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Актуально

ЗА ЄДНІСТЬ ТА ПОРОЗУМІННЯ

Генеральна старшина Українського
Реєстрового Козацтва дякує козакам і берегиням за роботу, яку вони зараз проводять на
майданах, підприємствах, у школах і вищих
навчальних закладах по втіленню у життя
принципів духовності, любові й патріотизму.
Імена тих, хто у цей складний, але вкрай
важливий для України час стримує людей з обох
боків барикад від ворожнечі, як на Майдані,
так і в обласних центрах, увійдуть в історію
нашої країни та шануватимуться нащадками.
Закликаю й надалі сіяти серед людей щирі
зерна любові до Бога й України. Пам`ятайте,
що ми всі – Його сини і доньки, і, де б ми не
мешкали, на Заході чи на Сході, на Півночі чи
на Півдні, ми – українці, маємо дієво вболівати
за сьогодення України, працювати й творити
її майбуття !
Гетьман УРК

Анатолій ШЕВЧЕНКО

Братолюбства та злагоди,
український народе!
Реєстровці Івано-Франківського обласного товариства УРК (отаман – генерал-лейтенант УРК Михайло Смачило) з духовенством Свято-Преображенського
монастиря і його ігуменом Феогностом серед учасників верховинської розколяди на території православної обителі

Традиційно початок Нового року
ми завжди пов’язуємо із новими
надіями на сповнення наших сподівань.
Більшість свідомих українців рік 2014-й
зустріли з тривогою в душі. Ба, більше,
протистояння у суспільстві, що
розпочалося наприкінці грудня минулого
року, продовжується, набираючи
все більш неочікуваних форм. Але
українці – народ мудрий і терплячий.
На жаль, не обійшлося без людських
жертв і крові, ув’язнених, полонених,
навіть заручників, сподіваємося, що
соціально-політична криза вирішиться
мирним шляхом.
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СЛАВНОГО
ХМЕЛЯ
стор. 5

C M Y K

Однак, щоб там не відбувалося, надію
на краще вселяє віра українського народу
в Господа Бога, який своєю мудрістю через
Святе Письмо настановлює суспільство,
його лідерів на мирне вирішення конфлікту.
І в цьому плані дуже показовим є богоугодна діяльність священиків українських церков
різних конфесій, які закликають людей до
порозуміння, часто-густо стають посередниками у протистоянні сторін.
Січневі події відбувалися під знаком свят
різдвяного циклу, й українці, як люди віруючі,
намагалися виконувати церковні канони, не
піддаватися на спокуси. Дотримуючись свого
основного гасла «Духовність і патріотизм»,

ДЕ
ХРИСТОС
РОДИВСЯ

стор. 9

провели січневі різдвяні свята й українські
реєстровці. В усіх куточках нашої країни
козацькі громади колядували, брали участь
у різдвяних вертепах, щедрували на Василя,
омивалися у хрещенських та йорданських водах на Водохреще.
А ще у першому місяці року в козацьких товариствах широко відзначали річницю народження гетьмана України Богдана Хмельницького, День соборності, вшановували пам’ять
героїв Крут. Про ці та інші події читайте у
січневому номері «України Козацької».
У лютому в «УК»–10-річний ювілей. Це
якраз той рубіж, коли можна підвести деякі
підсумки нашої діяльності та окреслити

УРОКИ
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плани на майбутнє. Сподіваємося, що за цей
час для багатьох українських патріотів, наших вірних читачів, козацький часопис став
хорошим другом і порадником, бажаним у
козацьких товариствах та українських родинах. Нещодавно на адресу редакції надійшов
лист такого змісту: «У пошуках гідної преси
передплатив вашу газету». Добродій навіть
копію квитанції надіслав. Хотілося, щоб
таких приємних миттєвостей у житті було
більше. Цього бажаємо і Вам, дорогі наші
читачі.
Антін БОБИР,
головний редактор «УК»

ВІЧНЕ
СВІТЛО
ТАРАСІЯ

стор. 14-15

Патріотизм – це не любов до ідеї,
а любов до Вітчизни
В. Распутін
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«УКРАЇНА КОЗАЦЬКА» ПРОДОВЖУЄ ПОДАВАТИ РЕЄСТРИ ОБЛАСНИХ КОЗАЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УРК

НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 373/310 від «24» грудня 2013 р.
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:
РЕЄСТР ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК

Столяр Віктор Всеволодович
Страшной Олександр Петрович

10.12.1954
12.04.1953

(Продовження. Початок у №№ 23-24 за грудень 2013 р.)
Волноваська козацька дивізія ім. Петра Калнишевського
ст. лейтенант УРК
20.06.1945
Новиков Володимир Іванович
полковник УРК
4.03.1959
Суліма Сергій Володимирович
майор УРК
02.12.1949
Шупов Вадим Сергійович
ст. лейтенант УРК
13.08.1954
Чугрєєв Петро Іванович
ст. лейтенант УРК
24.04.1960
Жудро Вадим Володимирович
ст. лейтенант УРК
15.05.1966
Береговий Сергій Іванович
лейтенант УРК
22.07.1962
Писаренко Василь Вікторович
ст. лейтенант УРК
18.02.1963
Гукай Микола Іванович
лейтенант УРК
21.12.1957
Коваленко Микола Петрович
капітан УРК
14.02.1966
Похилько Ігор Євгенович
лейтенант УРК
20.03.1958
Бурцев Володимир Іванович
лейтенант УРК
15.04.1957
Грушин Віктор Олексійович
лейтенант УРК
21.11.1965
Федоровський Віктор Вікторович
рядовий УРК
19.07.1969
Тищенко Віктор Вікторович
лейтенант УРК
13.04.1958
Пшеничко Леонтій Васильович
ст. сержант УРК
17.09.1956
Гищак Микола Степанович
сержант УРК
30.04.1955
Коржевський Петро Олексійович
капітан УРК
Касьянов Володимир Анатолійович 10.04.1943
14.07.1950 генерал-майор УРК
Васильченко Микола Леонідович
лейтенант УРК
02.03.1975
Близнюк Ольга Миколаївна
ст. сержант УРК
5.08.1955
Жилінська Лариса Іванівна
ст. сержант УРК
21.03.1967
Костенко Наталія Василівна
ст. сержант УРК
2.09.1968
Перлик Людмила Володимирівна
ст. сержант УРК
15.03.1980
Халявінська Тетяна Леонідівна
ст. сержант УРК
4.10.1983
Сурженко Тетяна Олександрівна
ст. сержант УРК
5.06.1970
Черненко Ольга Володимирівна
ст. сержант УРК
25.08.1960
Левченко Ганна Петрівна
ст. лейтенант УРК
30.07.1984
Семенко Світлана Сергіївна
ст. лейтенант УРК
2.08.1977
Середа Наталя Василівна
майор УРК
5.07.1966
Жеріхова Наталія Миколаївна
майор УРК
18.10.1968
Сердюк Лариса Василівна
берегиня УРК
13.03.1991
Гужва Інна Олегівна
берегиня УРК
31.08.1991
Борисова Олександра Олексіївна
берегиня УРК
13.12.1990
Гусєва Ірина Олексіївна
лейтенант УРК
22.01.1963
Гільова Людмила Григорівна
Володарський козацький полк УРК
Павлішин Михайло Володимирович
Павлішин Володимир Михайлович
Азалієв Олександр Ілліч
Вавшонський Сергій Віталійович
Завадський Володимир Олександрович
Кондратенко Сергій Григорович
Крюк Микола Васильович
Кумуржи Дмитро Іванович
Любімов Володимир Вікторович
Перекрест Іван Леонтійович
Татар Володимир Дмитрович
Яйленко Микола Іванович
Жилов Сергій Леонідович
Галавура Олена Валентинівна
Гончаренко Олена Олексіївна
Добриця Ольга Володимирівна
Коба Ольга Вікторівна
Шаульська Олена Станіславівна

27.11.1980
27.07.1957
28.10.1953
03.02.1964
01.11.1958
23.10.1959
18.10.1950
22.03.1954
15.01.1964
08.05.1953
16.04.1952
16.03.1948
03.01.1965
18.08.1978
02.09.1957
01.06.1979
18.09.1969
19.02.1969

отаман, майор УРК
генерал-майор УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК

Бахмутсько-Торський полк Горлівського товариства УРК
Фесенко Валерій Володимирович

28.02.1958

Гузів Микола Олександрович
Антонюк Юрій Гаврилович
Рябенко Павло Васильович
Переверзів Віктор Тимофійович
Печинський Павло В’ячеславович
Бішко Степан Ілліч
Штанько Геннадій Миколайович
Ліонтьєв Олег Іванович
Молчанов Олександр Вікторович
Ністратов Артем Олександрович
Кобзєв Сергій Сергійович
Блінов Петро Миколайович
Гончарук Віра Василівна
Вірютін Дмитро Ігорович
Гофман Аліна Юріївна
Грачова Тетяна Анатоліївна
Іванін Максим Олександрович
Ляхова Віра Валеріївна
Майборода Олег Юрійович
Тупольська Дар’я Сергіївна
Чистякова Тетяна Ігорівна
Юков Ігор Андрійович
Бєляк Денис Вікторович
Синько Павло Павлович
Хижняк Сергій Сергійович
Фєдосєєва Владлена Валеріївна
Ганзюк Анастасія Анатоліївна

05.11.1938
26.01.1940
27.06.1959
06.11.1952
11.07.1995
28.03.1936
02.01.1944
06.01.1940
07.03.1992
30.01.1993
04.09.1992
15.11.1981
09.11.1951
25.05.1993
24.08.1992
26.11.1991
20.02.1992
27.04.1992
01.02.1993
31.10.1991
15.08.1992
23.11.1992
11.10.1994
17.09.1994
20.03.1995
24.04.1994
04.03.1994

в.о. отамана,
підполковник УРК
підполковник УРК
капітан УРК
рядовий УРК
ст. лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
капітан УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
капітан УРК
лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК

отаман Донецького обласного козацького товариства УРК, генерал-лейтенант УРК
начальник штабу Донецького обласного козацького товариства УРК, підполковник УРК
В’ялий Данило Васильович
Коноваленко Наталія Андріївна
Гаральська Ганна Олексіївна
Павленко Ірина Іванівна
Коваль Зінаїда Титівна
Гоголеров Олександр
Гуро Олексій
Гуро Андрій
Бранець Артем
Ніколаєва Аліна
Дорошенко Віолетта
Дівенко Ірина
Єременко Катерина
Соборний Євген
Суховерхий Олександр
Кучменко Антон
Нечай-Гумен Анатолій
Микитенко Аліна
Знаковська Ганна
Агаркова Катерина
Головчанська Ганна
Зайцева Марія
Крисенко Тетяна
Струкова Наталія
Чичкан Данило
Явтушенко Люба
Луценко Дмитро
Прилепа Олександр
Никитенко Микита
Когут Андрій
Ходун Влад
Шукін Євген
Ягнюк Валерій Григорович
Ковальова Ірина Олегівна
Федькіна Ольга Миколаївна
Білоусов Сергій Валерійович
Васильєв Роман Олександрович
Гахраманов Тарлан Романович
Козьменко Євген Павлович
Михайлов Сергій Миколайович
Остапенко Євген Євгенович
Сидоров Ілля Ігорович
Сливинський Роман Миколайович
Стецюк Костянтин Михайлович
Хрисанов Артем Олександрович
Новіков Олександр Миколайович
Шашацький Олег Олегович
Віниченко Анастасія Юріївна
Докуніна Яна Сергіївна
Завражна Валерія Віталіївна
Іванов Андрій Юрійович
Коньшина Єлизавета Юріївна
Нікішев Роман В’ячеславович
Писаренко Кирило Віталійович
Самошина Оксана Володимирівна
Сокол Валерія Геннадіївна
Бондаренко Ілля Олександрович
Гольба Станіслав Вікторович
Дворнік Валерій Едуардович
Коропецька Ольга Олександрівна
Щепов Владислав Володимирович
Білецький Станіслав Олегович
Кіндякова Тетяна Сергіївна
Козюберда Данило Олексійович
Лігоцька Дарина Дмитрівна
Нікулін Кирило Олександрович
Барсукова Тамара Григорівна
Свіщова Галина Степанівна
Гервалова Світлана Аркадіївна
Зарянська Тамара Анатоліївна
Федоренко Лариса Миколаївна
Возіянова Оксана Дмитрівна
Дубіковська Віра Валентинівна

01.03.1994
24.08.1994
27.01.1995
04.08.1963
25.04.1936
10.09.1993
20.08.1993
20.08.1993
06.05.1993
02.04.1993
03.07.1993
19.05.1992
06.06.1993
17.04.1994
05.12.1993
20.08.1994
04.02.1994
24.09.1993
21.12.1993
29.11.1991
10.05.1992
11.08.1992
27.09.1992
05.08.1991
28.09.1992
13.11.1991
28.10.1992
04.09.1992
29.05.1992
26.07.1992
29.12.1991
28.06.1993
31.10.1949
12.01.1975
21.04.1982
05.08.1993
13.07.1993
01.03.1993
28.02.1992
27.11.1993
01.04.1993
02.08.1993
17.09.1992
28.09.1993
17.01.1993
16.02.1992
13.05.1993
21.02.1995
23.07.1995
10.01.1995
09.03.1995
20.07.1995
10.01.1995
10.02.1995
11.04.1994
26.06.1995
18.02.1996
06.08.1996
23.10.1995
14.04.1996
31.01.1996
26.11.1996
25.07.1997
11.03.1997
21.03.1997
03.02.1997
24.03.1948
29.01.1941
26.08.1946
1958
1949
1976
1961

рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
капітан УРК
лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК

Димитровський полк УРК імені Петра Сагайдачного
Ємельянов Олександр Борисович
10.08.1960
отаман,
Журавльов Володимир Васильович 11.04. 1962
Бєляєв Олександр Анатолійович
02.04.1959
Роженко Дмитро Володимирович
16.10.1976
Мартинов Володимир Володимирович 11.02.1971
Карпенко Едуард Володимирович
28.07.1992
Мартинов Олександр Володимирович
28.07.1992
Буртновський Едуард Семенович
24.01.1967
Луганський Олександр Вікторович 14.05.1985
Корольков Олексій Володимирович 19.08.1984
Цисарь Іван Миколайович
01.05.1988
Ащеулов Віктор Євгенович
19.02.1978

підполковник УРК
підполковник УРК
капітан УРК
лейтенант УРК
прапорщик УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
прапорщик УРК
рядовий УРК
мол. сержант УРК
ст. сержант УРК
ст. сержант УРК

Нечипорук Геннадій Леонідович
Машков Дмитро Анатолійович
Внуков Микола Анатолійович
Бойко Олег Васильович
Радченко Андрій Миколайович
Примас Олексій Вікторович
Буртнвський Максим Едуардович
Величко Олексій Максимович
Авксентьєв Руслан Олександрович
Смольніков Сергій Петрович
Лук’янчук Олександр Олександрович
Дубовик Василь Васильович
Смольнікова Наталія Миколаївна
Величко Тетяна Олексіївна
Нагорна Олена Миколаївна
Тарасова Тетяна Сергіївна
Южакова Інна Юріївна
Порхун Олена Володимирівна
Петрова Людмила Валеріївна
Карпович Олена Юріївна
Брашко Валерія Володимирівна
Ломоносова Марія Василівна
Синегіна Марина Леонідівна
Ємельянова Олена Анатоліївна

12.10.1975
13.03.1991
15.01.1958
17.02.1978
24.07.1988
30.03.1987
27.02.1991
01.06.1951
12.03.1968
14.10.1960
15.01.1988
11.01.1955
21.08.1981
07.10.1980
20.04.1970
14.06.1986
25.06.1976
20.04.1992
12.06.1989
10.10.1978
03.10.1991
16.10.1993
28.08.1991
15.06.1970

рядовий УРК
рядовий УРК
ст. сержант УРК
мол. лейтенант УРК
лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
мол. сержант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
ст. прапорщик УРК
мол. лейтенант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
прапорщик УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
мол. лейтенант УРК

Докучаєвське міське козацьке товариство УРК
Блохін Вячеслав Володимирович
03.06.1968
Яковлєв Ігор Вікторович
Панасюк Микита Валерійович
Костюченко Валерій Вікторович
Волденок Євген Вікторович
Миронов Павло Олександрович
Блохін Сергій Володимирович
Костюк Степан Петрович
Костенко Андрій Васильович
Пономарьов Олег Олександрович
Шляхетко Володимир Анатолійович
Бещеченко Віктор Миколайович
Григорюк Валерій Анатолійович
Федулкін Геннадій Миколайович
Баркалов Віктор Костянтинович
Никоненко Юрій Олексійович
Великородов Сергій Борисович
Іванов Анатолій Олексійович
Татарінов Олександр Олегович
Цимбалов Ілля Геннадійович
Кадигроб Василь Олегович
Мовчан Олександр Олегович
Зяблова Лідія Павлівна

21.04.1966
05.02.1969
08.07.1963,
31.07.1971
15.07.1978
04.05.1965
11.02.1977
05.08.1978
11.10.1975
06.08.1975
04.06.1955
05.06.1963
29.11.1961
30.01.1970
30.03.1966
10.06.1964
24.08.1955
07.03.1991
04.01.1991
13.01.1991
16.08.1991
27.03.1947

отаман,
підполковник УРК
полковник УРК
лейтенант УРК
майор УРК
лейтенант УРК
майор УРК
лейтенант УРК
підполковник УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
майор УРК
підполковник УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
капітан УРК
майор УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
капітан УРК

