ты можешь умереть. Мы не объясняем
ребенку, что электрический ток —
это поток электронов, движущихся
между двумя заряженными разнополярными электродами. Так и Я вам
приказываю (до того времени, когда
вы сами поймете): не нарушайте установленных Мной в космосе законов,
а то умрете. Вы должны знать: когда
нарушается закон, нарушается гармония космоса».

щая биологическое происхождение,
не может попасть с Земли в космос,
в частности повредить поле любви».
Земные люди называют этот экран
биосферой и ноосферой. Энергия
любви, которая генерируется любящим
человеком и имеет иные вибрации
(частоты), свободно проходит через
эти и другие околоземные оболочки.
Она прибавляется ко вселенскому
полю любви, тем самым его усиливает,
а вся энергия зла остается на Земле.
Поэтому Богу важно, чтобы каждый
человек вокруг себя создал как можно
более мощное поле любви. Как уже
подчеркивалось, в поле любви, которое есть живительный источник,
сжигается вся негативная энергия,
имеющая биологическое происхождение. Перед сложным космическим
событием, когда жизнь на Земле будет
переведена с нашего современного тела
на другие, более эффективные, носители, на Землю в материальном теле
придет Господь. Во время этого пришествия Господа на Землю Его будет
окружать бесконечно сильное поле
любви, в котором сожгутся все люди,
от которых исходит негативная энергия
и зло. Господь снова будет за нас страдать, потому что Его поле любви будет
вести борьбу с достаточно сильным
полем зла, которое генерируется дьяволом и некоторыми людьми. Добро
вступит в битву со злом на космическом уровне. Цена каждого человека,
как на Земле, так и в космосе, очень
высока, потому что человек пополняет
собой энергетическое поле любви или
энергетическое поле зла.
Как следует из первоисточника,
который есть Библия, перед временем завершения жизни нашей

цивилизации Бог сначала придет
за Своими людьми. За людьми, которые излучают чистую энергию любви.
Он заберет их с Собой в Свое поле
любви. «Спасенные народы будут ходить
во свете его, и цари земные принесут
в него славу и честь свою» (Откр. 21,
24). А потом со Своими людьми Он
придет за теми, кто остался, то есть
за теми людьми, которые в своей душе
имеют как поле любви, так и поле зла.
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь
и добро, смерть и зло… Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое» (Втор.
30, 15; 19). Те люди, которые попросят Господа уничтожить зло, которое
обитает в них, и обратятся к Нему
с покаянной молитвой о помощи, останутся жить в поле любви. Люди зла,
которые не пожелают изменить свое
внутреннее состояние и не попросят
Бога о помощи, сожгутся в поле любви.
После чего Господь снимет все экраны
с Земли, и Земля будет принята жителями космоса в их вселенскую обитель,
где она находилась до появления
на Земле поля зла. «Говорю вам тайну:
не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся» (1 Кор.
15, 51–52).
Бог через Библию уже посоветовал
Своим избранным сынам и дочерям —
современным людям — построить
ковчег для плавания в поле зла. Впервые
такое задание когда-то получил Ной.
Сегодня такие задания получают сотни
и тысячи людей Земли — построить
ковчег любви, который будет иметь возможность плавать в море зла и собирать
тех людей, которые способны воспринять энергию любви и добра. Таких
людей сейчас миллиарды на нашей планете. Бог с помощью ковчега дает всем
возможность оставаться живыми и продолжить свою жизнь в поле любви. Бог
находится в этом ковчеге и обращается
ко всем людям: «Дети, заходите в ковчег, Я вас люблю, Я жизнь Свою отдаю
за вас, Я хочу, чтобы вы были счастливы,
чтобы вы жили вечно рядом со Мной
и радовали Меня все большими результатами своего совершенства. Я хочу
видеть постоянную эволюцию человечества, рост его уровня в добре
и любви. С самого начала вашего создания, вам, люди, поручено осуществить
творческий процесс по строительству
Вселенной, помогать в эволюции всем
живым существам, которые изначально
были созданы не такими совершенными, как человек. Я прошу Своих
последователей, чтобы они помогали
всем людям находить путь ко Мне,
потому что предо Мной все живы:
как живущие сейчас, так и умершие.
Я неживую материю и в дальнейшем
буду превращать в живую. Там, где Я,
есть жизнь, там, где Меня нет, — смерть.
Люди, обращайтесь ко Мне, чтобы
Я всегда был рядом с вами и передавал
вам жизнь. Я — есть Любовь! Я — есть
Жизнь! Люди, Я через Свои откровения в Библии и Коране вам ответил,
кто такая любовь! Как и обещал, Я это
сделал после того, как вы ответили Мне,
кто такая любовь в вашем понимании.
Я вами горжусь, как гордится отец
достижениями своих детей».
«И мы познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение
в день суда, потому что поступаем
в мире сем, как Он.
В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин 4, 16–18).
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Віддай людині крихітку себе.
За це душа поповнюється світлом
Л. Костенко
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В осередках УРК

Козацький двобій
у столиці Слобожанщини

Сутність українського козацтва має твердо триматися на
єдності духовності і фізичного гарту. Саме це мали довести
організатори 1-го чемпіонату Всесвітньої федерації «Козацький
Двобій» (ВФКД), Українська Спортивна Федерація «Козацький
Двобій» (УСФКД) за підтримки Департаменту у справах
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, що відбувся
нещодавно на Слобожанщині.

Безпосереднє проведення змагань покладалося на УСФКД та головну
суддівську колегію, затверджену ВФКД. Генеральним
партнером чемпіонату став
Хімфармзавод «Червона зірка»,

партнерами змагань виступили
Федерація ММА України,
ГО «Слобідське Козацьке
Військо», ХМСК «Владібор»,
компанія «БОЙКО-СПОРТ»,
ВГО «Українське Козацьке
Військо».

Генерал армії УРК Віктор Посохов і генерал-майор УРК Валерій
Рубан під час відкриття змагань «Козацький двобій» у Харкові

Приємно, що серед
найактивніших патронатів
цього міжнародного спортивнокультурологічного заходу —
Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво, його очільники
н а С л о б о ж а н щ и н і . Та к
у організації чемпіонату взяли
участь генеральний інспектор
УРК, голова координаційної
ради козаків Харківської області,
генерал армії УРК В. Посохов
та голова комітету з козацтва
і військово‑патріотичного
виховання громадської Ради
при голові Харківської
О ГА , г е н е р а л - м а й о р
УРК В. Рубан.
Слід зазначити, що
у вищезгаданих змаганнях узяли участь близько
півтисячі спортсменів
із кожного з 20‑ти міст
України, а також представники Грузії, Вірменії, Росії,
Азербайджану і навіть
північно-африканської
країни — Алжиру.
Ус і у ч а с н и к и з а х о д у
відзначили, що турнір
у Харкові пройшов на високому організаційному
рівні, у чому чимала заслуга
керівництва міста.

Добросердя
«І по справах твоїх судити тебе буду». Саме цим принципом
керується старшина Окремої Чорнобильської дивізії УРК
«Україна», тому й козаків-реєстровців свого підрозділу
спрямовує на благочинну стежку.

ДО ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ

Реєстрові козаки Чорнобильської дивізії УРК з друзями

Напередодні нового року й Різдвяних свят отаман
Окремого Чорнобильської дивізії «Україна», генерал-лейтенант УРК Василь Лабунін, начальник штабу цього підрозділу,
отаман Донецького міського товариства УРК, генералмайор УРК Валентин Брильов, заступник отамана з господарських питань, підполковник УРК Павло Пархоменко і
співзасновник благодійного фонду «Возлюби», майор УРК
Дмитро Грищук відвідали загальноосвітню школу-інтернат
№ 8 міста Донецька.
Завітали не з порожніми руками — привезли близько сотні
книг різних літературних жанрів для поповнення шкільної
бібліотеки. На порозі школи гостей-козаків радо зустріла
директор закладу Світлана Черкашина, а в його стінах
на батьків і численних гостей чекав справжній передноворічний
сюрприз. Дітки під керівництвом педагогів‑наставників подарували захоплюючу концертну програму, від якої всі були
в захваті. Виникали цілком слушні запитання, як вдалося

Володимир РАДІОНОВ,
президент УСФ
«Козацький Двобій»

Козацька педагогіка

Осипані зерном на щастя

«Козацькому роду нема переводу» — цю народну істину з
упевненістю підтверджують
вихованці загальноосвітньої
школи-інтернату☻м.☻Димитрового.
У закладі відбулося
традиційне свято посвячення
учнів у козачата. Цього разу
до лав УРК мали честь уступити шестикласники. Подія
була довгоочікуваною. Учні
з ентузіазмом брали участь
у підготовці та проведенні
заходу. Розповідали гуморески,
вірші, співали пісні.
На святі були присутні
почесні гості: заступник директора з соціальних питань ТОВ
«Димитроввантажтранс», депутат міської ради Тетяна Ситник,
отаман Димитровського міського
т о в а р и с т в а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, полковник УРК Олександр Ємельянов,
його заступники, полковники
УРК Володимир Журавльов та
Дмитро Філь.
Добрі справи обов’язково
мають бути освячені.
Благословив вихованців
школи-інтернату настоятель
Свято-Вікторівського храму,
отець Сергій.
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Козацький отаман Володимир Журавльов у колі козачат

Ритуал посвяти в козаки
провів козацький отаман
Олександр Ємельянов. Кожен
із хлопчиків та дівчаток,
схиливши коліно, дав щиру
обіцянку служити Україні й
реєстровому козацтву. Після
чого новопосвячені отримали відповідні універсали. Та
на щастя й благополуччя були
осипані зерном. Із знаменною подією привітала козачат
Тетяна Ситник та подарувала
солодкий презент.

