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КОЗАЦЬКА

МАМА ВІДПРАВИЛА СИНА..
Мама відправила сина,
Просила бути обачним.
Син обіцяв
Берегтися щосили:
«Мамо, не плачте».

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 3-4 (217-218) лютий 2014 р.

ПІД ПОГЛЯДАМИ

НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Козаки Іллінецького районного осередку УРК Вінницького обласного товариства УРК Василь Володимирович Вовченко
(ліворуч) із побратимом генерал-лейтенантом УРК Василем Васильовичем Вовченком на столичному Євромайдані

Євромайдан у столиці України нині весь укритий
квітами, сьогодні він перетворився на пантеон Слави
козацького народу. Низько схиляємо голови і молимося
за патріотів, які полягли за волю народу. Вони загинули
недарма, адже померти за рідну Вкраїну для козака
завжди було найбільшою честю. Згадаймо, що на
прапорах козацьких було написано «Воля або смерть».
Зателефонував знайомий козак із Майдану і
прохав приїхати, говорячи, що такого видовища
більше ніколи не побачите, такої високої духовної
аури більше ніколи не відчуєте. Так місце, полите
кров’ю героїв, стало святим.
Хлопці з Небесної сотні дивляться на нас із
небес. Вони стануть для кожного, а в першу чергу,
для представників нової влади стражами совісті,
моральним мірилом наших подальших кроків і діянь.
А можливо, й для прийдешніх поколінь українців.
Схиляємо голови! Вічна їм пам’ять і козацька слава!
Якось Ліна Василівна Костенко, стоячи на
Байковому кладовищі біля могил Василя Стуса,

ПОЧУЙ,
НАРОДЕ
УКРАЇНИ
стор. 3

C M Y K

Олекси Тихого і Юрія Литвина сказала, що оборону в
Україні тримають мертві. Ще одна відома українська
письменниця Оксана Забужко висловила думку, що
українські чоловіки закінчилися під Крутами. Та
після трагічно-героїчних подій на Майдані, гадаю,
що у цих геніальних жінок думка про українських
чоловіків змінилася. І не лише через те, що хлопці з
дерев’яними щитами і палицями йшли на озброєний
до зубів «Беркут», а їх із дахів будівель цинічно
відстрілювали професійні снайпери-вбивці. А й
через те, що сотні тисяч таких же сміливих, гордих
і відчайдушних патріотів ще залишилися жити і
будуть творити нову Україну, народжувати нове
покоління вільних українців. На очах народилося нове європейське громадянське суспільство.
Можливо, це звучить трохи цинічно, але кров і смерті
наших побратимів також стали каталізатором цього
процесу. Майдан – це щеплення від авторитаризму
та тиранії.
Злочинний режим повалено! Україно, вітаємо!

ЛІКАР
ДУШ
ЛЮДСЬКИХ

стор. 5

КВІТІВ
ЖИВИХ
БАРИКАДИ

Місяць минає,
Закони погіршали,
Прийняті жестами.
«Мамо, я просто
Не можу по-іншому –
Я на Грушевського».
Вулиця стала
Дуже болючою –
Що говорити?
Син повернувся –
Очі заплющені,
Прапором вкритий.
Сонце сховалось – негода.
Чи буде Праведний суд?
Там, де учора проходив,
Сьогодні друзі несуть.
Мама заплакана,
Хрестить повсталих
Мовчки, без слів.
Сина не стало,
В неї віднині –
Мільйони синів.
Тетяна ВЛАСОВА

Зламавши устої радянської, корумпованобандитської системи, Майдан заклав лише початок
важкого шляху побудови нового цивілізованого середовища, суспільства для всіх людей, а не для обраних.
Вітаємо мудре рішення: не згортати Майдану до тих
пір, поки не будуть проведені в країні чесні, прозорі
вибори, встановлені справді людські порядки, така
соціальна система, у якій би кожний українець
вважав себе захищеним і почувався комфортно,
гордився своєю країною. Вітаємо й те, що Майдан
продовжуватиме контролювати кроки влади,
стимулюватиме її до швидких, але мудрих рішень та
моніторити їх виконання.
Але й усім нам доведеться відтепер не чекати манни
з неба, а закотивши рукави, давати лад власному
дому.
Україно, діємо!

стор. 8-9

(Продовження теми на стор 8,9)
Антін БОБИР, головний редактор «УК»

ВОЛИНСЬКІ
ІКОНИ
Т. ШЕВЧЕНКА

стор. 13

О поведи ж нас, лицарський духу,
По вільній стежці життя і руху.
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«УКРАЇНА КОЗАЦЬКА» ПРОДОВЖУЄ ПОДАВАТИ РЕЄСТРИ ОБЛАСНИХ КОЗАЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УРК

НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 383/44 від «28» лютого 2014 р.
Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні України,
генерала армії УРК Карпенка Олександра Федоровича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Київського обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЗАЦЬКОГО ТОВАРИСТВА УРК
01.01.1951
Голова адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні, генерал армії УРК
25.01.1955
головний отаман Київського обласного козацького товариства УРК, генерал-полковник УРК
23.01.1943
заступник наказного гетьмана з суспільно-політичних питань, генерал-лейтенант УРК
КОЗАЦЬКА СТАРШИНА КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЗАЦЬКОГО ТОВАРИСТВА УРК
Бец Василь Іванович
12.11.1949
заступник Головного отамана КОКТ УРК, отаман Васильківського міжрайонного товариства УРК,
полковник УРК
Будюк Сергій Миколайович
16.08.1971
радник Головного отамана КОКТ УРК. підполковник УРК
Гріненко Юрій Олександрович
11.08.1956
радник Головного отамана КОКТ УРК. генерал-лейтенант УРК
Дєргунов Дмитро Іванович
14.09.1965
помічник наказного гетьмана з питань організації та охорони козацьких заходів, підполковник УРК
Жуковський Валерій Антонович
19.11.1952
радник Головного отамана КОКТ УРК, підполковник УРК
Іванов Володимир Архипович
11.09.1951
заступник Головного отамана КОКТ, полковник УРК,
Дегтяренко Володимир Григорович
18.05.1967
отаман Баришівського районного козацького товариства УРК, підполковник УРК
Красноштан Петро Маркович
01.05.1954
начальник служби безпеки й охорони КОКТ УРК, генерал-майор УРК
Левченко Віталій Олександрович
10.05.1978
курінний отаман із козацько-патріотичної підготовки молоді КОКТ УРК, підполковник УРК
Максимчук Олександр Володимирович 27.08.1972
отаман Богуславського районного козацького товариства УРК, полковник УРК
Позняк Олексій Васильович
27.03.1957
начальник Головного штабу КОКТ УРК, полковник УРК
Пушкар Микола Петрович
12.05.1954
перший заступник Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні України, полковник УРК
Сабадаш Володимир Іванович
05.10.1975
заступник Головного отамана КОКТ УРК, генерал-лейтенант УРК
Харченко Василь Миколайович
10.06.1963
заступник командувача Південним правобережним територіальним козацьким округом КОКТ УРК,
отаман Миронівського міжрайонного козацького товариства УРК, полковник УРК
Харченко Микола Миколайович
27.03.1961
начальник штабу Південного правобережного територіального козацького округу УРК,
полковник УРК
Черпак Володимир Федорович
05.01.1955
заступник Головного отамана КОКТ УРК з матеріально-технічного забезпечення, підполковник УРК
Бондаренко Любов Іванівна
15.08.1941
заступник Головного отамана КОКТ УРК з питань культури, майор УРК
Гурковська Любов Степанівна
12.03.1952
заступник Головного отамана КОКТ УРК з матеріально-технічного забезпечення, підполковник УРК
Іванова Тамара Василівна
30.01.1954
скарбник КОКТ УРК, підполковник УРК
Книшева Лідія Василівна
24.08.1954
начальник штабу Центрального територіального козацького округу КОКТ УРК, підполковник УРК
Марчук Ярослава Ярославівна
23.05.1982
помічник начальника об’єднаного Головного штабу Київського регіону УРК, майор УРК
Мацько Тетяна Юріївна
09.05.1965
заступник начальника Головного штабу КОКТ УРК, капітан УРК
Секачова Ірина В’ячеславівна
21.07.1976
радник Головного отамана КОКТ УРК, майор УРК
Харченко Надія Олексіївна
15.04.1980
помічник начальника Головного штабу КОКТ УРК, майор УРК
Карпенко Олександр Федорович
Книшев Віктор Васильович
Коваль Яків Гаврилович

БОРОДЯНСЬКЕ РАЙОННЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
отаман,
01.04.1959
Дєдковський Анатолій Павлович
полковник УРК
підполковник УРК
25.07.1976
Мальований Олег Васильович
капітан УРК
Медведенко Олександр Володимирович 26.04.1966
ст. лейтенант УРК
05.04.1971
Ткачук Володимир Володимирович
майор УРК
03.02.1974
Шульгач Олександр Васильович
капітан УРК
20.12.1983
Дяченко Роман Вікторович
капітан УРК
21.12.1978
Макаренко Олександр Миколайович
капітан УРК
18.11.1984
Тищенко Ярослав Володимирович
лейтенант УРК
05.11.1954
Старцев Юрій Миколайович
ст. прапорщик УРК
07.07.1980
Ковальчук Олег Васильович
прапорщик УРК
12.05.1990
Пашков Євгеній Ігорович
лейтенант УРК
10.03.1986
Гніденко Сергій Олександрович
лейтенант УРК
27.11.1984
Товстенко Дмитро Вікторович
ст. прапорщик УРК
23.02.1986
П’ятецький Вадим Володимирович
лейтенант УРК
09.06.1980
Грищенко Антон Григорович
прапорщик УРК
06.05.1986
Германчук Олексій Миколайович
ст.прапорщик УРК
26.07.1980
Петросюк Михайло Анатолійович
капітан УРК
09.10.1963
Лук’яненко Сергій Миколайович
ст. лейтенант УРК
26.06.1961
Шома Борис Анатолійович
ст. лейтенант УРК
26.06.1985
Клєвцов Андрій Юрійович
прапорщик УРК
28.01.1994
Олексюк Дмитро Вікторович
лейтенант УРК
24.07.1992
Ткачук Євген Володимирович
ст. прапорщик УРК
28.04.1961
Шома Віталій Васильович
прапорщик УРК
11.08.1969
Павлюченко Вадим Миколайович
лейтенант УРК
10.12.1988
Клєвцов Євген Юрійович
ст. прапорщик УРК
10.08.1991
Шома Євген Олександрович
капітан УРК
09.10.1966
Попов Анатолій Володимирович
ст. лейтенант УРК
13.05.1961
Некрутенко Володимир Іванович
ст. прапорщик УРК
17.04.1970
Назаренко Олександр Іванович
прапорщик УРК
20.04.1968
Макаренко Юрій Миколайович
прапорщик УРК
12.02.1973
Товстенко Володимир Миколайович

Біленчук Віталій Михайлович
Хоменко Леонід Володимирович
Біленчук Андрій Віталійович
Шишко Валентин Сергійович
Воробйов Андрій Васильович
Ковальчук Олег Васильович
Жалко Віктор Іванович
Вовк Віталій Володимирович
Назаренко Василь Васильович
Некрутенко Валентин Іванович
Ткачук Віталій Миколайович
Савелюк Олексій Володимирович
Кондратенко Петро Анатолійович
Сікорський Віктор Павлович
Гибель Вадим Йосипович
Шома Дмитро Олександрович
Шома Олександр В’ячеславович
Бєликов Володимир Іванович
Чернишевич Андрій Анатолійович
Чернишевич Микола Анатолійович
Дяченко Ігор Вікторович
Січкар Володимир Миколайович
Тедорина Антон Миколайович
Кубіцький Максим Валерійович
Давиденко Олександр Володимирович
Кузьменко Андрій Миколайович
Трубаченко Віталій Павлович
Прудченко Максим Анатолійович
Дєдковська Ірина Анатоліївна
Кондратенко Вікторія Олександрівна
Старцева Ольга Михайлівна

24.06.1954
27.11.1955
03.09.1978
07.08.1985
24.03.1980
07.07.1980
06.02.1985
17.02.1985
26.12.1976
20.08.1969
02.11.1961
27.08.1978
12.08.1968
26.06.1955
18.03.1980
28.07.1994
10.02.1970
12.11.1957
21.01.1993
24.08.1990
15.05.1981
22.08.1973
18.10.1989
31.07.1989
21.01.1989
23.07.1982
20.09.1984
16.06.1989
18.02.1990
16.03.1989
18.01.1963

ст. прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
прапорщик УРК
прапорщик УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
лейтенант УРК
ст. прапорщик УРК
ст. лейтенант УРК
ст. прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
ст. прапорщик УРК
лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
прапорщик УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК
лейтенант УРК
прапорщик УРК
прапорщик УРК
мол. лейтенант УРК
капітан УРК
ст. лейтенант УРК
ст. лейтенант УРК

(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
читайте в наступному номері «УК»)

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 Київського обласного товариства Українського Реєстрового Козацтва буде включений до загального реєстру УРК і за традицією у герметичній капсулі
поміщений у стіну Свято-Покровського храму в місті Київ 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.
(Довідка Генерального штабу УРК)

І в цю велику страшну годину,
З’єднай в єдину всю Україну
О. Олесь
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ЗАЩИТИМ ЦЕЛОСТНОСТЬ УКРАИНЫ
Любимые наши братья
и сестры, граждане АР Крым
В связи с событиями в Украине,
в том числе в АР Крым, в
городе Мариуполе прошла Рада
Всеукраинской Греческой организации Украинского Реестрового
Казачества, которая рассмотрела
отчеты атаманов об участии греческих казацких подразделений
в прошедших и действующих
Майданах Украины. Положительная
оценка дана тем подразделениям,
которые работая с людьми, смогли
понизить накал жестокости и зла,
что, в свою очередь, уменьшило
вероятность перерастания событий в гражданскую войну. Наряду с
казаками Украинского Реестрового
Казачества работали общественные
организации, политические партии и представители власти. Рада
атаманов греческих подразделений
Украинского Реестрового Казачества
приняла обращение к людям, нашим
братьям и сестрам, проживающим в
Крыму.
В этот судьбоносный час для Крыма
и всей Украины все мы проходим
через тяжелые испытания, которые,
руководствуясь здравым смыслом,
совестью и историческим опытом,
должны пройти достойно. Крым – это
древняя земля со своей самобытной
историей, приютившая людей разных
национальностей и вероисповеданий; это родина крымских татар и
караимов, греков и армян, украинцев и русских; это особый край, где
проживали бок о бок христиане и
мусульмане. Все они внесли свой
вклад в расцвет этого региона. Да,
крымские татары и караимы – это
коренное население полуострова, а
приазовские греки, которые волею
судеб оказались за его пределами
в конце XVIII века, имеют больше
прав на его землю, чем русскоязычное население, массово приехавшее
в Крым уже после того, как он стал
частью Украины. Но мы должны жить
не только историей, но, прежде всего,
учитывать реалии современности.