Красноармійський козацький полк УРК
імені Богдана Хмельницького
Хохленков Станіслав Георгійович
17.11.1946
Наумов Ігор Леонідович
Мірошниченко Віталій Васильович
Касьянов Сергій Вікторович
Перов Юрій Олексійович
Таранець Віталій Анатолійович
Удод Микола Іванович
Новиков Денис Євгенович
Удод Сергій Миколайович
Удод Володимир Миколайович
Удод Віталій Миколайович
Голосенко Олександр Васильович
Шульга Олександр Васильович
Сеньков Станіслав Володимирович
Новиков Євген Володимирович
Костін Іван Петрович
Яцюк Микола Миколайович
Прядко В’ячеслав Миколайович
Пілипенко Анатолій Андрійович
Варцаба Олексій Дмитрович
Таранець Віталій Анатолійович
Москаленко Сергій Іванович
Таранець Оксана Станіславівна
Хохленкова Любов Петрівна
Хохленкова Олеся Станіславівна
Хохленкова Ольга Станіславівна

19.11.1966
01.07.1949
13.02.1978
21.02.1958
25.09.1965
24.08.1951
02.04.1979
29.01.196
05.08.1978
31.12.1983
20.01.1959
20.01.1958
27.03.1983
18.08.1950
27.02.1941
09.06.1959
16.04.1944
23.10.1948
12.02.1969
26.09.1965
28.09.1958
19.03.1974
02.01.1955
17.03.1980
17.03.1980

отаман,
підполковник УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
підполковник УРК
ст. сержант УРК
ст. лейтенант УРК
підполковник УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
сержант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК

Краснолиманське міське козацьке товариство УРК
Єфремов Віктор Вікторович
03.09.1950
отаман,
Гордейко Михайло Іванович
Салтасецький Марк Максимович
Дорошенко Олександр Іванович
Єфремова Людмила Іванівна

(Продовження реєстру Донецького обласного товариства УРК читайте на стор. 3)

01.06.1942
03.08.1966
01.11.1958
17.09.1954

полковник УРК
генерал-майор УРК
майор УРК
майор УРК
капітан УРК

Пошли нам, Боже, нині Богунів,
щоб вберегли омріяну державу
Є. Лещук
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Фотофакт

Офіційно

До духовного порозуміння
26 січня в рамках Тижня молитви за єдність християн відбувся
міжконфесійний молебень у храмі Святого Василія Великого
Української Греко-Католицької Церкви міста Києва.
Після молебню, під час діалогу, на який було запрошено
всіх бажаючих, відбулася зустріч вірян Донецької області
з Блаженнійшим Святославом (Шевчуком) – предстоятелем Української Греко-Католицької церкви.
Вітання Блаженнійшому Святославу від православної
громади Донеччини та особисто муфтія Духовного
управління мусульман України «УММА» Саїда
Ісмагілова передали співробітники Центру релігієзнавчих
досліджень та міжнародних духовних стосунків, який
очолює заступник Гетьмана УРК, генерал-полковник УРК Ігор Козловський. У підсумку теплої зустрічі її учасники
дійшли висновку, що в Україні мають панувати міжконфесійний мир і злагода, і в цей тривожний, переломний для
нашої країни час усі повинні молитися за кращу долю України, її народу.
Леся СКУБКО,
м. Донецьк
Макіївське міське козацьке товариство УРК
21.09 1960
Кибок Едуард Костянтинович
Білик Володимир Євгенович
Павлов Олексій Олексійович
Клюка Юрій Вікторович
Янковський Юрій Ілліч
Стрельников Володимир Григорович
Меркулов Олександр Васильович
Маслієнко Олександр Юрійович
Костюк Олександр Олексійович
Єманов Сергій Олександрович
Аксєнов Микола Валерійович
Волков Валерій Віталійович
Климець Геннадій Григорович
Войнов Володимир Олександрович
Сабітов Юрій Володимирович
Кальмінська Валерія Володимирівна

25.07.1957
29.10.1951
15.10.1965
28.11.1951
10.08.1942
18.05.1956
08.05.1975
08.01.1963
30.11.1960
22.05.1970
18.02.1960
12.08.1964
09.07.1978
12.04.1989
23.12.1969

отаман.
підполковник УРК
майор УРК
майор УРК
майор УРК
майор УРК
капітан УРК
капітан УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
прапорщик УРК
прапорщик УРК
лейтенант УРК

Микільська козацька дивізія УРК
Злочевський Віктор Миколайович

09.01.1958

Сіверін Сергій Михайлович
Корнієнко Федір Геннадійович
Карандєєв Олександр Іванович
Мазур Юрій Миколайович
Марчук Артур Дмитрович
Куцай Євген Миколайович
Білоус Олексій Миколайович
Гладких Олександр Вікторович

05.05.1966
13.12.1983
05.04.1985
24.10.1984
08.04.1980
01.11.1988
19.12.1980
11.10.1979

отаман,
підполковник УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
мол. сержант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК

Рибінський полк УРК Волноваської козацької дивізії
ім. П. Калнишевського
Санжаревський Володимир
Миколайович
Іщенко Костянтин Костянтинович
Виштикайло Олександр Борисович
Новіков Віктор Володимирович
Косенко Олександр Олексійович
Цалковський Василь Іванович
Соколов Михайло Євгенович
Заіка Артем Олександрович
Преда Павло Павлович
Янихбаш Микола Олександрович
Мік Сергій Петрович
Колотов Юрій Юрійович
Короткий Андрій Миколайович
Козаренко Василь Георгійович

07.05.1952
27.02.1958
02.04.1968
09.05.1971
11.10.1963
21.02.1977
28.09.1986
23.08.1986
13.05.1977
25.06.1970
06.04.1979
16.07.1986
21.12.1967
15.01.1973

отаман,
генерал-майор УРК
підполковник УРК
майор УРК
підполковник УРК
майор УРК
сержант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
лейтенант УРК
рядовий УРК
сержант УРК
рядовий УРК
сержант УРК

Селидівське козацьке товариство ВГО «УРК»
Михайличенко Сергій Іванович
Куліш Сергій Анатолійович
ІвановМикола Іванович
Деркач Євген Миколайович
Куліш Людмила Вікторівна
Деркач Олена Володимирівна
Михайліченко Марина Анатоліївна

14.04.1980
27.01.1979
10.12.1966
06.06.1980
11.01.1985
19.03.1983
20.02.1983

отаман, майор УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
мол. лейтенант УРК
мол. лейтенант УРК
мол. лейтенант УРК

Окремий козацький морський дивізіон УРК
Куліков Павло Павлович

27.05.1942

Баланда Віктор Родіонович
Аверченков Анатолій Михайлович

16.04.1937
24.01.1949

отаман,
контр-адмірал УРК
капітан 1-го рангу УРК
капітан 3-го рангу УРК

Осипов Валерій Борисович
Сидоренко Віталій Миколайович
Пахомов Федір Федорович
Баранов Борис Миколайович
Ковтун Андрій Миколайович
Косогов Іван Анатолійович
Крюков Віталій Анатолійович
Кузубов В’ячеслав Валентинович
Лебедєв Андрій Валентинович
Омельченко Олександр Володимирович
Пахомов Валерій Федорович
Пахомов Роман Федорович
Реутов Микола Степанович
Ромазан Василь Анатолійович
Сичков Петро Кіндратович
Тащіков Сергій Вікторович
Кузьміна Ольга Петрівна
Султанова Олена Іванівна

02.11.1959
09.04.1964
07.03.1957
28.01.1969
05.03.1978
13.03.1955
15.06.1972
12.08.1973
20.06.1952
23.08.1965
17.09.1948
19.08.1976
08.10.1949
28.07.1970
28.01.1958
10.08.1963
30.07.1952
04.05.1972

капітан 2-го рангу УРК
капітан 2-го рангу УРК
капітан 2-го рангу УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
капітан-лейтенант УРК
рядовий УРК

Харцизький козацький полк УРК ім. Тараса Шевченка
отаман,
21.07.1949
Власенко Леонід Олександрович
Белінський Андрій Борисович
Власенко Денис Леонідович
Гополов Ярослав Миколайович
Аннєнков Станіслав Васильович
Баєв Ігор Григорович
Дзидзан Юрій Юрійович
Дзидзан Євген Юрійович
Мельников Олександр Сергійович
Чистілін Дмитро Євгенович
Авдєєнко Віктор Олександрович
Авдєєнко Сергій Олександрович
Невзоров Сергій Геннадійович
Суботін Михайло Андрійович
Курсіш Дмитро Брійович
Гриньов Сергій Романович
Ковалевський Денис Вікторович
Переходенко Сергій Романович
Бірюков Віктор Володимирович
Баєв Евген Ігорович
Неженець Наталія Дмитрівна
Демидкіна Олена Василівна
Власенко Любов Олександрівна
Бугаєвська Лідія Олександрівна
Закотнова Ірина Євгенівна

27.09.1968
19.08.1986
26.08.1976
01.08.1969
17.06.1959
02.04.1984
03.03.1986
07.08.1983
21.02.1986
06.05.1984
23.01.1977
18.09.1987
29.10.1986
30.06.1990
14.07.1989
09.08.1989
30.05.1989
08.01.1991
10.08.1990
07.03.1960
27.03.1970
22.04.1985
20.10.1988
02.10.1988

полковник УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
ст. прапорщик УРК
прапорщик УРК
мол. прапорщик УРК
мол. прапорщик УРК
прапорщик УРК
старшина УРК
старшина УРК
старшина УРК
мол. сержант УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
мол. сержант УРК
мол. сержант УРК
майор УРК
мол. лейтенант УРК
мол. лейтенант УРК
мол. сержант УРК
мол. сержант УРК

Ясинуватське міське козацьке товариство УРК
23.01.1949
Карабанов Володимир Семенович
Григор’єв Володимир Степанович
Киричик Володимир Степанович
Беліков Ігор Павлович
Яворський Володимир Андрійович
Мамига Святослав Савелійович
Обіщенко Олександр Валерійович
Аверіна Олена Михайлівна
Леонова Людмила Миколаївна
Андрущенко Віра Іванівна
Колесова Зінаїда Михайлівна
Турунова Інна Борисівна
Конєва Ірина Михайлівна
Сорокіна Світлана Василівна

04.07.1940
11.06.1965
29.10.1962
23.04.1954
14.02.1950
28.10.1959
21.01.1962
23.09.1958
24.05.1958
26.09.1966
27.11.1970
14.04.1967
11.12.1976

отаман,
підполковник УРК
підполковник УРК
майор УРК
майор УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
капітан УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
* У наступному номері «УК» читайте реєстр Генеральної старшини УРК
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, у 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 (на папері та електронних носіях) про сучасні події у світі й Україні, та у часть у них реєстрових козаків і берегинь. Копія
реєстру зберігатиметься у Свято-Покровському храмі міста Київ.
(Довідка Генерального штабу УРК)

Генеральний штаб УРК звертається до всіх
козаків та берегинь УРК з проханням надсилати
матеріали до газети «Україна козацька» про
виконання статутних положень УРК, оприлюднених,
зокрема, у зверненні Гетьмана УРК до Майдану та народу
України («УК» № 23-24 за грудень 2013 року).
У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями
переважної більшості українців Генеральна старшина
УРК прийняла рішення про можливість передплати
газети «Україна козацька» для рядового і сержантського
складу УРК із розрахунку 1 примірник на двох членів
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
Передплата на «УК» триває в усіх поштових
відділеннях України. Передплатний індекс – 08159.
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ СТАНОВИТЬ:
ДО КІНЦЯ РОКУ – 54,60 грн; НА ПІВРОКУ – 32,76 грн;
НА ТРИ МІСЯЦІ – 16,38 грн; НА ОДИН МІСЯЦЬ – 5,46 грн.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про зміну порядку перерахування членських внесків
Генеральний штаб УРК, врахувавши численні звернення
козаків і берегинь (переважно мешканців селищ і міст,
віддалених від обласних центрів), прийняв рішення про
можливість перерахування членських внесків на рахунок Генерального штабу УРК особисто кожним членом
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» за місцем їхнього
проживання. При цьому необхідно вказати: а) прізвище,
ім`я та по батькові; б) приналежність до підрозділу УРК;
в) період сплати внесків. Про сплату обов`язково
повідомити керівництво обласних товариств УРК, а також
товариств УРК в АР Крим, містах Києві та Севастополі,
керівників закордонних організацій УРК для складання
щомісячного загального звіту в Генеральний штаб УРК.
2. Розпорядження довести до особового складу Українського
Реєстрового Козацтва в Україні через загальнонаціональну
газету «Україна козацька», а закордонним організаціям –
шляхом електронного повідомлення:
— Представнику Гетьмана УРК в Австралії, майору УРК
Крежаному Михайлу Олександровичу;
— Главі Адміністрації Гетьмана УРК у країнах Балтії, генералполковнику УРК Паламарю Володимиру Яковичу;
— Представнику Гетьмана УРК у Болгарії, генерал-майору УРК
Валентину Найденову;
— Представнику Гетьмана УРК у Вірменії, генерал-полковнику
УРК Торосяну Нверу Суреновичу;
— Головному отаману УРК Естонії, полковнику УРК Гриньку
Валерію Андрійовичу;
— Главі Адміністрації Гетьмана УРК у країнах Євросоюзу,
генерал-лейтенанту УРК Тітієвському Олексію Володимировичу;
— Головному отаману УРК Латвії, полковнику УРК Луговському
Руслану Володимировичу;
— Представнику Гетьмана УРК у Португалії, генерал-майору
УРК Уліссесу Ролімі;
— Представнику Гетьмана УРК у РФ, генерал-майору УРК
Ваграменку Ярославу Андрійовичу;
— Представнику Гетьмана УРК у США, генералу армії УРК
Керолу Діну Бейлі;
— Отаману УРК Угорщини, генерал-лейтенанту УРК Луговцову
Олексію Миколайовичу;
— Представнику Гетьмана УРК у Японії, генерал-полковнику
УРК Йошихіко Окабе.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти
на начальника Генерального штабу УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
Гетьман УРК

А. ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
Про призначення на посаду
Керуючись Статутом Всеукраїнської партії
духовності та патріотизму (ВПДП), на підставі заяви
Михайлюк Олександри Миколаївни про призначення її на
посаду головного бухгалтера ВПДП,
НАКАЗУЮ:
1.Призначити Михайлюк Олександру Миколаївну
на посаду головного бухгалтера Всеукраїнської партії
духовності та патріотизму.
2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови ВПДП Міхеєва Валерія Анатолійовича.
Голова ВПДП

А. ШЕВЧЕНКО

Звіт Всеукраїнської партії духовності
та патріотизму за 2013 рік
Всеукраїнська партія духовності та патріотизму
створена у жовтні 2000 року відповідно до ст. 17 Закону
України «Про політичні партії в Україні». Координаційна
рада партії повідомляє, що дохід ВПДП за 2013 рік
становить – 0,00 грн, фінансові витрати за 2013 рік складають – 0,00 грн, ВПДП не має власного майна.
Партія заснована на громадських засадах.
Головний бухгалтер ВПДП

О. МИХАЙЛЮК
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Шабля — їхній хрест,
перемога — їхній Бог,
а пісня — їхня молитва
В. Чабаненко
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РАЗОМ У БУДНІ ТА СВЯТА

Ректору НТУУ «КПI»,
академіку Національної академії наук України,
доктору технічних наук,професору,
заслуженому діячу науки і техніки України,
лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки,
лауреату премії В.М. Глушкова НАН України,
генерал-полковнику УРК Згуровському Михайлу Захаровичу

На запрошення козаків громадського об’єднання
«Всеукраїнське вільне козацтво» реєстровці Окремої
Чорнобильської дивізії УРК «Україна» разом зі своїми
підшефними, педагогічним колективом школи-інтернату № 8
м. Донецька, узяли участь у святі Водохреща, що відбулося в
селі Райгородок Слов’янського району Донеччини.

Вельмишановний Михайле Захаровичу !
Від імені багатотисячного товариства Українського Реєстрового Козацтва щиро вітаю Вас
із Днем народження!
Господнє провидіння привело Вас до професії Вчителя, який не тільки дає нові знання,
а, в першу чергу, виховує власним прикладом. І вбачаючи у цьому свій святий обов’язок,
Ви докладаєте максимум зусиль для розвитку й процвітання української науки й освіти –
це саме той шлях, обираючи який, кожен із нас освячує його вірою у велич свого народу.
Від імені особового складу Українського Реєстрового Козацтва також маю честь
засвідчити нашу повагу до Вас як до непересічного й успішного керівника, високодуховної
та порядної людини і подякувати за плідну роботу на користь нашої Держави.
Навколо Вас є могутня аура добра і любові, яку відчувають мільйони людей і яка
допомагає їм стати кращими, інтелектуальними, духовними і люблячими.
Нехай кожен день Вашого життя буде щасливим, світлим і радісним, і нехай цьому сприяють міцне козацьке здоров’я, родинне тепло й затишок, вірні та щирі друзі! Закликаю на
Вас Боже благословення!
З повагою від особового складу ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
Гетьман УРК
А. ШЕВЧЕНКО

Педагоги школи-інтернату №8 у штабі Окремої Чорнобильської
дивізії УРК «Україна»

Богоявлення чи Йордан –
так ще називають третє й
останнє свято у різдвяному
вінковому колі православні
християни.
За традицією йорданське
дійство на березі Маяцького
озера очолював настоятель Свято-Михайлівського
храму, протоієрей Олексій
(Сухорученко). Після загальної
молитви священик освятив
воду у хрещенській купелі, а
потім усі бажаючі омивалися
в освячених водах водоймища.
Серед найхоробріших –
отаман Чорнобильської
д и в і з і ї У Р К « Ук р а ї н а »
Василь Лабунін, реєстровці
Михайло Захарченко, Петро
Пархоменко, Віталій Левтеров,
очільники «Вільного козацтва»
Олександр Водолазьський і

кулешем та іншими смачними
наїдками й напоями козацьку
громаду.
Уж е н а с т у п н о г о д н я
козаки-чорнобильці
відвідали підшефну школуінтернат № 8 міста Донецьк.
Реєстровці Валентин Брильов,
Павло Пархоменко, Дмитро
Грищук, Дмитро Тимошенко,
Олександр Миколаєнко,
Федір Черничкін та берегиня
УРК Людмила Кондакова
на чолі зі своїм отаманом
Василем Лабуніним провели
з учнями відкрите заняття
з патріотичної тематики.
Відбулася цікава бесіда, у
ході якої школярі висловили своє ставлення до
таких людських чеснот, як
почуття патріотизму, любов до
Батьківщини.