Те п е р п е р е д ю н и м и
реєстровцями Димитрового
стоїть завдання — вирости сміливими, вправними,
духовно сильними, мужніми,
з честю нести звання козака
та бути вірними синами
української держави!
Д. МАЗЯРОВА,
педагог-організатор
школи-інтернату,
м. Димитрове,
Донецька область

Вихованці школи-інтернату №8 м.☻Донецька радували
присутніх яскравими художніми номерами

педагогічному колективу добитися таких успіхів у вихованні
дітей, адже більшість із тих, хто тут навчається, це сироти,
напівсироти або з так званих «неблагополучних сімей».
«Секрету тут ніякого немає, — розповіла директор Світлана
Черкашина. — Просто вчителі й технічний персонал роблять
усе для того, щоб наші вихованці відчували себе повноцінними
членами суспільства. Чесно й добросовісно виконують свої
обов’язки. Наша школа-інтернат є показовим закладом, і
до нас часто звертаються з проханням узяти на навчання діток
батьки з повноцінних родин. Такий авторитет ми заслужили,
бо керуємося принципом — чужих дітей не буває. Усі вони
наші, і всі найкращі». Пані Світлана висловила подяку давнім
друзям і спонсорам школи-інтернату Анатолію Ключеву,
старшому інспектору відділу кадрових забезпечень Головного
управління державної служби охорони в Донецькій області
Олені Джігрінюк та запросила до тісного співробітництва
представників Українського Реєстрового Козацтва.
«У нас є бажання допомогти школі. Найближчим часом
плануємо тут створити «Козацьку республіку», а згодом,
можливо, і військовий козацький ліцей, — говорить генерал-майор УРК Валентин Брильов. — Поки що будемо надавати матеріальну й гуманітарну підтримку, організовувати
зустрічі з цікавими людьми, творчі вечори, вікторини,
спортивні змагання, виїзди на природу, знайомити діток з
історичними об’єктами краю, пов’язаними з козаччиною
тощо. Сподіваюся, що співпраця буде плідною й принесе
користь молоді, адже їм невдовзі доведеться самостійно
торувати шлях у велике життя, і хто, як не ми, маємо допомогти їм у цьому».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк
Фото автора

Кожна людина несе відповідальність
перед усіма людьми, за всіх людей і за все
Ф. Достоєвський

Під патронатом управління
освіти й науки виконавчого
комітету Івано-Франківської
міської ради за активного
сприяння Івано-Франківського
обласного товариства ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво» у школах міста
пройшов І етап Усеукраїнської
дитячо-юнацької військовоспортивної патріотичної гри
« С о к і л » ( « Д ж у р а » ) с ер е д
вихованців загальноосвітніх
навчальних закладів у віковій
категорії 10-15 років.
Оскільки перший етап
проходив одразу в трьох
школах, то реєстровцям
Прикарпаття, очолюваних
генералом-лейтенантом
УРК Михайлом Смачилом,
довелося розумно використати людський потенціал
реєстровців, аби своєю
присутністю охопити всі
заходи. До честі прикарпатських реєстровців у
їхніх лавах є багато мудрих,
освічених козаків і берегинь,
які взяли участь у підготовці
та проведенні змагань.

Василь Гринів, отаман ІваноФранківського міського товариства УРК, генерал-майор
УРК Любомир Малофій,
голова ради старійшин,
генерал-майор УРК Василь
Гречаник, генерал-майор
УРК Іван Палагіцький,
полковники УРК Володимир
Карман, Петро Кирилов,
Олег Полівчак, Богдан Кузів,
Ігор Щепанчук, майори УРК
Андрій Гаврилів та Євген
Романюк, капітан УРК
Руслан Зайчук. У складі журі
конкурсу працювали директор Центру патріотичного

9
П . ☻ Ту р к е в и ч ( З Ш № 2 8 ) ,
В.☻Дяченко (ЗШ☻№24), А.☻Семак
(ЗШ☻№10), В.☻Данилик
(ЗШ☻№10), Ю.☻Пилип’юк
(ЗШ №28), учителі історії
В.☻Шамотайло (ЗШ №24),
Н.☻Зварун (ЗШ ☻28).
Педколективи загальноосвітніх шкіл №№☻10, 24
та 28 належним чином
підготувалися до заходу, створивши гарні умови для проведення гри, роботи оргкомітету
та суддів. Активно долучилися до першого етапу гри
«Сокіл» («Джура») представники ВГО «Українське

Козацька педагогіка

«Сокіл» набирає лету

Полковники УРК Петро Кирилов і Володимир Карман –
члени журі міського етапу Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»)

Їх залюбки запрошують у
журі конкурсу, адже знають,
що реєстровці не лише гарні
знавці історії, традицій, а
й об’єктивні судді, й добрі
порадники.
Тож тамтешня козацька
старшина взяла участь у
заході майже в повному складі:
отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Михайло Смачило, голова
адміністрації Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіоні,
генерал-полковник УРК
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виховання молоді ім. Степана
Бандери, підполковник УРК
Галина Савченко, методист
управління освіти міськради,
лейтенант УРК Олена Різник,
директор міського пластового
центру О.☻Румак, керівник
міського методичного
об’єднання вчителів предмета
«Захист Вітчизни» В.☻Мазюков,
учителі названого предмета
ЗШ №☻13 М.☻Бегменко,
ЗШ☻№☻28 Я.☻Торб’як, ЗШ☻№☻10
В.☻Бурачок, ЗШ☻№☻24 Я.☻Вацеба,
вчителі фізичного в и х о вання Д.☻Фурик (СШ☻№☻11),

Переможців нагороджують Галина Савченко і Володимир Карман

Реєстрове Козацтво», які вже
давно тісно співпрацюють
із закладами освіти ІваноФранківська. Зокрема,
коштом козаків були
виготовлені грамоти, якими
нагороджували учасників гри.
У змаганні взяло участь
280 учнів із 28 команд
загальноосвітніх навчальних
закладів: УГ №1, гімназії №2,
НВК «Школа-гімназія № 3»,
ПМЛ, СШ № 1, 5, 11, ЗШ №2,
4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 24, 25, 28, ЗШЛ №23,
Микитинецької, Угорницької,
Крихівецької, Католицької
загальноосвітніх шкіл.
– Переважна більшість
керівників команд сумлінно
підготувалися до проведення
І етапу гри, своєчасно подали
заявки на участь.- розповідає
отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК
Михайло Смачило.
Змагання проводилися у
формі конкурсів у номінаціях
«Ватра», «Візитка рою», «На
кращу патріотичну пісню,
рукописну газету, відеофільм»,
«Добре діло», «Козацька
легенда», вікторини з
історії України, спортивні
змагання. На кожному
етапі судді складали протоколи, учасники намагалися

Учасники Всеукраїнської військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») до змагань готові!
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дотримуватися☻правил чесної
гри та толерантності щодо
суперників і організаторів.
Зразкову фізичну
підготовку показали команди
УГ №1, ЗШ №19, ЗШЛ №23;
патріотичну пісню найкраще
виконали команди гімназії
№2, ЗШ №2, Католицької,
Микитинецької та
Угорницької загальноосвітніх
шкіл; художньо-мистецьке

Г. Косар) та ЗШ☻№28 (директор
В.☻Підручний); III місце – за
командами СШ №11 (директор Н.☻Романишин), ЗШ №12
(директор Л.☻Холоденко),
ЗШ☻№13 (директор О.☻Драпак)
і ЗШ №22 (директор
М.☻Калинюк).
Переможці та призери
нагороджені грамотами
управління освіти і науки ІваноФранківської міськради.

Юні іванофранківці вітають учасників і гостей змагань

представлення рою гідно
здійснили команди СШ №11,
ЗШ №24; оригінальні легенди
про свої рої представили
команди СШ №1, ЗШ №6,
ЗШ №7, ЗШ №15, ЗШ №21,
ЗШ №28, НВК «Школагімназія №3». Найліпші
однострої, емблеми, прапори
були в команд ЗШ №13,
Крихівецької ЗШ.
Відмінні знання з історії
України продемонстрували
команди УГ №1, ЗШ №10,
ЗШ №12, ЗШ №16, ЗШ №25.
Найкращі звіти під гаслом
«Добре діло» представили
команди ПМЛ, ЗШ №4,
ЗШ☻№18, ЗШ №22.
Згідно підсумкових
суддівських протоколів
переможцями І (міського)
етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») серед вікової
категорії 10-15 років стала
команда ЗШ № 10 (директор
С. Місюра); II місце посіли
команди гімназії №2 (директор

За сприяння та належну
організацію проведення І
етапу гри директору ЗШ №10
С. Місюрі, заступнику директора Л. Петрик, директору
ЗШ №24 І.Мельничуку, його
заступнику Г. Кіб’юк, директору ЗШ №28 В.Підручному та
його заступнику О. П’ятничук,
а також членам журі конкурсу
оголосили подяки.
За активну співпрацю
у проведенні І етапу гри
«Сокіл» («Джура») грамотою
міського управління освіти
й науки нагороджено ІваноФранківське обласне козацьке
товариство ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
Попереду на фіналістів
чекає наступний, обласний етап Усеукраїнської
дитячо-юнацької військовоспортивної патріотичної гри
«Сокіл».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»,
м. Івано-Франківськ
Фото Олени Різник

Без усякої іншої науки ще можна обійтися.
Без знання рідної мови обійтися не можна.
І. Срезневський
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Мова про мову

МОВНЕ EGO СУЧАСНИКА: ОСОБЛИВОСТІ ВИДОЗМІНИ
Вважаю, що назріла
необхідність поміркувати над
вимірами Ego (написання з
в е л и к о ї л і т ер и п о в ’ я з а н е
з інтерпретацією Ego як
людської особистості), а тим
паче Ego сучасника. Сьогодні,
коли особливо важливим
постає не тільки усвідомлення
значущості мови в духовному
поступі нації та держави, але і
встановлення силового навантаження власного я в цьому,
істотним є визначення доцентрових та відцентрових сил
особистісного я.

EGO В ЙОГО ОСНОВНИХ
ВИМІРАХ
Ego — з латинської
я в сенсі самодостатності
та самовизначуваності. Ego
позначає та передає сукупно
весь обсяг внутрішніх переживань та відчуттів.
Наш сучасник… Поняття
містке й надзвичайно
динамічне. Місткість пояснювана тим, що сучасник ніколи
не постає однотипним — існують просто усталені моделі
його розуміння, що аж ніяк
не охоплюють усього розмаїття
варіацій. Динамічність образу
сучасника простежувана
в тому, що кожна нова епоха
окреслює відповідний його
тип. І тут навіть кілька років є
значущими, не кажучи вже про
десятиліття. Якщо поєднати
Ego та сучасника, то легко
встановити, що його Ego —
його внутрішній стан самості
та осібності. Його ж мовне
Ego виявляє ступінь самозаглиблення в мову та ступінь
мовної самоідентифікації,
вияв навантаження мови
в самостановленні особистості.
Самоідентифікації в сенсі
сприйняття всього того
мовного Коду, що містить
пам’ять попередніх поколінь
та відчуття себе самого
в цьому мовному просторі
не відчуженим, а органічним
складником.