Крым всегда был богат на
примеры толерантности и мирного сосуществования людей с
разным мировоззренческим выбором. Однако сейчас мирный Крым
оказался под угрозой глобальной
катастрофы, которая может навсегда
уничтожить весь многовековой созидательный труд многих поколений
жителей этого удивительного края.
Давайте спросим у себя, у своих
родных и близких – мы желаем пролития крови, страданий, смертей и
слез наших детей и родителей? Если
мы осознаем ценность человеческой
жизни, которая выше всех личных
амбиций и политических игр, то
должны сказать этому решительное
«нет»!
Украинское Реестровое Казачество,
которое объединило вокруг себя
более 100 тысяч человек на базе принципа «Духовность и патриотизм»,
призывает все конфликтующие стороны в Крыму к конструктивному
диалогу, который является единственным верным выходом в начале
III тысячелетия.
Не допустить кровопролития –
вот наша общая задача. Земля уже
стонет от крови, раздора и насилия.
Нашими судьбами играют политики, а страдания наших близких
уже достигли критической точки.
Нам крайне необходимо ценностное и содержательное единение
народа Крыма и всей Украины. В
единстве наша сила! Давайте не
будем повторять ошибок своей собственной истории сегодня. Наше
оружие – любовь. Мы призываем
жителей Крыма проблемы этого
неспокойного времени решать с
позиции любви, как заповедал нам
Господь. И помнить, что Он смотрит на нас в этом испытании и ждет
достойного плода всеисцеляющей
Любви.
Призываем к миру и диалогу, к
единству и любви всех людей доброй
воли.
Гетман УРК Анатолий ШЕВЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 373/32 від «22» лютого 2014 р.
Щодо активізації роботи козаків та берегинь в Україні
та в організаціях УРК за кордоном
Генеральний штаб Українського Реєстрового Козацтва висловлює
подяку отаманам обласних організацій, командувачам козацьких округів
та осередків, а також усьому особовому складу Українського Реєстрового
Козацтва за службу народові України, яку ви несете серед громади із зрізних
боків барикад щодо подолання жорстокості, яка, на жаль, сьогодні все більше
перемагає у душах людей. Тому нині в нашому суспільстві з`явилось відчуття
тривоги за майбутнє своїх дітей і всієї України.
Генеральний штаб УРК пропонує більш ефективно впроваджувати в життя
людей, особливо молоді, провідні принципи, якими керується Українське
Реєстрове Козацтво, а саме духовність і патріотизм; вести безкомпромісну
боротьбу зі злом, яке сьогодні з’явилось в Україні, найдієвішою зброєю —
Любов’ю, і як наслідок — порозумінням.
Наш Господь навчає, що неможливо подолати зло злом. Бо воно завжди
породжує нове зло. Громадяни України, у переважній своїй більшості, не
бажають, щоб сучасні події в Україні призвели до розколу України, а також
переросли в громадянську війну, в якій можуть бути не десятки, а десятки
тисяч загиблих. Якщо сьогодні кожен козак або берегиня зможе на своєму
місці зупиняти зло та переконувати в цьому радикально налаштованих наших
братів, з іншими релігійними переконаннями, етнічним походженням та
місцем проживання, ми можемо вважати, що виконали своє історичне призначення перед нашою Державою — ненькою-Україною і народом України.
Бажаю керівному й усьому 40-тисячному особовому складу Українського
Реєстрового Козацтва та 60 тисячам студентів, які прийняли присягу на
вірність Богу, українському народу та козацтву натхнення й мудрості, здоров’я
й любові, духовності, моралі та патріотизму.
Із Розпорядженням ознайомити особовий склад Українського
Реєстрового Козацтва в Україні та за кордоном.
Відповідальний — Генеральний штаб ВГО УРК.
Гетьман УРК Анатолій ШЕВЧЕНКО

В редакцію «УК» звернулося багато козаків і берегинь із проханням
надрукувати звернення до Майдану і народу України Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва, поданого в №№23-24 за грудень 2013 року, російською
мовою для кращого сприйняття російськомовними українцями

ОБРАЩЕНИЕ К МАЙДАНУ И НАРОДУ УКРАИНЫ

Уважаемые украинцы, братья и
сестры, люди доброй воли!
На наших глазах происходит рождение нового поколения свободных
людей с несокрушимым духом. Люди
вышли не за материальными благами,
а за ценностями свободы и демократии,
не за политическими обещаниями,
а за содержательными ценностями, без
мести и насилия.
Сейчас пишется новая страница
истории не только Украины, но и всего
мира, внимание которого приковано
к событиям на Майдане. Мы создаем
зрелое гражданское общество, которое
базируется не на политических лозунгах,
а на духовных и жизнеутверждающих

со всеми членами не только гражданского, но и политического сообщества,
заставлять представителей власти,
являющихся исполнителями нашей
общей воли, учитывать наш выбор
и наши ценностные стремления.
Украинское Реестровое Казачество,
эффективно действующее во всех
областях Украины (на западе, в центре, н а в о с т о к е и н а ю г е ) , у ж е
объединилось вокруг своего принципа
«Духовность и патриотизм», тем самым
показав пример всем людям нашего
государства и выполнив завет нашего
Творца, ибо всякое объединение
вокруг духовности — от Него, а всякий
раздор — от злых и темных сил.

Гетман УРК Анатолий Шевченко и начальник Генерального штаба ВГО УРК Валерий
Михеев на Евромайдане в столице Украины

ценностях. И гражданская позиция
Майдана вызывает в сердцах Украинцев
большое уважение к этому подвигу.
Мы видим сообщество людей свободных и сознательных, имеющих честь
и достоинство, мужество и отвагу отстаивать свою ценностную позицию. Уже
никто не посмеет поставить наш народ
на колени. Вместе мы сила, которую
никто и никогда не одолеет!
Наша казацкая идея, которой мы
живем и которую воплощаем в жизнь,
очень проста — «Бог – Народ —
Украина». У нас со всеми украинцами
одна общая цель — свободный и высокодуховный народ, ориентированный
на нравственные и духовные ценности, гражданское зрелое и открытое
к диалогу общество. Мы стараемся
вместе делать все, чтобы наше демократическое правовое государство
было в братской семье европейских
народов. И сейчас Майдан со всем
народом Украины воплощает эту мечту
в реальность. Мы верим в мудрость
нашего несокрушимого народа, который не хочет крови, а желает свободы
и требует прислушаться к нему.
Майдан воспроизвел особый дух
единства и нравственности, дух братства и солидарности. Этот дух был
присущ нашим героическим предкам, веками боровшимся за свободу
Украины, но наш дух — это феномен
нового тысячелетия. Внутренний
стержень духа Майдана — это любовь
к Украине и свободе.
Самое поразительное, что мы выбрали
мирный путь к свободе и ценностям
свободного мира. История уже давно
ответила на вопрос, какой путь к свободе является наиболее эффективным.
И этот ответ — мирный, ненасильственный путь свободных людей, который
дает возможность разговаривать

Все сознательные члены гражданского общества призывают
к конструктивному диалогу, который
является языком нового поколения свободной Украины третьего тысячелетия.
Достаточно кровопролитий! Земля
наша стонет от нашей крови, от раздора
и насилия. Нам необходимо ценностное
и содержательное единство украинского
народа. В единстве наша сила! Со всем
народом бьется и наше казацкое сердце.
Мы вместе! Сейчас весь мир взирает
на народ Украины, на Майдан, где
решается будущее нашего государства.
Смотрит и напряженно ждет, выдержим ли мы этот экзамен на зрелость.
Если выдержим — все человечество
вместе с нами сделает огромный шаг
в будущее без крови и насилия; если
мы упустим возможность стать зрелым,
влиятельным, конструктивным диалоговым обществом большой и свободной
европейской страны — не только наш
народ, а и все человечество задержится в страданиях, тянущихся
из кровавой истории прошлых трагических веков. Давайте выдержим
этот экзамен на зрелость. Не будем
повторять ошибок нашей собственной истории. Сегодня оружие казаков
Украинского Реестрового Казачества
не сабля и автомат Калашникова,
наше оружие — Любовь. Призываем
Майдан и народ Украины современные
проблемы нашего государства решать
с позиций любви, как заповедал нам
Господь. Только так Он будет вместе
с нами и будет нам помогать, и только
так мы победим!
К миру и диалогу призываем Майдан
и весь народ великой и единой Украины.
Вместе мы сила! С нами Бог и Украина!
Слава Украине!
Гетман УРК Анатолий ШЕВЧЕНКО

Будь здорова, Україно-мати! Іншої на світі в нас нема,
Станемо на бій усі герої, з нами правда й сила молода
М. Іванченко
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РАДА ЗВІТУВАЛА

15 лютого відбулася рада старшини громадської
організаціі «Окрема Чорнобильська дивізія «Україна»
Українського Реєстрового Козацтва. Відкрилася вона
молитвою, що її провів духівник реєстровців-чорнобильців,
єпископ Слов’янський Всеволод. Козаки заспівали
державний гімн і вшанували пам’ять загиблих і померлих
товаришів хвилиною мовчання.

Із доповіддю про діяльність
організаціі виступив голова
ради старшини дивізії УРК
«Україна», генерал-лейтенант Василь Лабунін. Він
закликав у цей неймовірно
важкий і доленосний момент
історії нашої країни зробити все належне, щоб наша

Майор УРК Дмитро
Гр и щ у к р о з п о в і в п р о
заходи, які реєстровці
разом із благодійним фондом «Возлюби» проводять
у школах Донецька. Зокрема
він запропонував козакам
укласти угоду з міськвно про
включення в навчальний

отаман Краматорського
міського товариства
УРК Олег Шевченко.
Виступаючі навели приклади освітянської та
добродійної роботи у школах та інтернатах, створення
музеїв, а також мова йшла
про участь козаків у протестних акціях, які нині
відбуваються по всій
Ук р а ї н і . В О к р е м і й
Чорнобильській дивізії
УРК «Україна» створено
раду берегинь, яку очолила підполковник УРК
Людмила Кондакова.

Під час козацької ради у штабі Окремої Чорнобильської дивізії УРК «Україна»

країна вийшла з суспільнополітичної кризи змужнілою,
а суспільство згуртованим
навколо ідеї побудовои
нового, справедливого життя.
Начальник штабу підрозділу,
генерал-майор УРК Валентин
Брильов проаналізував
фінансову діяльність
товариства та запропонував затвердити кошторис
організації, який був прийнятий козаками одноголосно.

процес християнської освіти
і пропонував конкретні
послуги. Його наміри
всіляко підтримав владика
Всеволод.
Про справи козацькі
розповів отаман Горлівського
полку УРК, полковник УРК
Петро Якименко, отаман
Будьоннівського полку УРК
м. Донецька, майор УРК
Володимир Шевцов, полковник УРК Олег Гросов,

На раді відбулася
церемонія посвяти козаків
до лав УРК. Насамкінець
козаки звернулися
до Господа з молитвою та
виконали державний гімн
України.
Валентин БРИЛЬОВ,
начальник штабу
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна»,
генерал-майор УРК

НАКАЗ
№ 373/041 від «24» лютого 2014 р.

Про переведення до діючого резерву
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу УРК та на підставі подання Голови
Адміністрації Гетьмана УРК, Головного отамана УРК у Донбаському регіоні України,
генерал-лейтенанта УРК Столяра Віктора Всеволодовича
НАКАЗУЮ:
1. За порушення Статуту ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та самоусунення
від виконання своїх службових обов’язків і несплату членських внесків виключити з
офіційного реєстру ВГО УРК, розжалувати до рядового козака з забороною носіння
однострою УРК:
генерал-майора УРК Гурницького Петра Григоровича,
генерал-майора УРК Павлишина Володимира Михайловича,
полковника УРК Салацького Миколу Івановича,
полковника УРК Белякова Віктора Івановича,
полковника УРК Запальського Сергія Анатолійовича,
полковника УРК Пащенка Івана Васильовича,
полковника УРК Масалова Олександра Васильовича,
полковника УРК Лондаренка Олега Володимировича,
полковника УРК Пристенського Віталія Петровича,
полковника УРК Газіна Ігоря Олександровича,
полковника УРК Вороного Віктора Петровича,
полковника УРК Іщенка Геннадія Вікторовича.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу УРК,
маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

БО КОЗАЦТВО –

НЕЗНИЩЕННЕ

Козацтво України ще від сивої давнини мало неабиякий вплив на
історичну долю українського народу.
Упевненість у надзвичайно важливій ролі козацтва в історії
України – це одна з істин, що не викликає сумніву в людей із різними,
навіть протилежними поглядами на політику, ідеологію та історію.
Це та, майже тисячолітня сторінка історії, що об’єднує наше й досі
розколоте суспільство.

Ук р а ї н с ь к е
козацтво попри всі
карколомні та трагічні
повороти історії
Ук р а ї н и з а л и ш и лось незнищенним,
непереможним.
Подолавши численні
гено- та етноциди,
козацтво, мов той
фенікс, оживало
знову й нарешті стало
виявом невмирущості
українського народу,
його нездоланності.
Саме з козацького
середовища вийшла
нова провідна верства,
нова національна
аристократія, нова
інтелігенція, яка взяла
на себе й утвердження
власної державності,
розвиток освіти,
виховання молоді
на засадах духовності
й патріотизму,спорудження та рекон- Анатолій Гончар (у центрі) зі священиками,
с т р у к ц і ю х р а м і в і козаками та берегинями Запорізької області
пам’ятників, будівництво гро- якого — всебічний і гармонійний
мадських споруд, опікування розвиток школярів, ліцеїстів
м и с т е ц т в о м , о р г а н і з а ц і ю і студентів вищих навчальних
громадських заходів, що допо- закладів — молодих патріотів
магають зміцнювати творчі та незалежної Української дерекономічні зв’язки між країнами жави, готових у будь-який
момент стати на захист своєї
світу тощо.
Запорізьке обласне товариство Батьківщини, народу, його своВГО «Українське Реєстрове боди, мови та культури.
То в а р и с т в о м а є т і с н и й
Козацтво», у реєстрі якого нині
налічується близько трьохсот з в ’ я з о к з і с т у д е н т а м и
п’ятдесяти козаків і берегинь, Запорізького національного
у 2013 році зробило чимало університету та Запорізького
технічного національного
добрих справ.
Н а ш е т о в а р и с т в о т і с н о у н і в е р с и т е т у. Р е є с т р о в ц і
співпрацює з іншими козаць- залучають молоде покоління
кими формуваннями регіону: до козацького руху, разом ствоСпілкою козаків Південно- рюють музеї козацької слави
С х і д н о ї Ук р а ї н и « В і й с ь к о тощо.
Реєстрове козацтво
Запорізьке» (верховний отаман
П. І.Заболотний), Запорізьким Запорізької області не стоїть
о б л а с н и м о с е р е д к о м М ГО осторонь і від політичного
«Міжнародний союз козаків» ж и т т я Ук р а ї н и . К о з а к и т а
(отаман І. І. Мороховський), берегині — серед депутатів
З а п о р і з ь к о ю о б л а с н о ю обласних, міських, селищних
федерацією козацького бойового і сільських рад. Ми все тісніше
мистецтва «Спас» (президент інтегруємося в державні структури, є вагомими суб’єктами
Рижов К. А.) та іншими.
Запорізьке обласне козацьке суспільного життя краю.
Для Запорізького реєстрового
товариство ВГО УРК разом із
іншими козацькими форму- козацтва напрями та орієнтири
ваннями та органами місцевого докладання спільних зусиль
в р я д у в а н н я б р а л о у ч а с т ь нині зосереджені на побудові
у різноманітних заходах, що такого суспільства, такої дерпроводились у місті Запоріжжі. жави, де найвищою цінністю,
Ц е й Д е н ь м і с т а , с в я т к у - центром уваги і турботи були б
вання Покрови, різноманітні саме людина, її сім’я, а єдність
спортивно-патріотичні заходи та згуртованість, економічна
тощо. Крім цього проводилися міць і міжнародний авторисемінари з навчання та обміну тет давали б можливість гідно
досвідом діяльності козацьких існувати та динамічно розвиватися сьогодні і бути впевненими
організацій.
Члени УРК взяли активну у майбутньому!
участь у передплаті на газету
Анатолій ГОНЧАР,
«Україна козацька», регулярно
отаман Запорізького
сплачують внески.
обласного товариства УРК,
Для Запорізького товарирадник Гетьмана УРК,
ства УРК вагомою складовою
маршал козацтва,
морального виховання молоді
член-кореспондент НАН України
є військово-патріотичне
м. Запоріжжя
виховання, головна мета

Розкриваємо велич народу твого, Україно,
Бо ще волі вогонь в наших душах таки не погас
В. Ярусь

№ 3-4 (217-218) лютий 2014 р.