Урочисто, по-козацьки дружно відзначили чергові роковини від дня народження славного
гетьмана України Богдана Хмельницького реєстровці Хмельницького обласного товариства
УРК під керівництвом його отамана, генерал-майора УРК Юрія Басистого.

Віддали шану Богдану

Разом зі своїми побратимами з Українського козацтва
(міський отаман Анатолій
Шевченко), Запорізького
козацтва (міський отаман
Віталій Цап) у супроводі
козацького духового оркестру,
реєстровці Хмельниччини
вирушили святковою ходою з
центральної площі обласного
центру до пам’ятника великому синові українського
народу, очільнику реєстрових
козаків, керманичу
козацької держави Богдану
Х м е л ь н и ц ь к о м у, к о т р и й
навіки вписав своє ім’я в
літопис нашої історії.
Тут, у святкових одностроях
зібралося близько сотні
козаків Хмельниччини із
різних організацій, представники облдержадміністрації,
місцевої академії
к у л ьт у р н о ї с п а д щ и н и .
Погожого зимового дня до
підніжжя пам’ятника гетьману Хмельницькому було

Фотофакт

Реєстрові козаки та берегині під час святкування Водохреща
на березі Маяцького озера поблизу с. Райгородок

Анатолій Галицький, курінний
Петро Ганжа, Олександр
Калініченко, Андрій Зацепило.
Козаків підтримали й жінки –
Світлана Черкашина,
Ольга Онуфрієва, Катерина
Киричок. Серед тих, хто наважився пірнути в крижану воду
Віталій Татаренко, Віктор
Поздняков, Артем Черкашин
і дві чарівних жінки – керівник
ТОВ «Текстильпром» Наталія
Москвина та педагог Людмила
Норик.
Після омовіння гостей
запросив до своєї господи
курінний отаман Петро Ганжа.
Разом із дружиною, пані
Любою, вони виявили справжню українську гостинність,
почастувавши козацьким

Маючи за мету підвищити
інтелектуальний та культурний рівень вихованців закладу,
реєстровці регулярно поповнюють бібліотечний фонд школи
різноманітною художньою
літературою. Ось і цього разу
привезли більше сотні томів
вітчизняних та зарубіжних
авторів. Учні подякували
шефам за цікаве спілкування
та висловили сподівання,
що військово-патріотичні та
спортивні заходи під егідою
Українського Реєстрового
Козацтва стануть регулярними.
Валентин БРИЛЬОВ,
начальник штабу Окремої
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна», генерал-майор УРК

Козаки Хмельниччини (другий ліворуч Юрій Басистий)
під час проведення урочистостей в обласному центрі

поставлено корзини зі
свіжими квітами. Зі словами пошани і вдячності
легендарному Хмелю виступили керівники управління
інфраструктури Хмельницької
облдержадміністрації,
с та р і йш и н и УР К , і нш и х
козацьких товариств регіону.

Урочистий захід проведено
напередодні 60-річччя перейменування колишнього
Проскурова на сучасний
Хмельницький, чим щиро
пишаються його мешканці.
Богдан ТАРАСІВ,
власкор «УК»

НА ХРАМОВЕ СВЯТО

Реєстровці подарували обителі необхідні для
підготовки та ведення Служби
Божої меблі.
Настоятель храму, капелан
козаків Ленінського району,
отець Ростислав подякував
українським реєстровцям за
подарунки і попросив для них
допомоги та заступництва
Цариці Небесної у справі
відродження православ’я та
розвитку козацького руху
на Кримському півострові.
Парафіяни храму Іоанна
Кронштадтського вдячні
реєстровцям за активну
участь у благоустрої церкви та
охорону порядку під час проНещодавно у селищі Леніне, що в Автономній республіці Крим, за ведення масових заходів.
участю реєстрових козаків, очолюваних отаманом Олександром
Зубчиком, парафіяни відзначили храмове свято тамтешньої
православної церкви Іоанна Кронштадтського.

Фото прес-служби УРК,
АР Крим

Є люди талановиті на доброту і благородство так само,
як на поезію й математику
М. Амосов
Ювілей

Із хлібороба – в отамани

Аж не віриться, що цьому склавши руки. На рідній на сторінках якої регулярно
стрункому, завжди рухли- в і д т е п е р Л е т и ч і в щ и н і можна прочитати про славні
вому, із молодечим вогником у з о р г а н і з у в а в о с е р е д о к справи летичівських козаків.
1 лютого Іван Дядик
мудрих очах, охочому до жартів Українського Реєстрового
реєстровцю цієї зими виповни- Козацтва, що лише за один відзначив вагомий ювілей.
рік став одним із найактив- Сімдесятирічний козак ще
лося 70 років!
М о в а п р о о т а м а н а н і ш и х у Х м е л ь н и ц ь к о м у повний сил і натхнення та
Летичівського районного обласному товаристві УРК. готовий сприяти подальшому
козацького осередку УРК, « В а к т и в і о ч о л ю в а н о г о розвою козацького руху в
щ о н а Х м е л ь н и ч ч и н і , Іваном Петровичем Дядиком рідному краї. Сподіваємося,
підполковника УРК
Івана Дядика. Дитина
війни, він пережив
багато й доброго, й
лихого, й у воєнний, й
у мирний часи.
«Я – від землі», - так
коротко і ємко говорить про себе сам Іван
Петрович, який майже
весь свій вік пропрацював агрономом у одному
з сільськогосподарських
товариств на степовій
Херсонщині. Коли ж
пішов на заслужений
відпочинок, не поліз, як
кажуть у народі, на теплу
піч, а свідомо подався
в козацтво. Бо відчував
до цього поклик, та й До земляків-летичівців звертається підполковник УРК Іван Дядик
життєвої наснаги чоловікові районного осередку УРК – що він зробить ще багато
десятки
ц і к а в и х добрих справ, адже життєве
ще вистачало.
Із перших років незалежної заходів, – засвідчує отаман кредо Івана Петровича –
України активний пенсіонер рєстровиків Хмельниччини, завжди тримати порох сухим,
Іван Дядик організував і генерал-майор УРК Юрій а шаблю гострою.
Побратими-козаки вітають
очолив козацький осередок – Басистий. – Усього за рік пан
Обривський курінь у місті Нова Іван створив потужне козацьке свого отамана зі славним
Каховка Херсонської області. угрупування, у лавах якого ювілеєм і бажають нових зверУ тамтешніх степах, біля нині близько сотні козаків шень на ниві відродження
Дніпра пан Іван плідно коза- і берегинь. І все це не лише духовності й патріотизму своїх
кував близько двадцяти років. на папері, а у справах і в дії. молодих земляків.
До щирих привітань панові
У його козацькій заліковці – Реєстровці Летичівщини охобагато добрих справ на благо пили батьківською опікою Івану приєднується й редакція
майже всі школи району. Лише газети «Україна козацька».
земляків-таврійців.
Будьте, пане отамане!
Перебравшись за сімейними один факт: для навчальних
обставинами з півдня країни закладів району козаки передЮрій ДОЦЕНКО,
на захід, ветеран праці й платили понад 20 екземплярів
власний кореспондент «УК»
козацького руху не сидить газети «Україна козацька»,

В осередках УРК

ПІД ПОСТРІЛИ

КОЗАЦЬКОЇ ГАРМАТИ

Багатим на знакові події,
патріотичні заходи видався
для реєстровців Летичівщини,
що в Хмельницькій області,
останній квартал минулого
року. Їм є що згадати, чим
пишатися.
Так, з нагоди Дня українського козацтва відбулося
свято районного масштабу,
яке підготували й провели
козаки Летичівського районного товариства УРК на чолі
з отаманом, підполковником
УРК Іваном Дядиком, педагоги й учні тамтешнього НВК
№ 2 за підтримки місцевої
райдержадміністрації і райради, відділу освіти, молоді та
спорту.
Розпочалося дійство
на центральному майдані
виходом джурів нашої гімназії
у козацьких одностроях, із
прапорами, піками, шаблею
та булавою. Пролунав Гімн
України, і прострілом із
козацької гармати розпочалася офіційна частина.

присутніх і надав слово
шановним гостям. Перед громадою виступили очільник
реєстровців Летичівщини
І. Дядик, заступник голови
райдержадміністрації
В. Пузарецький, начальник відділу освіти, молоді
та спорту Н. Широка. Вони
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Козацька педагогіка
На сьогодні є багато різних поглядів щодо прийому школярів до
козацьких об’єднань. Скажімо, діти у школі склали присягу козачат.
До цього вони та їхні наставники готувалися ретельно, адже клас
вливається до великої козацької родини: вивчали історію краю, вірші,
пісні, готували однострої, демонстрували спритність і винахідливість
у спортивних розвагах… І на цьому часто-густо козакування
закінчується. Ну можливо, ще кілька разів на рік зберуться пограти
у футбол дві, три, чотири дитячих команди. Хоча хлопчаки і без
нагадування майже щодня ганяють м’яча…

Із власного досвіду

Ус е ц е г о в о р и т ь п р о
відсутність послідовної
роботи, відповідальності з
боку людей, які хочуть залучити школярів до козацького
руху. Але із дітьми потрібно
цілеспрямовано, методично
працювати. Бажано людям
підготовленим, адже сторонній
людині або звичайному козаку
із цим як слід не впоратися.
Я в козацтві з 1990 року,
був отаманом Обривського
куреня міста Нова Каховка
Херсонської області.
Більш як двадцятирічний
досвід наразі використовую на Хмельниччині, у
Летичівському районному
козацькому осередку УРК.
Ми, реєстровці, залучили
до співпраці директорів
ус і х 3 0 - т и ш к і л р а й о н у,
обговорюємо з ними плани,
разом визначаємо пріоритети.
Роздаємо методичні матеріали,
у яких описано порядок прийняття школярів у джури.
Зазвичай вступ до козацтва
розпочинається з одного
к л а с у, п о т і м в с я ш к о л а
вступає до козацького товариства. Досягається це завдяки
підготовці керівного складу:
вихователів, учителів, які
мають певний досвід і козацьке
звання згідно посади. При
такому підході – і бажаний
результат виховання учнівської
молоді на козацьких традиціях!

Козачата мають виконувати
заповіді: бути вірними Україні
та її народові, наполегливо
оволодівати знаннями, бути
сумлінними, нічого не робити
проти своєї совісті, жити у
злагоді з братами, сестрами,
друзями. Слід допомагати старим і немічним, меншим від
себе, говорити лише правду,
не брати чужого без дозволу,
бути слухняними, поважати
батька і матір, учителів і людей
старших за віком.
У Летичівському районному товаристві УРК сьогодні
десять шкіл, понад півтори
тисячі учнів. Працюємо
за планом, але в шкільних
козацьких товариствах
самостійно визначають дату
посвяти в козачата. Людей не
підганяємо та не примушуємо,
адже вважаємо, що козацтво –
справа добровільна.
Діємо у тісній співпраці
з відділом освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації.
Велику роботу з виховання
духовності й патріотизму
учнівської молоді проводить
головний спеціаліст відділу
Роман Бондарчук, який є наказним отаманом Летичівського
районного товариства УРК.

Грамотами та подяками
були нагороджені представники Летичівського
районного куреня Українського Реєстрового Козацтва,
куренів шкіл району та учнів
гімназії за призові місця
на обласному фестивалі
«Джура 2013».

начальника відділу
освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
М. Івасюка, який спільно з
І. Дядиком доклав чимало
зусиль для створення
в Летичівському районі
осередку УРК на базі НВК
№ 2 та всіляко підтримував
розвиток козацтва в районі.
Окрасою свята став виступ
загону барабанщиць та
юних козачат гімназії, які
у жартівливій формі демонстрували козацьку спритність
і звитягу. Одразу потому був
проведений обряд посвяти
учнів у козачата. Отаман
І. Дядик зачитав текст
козацької клятви, а отець
Петро благословив присутніх
та окропив свяченою водою.
Учениця НВК № 2 Ірина
Кучерява виконала пісню «Як
на нашій Україні».
Завершилося дійство
Державним гімном і
традиційним пострілом із
козацької гармати. Потім
усі учасники свята зі смаком куштували справжній
козацький куліш та юшку,
приготовлені на вогнищі.

Козаки, берегині та козачата на святкуванні Дня українського козацтва у Летичеві

В е д у ч и й з а х о д у, о с а вул Летичівського
районного куреня, капітан
УРК О. Жорницький привітав

наголосили на важливості
виховання молоді на традиціях
українського народу та
християнської моралі.

За давньою козацькою
традицією пострілом із
гармати вшанували світлу
пам’ять колишнього

Іван ДЯДИК,
отаман Летичівського
районного товариства УРК,
підполковник УРК

Роман БОНДАРЧУК,
перший помічник отамана
Летичівського куреня УРК,
Хмельницька область
Фото автора
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Цей голий козак, з якого знущаються, – це Україна.
Його б’ють, але він із високо піднятою головою
Патріарх Філарет

6
Козака звуть Михайло Гаврилюк.
Він із Буковини, на революційному
Майдані виконує функції обозного.
Затримали його на вулиці Грушевського
під час однієї з «беркутівських» контратак 22 січня. За його словами, того дня
він відступав останнім, бо намагався
по дорозі підібрати пораненого, якого
контузило гранатою. «Потім мене схопили, затягли до себе й почали бити.

У 34-річного Гаврилюка історія
козакування не така давня. Зате
відео з «беркутівцями» зроб и л о й о г о « з і р к о ю » н а д ус і м а
добровольцями. На Майдані називають його Михасиком і завдячують
організацією побуту своєї четвертої
сотні. «Найголовніше – коли козак
ситий і зігрітий. А ми тут зовсім не
голодні – обозний Михайло нами добре
опікується», – каже Синиця.

Найприкріше Михайлові, що
«беркутівці» знущалися над його
чубом. «Хрестик не посміли з мене
зірвати, він після того дня досі в мене
на шиї, – киває герой. – Для них
цікавіше було тупим ножем рубати
мого чуба. Але кажу ж – Господь Бог
усе бачить».
Серед «звірів у погонах» були й такі,
хто кричав, що годі вже його бити,
достатньо. Але катів це ще більше

Сини України

що на Майдані є такі воїни. «Попри
те, що Михайло був зовсім голий,
його чоловіча сила виглядала в рази
більшою, ніж у тих покидьків у повному
обладунку, в яких, може, у штанях і
немає що показати», — такими коментарями рясніли соціальні мережі.
Причому особливу популярність
Гаврилюк здобув серед жіноцтва.
Відома телеведуча Юлія Бориско –
одна з тих, хто прийшов на Майдан,
аби вшанувати героя. «Михайло
вражає гідністю й дитячою щирістю, –

КОЗАЦЬКА НАЦІЯ ЖИВЕ!

Те страшне відео, оприлюднене в інтернеті минулого четверга, переглянули вже понад 2,5 мільйона
людей. «Беркутівці» та бійці Внутрішніх військ на своїх позиціях перед урядовим кварталом збиткуються
над роздягнутим догола чоловіком. Полоненого протестувальника на снігу й лютому морозі примушують
кричати гасла, позувати для фотографій із дрючком у руках, стискають його за шию, поранену гумовими
кулями, б’ють руками й ногами і, зрештою, відправляють у міліцейський автобус. Чоловік із козацьким
чубом навіть у такій ситуації виглядає морально сильнішим за своїх озброєних кривдників, спопеляючи
нелюдів прямим поглядом.