СУЧАСНИК ВЧОРА,
СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА.
Ще вчора стереотип сучасника витлумачувано як
особистість, яка переймається
тільки власними питаннями,
а сьогодні сучасника розуміють
як особистість із не зовсім
сформованим національномовним чуттям. Особистість,
для якої мова — тільки
інструмент. Такій особистості
легко можна нав’язати ті
чи ті цінності. Подібне
уявлення є досить далеким від
правдивості та викінченості.
В одному з творів-роздумів
учасниця ІІІ міжнародного
мовно-літературного конкурсу
Наталія Кирій (Донбаський
державний педагогічний
університет) досить переконливо резюмує: «Зараз
часто дискутують із приводу
того, яким шляхом повинна
далі йти Україна, щоб стати
успішною державою. Моя
позиція така: ми маємо виховати молоде національно
свідоме покоління. І це
покоління повинне зрозуміти

одну важливу істину: доля
кожної окремої людини
нерозривно пов’язана з
долею Батьківщини, наші
перемоги — це її злети, сходження на нові вершини,
а наші невдачі — це тяжкий
відбиток на вразливому серці
неньки-України». Авторська
позиція цілком свідома та
викінчена — вона пов’язана
з рідним народом, державою та усвідомленою роллю
сучасника сьогоднішнього.
Розвій та розбудова духовної
єдності Української Держави
не можливі без посилення
доцентрових сил національнодержавною мовою.
Витворюючи ядро державного устрою, єдина державна
мова проникає в усі складники
управлінсько-законодавчих

глибинній історії розвитку,
насиченні народу пам’яттю
і створенням навколо нього
аури, вихід із якої сигналізує
поступове зникнення
народу, але й у збереженні
народу в цивілізаційному
світопросторі.
Наш сучасник — дещо
інший від учорашнього.
Значна частина сучасників
мають за основу свого
становлення та існування
фінансово-матеріальні
зацікавлення як найвищий вимір життєдіяльності
та самоствердження, що
часто зумовлює формування пріоритетів
внутрішнього облаштування
держави. Такі зацікавлення
завжди ґрунтуються
не на загальнолюдській

відповісти на питання:
«У чому сенс життя?», «Для
чого ми прийшли в цей світ?»,
«Навіщо ми взагалі живемо?»,
«Чому?»… Відповідь проста:
тому, що в кожного свій сенс
життя, кожен прийшов сюди
із власною метою і живе кожен
по-своєму. Дуже правильно
сказано: «Скільки людей,
стільки й думок».
Авторка продовжує: «Тому
можна довго та емоційно
доводити власну думку, намагатися переконати іншого,
що саме те, що говориш ти,
є правильним; можна навіть
нав’язувати свій погляд
на життя, але … навіщо? Чи
маємо ми на це право? Чи
можна себе ставити вище
за інших? Ні! Щодо мене,
я вірю у справедливість.

Пам’ятник Г. Сковороді у Києві біля Києво-Могилянської академії

структур. Водночас кожний
громадянин, кожний сучасник має право поряд із
державною мовою володіти
мовою/мовами національних
меншин (регіональними
мовами), що не заступають
державну мову, а співіснують
із нею, маючи функційне
навантаження тільки в межах
певної громади.
А вчорашній сучасник?
Це і, власне, вчора (минуле
десятиліття), це і минуле
століття, і прадавність. Якщо
брати минуле століття, чи
минулі століття, то вчорашній
сучасник зробив усе можливе,
аби зберегти національну
своєрідність, однією з визначальних рис якої виступає
мова, а сучасник із радянських
просторів ішов на нечуваний
спротив проти самої держави
заради проголошення
найвищої цінності — рідної
мови. Сьогодні ніхто
не сумнівається в тому, що мова
береже пам’ять найдавніших
періодів самобутності народу.
Так, наприклад, нідерландські
науковці встановили, що наші
пращури почали розвивати
мови орієнтовно 500 тисяч
років тому, мешкаючи окремими групами. Мова кожної
такої групи була у своїй іпостасі
неповторною. І сьогодні кожна
мова є неповторною не тільки
у своєму звучанні, своїй

екзистенції з ядровим
епіцентром Божого промислу,
а на демонічному перезвуку металу (грошей). Тому
відбувається видозміна
силового поля мови в сучасника. І сьогодні важливим
має поставати орієнтація
життєво-стверджувальних
цінностей — потреба думати
не лише про себе, своє
задоволення, а насамперед
відповідати за власні дії та
вчинки інших. Коли одна
людина підпорядкована
демонізму, її легко розпізнати,
коли ж кількість таких носіїв
починає становити більшість
у народі — видозмінюється
і весь народ. Тому такими
важливими виступають
міркування сьогоднішнього
молодого покоління про
непересічні цінності
людськості у її цивілізаційному статусі. В одній із творчих
робіт минулорічного конкурсу
імені Тараса Шевченка наголошено: «Скільки себе пам’ятаю,
я завжди любила й люблю
читати книжки, порівнювати
думки та вислови великих
людей… Мені важливо було
дізнатися щось нове, корисне,
потрібне… Я дивилась на людей
навколо себе, стежила за їхньою
поведінкою, настроєм,
вчинками. Мені знадобився
не один рік, щоб зрозуміти:
не можна одноманітно

У те, що робиться нами й
для нас, — усе це обов’язково
повернеться. Хай не одразу,
не через тиждень чи місяць,
але повернеться. Життя довге.
Упевнена у тому, що все, що
робиться та відбувається з
нами, робиться на краще.
Адже, втрачаючи щось одне,
ми неодмінно отримуємо інше.
Нащо нас мати привела?
На це питання мені відповісти
буде трохи важче, бо моя мати
померла, коли я була ще
маленькою. Я не люблю засуджувати людей, вважаю, що
просто не маю на це морального права, але право на власну
думку маю, тому можу сказати:
мені прикро не за те, що мої
батько та матір померли,
не виховавши мене, не за те,
що я не знала материнської
любові та батьківського тепла,
ні.., а за те, що вони змарнували власні життя. Адже
життя — це спроба, шанс.
Шанс робити добро та допомагати слабким, шанс досягти
чогось, довести, у першу чергу,
собі, що ти — Людина! Що
варта чогось, що спроможна
виконати власні бажання
та надихнути на виконання
своїх бажань інших» (Олена
Огурцова (Донецький державний університет управління).
Напевне, у цьому й сенс
завтрашнього сучасника,
мовно-духовне опертя якого

міститься в сьогоднішньому.
І думки ці сформовані рідною
мовою, вони і відтворюють
мовне Ego сучасника — живи
в єдності із самим собою та
усвідомлюй необхідність
збереження пам’яті про
минуле.

УКРАЇНСЬКА МОВА
ТА EGO СУЧАСНИКА.
Хто задумувався над тим,
що на 22 році існування
Української Держави такою
необхідною буде щоденна
копітка праця на утвердження та розширення
силового навантаження
українсько-державного слова
як основи-основ збереження
українськості, її знаковості
в сучасному слов’янському
просторі. І тут одним із
провідних начал постає
мотивація українськості. Свого
часу Андре Мартіне констатував: «… мова перемагає своїх
суперників не в силу якихось
внутрішніх якостей, а тому,
що її носії є войовничішими,
фанатичнішими, культурнішими, заповзятливішими»
(Мартине А. Распространение
языков и структурная
лингвистика//Новое в лингвистике. — М.: Изд-во
иностранной лит-ры, 1972. —
Вып. 6. — С. 81–82). Можливо,
й справді українській мові
не вистачає войовничості,
наступальності, але водночас
у цьому її сила — у змагальності
вона перемагала століттями.
У неї не було ані войовничосилової підтримки, ані
державно-законодавчого
забезпечення, навпаки — її
забороняли, не пускали на поріг
освіти та науки, висміювали та
кепкували, а вона заяскравіла
повноцінно і стильово, і
жанрово, й енциклопедично,
й інтелектуально. Завдяки
тим сучасникам, перелік імен
яких годі вмістити в короткому
огляді.
У Михайла Кочергана
наявні досить цікаві думки
щодо суспільної мотивації
знання певної мови: «У газетах
не раз доводилося читати, а ще
частіше чути у публічних виступах і в приватних бесідах, що
людям потрібно розповідати
про красу української мови,
її милозвучність, і тоді вони
заговорять нею. Спостерігаючи
за млявим процесом переходу викладання на українську
мову, я дійшов висновку, що
українізувати зрусифікованих
українців на основі пропаганди
краси української мови —
безперспективна справа.
Людина оволодіває іншою
мовою не через те, що вона
красива, а тому, що вона їй
практично необхідна. Отже, тут
на першому місці є мотивація»
(Кочерган М. Про час, про
себе і людей: спогади/Михайло
Кочерган. — К.: ВЦ «Академія»,
2012. — С. 209–210).
(Закінчення в наступному
номері «УК»)
Анатолій ЗАГНІТКО,
публіцист, член НСПУ

О, як би я туди, до вас, хотів –
Хоч краєм ока або серця краєм
В. Стус
В осередках УРК
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КОЛЯДУВАННЯ
ЗА
ГРАТАМИ
козацької
CВЯТО

СЛАВИ

Святий Миколай — улюблене свято
всіх дітей, а для учнів Павлопольської
школи — воно подвійне, бо саме
в цей день їхня дитяча «Козацька
республіка» поповнилася козачатаминовобранцями. Із цієї нагоди у школі
відбулося «Свято козацької слави»,
на яке запросили почесних гостей.
Серед них: радник наказного гетьмана
УРК у Приазовському регіоні Савелія
Вашури, генерал-полковник УРК
Олег Затолокін, отаман Гетьманської
козацької дивізії УРК, генерал-майор
УРК Володимир Кірьяков, отаман
Павлопольського куреня ім. генерала
І. Краснова, майор УРК Юрій Гіт,
його заступник, капітан УРК Олексій
Шакіров, реєстровці Маріуполя.

Місяць лютий українці всього світу називають «місяцем Героїнь». Ушанування
пам’яті українських патріоток установлено Світовою Федерацією українських
жіночих організацій (СФУЖО) за пропозицією Надії Світличної. Саме від неї
вільний світ дізнався про розправу над 500 українками в Кенгірі. У лютому
загинули Ольга Басараб та Олена Теліга, тому саме цей місяць обрано для
вшанування всіх українських патріоток.