5

Гордість УРК

Лікар людських душ

Ігор Козловський

Ігор Анатолійович
Козловський автор багатьох наукових статей і книг з
релігієзнавства, йоги тощо.
Він засновник новітнього
козацького руху в Донбасі,
с т о я в б і л я в и т о к і в В ГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво».
Нагороджений орденом
Св. Володимира УПЦ КП,
Бронзовим, Срібним і
Золотим козацькими хрес т а м и В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво»,
медалями австрійського товариства Альберта Швейцера,
українсько-японської дружби
«Співдружність України та
Японії», лицарським орденом

Нещодавно 60-річний ювілей відзначила дуже шанована
в товаристві українських реєстровців людина – заступник Гетьмана УРК з особового складу, питань релігій та
міжнародних зв’язків, генерал-полковник УРК Ігор Козловський.
Відомий в Україні та світі вчений і громадський діяч, кандидат
історичних наук, президент Центру релігієзнавчих досліджень
та міжнародних стосунків, керівник Донецького обласного
відділення Української асоціації релігієзнавців, президент
Донецької обласної громадської організації «Центр Діскавері»,
керівник Міжнародного центру християнсько-мусульманського
діалогу, дійсний член Донецького відділення НТШ.

Ігор Козловський із блаженнійшим Святославом (Шевчуком)

Королівського братства
Св. Феотонія (Португалія),
Естонського козацького товариства, «20 років незалежності
України», благодійного фонду
« Ук р а ї н с ь к и й м о р с ь к и й
хрест», «Українсько-японської
дружби і співробітництва»,
ювілейною медаллю «10 років
Українського Реєстрового
Козацтва» та іншими
нагородами.
І. Козловський є дійсним
членом Королівського коледжу
дворянства (Португалія) і має
орден цієї почесної організації.
Почесний громадянин штату
Оклахома (США).
Має 3-й дан з карате-до
Академії будо Ніппон
Сейбукан (Японія).
Президент Школи ножового
бою України.
Працює на кафедрі філософії
Донецького національного
технічного університету.

зачіпають найтонші її струни,
і душа починає вигравати
давно забуті мелодії, що лунають у Вічності. Завжди після
розмови з ним складається
враження обдарованості
чимось невиразно важливим, можливо, чимось
таким, що людина шукала
все своє життя. Багато років
і багато разів спостерігала
те незабутнє тихе сяйво, що
починало світитися із самих
глибин людської душі, коли
вона отримувала відповіді
на важкі, часом суперечливі
питання людського буття.
І раптом, одного разу все
зрозуміла — він завжди
поважає в людині Людину і
розмовляє з її вічною частиною, її душею. Саме через це
лише раз поспілкувавшись
з цією людиною і отримавши одну-єдину
відповідь на найболючіше

Ігор Анатолійович
Козловський — це, перш
за все, Людина з великої
літери. Людина дуже скромна
і толерантна, уважна до інших
і вимоглива до себе, надзвичайно тонкої душевної
організації та невичерпної
сили волі, глибоких енциклопедичних знань і неймовірно
відкрита до спілкування, проста й дуже шляхетна. Саме про
таких людей ми кажемо —
велетень духу, справжній
герой, духовний лідер.
Людина надзвичайно обдарована багатьма дарами, але
хочу звернути увагу на один
його талант, одну рису, як
духовної особи — це вміння
говорити просто і ясно
про надзвичайно складні
речі… Його слова зрозумілі
і прозорі, як гірські озера,
вони линуть у душу, минаючи всі внутрішні кордони, і

питання — у людини розправляютьсяся крила
і з’являється змога знову
летіти до своєї мрії, щоб дати
їй життя…
Минали роки, люди йшли
своїми стежками, за власні
обрії, переживали різні
потрясіння, чогось досягали,
щось руйнували, помилялися, ставали героями… Але
навіть через прірву років,
сповнених різноманіттям
буденних справ, особистих
звершень і героїчних вчинків
вони знаходили цю Людину
і щиро дякували… За ту розмову, в якій вони отримали ту
саму відповідь, що допомогла
прокинутися і розплющити
очі їхній душі. Бо це Людина,
яка вміє лікувати душі…
Леся СКУБКО,
м. Донецьк

Козацька педагогіка

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

Наприкінці лютого в дошкільному навчальному закладі № 166 «Діоскурія», що в селищі
Сартана на Донеччині, очолюваному берегинею, полковником УРК Євгенією Єрмоленко,
відбувся міський семінар-практикум із духовно-патріотичного виховання молоді, у якому
взяли участь керівники восьми шкіл освітнього округу, завідувачі дошкільних установ,
представники науково-методичного центру, кафедри дошкільного виховання Маріупольського
гуманітарного університету, представники Українського Реєстрового Козацтва, голова
Сартанської селищної ради, вихованці дитячого навчального закладу № 166 та їхні батьки.

Тема заходу «Батьківщина в
нас міцна, захищає світ вона» як
ніколи актуальна у ці неспокійні
для всієї України дні. Дитячі
виступи ж випромінювали
світло, тепло й надію на щасливе майбутнє. Основна мета
семінару – популяризація
форм і методів виховання, що
сприяють прищепленню дітям
духовно-патріотичних почуттів,
учать поваги до свого народу.

Маленькі козачата й
лелі є членами дитячої
козацької республіки, що діє
на базі закладу під патронатом місцевого осередку
Українського Реєстрового
Козацтва. Дітки подарували
присутнім «Полонез» і музичну
композицію «Синий платочек». У дорослих мимоволі
наверталися сльози на очі
від акторської майстерності

дітлахів. У фіналі свята прозвучала пісня «Розкажи мені
про Україну», яку підхопив
весь зал. Дітки отримали задоволення від участі у святі,
відчуваючи гордість за Україну.
А серця педагогів, батьків і
гостей переповнювала радість
за талановитих дітей.
У фойє дитячого садка
були представлені тематичні
виставки дитячої творчості

Вихованці дитячої козацької республіки «Діоскурія» танцюють полонез

Педагоги «Діоскурії» – берегині Українського Реєстрового Козацтва

на тему: «Ми – України
надія нова», «Скарбниця
народної мудрості», виставкапрезентація з досвіду роботи
педагогів ДНЗ № 166 з
духовно-патріотичного виховання на основі козацтва.
Присутні познайомилися
з сімейними реліквіями:
вишитими картинами, серветками, оберегами, вишивкою
бісером, а також переглянули
виконані спільно з батьками
творчі роботи дітей.
Зі словами подяки на адресу
берегинь і козачат дитячого
куреня «Діоскурія» виступив
заступник наказного гетьмана
УРК, генерал-полковник УРК
Алій Затолокін. Він відзначив
високий рівень підготовки
дітей і висловив слова подяки
берегиням за виховання козачат у духовно - патріотичному
напрямку, а також прищеплення їм толерантності,
любові до ближнього та
гуманного ставлення до всього
живого на землі.

Яке ж свято без подарунків!
Діти отримали довгоочікувані
солодощі та новенькі комплекти козацьких одностроїв.
Маленьких козачат привітав
отаман Гетьманської козацької
дивізії ім. генерала армії УРК
В. Муравйова, генерал-майор
УРК Володимир Кір’яков,
який повідомив, що костюми
козачатам пошиті до свята й
оплачені коштом адміністрації
цього козацького підрозділу.
Високу оцінку роботи
дитячого козацького куреня
«Діоскурія» дав селищний
голова Сартани Дмитро
Махсма, щиро подякувавши
педагогічному та дитячому
колективам ДНЗ № 166.
Яскраве свято, яке, до речі,
транслювала телекомпанія
МТВ, на думку багат ь о х п р и с у т н і х , н а д о вго
запам’ятається дітям і
дорослим.
Прес-служба УРК
м. Маріуполь

Господь великий, незбагненний, у повноту благословення,
Виводить нас із темноти, зовучи лагідно: «Де ти?»
О. Дунаєв
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Будинок священика біля
церкви ми знайшли швидко,
бо, де знаходиться церква,
у селі знають усі. Отець Кіндрат
прийняв нас у приміщенні
хрестильні. Перед початком
розмови голосно, гучним голосом прочитав молитву. Потім
пригощав кавою з пряниками.
Релігія та духовність

хатинці з піччю і маленькою
верандою. До неї примикав сарайчик для худобини.
Навкруги ліс, а в ньому —
гриби, хоч косою коси, ягоди,
горіхи. У селі були школа і
лікарня, там батько працював
господарником. «Безтурботне
дитинство, — згадує отець
Кіндрат. — Проте ніяких
розкошів. Білий хліб,

Побачивши, що хлопчик
повертається з милостинею
(місцеві жителі давали, хто
що міг із продуктів), поліцаї
повірили йому і стали випускати. Так він урятував і
своїх, та й інших від голодної
смерті. Тих, хто намагався
піти з табору потайки,
розстрілювали або цькували
собаками. Так родина дожила

Найбільше зло,

що віра в Бога ослабла

залишив запит на пошуки.
І 1945-го року отримав
відповідь, що на той момент
його дружина й діти перебувають у Кемеровській області.
Там уся сім’я після закінчення
війни і зібралася разом.
У післявоєнні роки діти
закінчили школу, середні
та вищі навчальні заклади.
Кіндрат отримав спочатку

1989 року, після виходу
на пенсію, Кіндрата Івановича
постригли в диякони. А вісім
років тому він почав служити священиком. Розумів
усю міру відповідальності,
покладену на себе, адже
йшлося про душі людські. Але
не міг не виконати заповіту
батьківського, а також
усвідомлював, що всі передані

Про старообрядницького священика, отця Кіндрата мені розповіли козаки Бессарабського полку
Українського Реєстрового Козацтва. Він - настоятель церкви Введення Пресвятої Богородиці в Храм
у селі Нова Некрасівка, де зазвичай відбувається урочисте прийняття присяги. У грудні командир
Бессарабського полку УРК, капітан Денис Шевченко вручив священику орден «Золотий козацький хрест» І ступеня. «Ви не уявляєте, яка це людина і яка в нього цікава доля», – заінтригували
мене козаки. І ось нещодавно я разом із начальником штабу Бессарабського полку УРК, Мариною
Берветовою вирушила до Нової Некрасівки.
Н а о б л и ч ч і 8 1 - р і ч н о г о як у нас його звали «ситний», до весни. А потім — товарний
б а т ю ш к и л і т о п и с ус ь о г о скуштували лише в 1937 році. вагон і шлях на Німеччину. Отець Кіндрат (у центрі) з отаманом реєстровців Одещини Сергієм
пережитого. Високе чоло, Б а т ь к о п р и в і з й о г о н а м Правда, десь у Польщі потяг Бельдієвим (праворуч) та майором УРК Валерієм Орленком
правильні риси обличчя. на гостинець із районного цен- зупинився, і людей розібрали д и п л о м п р о з а к і н ч е н н я й о м у б а т ь к о м з н а н н я ,
В очах і суворість, і піднесена тру Сичівка. До самих «білих на роботу жителі навколишніх Ростовського авіаційного необхідні людям. Батьки
радість, і біль. Усі ці почуття мух» бігали в трусах, босоніж. хуторів. Діти пасли худобу, т е х н і к у м у, а п о т і м — привчили Кіндрата трудизмінюються під час згадки А зими були суворі. Снігом а мама з тіткою виконували Вінницького педагогічного тися. Навіть під час навчання
свого довгого життя. І лише заносило по самий димар нашу різну роботу по господарству. інституту. До речі, вищу в технікумі, приїжджаючи
посмішка відкриває істинний маленьку хатинку». Ось так і За статусом своїм вони були освіту здобули всі п’ятеро на канікули до батьків, він
образ душі — вона світла і жили до війни. Батька з най- рабами, але це було все одно дітей родини. Між технічною не відпочивав, а допомагав
перших днів забрали на фронт, краще, ніж життя в таборі та гуманітарною стежками по господарству, заготовляв
щира, як у немовляти.
Кіндрат вибрав останню. корм для худоби. Уже праУ священики отець Кіндрат мати залишилася з п’ятьма смерті.
У 1943-му році, коли стали До моменту вступу до інституту цюючи вчителем, не знав,
був висвячений 1997 року маленькими дітьми на руках.
П і д ч а с о к у п а ц і ї с е л о з’являтися новини про пере- був першорозрядником із що таке відпочинок під час
і направлений до нашого
Б е с с а р а б с ь к о г о с е л а Клин, у якому жила родина могу Червоної армії, мама велоспорту, у виші виконав довгої літньої відпустки.
на службу. На той момент Кляузова, згоріло, і лише п о т а й к и з і б р а л а у т р ь о х норматив майстра спорту. Саме Треба було забезпечувати
Кіндрату Кляузову випов- їхня хатинка дивом уціліла: хуторах свою сім’ю і виру- тут він зустрів і покохав свою сім’ю, і Кіндрат Іванович
нилося 64 роки. Родом із будиночок устигли врятувати. шила назустріч наступаючим майбутню дружину, Агнію, будував дачні будиночки. І
російської Смоленщини, про- Більша частина населення радянським військам. Ішли першорозрядницю з волейболу. у своїй місії священнослужиживши більшу частину життя села намагалася відступити пішки, зупинялися у церквах, Свою молодість отець Кіндрат теля він трудиться невпинно.
у Вінниці, він зумів полюбити р а з о м і з р а д я н с ь к и м и підкріплювалися і йшли далі. вважає щасливою: «Гарний був Необхідно було відновити
і цю, нову для себе, землю. військами, проте їх наздог- І так — до звільнення цих час, — згадує він. — Я, як спор- церкву, побудовану ще 1908-го
року, зібрали кошти, употериторій нашими солдатами… тсмен, об’їздив весь Союз».
«Придунав’я — край, де старо- нали фашисти…
рядкували цвинтарі. Отець
обрядництво збереглося, як
Кіндрат показує нам нові приніде, — говорить у одній зі
будови до храму — трапезну,
своїх проповідей священик. —
кімнату для паломників,
Тільки в Одеській області
проскурниці, кімнату для хребільше дванадцяти храмів,
щення. Серед багатьох своїх
тому християни, які мешкадуховних чад знайшов свяють у цих місцях, повинні
щеник однодумців, — люди
знати, хто є хто!» Священиком
допомагають храму по змозі.
він став за заповітом свого
Довгі роки він сам усю свою
батька, також старообрядпенсію витрачав на храмові
ницького священика, який
потреби.
заповів одному зі своїх синів
Але головне, напевно, що
продовжити цю місію. Адже
вдалося зробити священику
і його батько, Кіндратів дід,
своїм служінням у Новій
теж був священиком. І троє
Некрасівці — це змінити
батькових братів служили
ставлення людей до церкви,
в церкві і були розстріляні
до віри. Найбільше, на його
в роки довоєнних репресій. Як
думку, зло сьогодні — те,
було не послухатися заповіту
що віра в Бога ослабла. Він
батьківського, якого Кіндрат
учить людей виконувати
Іванович не тільки щиро повазаповіді Божі. Раніше під час
жав, але й гаряче любив за те,
поминального обіду після
що той усе своє нелегке життя
похорону була традиція вживласним прикладом показував
вати алкоголь. Отець Кіндрат
синам, якою повинна бути
зумів її побороти. «І з палінням
справжня людина!
боремося, — розповідає свяСаме батьківський приклад і
тий отець. — П е р е к о н у ю
глибока щира віра в Бога стали
чоловіків бороду носити
визначальними у становленні
за образом і подобою
Кіндрата як особистості. Під час храмового свята на подвір’ї церкви Пресвятої Богородиці у селі Нова Некрасівка
Працював Кіндрат Іванович Божою».
Господь допоміг вибратися
…Після довгих поневірянь
Збережи, Господи, нас і дітей
Священик переніс два
наших від того, що пережив Кляузови опинилися в таборі з пекла і батькові великого за фахом: тридцять років віддав
він, його родина і всі покоління смерті в Білоруському місті сімейства. Іван Кляузов був педагогіці, викладав біологію, інфаркти й операцію на серці.
людей, які пройшли війну… Слуцьку. Сім’я дивом вижила. важко поранений у червні анатомію й фізкультуру, пра- «Живу з пружинками в серці
Все, побачене дитиною в пеклі Коли від голоду почався 1 9 4 2 р о к у п і д Л ь г о в о м цював в училищі зв’язку, і славлю Господа. Мене іноді
війни, отець Кіндрат через повальний мор, восьмирічний у В о р о н е з ь к і й о б л а с т і . а о с т а н н і 8 р о к і в п е р е д питають, чи сам я вірую
багато років описав у своїх Кіндрат знайшов спосіб, як У госпіталі йому запропону- пенсією — у школі-інтернаті. в Бога. Пережити все, що
мемуарах «Поговори зі мною, урятувати себе і своїх рідних. вали ампутацію ноги, від чого Дітей любив, і вони його теж. я описав, і не вірити, було би
Він ішов на прохідну, читав він відмовився. І, як виявилося, Готував їх до спартакіад, ходив блюзнірством», — говорить
тату».
Н а р о д и в с я н а ш г е р о й «Отче наш» і просив поліцая не даремно. Йому вдалося у походи… Рідних дітей у них мудрий старець.
на Смоленщині 1933 року. в и п ус т и т и й о г о з а м е ж і стати на ноги, і після виписки народилося троє, двоє синів і
Наталія МИХАЙЛОВА,
Жили скромно — у сільській табору, за милостинею. І ста- батько вирушив на пошуки дочка. Усі вивчилися, здобули
Одеська область
однокімнатній дерев’яній лося диво — його випустили. своєї родини. Поїхав у Москву, вищу освіту…
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Молитва – це розмова людини з Богом
і Бога з людиною
А. Шевченко
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.Початок
у №№ 5–24 за 2013 рік
і 1–2 за 2014 рік)
Глава 5