У КОЗАКИ –
З БУДІВЕЛЬНИКІВ
До того як потрапити
на «Майданівську Січ»,
Михайло працював на
будівництві у Чернівцях.
Проте з початком кризи,
«щоб якось вижити», йому
довелося «зібрати манатки»,
переїхати у своє село Ярівка
Хотинського району й
«Козак-герой з Майдану Михайло Гаврилюк».
зайнятися присадибним
Малюнок Сергія Позняка
господарством.
Вони повалили мене на землю, ставили
На Майдан він приїхав майже одразу
ноги на голову й так фотографувалися. після того, як тут жорстоко побили
Це в них була така розвага, – розповів студентів. Спочатку приживався на
Гаврилюк. – Коли їм набридло мене «Майданівській Січі», а з часом уже й
бити – затягли в автозак і повезли козацьку присягу прийняв. «Козаком
до відділку. По дорозі я кілька разів я не ставав, я ним народився. Проте
«вирубався», і з відділку мене забрала офіційний статус козака я одержав
«швидка». У лікарню за мною приїхали саме тут», – розповідає буковинець.
«афганці» (ветерани-учасники бойових
За словами Михайла, прийняття придій у Афганістані – Ред.). Із лікарні сяги відбувається, як на Запорозькій
вдалося втекти з їхньою допомогою, а Січі. Кожен, хто хоче називатися
потім мене забрав машиною хлопець з козаком, повинен скласти її на вірність
Автомайдану».
Україні та українському народу,
поцілувати Біблію, прапор, шаблю і
«ОБОЗНИЙ МИХАСИК НАМИ в кінці тричі отримати нагайкою по
ДОБРЕ ОПІКУЄТЬСЯ!»
спині. А до того ще потрібно справами
Біля куреня четвертої сотні видно довести, що ти гідний бути козаком.
чергу людей, які стоять із пакунками їжі,
На запитання, чи не просила жінка
речей та подарунків, – усі хочуть поба- залишитись удома, Михайло відповідає
чити саме козака Михайла Гаврилюка, з гумором: «Хто мені перечить або не
який уже став народним героєм. «Я дозволяє чогось, той десять років зі
як побачила Михайла по телевізору, мною не живе. У козака немає такого
то ледь інфаркт не одержала. Я його поняття, як «не дозволяють». Якщо він
раніше на Майдані зустрічала, але що козак, то він вільний». Із жінкою, яка
ж вони з ним зробили?» – емоційно чекає на нього в Ярівці, вони живуть
говорить жінка років п’ятдесяти, громадянським шлюбом, мають сина.
намагаючись потрапити до Гаврилюка Чи буде той козаком? «Звісно, куди
зі своїми гостинцями.
ж йому діватися? Але поки хлопчина
Поки люди чекали, герой спілкувався малий, то на Січ його не беру. Він
з англійськими журналістами, уважно жвавий такий, любить боротися зі
вслухаючись у слова перекладача. мною», – розповідає Михайло, покаПро тортури на морозі нагадують зуючи свою «барлогу». Багато хто з
і величезні синці під його очима, Майдану ночує в Будинку профспілок,
побиті руки та важкий кашель. Проте де тепліше, але Гаврилюк, за його слоМихайло посміхається й радо вітає всіх, вами, нічних морозів не боїться.
хто до нього приходить.
«НАЙПРИКРІШЕ –
Зайшовши в намет-курінь, відчуваю
справжній дух козацької люльки. За ПОЗНУЩАЛИСЯ НАД ЧУБОМ»
довгим столом сидять кілька козаків і
Після катувань на морозі, які побащось активно обговорюють. Надворі чили в усіх куточках світу, Михайло не
мінус 15, але в середині тепло – гріють дві став писати будь-які заяви в міліцію.
печі-буржуйки. Гаврилюк та його побра- «Якщо ми віруючі люди, ми повинні
тими вбрані в кожухи й теплі шапки.
притримуватись заповідей Божих. І
Більшість із них, приїхали відстоювати одна з них – «полюби ворога свого,
свободу й демократію на Майдані, у цій як самого себе». У мене немає ні
спільноті вони вже віддавна. «Удома, злоби, ні образ на них, нехай живуть
в Червонограді Львівської області, я своїм життям, а прийде судний час, то
курінний отаман, – розповідає Андрій кожен відповість за свої гріхи, – каже
Синиця. – Козацтво – це не робота, а Гаврилюк. – Найсильніша кара – це
покликання. Проте доводиться займа- кара Божа, ніхто від неї не втече. А
тися й тим, що має приносити гроші, ще в козаків є закон «брат за брата»,
тож працюю на шахті. А була б моя тому, дізнавшись, що зі мною таке
воля – жив би на Січі й займався б зробили, побратими не зможуть цього
козацькими справами».
пробачити».

підбурювало. «Вони видєлувались
один перед одним, хотіли показати,
в кого сила», – розповідає Михайло.
У той день, коли трапився інцидент
із «Беркутом», на вулиці Грушевського
Михайло, за його словами, був тому,
що намагався допомагати пораненим
у бою та відтягував їх до санчастини.
«А де я міг бути ще? Я повинен
був рятувати своїх побратимів», –
пояснює Гаврилюк своє перебування
на передовій.
Деякі ЗМІ безсовісно перебрехали
історію його катування. Мовляв,
«беркутівці» роздягли Михайла догола
для... його ж блага – аби не вчинив самоспалення. Слухаючи таку
версію «порятунку», буковинець лише
сміється: «У мене не те що не було
бензину, а я ним і не пахнув. Такими
міфами вони просто намагаються
себе «відмазати», щоб урятувати свою
шкіру».
«До мене часто приходять люди, які
дякують за допомогу під час того бою.
Щойно заходив чоловік, якого я тоді
не залишив посеред вулиці. А я ж давав
присягу народу і не міг діяти інакше», —
розповідає Гаврилюк. До речі, дві рани
на шиї в нього ще з першого дня боїв
на вулиці Грушевського.
На «передову» Михайла поки
не пускають. Кажуть, що спершу
чоловік має одужати, а потім уже в бій
іти. «Отамани бояться за мене. А ми,
козаки, зобов’язані слухати старших.
Але я все одно туди пролізу й там буду,
от тільки поки не знаю, як обдурити
старшину», — посміхається Михайло.
Настрій у козаків прекрасний. І
більшість із них уже чекають на перемогу революції. «У нас на Січі
по-іншому бути не може. Ніхто звідси
не поїде без перемоги, хіба що коли
винесуть ногами вперед, — уже без
жартів говорить Михайло. — Я сюди
їхав заради щасливого й вільного
майбутнього наших дітей. То як
я можу поїхати додому, коли ще нічого
не зробив? Повертатися і залишатися
рабом, яким я був раніше, не хочу. І
найстрашніше буде, якщо наші діти
матимуть таке рабське життя, як ми.
Тому боротися маємо до кінця», —
говорить Гаврилюк.
Він розуміє, що Україна стане
вільною, коли ці ідеї підтримають і
східні регіони. «До нас приходило
багато людей зі Сходу, готових виходити на Майдан, проте вони налякані
тим, що відбувається, — визнає
козак. — Але це все минеться, треба
просто дочекатися усвідомлення».
Відеозапис із козаком у самих шкарпетках, який мужньо протистояв
своїм катам, з одного боку, шокував
глядачів, а з іншого — змусив захоплюватись Гаврилюком і пишатися тим,

зазначає Юлія. — Ворогів називає
супостатами, але якось по-доброму,
без тіні ненависті. Обіцяє повністю
оклигати за два дні. Питаю, чи
можна поцілувати, кажу — ви ж
стали українським секс-символом.
Сміється: «Та ви шо, нічого ж такого
[в кадр] не попало?!» — «Попало,
що ви у хорошій фізичній формі»…
Його сила духу зміцнила нашу силу
віри. У його очах ми бачили нашу
Перемогу… Мабуть, першу ніч від
початку зими я спатиму спокійно».
Вражений його мужністю і предстоятель УПЦ Київського патріархату
Філарет. В інтерв’ю «5-му каналу»
Патріарх заявив, що ті кадри зміцнили
його віру в перемогу українського
народу – «цей голий козак, з якого
знущаються, — це Україна. Його б’ють,
але він із високо піднятою головою!»

РЕАКЦІЯ МВС
Відеозапис із тортурами Михайла
Гаврилюка виклали в Інтернет самі
«беркутівці». За визнанням експертів,
практику знімкування своїх жорстоких подвигів вони запозичили
у спецназівців Росії, котрі давно приохотилися таким чином принижувати
завойованих чеченців.
Із джерел каналу «1+1»,
кати-міліціянти не мали на меті оприлюднювати відео у мережі — це зробив
один із їхніх колег. Він виявив цей
запис на комп’ютері, яким користувався інший міліціонер. Тепер, сказав
оприлюднювач у інтерв’ю журналістам
на правах анонімності, йому загрожує
розправа, тож він виїхав із країни.
«Правоохоронне», якщо можна так
його назвати, відомство відреагувало
на інцидент із Гаврилюком стримано.
Доти Міністерство внутрішніх справ
заперечувало майже всі порушення
законів та службових інструкцій своїми
вояками. Але в даному випадку спростувати злочин було вже не можливо.
«МВС України приносить вибачення за неприпустимі дії людей
у міліцейській формі, які фігурують
у відео з оголеним чоловіком, що було
поширене в деяких засобах масової
інформації, — ішлося в повідомленні
прес-служби міністерства. — За даним
фактом уже призначена службова
перевірка».
Катерина БАЧИНСЬКА,
«Україна молода»
«Україна козацька» запрошує всіх
небайдужих громадян до всебічного
обговорення гострих тем та подій,
що відбуваються на теренах України.
Майбутнє робиться сьогодні.
Редакція «УК»
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Господа, Бога твойого, бійся,
І Йому одному служи...
(Втор. 6, 13)
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ

Газета «Україна козацька» продовжує реалізацію унікального проекту щодо навчання
козаків і молоді духовним законам будови та життя українського суспільства.
Кожна людина має своє покликання у цьому житті, але не кожна має достатньо мужності
і чесності, щоб це покликання пропустити через свою душу і зреалізувати своєю працею.
Анатолій Шевченко у своїх діалогах із Творцем Всесвіту (саме вони стали стрижневою основою
для його книги «Бог») відкриває читачеві глобальні питання, які непокоять людство впродовж
століть. І дає відповідь, що базовим законом буття і сенсом нашого життя є Любов.
Публікації деяких глав із книги Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва, доктора
богослов’я, професора Анатолія Шевченка допоможуть козакам і берегиням у підготовці
лекцій та семінарів із духовно-релігійної тематики, що проводяться в осередках Українського
Реєстрового Козацтва, загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.

(Продовження.
Початок у № № 5–24
за 2013 р.)
ГЛАВА 4

БОГ ЕСТЬ ДУХ
«Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам» (Ин. 14, 26).
Библия начинается стихами
о рождении материального
мира и участии в этом Духа
Божьего: «Земля же была
безвидна и пуста, и тьма
над бездною, и Дух Божий
носился над водою» (Быт. 1, 2).
Материальный мир, который мы воспринимаем как
трехмерное пространство,
материю и время, начал свое
существование. Для создания
материи нужно было иметь
большие объемы свободной
энергии. Поэтому сначала Бог
сконцентрировал эту энергию
в определенном пространстве
в виде газа, в частности водорода. Но для того, чтобы из
этого газа снова получить
свободную энергию, нужен
был кислород. Бог создал
элементарные частицы, потом
из элементарных частиц Он
создал атомы, молекулы, в
частности молекулу воды.
Вначале все созданное пространство занимала вода, и
все дальнейшие материальные вещества были созданы
из воды. «…Утвердил землю
на водах, ибо вовек милость
Его» (Пс. 135, 6). «…Когда
давал морю устав, чтобы
воды не переступали пределов
его, когда полагал основания
земли…» (Притч. 8, 29). «Он –
Тот, Кто сотворил небеса и
землю во истине. В тот день
Он скажет: «Будь!» – и это
сбудется. Его Слово является
истиной. Ему одному будет
принадлежать власть в тот
день, когда подуют в Рог. Он
знает сокровенное и явное,
Он – Мудрый, Ведающий»
(Сура 6:73).
Одной из первых была создана молекула воды Н 2 О:
для этого в разных местах
пространства были сконцентрированы гигантские
запасы энергии, материализовавшиеся в виде водорода,
как топлива, и кислорода,
как окислителя. Но для того
чтобы водород не сгорел в
кислороде, их нужно было
хранить в разных частях
пространства. Поэтому Бог
принял другое решение.
Бог взял два атома водорода
и один атом кислорода, объединил их, после соединения
этих атомов появилось новое

вещество – вода. «... Вначале
словом Божиим небеса и земля
составлены из воды и водою …»
(2 Петр. 3, 5). Это экологически чистое топливо будущего,
запасы которого на Земле и
в космосе безмерно больше
запасов нефти, угля и газа.
Сегодня ученые все больше
обращают внимание на это
топливо, и, когда будет найден эффективный способ
расщепления молекулы воды
в первоначальное состояние –
на водород и кислород, с этого
начнется новая эра в развитии
человеческой цивилизации.
Бог соединил эти атомы для
того, чтобы человек, когда
достигнет определенного
уровня интеллекта, имел
практически неисчерпаемый
источник энергии, хранящийся в кометах, океанах,
морях и т.п. Бог оказывает
ученым помощь и поддержку,
чтобы они поскорее раскрыли
научную тайну расщепления
молекулы воды без больших
затрат на это энергии. То
есть затраты на расщепление
молекулы воды должны быть
намного меньше, чем энергия, которая будет получена в
результате сгорания водорода
в кислороде. Только в таком
случае воду можно будет считать «источником» энергии.
К сожалению, современная земная цивилизация и
ее фундаментальная наука
пошли не по этому пути развития, а по пути получения
энергии от сжигания нефти,
угля, газа и т.п. Как когда-то
сказал Менделеев, сжигание
нефти, газа и угля равноценно
сжиганию золотых денег.
Некоторые догматы церкви
разделили христианство на
несколько направлений.
Одни утверждают, что Дух
Святой исходит только от
Отца, другие – что он исходит
от Сына. Автор предлагает
третий вариант.
Библия начинается стихом: «Дух Божий носился над
водою». Для чего Он носился?
У Него должна была быть
какая-то цель. Дух является
одной из трех составляющих Святой Троицы. Он
есть Личность, Он есть Бог.
Дух исходит от Бога-Отца,
но Он может исходить от
Бога через своего Сына.
Выдвинем гипотезу, которая
подтверждается в Библии.
Когда Дух исходит через
Сына, то управление Духом
осуществляет Сын. «Когда
же приидет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет

свидетельствовать о Мне»
(Ин. 15, 26). Эта гипотеза еще
несколько раз подтверждена
в Библии: «Утешитель же,
Дух Святый, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам. Мир оставляю
вам, мир Мой даю вам; не так,
как мир дает, Я даю вам. Да
не смущается сердце ваше и
да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам: иду
от вас и приду к вам. Если бы
вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду
к Отцу; ибо Отец Мой более
Меня» (Ин. 14, 26-28). Как
только Дух исходит от Отца
непосредственно нам через
его Сына, Он сразу начинает
жить по Своим законам.
«... Ибо Святый Дух научит
вас в тот час, что должно
говорить» (Лк. 12, 12).
В нашем физическом мире
жизнь Святого Духа можно
приблизительно объяснить на
примере рассмотрения некоторых физических явлений.
Например, свет оторвался от
далекой звезды, находящейся
на расстоянии 20 миллионов
световых лет от Земли. Свет от
этой звезды достигнет Земли
через 20 миллионов лет, то
есть его можно будет увидеть
на Земле через 20 миллионов лет. Он уже движется к
Земле, независимо от того,
существует эта звезда или
нет. После отрыва от звезды
он подчиняется законам космоса. В вакууме его скорость
движения составляет 300 000
километров в секунду. Если
на пути распространения
света появляется какое-то
вещество, например, элементарные частицы, скорость его
движения уменьшается. Если
свет проходит возле больших масс, например, возле
черной дыры, другой звезды
или туманности, он изменяет
свою траекторию движения за
счет притяжения к большим
массам и уже не движется прямолинейно к Земле. Раньше и
в настоящее время эталоном
прямой линии для измерения
любой длины был свет, который, как считали тогда, может
двигаться только прямолинейно. Сегодня, благодаря
открытиям и достижениям
с о в р е м е н н о й н ау к и , э т о
утверждение опровергнуто и
не считается правильным.
Мы видим на небе множество звезд. Если мы сегодня
видим на небе звезды, свет от
которых движется к нам 20
миллионов лет, то видим небо
и звезды, существовавшие на
небе 20 миллионов лет назад,

а не сегодня. Вероятно, уже
много звезд на сегодняшний
день перестали существовать, а мы видим их на небе и
считаем, что они существуют.
Если взять во внимание анализ научных исследований
современного космоса, то
можно сделать вывод, что
мы видим сегодня звездное
небо, существовавшее много
миллионов лет тому назад.
Возможно, большинства
звезд уже не существует или
родилось много сверхновых
звезд, свет от которых наши
потомки увидят через миллионы и миллиарды лет.

человекам; если кто скажет
слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто
скажет на Духа Святаго, не
простится ему ни в сем веке,
ни в будущем» (Мф. 12, 31-32).
Анализ этого библейского
утверждения позволяет нам
понять, почему хула на Сына
Божьего может быть прощена
людям, а хула на Духа Святого
не может быть прощена. «…
Дух Святый сошел на всех,
слушавших слово. И верующие
из обрезанных, пришедшие с
Петром, изумились, что дар
Святаго Духа излился и на
язычников…» (Деян. 10, 44-45)

Путь Святого Духа к человеку

Кроме того, в связи с
возможной кривизной траектории распространения
света, звезда, видимая нами
в определенной части неба,
может располагаться совсем
в другой части неба и космоса
по этой причине. Некоторые
звезды мы не видим, хотя они
находятся недалеко от нас. Так
и Дух, как свет, как только Он
отходит от Бога, Он начинает
жить Своей жизнью. Но как
свет не может зарождаться без
источника, так и Дух не может
родиться без Бога. Именно
поэтому прощать грехи Дух не
имеет возможности.
Такая возможность есть
только у Бога через смерть
и страдания Своего Сына.
Задачей же Духа является
работа с человеком в направлении его совершенствования.
В Библии есть такие слова:
«Посему говорю вам: всякий грех
и хула простятся человекам,
а хула на Духа не простится

Хула на Духа Святого не может
проститься, потому что это
может сделать только источник, из которого исходит
Дух, то есть только Бог или
Христос, через которого Дух
проходит. Но поскольку Дух,
который отошел от Бога и
начал свое существование,
стал подчиняться законам
нематериальной и материальной вселенной, Он не обладает
возможностью прощать грехи.
Он принципиально это не
может сделать. Поэтому Дух
не может простить людям хулу
на Себя. Бог тоже не может
простить хулу на Святого Духа,
поскольку Дух не имеет возможности об этом попросить
за людей. Дух транспортирует
молитву человека к Богу и
волю Бога к человеку.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Життя окремої людини має сенс лише в тій мірі,
наскільки вона допомагає зробити життя інших
людей красивішим і шляхетнішим.
А. Ейнштейн
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Наказному гетьману УРК у Західному регіоні України,
маршалу УРК Кожану Володимиру Дмитровичу

Вельмишановний Володимире Дмитровичу!
Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво» засвідчує Вам свою пошану і щиросердно вітає Вас із Днем народження!
Як нащадок козацького роду, Ви не стоїте осторонь відродження козацького руху в Україні, докладаєте всіх зусиль для становлення України як держави
світового рівня.
Ми знаємо і цінуємо Вас як цілеспрямовану, компетентну, принципову людину. Ви вмієте відстоювати свої переконання й доводити будь-яку справу до
логічного завершення. Ми сподіваємося, що той козацький дух, який панує у Вашій душі, дасть добру жниву й проросте щедрими плодами.
Особовий склад Українського Реєстрового Козацтва, якому Господь Бог дозволив бути історичним представником народу України, шанує Вас, як патріота
України й людину, яка втілює в життя людей і особливо молоді вічні цінності – духовність і патріотизм. Дякуючи Вам, підрозділи Українського Реєстрового
Козацтва, керовані Вами, виконують статутні обов`язки УРК, від того люди стають більш духовними і люблячими, а отже, наближаються до Бога, тому
що Бог – є любов! Це дозволило Вам створити біля себе ауру добра, порядності, любові та справедливості.
Щиро бажаємо довгих років життя, творчих здобутків, незгасної енергії, невтомності у Вашій діяльності на благо нашої суверенної держави.
Прошу Господа й надалі наділяти Вас силою до праці, на яку Він Вас покликав, і дарувати Вам Своє, Боже, Благословення!