Цього року (2014) виповнюється
5 років, як пішла у засвіти Ірина
Сеник — одна з «Героїнь Світу».
Таке звання було надано їй СФУЖО
за нездоланну людську гідність.
1972–1978 рр. Мордовія. Барашево.
ЖК-385–3-4. Жіноча зона. В Орисі (так
називали Ірину в таборі) було позаду
десять років сталінських концтаборів
плюс тринадцять відбутих років
«довічного» заслання, а попереду
шість років нового табору й п’ять років
заслання з перебитим хребтом (після
першого ув’язнення), з травмами й
ранами душі.

Козачата Павлопольського куреня
УРК зустрічають козаків хлібом-сіллю

Козачат — новобранців привітав
радник наказного гетьмана УРК Олег
Затолокін і вручив їм універсали.
А потім почалося театралізоване
дійство. «Сивочолий козак» (Василь
Кочмар) із «Розритої могили» подарував «маленькому Шевченкові»
(Володимиру Протопопову) кобзу
й запропонував заспівати про славу
козацьку. Завітав до козачат навіть
« т у р е ц ь к и й с у л т а н » ( Ге н н а д і й
Рябуха), якому джури Геннадій
Богданов, Василь Кочмар, Євген
Мельников, Олександр Кучеренко,
Олексій Писанко, Владислав
Крайнюк писали славнозвісного
листа. До речі, юні козачата показали свою вправність у володінні
елементами Бойового гопака.
Молодші — Микита Афонін,
Анастасія Первухіна, Кирило
Стеблецов, Анастасія Руднева,
Костянтин Протопопов і Марія
Богданова — дарували присутнім
пісні, танці, юний поет «Козацької
республіки» Євген Щуренко
привітав новобранців новим
віршем.
А ще до школи завітав Святий
Миколай (Геннадій Богданов)
та разом із «Янголом» (Уляною
Тарасевич) пригостили всіх миколайчиками. І як не намагалося «чортеня
Антипко» (Геннадій Рябуха) завадити
святу, але воно вдалося на славу.
Наостанок усі учасники дійства отримали солодкі призи від реєстровців
Приазовського округу УРК. Та
найдорожчим подарунком для козачат став комп’ютер, подарований
курінним отаманом Юрієм Гітом від
Павлопольського куреня ім. генерала
І. Краснова.
Марина БЕСПАЛЬЧЕНКО,
заступник отамана
Павлопольського куреня УРК,
лейтенант УРК
м. Маріуполь

Різдвяний хрест, виконаний Іриною
Сеник у таборі

Дівчата мусили щодня шити робочі
рукавиці, по 120 штук. Нелегко було
виконати таку норму. Орися ж від
роботи відмовилась. Хотіли покарати, та не вийшло, — бо вона інвалід.
Каторжні роки і хвороба не знищили
життєлюбної дівчини. Вона мріяла
про велику любов, писала ліричні
вірші, малювала. І вишивала — скрізь
і завжди. Вишивання було її потребою, її диханням. «Коли після важкої

операції на хребті професор Коренєв
у Ленінграді заборонив їй вишивати (вона мусила лежати нерухомо
в гіпсі), — Орися сказала йому: «Або
вишиватиму, або помру», і професор
поступився перед упертістю дивної
пацієнтки. Вона вишивала лежачи і
вижила, хоча потім ще рік була в гіпсі,
кілька років ходила на милицях і на все
життя лишилась інвалідом». (Надія
Світлична, «Сувій полотна»).
Під час арешту, у листопаді 1972 року,
в неї вилучили торбинку з незакінченою
сукнею. Орися оголосила голодовку й
домоглася свого. Вишила ту суконку,
сидячи на параші (це було найбільш
освітлене місце в камері). У таборі
вона прикрасила барак вишиванками на мішковині, яку давали для
миття підлоги. Дівчата зносили до неї
найменші клаптики — із них виходили дивовижні мініатюри і вишивані
закладки для книжок, дитячі обереги й
пам’ятні монограми-екслібриси. Коли
дівчата відмовились почепити «нагрудні
відзнаки» (прізвище і стаття), Орися
вишила всім по два комірці: «Щоб
паршивці орієнтувались, хто ми».
Отак вишивка стала символом людської гідності. Вечорами
у маленькій кімнаті гігієни збирались Надія Світлична з перекладами,
Орися Сеник із вишивкою, Стефа
Шабатура з олівцем, Ірина Калинець
читала свої вірші або свого чоловіка
Ігоря, чи уривки зі своїх досліджень
давньої історії України. Саме тоді
Орися зацікавилася скіфами й антами.
«Вона читала про них усе, що вдалося
видлубати в обмежених можливостях
концтабору. І тоді все забарвлювалося
в «античний» колір, компонувалися
закладки зі скіфськими оленями, чи
баранцями, викликалося на безконечні
дискусії Ірину Калинець, яка найбільш
хворіла пракоренями!». (Н. Світлична).
А на один зі Святвечорів дівчата
прикрасили соснову гілку вишитими свічками, над столом у їдальні
почепили різдвяну закладку, яку
вишила Орися за композицією Стефи
Шабатури, і колядували аж до відбою,
та так голосно, щоб було чути через
дорогу у чоловічій зоні, де в той час
були В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус,
Олекса Тихий.
Згодом колядниці отримали чудового вірша, якого їм присвятив Василь:
Немов крізь шиби, кроплені дощами,
Крізь скрик розлуки, ліхтарів і грат,
Затрембітав тонкими голосами
Гранчастий келих квітів і дівчат.
Там мармуровий вруниться акант,
Різьбленими лопоче язиками,
По коляду — немов за образами —
Доносить співу тужний амарант
І айстри в непокорній непокорі.
Останні долітовують прозорі
Дні вересня — ясноджерельний конт.
І папороті цвітом процвітає
Оцей дівочий опівнічний спів.
О, як би я туди, до вас хотів —
Хоч краєм ока або серця краєм!
А тим часом до жіночого бараку
прибилася сумна вістка: підісланий
кримінальник поранив Стуса ножем.
Але покарали не бандита, а Василя.
Наклали наручники і відправили
до карцеру. На знак протесту дівчата
оголосили голодування. Їх відвели
в сусідню зону, в колишній барак для

Ірина Сеник (1926–2009)

розумовохворих, забили вікна й із
посмішкою дозволили: «голодуйте».
«Після п’ятиденного голодування, —
згадує Ірина Сеник, — наказали нам
забиратися у свою зону. Ми не погодилися, поки не побачимо Василя Стуса,
бо не вірили тим московським зайдам,
що його привезли у лікарню.
Вирішили, що Стефу повезуть під
контролем у сусідню зону. І як побачить
Василя, тільки тоді ми припинимо
голодування. Слава Богу, так і сталося.
Ми знову повернулися у свою зону».
Згадує Ірина Сеник і про покарання
за ту різдвяну закладку, під якою вони
колядували. На ній — миска з кутею,
глечик із узваром, фрукти, паляниця й
три ложки. (За українською традицією,
на Різдво батько дарував кожному члену
родини нову ложку), трипромінник зі
запаленими свічками, дідух, гуцульська
родина, ялинка, церква, зорі, місяць,
сонце. А над усим цим козацькі хрести, й
Ангел із молитовно складеними руками.
Повезли Орисю й Стефанію
у «відрядження» на Явас, де був карцер.
«На дорогу мені дали дівчата теплі
капці. Після обшуку, коли мене перевдягнули в карцерний одяг, наглядачка
не побачила на ногах цих капців і веліла
відвести в 7 камеру. Вів мене дуже злий
наглядач і в камері побачив, що я не так
одягнена. Штовхнув до стіни, то я сама
скинула ті злощасні капці. Почувши
крик, Стефа швидко вбігла в цю саму
камеру, а він тріснув дверима й закрив
нас.
Удвох завжди веселіше. Було зимно,
та й у карцері годі зігрітися. Залізна
мала лавочка — ні сісти, ні полежати.
Мене повезли у стані гіпертонічного
кризу. У зоні дівчата й хлопці підняли
бунт, і мене на 6-й день відвезли
в побутову лікарню». А Стефа відбула
повністю місяць покарання.
Там, у таборі, Орися зі Стефою
Шабатурою вирішили зробити
колекцію вишитих мініатюр для
«Українського музею» у Нью-Йорку.
Стефа малювала, Орися вишивала.
Вишивки разом із віршами та листами
таємно передали на волю. Союз
Українок Америки видав у 1978 році
книгу «Нездоланний дух», де поміщено
знімки мініатюр, вірші та листи восьми
героїнь. А самі вишиті мініатюри
зникли.
Проте мені вдалось відродити ту
колекцію мініатюр та закладок. Вона
вже експонувалася в Донецькому
обласному художньому музеї з жовтня
2005 по квітень 2006 років.
Людмила ОГНЕВА,
член НСЖУ,
голова Донецького відділу
Союзу українок

У нашім минулім - там воля і слава,
У нашім минулім - безсмертні діла.
М. Чернявський
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Козацькі поселення

Тиха Дегея

Не Дике Поле, Великий Луг – переді мною лежить суворий і благодатний край і тихим диханням оповідає свою історію.
Ще великий Геродот 25 сторіч тому, подорожуючи Великим Лугом,
побував у наших місцях, досліджував річки Кальміус (тоді – Лік),
Міус (Оар), Кринку (Сюурлей) та Корсунь (Дегею). Усі вони перелічені
та описані у його знаменитій «Історії». Але головним і не менш дивним
для нас є його твердження, що на Сюурлеї, тобто на Кринці, стояло
в ті часи скіфське місто Балин.

У ІХ–ХІІ століттях сполучною
ланкою між Руссю й далекими
слов’янськими поселеннями
на узбережжі Азовського й
Чорного морів був Залозний
шлях вододілом Дніпра та
Сіверського Дінця, верхів’ями
річки Кальміус і пониззям
Дону.
Як не повірити в існування
однієї з оригінальних гіпотез
часу Володимира Мономаха,
висловленої Олександром
Черних у книзі «Стародавній
світ крізь призму звукосмислу»,
про те, що в 1111 році князь
Володимир, відправившись у
похід із величезним військом,
проїхав уздовж потоку річки
Садки та Корсунь, в околицях
сучасних селищ Старопетрівське
та Корсунь (Єнакієве).