МОЛИТВА

Молитва — это обращение
человека к Богу по инициативе
человека. Бог может ответить
на молитву очень быстро,
но в основном — Он отвечает
на молитву через какое-то
время. Бог хочет убедиться,
насколько через сердце человека прошла эта молитва
и насколько его просьба, если
Он ее исполнит, пойдет человеку во благо, и какое влияние
это окажет на развитие всей
человеческой цивилизации.
Господь, прости меня в этот
Святой вечер, в который
родился Твой Сын на Земле
среди людей, которых Ты
любишь, всегда будешь любить
и указывать им путь к Вечной
жизни, жизни, наполненной
любовью. Прости всех людей
Земли, всех, ради кого Ты
страдал на кресте и страдаешь
сейчас, прощая наши нехорошие поступки. Господь,
как Ты когда-то Сам сказал,
наши грехи от юности нашей.
Помоги нам понять, что есть
добро и что есть зло. Для Тебя
все люди живые, и ты видишь
сердце каждого из нас, какие
мы, поэтому нам помогаешь
и любишь. Самое большое для
меня Твое наказание — это
когда отворачиваешь от меня
Свое лицо. Без Тебя утрачивается смысл жизни.
Иисус Христос был на Земле
и видел, сколько есть искушений, стремящихся увести
человека от Тебя, Он, как и мы,
часто находился под влиянием
темных сил. Когда-то Он сказал
Своим ученикам: «Доколе буду
с вами? Доколе буду терпеть
вас?» (Мф. 17, 17) Но это были
минуты беспокойства и неуверенности. Иисус Христос
победил эти дьявольские силы,
и сейчас Он — рядом с Тобой.
Много людей тоже хотят быть
рядом с Тобой, помоги нам
в этом. Большинство из нас,
Твоих детей, желает приносить Тебе только радость, как
желают приносить радость
дети своим земным родителям.
Помоги нам.
Дай нам много веры, дай
нам безмерную любовь, дай
разум, дай нам возможность
выполнить все Твои задачи,
помоги нам в этом. Ты обещал, если человек обращается
к Тебе с открытым сердцем, Ты
ему обязательно поможешь
найти путь к Тебе и получить
Твою любовь. Господь, дай
любовь тем людям, которые
Тебя еще не знают и бесчестят
Тебя, а многие и не хотят Тебя
знать. Я надеюсь, что Твоя
любовь поможет им стать
лучше. Ты их простишь, как
уже простил миллиарды людей
на Земле. Господь Бог, помоги
мне и всем нам, современным
людям, быть более духовными
и любящими, укрепи нашу
веру и надежду на лучшее
будущее. Прошу Тебя всегда
оказывать мне помощь, если

то, что я делаю и как живу,
совпадает с Твоими планами
относительно меня. Если
сознательно или подсознательно я выбрал путь, который
не ведет к Тебе, то прошу мне
в этом не помогать.
Человек, обратившийся
в молитве к Богу, желает,
чтобы эта молитва к Нему
дошла и чтобы Бог ее услышал,
поэтому он четко должен определиться с адресатом, то есть
по какому адресу и кому предназначена его молитва.

«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим»
(Исх. 20, 3). В Исламе упоминается 99 имен Бога. Понятно,
почему во время молитвы мы
должны определиться, кому
эта молитва адресована.
Людям, признающим
Христа как своего спасителя,
умершего и воскресшего для
каждого из них, Бог дал возможность обратиться к Нему
через Своего Сына: «… никто
не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин. 14, 6). Мы

Если человек не определился
с адресатом и не известно
к кому обратился, сказал
в никуда, маловероятно, что
его молитва дойдет к Богу.
Ведь слово «Бог» имеет много
значений. Под «Богом» можно
подразумевать бога войны,
бога солнца, бога урожая,
древнегреческого бога Зевса
и еще сотни языческих богов,
для некоторых бог есть дьявол. Поэтому очень важно
определиться, к какому
богу мы обращаемся. Как
известно, в настоящее время
еще многие люди обращаются
с молитвой именно к этим
языческим богам. Если человек с какой-нибудь просьбой
обращается к Богу, а Бога при
этом воспринимает как идола
в жертвенной скульптуре или
икону, которых сейчас так
много в храмах, то эта молитва
направится к этому идолу или
безжизненной иконе.
В заповедях Ветхого Завета
Господь передал людям приказ, а не пожелание, как
это некоторые понимают:
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи
им, ибо Я Господь, Бог твой…»
(Исх. 20, 4–5).
Бог нам сообщил, что Его
невозможно постичь только
лишь человеческим разумом,
нарисовать его изображение
или создать скульптуру. Через
Библию и Коран Он передал нам Свои имена и адрес,
на который мы можем направить свою молитву: «Творец
духовной и материальной Вселенной», «Жизнь»,
«Истина», «Любовь», «Мой
Создатель», «Господь Бог»,
«Отец», «Яхве», «Саваоф»,
«Иегова», «Аллах» и др.

имеем возможность обратиться непосредственно
к Иисусу Христу.
По мнению автора, создание изображений Иисуса
Христа, который реально жил
на земле, проповедовал, страдал и был распят на кресте,
возможно, поскольку многие
люди его видели и могли написать картину с Его образом.
Но в данном случае мы поклоняемся не образу на дереве
или бумаге. Как фотографии
ушедших из жизни близких
нам людей помогают нам
вспомнить прошлое, так и изображения Иисуса Христа, Его
матери Марии помогают нам
осуществлять духовное общение с Богом и Его Сыном.
В этом случае мы не создаем
себе кумира, не поклоняемся мертвому изображению,
а возносим наши молитвы,
обращаемся и поклоняемся
непосредственно Богу Отцу
или Его Сыну, а не картинам
с их изображениями.
Глава 6

научные изыскания. Во время
археологических раскопок
было найдено старое русло
реки Иордан, место крещения
Иисуса и дорога, по которой люди шли на крещение
к Иоанну Крестителю. На этом
месте когда-то был построен
храм, от которого ныне остался
только фундамент.
Людей, живущих в разных
странах и желающих посетить место крещения Иисуса
и самим там окреститься,
много, но, к сожалению,
это могут осуществить лишь
немногие. Сегодня это место
находится на границе между
Иорданией и Израилем.
Граница, которая проходит по одному берегу реки
Иордан, охраняется пограничниками-мусульманами,
а с другой стороны — пограничниками-иудеями. Река
Иордан является естественной
границей между государством
Иордания и государством
Израиль. Эта историческая
река должна объединять
разные народы, но сегодня
она их, к сожалению, разъединяет. Когда человек только
начинает искать свой путь
в жизни, у него возникает
желание увидеть путь Иисуса
Христа: от места Его крещения
до самой Голгофы. Господь, Ты
желал бы, чтобы Твое творение — человек — оставил свой
след на Земле в добрых делах,
в своих учениках, в положительных результатах своей
творческой деятельности. Как
известно из священных книг,
Ты благодарен тем людям,

Мухаммада, путь Будды.
Ты однажды сказал, что каждому человеку Ты определил
свой собственный путь к Тебе
и что ни у одного человека
на Земле этот путь не повторяется. Опыт общения с людьми,
которые уже нашли свой путь
и идут им к Тебе, вселяет уверенность других людей, наших
братьев и сестер, что этот путь
существует и, при желании,
каждый человек может его
найти. В одном из святейших
мест Земли, возле нынешнего
русла реки Иордан, наиболее сильно ощущается Твое,
Господь, присутствие, появляется чувство, что все мы — Твои
дети, независимо от того, кто
мы — христиане, мусульмане,
иудеи, буддисты… В этом месте
было положено начало трем
основным мировым монотеистическим религиям, к которым
принадлежит подавляющее
большинство людей современной Земли, — это Иудаизм,
Христианство и Ислам. Все эти
религии исповедуют единобожие. И все они имеют общее
название — авраамические, так
как начало их существованию
положил Авраам.
Ты позволил на этой Святой
земле родиться этим трем
монотеистическим религиям,
видимо, для того, чтобы мы
скорее поняли Твою любовь
и Твою мудрость. Для Тебя
не имеет большого значения, каким путем человек
идет к Тебе — через Иудаизм,
Христианство, Ислам или
другие религии. Путь к Тебе
может также лежать через

которые с Твоей помощью
уже нашли свой собственный путь к Тебе и помогают
своим братьям и сестрам также
найти этот путь к Тебе. Для
реализации этого Ты показал человечеству множество
дорог, по которым можно
идти к Тебе: это истина, жизнь
и любовь Иисуса Христа, путь

пустыню или джунгли, в которых живут люди, которые
не знают о существовании
вообще какой-либо религии,
эти люди — тоже Твои дети.

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ
6.1 КТО ЕСТЬ ПУТЬ?
Для того чтобы я открыл
Тебе, Господь, свои чувства
и понял, кто есть путь, Ты
привел меня на реку Иордан,
в то самое место, где Иисус
Христос был крещен Иоанном
Крестителем. В этом святом
месте особенно ярко ощущается присутствие Твоего
Духа. Место, где в реке
Иордан, был крещен Иисус,
находится на территории
современной мусульманской
Иордании. Ты позволил христианам и мусульманам вместе
возродить христианские святыни и восстановить дорогу,
по которой Твой Сын подошел
к месту Крещения. Ученые при
участии духовенства провели

(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Від Чорного моря й до синіх Карпат –
Одна нероздільна родина!
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Під пильним поглядом

Небесної сотні
Козаки Окремої Чорнобильської дивізії Українського Реєстрового Козацтва «Україна»
на Майдані біля намету Донецької області в переддень нападу силовиків 10 січня 2014 р.

Розмову про козаків хотілося б
розпочати із доброго, проте важливо
сказати і про таке – тримісячні події
протистоянь на майданах у різних
регіонах України показали, що собою
представляють козацькі організації,
яку політику сповідують і яких
принципів дотримуються. Зокрема
на сході та півдні України ревними
захисниками злочинної (а це невдовзі
доведуть справедливі суди) влади
зарекомендували себе представники
Донського козацтва, антиукраїнські
козацькі угрупування на Кримському
півострові, Луганщині, Донеччині.
Закликаючи до недопущення
відвертого протистояння та братовбивства, чітку позицію зайняла козацька
старшина Українського Реєстрового
Козацтва. Добре знаючи настрої
козаків у регіонах, вони закликали
йти на Майдан за покликом серця, не
зі зброєю, а зі словом Божим, зернами
добра і правди. Гетьман УРК Анатолій
Шевченко позицію українських
реєстровців висловив у зверненні до

Особливо хочеться відзначити тих,
хто кожного дня чатував на барикадах, ніс оборону Майдану. Серед
них підполковник УРК Василь
Володимирович Вовченко. Навіть
свій день народження пан Василь
відсвяткував у серці української
столиці. Того дня бойові побратими
й подруги приготували для іменника
оригінальний торт, салати та бутерброди. По-козацьки скромно, але
гідно, в польовому таборі, в паузі між
чергуваннями на барикадах. Саме за
обідом козака Вовченка побратими
обрали своїм польовим отаманом. За це
випили по чарці… соку, бо на Майдані
сухий закон.
Бійці Українського Реєстрового
Козацтва стоять на Євромайдані з
перших днів. «Наше завдання полягає
в тому, щоб ні за яких умов не постраждали мирні люди. Більшість реєстрових

Серед захисників Майдану було
багато козаків Лисянського козацького полку Черкаського обласного
товариства УРК Олександр Вельбівець
і Андрій Вознюк, влучним словом
надихали революціонерів відомі
письменники Василь Шкляр і Роман
Коваль, кобзар Тарас Силенко. Як
завжди не лишилися осторонь подій
козаки Окремої Чорнобильської
дивізії УРК «Україна»: підполковник
УРК Олександр Луцик, капітан
УРК Геннадій Галицький, священик, полковник УРК, отець Сергій
(Фомін), генерал-лейтенант УРК
Василь Лабунін, генерал-майор
УРК Валентин Брильов, полковник
УРК Віктор Тупілко з Донецька,
полковники УРК Василь Кухарук і
Олександр Якушев, берегиня УРК
Ніна Кухарук, підполковник УРК
Олександр Іванченко, майор УРК
Іван Подолянець, капітан УРК
Григорій Гривковський, лейтенант
УРК Михайло Шелудченко, сержант
УРК Вадим Іванченко з Києва.
Серед активних учасників революції
козаки Івано-Франківського
обласного товариства УРК, а саме
реєстровці міського товариства УРК

Майдану та народу України («УК»,
№☻1-2), чимало козацьких очільників
проголошували свої погляди на майданах у всіх регіонах України та з головної
сцени у Києві. Кожен козак та берегиня
знаходили себе у непростій системі
морального виміру. Хтось боровся за
честь і гідність народу, а хтось захищав
владу. Розсудить Бог, а належну оцінку
дадуть історія та нащадки.
Майже в кожному місті чи містечку
майданували реєстрові козаки
й берегині. На поклик київського
Євромайдану з перших днів протистояння відгукнулася не одна сотня
реєстровців з усіх областей України.
Хтось приїхав на Майдан із першого
дня його стояння, багато реєстровців
навідувалися туди періодично, більшісь
козаків і їхні родини підтримували
новітню Київську Січ матеріально:
збирали і відправляли одяг, харчі, медикаменти, допомагали грішми. А ще –
молилися. Не за повалення режиму і
нових лідерів, а за гідне життя громадян
у своїй країні.
Майданівці з Чернігівщини під час відпочинку в будівлі Київської міської державної
адміністрації читають «Україну козацьку»

Українські реєстрові козаки – надійна опора євромайданівців
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козаків, які несуть охорону Майдану –
колишні офіцери збройних сил, багато
з них побувало в гарячих точках. Але всі
сподіваються, що не доведеться задіяти
військові навички на барикадах», – ще
до початку бойових дій розповідав
отаман Святошинського полку УРК,
майор УРК Андрій Моісеєнко.
Серед тих, хто з перших днів стояв
на Майдані – козаки Вінницького
обласного товариства УРК: отаман 4
сотні Василь Любуня, його заступник,
згаданий вище Василь Вовченко, козак
полку імені Богуна Максим Шимко
(загинув від кулі снайпера), генералмайор УРК Олександр Геркалюк,
полковники УРК Олексій Гамарник,
Андрій Герасимчук зі своїми козаками,
майор УРК Іван Лученко, полковник
УРК Віталій Пампушко, майор УРК
Степан Кравчук, полковник УРК
Микола Гайдура, Микола Оліниченко,
очільник реєстровців Вінниччини,
генерал-лейтенант УРК Микола
Крижанівський.