З повагою від особового складу ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
															
Гетьман УРК
А. Шевченко

Гордість УРК

Його духовний
рахунок
Володимир Дмитрович Кожан

Від села — до столиці
Після школи юнак
Володимир Кожан☻поїхав
до♀Львова, де закінчив
технічне училище, згодом,
без відриву від виробництва,
Вишнянський радгосптехнікум. Здобув у Львівському
сільськогосподарському
інституті фах агронома. Перед
армією отримав ще одну вищу
освіту, закінчивши в обласному центрі торгівельное к о н о м і ч н и й ф а к у л ьт е т
за спеціальністю товарознавець вищої кваліфікації. Після

Корінний галичанин, справжній українець, патріот, нині – маршал козацтва Володимир
Дмитрович Кожан з’явився на світ Божий у перший повоєнний рік у мальовничому селі
Гута, що в Бужському районі на Львівщині. Непевний то був час для населення Західної
України. Але, попри все, молоді необхідно було впевнено зводитися на ноги, вчитися,
працювати.

громадським харчуванням.
Він був директором ряду
їдалень великих підприємств
міста Лева, очолював обласний трест, госпрозрахункове
об’єднання «Екаплід», місцеві
ринки.
Сьогодні
голова
Львівської обласної
організації роботодавців,
екс-депутат Львівської
облради Володимир Кожан
відомий у місті як генеральний директор одного з
найбільших та найстаріших
ринків галицької столиці —
«Краківського ринку».

Маршал козацтва Володимир Кожан, Гетьман УРК Анатолій
Шевченко та генерал армії УРК Василь Павлечко
під час козацької ради у Львові

дворічної армійської служби
змужнілий молодий чоловік
подався в робітничий клас —
працював штукатуром, учнем
слюсаря, майстром, старшим інженером на будовах і
підприємствах рідної області.
А з 1982 року діяльність
В. Д. Кожана нерозривно
пов’язана із торгівельноекономічною галуззю,

C

M
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Допомогти іншим
Уж е п о н а д д е с я т и л і т т я
успішний підприємець плідно
веде громадську роботу, меценатську діяльність, бере
активну участь у козацькому
русі регіону та всієї України.
«Меценатство — це стан
душі, коли досягши успіху,
хочеться☻допомогти іншим», —

стверджує і підкріплює
свої слова конкретними
благодійними вчинками
маршал козацтва Володимир
Кожан. Найважливішим
чинником у розбудові
країни, відомий козак-меценат вважає відродження
духовності, бо твердо переконаний, що саме духовність і
добрі справи можуть сприяти
становленню гордої та сильної
нації. А буде нація — буде й
держава!
«Любити людей, допомагати тим, хто потребує
підтримки й опіки!» — саме
з таким гаслом крокує
по життю☻громадський
діяч, один із очільників
УРК, наказний гетьман
УРК у Західному регіоні
України Володимир Кожан.
Уже більше десяти років
він опікується Львівським
будинком дитини № 1
для дітей-інвалідів, сиріт,
малюків із різних соціальних
груп. «Володимир Дмитрович
завжди знає потреби дітлахів,
щиро їм допомагає, за що
йому велика подяка від нас
усіх!», — говорить головний
лікар дошкільного закладу
Алла Лігостаєва. Сам же
пан Володимир не схильний
афішувати чи перебільшувати
свою меценатську діяльність,
бо переконаний, що «кожна
людина, яка приходить у цей
світ, відкриває свій духовний
рахунок, який треба поповнювати добрими справами
та вчинками».
А ще козацький очільник,
як спонсор, щиро допомагає
вітчизняним книговидавцям, спортсменам, зокрема

Володимир Кожан під час зустрічі з Папою Римським
Іваном Павлом II у Ватикані

кікбоксерам. Цей вид спорту
він вважає дієвим засобом
боротьби зі злочинністю
та наркоманією, направленим на підняття духовної
та фізичної сили молодого
покоління.
«Життя Володимира
Дмитровича є прикладом того, як щоденною
наполегливою працею
мо жна досягнут и неаби яких висот, стати заможним, при цьому зберегти
порядність і людяність, допомагати всім, хто потребує
опіки, — говорить Головний
отаман Львівського обласного товариства УРК Василь
Павлечко. — Як очільник
реєстрового козацтва
в Західній Україні, пан Кожан
робить багато для розвою
козацького руху в краї.
До його мудрого слова завжди
прислухаються не лише
козаки у місцевих осередках
реєстровців, а й керівництво
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».

Нагороди — гідному
За активну благодійну
діяльність, вклад у розбудову
церков, духовне відродження,
участь у національному і
к о з а ц ь к о м у р ус і м а р ш а л
козацтва Володимир Кожан
нагороджений орденами
майже всіх церков, що діють
на теренах України, має
високі нагороди Українського
Реєстрового Козацтва.
Коротеньку розповідь про
козацького маршала, який,
до речі, має безпосереднє
відношення до встановлення
бронзової дошки-епітафії
на могилі Т. Г. Шевченка
на Чернечій горі в Каневі,
хотілося б завершити
Кобзаревими словами з поеми
«Сон»: «І буде син, і буде мати,
і будуть люди на землі». У це
вірить і цим керується у житті
та роботі Володимир Кожан.
Богдан ТАРАСІВ,
власний кореспондент «УК»
Фото прес-служби УРК

За весь Ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані, Христос хрестився у Йордані!
З українського фольклору
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У Маріуполі – на Йордан
Козаки святкують

На завершення зимових свят козаки-реєстровці Маріуполя разом із тамтешніми
мешканцями відзначили третє, заключне, свято різдвяного циклу – Йордан.
Традиційно у цей день тисячі маріупольців поринають у купель сивого Азова, бо
вірять, що хрещенська вода спроможна лікувати не лише тіло, але й душу, як кажуть,
здатна змивати людські гріхи.

Святковий молебень проводить духівник УРК в Приазовському
регіоні, священик УПЦ Московського патріархату отець Олександр

Опівдні того морозного
дня на рятувальній станції
на узбережжі Азовського
моря зібралося багато люду.
Прибули Гетьман Українського
Реєстрового Козацтва Анатолій
Шевченко, наказний гетьман
УРК у Приазовському регіоні,
генерал армії УРК Савелій
Вашура, заступник гетьмана
УРК, голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Приазовському
регіоні, генерал-полковник
УРК Олександр Нефьодкін,
отаман Маріупольського
міського товариства УРК,

генерал-лейтенант УРК
Володимир Книшенко,
отаман Гетьманської дивізії
УРК, генерал-майор УРК
Володимир Кір’яков, отаман
Кальміуського полку УРК,
генерал-майор УРК Олександр
Білоконь, генерал-майор УРК
Олег Кашин.
Ти с я ч і м а р і у п о л ь ц і в
здійснили хресну ходу, що
її очолив настоятель храму
Різдва Пресвятої Богородиці
селища Талаківка, полковий священик УРК, отець
Олександр і представники

Українського Реєстрового
Козацтва. Священик відправив
урочистий молебень, освятив воду, поздоровив усіх із
Хрещенням Господнім.
Привітали городян
зі світлим християнським
святом Гетьман УРК Анатолій
Шевченко, народний депутат
України Сергій Матвієнков,
голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Приазовському регіоні
Олександр Нефьодкін.
Після того, як усі бажаючі
омилися у священних водах
Азова, українські реєстровці
безкоштовно частували
присутніх козацьким кулешем,
тістечками та гарячим чаєм.
А потім насолоджувалися
концертною програмою,
організованою і проведеною
отаманом Кальміуського
полку УРК, генерал-майором
УРК Олександром Білоконем.
Веселі колядки, пісні, запальні
танки у виконанні професійних
і самодіяльних колективів
нікого не залишили байдужими. Маріупольці, серед них
чимало і молодих реєстровців,
із задоволенням брали участь
у спортивних, розважальних конкурсах і вікторинах,
підготованих реєстровцями
приазовського міста.

До приазовців звертається Гетьман УРК Анатолій Шевченко

Серед учасників свята - реєстрові козаки міста Маріуполя

Окрім морального задоволення, найактивніші учасники дійства отримали з рук
козацької старшини УРК
цінні сувеніри. Того дня всі
були переможцями, адже
очистилися від злих думок і

отримали добру моральноестетичну наснагу на весь
наступний рік.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»
м. Маріуполь

Розколяда верховинська

Уже традиційним стало проведення розколяди, що її організовує
Богородчанське районне товариство УРК ім. І.☻Виговського, отаманом
якого є генерал-майор УРК Михайло Круль. Ось і цього року таке
святкування в селі Манява відбулося з ініціативи тутешнього сільського
голови, підполковника УРК Віктора Рудька. Характерним було запрошення
на різдвяний захід колядників із с. Зелена Верховинського району, які
виконали доволі своєрідні давні обрядові пісні. Також у проведенні свята
взяли участь жінки-колядниці.

жіночого гурту приєдналися
й колядники-школярі. Вони
посівали учнів, викладачів та
працівників школи, а опісля
з радістю співали для всіх
присутніх. Великим гуртом
пройшлися до місцевого
лісництва, де лісничий,
підполковник УРК Богдан
Б о й ч у к п о ч а с т у в а в ус і х
гостинцями. А на☻завершення
розколяди всі разом поїхали
до нещодавно☻збудованого

Свято-Преображенського
монастиря УПЦ☻КП. Там
гостей зустрів настоятель
обителі Феогност із монахами. До речі, сам він родом
із села Зеленої, і саме з його
пропозиції було запрошено
колядників‑односельчан.
Далеко від місця події чулися
співи колядників, адже монастир знаходиться високо
в горах. Д о ☻ п і з н ь о ї н о ч і
забавлялися гості, по черзі

співаючи різноманітні
коляди та віншуючи
присутніх, бажаючи нових гараздів
у Новому році.
Особливо було цікаво
слухати верховинців, адже
мало хто знає слова таких
чудових співанок.
Вирішено наступного року
знову зібратися разом на святкування розколяди…
Нестор МАРТИНЕЦЬ,
підполковник УРК.
заслужений діяч естрадного
мистецтва України,
Івано-Франківська область,
Фото автора

Виступає козацький хор Богородчанського районного товариства
УРК під орудою генерал-майора УРК Михайла Круля

Спочатку колядники
привітали працівників
сільської ради, а після — заколядували та поздоровили з
минулими та прийдешніми
святами парафіян тамтешньої
церкви разом із її☻настоятелем

C

M

Y K

отцем Дмитром. Після
цього на колядників чекали
у Манявській загальноосвітній
школі, де директором працює
підполковник УРК Богдан
Білусяк. У школі до козаків,
гостей із Верховинщини та

Івано-франківські колядники – учасники святкового дійства на території Свято-Преображенського монастиря

У багатих людей – велика бібліотека.
У бідних людей – великий телевізор
Д. Кеннеді
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Мова про мову

МОВНЕ EGO СУЧАСНИКА:

ОСОБЛИВОСТІ ВИДОЗМІНИ

(Закінчення.
Початок у № 23–24 за 2013 рік).
Промовистим є твердження одного з
Невідомих, хто відгукнувся на статтю
Андрія Скуміна «Місію не виконано»
(«Український тиждень». — 2013. —
№ 31). Досить влучно і характерно
прокоментовано напрями пристосуванства до влади в українському
адміністративно-управлінському
просторі, внаслідок чого розмивається
підґрунтя національної ідентичності:
«… таке угодовництво не залежить від
області України: Достатньо … прийти
на богослужіння у неділю в Дрогобичі
у новозбудовану церкву Іллі, де колись
і 100 віруючих не було, а зараз там
уся місцева еліта з сім’ями. Складно
сказати, скільки тут позірного, але,
якщо добавити до цього перехід
на спілкування в сім’ях цих нових
православних на російську, роки
Януковича і «регіонів» залишать
важкий слід на справі утвердження
європейської України» («Український
тиждень». — 2013. — № 32). Вельми
промовистий факт. А якщо додати
до цього ще одну важливу думку, що
постійно виникає — у Західній Україні
не вистачило тільки одного покоління
для повтору ситуації в усій іншій Україні.
Досить важливою й показовою постає
часова стиснутість упровадження
єдиного мовного простору в цілісній
тодішній радянській імперії: якщо
на приєднаних у 1654 році землях
для загального мовного утвердження необхідними були 263 роки
російського імперіалізму та 74 роки
радянського «добровільного» мовного
єднання-нівелювання, то в Західній
Україні — це тільки 52 (!) роки з
мінусом чотирирічного періоду
Другої світової війни. Вельми показовий факт пришвидшеного мовного
уніфікування особистісного мовного
Ego.
Мовний простір державного слова
збережено, та, на превеликий жаль,
цей простір постійно намагаються
звузити, обмежити, витіснивши
регіональними мовами (термін із
нового закону України «Про засади
державної мовної політики»).
Регіональні мови співіснують із
державною, але не аж ніяк не заступають її.
Іван Дзюба надзвичайно колоритно зобразив втрату Атлантиди
Української Донеччини… Вона постає
зримо-споглядальною за вдумливого прочитання його останньої
книги спогадів «Життя не окремо
взятої людини». Показово, що розмивання українського мовного пласту
в Донеччині відбувалось поступово.
Спочатку чітко виявлювані осередки
української мовної стихії не чіпали,
даючи можливість їм саморозвиватись.
У цьому разі цілком свідомо покладались на невблаганний щоденний
вплив російськомовного донецького
міста, сила якого зростала завдяки
відкриттю численних копалень
не лише у великих містах на зразок
Донецька, Макіївки, Горлівки, але
й у Красноармійську, Димитровому,
Шахтарську, Торезі та багатьохбагатьох інших. На нововідкриті
копальні приїжджав народ звідусіль,
що уможливлювало активізацію тези
про посилення російської мови,
адже вона гарантувала рівноправне

спілкування усіх. Водночас ніхто
не вивчав (навіть уявити щось подібне
важко) ані національний склад,
ані мовно-культурні потреби. Усе
вмотивовувалось щонайшвидшим
освоєнням того чи того рудника. Тому
українська мова свідомо витіснялась
із більшості сфер промисловості,
науки, управління тощо. Попри
все українська мова в Донеччині
живе. Щоправда, не в тому силовому
навантаженні перебуває, в якому має
бути, та й не настільки духовно навантажена в усьому просторі, який мав би
бути для державної мови.

суфікса –ов у прізвищах: не Рахмонов,
а Рахмон. Такій традиції він надав сили
президентського указу.
Ще один сценарій розвитку людини,
на думку Маргарити Книш, — сонячний, за яким люди мають «любити
життя! Бути відкритими світові,
людям, собі! Розвиватися, досягати
поставленої мети! А ви спитаєте: «А яку
мету? Якось ви все дуже абстрактно
описали!» Точно відповісти я не зможу.
А хто зможе? Усі люди різні, і бажання
вони мають різні. Як можна для такої
кількості особистостей винайти єдину
формулу життя?

Певною мірою, подібна ситуація
відбиває сучасний стан суспільства
з його домінаційним компонентом
уречевлення та огрошовлення (= все
має ціну), що в культурно-духовному та державно-розбудовному
аспектах веде в нікуди. Тому промовистими є міркування Маргарити Книш
(ДонНУ) щодо сценаріїв людського
життя, один із яких учасниця конкурсу
кваліфікує, як золотий: «Сьогодні
багато людей стоять у черзі за життям,
де влада, гроші, популярність —
головні пріоритети. Любов, чесність,
доброта виступають другорядними,
хоч і не завжди, але найчастіше.
Не торкатимуся проблеми чи гарні,
чи погані багатії. Не мені судити.
Історія знає і тих, і інших. Після цих
людей на життєвій сцені залишається
багато речей для тих, хто виступатиме
наступним».
Зовсім іншим є сіренький шлях, коли
люди «часто скаржаться на своє життя.
А чого скаржитися, чого плакати? Дуже
поширеною вже кілька років є фраза:
«Не ми такі — життя таке». Шановні,
а хто ж винен, як не ми?! Хто створює
наше майбутнє? Бог? Але релігія нам
говорить, що не дається людині той
хрест, який вона не зможе нести.
Можливо, епоха ренесансу занадто
на мене вплинула зі своєю ідеєю про
всесилля людини. Погоджуюся, що
наше життя в наших руках. «Сила
волі змінює реальність», — казав Стів
Джобс. Зважаючи на досягнення цієї
людини, вважаю, що їй вірити можна».
Справді, сила волі змінює реальність,
змінює Ego. Невеликі зусилля: президент Таджикистану закликав громадян
самоідентифікувати себе з попереднім
періодом розвитку нації та зберегти
тяглість традиції — відмовитись від

Відпустіть себе, і відповідь прийде
сама. Доки ми обмежуємо свій розум,
уяву словами «неможливо», «нереально», не напишемо потрібного
сценарію. Бути самим собою, робити
те, що каже серце, і з чим погоджується
розум — означає жити. Усе інше —
існування». Справді, що може бути
природнішим, ніж віднайти себе
в духовно-мовному просторі свого
народу, своєї нації. Часто творча
особистість переосмислює себе як
органічну частину всіх духовних
надбань попередників, пропускає
через власне творче Я пам’ять поколінь
і приходить до джерел українськості
як визначальних. Підтвердженням
цього постає творче кредо талановитого прозаїка, драматурга Анатолія
Наумова. Нещодавно видана книга
чудових українських комедій
засвідчила оригінальність творчого
почерку цього майстра. У телефонній
розмові з автором цих рядків він
наголосив: «Не забувайте про ще одну
категорію творчих особистостей: тих,
хто перейшов з російськомовного
простору в україномовний. І не думає
повертатись назад».