тися перші займища вільних
людей. У першій половині ХІХ
століття Корсунь був великим
заможним селищем, через яке
проходив Чумацький шлях,
одне з відгалужень Кальміуської
сакми. Із Криму на Бахмут
(Артемівськ), Азак (Азов),
Лугань наїждженими дорогами
везли сіль, рибу, хліб, вугілля.
За легендою, сучасна назва
Корсунь-Шевченківський,
що на Черкащині, походить від крим-ського
Корсунь (Херсонес), що
на давньогрецькій мові означає
«півострів». Ще, за однією з
гіпотез, назва міста — від бога
сонця Короса.
Після підписання Прутського
миру майже все населення
Корсуня (нинішня Черкащина)

Реєстровці Єнакієвого біля меморіалу воїнам-визволителям

Куди приємніше подорожувати поблизу питної води,
заплавних лугів із пашею
для коней, ніж плентатися
нескінченним випаленим
степом, шляхом, що ним користувалися з часів Стародавньої
Русі та античних часів.

НА РІЧЦІ КОРСУНЬ,
БІЛЯ ШАХТИ
Це спонукало горлівських
краєзнавців до встановлення
пам’ятного знака на честь тої
історичної подорожі у своєму
місті, у затишному кутку біля
колишньої шахти «Корсунські
копі» і витоку річки Корсунь.
На правому березі Корсуні
розташоване село Берестове,
за відомостями «Історії міст і сіл
Донецької області УРСР», у цих
місцях знаходилася займанщина запорозьких козаків
Кальміуської паланки, ще
в 1622 році! Із найвищого місця
Берестового, Холоднянки добре
видно далекі степові простори.
Чудове місце для козацького
дозору!
У часи Старої Базавлуцької
Січі (1593–1630) на просторах
Великого Лугу почали заселя-

було насильно переселене царськими військами
н а Л і в о б е р е ж н у Ук р а ї н у,
на річки Кринка й Корсунь та
інші землі Донеччини.
1746 року частина запорозьких спірних земель були
передані царським урядом
Війську Донському, по річках
Кальміус і Булавін (Кринка)
проведена умовна межа між
Кальміуською паланкою та
донськими козаками. Місця
були багаті на рибу й дичину.
Кринка, Криниця, приваблювала молодців-козаків із
Дніпра та Дону, відчайдушних
людей із Сіверського Дінця
до своїх берегів. Глинобитні
хати під очеретяними стріхами
розросталися вздовж степової
річки. Тут селилися втікачі
від панського батога й
поміщицького закріпачення.

ЗВЕЛИ ЦЕРКВУ
ВОЗНЕСІННЯ
Н е д а р м а
в и б і р
Катеринославської єпархії
впав на ці місця. 1838 року
тут було збудовано церкву
Вознесіння Господнього. Вихідці
з Черкащини навіть церкву,

якій цього року виповнилося
175 років, назвали тим же ім’ям,
що і на своїй малій батьківщині,
у Корсуні. Саме тоді в Російській
імперії був прийнятий царський
указ про будівництво типових
храмів. Один із них, корсунський
храм Вознесіння — кам’янодерев’яний із такою ж дзвіницею,
опалювальний «на суму
від скарбниці відпущену».
За архівними даними
Єнакіївського краєзнавчого
музею, церкві належало 120 десятин орної й сінокісної земель.
Священнослужителі жили
у власних будинках, на землі,
купленій у селян. Аналогічний
типовий храм 1838 року побудови зберігся на сьогодні в Росії,
Верхньому Заволжі, у місті Буй.
Це кам’яна споруда п’ятого
розряду. Ймовірно, подібний
вигляд мав і корсунський храм
Вознесіння.
Розташовувався він на просторому майданчику поблизу
селищного Будинку культури,
зведеного в 1930 році й нинішніх
руїн школи-інтернату (1936).
Очевидно, камені з фундаменту
та стін зруйнованого храму були
використані при будівництві
культурного закладу.
У 1929 році прийнято постанову уряду про закриття церков
і храмів. Відповідно, храм
у Корсуні був закритий, наступного року зруйновано стіни,
скинуто й переплавлено дзвони.
При церкві були три
церковнопарафіяльних школи,
одна з них у селі Берестове
(1912 рік), друга — поруч із
храмом, у кам’яному будинку
зі своїми городами та садками.
Примітним є той факт, що
на вулиці Вокзальній ще
збереглися руїни будинку,
зведеного з дикого каменю, у ті
роки колишній маєток пана
Подколзина. Третя школа — це
збережена будівля по вулиці
Партизанській.
Під час Великої Вітчизняної
війни під храм було віддано
приміщення сільської крамниці.
У наступні роки церква
неодноразово закривалася,
а в 1960-ті взагалі припинила
своє існування. У 1955 році
храм відновив свою діяльність
у тому ж приміщенні, за згадками
ієрея Свято-Вознесенського
храму Максима Липовського.
Нині у Корсуні діє СвятоВознесенська парафія
Горлівської єпархії Української
Православної церкви.

ОСВЯТИ ЦЮ ЗЕМЛЮ
Сьогодні важко сказати, хто з
перших поселенців освоював ці
землі й залишився тут назавжди.
Відтоді змінилося кількадесят
поколінь. Але те, що й донині
мешкають у Корсуні нащадки
вільних козаків, сумніву
не піддається.
Сотні років тут живуть
Бондаренки, Василенки,
Циганки, Круті, Запорожани,
Смоляки, Задуйвітри, Козакови,
Доценки, Торяники, Любі…
На жаль, мало хто з нас
пам’ятає власний родовід,
мало хто береже минуле землі,
на якій народився й виріс. Проте
в наших силах освятити цю
землю, на якій стояв зниклий
храм Вознесіння Господнього.
Олександр МАМЧЕНКО,
отаман Єнакіївського міського
товариства УРК,
член Національної спілки
краєзнавців України

В осередках УРК

ЮВІЛЕЙ КОЗАЦЬКОГО БАТЬКА

Так називають свого священика реєстрові козаки
Ізмаїльського районного осередку Одеського обласного товариства ВГО УРК, настоятеля Свято-Введенського храму
села Новонекрасовка, протоієрея Кіндрата (Кляузова).
Нещодавно панотець відзначив своє 80-річчя. Не зважаючи на
поважний вік, він дякує Богу за можливість доносити слово
Правди, лікувати Словом Божим парафіян, серед яких багато
козаків і берегинь. Ювілей шанованого в окрузі священика
співпав із храмовим святом – цьогоріч виповнилося 166 років з
часу зведення Свято-Введенської церкви, однієї з небагатьох,
яку оминула безжальна рука войовничого атеїзму.

Єпископ Савотій і генерал-лейтенант УРК Сергій Бельдієв
у Свято-Введенському храмі села Новонекрасовка

Привітати протоієрея прибули реєстрові козаки
Одещини на чолі з отаманом, генерал-лейтенант УРК
Сергієм Бельдієвим. Багато слів було сказано на адресу
всечесного отця, який вірою й правдою служить людям,
зокрема козацтву. Від імені ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» Сергій Бельдієв нагородив ювіляра найвищою
відзнакою УРК – «Золотим козацьким хрестом» I ступеня.
Того дня у церкві ніде яблуку було впасти, а святкова
літургія звучала особливо урочисто. Серед почесних гостей
був єпископ Савотій із Києва.
Опісля в цьому ж храмі було проведено урочисту
посвяту новобранців у реєстрові козаки, яку провів отаман
реєстровців Одещини Сергій Бельдієв, а протоієрей
Кіндрат уже традиційно благословив їх на добрі справи.
За словами отамана Бессарабського полку Ізмаїльського
районного товариства УРК, капітана УРК Дениса
Шевченка, козацькі лави осередку поповнюються гідними
козаками й берегинями.

ЕКЗАМЕН НА ЛЮДЯНІСТЬ
У День Святого Миколая
всі діти чекають подарунків,
адже це для них можливість
відчути диво, яке їм можуть
подарувати дорослі.
Немає більшої радості для
батьків, ніж бачити щасливі
очі своєї дитини. Однак
серед нас живуть люди, які
стараються запалити вогник
щастя, дати надію не лише
своїм чадам, але й вважають людським обов’язком
принести радість діткам,
позбавлених батьківського
тепла й ласки. Це люди, які
живуть за заповіддю: чужих
дітей не буває. А творити
добро дорослі мають не
лише у визначені дні, а
щоденно. Так нас, православних, учить і Святе
Письмо.
На
Миколая
в
Ізмаїльському будинку
дитини панувала святкова
атмосфера. Гарно прикрашена актова зала, ошатно
вдягнені дітки, ввічливий
персонал. А ще, із самого
ранку, багато гостей із подарунками. Приїхали до своїх
маленьких підшефних представники Бессарабського
п о л к у Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва –

отаман Денис Шевченко та
начальник штабу Марина
Берветова. Реєстровці, на
радість дітлахам, привезли
велику красуню-ялинку,
прикраси й гірлянди до
неї, іграшки. Крім того,
попіклувалися й про
поповнення господарства –
подарували закладу миючі
засоби, памперси та багато
інших потрібних речей. Не
забули й про солодощі. Пан
Денис і пані Марина кожній
дитині вручили гостинець
від козаків Одещини –
шоколадного «Святого
Миколая». Усі подарунки
були придбані за кошти з
внесків членів козацької
організації. «Головним
мотивом благодійної акції
стало бажання хоча б трошки
«прикрасити» дитинство
дітей-сиріт Ізмаїльського
будинку дитини», – пояснив отаман Бессарабського
полку УРК, капітан УРК
Денис Шевченко. Відвідини
закладу реєстровцями
Ізмаїльщини вже стали
доброю традицією. І не
лише на Миколая.
Прес-служба УРК,
Одеська область

То був такий державний злочин –
Здригнулась навіть мертва Кафа
Антоніна Листопад
(Закінчення. Початок у №№ 17–22)
Індивідуальний спротив владі
був найбільш поширеним і мав
найрізноманітніші форми: відмова
виконувати хлібозаготівлі та платити
податки, підписуватися на численні
позики, голосувати на виборах
за кандидатури, запропоновані
комуністами, вступати в колгосп та ін.
Прикладів індивідуального спротиву
сотні, якщо не тисячі, по будь-якому
району Харківщини. Так чи інакше
кожен селянин чинив пасивний або й
активний опір ненависній владі.