(отамани-полковники УРК Василь
Перетичка, Олег Полівчак, генерал-майор УРК Василь Гречаник),
сотня Богородчанського товариства
УРК на чолі з Михайлом Крулем,
Лисецького районного товариства
УРК, Калуського районного товариства УРК (отаман Василь Мельник),
Коломийського районного осередку
УРК (отаман Володимир Змага) та
багато інших козаків із усіх регіонів
нашої країни.
Усім своїм побратимам, які ризикували здоров’ям і життям за краще
майбутнє нашої країни, від багатотисячного товариства українських
реєстровців наше козацьке:
Слава! Слава! Слава!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото Антона Бобиря
та журналу «Обозреватель»

Без хамства, без рабства й насилля…
Одна самостійна Вкраїна
З повстанської пісні
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Козацькі герої

Євромайдану

У Києві, на майдані Незалежності
з’явилися барикади живих квітів.
Сотні тисяч людей постійно йдуть
сюди, щоб віддати пошану Героям,
загиблим від куль снайперів. Скорботні
обличчя, сльози, лампадки біля
спаленого БТРа там, де падали в бою
тепер уже воїни Небесної сотні, і
квіти, квіти, квіти. Вони лягають
на бруківку, головну зброю повстанців,
на капоти водометів, що їх кинули
проти мирних демонстрантів, уздовж
усієї Інститутської, де загинуло кілька
десятків сміливців, на барикади. Із-під
червоних гвоздик і жовтих тюльпанів,
із-під троянд уже не видно ні мішків
із піском, ні дерев’яних щитів, якими
намагались захищатися люди.
Зі сцени лине улюблена пісня
Михайла Жизневського, якого ще
в січні проводжали звідси в останню
путь — «Плине кача…» і слова прощання
з героями. Кожного із 82‑х відспівували
на Майдані. Тризни проходили й там,
де падали люди, біля наметів сотень,
у яких служили хлопці.
Про події 18 і 19 лютого, коли у центрі
столиці горіла земля і свистіли кулі, як
на справжній війні, розповідає козак
Іллінецького районного товариства
ВГО УРК Василь Володимирович
Вовченко, який на барикадах з перших
днів протестів. Своєю громадянською
позицією він отримав довіру серед
козацьких побратимів легендарної
4‑ої сотні Євромайдану на чолі з
Владиславом Клешнею. Там більше
трьохсот козаків із різних козацьких товариств України. Є відомі
особистості, письменник, президент
клубу «Холодний Яр» Роман Коваль,
козак-бандурист Тарас Силенко,
святошинські реєстровці м. Києва,
лисянські козаки та багато інших
патріотів України.
Свою оборонну споруду на розі
вулиць Хрещатик та Городецького
вони назвали «Козацький редут».
Очолюваний командиром
В. В. Вовченком загін із 30 козаків
більше 90 днів там несе свою варту.
Найбільш відомий серед них козак
Михайло Гаврилюк, який навіть під
тортурами не схилив свою голову, бо це
була революція Національної гідності.
Лише у мирні дні протистояння під

час Народного віче вони затримали
до 24 злодіїв, які намагались поживитися на Майдані. А що говорити
про гарячі дні протистояння. Разом із
козаками був і генерал-лейтенант УРК
Василь Васильович Вовченко, який
19 січня, отримавши удар від розриву
світлошумової гранати та сльозоточивого газу, впав на землю, але був винесений своїм земляком-однофамільцем
у безпечне місце.
Разом реєстровці несуть квіти
до своєї «висотки», що на вулиці
Інститутській. Тут, на пагорбі, точився
справжній бій. Хлопців на їхніх очах
косив снайпер, ще одного реєстровця
Михайла Медвецького поранило
в руку. Генерал В. В. Вовченко від
розриву гранати отримав травму ноги.
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Разом із ними вперед ішли тисячі
майданівців. У ніч на 19‑те їх було
щонайменше п’ять тисяч, наступного
дня — разів у чотири більше. Той, хто
стріляв і хто віддавав злочинні накази
вбивати неозброєних людей, розраховували на інше. Думали, певно, покладемо, покалічимо кількох, а решта
розбіжаться самі.

Тривожна ніч на Інститутській. 9 січня, 2014 року

Як тут не згадати слова найвідомішого
лисянського козака, письменника
Василя Шкляра: «Воля тверда як меч,
або вона є, або тебе нема». Воля цих
людей служити чи вмерти за Україну є
незламною, а тому український народ
є непереможним.
Страшно було, коли зі сцени оголошували: п’ятеро вбитих, десятеро.
Потім побачив, як поруч упав чоловік.
І тоді не стало страху тільки одне
розумів — уперед.

Підполковник УРК Олександр Луцик підтримує тепло в наметі Донецької області
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На центральній сцені Євромайдану в Києві виступає отаман Чорнобильської дивізії
Українського Реєстрового Козацтва «Україна» Василь Лабунін

Не розбіглися, вистояли, перемогли.
Зараз Василь Васильович зрозумів, що
ми перемогли смерть. Ми нація, яка
перемогла смерть. Ми — безсмертна
нація.
За майбутнє заплачено дорогою
ціною. Життями тих, хто тепер
у Небесній сотні. Про велику ціну
говорив Святійший патріарх Філарет,
який зі сцени закликав розширювати
територію Майдану, як територію
добра. «Треба щиро молитися до Отця
Небесного, до всіх покровителів Києва,
щоб у серцях наших запалала любов.
Ми повинні подякувати Всевишньому
за те, що він побачив нашу жертовність
і допоміг перемогти». Глава УПЦ КП
сказав: «Де ненависть, там немає Бога.
А де немає Бога, немає і перемоги.
Щоб перемогти, треба любити одне
одного, любити тих, хто віддав своє
життя за друзів, за Україну». Майдан
підтримував предстоятеля церкви аплодисментами, вигуками «Слава», «Герої
не вмирають» і «Дякуємо». На його
заклик до об’єднання Української
православної церкви в єдину і помісну,
сто тисяч голосів відповіли «Єдність,
єдність, єдність!».
Отаман, як, до речі, і ті, хто стояв
у найтяжчі дні на барикадах, переконаний, що народові допомагав сам
Бог. А тому девіз ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво «Бог – Народ –
Україна» є життєствердним. Наша
козацька місія єднати Український
народ, який є міцним фундаментом
нашої державності, та розбудовувати
громадянське суспільство.

Коли на Водохреща на Грушевського
запалили шини, щоб димом прикрити
мітингувальників від снайперів, котрі
вбили Сергія Нігояна і Михайла
Жизневського, вітер подув у бік
спецпризначенців і труїв їх кілька
днів, — розповідає отаман. — Так було
й тоді, коли палав Майдан. А пригадайте цьогорічні зимові заметілі, сніг
випав саме тоді, коли треба було будувати барикади, — іншого матеріалу
в революціонерів не було. А ще треба
зазначити, що диктатура впала тоді,
коли синод УПЦ КП закликав паству
більше не молитися за владу.
Уп р о д о в ж ц і л о г о д н я « г о л о с
Майдану» Євген Нищук зі сцени
повідомляв про благодійні пожертвування, що постійно надходили із
різних країн та від наших громадян
для родин загиблих і поранених.
Знайшлася й людина, яка зголосилася
власним коштом збудувати пам’ятник
героям на Інститутській. Активісти
пропонують цю вулицю перейменувати
на честь воїнів Небесної сотні, зробити
її вільною від руху транспорту, заборонити на Майдані, де пролилася кров,
проведення розважальних заходів.
А ще всі, хто був того дня біля барикад, разом поклялися: ніколи і ніякій
владі не давати хабарів, не продавати
свій голос на виборах і завжди одстоювати національні інтереси своєї країни.
На Майдан вклонитися героям
п р и ї х а в і е к с - п р е з и д е н т Гр у з і ї
Михайло Саакашвілі, який сказав:
«Ви написали історію, змінили світ.
Ви перевершили всі мої очікування,
всі мої мрії. Ви дали урок усьому світу.
Хочу стати перед вами на коліна.
Особливо перед Небесною сотнею
героїв, які принесли себе в жертву.
Вони мученики не лише за волю
України — вони борці за свободу всіх
нас». «Серце Європи не в Брюсселі,
не в Берліні, серце Європи б’ється
в Києві. Доля вирішується в Україні.
На цьому Майдані ви здивували весь
світ. Здивуйте нас ще один раз: побудуйте вільну та успішну Україну».
Із витоків козацтва і до сьогоднішнього дня, а вочевидь, і на майбутнє,
життя українців — «мертвих, і живих,
і ненароджених», усієї нації з її минулим, сучасним і майбутнім — було,
є і, поза сумнівом, буде нерозривно
пов’язане з козацтвом. Це та сторінка
історії, яка інтегрує, об’єднує наше
й досі розколоте суспільство. А наш
Майдан — Новітня Січ, є і завжди
буде козацьким форпостом захисту української державності, як
найвищої національної мети і цінності
українського народу.
Олександр ГАВРИЛЮК,
радник отамана Черкаського
обласного товариства УРК,
полковник УРК,
смт. Лисянка,
Черкаська область
Фото Антона Бобиря

Ми проростем у суверенну еру!
Нас більше й більше сонце впізнає
Д. Шупта
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Не по-козацьки

В осередках УРК

КОЗАЦЬКИМИ ШЛЯХАМИ

За сприяння козаків Димитровського міського осередку Українського Реєстрового
Козацтва 16 січня у стінах загальноосвітньої школи-інтернату м. Димитрового,
що на Донеччині, відбувся літературний вечір-зустріч вихованців 9 класу із
поетом Ігорем Масловим, на якому були присутні отаман Димитровського полку,
полковник УРК Олександр Ємельянов, начальник штабу козацького осередку,
підполковник УРК Дмитро Філь, спеціалісти міського відділу освіти Світлана
Шкурко та Раїса Сухорукова.

Димитрівські реєстровці під час вручення козацьких грамот і грошових нагород

Дев’ятикласники, а всі вони члени
козацької шкільної республіки,
із зацікавленістю знайомилися з
творчістю мистця. Тематика презентованих віршів вражала щедрістю та
різноманітністю. Слухаючи вірші
пана Ігоря, уважних слухачів турбували вічні питання про сенс життя,
культурне коріння, велич своїх
предків. У творчості шановного
поета честь і совість, любов до близьких, Батьківщини, самопожертва
«атакують» цінності-одноденки
сучасного світу: кар`єру, гроші,
вигоду, бажання взяти від життя все,
навіть ціною своєї душі і совісті.
У рамках творчого вечора представники Українського Реєстрового
Козацтва вручили козацькі грамоти
та грошову винагороду за успіхи
у навчанні восьмикласникам
О. Тендюку й В. Майбороді, а також
дев’ятикласникові Ю. Трусову.
Юні козачата зустріли гостей із
традиційним короваєм на рушнику,
підготували для них козацькі жартиінсценівки, заспівали українські
народні пісні та прочитали вірші
Ігоря Маслова. Учні сподіваються
на те, що зустріч із поетом не остання.
На довгу пам`ять про себе вихованці
школи-інтернату вручили митцю
дарунки.
Дар’я МАЗЯРОВА,
педагог-організатор,
м. Димитрове

ЗВЕРНЕННЯ ДО КОЗАКІВ-ПОБРАТИМІВ

Шановна громадо!
Майдан виконав лише малу частку необхідних мір, щоб
зруйнувати систему кланів та наскрізь корум-пованої
влади. Недоторканість депутатів, необмежений строк депутатства мають бути обмежені, до того ж потрібно визначити
критерії ефективної роботи народних обранців. Контроль
робочого часу, відповідальність кожного за відсутність
на засіданнях Ради, за конструктивну роботу та прийняття
рішень мають стати визначальними у їхній діяльності.
Має бути максимально спрощена система відкликання
виборцями депутатів, які не виправдали їхньої довіри,
регулярна й прозора оцінка прибутків і витрат народних
обранців та членів їхніх сімей.
А найголовніше – це недопущення знаходження в Раді
депутатів від Партії регіонів та комуністів, які скомпрометували себе підтримкою злочинної влади, яка довела країну
до економічної та політичної кризи та загибелі громадян
України під час мирних демонстрацій на Майдані.

Стурбовані тим, що й зараз у Верховній Раді вони будуть
створювати всілякі непорозуміння, аби завадити просуванню держави шляхом демократії.
До нової Верховної Ради повинні прийти нові люди чесні
та принципові, не обтяжені комуністичним і кримінальноолігархічним минулим.
Нинішньому складу Верховної Ради складно, але
об’єднавшись навколо ідеї соборності України, він спроможний вивести державу з пастки, у яку завела її колишня влада
за підтримки депутатів провладної більшості. І все ж, після
президентських виборів, Рада повинна бути розпущена,
щоб усі демократичні народні завоювання, окроплені кров’ю
наших громадян, не стали марними.
Не зрадьте світлу пам’ять Небесної сотні.
Слава Україні! Слава героям!

Козацька старшина Окремої Чорнобильської дивізії УРК «Україна»

Козаки Окремої Чорнобильської дивізії
Українського Реєстрового Козацтва «Україна»

Не всяк козак,
хто так зветься!

Серед багатотисячного
товариства Українського Реєстрового Козацтва є різні люди. Немало
й таких, які стали членами нашої
патріотичної організації заради своїх
меркантильних інтересів, звань,
нагород тощо. Як правило, спочатку
свого членства у громадській
організації вони ревно проявляють
свої кращі людські якості, подаючи
себе виключно з позитивного боку,
завойовують авторитет серед
козаків та їхніх очільників.

А про те, що в самому козацькому товаристві йде боротьба з
пристосуванством, свідчить такий
факт: ще позаминулого року від
виконання обов’язків отамана
Севастопольського міського товариства УРК було відсторонено Сергія
Проходу. Людина, яка обіймала
найвищі посади в одному із наукових вишів Севастополя, заборгувала
своїм товаришам-козакам чималі
суми грошей і, як з’ясувалося, повертати борги не збирається. Сам же
Прохода не лише переховується від
своїх боржників, але й, неправомірно
використовуючи своє колишнє
козацьке звання контр-адмірал
УРК, ще й досі представляючись
отаманом УРК у Севастополі, бере
в довірливих людей нові й нові
позички.
«Представившись президентом міжнародного інвестиційного
фонду із філіями в Москві, Києві
та Севастополі, пан Прохода нещодавно приїхав у Волноваський
район Донецької області. Втершись
у д о в і р у к е р і в н и ц т в а р а й о н у,
за підробними документами уклав
угоди з тутешніми підприємцями
на реалізацію продукції сільського
господарства майже на півсотні
тисяч гривень, — розповідає
отаман Волноваської дивізії УРК
ім. Петра Калнишевського Сергій
Іващенко. — Після укладання угоди
зник, на дзвінки не відповідає,
зустрічей чи прямого спілкування
уникає. Я знайомий із ним близько
п’яти років і тому виступив гарантом його порядності. Оскільки
пан Прохода виявився людиною
непорядною, тепер і мій авторитет
як отамана дивізії та громадянина
серед районного керівництва і колегпідприємців підірвано. Прикро
констатувати такі речі, коли козаки,
навіть колишні, виявляються
негідниками та пройдисвітами.
Такої ж думки про колишнього
отамана й радник Гетьмана УРК
в АР Крим Віктор Дацюк, якому
той же Сергій Прохода також заборгував чималу суму грошей. «Уже
минуло більше року, але враження
таке, що чоловік віддавати борг
не збирається, на телефонні дзвінки
не відповідає», — говорить Віктор
Олександрович.
Як стало відомо редакції газети
«Україна козацька», крім того
пана Проходу також звільнено з
посади проректора Національного
університету ядерних досліджень.
Прес-служба УРК,
м. Севастополь,
АР Крим

Туман невідомості – єдине що на війні є завжди, –
Приховує від нас становище та наміри супротивника
Є. Манштейн
(Продовження.
Початок у № № 1-2)
Монгольська стратегія і
тактика демонструє концентроване і витончене мистецтво
ведення війни. Монгольські
полководці приймали
рішення, а втілювали їх
у життя воїни на низькорослих конячках. Кочівник
здатний вижити там, де
неодмінно загине звичайний представник цивілізації.