EGO У МОВІ
ТА МОВА В EGO
Можна, безперечно, зводити
сутність мови, її навантаження
до комунікативності, до коду (системи
знаків). Та в такому разі поза осмисленням залишається один із наріжних
каменів людської цивілізації, її
поступу — трансформація духовності,
всіх її пластів із одного покоління
в інше. Мова й справді Код, але Код
із великої літери, що уособлює в собі,
вміщує все розмаїття, багатошаровість
пам’яті з усім набутком пізнаного та

усвідомленого. Власне, кожна людська
особистість ословлює та омовлює
пізнане. Вона постає активною в цих
процесах і дійствах. Пізнати велич
духу народу допомагають відбиті
у пам’ятках за допомогою слова ті чи
інші події.
Здебільшого ніхто із пересічних
громадян не замислюється над мовою,
її статусним навантаженням у його
долі. Останнє приходить тоді, коли
мовне оточення зникає в силу певних
життєвих обставин. Так, за твердженням, Сальваторе Дель Ґаудіо,
у сучасній Італії протягом останніх
десяти років українська діаспора
«організувала школи, дитячі садочки,
асоціації для підтримки та розвитку
української мови. Такі ініціативи
особливо є корисними для другого
покоління українців, які не завжди
мають умови й можливості вивчати
з дитинства українську культуру й
чути рідну мову. У таких школах
зазвичай українські вчителі працюють на громадських засадах» (Дель
Ґаудіо Сальваторе. Мова українських
мігрантів в Італії: соціальні та
лінгвістичні характеристики. —
К., 2012. — С. 11). Показово, що
навіть за кордоном, зокрема в Італії,
українці послуговуються рідною
мовою, коли спілкуються між собою,
російську ж мову вони використовують у спілкуванні з російськомовними
українцями та росіянами, в усіх інших
випадках — застосовують тільки
державну мову країни, у якій перебувають (Дель Ґаудіо Сальваторе).
Отже, мовне Ego українця є активним, але активно-особистісним,
виявлюваним максимально тільки
за екстремальних умов втрати власної
національно-мовної ідентичності.
Водночас мовне Ego українця
виступає толерантним, у ньому
відсутнє агресивно-наступальне
начало. Попри чітко виявлювану
на всіх рівнях толерантність наявне
прагнення зберегти свою мовну
ідентичність у всіх сферах суспільного
життя — законодавчо-державному,
у п р а в л і н с ь к о - а д м і н і с т р а т и в н о м у,
о б о р о н н о - п р о м и с л о в о м у,
науково-освітянському та інших.
Недостатнім виступає принцип
згуртованості в обстоюванні власного
права на розширення вияву і простору
мовного Ego, внаслідок чого цілі шари
державно-інформаційного тла звужують самоусвідомлення та національну
настроєвість українця (можна говорити
про більшість громадян Української
Держави): FM-радіоканали, телеканали з очевидним домінуванням
не національного продукту (навіть
не україномовного, а чужого виробництва з яскравим втіленням чужих
цінностей). Донеччина є своєрідним
мовним краєм, зберегти у якому мовну
поліфонію — це навіть не право,
а обов’язок не тільки управлінськовладних структур, а кожного окремого
мешканця. Національно-мовне
облаштування та розбудова України
загалом, а Донеччини зокрема,
не можуть і не повинні вирішуватись
мітингово, а продуманими заходами гармонізації розширення сфери
функціонування української як
державної мови та мов регіональних.
Українська мова заявила себе на всьому
просторі Української Держави як
об’єднувально визначальна сила, тому
завдання сьогодні не лише зберегти,
а й посилити цей статус. Українська
писемність та мова вмонтовані
в історичні шари українського
народу, його самоутвердження та
самовизначення. Вони становлять
підвалини української Державності та
української національної ідеї.
Анатолій ЗАГНІТКО,
публіцист, член НСПУ

Навіть якщо доведеться битися всього один день на рік,
армія не повинна переривати свої навчання на жоден день
Чингізхан
На річці Калці монголи
розбили вісімдесятитисячне
в і й с ь к о р ус ь к и х к н я з і в
і половецькі загони, самі
маючи не більше 30–40 тисяч
вершників. Шість руських
князів убито, лише одна
десята частина війська
повернулася з походу. Це
була найбільша військова
поразка за весь період
існування Київського каганату й удільних князівств.
Основними причинами
поразки союзників стали

Історія в прозі

обладунки на відстані 450
метрів. Монголи, на відміну від
інших народів, не натягували
тятиву лука, а стрімко розправляли ліву руку, тримаючи праву
з тятивою біля ока чи біля вуха.
Тятива, натягнута до ока, метала
стріли на 300–400 метрів,
до вуха — до 700 метрів.
Складний лук кочівників
перевершував європейські
луки та арбалети, дозволяючи вести прицільну стрільбу
до 150 метрів усім стрільцям і
до 300 метрів степовим Робін
Гудам. Із європейських луків

швидкістю 300 км на годину
і на відстані 100 метрів
мали більшу забійну силу,
ніж більшість типів куль.
Досконалість таких луків
можна порівняти із вогнепальною зброєю, але на оволодіння
мистецтвом стрільби з лука
йшло все життя. Марко Поло,
який багато років прожив
у Китаї, писав: «Озброєння
монголів чудове: луки і стріли,
щити і мечі; вони найкращі
лучники серед усіх народів.
На диво, дисципліновані і
стійки в бою їхні воїни».
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в світі. Про здібності кочових народів до війни взагалі
і до малої особливо говорив
ще Е. Хара-Даван: «Кочове
життя розвиває надзвичайну
пам’ять місцевості й дивну
пильність. Нинішній монгол
чи киргиз за 5–6 верст помічає
людину, яка сховалася за кущ
або камінь і визирає з-за них.
Він ще здалеку розпізнає дим
від розкладеного багаття, пар
від окропу і т. п. Розрізняє
тварин, людей за 25 верст
на рівнині; звірів, коли повітря
прозоре. Слух кочових народів

ЗАКОНИ ПЕРЕМОЖНОЇ РАТІ

Мудрі навчаються на помилках інших, говорить народна мудрість. Сильні й мудрі роблять правильні висновки зі своїх поразок, аналізують,
переймають досвід сильніших, і ворогів у тому числі.
Багато горя свого часу принесла монголо-татарська орда на наші землі. Багатотисячне військо вихором налітало на українські поселення,
миттю спустошувало поля, грабувало, убивало та брало в полон людей. Як не дивно, але монголо-татари часто-густо отримували блискучі
перемоги над супротивниками, які чисельно в кілька разів переважали їх.
Секрети поразок супротивників і перемог монгольського війська розкриває у серії публікацій відомий історик, письменник Віктор Урбан.

відсутність єдиного командування і роз’єднаність дій.
Монголи пішли переможцями з Причорноморських
степів, щоб через 14 років
повернутися завойовниками.
А половецькі хани та удільні
російські князі продовжували
ворогувати між собою в цей
короткий проміжок життя,
залишений їм загарбниками.
Чому ж «нечувана рать»
монгольська всюди була
переможницею?
Коли ізгої монгольських
племен — «люди довгої волі» —
перемогли родоплеменну
верхівку і стали військовою
аристократією, це призвело
до того, що зі звичайної кочової
держави монголи стали завойовниками. Боротьба за рідні
кочовища і за власний спосіб
життя переросла в боротьбу
за встановлення світового
порядку. Тоталітарний режим
молодого каганату ураганом
пронісся Великим степом
( н а й ж о р с т о к і ш у з ус і х
воєн орда Чингізхана вела
з волелюбними племенами
Монголії), зв’язав жахом і
путами організації й об’єднав
теорією управління кочові
племена та погнав їх до Китаю,
Індії, Середньої та Малої Азії,
Закавказзя і Європи. Молодій
агресивній державі постійно
потрібна була пожива, а кожен
монгол — воїн, бо монголи
«народжуються і виростають серед осідланих коней»
(Чжао Хун). Один монгол
у період завоювання вартий
був п’яти-шести воїнів будьякої іншої армії. Індивідуальна
підготовка бійця й командного складу у монголів була
вище загально-світової.
Монгольські хлопчики з шести
років брали в руки зброю, ще
раніше сідали на коня і з дитинства тренували певні групи
м’язів. Луки монголів перевершували за своїми бойовими
якостями всю наявну на той час
стрілецьку зброю. Кращими
європейськими лучниками
були валлійці (Англія). Вони
стріляли у тричі швидше, ніж
французькі арбалетники і
метали стріли до 450 метрів.
Складний монгольський лук
із роговою основою метав
стріли до 700 метрів і пробивав

«Калка». Художник Павло Риженко

прицільна стрільба велася
до 90 метрів, майстрами —
до 150 метрів. Сучасники
зафіксували, що англійський
король Генріх VІІІ на відстані
220 метрів влучив у яблуко,
а племінник Чингізхана потрапив у ціль на відстані понад
500 метрів. Стріла, випущена
з лука турецьким султаном
Мухамедом Газі ІV, пролетіла
878,5 метрів. Джон Мен
у роботі «Чингізхан. Життя,
смерть і воскресіння» зазначав,
що складний монгольський
лук набагато ефективніший
довгого англійського. На виготовлення одного складного
лука йшло більше року, але він
був доведений до досконалості.
Монголи оволоділи секретами
обробки матеріалів для лука,
мали уявлення про ширину,
довжину, товщину, стиснення,
температуру, час для надання
форми і про нескінченну
кількість дрібних деталей.
Стріли вилітали з лука зі

Скажемо кілька слів про
організацію переможної
монгольської армії.
Обраний на зборах воїнів
монгольським ханом і наречений Чингізом у 1206 році,
він розповсюдив військове
й цивільне управління
своєї орди на всі племена
Монгольського степу. Яса
(закон) діяла з невблаганною
строгістю, в Орді встановився зразковий порядок:
убивства, грабунки, брехня,
перелюб у середовищі самих
монголів стали рідкісним
явищем. Яса тісно згуртувала кочові племена,
схожі за способом життя,
мовою й традиціями, і цей
монгольський порядок був
застосований до всіх інших
підкорених народів.
Після курултаю, що об’єднав
монгольські племена в орду,
Чингізхан із племінних
ополчень створив справжню
регулярну армію, найсильнішу

також набагато тонший, ніж
у осілих». Про те, що монголи
хороші воїни, писав ще Лi
Синь-чуань: «У татар усі
люди відважні і войовничі». Із
ним погоджується сучасник
Чингізхана Чжао Хун: «Татари
зневажають старезність
і л ю б л я т ь с и л у … Та т а р и
народжуються і виростають у сідлі… Міняють при
їзді коней щодня, тому
не виснажуються… Коней
не прив’язують, і так не втече».
Скотарство і полювання
виховують військовий дух.
Винахідливість, витримка,
завзятість, хоробрість
у монголів виробилися під
впливом полювання. Порядок,
дисципліна, неухильне
виконання наказів під
час облавного полювання
мало чим відрізнялися від
військових дій. Монголи
носили з собою дуже мало
речей, лише військове
спорядження і зброю. Як

у стародавніх аріїв, у них
було три священних заповіді:
скакати на коні, стріляти з
лука і говорити правду. Кожен
воїн носив лук і два сагайдаки
по тридцять стріл у кожному.
В одному сагайдаку зберігали
важкі стріли для ближнього
бою з важкоозброєним супротивником, у другому — легкі
стріли для бою на далекі
дистанції. Витривалість
монголів і їхніх коней безприкладна в історії. Англійський
військовий історик
С. С. Уолкер повідомляв, що
у 1264 році принц Едуард пройшов 150 миль своєю кіннотою
за п’ять днів і втратив значну
частину своїх коней. Монголи
проходили цю відстань за три
дні і з ходу вступали в бій
у кінці шляху.
До пари воїнам була і
витривала монгольська
конячка, на якій вершник міг
проїхати за день 60–80 миль,
і яка віддавала йому в їжу
власну кров. «Ніколи ще
цивілізація не породжувала настільки потужного і
стійкого зв’язку між конем і
людиною і настільки важливого військового чинника,
як фактор монгольського
воїна-вершника. На конях
з очима, «як ранкова зоря»,
буланої чи гнідої масті, висота
яких у холці 130 см, а вага від
300 до 350 кг, часто підвівшись
на стременах, мчать монголи,
обганяючи вітер. На коні
сидів монгол «за природою
своєю щирий і великодушний, витривалий і відважний.
Однак прямий і доброзичливий, він дуже довірливий,
навіть легковірний, проте
добродушність його мінлива,
як і самий клімат його рідних
степів» (С. С. Уолкер). З коня
і вершника Чингіз створив
армію, а вона — імперію.
Держава Чингізхана управлялася суворими законами,
обов’язковими для всіх
підлеглих, починаючи від
хана і закінчуючи останнім
підданим. Армія ділилася
на десятки, сотні, тисячі: десять
тисяч становили тумен (тьму).
Десятника, який не вправлявся з обов’язками, знімали з
посади і на його місце обирали
гідного з його ж десятка. Чини
монгольського генерального штабу носили звання
«юрт-дики». Головний їхній
обов’язок полягав у розвідці
в мирний і воєнний часи. Вони
розподіляли літні та зимові
кочівлі, визначали шляхи руху
військ і розташування таборів.
В осілих землях табори розташовувалися далеко від засіяних
полів, щоб не знищити хліба.
У тилу монгольських військ
діяли міліцейські частини. Для
координації діючих армій були
створені спеціальні частини
«гінців стріл». Змінюючи
к о н е й на заставах, гінці
за тиждень долали відстань
3000 км, тобто більше 400 км
на день. Чингіз завжди дотримувався китайської приказки:
«Навіть якщо доведеться
битися всього один день на рік,
армія не повинна переривати
свої навчання на жоден день».
(Далі буде).
Віктор УРБАН,
історик,
м. Донецьк

Верби дивляться у воду, тихо плещуть хвилі.
Видно хреста коло броду на чиїйсь могилі
В. Кононенко
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Кам’яний хрест коло броду
На території Іскрівської сільської ради Петрівського району Кіровоградської області на межі з Дніпропетровщиною, біля села Недайвода,
на схилі мальовничого берега річки Інгулець стоїть 2-метровий монумент — кам’яний дванадцятикінцевий хрест витонченої форми. Верхній
малий хрест додатково позначений ще й косим врізним хрестом. На хресті вибито надпис: «Здесь почивает рабъ Божа Сава Самодрига
капитанъ войскъ Запорожья куреня Пашківського года 1783».

Хто ж тут похований,
що йому така шана? Адже
хрест вирубаний із ракушняка, привезеного із Криму.
Оскільки пам’ятник встановлено в 1783–1785 роках,
потрібні були чималі кошти
для його транспортування та
встановлення.
Також викликає подив,
чому на хресті надпис —
«капітан», адже відомо, що
в козаків не було такого
звання. Вивчаючи книгу
А. Сокальського «Історія Новой
Сечи, или последнего Коша
Запорожского», видану в Одесі
1841 року читаємо: «Запорожске
низове військо управлялося своєю
особистою старшиною наступного найменування і степеню:
Кошовий атаман; військовий
суддя, військовий писар,
військовий обозний, військовий
асаул, військовий булавничий,
військовий хорунжий, військовий
бунчужний, військовий перначник. Всі в чині військових
старшин. Військові старшини
без посад — для керівництва
загонами. Полковники.
Полкові старшини:
а) на посаді писарів; б) на посаді
асаулів. Курінні отамани,
курінні хорунжі, військовий
пушкар, військовий дувбиш,
військовий толмач, військовий
кантарлей, військовий шафар».

1. Кошевой атаман
Петр Калнышевский.
2. Войсковой судья
Иван Бурносъ.
3. Войсковой обозный
Николай Тимофеевич Косапъ.
4. Войсковый писар
Иванъ Глоба.
5. Войсковый асаул
Сидоръ Белый.
6. Войсковый булавнычий
Софроний Черный.
7. Войсковый хорунжий
Яковъ Качаловъ.