Збройне повстання, як найвища
форма народного спротиву, мала
місце на більшій частині Харківщини,
і то не раз. Однією з організацій,
що вела підготовку до масового
повстання на сході Харківщини
весною-літом 1933 р., є «Головний
Штаб Національно-Повстанських
Військ», що базувався в селі Піски
Радьківські Борівського району.
Ця організація ставила собі за мету
повалення радянської влади шляхом
збройного повстання, повне
звільнення України від комуністів,
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заарештувало понад 50 чоловік.
Центром цієї організації було село
Червоний Оскіл Ізюмського району.
Бачачи, як зазначає ДПУ, що «невдоволення селянства на владу носить
поголовний характер», готувалося
збройне повстання для повалення
радянської влади, підтримувався
регулярний зв’язок із навколишніми
селами, складалися списки невдоволених та осіб, здатних на активну
антирадянську роботу, велася робота
по обліку зброї в селах. Членами
організації було 40 чоловік,

До 80-ї річниці Голодомору в Україні

ПРО СПРОТИВ

ГОЛОДОМОРУ

Окремі села та хутори відчайдушно
противилися практично всім заходам влади. Цей опір був переважно
пасивним, але чим далі, тим більше
він набирав активних, організованих
форм. Тамтешнє населення в таких
селах практично не йшло на співпрацю
з антинародною владою, тож активісти
тут були здебільшого чужими,
присланими. Що цікаво, комуністам
не вдалося розколоти й протиставити селянство цих сіл за майновим
станом, тож воно виступало проти
радянської влади одним фронтом, що
дуже непокоїло місцеву владу.
Ус е н а с е л е н н я К а л и н о в с ь к о ї
сільської ради Борівського району
в 1930 р. декілька місяців відмовлялося
здавати державі хліб, підписуватися
на державну позику та вступати
в колгосп. У хуторі Ровчаків цього ж
району 1931 р. селяни створили групу,
яка вела антирадянську агітацію і
планувала весною 1932 р. організувати
повстання в навколишніх хуторах.
Хутори Н. Олександрія, Н. Пришиб,
Н. Лозова Сеньківського району
Куп’янського округу, як зазначає
в 1929 р. у своїй постанові Куп’янське
ДПУ, «С начала продовольственных
затруднений 1927–1928 гг. обратили
на себя внимание, как населенные
пункты, которые враждебно относятся к мероприятиям Соввласти
по хлебозаготовке, самообложению
и т. п. кампаниям». Районний уповноважений О. П. Чухіль заявив ДПУ:
«Мій висновок, що ці три земельні
громади мають контрреволюційну
організацію, це є готовий загін —
банда, яка може кожну хвилину
розпочати диверсійну роботу».
Підвисочанська сільрада Борівського
району в 1930 р. відзначилася тим,
що тут протягом півроку взагалі була
ліквідована радянська влада, і щоб її
відновити, сюди кинуті значні сили
районного й окружного партактиву,
міліції й ДПУ. Масові заворушення
тривали все літо й осінь. Більше
200 селян гуртом побили і вигнали з
села голову сільради Р. О. Матвієнка
та місцевих активістів. Секретаря
Борівського райкому компартії
Домниченка, який із міліцією та
районним активом приїхав угамовувати повсталих, вони роздягли
й роззули та «виштовхали геть
у плечі» з села, заявивши, «ніколи
не приїзжайте. Нам ви не нужні, і
сільрада нам не нужна». Ненависного
голову сільради врешті-решт убили
з обріза. Тоді ж був убитий і голова
Богуславської сільради М. Єрмолаєв.

відокремлення України й Північного
Кавказу від Росії, перетворення
України на незалежну республіку
в союзі з автономною республікою
Північного Кавказу. ДПУ у своїх

озброєних гвинтівками, кулеметами,
«бомбами». Гасла, під якими планувалося повстання, — «Геть радянську
владу, комуністів, жидів! Хай живе
вільна праця!».

оперативних розробках називає її
«українською контрреволюційною
бойовою повстанською організацією
«Воскресенці», яка бореться
за державу «Самостійна Україна».
Керівником організації був
Р. Стрільцов — учитель із с.Вища
Солона. Налічувала вона більше
50 членів. Охоплювала Борівський,
Ізюмський, Шандраголівський,
Савинський, Лиманський,
Слов’янський та інші райони
Харківщини та Донеччини. Члени
організації поширювали в зазначених
районах віддруковані листівки із
закликом до повстання 14 квітня
1933 р., збирали зброю, вели антирадянську агітацію серед населення,
розробляли плани захоплення складів
військових частин у Святогірську,
переходу червоноармійців на бік
повсталих та партизанських рейдів
навколишніми районами.
Червонооскільська повстанська
організація, яка діяла весною 1930 р.
у межах Ізюмського, Петрівського,
Барвінківського, Савинського та
Борівського районів була настільки
небезпечною, що в цій справі ДПУ

Керівником і організатором був
І. Барака. Він обходив населені
пункти, вивчав настрої селян, розпитував про підпільні організації,
наводив відомості про наявність
зброї. У визначений час планувалося підняти повстання, знищити
телефонно-телеграфний зв’язок,
перебити місцевих комуністів,
рухатися в напрямі Гороховатки,
зробити нальоти на комуни «Шлях
Леніна» і «Червоний шлях», «вирізати
до люльки» активних і «вредних»
комуністів, комунарів та активістів,
забрати зброю й коней. Також захопити
Комарівку, Миколаївку, Радьківку та
інші села. Після цього планувалося
напасти на Ізюм, роззброїти ДПУ,
міліцію та військкомат, розгромити
в’язницю, захопити склади зі зброєю.
Разом з І.Баракою керівну роль
у організації виконував голова
Комарівської сільської ради
О. П. Калюжний, який доводив, що
вся сила в народі й успіх повстання
забезпечений. Саме він пропонував передусім розгромити комуни,
складав «чорні списки» активістів,
обліковував зброю.

У с ус і д н і й М и к о л а ї в ц і б у л а
готова група з 18 озброєних людей
під керівництвом О. Г. Гаражі, яка
у будь-яку хвилину «готова на активну
діяльність проти радвлади». Крім
тієї зброї, що була в його групі, він
мав ще запасну, 28 штук. Ще одним
керівником із Миколаївки, який мав
свою озброєну групу, був Ю. Ісаченко.
Загризівська антирадянська
організація, що діяла в 1929–1930 рр.,
хоча й була нечисленною, але надзвичайно впливовою в с. Загризовій і
х. Н.-Петровський Сеньківського
району. До того ж вона підтримувала
зв’язки з подібними організаціями
у Н о в о - О с и н о в і й , Гл у ш к і в ц і ,
Колісниківці, Курилівці, Богуславці,
Боровій. Очолював її бідняк
Г. Шульженко. Вони бойкотували
радянську владу; поширювали
політичні листівки по всьому району
з погрозами вбивства активу; неодноразово зривали вибори, різноманітні
збори, самообкладання, позику
індустріалізації, колективізацію,
хлібозаготівлі, м’ясозаготівлі та
інші заходи влади. Під час зборів
по м’ясозаготівлі всім селом били
голову сільради К. Байдака й райуповноваженого С. Макара. Ті, котрі були
позаду й не могли дістати активістів,
радісно кричали: «Бийте їх на м’ясо!
Швидше план виконаємо!».
Під час селянського повстання
в Н о в о - О с и н о в і й , Ку р и л і в ц і ,
Колісниківці й Глушківці група
Г. Шульженка активно агітувала
загризян «піти рука об руку з повсталими хуторами, говорячи: «Не треба
нам боятися, а відстоювати свій хліб,
як відстоюють його в Курилівці та
Ново-Осиновій». Як відзначає ДПУ,
«Благодаря подобной агитации народ
был так настроен, что все были наготове. … ходили слухи, что все крестьяне
должны собираться с чем попало в руках
и гнать коммунистов, отстаивать свой
хлеб». Готувалося загальне повстання
всього Сеньківського району.
Автор показав тільки окремі
фрагменти руху опору проти радянського режиму на сході Харківщини,
можливо, навіть не найголовніші. Тема
ця практично не досліджена й дуже
сфальсифікована комуністичними
ідеологами та їхніми посіпакамиісториками. Нас весь час переконували,
що ніякого спротиву не було й бути
не могло, бо наші земляки радісно, ледь
не з хлібом-сіллю вітали комуністичний
режим і колгоспну систему. Народ
нібито пасивно підкорявся всім заходам
злочинної влади й радісно крокував
до своєї смерті. Як той нерозумний
бичок, приречено, не усвідомлюючи,
йшов на заріз. Не чинив будь-якого
опору, виступав пасивною, бездумною жертвою. Як від цього не впадеш
у комплекс меншовартості хохла — раз
ми такі дурні.
Цей нав’язаний нам силою міф
і брехливі стереотипи радянської
доби про всенародну підтримку
комуністичної влади потребують
повного розвінчання і спростування.
Ми маємо наш, український,
погляд на ті трагічні події. Не тільки
на Харківщині, а й у всій Україні
розгортався потужний соціальний
і національно-визвольний рух,
який, на жаль, через Голодомор та
сатанинські комуністичні репресії
не дійшов до свого логічного завершення. Український народ підвела
природна гуманність і доброта,
особливо щодо комуністів. Їх убивали
майже в кожному селі, та все ж
не настільки багато, щоб не допустити страшного лиха — Голодомору.
Це були вимушені заходи самооборони українців, на які комуністи
відповідали масовим терором усього
радянського державного монстра.
Лесь ІСАЇВ, історик,
Харківщина