Історія в прозі

командування, але по тому
солдат повинен бути поставлений в однакові умови, і
йому дозволяється взяти,
скільки він зможе понести,
за умови сплати збирачеві
належної імператору частки»
(Лем). У монгольському
улусі було здійснено принцип озброєного народу та
територіальної організації
військ. У 15 статті вказувалось, що кожен чоловік,
за рідким винятком,

була маневреним резервом, що потай підводився
до наміченого місця прориву
супротивника, тоді, коли легка
кіннота то розсипаючись,
то збираючись у купки, маневруючи, виявляла слабкі місця
ворога. Потім вступала в бій
важка кавалерія, вишикувана
в кілька ліній. Монгольська
важка кіннота тараном
проривала центр або фланги,
маси її володіли маневреною
здатністю у високому ступені.
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(«бархото») місткістю близько
двох літрів для запасу кумису,
молока чи води. У двох невеликих сідельних сумках
возили недоторканний запас
харчових продуктів і змінної
білизни. Недоторканний
запас складався із монгольських консервів — сушеного
м’яса й сухого молока,
які вживаються степовиками й до сьогодні. Якщо
цих запасів не вистачало,
то монгольський воїн

ЗАКОНИ ПЕРЕМОЖНОЇ РАТІ

«Поєднання мобільності і
відваги зробило мешканців
степу бичем цивілізації»
(С. С. Уолкер). Було багато
монгольських полководців,
які йшли далі Ганнібала й
Олександра Македонського,
долали більш високі перевали,
билися й перемагали в багатьох
вирішальних і страшних боях,
таких, як Канни. Тугим луком
і кривою шаблею монгольська
кіннота за 50 років створила
імперію, що за територією
переважала Російську, яка
збиралася протягом 400 років,
починаючи від Івана III.
О. І. Глєбов-Богомолов зазначав, що у великої та
централізованої Монгольської
імперії був чудово налагоджений адміністративний
апарат і судочинство з
жорстко і планомірно влаштованим військом, майстерно
організований симбіоз
кочівників-повелителів і
осілих підданих. Основи всіх
перемог монгольської зброї
заклав засновник держави
Чингізхан. Заохочувалися
честолюбство, релігія і наступальний дух на війні, але
завжди у всіх справах не нехтували й передбачливістю.
Монгольські полководці
хоробрість і рішучість
поєднували з обережністю
і військовою хитрістю.
Навчання військовій справі
монголи починали з малих років
і вдосконалювали військову
майстерність до смерті.
У висловах Чингізхана є стаття,
де вказується, що пияцтво
знижує рівень енергії у полководця, а солдата може довести
до антидисциплінарного
вчинку. Шоста стаття Яси
вимагала постійної
мобілізаційної та бойової
готовності підрозділів:
«Правило підрозділу
на десятки, сотні, тисячі і тьми
має бути збережене. Цей порядок дозволяє зібрати армію
в короткий час і формулює
командні одиниці» (Е. ХараДаван). Важку зброю в мирний
час зберігали в казенних казематах. Особисту зброю воїн
зобов’язаний був тримати
в порядку і перед битвою
на огляді показати начальс т в у. З а н е д б а л і с т ь б у л о
покарання. Легке озброєння
та обмундирування воїн
повинен був робити власним
коштом. Восьма стаття Яси
свідчила: «Забороняється
під страхом смерті починати грабіж ворога, доки не
буде на те дозволу вищого

зобов’язаний служити
в армії, а в статті 17 є додаток до цього, що той, хто
не брав участі особисто
у війні, зобов’язаний протягом деякого часу працювати
на користь держави без
винагороди. Стаття 22 Яси
свідчила, що «посадові особи
та начальники, які порушують службовий обов’язок,
або такі, що не з’являються
на вимогу хана, підлягають
смерті» (Лем).

Місце головного удару часто
визначалося вже в ході бою,
там, де легка кіннота виявляла
найуразливіше місце супротивника. Маневрувала кіннота
за умовними знаками, що
подавалися прапором начальника, а вночі сигнал подавався
кольоровими ліхтарями. Легка
кіннота — лучники — були
озброєні луком і надзвичайно гострими стрілами і,
ймовірно, шаблями легкого
зразка. Вершники та їхні коні

розсікав вену свого коня і
пив струмінь крові, потім
перев’язував рану жильною
ниткою (Е. Хара-Даван).
За одяг у монголів узимку
слугували хутряна шапка з
навушниками і доха — шуба
зі складеного вдвічі хутра
вовною назовні. Доха закривала ноги нижче коліна і
підперізувалася поясом.
На ноги вдягалися шкіряні
чоботи із повстяними
панчохами.

Монгольські воїни часів Золотої Орди

Найсуворіша дисципліна
монгольського війська виражалася в тому, що не було
випадків залишення
монгольськими воїнами поля
битви, поки був піднятий
стандарт (значок) начальника.
Чингіз говорив: «Введенню
мною порядку і дисципліни
зобов’язаний я тим, що
могутність моя подібна молодому місяцю, що росте із
дня на день, і що я заслужив благовоління і покірність
землі» (Г. Є. Грум-Гржимайло).
В орді Чингізхана з різних
племен у походах виковувався
єдиний монгольський народ.
Із диким пронизливим
криком кидалася в атаку легка
кіннота кількома хвилями
(лавами), які змінювали одна
одну, обсипаючи фронт і
фланги супротивника хмарою
стріл і уникаючи його фронтальних атак, заманюючи
в засідку під удар важкої
кавалерії. Важка кавалерія

мали лише легке озброєння.
У важкій кавалерії люди
мали кольчуги або шкіряні
лати, шкіряний або залізний
шолом із міцним запотиличником. На конях було захисне
озброєння із товстої лакованої
шкіри. Головною наступальною зброєю «мечників» були
криві шаблі, якими вершники володіли досконало,
а також піки, бойові сокири
або палиці. Для стягування
вершника з коня застосовувалися списи — гаки та
аркани з кінського волоса.
Підрозділи в монгольській
армії були посаджені на коней
однієї масті. Гвардійська
тисяча багадурів при особі
Чингізхана їздила на вороних
конях. «Кожен воїн повинен був мати при собі пилку
для гостріння стріл, шило,
голки, глиняну посудину для
варіння їжі (хоча, при потребі
м’ясо вживалося і в сирому
вигляді) і шкіряну баклагу

У походах кожен воїн мав від
одного до чотирьох заводних
коней. За таких умов швидкість
пересування монгольських
військ була дивовижною. Під
час угорської кампанії 1241 р.
Субутай пройшов одного разу
435 верст менше, ніж за три
доби.
Війна велася монголами
за такою схемою. На курултаї
обговорювалося питання
про війну та її план, місце
збору військ, їхню кількість і
спорядження. У ворожу країну
посилалися шпигуни і доставлялися «язики». Чингіз збирав
усіх старших начальників
для вислуховування його
повчань. Вторгнення проводилося відразу декількома
арміями. Командувачам окремими корпусами надавалася
повна свобода дій у рамках
поставленого завдання
за умови підтримання тісного
зв’язку зі ставкою верховного
вождя. Монголи прагнули

напасти на ворожу армію
зненацька, обійти її фланги
і вдарити з тилу. Дуже часто
використовувалася вдавана
втеча, щоб заманити ворога
в засідку: як з-під землі виростали монгольські загони
перед здивованим противником, а за необхідності
так само раптово і зникали.
Маневреність монгольських
корпусів була неперевершеною. Омана супротивника і
раптовий відступ із поля бою
слугував звичайним тактичним маневром. Марко Поло
описав монгольський спосіб
ведення війни: «Коли ворог
бачить, як татари втікають,
і вже уявляє, що виграв бій,
татарські вершники повертаються саме в той момент,
коли вважають, що влучний
час настав». Омана — перша
заповідь війни. Використання
хитрощів у бою — прямий
обов’язок кожного східного
полководця.
Дуже рідко монголи
відступали від задуманого
і будь-який захід доводили
до кінця. Вони переслідували
розгромлені армії аж до їх
цілковитого винищення,
довівши це до досконалості.
Стратегічною метою війни
для монголів було знищення
армії супротивника. Навіть
якщо від них вислизав лише
командувач, для його піймання
монголи не шкодували ні сил,
ні часу, часто багато місяців
об’їжджаючи, оглядаючи,
прочісуючи місцевість. Для
порівняння: європейські
лицарі не гналися за супротивником, який залишив поле
бою. Монголів не обтяжували співчуття, гуманність і
європейські лицарські якості.
Вони жили в природному гріху.
Але ніколи свої дії, звірства і
чесноти не звалювали на плечі
богів і вимоги релігії. Релігійна
ворожнеча їм була чужою.
Ворогів вони не щадили, та
й самі пощади не просили.
«Наказ відданий, війська скоряються і все» (С. С. Уолкер).
Монголи могли багато днів
відступати перед переважаючими силами супротивника,
поки у військах останнього
не падала дисципліна і не наступала дезорганізація. Коли
наступальна активність ворога
починала падати, монголи
сідали на свіжих коней і
контратакували, комбіновано
поєднуючи стрільбу з лука
та шабельні удари. І все це
на повному галопі. Коли
стрілянина з лука вносила
безлад у ворожі ряди, монголи
бралися за списи і шаблі. Вони
завжди атакували в багатьох
місцях. Знаходили найбільш
вразливі місця супротивника і
били по ним. Якщо ворог стійко
тримався, його обстрілювали
доти, поки свіжі монгольські
сили не заходили до нього з
флангів, дозволяючи навіть
ворогові чинити тиск на свій
центр. У тому був ризик,
але стрімкість і мобільність
завжди вберігали від катастрофи. Коли охоплення
флангів ворога завершувалося, по його тилах наносився
головний удар. Монгольські
воєначальники завжди прагнули до нових Канн.
Віктор УРБАН,
історик, письменник
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Обірвалось серце на припоні, впала тінь на молоде чоло.
Ти заснув. На грудь зложив долоні, вітерцем злетів понад селом
І. Шапковський

Козацькі поселення

Кам’яний хрест коло броду
(Закінчення.
Початок у №№ 1–2)
Земельні ділянки під
зимівники відводилися, як
правило, Кошем, рідше —
паланковими правліннями
за проханням козаків.
У багатьох випадках козаки
самі вибирали собі ділянки
(найчастіше на берегах річок,
у місцях, вигідних для випасання худоби, для рільництва)
і вже після цього здобували
від Коша «пашпорт», або
«білет» на право користування цією землею. Як вище
було наведено, у 1774 році
Сава Цибодрида заготовляв
ліс разом із козаками. На нашу
думку, він був необхідний для
будівництва свого зимівника.
В описі Єлисаветградського
повіту за 1780 рік бачимо,
у рядку під № 222 «Деревня
Савино принадлежит капитану
Цибодрыге. Числом мужского
пола 29, женского 20. Число
десятин земли удобной 2 000,
неудобной 100».
Та к и м ч и ном м и в с т анови ли, що в даном у селі
похований полковник
Орі л ьської па лан к и Сава
Цибодрига.
У цій історії є ще не звідана
сторінка: так на карті 1861 року
показано два хрести, що стоять
поруч. На нашу думку, тут
похований Іван Шам, який
не набагато пережив свого
товариша; на честь нього було
перейменовано село Савівку
на село Шамівку.
Місце під Савівку було
вибране бездоганно. Так, із
північної сторони її захищають
кам’янисті пагорби, з півдня —
протікає річка Інгулець. Якщо
пересуватися до села, то його
важко помітити на великій
відстані, тому що воно сховане
в низину. Усе це створювало
незручності для ворогів.
На 1858 рік село було спірним
між генерал-лейтенантом
Лисаневичем і сотником
Парецьким. 1885 року тут
було 10 дворів. На 1896 рік
у Савівці мешкало 164 особи,
із них 83 чоловіки та 81 жінка.
Працювала корчма. У 1906 році
мешкало 118 чоловіків
та 121 жінка, налічувалося
29 дворів; 1916 року
налічувалося 47 дворів,
140 чоловіків, 170 жінок,
30 чоловіків призвано на війну.
У селі було 116 коней, 136 голів
великої рогатої худоби.
Як згадує Онисій Родіонович
Гудин, 1912 року народження,
в селі Савівка проживали його
дідусь Федір Варлампійович
Лаштоба, продовжувач роду
запорозьких козаків, та
бабуся Євдокія Дмитрівна,
теж із сім’ї козаків. Жили вони
в селі Шамово (раніше називалося Савівка) Корсунівської
волості Олександрійського
повіту Херсонської губернії.
Розташоване воно на північному
березі річки Інгулець, що
супроводжується місцевими
висотами (від 5 до 10 метрів),

гранітними скелями. Дно річки
піщане, місцями кам’яне,
глибина різна, де-не-де сягає
двох-трьох метрів. Є два броди
глибиною 0,5–0,7 метра.
Вода чиста, прозора. У річці
було багато риби (щуки,
коропи, окуні, соми) та
раків. У західній околиці
села в гранітному склепі біля
високих гранітних скель похований полковник запорозьких
козаків.Є ще в селі одна дивовижа — на середині Інгульця
вивищується на 2–3 метри
над водою гранітний камінь
розмірами 3х7 метрів,
на рівному верху якого видно
сліди людських ступнів, як
буває в сирій глинистій землі.
Знаходячись на цьому камені,
я часто думав: невже колись
у минулому цей гранітний
камінь був м’якою масою?
Садиба дідуся знаходилася
у центрі села, внизу підходила
до річки Інгулець, зверху —
на центральну вулицю.
Земельна ділянка понад
гектар. Уся садиба огороджена

любили при нагоді випити
чарку оковитої та вирощували коней. Також розводили
голубів. У господарстві головним у дворі був чоловік, його
накази, вказівки та розпорядження всіма членами сім’ї
виконувалися беззаперечно.
Обідали всією родиною
за великим столом. У кожного
була своя ложка із груші. Усі їли
з однієї великої миски, під час
їжі старший у родині вимагав
не розмовляти та поводитися
спокійно, але діти примудрялися розмішувати борщ
до такого стану, що він вилітав
із миски, за що дідусь своєю
великою грушевою ложкою
давав їм стусана по лобі.
У селі було побудовано
двоповерхову школу, криту
цинком, з підлогою з кахлю
а також вітряк. Мешкали
тут сім’ї Івана Шульженка,
Конона та Романа Маньків,
Сидора Сугака, сім’я
Лаштобів, Пироженко,
Пиріжок, Саліфани. До церкви
ходили в село Корсунівка.