15. Терентій Летючій.
16. Николай Черный.
17. Омелько Шпакъ»
Полковники мали двоякі
посади: одні командували
невеликими загонами або
полками Запорозького
війська, інші були громадськими керівниками паланок
чи округів. В обох випадках вони мали у своїй
команді полкових старшин,
одні — у званні писарів або
секретарів, інші — у званні

Полковник Антонъ Красовскій,
при ньому писар Несторъ Гавриловъ, асаул Василій Головко».
У книзі «Справа про
участь війська Запорозького
у Російсько-турецькій війні
в кампанії 1774 року йдеться
про воєнні події: донесення
князя В. М. Долгорукова й
листування з командами
28 квітня. Під Кінбурном
розвідка команди полковника
Опанаса Ковпака та старшини Михайла Попатенка

Кодацькому — Якимові
Святому, Самарському — Саві
К о б е з ч и к у, П р о т о в щанському — Харкові
Чепізі, Орільському — Саві
Циподризі, судді на Січі
Павлові Головатому, осавулові
Степану Гелехові.
Справа 365, 1775–1777 рік
«Справа про ліквідацію
Запорозької Січі» 139 аркушів
(«О распоряжениях насчет
козаков и их имущества после
упразднения Сечи № 162».
Там само 18.Х11.1775–19.Х1.
1777 № 323).
За документами щодо
особового складу старшин
по чинах, згідно з Указом,
дозволено видати утримання старшинам і козакам,
які не брали участі у вчинках кошового. Ордери й укази
Новоросійської губернської
канцелярії П. О. Норову «Про
складання списків старшин». Ордери П. Т. Келія
з Новомиргорода до
П. О. Норова в Січ із переказом наказів Г. О. Потьомкіна
про звільнення старих старшин
у чинах офіцерів Російської
армії.
До матеріалів слідства над
кошовим отаманом і старшиною належить низка
указів та ордерів: Указ від
23 грудня 1775 року з приводу
хуторів Павла Головатого,
Андрія Порохні, Івана Глоби,
Мусія Чорного від 19 січня
1776 року «Про виклик

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ
Кому ж усе-таки встановлено славнозвісний хрест?
За 1756 рік у списках куреня
Пашківського нараховувалося
280 козаків при отамані Матвії
Бойку. Під № 6 числиться
Савка Цибодрида. За допомогою нашого земляка
А. В. Пивовара, у Державному
архіві Києва знайшли список
козаків куреня Пашківського
за 1770 рік.
Першим у цьому списку —
отаман Андрій Копчір,
другим — Сава Цибодрида,
а також зверніть увагу на сьоме
прізвище у списку — Іван Шам.
Продовжуючи пошуки
історичних матеріалів,
виявляємо «Звернення до її
Імператорської Величності»
запорожських козаків», датоване 23 липня 1767 року, під
ним підписи депутатів від
куреня Пашківського: Андрій
Кобець, Парфен Яковлев,
Савка Цибодрида, Тимош
Лелх, Олекса Ланько.
У цій же книзі на стор. 415
«Військова старшина 1769»,
знаходимо таке: «Быть
может со временем многіє
житєлі Южной и Новой
России, в приводимых здесь
іменах найдут своїх предков,
а потому решили мы поместить верный список всей
Запорожской старшини,
взятый из кошевого рапорта,
представленого к графу
Румянцову-Задунайскому
в начале компани 1769 года.

На могилі капітана Війська Запорозького Сави Самодриги
поблизу села Недайвода Кіровоградської області

8. Войсковый бунчужный
Лукьянъ Великій.
9. Войсковый перначникъ
Василій Пишмичь.
Усі вони були в чинах військових старшин.
10. Войсковые старшини (без
особой должности)
1. Филипъ Федоровъ,
бывший атаман кошевой.
2. Павелъ Фроловъ Головатый
3. Андрей Косапъ —
бывшие судьи
4. Макаръ Нагай.
5. Алексей Черный.
6. Андрей Ляхъ —
бывшие асаулы.
7. Филиппъ Стягайло.
9. Андрей Порохня.
11. Полковники:
1. Семенъ Галицкій.
2. Логвинъ Мощенскій.
3. Антонъ Красовскій.
4. Афанасій Колпакъ
5. Иванъ Яблуновскій
6. Яковъ Росколупа.
7. Харько Чепега.
8. Савка Цибодрида.
9. Павло Носъ.
10. Прокопъ Таранъ.
11. Степанъ Делегъ.
12. Игнатъ Писанка.
13. Тимофей Малюга.
14. Тимошь Ніуръ.

асаулів, тобто намісників.
Асаули під час війни служили
ад’ютантами. Полкові старшини складали військову
канцелярію, асаули, котрі
знаходилися при війську,
виконували обов’язки
військових інженерів.
У липні 1769 року за наказом графа Паніна, до загону
хороброго генерала Зорича
були відправлені дві команди
запорожців, по 1000 козаків
кожна. Кош давав ордер або
наряд, такий розпис чинів:
«В першу тисячну команду»:
Командир: військовий старшина Андрій Ляхъ. При ньому:
писар Василь Чернявській,
асаул Іванъ Даража.
Полковник Степанъ Лелехъ, при
ньому: писар Демко Третьякъ,
асаул Иванъ Бабура.
Полковник Павло Носъ, при
ньому: писар Яковъ Донъ, асаул
Григорій Ніуръ.
«В другу тисячну команду»:
Командир: військовий старшина
Олексій Чорний. При ньому:
писар Василій Ержъ, асаул
Афанасій Куцый.
Полковник Савка Цибодрида,
при ньому писар Данило
Подласій, асаул Иван Сухина.

Підпис на меморіальній плиті могили Сави Самодриги

вступила в бій із турками
й захопила мурзу Ахмета.
19 травня розвідка Івана
Бурноса під Очаковом полонила двох турків. У червні
в і д р я д ж е н н я н а Ти л і г у л
команди Сави Циподриги,
проведення розвідки Андрієм
Порохнею під Очаковом і
захоплення полонених.
У липні розвідка полковника Івана Яблуновського з
Тилігула та Хаджибей.
Справа 356, 1774 рік.
1781 аркуш. У документі
подано опис подорожі
кошового отамана Петра
Калнишевського, писаря
Івана Глоби, колишнього судді
Андрія Носаня із похідною
канцелярією до Кодацької
паланки, журнал «Подорожі»,
ведений із 17 листопада до
13 грудня 1774 року. Записано
зміст усіх вирішених судових
і адміністративних справ, так
само зміст ордерів, виданих
із Коша полковникам:

до суду в Білівській фортеці
старшин Степана Лелеки,
Агипа Паралиха, Івана
Кулика, курінного отамана
Головка та полковника Івана
Гаранжі; від 28 березня про
суд у Олексіївській фортеці
по справі старшин Степана
Ге л е х а , П и ш м и ч а , І в а н а
Кулика та Івана Гаранжі.
Притягнення до суду пушкаря
Смоли, писаря Житківського,
колишнього орільського
полковника Сави Циподриги.
У документах центрального Державного історичного
а р х і в у Ук р а ї н и , к о з а к
Пашківського куреня Сава
Самодрига не згадується.
Одночасно в архівах виявлено, що у ф.229, Архіві
Коша Нової Запорозької
Січі (1734–1775 рр.), є кілька
справ, у яких згадується
полковник Сава Цибодрига,
у зв’язку з подіями кінця
Російсько-турецької війни
1768 –1774 рр. і 1776 року.

Поставлю хату і кімнату. Садок-райочок насаджу,
Посиджу я і походжу в своїй маленькій благодаті...
Т. Шевченко
— 1774 р., червня 15. — Рапорт
(Коша) командуючому Другою
армією генерал-аншефу
Василю Михайловичу Долгорукому зі згадкою про рапорт
капітана Дефорта, який
повідомляє, що 9 червня 1774 р.
«въ Телиголъ при полковнике Цибодриге команда
запорожских козаков сто
двадцять отправлена» (ф. 229,
оп. 1 оп. 1 спр. 345, арк. 99);
— 1774 р., червень 20. —
Повідомлення майора
Какошина до кошового отамана
Петра Калнишевського зі
згадкою про відрядження для
охорони кордону полковника
Сави Цибодриги з командою
козаків, одна частина з яких
(150 вояків) розташувалася
за 60 верст від Кам’яного Броду,
а інша (150 вояків) — на річці
Чичиклеї (там само, арк. 103).
— 1774 р., червня 25. —
Ордер Коша про призначення
Сави Цибодриги полковником на Оріль* у зв’язку
із закінченням його тимчасового терміну перебування
на посаді командувача загоном козаків, які охороняли
форпости, і повернення на цю
посаду полковника Івана
Яблуновського (там само,
арк. 116 зв.);
— 1774 р., грудня 7,8 і 11. —
Ордени кошового отамана
Петра Калнишевського
зі згадкою про орільського
полковника Саву Цибодригу,
якому дозволяється вирубати
певну кількість лісу чи взяти
лежалий ліс для потреб козаків,
надати супровід для отримання
річного жалування, тощо
(ф.229, оп. 1, спр. 356, арк.7,
зв., 8,9,14 зв). Цей документ
опубліковано 2009 року (Петро
Калнишевський і його доба.
Документи і матеріали. — Київ,
2009, — С. 169–171, 181).
— 1776 р., березня 20. —
Промеморія секундмайора
Степана Карпушевського
до Коша, за якою полковника
«Савєлия Цыбодригу» разом із
його робітниками було викликано до військового суду при
Олексіївській фортеці. Причин
виклику в документі не вказано.
(ф. 229, оп. 1, спр. 365, арк.73).
— 1776 р., квітня 18. —
Промеморія секундмайора
Степана Карпушевського
до Коша зі згадкою про те, що
«оной Цыбодрига и понине
сюда не прислан» (там само,
арк.104).
Останні два листи засвідчують
події, які сталися після
ліквідації нової Запорозької
Січі. Подальшу долю полковника Орільської паланки Сави
Цибодриги прослідкувати
не вдалося, в архівах інших
документів, окрім зазначених,
не виявлено.
* Орільська паланка, як
адміністративно-територіальна
одиниця Війська Запорожського
Низового, була розташована
на Лівобережжі між верхів’ями
річок Оріль і Самара. Село Іскрівка
розташоване на території, яка
раніше відносилася до Кодацької
паланки, що межувала з Орільською
через річку Дніпро.

(Продовження в наступному
номері «УК»)
М. Б. ПЛАТОШИН,
сільський голова с. Іскрівка
Т. В. ПЛАТОШИНА,
завідувач сільської бібліотеки
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До Дня народження Богдана Хмельницького

ДЖЕРЕЛО БОГДАНОВЕ ЖИВЕ

Краєзнавчою роботою активно переймаються українські реєстрові козаки, серед
яких є багато відомих істориків, краєзнавців, дослідників минувшини, котрі відшукують
і повертають із безпам’ятства імена, події, зокрема, часів козаччини. Саме пошуководослідницька робота є пріоритетною в діяльності Лисянського полку УРК Черкаського
обласного товариства УРК. Пропонуємо читачам дослідження козака Лисянського полку
УРК, знаного на Черкащині краєзнавця Михайла Лавреги.

Розглядаючи містечко
Л и с я н к у, щ о п о р у ч і з
Чигирином та Суботовим, як
одне з вірогідних місць народження гетьмана України
Богдана Хмельницького,
звертаємося до першоджерел
та відомих історичних праць
Г. Граб’янки, В. Каховського,
М. Максимовича, Я.-Т. Юзефовича, Д. БантишКаменського, М.Маркевича,
Е. Круліковського, які
прямо чи опосередковано вказують на це.На
Лисянку, як місце народження Б. Хмельницького,
звертав частково увагу
в поемі «Гайдамаки» й Тарас
Шевченко, у розділі «Банкет
у Лисянці». Та й письменник
Михайло Старицький у творі
«Останні орли» зазначав:
«… У цьому містечку
за часів Даниловича народився й виріс Хмельницький,
за одними переказами —
батько Богданів, Михайло,
за іншими — сам Богдан».
У книзі для народного
читання «Сборник из сочинений покойного протоиерея
Иоана Наумовича», третього
видання 1898 року зазначено:
«… Гетьман України Богдан
Хмельницький родився
в селі Лисянка неподалік від
Києва».
У 1864 році Києво-Печерська Лавра видала книгу
Л. І. Полихевича «Сказание
о населениях местностях
Киевской губернии или
Статистические, исторические и церковные заметки
о всех деревнях, селах,
местечках и городах, в пределах губернии находящихся»,
в якій є опис містечка
Лисянки 1861 року: «Во время
войн за Малороссию,
Лысянка замечательна была
своим многолюдством,
воинственостю и любовью
к отечеству своих жителей
так что, по замечанию одного
летописца, Татры не смели
приближатся к ней за сто
верст. Известно, что Лысянка
признается некоторыми родиной Богдана Хмельницкого,
коего отец Михаил Венжик —
был ее гражданином».
Також він з а з н а ч а є , щ о
«К ней (Лысянке) причислена казенная деревня
Монастырок, лежащая при
ручье Лысянке в 2-х верстах
от местечка». Усе це свідчить
про те, що Лисянка разом
із Монастирком, що знаходився на монастирській
горі, під якою протікала
річка Лисянка (Лиска),
тісно пов’язана з життям
і діяльністю роду
Хмельницьких, пам’ять
про яких береже не одне
покоління лисян. До цього
часу збереглася назва
урочища, у якому розташовувався хутір Хмільник.

Таким чином, на сьогодні
вчені, не маючи точних,
документальних свідчень
щодо генеалогії Богдана
Хмельницького та місця його
народження, зазначають,
лише вірогідні місця народження гетьмана — Суботів,
Чигирин, Лисянку…
Що ж до його батька —
Михайла Хмельницького,
то майже всі цитовані
вище автори стверджують, хоч і непевно, що його
батьківщиною була Лисянка
чи хутір Хмельник під
Лисянкою. Проте всі переконливо називають ці населені
пункти місцем проживання
Михайла.

стверджують, що на північному
сході від Лисянки знаходився
хутір Хмельник. У цьому районі
мешкала родина Домащенків,
у якій зберігалися перекази,
ніби їх предком був батько
гетьмана».
Частина істориків поєднує
його з хутором Монастирок.
За переказами, саме тут
звів свій будинок Михайло
Хмельницький. Слід зазначити, що Монастирок отримав
назву в середині 1656 року від
збудованого за кілька верст
на північ від містечка православного Свято-Троїцького
монастиря на кошти лисянського сотника. Монастир
був обнесений валами і

У радянські часи село
Монастирок отримало
назву Жовтень, у листопаді
1952 року було приєднане
до смт Лисянка Черкаської
області. Нині адміністративно
і територіально злилося з селищем і складає його частину,
в і д о м у, я к м і к р о р а й о н
Монастирок-Жовтень.
Має шість вулиць: Нагірну,
Заозерну, Ланову, Космонавтів, Пасічну, Пушкіна.
Козак Лисянського полку
УРК Михайло Ковтуненко,
який мешкає на вулиці
Нагірній, на місці вже
неіснуючого монастиря,
згадуючи розповіді своїх
предків, стверджує, що в часи
Хмельниччини його пращур
Ковтуненко у козацькому
середовищі мав достатню вагу,
оскільки знаходився серед
найближчих дорадників
(родичів і свояків) гетьмана
Б. Хмельницького, займав
старшинську посаду у війську.
Тоді Б. Хмельницький подарував, продав чи наділив
Ковтуненка земельною
ділянкою (хутором). Із того часу
рід Ковтуненків проживає тут і
понині, та й прізвище це поширене в районі Монастирка.

Українські реєстровці вшановують пам’ять гетьмана України Богдана Хмельницького
на зведеному ними меморіальному комплексі у Монастирку на Лисянщині

В енциклопедичному
дослідженні «Край козацький. Довідник з історії
Лисянщини» відомий учений
історії козацтва Т. Чухліб пише
про Михайла Хмельницького:
«… брав участь у відбудові
Лисянки. Очевидно, саме тут
Хмельницький одружився з
козачкою з Переяслава, яка й
дала життя видатному державному діячеві». Шлюб відбувся
десь на початку 1590 років. Так
твердять у своєму дослідженні
«Богдан Хмельницький»,
академік В. Смолій та професор В. Степанков. А народився
Б. Хмельницький, як відомо,
27.12.1595 р. Тому питання
щодо народження Богдана
саме в Лисянці є актуальним
і понині.
Про Лисянку, як вірогідне
місце народження Богдана
Хмельницького, йшлося
на засіданні круглого столу
відомих учених О. Гуржія,
Ю . М и ц и к а , Т. Ч у х л і б а ,
В. Кривошеї, В. Щербатюка,
що відбувся в грудні 2005 року
за сприяння Лисянського
районного товариства УРК.
За спогадами, що їх
колись переповіли історикукраєзнавцю М. Лубку, який
потім їх виклав у своїй книзі,
« … лисянські старожили

мав на озброєнні гармати,
відіграючи при цьому
стратегічне значення.
С в я т о - Тр о ї ц ь к и й м о н а стир у 1656 році освятив
Антіохійський патріарх
Макарій ІІІ, який мандрував
з Дамаска до Москви через
Україну. Швидше за все, як
твердять дослідники, цей
факт дав назву поселенню,
яке з часом розрослося до села
Монастирок.
Протягом його існування
весь час точилася боротьба між
православними та католиками
за право володіння монастирем.
Так, у 1768 році православні
знову на деякий час повернули
собі монастир. При цьому над
прихильниками католицької
віри гайдамаки вчинили
розправу. Проте у 1775 році така
доля спіткала і православних.
Свято-Троїцький монастир був
остаточно насильно перетворений на греко-католицький.
Після царського указу про
закриття римсько-католицьких
монастирів від 19.07.1832 року
Лисянський францисканський
монастир був також закритий,
а село Монастирок перейшло
у державну власність. На той
час у ньому проживало
274 мешканці, а в 1900 році було
вже 601 житель та 104 двори.