По дорозі зимовій під засніженим гіллям,
Мов у казці чудовій йде вертеп надвечір’ям
Л. Заморська
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Чому Різдво, а не день
народження? Чому це свято
ми більше величаємо, ніж своє
народження?
Слово «Різдво» не принесли
до нас грецькі просвітителі.
Воно наше рідне, українське.
Це слово складається із двох
слів: «рід із двох».
Наші предки вважали, що
ми — діти Природи. І Михайло
Грушевський нагадує нам,
що ми «внуки Дажбога».
А Природа – це Божа книга,
живе слово до нас. У природі
немає ні Зла, ні Добра. Є
природні явища: сніг, дощ,
вогонь, вітер і т. п.
Із тьми народжується світло.
Із світла — Сонце. Спершу ми
бачимо вранішню Зорю, а вже
потім на небосхилі з’являється,
«викочується» Сонце. Ніч
родить Світло. Велична
«жертва» Різдва! Щоб щось
нове народилось, мусить старе
померти. Тобто примиритись,
перетворитись на нове. Це
нагадує биття великого Серця.
Уся Природа підпорядкована
цьому ритму. Вона вічно жива.
Тому ми говоримо: Бог Вічний.
Урочисто святкували Різдво
наші предки. На багато
тисяч років воно старіше
від християнства, буддизму
та інших світових релігій.
На Різдво співають коляди.
Від «Коляди» утворилося
слово «Календар»: коло дар,
що значить – Земля зробила
коло навколо Сонця.
Бог дав нам почуття для
сприйняття навколишнього
світу, і розум — для осмислення його. Коли дитятко
народжувалось і мало всі сім
чуттів: зір, слух, смак, нюх,
дотик, положення в просторі,
температурне чуття, воно
вважалася повноцінною людиною. Пізніше її мали право
називати «паном».
Спокон віків святкували ці
дні шумно й радісно, щиро
й весело. То був справжній
народний карнавал. Однак
ігрова обрядовість цих днів
у далекому минулому носила
серйозний магічний характер,
направлений на те, щоб ріс
хліб і плодилась худоба, щоб
у домі був достаток, у сім’ї
щастя, а перш за все, щоб
не зупинявся плин життя.
А як святкується нині це
величне свято на наших
українських землях?
Узимку, 24 грудня, завершувався 40 денний пилипівський
піст. Наступав кульмінаційний
момент зимових календарних
свят. 25 грудня в усіх народів
від Піринеїв до Уралу починаються великі свята. Усі
європейські народи відмічають
їх дуже схожими обрядами.
Різдвяні свята тривають рівно
12 днів і закінчуються 6 січня
(за григоріанським календарем) одним із найвеличніших
релігійних торжеств
Епіфанією, або Богоявленням
і Хрещенням.
За юліанським календарем починаються свята
7 січня, 13 січня – Новий
рік, закінчення свят, 19 січня,
кутя, Водохреща.
«Святі дні» канонізовані
церквою, тому більшістю
людей ототожнюються з
християнством, із Різдвом
Господнім, або хрещенням
і явищем народним. Але
насправді ритуальна частина,

весь обряд, зародилась задовго
до християнства. Більше того,
церква виступала проти гадань
і відувань. Навіть ялинка
вважалась язичницьким
пережитком. Але настільки
були сильні стародавні
звичаї і традиції, що через
століття гонінь змусили своїх
гонителів пристосуватись
до них. «Мирного прийняття
християнства на Русі ніколи
не було, — писав відомий
митрополит і богослов
Ілларіон Огієнко.- Народ
завзято боронив свою віру».
Тому й увійшли 12 новорічних
днів у християнське
богослужіння, так з’явилось
одне із найголовніших
церковних свят – Різдво.

Різдво Божича Коляди 22. ХІІ
на Різдво Христове 7.І; Свято
Дани або Водокрес 2.І на
Богоявлення Господнє 19.І;
Новоліття (1 весняний
Молодик) – Щедрий вечір
8.ІІІ; Обрізання Господнє –
Василя13-14.І; Вербниця
(Вербіє) 16.ІІІ на Вхід Господа
в Єрусалим 20.ІV; Навський
Великдень 20.ІІІ – Страсний
Четвер 24.ІV; Великдень
23.ІІІ – Пасха, Воскресіння
Христове 27.ІV; Благовіщення,
Свято Матері Землі 25.ІІІ –
Благовіщення Пресвятої
Б о г о р о д и ц і 7 . І V; С в я т о
Ярила (Юрія) 23.ІV – Георгія
Великомученика 6.V; Русалії
11.V (Зелені свята) –
П’ятидесятниці, Пресвятої

Народні свята

ставала особливо небезпечною «нечиста сила»: відьми,
чорти, духи тощо. «У святкові
вечори відьми вештаються по землі», зазначено
в одному з народнопобутових календарів (Борисов Н.,
Чубинський П. Календарь
Юго-Западного края
на 1973 год. К., 1872). Її намагались налякати, відігнати від
дому, і тому палили багаття,
світили свічки або чинили
великий шум. Чи не тому і
шампанське стало традиційним
новорічним напоєм у наші дні,
бо воно ж «стріляє»!
Святочний період повинен
був захистити людей від впливу
ворожих сил. Поступово
первісна захисна функція
заборон забулася, і їх дотримувались несвідомо, у силу

РІД ІЗ ДВОХ

Із давніх-давен людина намагається скласти календар, який би відповідав
Божим — Всесвітнім ритмам.Спільна для всіх календарна система досі
не прийнятна. Ми ж торкнемося у цій статті лише окремої теми, але
найбільш загальновідомої, не так за змістом, як за назвою — РІЗДВА. Це
свято святкують усі: і християни, і рідновіри. Святкують і за григоріанським
календарем, і за юліанським.
Тож давайте і ми пройдемося шляхами історії, традицій і звичаїв.

Традиційні українські різдвяні посиденьки

Із чотирьох канонічних
Євангелій (життєписань
Христа) про день його народження не згадується. Справа
в тому, що християнство
спершу розвивалося як одна
із сект іудаїзму. Євреї ж дня
народження не відзначали,
вважаючи, що «в ньому
початок і вина всіх скорбій і
страждань людини».
З’ясовано, що сучасна
дата відзначення християнського свята відійшла від
астрономічної (язичницької —
народної) дати майже
на півмісяця. Із переліку язичницьких народних свят наочно
видно, які свята були замінені
християнськими святами:

Тр і й ц і 1 5 . V І ; Ку п а й л о
20,21. VІ – Різдво Івана
Хрестителя 7.VІІ; свято
Рожаниць 8-9.ІХ –Різдво
Пресвятої Богородиці 21. ІХ;
Покрова Матері Землі 1.Х –
Покрова Пресвятої Богородиці
14.Х; Калита 30.ХІ на Апостола
Андрія Первозваного 13.ХІІ;
Велес (Мороз) 6.ХІІ –
Святителя Миколая 19.ХІІ.
На Волині, як і по всій
Європі, за народними уявленнями святки були чарівним
часом. Вважалось також, що
коли наступали найдовші,
найхолодніші хуртовинні
зимові ночі й імла різдвяних
морозів покривала землю,
тоді пробуджувалась і

давньої традиції. Щоб прожити
весь вік у злагоді, на святвечір і
Різдво не можна було лаятись,
сперечатись, карати дітей
тощо. До свят намагалися
повернути всі борги й навпаки
у святкові дні нічого не позичали, вірячи, що це призведе
до бідності. Народні звичаї
вимагали напередодні Різдва
забути всі кривди й зберігати
гарний настрій. Віддаючи
данину християнським нормам
моралі і святенництва, у деяких
заможних сім’ях до святкового
столу запрошували бідних.
Мудро сказав київський митрополит Володимир, що під час
посту головне не їсти… один
одного.

Неодмінним елементом
свят було гадання, колядування, багата кутя, які,
незважаючи на суворі заборони, збереглись і укріпились
до сьогоднішнього дня.
Адже в жодній європейській
християнській країні не святкують так, як у нас, в Україні.
Із ними пов’язано дуже багато
звичаїв і обрядів, скерованих
на покращення добробуту
родини, успіхів у господарстві
й особистому житті. Хоча
в обрядовості відігравала певну
роль християнська символіка
й атрибутика, саме родинне
свято мало переважно народний, а не церковний характер.
12 днів від Різдва до Хрещення
були часом відпочинку селян
від повсякденної праці. У цей
п е р і о д п р и п и н я л и с ь ус і
господарські роботи за винятком найнеобхідніших.
Стародавні свята забуваються або спотворюються.
Найважливіші свята були
зсунуті в часі — а це призводить до повної втрати магічної
дії Свята й перериває зв’язок
минулого, сучасного і майбутнього нашого народу.
«Перервана нитка часу, —
зазначив дослідник Сергій
Ку л и к о в . — Ц е т р а г е д і я
прибічників будь-якої релігії».
Наступає Новий рік, і
ми виголошуємо назву
року (Змії, Мавпи, Тигра
і т. п . ) , н е з а Н А Ш И М ,
українським, найдавнішим,
а за східним календарем.
Цим ми розписуємося
у меншовартості малоросів,
людей нижчого сорту і
третього світу. Але це зовсім
не так. І той, хто хоч трохи
наближається до справжнього пізнання історії, устане
з колін і вже ніколи не буде
рабом чужої казки про
«богообраних».
Приймаючи Трипільську
цивілізацію — Ататти-Оріяни
за вихідну точку праукраїнської
релігії, ми лише приблизно
можемо стверджувати, що
на українському календарі
н и н і 7 5 2 3 р о к і в . Та к е
літочислення найточніше
збігалося б із датуванням
києво-руської літописної
традиції.
Якщо уникнути літочислення від Різдва Ісуса,
то можемо скористатися літочисленням наших
літописів, лише назвавши
його не «від сотворіння світу»,
а приміром, «від ТрипілляАратти». Тоді на нашому
календарі буде не 2013 від
Різдва Ісуса Христа, а 7523 рік
від Трипілля-Аратти. Така дата
була б цілком обґрунтованою
історично, для України, для
нашого народу, нащадків
аріїв і воїнів Світла. Японці
відзначають свята за своїм
календарем, китайці —
за своїм. Пора і нам, українцям,
найдревнішій нації світу,
жити за СВОЇМ календарем,
пишатися власною історією і
рідними героями.
Тож вживаймо дари Божі,
навчаймося жити в гармонії
з Природою і свято бережімо
нашу національну пам’ять.
Олександр СЕРЕДЮК,
доктор філософії,
історик і етнограф,
член Національної спілки
краєзнавців України

На річці Вовчій вечір ніч чекає –
Очеретами стелить тишу біля греблі
Ю. Доценко
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Україна КОЗАЦЬКА

Козацька галерея

СПІВЕЦЬ КОЗАЦЬКОГО
КРАЮ
Усевишній подарував людині
сім кольорів фарб і стільки ж
музичних звуків. Гармонія в
кольорі подібна до гармонії в
музиці. Вона надає ту ж дію та
такі ж реакції, не зважаючи на
те, сприймаються вони нами чи
ні. Візьмемо, наприклад, чорнобілий малюнок. У ньому немає
такого живого елементу, який
дає колір. Тому що колір, навіть
без асоціації й форми, несе в
собі вібрації життя. Урештірешт, колір дуже близький до
музики, поезії, звуку й запаху,
які взаємозв’язані. Саме колір
у першу чергу впливає на нас.
Музика й живопис будуть
завжди, доки живе людина...