Степовий краєвид Савівки

гранітним бутовим парканом на глиняному розчині,
висота паркану 1,5–2 метри.
У середині ділянки таким же
парканом, але трішки нижчим
та тоншим були відгороджені
від городу господарський двір
та окремо — тік із клунею та
сіни.
Мешканці села займалися
сільським господарством,
народжували, ростили та виховували дітей. У сім’ї Лаштобів
бабуся народила 25 дітей,
5 дочок та 20 синів, із яких
до дорослого віку дожило
4 дочки та 8 синів, інші
померли.
Крім сільського господарства селяни займалися
рибальством, чоботарством,
шиттям, столярною, слюсарною, ковальською та іншими
справами. Палили люльки,

Церква Покрови Пресвятої
Богородиці була побудована
на пожертвування парафіян
1895 року з дерева, фундамент кам’яний (зберігся
до теперішнього часу).
Дуже цікаву історію розповіла
нам жителька міста Кривий Ріг
Людмила Федорівна Солохова
(у дівоцтві Лаштоба), батько
якої Федір Іванович був депутатом Верховної Ради СРСР
першого скликання. Їхній рід
походить із козаків, які заселяли вільну землю в Новій Січі.
Оселилися Лаштоби в селі
Савівка Олександрійського
повіту Херсонської губернії.
У к н и з і В . І . Го р ш к е в и ч а
«Клады и древности
Херсонской губернии», рік
видання 1903 (місто Херсон),
згадується, що за легендарними розповідями, в околицях

села Шамівка сховані
величезні скарби,
накрадені «на
польській стороні»
запорожцем Савою
Самодригою та
його наслідувачем
Шамом, на честь
якого назване й
саме село. Скарби
ці нібито сховані
у трьох льохах. Один
із них, за цими
розповідями, знахо- Козацький хрест на могилі Сави Самодриги
диться навпроти
залізних дверей, що є входом
місця, де були двори Сави і до льоху із запорозьким скарШама, поблизу нинішньої бом. Кинулися шукати в землі
хати селянина Івана Музирі; продовження цепу, але Музиря
інші два — за однією леген- забув місце, на якому його
дою — поблизу Шамівки, знайшов. Ходить легенда і
біля могили Сави, на скелях, про скарб, закопаний нібито
що нависли над Інгулом, у «Цариній могилі», поблизу
за іншими передбаченнями – Шамівки. Запевняють селяни,
біля підніжжя цих скель. що всередині неї пустота, вночі
Розшукуючи перший льох, горить у ній вогонь, виходить
Музиря копав у згаданому із могили якась біла фігура;
місці, знайшов зерна вівса, косарі запевняють, що вони
деревне вугілля та залізні бачили, як із кургану показапетлі, напевне, від дверей. лася церква, що всередині неї
Інший шукач скарбів, Симон чувся звук дзвону… Не перерахувати всіх цих казок!
А насправді, при розкопках
одного з тутешніх курганів
знайдено було 8 людських
скелетів, які лежали попарно
у чотирьох напрямках,
у вигляді хреста, посередині
між ними поміщався грубої
роботи горщик.
Людмила Федорівна була
присутня на всіх родинних
зустрічах та чула розповіді
від родичів про те, що батько
прадіда Федора носив його
малого до груші, що серед
городу та до берега Інгульця, де
лежали гранітні валуни, і говорив: «Як виростеш, то будеш
тут шукати козацьке золото».
Садиба Лаштобів знаходилась недалеко від могили
Сави Самодриги. Одного разу
після дощу рибалка, який
знаходився на протилежному
боці річки Інгулець, напроти
городу Лаштобів, побачив, що
з-під великого валуна щось
блищить. Він відійшов убік,
однак блиск не зник. Тоді
він перейшов через брід і під
валуном знайшов горщик із
Шульженко шукав підвали золотом. Ще багато цікавих
зі скарбами на місці саду і с т о р і й р о з п о в і д а л а н а м
Шама, проте нічого не знай- Людмила Федорівна про життя
шов. Третій пробрався у склеп та побут колишніх мешканців
Сави, але і там, окрім труни зі села Савівка (Шамово).
скелетом, нічого не було. Усі
З часом люди стали пересеці розкопки велись, зазвичай, лятися ближче до теперішнього
уночі, і такий страх охопив центру села Іскрівка, бо
скарбошукачів, що один із в с я і н ф р а с т р у к т у р а в ж е
них, Шульженко, зі страху п е р е м і с т и л а с я у ц ь о м у
помер, а другий зарікався напрямку. Багато жителів села
лазити вночі по могилах. Лише виїхало до міста Кривий Ріг
Музиря все ще мріє знайти на роботу. На місці колишнього
заповітний льох. Виорав села Савівка (Шамово) нині
він плугом із землі залізний знаходяться дачні будинки садоцеп, настільки ще міцний, вого товариства «Козацьке», і
що він на нього прив’язав лише самотній, але величний
дворового пса. І ось цей цеп хрест серед ковилового степу
(собака із ним утік) не дає нагадує про ті легендарні часи.
тепер спокою шамівцям:
розумні голови додумалися,
Микола ПЛАТОШИН,
що витягнув Музиря тільки
сільський голова с. Іскрівка,
частину його, а весь цеп повиТетяна ПЛАТОШИНА,
нен бути довгим — до самих завідувач сільської бібліотеки

Всеупованіє моє на тебе мій, пресвітлий раю.
На тебе, Мати, возлагаю, Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, благая! Молюся, плачу і ридаю
Т. Шевченко
«ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ ЗА
ПРЕСТОЛОМ» ІЗ СЕЛА СЕКУНЬ
Шевченкознавець Віктор Рожко
стверджує, що в середині жовтня
1846 року Тарас Шевченко реставрував запрестольну ікону в селі
Секунь. Митрополит УАПЦ Никанор
Абрамович, який був благочинним
другої округи Ковельського повіту в
1934-1942 pp., під час своєї першої
візитації до Свято-Михайлівського
храму в Секуні в документах парафії
знайшов книгу «Опись церковного
имущества», заведену ще 1806 року.

У 1932 році історик О.Волинець
визначив, що ця ікона — давньої
візантійської роботи, але її відновлено
і додано художником лише народні
прикраси-коралі. Селяни підтвердили,
що ікону малював Тарас Шевченко.
«Народна пам’ять,– писав О.Волинець
(Шевченківський збірник УВАН, ч.
ІХ, с. 126) – зберегла, що це був пан у
чорному плащі і чорному капелюсі та
говорив народною мовою».
У 1979 році відбулася цікава
розмова в селі Секунь шевченкознавця Петра Жура з місцевим
жителем, 86-літнім Мефодієм
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Як свідчать церковні архіви, храм
справді перебував в аварійному стані,
тому 1868 року на іншому місці, біля
поштової дороги, збудували нову
церкву. А в 1893 році давній храм,
замальовки якого робив Т. Шевченко,
перенесли на нове кладовище й освятили на честь преподобного Іова
Почаївського. Сюди забрали різний
церковний інвентар, храмовий архів
та образ Діви Марії. На місці знесеного храму звели школу. А ікона, яку
тримав у руках Шевченко, й понині
зберігається під сімома замками у
цвинтарній каплиці.
7 травня 2012 року Віктор Жадько
відвідав Секунь. Він разом із Анатолієм
Якубюком, завідувачем лабораторії

ВОЛИНСЬКІ ІКОНИ Т.ШЕВЧЕНКА
До 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка

На початку жовтня 1846 року Тарас Шевченко разом із професором Миколою Іванишевим виїхав на Волинь у складі
Археографічної комісії, щоб зібрати старі акти, народні перекази, пісні, казки; зробити малюнки з історичних пам’яток:
будівель, городищ і могил. Цей факт документально підтверджено, а от стосовно перебування Тараса Шевченка в місті
Ковелі, селах Вербці й Секуні серед шевченкознавців точаться суперечки. Особливо гостро стоїть питання навколо
ікон, яких торкалася рука Т. Шевченка. На жаль, збереглася тільки одна з них.

Ікона Діви Марії з волинського села Секунь, яку реставрував Тарас Шевченко

У книзі містився перелік церковного майна, що належало храмові.
У примітці навпроти запису «Образ
Божої Матері за Престолом» стояла
нотатка: «В 1846 году образ сей рештаврирован проезжим живописцем
Тарасієм Шевченком». .
Незвичайна ікона вразила Владику
Никанора: «У Секунській церкві
я не міг одірвати очей від милого
українського обличчя Діви Марії з
дитятком на лівій руці в художньо мальованій кольоровій шаті.
На Божій Матері, як дар пошани і
любові місцевого жіноцтва, пишалися
низки коралів і пацьорів. З металевої
коронки на голові спускалися пасма
різнокольорових стрічок».

Рижком, який згадував, що «…дід
його Іван розповідав йому про те, що
в Секунь приїжджав Шевченко, що він
малював стару церкву, не нинішню,
збудовану пізніше, а ще стару, ветху.
Тарас Григорович не тільки змалював ту церкву, а й реставрував для
неї ікону Богородиці. Коли церкву
розібрали, то ту ікону перенесли до
кладовищенської каплички.
– Ще за часів Польщі, свідчив
М.Рижко, – говорили, що та ікона
Шевченкової роботи і що вона принесе
нам волю.
Ми поїхали з дідом Мефодієм
на кладовище і побачили цю ікону.
Богоматір у короні, дитя в короні,
золоте намисто…».

енциклопедичних досліджень
Волинського національного
університету ім. Лесі Українки, головою сільради Надією Костючик з
дозволу протоієрея Анатолія Оверчука
розглядав і сфотографував запрестольну ікону «Діва Марія». Про мету
поїздки Віктор Жадько пише:
«Мене цікавило чимало фактів – де і
що «підправляв» художник Шевченко,
яких частин образа торкнувся його
пензель? По-перше, вразило те, що
на портретах Діви Марії й дитини
домальовано намисто, що не характерно для православних ікон, але
притаманно для української жінки.
По-друге, в нижніх правій і лівій
частинах образа чітко видно людські
постаті, які стоять навколішки й
поглядами звернені до небес, де на хмарі
видніється Всевишній.
Але якщо йдеться про «реставрацію»,
то, виходить, уже була картина, яку
Шевченко оновив і на свій художній
погляд і смак домалював деталі, які
мають бути притаманні для ікони.
Пригадалася розмова з А. Якубюком про
знану й шановану свого часу на Волині
королеву Бону, й коли я віднайшов у
Інтернеті її портрет, був вражений,
зіставивши із Секунською іконою, –
неймовірна схожість облич. Можливо,
саме й реставрував кабінетний
(«кімнатний») погрудний портрет
королеви, адже свідченням цього є
атрибути монаршої влади: корона,
мантія, хрести й медальйони на золотих підвісках. Такі портрети — матері
й дитини були в ХVІ сторіччі спрямовані
розкрити не тільки зовнішній образ
малюка, а й показати його характер
та соціальне походження».
«Образ Божої Матері за Престолом»
належить до Богородичних ікон типу
«Одигітрія» (та, що вказує дорогу, або
«Провідниця»). У цій композиції Діва
Марія тримає малого Ісуса на лівій
руці. Обидві фігури звернені обличчям до глядачів. Богородиця правою
рукою вказує на Божого Сина, котрий
благословляє правицею. Лики обох
святих мають урочистий образ. Дитя
Ісус має зрілий, як у дорослої людини,
вираз обличчя. Це вказує на Його
відвічне існування як Слова Божого, а
високе чоло є символом мудрості.
А тепер про майже головне. Як
стверджує Віктор Жадько, «на
медальйоні дитини — Ісуса Христа,
в обрамленні видніються букви й
цифри, які, хоч і частково розмиті,
при збільшенні вдалося розпізнати —
абревіатуру — Ш, а під нею — Т,
нижче — цифри: «1846» — отже, це
п і д т в е р д ж у є г і п о т е з у, щ о Та р а с

Шевченко таки залишив нам знак,
вказавши свої ініціали й дату, коли
працював над відновленням образа.
Залишилося зробити аналіз фарб —
першого й останнього нашарувань
ікони».

«ОБРАЗ СВЯТОГО МИКОЛАЯ»
З СЕЛА ВЕРБКИ
Про інші ікони, до яких торкалася
рука Тараса Шевченка розповідає
В. Рожко: «У журналі «Рідна Церква»
(1964,4.60) в дослідженні Юрія
Перхоровича знаходимо: «З Луцька
Шевченко поїхав до Ковеля, де в тому
часі знаходився професор Іванишев
з дорученням генерал-губернатора
Бібікова віднайти могилу московського
втікача князя Курбського та зібрати
відомості про нього та його управителів
Михайла й Івана Калиметів. До помочі
йому, немає сумніву, приїхав Шевченко,
який зарисував церкву в селі Вербка, де
Курбський був похований, склепіння, в
якому знайдено труну, та накреслив
план церкви. Рисунок і два креслення
збереглися, хоча совєтські вчені заперечують їх приналежність Шевченкові.
У Вербці Шевченко ще відновив у церкві
руки на образі Св. Миколая, на якому від
часу фарба стерлась».
Про давнє походження цієї ікони
з н а х о д и м о в н ау к о в і й р о з в і д ц і
отця-протопресвітера Ананія
Теодоровича «Вербківський чудотворний образ Николая» («Літопис
Волині», Вінніпег, 1958): «Образ
привіз з Московщини князь Андрій
Курбський і подарував Ковельському
монастирю. Після бідування монастиря і постання на місці парафії,
образ став її власністю. У відпустові
дні, особливо в травні на Миколу,
збиралися до Вербки тисячі людей
майже з усієї Ковельщини, бо там було
одиноке відпустове місце в тій частині
Волині...».

«ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ»
З СЕЛА ТУРЧАНИ
У праці Юрія Перхоровича («Рідна
Церква», 1964, Ч.60) розповідається
про ікону Божої Матері з
давньої каплиці села Туричани
Володимирського повіту. Каплиця
належала православній громаді.
1923 року римо-католики хотіли
відібрати капличку у православних,
але «Комісар східних земель» Тадеуш
Крижановський з тим не погодився.
Він підтвердив право православних на цю святиню і зазначив, що
надвівтарна ікона була мальована
Тарасом Шевченком і знаходилася в
колекції його батька, який пізніше
передав ікону каплиці.
Про т у і кон у розпові дав ви ходець із села Туричани Святополк
Шумський: «Надвівтарна Ікона Діви
Марії була легка, гармонійна і мала наш
характер (візантійсько-український).
Форма образу — прямокутник. На легкоблакитному колі неба стояла постать
Діви Марії з Дитятком. Ніг не було видно,
зливались з небом. Легкі, ясні, лагідних
барв шати. На небесах обводили постать
Божої Матері 12 золотих зірок. Загально
образ був чудово легкий».
Криваві події Другої світової війни та
післявоєнні акти вандалізму червоних
затерли всі сліди від давньої каплички
та Шевченкової ікони Богоматері в ній.
Так само й від колишнього урочища
Градовщина, що було за 200 метрів від
каплиці, лишилась в пам’яті народній
лише назва.
Вірю, що Шевченкові ікони на
Волині, як і саме його перебування
на Ковельському Поліссі, матиме у
майбутньому ще не одного дослідника,
але ці перші кроки мають твердий
першоджерельний і джерельний ґрунт,
якого мусить триматися наука.
Людмила ОГНЕВА,
член НСЖУ, голова Донецького
відділу Союзу українок

Жевріють на обрії зорі, і місяць, самотній козак,
Когось вигляда на просторі, але не знаходить ніяк
О. Різників

№ 3-4 (217-218) лютий 2014 р.