Частковим письмовим
підтвердженням цьому є те,
що в одній із Лисянських
сотень Якимовича Демка,
Корсунського полку в переліку
прізвищ, зазначених у Реєстрі
Війська Запорозького 1649 року,
зустрічаємо Ковтуненка Васька
та Ковтуненка Петра. Збереглася
і «купчая крѣпость на урочище,
называемое Ковтуновщина,
и на плотину въ окресностях
мѣстечка Лысянки, выданная хорунжимь Лысянским
козакомъ Василіемъ Зубкомъ,
Л ы с я н с к о м у м ѣ щ а н и н у,
Григорію Гоготвѣ» від 9 травня
1714 року. А в іншому реєстрі
Миргородського полку
1722 року часів Гетьманщини,
коли його очолював полковник Данило Апостол, серед
дворян-шляхтичів зустрічаємо
К о в т у н е н к а Гр и ц ь к а . Ц і
обставини можуть свідчити
про те, що рід покозачених
шляхтичів Ковтуненків за часів
Б. Хмельницького міг мати
відношення, як до містечка, так
і до особи самого гетьмана чи
його родини в Лисянці.
Михайло ЛАВРЕГА,
історик, краєзнавець,
с. Почапинці,
Черкаська область
Фото з архіву «УК»

Ходім, всечасна Україно,
У Кобзареву всемогуть,
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У журналі «Архіви України»,
№ 2, 1967 р., друкувалися
сторінки зі щоденника
С. Нехорошева з Черкас.
Спогади були датовані
1911 роком.
Останній згадував, що
в батьківській хаті поруч
зі Святим Миколаєм висів
Б о з я Та р а с і й — п о р т р е т
Т. Г. Шевченка з високим
чолом і довгими вусами.

олія, 1870–1880 рр. (?),
походить із Яготинського
краєзнавчого музею.
Ннішнє місцезнаходження є
невідомим».
В. Могилевський згадує,
що «На негативі було фронтальне зображення людини
на весь зріст, лисої, з повислими вусами, круглим німбом,
одягненої в сорочку та штани,
босої. У правій руці чоловік

Краща доля чекала на ікону
«Святого Тарасія» (1898 р.,
полотно, олія. 55,5 х 31),
копію якої можна побачити в Каневі у «Тарасовій
світлиці», а оригінал —
у Національному музеї
Тараса Шевченка. Картина
має виняткову історичну
т а к у л ьт у р н у ц і н н і с т ь .
1976 року група науковців
(Когут Л. В., Савицький І. А.,

До 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка

ІКОНИ «СВЯТОГО ТАРАСІЯ»,

ОСЯЯНІ ІМЕНЕМ КОБЗАРЯ

Українські мистці завжди дотримувалися постанов Другого Нікейського собору 787 р., який
наказував, що «уклад не залежить від інвенції малярів, а від рішень і традиції Вселенської
Церкви».
Зміни у цьому напрямку наступили в добу козаччини: до суто традиційних композицій почали
впроваджуватися портрети світських осіб. А по смерті Т. Шевченка в селянських хатах у кутку
з іконами з’явився образ Святителя Тарасія з обличчям Т. Г. Шевченка й «Кобзарем» у руках.
І справа була не стільки в тому, що Тарас Шевченко народився 25 лютого (9-го березня за н. ст.)
у день пам’яті св. Тарасія і у святому хрещенні дістав його ім’я, а у подібності подвижницьких
життєвих шляхів і магічній силі Слів Шевченка та Патріарха Царгородського Тарасія.

Тричі на рік (у Великий піст,
Пилипівку перед Різдвом і
на Водохреща) черкаські попи
обходили свою парафію з
молитвою.
«Коли бабуся зачувала, що
«попи вже йдуть», то знімала
портрет Шевченка і ховала
його на печі. А одного разу бабуся
десь затрималась і з молитвою
несподівано у хаті з’явився піп
Михайло Ковальов, диякон і
паламар. Піп гарно знав характер мого дідуся і лагідно до нього:
«Данило Левків, скинь отого
вусатого, що серед ікон святих
висе. Замість Тараса я тобі дам
Святого Пантелеймона, і він
тобі буде таке чудо творити,
що все село буде знати». Дід
лукаво відповів: «Не знаю, чи
ваш Пантелеймон буде чудо
творити, чи ні, а мій Тарас
уже таке чудо творить, що вся
губернія знає».
Серед професійних
художників першим, хто
провів паралель між святим
Тарасієм і Т. Шевченком,
був Григорій Честаховський.
На іконі «Преп. Михаїла та
Св. Тарасія» його пензля
зберігся напис: «Вічная память
и добра слава вірним товаришам: Тарасу Григоровичу
Шевченко и Михайлу
Матвіевичу Лазаревскому.
Григорій Честаховскій року
Божого 1867 місяця серпня».
Сьогодні ікона належить
хрестовому храму Київської
Митрополії УПЦ МП. Іноді
її можна побачити. А от сліди
ікони «Святий великомученик Тарасій» з Яготина,
написаної приблизно в той же
час, загубилися.
1979 року Володимир
Могилевський, розбираючи архів Українського
н а ц і о н а л ь н о г о
р е с т а в р а ц і й н о г о ц е н т р у,
знайшов негатив зображення
ікони «Святий великомученик Тарасій». Як свідчив
запис, це була «робота
невідомого майстра, полотно,

тримав хрест, притискаючи
його до грудей (знак великомученика), у лівій — закриту книгу,
на палітурці якої кирилицею
було старанно виведене слово
«Кобзар». Коли ж із негатива
зробили фотовідбиток —
ахнули! — в образі
великомученика Тарасія постав
інший Тарасій — Шевченко».
На превеликий жаль, ані
негатив, ані його фотовідбиток
не збереглися.

Діканічєв Ю. А., Распопіна В. О.) реставрували
пам’ятку, адже її стан був украй
незадовільний.
На картині-іконі зображ е н и й Та р а с Ш е в ч е н к о
з німбом навколо голови,
у святкових вишуканих
строях українського козаказапорожця ХVІІ ст., тобто
часів визвольної боротьби
за незалежність України: жупан
із коштовної парчі синього

«Святий Тарасій». Гравюра. Художник М. Стратілат

(В. Могилевський. «Святий
Великомученик Тарасій».
Січень 2003 р.//Все життя з
Тарасом Шевченком).

кольору, оздоблений золоченим позументом, барвистий
дорогий пояс, гаптований
червоно-зеленим орнаментом,

«Святий Тарасій» (фрагмент). Художник І. Єрємєєвський

перев’язаний так, як годиться
козацькій старшині; шаровари, гостроносі напущені
чоботи–сап’янці червоного
кольору, на плечах — довга біла
безрукава плащ-накидка.
На думку мистецтвознавця
Т. Чуйко, «мистець знайшов
своєрідні образотворчі прийоми
для втілення свого задуму:
написати такий портрет
геніального сина українського
н а р о д у, в я к о м у к о ж е н
«прочитає» життєвий та
творчий подвиг Кобзаря…
Цей твір сповнений
символічного звучання, що
передається через зображення
певних атрибутів:
німб за головою — символ
духовної слави. Таким сяйвом
були позначені лише ті Божі
обранці, які досягали духовної
досконалості; кобза — це
пісня-мрія про козачу вольницю
(перша збірка Т. Шевченка —
«Кобзар»); гора — символ
високого служіння; червоне
вино — давній символ життя
та Сонця; кайдани на пагорбі —
звільнення поета від неволі;
сувій — ланцюг послідовних
подій, вражень, думок;
напис на сувої — назва
поеми — «Кавказ» — символ
непоборності народу у прагненні
до незалежності; гусяче перо —
символ письменницького хисту;
чайки (білі птахи)
символізують крилату душу,
стихію повітря, козацькі
човни — чайки; кургани —
давня українська козацька
слава;
тополя — символ української
дівчини; береза — втілення
образу пробудження та
відродження, сонця, світла,
родючості;
вічнозелений плющ (зображення дерева, обвитого
плющем) — ознака життя
душі після смерті тіла; плащнакидка — символ довгих
буремних шляхів, подорожей, пройдених поетом, які
не супроводжувалися безхмарним небом;

святковий одяг козацької
старшини — відображення
вільних, відважних, незалежних
людей, яким і був Т. Шевченко».
( Ч у й к о Т. П . « Н е в і д о м и й
художник. Портрет
Т. Г. Ш е в ч е н к а : « С в я т и й
Тарасій» у колекції НМТШ
(ж-398).
Т. Ч у й к о п е р е к о н л и в о
доводить, що автором іконипортрета був Іван Федорович
Єрємєєвський — художник,
вільний слухач Імператорської
академії мистецтв у СанктПетербурзі з 1861 року, який
1866 року отримав 2 срібних
медалі, у тому ж році отримав
звання некласного художника. Автор — професійний
художник, який володів
знаннями щодо живописної
техніки, малюнка та
композиції, а також теорією
мистецтвознавчої науки.
Поділяв демократичні погляди
російських та українських
художників-реалістів; його
світоглядна позиція стала
підґрунтям для створення
надзвичайно своєрідного
символічного портрета Тараса
Шевченка.

ТАРАСІЙ У ЛЕСИНОМУ
РУШНИКУ
Копію портретаі к о н и « С в я т и й Та р а с і й »
І. Єрємєєвського у музеї
«Тарасова світлиця» (м. Канів)
прикрашає копія рушника,
вишитого Лесею Українкою.
У червні 1891 року Леся
Українка разом із мамою
та молодшою сестрою
Ольгою їхала на лікування
до Євпаторії. Від Києва
до Катеринослава добирались
пароплавом і, за спогадами
Ольги, «спинилися в Каневі,
щоб одвідати Шевченкову
могилу» і залишити там вишитий Лесею рушник.
Про той візит у архіві музею
Т. Г. Шевченка зберігаються
спогади охоронця поетової
могили — Івана Ядловського:
«Я тоді не знав, що та жінка,

Де спражить слово яворино,
Щоб Гонту з Умані збагнуть…
Ю. Кириченко
така худенька, слабенька, відома
письменниця Леся Українка.
Вона привезла з собою нею
вишитий рушник. З нею були
люди. Якийсь чоловік хотів
повісити цей рушник на портрет
Шевченка, але вона сказала, що
сама хоче це зробити: «Я —
сама, я — сама…»».
На Лесиному рушникові —
традиційні геометричні
орнаменти, з прадавньою
символікою добробуту, а між
ними: на одному кінці —
Шевченкове «Думи мої, думи мої,
лихо мені з вами», на другому —
«Любітеся, брати мої. Україну
любіте».
Перекази про Лесин рушник
живуть на Тарасовій горі й
по сьогодні.
Вісімнадцятирічна поетеса
вишивала його разом із
Маргаритою — донькою відомого
бібліографа, фольклориста,
лексикографа, перекладача
Михайла Комарова (Уманця).
У 30-ті роки минулого століття
«Тарасову світлицю» знесли.
Рушники, ікони, портрети — весь
скарб було розпорошено. Зник і
рушник Лесі Українки. А у 1990-ті
роки ентузіасти відродили поетову
світлицю. Знайшли і Лесин
рушник. Але він не повернувся
до Тарасової світлиці, зберігається
у фондах НМТШ. У світлиці —
його копія, зроблена канівськими
майстринями.
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у серцях свого народу» — пояснює
народний художник-гравер
Микола Стратілат — автор
гравюри «Святий Тарасій».
( С т р а т і л а т. М . Ш е в ч е н к о
у моєму серці//газ. «Мистець»,
№ 22, лютий 2011 р.,)
Канонізацію Поета народом
художники підтверджували
німбом над Його чолом
та заміною на іконах книги
«Святого письма» «Кобзарем».
Микола Стратілат у гравюрі
«Святий Тарасій», надавши
Патріарху рис Т. Шевченка,
факт канонізації підкреслив
лише великим за розміром
подвійним німбом.
Німб осяює розвіяну бурхливими вітрами українську
землю, з її козаччиною, гайдамаками, кобзарями, з її болем і
стражданнями, з її вишневими
садками, вербами, тополями,
її прекрасними невмирущими
піснями, національними
традиціями.
Уг о р і г р а в ю р и , я к і
в батьківській хаті під вишитим рушником дві ікони: зі
зображеннями Богородиці та
Ісуса Христа. Мати і Син —
в українських строях.
У руках Ісуса (дитини) схожий
на український, двокольоровий
прапор. Узагалі, стяг у руках
Спасителя — знак Його перемоги над смертю і тої радості,
яку Він дарував людству.

Поетичним рядком

Слово - зброя
...

... Не шукав я до тебе
Ні стежки, ні броду,
Бо від тебе узбіччям
Ніколи не брів –
Я для тебе горів,
Український народе,
Тільки, мабуть,
Не дуже яскраво
Горів.

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року
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Не шукаю до тебе
Ні стежки, ні броду –
Ти у грудях моїх,
У чолі і в руках.
Упаду я зорею,
Мій вічний народе,
На трагічний і довгий
Чумацький твій шлях.
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КРАПЛЯ В МОРІ

На світі законів немало,
Я нагадаю один:
Щоб море не висихало,
Потрібно багато краплин.
Але в штормову годину,
Як море бурунить гнів,
Потрібна зайва краплина,
Щоб вийшло воно з берегів.
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Я…

Копія «Святого Тарасія» І.Єрємєєвського та копія Лесиного рушника
в Тарасовій світлиці у місті Каневі на Черкащині

Ми вже мали можливість
переконатися, що в Україні
Святителя Тарасія традиційно
писали з Шевченка не тільки
тому, що не мали багато зображень цього святого, бо його
ікона не така поширена, а тому,
що «мабуть, він таки був схожим
на свого янгола-охоронця, і
не лише зовні, та й зовнішня
подібність — не найголовніше.
Н а ш Та р а с б у в т а к и м ж е
бунтівним і непримиренним,
коли йшлося про принципові
речі: Бог, правда, Вітчизна
були у його житті на першому
місці. І того ж дня, коли поетПророк повернувся, щоб спочити
навіки тут над Дніпром, у рідній
Україні, він був канонізований

Святий Тарасій — Патріарх
Константинопольський (так
на гравюрі) — у православному
священицькому облаченні та
Святим Письмом у руках
займає всю центральну частину
картини. Обабіч святого ангели,
я к і є си мв о лом служіння,
вищої духовності, чистоти,
заступництва.
Вінчає картину херувим,
призначення якого охороняти
трон Господа Бога. А внизу текст:
«В своїй хаті своя правда, і сила, і
воля»! І вже ні в кого не виникає
сумніву, про що мова.
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу
Союзу українок

Він дивився на мене тупо
Очицями, повними блекоти:
— Дарма ти себе уявляєш пупом,
На світі безліч таких, як ти. —
Він гримів одержимо і люто,
І кривилося гнівом лице рябе,
Він ладен був мене розіпнути
За те, що я поважаю себе.
Не стала навколішки гордість моя.
Ліниво тяглася отара хвилин...
На світі безліч таких, як я,
Та я, їй-Богу, один.
У кожного «Я» є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно,
Ми — не безліч стандартних «я»,
А безліч всесвітів різних.
Ми — це народу одвічне лоно,
Ми — океанна вселюдська сім’я.
І тільки тих поважають мільйони,
Хто поважає мільйони «я».
Василь СИМОНЕНКО
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Треба читати внутрішню сутність любові,
бо все інше – мотлох
І. Гаврилів
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Митець Божою ласкою
Козацька галерея

«Бог обдарував пана Івана великим талантом, за допомогою якого митець не тільки з найтоншим
витвором зумів передати форму природи персонажів, але, що дуже важливо, і глибину психологічного
духовного стану людини, а це не кожному художнику вдається. Його мистецтво, у якому відтворені не
лише форми, а й глибинний психологічний зміст, вічне, а митець невмирущий», - говорить про відомого
художника з Івано-Франківщини, підполковника Українського Реєстрового Козацтва Івана Гавриліва
Микола Кардащук.

За своє багатолітнє життя у мистецтві
Іван Михайлович працював у багатьох жанрах живопису: малярстві,
графіці, плакатному тощо. Він
відомий у краї оформлювач інтер’єрів
музеїв і санаторіїв, у його мистецькому доробку – художнє оформлення
чотирьох музеїв та 11-ти санаторіїв
Івано-Франківщини.
Ще однією гранню таланту майстра є
іконопис. Іван Гаврилів разом зі своїм
сином Андрієм розписали інтер’єри
чотирьох церков.
Вражає картина Христових мук
(Голгофа України, 2008 р.), де дуже
вдало поєднані муки Христа і матеріУкраїни впродовж віків, що терпить
через безглуздя, зраду недолюдів,
яничар. На полотні розкрита гірка
історична доля України, актуальна і
сьогодні.
Майстер-патріот уміє передати
психологічний внутрішній стан
людини виразом обличчя, навіть
поглядом очей, у яких можна зрозуміти
глибину світогляду, як це видно,
наприклад, на портреті митрополита
Андрея Шептицького (2012 р.).
«Усі твори Івана Михайловича
глибоко художні, оскільки вони
відтворюють як зовнішній, так і
духовно-психологічний стан людей,
із якими зустрічаєшся на портретах,
як із живими, і не можеш байдуже
пройти повз них», – відзначає Микола
Кардащук. Вражає ікона «Матір Божа
Неустанної Помочі» (2000 р.). Окрім
спокійної, дуже вдало підібраної
палітри кольорів, спадає на око
природність облич Богородиці та ЇЇ
Сина-Спасителя.
Працюючи у різних видах і жанрах
образотворчого мистецтва, Іван
Гаврилів створив власну версію
розвитку художніх форм у середовищі
івано-франківських митців. «Вона
відзначається своїми індивідуальними
і традиційними ознаками, суперечностями, творчими знахідками і
потенційними можливостями, які
рано чи пізно отримують простір для
втілення. Бо таким є шлях кожного
художника до визнання. Роботи зрілого
митця, який охоплює різні сфери його
художньої, соціальної і виставкової
діяльності, заслуговують на увагу і
пошану», - вважає кандидат мистецтвознавства, професор Б. Бойчук.
Іван Михайлович Гаврилів - гордість
українського живопису, його перебування в лавах ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» підтверджує
патріотичні застановчі засади цієї
громадської організації. І такі люди
є її окрасою, вважає отаман ІваноФранківського обласного товариства
УРК, генерал-лейтенант УРК Михайло
Смачило.
На мистецькому вернісажі «України
козацької» - черговий доробок українського патріота, реєстрового козака,
підполковника УРК Івана Гавриліва.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ
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