Кожен колір викликає у
людини певні відчуття, переживання, створює особливий
настрій. Є кольори теплі
й холодні, легкі й важкі,
заспокійливі й збуджуючі,
радісні й трагічні, кольори надії,
віри, любові, безпеки, щастя,
космосу, вічності. Потрібно
враховувати композицію
кольорів, їх взаємопосилення
чи послаблення, гармонію
або дисгармонію. Так психолог Беатрис Ірвінг вважає,
що колір завжди чинить на
нас один із трьох можливих впливів: заспокійливий,
відновлювальний або
стимулюючий.

Володимир Чорний під час написання картини «Гість із Запоріжжя»

Музика й живопис – це
найцінніші дари Усевишнього. Той, хто зуміє відчути
це – стає великим музикантом
або художником.
Є картини, з яких, здається,
ллється нечутна музика.
Вдивіться у «Вечірній
дзвін» Ісака Левітана,
«Жито» Івана Шишкіна,
«Граки прилетіли» Олексія
Саврасова, «Козачу леваду»
Сергія Васильківського, і ви їх
почуєте. Це ознака геніальності
мистця. Пройдіться залами
будь-якої картинної галереї
чи художнього музею й поміж
полотен великих майстрів ви
обов’язково побачите картини
художників, імена яких відомі
лише спеціалістам. Але ота,
єдина його картина, що висить
на стіні в закутку, притягує
увагу, й зір, і слух, і почуття,
вона заворожує, зупиняє час.

Такі картини є зокрема в
нашого земляка, самобутнього художника Володимира
Чорного. На його полотнах
усе таке реальне, правдиве,
живе, справжнє, не просто
відтворене талановитою рукою
на шматку полотна, а вихоплене прямо з живої природи й
дихає на нас свіжістю прозорого
повітря так, що відчуваєш життя
кожного листочка на дереві,
що ледь тремтить від подиху
легенького літнього вітру...
Доля художника – це його
шлях, який вимірюється не
роками, а картинами й виставками. Це борозна, яку він
проложив у мистецтві, це край,
із котрим мистець пов’язав
своє життя і творчість.
Народився Володимир
Чорний 10 лютого 1949 року в
селі Оленівка Волноваського
району на Донеччині. Батько

майбутнього художника,
Пантелій Павлович, пройшов
усі жахи перших боїв Великої
Вітчизняної війни, фашистського полону та концтаборів,
змінив чимало робітничих та
хліборобських професій. Мати,
Марія Федотівна, працьовита,
спокійна й добра, велику увагу
приділяла вихованню синів.
Невдовзі після народження
другого сина родина переїхала
на рідну Наддніпрянщину,
спочатку до села Демурино,
а згодом, у 1963 році, до
районного центру – селища
Межова. Межівщина –
райський куточок України.
Тут колись проходила межа
козацьких вольностей Війська
Запорозького. І хоча сучасні
історики пов’язують заснування селища з будівництвом
Єкатерининської залізниці
та об’єднанням кількох
сіл і хуторів у єдиний
пристанційний населений
пункт, факти, однак, говорять
про його козацьку історію.
Перекази, що збереглися до
нашого часу, старовинні речі,
ікони, які можна побачити в
селянських хатах, та й назви
кутків селища й прилеглих
до нього сіл, «сотень», часто
є відголосками козацького
устрою. А природа! Яскраві,
неповторні краєвиди. Багаті
на врожаї лани серед незайманих степів, що рясніють
різнобарвними квітами,
духмяніють пахощами трав
і чагарників. Поміж ними
змійками течуть річки Вовча,
Солона та їх невеликі, але
рибні притоки. Краса рідного
краю надихала хлопця на
малювання. Але його талант
до образотворчого мистецтва
проявився значно пізніше.
Спочатку були школа,
технікум, праця робітником у
рідному селищі.
(Продовження на стор. 16)
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м. Харків
Завідувач корпункту
Михайло Дубровський
Тел.: 067-628-82-64
м. Ужгород
Завідувач корпункту
Іван Мільчевич
Тел.: (050) 438-79-93

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна

Нова радість стала,
Яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна
Світу засіяла. (2)

Пастушки з ягнятком
Перед тим Дитятком
На колінця припадають,
Царя-Бога вихваляють. (2)

Цього дому господарю
І цій господині,
Даруй літа щасливії
Нашій неньці Україні. (2)

Де Христос родився,
З Діви воплотився,
Як чоловік пеленами
Убого повився. (2)

- Ой Ти, Царю, Царю,
Небесний Владарю,
Даруй літа щасливії
Цього дому господарю. (2)

Дай нам в мирі жити
І Тебе хвалити,
А по смерті в царстві Твоїм
По вік віків жити. (2)
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На річці Вовчій час – немов спочив,
Чатуючи на зоряну розгадку
Ю. Доценко
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СПІВЕЦЬ КОЗАЦЬКОГО КРАЮ
Козацька галерея

що на Черкащині, к о ж н е д е р е в о , к о ж н у
став цикл картин лісосмугу, далечінь; влучно
про
ч а р і в н у передає не тільки пору року,
Софіївку, до якого а й тепло, холод, післядощову
в в і й ш л и п о л о т н а свіжість. Фарби сміливо
« П і с л я д о щ у » , покладені на полотно, ожив« С е м и с т р у й к а » , ляють картини, підкреслюючи
«Осінь у Софіївці», тим самим майстерну зрілість
« Н а п р о г у л я н ц і » , мистця.
«Ліщинове озеро»,
Хоч на картині «Стара
« О с і н н і й м о т и в » , дорога» й зображена осіння
« Н а П о к р о в у » , пора, та все ж вона не є
«Перекат» та інші.
д о м і н а н т о ю . Ху д о ж н и к
Але найбільше його ніби вмовляє нас піти тим
полотен присвячені шляхом та подивитися, а що ж
рідному краю. Серед там за поворотом? Зліва,
н и х , б е з у м о в н о , на полотні, річки не видно,
заслуговує на увагу а л е в о н а в і д ч у в а є т ь с я
ц и к л « Р і д н и м и по кольоровій гамі.
дорогами» (картини
« Д о р о г а н а м і с т. С е л о
«Осіння дорога», Н о в о п а в л і в к а » . Д у ж е
« П і с л я д о щ у » , влучно використані кольори
«Вересень», «Дорога п і д к р е с л ю ю т ь н е л и ш е
в село Новопавлівка», точність ранкової дороги,
«Дорога до рідного а й сонячного вранішнього
«Козак із Петрикiвки»
краю», «Іванівська л і т н ь о г о т е п л а , т у м а н у,
Лише в середині 1970-х років
д о р о г а » , « С т а р а що стелиться над річкою
Володимир пробує малювати. дорога» та інші). Художник Солоною, та променів сонця,
Спочатку були замальовки, з м а л ь о в у є р і з н і д о р о г и : що закосичилися в листочках
виконані олівцем та аква- осінні, літні, після дощу, та вербних гілочках. Дороги
реллю на папері й картоні. ранкові, вечірні, туманні… завжди манять людей, вони
Ж и в о п и с у В о л о д и м и р У картині «Дорога до рідного в і д к р и в а ю т ь н о в і м і с ц я ,
Ч о р н и й н е в ч и в с я . Н і д е краю» автор фотографічно пейзажі, фарби.
було вчитися та й ніколи —
робота, побут забирали
весь час. Так і сталося, що
першими його вчителями
стали Ісак Левітан, Іван
Шишкін, Іван Айвазовський,
Архип Куїнджі, Ілля Рєпін та
інші класики українського
й світового мистецтва.
Намагався писати портрети
рідних, друзів, знайомих,
видатних людей, артистів.
Ху д о ж н и к з і з н а є т ь с я ,
що написання портретів
не приносить йому такого
естетичного задоволення, як,
скажімо, реалістичні пейзажі
природи. Від початку малярства й до першої персональної
виставки пройдено величезний шлях.
«Стара дорога»
Володимир Чорний багато
п о д о р о ж у в а в р і д н и м и точно передає всі деталі,
Чимало картин художника
м і с ц я м и , б у в а в н е л и ш е відступаючи від кольоро- присвячено темі козацтва.
на великому Дніпрі, але й вого ефекту та світлотіней. Півсотні років старовинної
на малих річках — Вовчій, На картинах «Після дощу», козацької дерев’яної церкви
С о л о н і й , Б и к , І н г у л ц і . «Ранкова дорога», «Осіння в селі Володимирівка немає
Результатом відвідин Умані, дорога» детально вимальовує на білому світі. Уже й пам’ять
про неї, здавалося б, почала
стиратися, але талановитий художник відтворив
її образ, зумів передати
трагедію покинутого й поруганого безбожниками храму.
На одному з полотен завмерла
колоритна постать козака з
довгими сивими козацькими
вусами та баским конем. Це
наш сучасник з Петриківки,
козак Микола.
А ось на коні гарцює
ще один наш сучасник,
козак-реєстровець Андрій
Батицький із Добропільщини.
Карий кінь став дибки, та
чудовий наїзник упевнено
почувається в сідлі, з якого
його ніщо не може вибити.
На передньому плані — худоба
«Осінь»
на водопої, на задньому —
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.
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рідне старовинне село.
На іншій картині його зображено в образі козака Мамая з
бандурою в руках.

від нього – Богоматір із
немовлям Ісусом, праворуч —
Микола Чудотворець. А біля
ніг Богородиці проростає з

«Козак Мамай»

Володимир Чорний –
чудовий реставратор. Якось
йому принесли давню копію
картини Фотія Красицького
«Гість із Запоріжжя». Митець
відновив майже приречене
полотно, зробив це так
майстерно, що й спеціалісти
не змогли відрізнити, де
закінчується старе письмо,
а де починається реставрація.
Довелося реставрувати
художнику десятки ікон,
давніх, неповторних. Одна
з них виконана у виразних
козацьких традиціях і,
безсумнівно, неповторна
за сюжетом. У центрі ікони
зображений Спаситель
у зрілому віці, ліворуч
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зернятка червона квітка —
символ вічності білого світу,
створеного Всевишнім.
Символічно й те, що цей
шедевр художник подарував
глибоко віруючій людині
на молитовну пам’ять.
Володимир Пантелійович
повний нових творчих
планів, його майстерність
удосконалюється,
розширюється тематика
жанрів та творів. Невдовзі
майстер святкуватиме свій
6 5 - р і ч н и й ю в і л е й . То ж
бажаємо йому нових творчих
звершень.
Петро ГАЙВОРОНСЬКИЙ,
м. Красноармійськ

«Церква села Володимирiвка»

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