14
Поетична сторінка

МІНЛИВИХ РЯДКІВ ПОЛОТНО
Про автора

До 200-річчя з Дня народження Т. Шевченка

Віктор Миколайович Андреєв народився 1 жовтня 1954 року у місті
Мари Туркменської РСР у сім’ї військовослужбовця. 1959 року батько
демобілізувався і сім’я переїхала на батьківщину, в Україну, в село
Великі Копані Цюрупинського району. З 1961 по 1966 роки навчався
у Великокопанській ЗОШ № 2. Цього ж року батькові, дільничному
районного відділу внутрішніх справ, запропонували роботу в місті
Цюрупинську, а мамі – вчителькою в ЗОШ № 1, і сім’я переїхала до
райцентру.
1971 року закінчив школу, з 1972 по 1974 роки служив у лавах
радянській армії в Німеччині.
У 1974 році навчався на підготовчому відділенні філологічного факультету за спеціальністю «Українська мова та література», а згодом був
зарахований на 1 курс ХДПІ, який закінчив у 1980 році.
Рік працював учителем, з 1981 по 1984 роки - в органах МВС.
З 1985 – 1986р. навчався в Одеській дортехшколі. Працював
механіком рефрижераторної секції, комендантом вертушки, на різних
приватних підприємствах.
З 2000-го по 2010-ий – у приватних охоронних структурах України та Росії.
Полковник УРК Віктор Андреєв
Автор двох поетичних книжок «Материнське світло» та «… у пошуках
суті», до яких увійшли п’ять збірок: «Материнське світло», «Сльоза душі», «Осіння спокута», «Білий реквієм», «…у
пошуках суті». Автор трьох поетичних російськомовних книг.
Друкувався у літературно-художньому альманасі «Степ», журналі «Русское просвещение», колективних збірках.
З 2009 року – член Національної спілки письменників України.
Член ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», полковник УРК.
Українському Реєстровому Козацтву
присвячується

Іржали коні, і спливали
Віки в крові і зраді, битвах.
Скільки разів тебе вбивали
Ой, Україно, мати рідна.
Скільки тебе всіляка нечисть
Стріляла, вішала, палила
І дим стелився, ніби кречет,
Над лебединим тілом білим.

***
Мій словник – це мінливих рядків полотно,
Там, де час на зубах, наче зерна,
Розбиває, у Всесвіт зірвавшись, вікно
І проносить свідомість крізь терни.

***
Де вічність в церкві розписна
В очах святих тамує подих,
За кольоровим склом вікна
Високий голос спів заводить.

Там,де воля і пристрасть в єдинім вогні,
Короновані світлом небесним,
Проростають любов’ю та смутком в мені
І хитаються плачем воскресним.

Сюди одвічну таємницю
Несе, неначе крізь зірки.
Світліють на іконах лиця,
І очищаються думки.
І крізь палітру тріпотливу
Лягає блиском на вінцях
Любові переможна сила
Христа, і Духа, і Творця.

І приходить прозріння за час до весни,
Та завжди відчайдушні й хвацькі, І оскомину зимну збиває.
До ворогів безстрашні, грізні,
Як джерельна вода, очищаються сни,
Твої сини, полки козацькі,
І з собою мене забирають.
На смерть стояли за Вітчизну.
І відчую у снах, як душа відплива
Хоч і ріділи їхні лави,
До весни, наче в перше кохання.
Та у бойовищах великих
Мій словник – це смарагдова рання трава
Зростала міць, козацька слава,
І досвітніх птахів щебетання.
Щоб залишитися навіки.
***
Себе у пам’яті лишити,
Я повертаюсь…Ми тут жили колись…
Як дух нескорений народу,
Тут босоніж я бігав по травиці,
Щоб далі так нащадкам жити
А сіно пахло космосом в копиці,
Й «не було роду переводу».
І мрії, як зірки, переплелись.

***
Не звикати жити нам у скруті.
Головне, що є з чого почать.
Не забута слава розіп’ята
В сталінських кривавих кумачах.

Немає більшого багатства,
Як злагода й любов родини.
Доки живе іще козацтво,
Жива і наша Україна!

Тут у степу, космічні кораблі
Наввипередки з ластівками мчали,
І з янголами ранок ми стрічали,
І нас вітали криком журавлі.

Цвіркає презирливо снобізмом,
Саркастично кинувши: «Хохли…»
Пика з небуття енкеведистська…
Ми таке забути не змогли!

Були нам соняшники зростом до небес
І ми у піжмурки гасали галасливо,
І від смачної та чужої сливи
Ганяв малих сусідський злющий пес.

Хто, якщо таке страшне забуде,
Вистраждане кров’ю і вогнем,
Той не гідний українцем бути,
Як батіг не гідний буть мечем.

Дві подруги: шовковиця та вишня
Про щось тут шепотілися вночі.
Узимку Час ховався на печі,
А восени залазив на горище.

Ми за волю все могли віддати,
Та прийшли свої – і почалось…
Скільки в нас холопського
ще, брате,
З рабським у крові переплелось.

***
Ти злякався порожнечі
В журавлиних голосах?
Притулився вовком вечір,
Хрипло виє у лісах.
Світло місяця поволі
Тіні контурів зсува.
Закоцюбли віти голі,
Тиша, як в дуплі сова.
Скоро під ногами листя
Від землі не відрізнить.
Щось таємне, урочисте
Ворухнеться - і мовчить.

Я повертаюсь…Ми тут жили колись…
Світ розпливається…Нікого я не бачу…
Запорошило очі…Що це…Плачу?...
Прошепотів хтось тихо: «Помолись…»

Ніби на собі тримає
Неба глибину важку.
Хтось далеко заспіває
Про журбу свою тяжку.

***
Відшуміла й замовкла трава.
Догоріла у небі комета.
Де безсилі звичайні слова,
Там пронизливе слово поета.

І стає на серці просто…
В зимному передчутті
Засинає змерзлий простір,
Наче кішка на печі.

Не моє й побратимів моїх,
А того, хто відречено знову,
Наче автор безсмертного «Слова…»
Над останнім сказанням затих.

Як той, хто кров за рідну мову
Готовий всю віддать свою,
Я через цю сльозу раптову
Повільно душу пізнаю.

Мідяка не кинуть навіть в шапку
Нам же нами ж обрані вожді.
Піднімись,Тарас! Збуди нащадків
Знову ми убогі, як завжди.
Щоб, як грім, лунало звідусюди
Голосами прадідів й дідів:
«До сокири! До сокири, люди!» Дзвін по всій Вкраїні гуркотів.
Віктор АНДРЕЄВ,
член НСПУ,
полковник УРК,
Херсонська область

ПОРАДИМОСЯ
З КОБЗАРЕМ
Жене вітер чорні хмари
З Заходу до Сходу.
Піднімає хвилі свари
Між одним народом.
Стогнуть бідні наші люди,
Ворожбу здіймають.
Хто країну нашу губить,
Щастя позбавляє?
Хто той чорний біс копитний,
Що став поміж братами?
Мабуть, він товстий та ситий,
З довгими рогами.
Він не хоче жити мирно,
Рветься він до влади.
Заганяє людей в стійло,
Користі заради.

Тарас Шевченко. Художник –
підполковник УРК Іван Гаврилів

Чи за це боровсь Шевченко?
Страждав, мов на дибі.
Щоб трясло країну-неньку,
Мов грушу в садибі.
Встань, великий наш Кобзарю!
Врозуми невдахів,
Що гетьманством тільки марять,
Дивлячись на захід.
Наші пращури великі
Били шляхту, німців.
В раді можуть всі базікать.
Просять тож чужинців
Розвести двох опонентів,
Що вперті, мов тури.
Розколоти нашу неньку
Хвате у них дурі.
Ми – сини братів козацьких.
Прапор – небо й поле,
Ми – народ великий, хвацький.
Наше гасло – воля.
Тож порадь нам, любий брате,
Що нам всім робити?
Як нам злагоду придбати
І в братерстві жити?
Ти великий, літній, мудрий.
Живеш двісті років.
Розсуди: то як нам бути
Із свойого боку?
Сподіваюсь, ви знайдете
В річці кривди броду.
Розум мудрий збережете
Козацького роду.
Тож не треба, хлопці, битись,
Кров народну лити.
Захід з Сходом, обнімітесь,
Щоб в злагоді жити.
Володимир ТОЛСТОЙ,
заступник отамана
Гетьманського полку УРК, майор УРК,
м. Маріуполь

Несе мене в цім потоці безвічна будучина,
Та хлопці на тому боці тримають мені човна
С. Чернілевський
Сьогодні мало хто з нас зможе
пригадати ім’я свого прадіда чи
прабабусі. Захоплення сучасним і
якимось примарним майбутнім не
дає нам можливості зануритися у
своє минуле, дослідити власний
родовід. А там – генетичний код
роду, відповіді на питання: хто
ми, якого роду і чому саме такі.
Що це, наше невігластво чи
просто людська лінь?

Гордість УРК

Після успішного закінчення
вишу, молодий спеціаліст,
на подив своїх колег і
наставників, попросив направити його на роботу в село,
умовою було лише, щоб ліс
і річка поруч були. Так свою
педагогічну кар’єру Петро
Васильович розпочав у рідному
селі Василя Симоненка
Біївці Лубенського району
на Полтавщині. Працюючи
вчителем історії, здійснив
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другу премію в обласному
конбкурсі, підготував багато
методичних посібників, написав і видав кілька краєзнавчих,
добре ілюстрованих книг, серед
них: «170 топонімів історії
Горлівки» і «Православні
храми Горлівки».

нащадкам те, що їм по праву
належить. Вважає, що культуру
предків народ має знати, і саме
на ній потрібно виховувати
молоді покоління українців.
Зараз у фондах невгамовного
колекціонера більше півтора
сотні значків, присвячених

першу спробу створення
музею села: лише встиг оформити перший стенд, як знову
призвали в армію для проходження офіцерських курсів.
1984 року повернувся до
рідного села Підставки. Два
роки працював учителем, потім
директором рідної восьмирічки.
Але й за цей короткий часовий
термін устиг здивувати односельчан: із власноруч зібраних
експонатів відкрив музей села,
аналогів якому навіть у районному центрі не було. Та не
довго довелося Петру займатися
улюбленою справою. Коли
почали сватати на парторга
колгоспу, втік козак до брата на
Донбас, у Волноваху, де влаштувався інспектором у райвно.
Та «рвонув» Чорнобиль, і
молодий офіцер уже втретє був
змушений одягти військовий
стрій і … ліквідовувати наслідки
аварії на ЧАЕС. 37 разів
капітан Яковенко спускався в
самісіньке лігво невидимого
чорнобильського диявола...

«Українське Реєстрове
Козацтво»

Після Чорнобиля, з 1988
року починається в пана Петра
напружена викладацькопросвітницька діяльність,
пов’язана з історією
Донбаського краю, що став
для нього близьким і рідним.
І н е лише через чарівну
горлівчанку Тетяну Тимофіївну,
а й через пізнання цікавої
минувшини краю, пошук
і дослідження достовірних
фактів, експонатів, що стали
для Петра Васильовича справою життя.
Працюючи вчителем історії
в горлівській школі № 55,
учитель-новатор став переможцем міського конкурсу
«Вчитель року» та виборов

Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року

Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15

Полковник Українського Реєстрового Козацтва Петро Яковенко

ДАРУВАТИ ЛЮДЯМ РАДІСТЬ
Про минувшину Донбасу як
давнього історичного регіону,
в тому числі й козацького,
пан Петро може розповідати
годинами. І свої розповіді
обов’язково ілюструє
архіфактами – експонатами,
власноруч зібраними не за
один десяток років. Ось вони
й склали основу його дітища –
Музею освіти міста Горлівки.
Ще на початку 90-років
минулого століття Петро
Васильович привіз із
Полтавщини і подарував
місцевому музею більше
десятка комплектів народних
строїв – одягу, що носили
наддніпрянські українці.

Реєстровим козакам Михайлу Захарченку, Миколі Гузєву, Василю Лабуніну та Миколі Лактіонову
урок-екскурсію у Музеї історії й освіти міста Горлівки проводить його засновник Петро Яковенко

Народився козак Яковенко на
Сумщині, у живписному селі
Підставки Липоводолинського
району. Поблизу ліс і річка,
й жодного промислового
підприємства в радіусі ста
кілометрів. Після закінчення
десятирічки працював у
колгоспі трактористом, фуражником, кіномеханіком. Потім
три роки служби у прикордонних військах. Пропонували
залишитися в армії, проте
п о т я г д о з н а н ь п е р е м і г.
Демобілізувавшись, вступив
до Чернівецького державного
університету на історичний
факультет. Цей крок і став
визначальним у долі майбутнього краєзнавця.

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

КОЗАК, ЯКИЙ ДАРУЄ СВІТ
А ось Петро Васильович
Яковенко, родовий козак,
історик за покликанням і меценат за суттю, знає генеалогічне
древо свого козацького роду
від десятого коліна, починаючи з родини Якова Яковенка
1705 року народження та його
дружини Марії. Як у Святому
Письмі: Яків із Марією народили Петра; Петро з Палажкою
народили Онуфрія; Онуфрій
із Анастасією народили
Романа; Роман із дружиною
(ім’я невідоме) народили
Дениса; Денис із Ганною народили Максима; Максим із
Тетяною народили Тихона;
Тихін із Палажкою народили
Петра; Петро із Олександрою
народили Василя; Василь
із Лесею народили Петра,
а Петро з Тетяною народили Дмитра. Тепер черга за
Дмитром і Марією, сином і
невісткою героя нашої оповіді,
полковника Українського
Реєстрового Козацтва Петра
Васильовича Яковенка.
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А ще – чимало історичних
документів, віднайдених у
архівах та придбаних у приватних осіб.
«За своє життя зібрав
величезну колекцію вишитих рушників, мабуть, із сім
сотень, – розповідає пан
Петро. – Левову частку роздарував різним музеям, зокрема
художньому музею та обласному краєзнавчому, для свого
залишив трохи більше сотні,
але всі вони унікальні. Нашому
історичному подарував
колекцію старовинного одягу».
Це характеризує нашого героя
як людину одержиму не лише
потягом до колекціонування,
а й прагненням дарувати

лише рідній Горлівці, а також
старовинні поштові конверти,
марки, медалі, дореволюційні
пасхальні листівки, монети,
книги й документи, вимпели
або, приміром, 3500 штук
етикеток сірникових коробок різних часів і народів. І
це не дивацтво, а стан його
неспокійної душі.

ПРИЙШЛИ КОЗАКИ
ДО МУЗЕЮ
Горлівському музею освіти,
який заснував і очолює Петро
Яковенко – лише рік, проте
його фондам може позаздрити не один музей навіть
обласного значення. У цьому
переконалися реєстрові
козаки Чорнобильської
дивізії УРК «Україна», які
прибули на запрошення
міського козацького осередку
УРК, очолюваного великими патріотами України,
полковниками УРК Миколою
Гузєвим та Петром Яковенком.
До речі, саме вони та ще їхній
побратим Віктор Сіробаба
десять років тому стояли біля
витоків цього дієвого козацького осередку УРК, були серед
перших провідників козацького руху в Донбасі.
Із самого початку перегляду експонатів, а наразі
представлені вони у трьох
кімнатах (не враховуючи тих, де
зберігаються ще не виставлені
музейні фонди) виникає
враження духовної цілісності
установи. І це, певно, свідчить
про професіоналізм авторів
ідеї. У кімнаті, з якої пан
Петро традиційно розпочинає
екскурсії на стендах – вся
історія розвитку педагогічної
науки краю від Трипілля до
сьогодення. І що цікаво,
розповіді про всі історичні
етапи розвитку педагогіки
гармонійно доповнюються
конкретними подіями чи
експонатами. Так, скажімо,
«найстаршому» з них –
трипільському керамічному
горщику – понад 5 тисяч
років; тут можна побачити
книги, букварі, яким близько
200 років. Серед раритетів –
унікальний «Кобзар» 1861
року видання або освітянські
документи часів Вітчизняної
війни 1812 року.
(Продовженння на стор. 16)
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КОЗАК, ЯКИЙ ДАРУЄ СВІТ
Козацька галерея

(Закінчення.
Початок на стор. 15)
Реєстрових козаківчорнобильців зокрема вразив
класний куточок: шкільна
дошка та кілька дубових
парт, за якими свого часу
«гризли граніт науки» наші
дідусі. «До сліз зворушливо
було знову, як півстоліття
тому, посидіти за дубовою
партою з відкидною кришкою,
взяти в руки перо, вмочити
його у чорнильницю й
згадати найперші уроки
каліграфії першої вчительки
Марії Олександрівни
Лютикової», — ділиться
враженнями сивочолий
отаман Чорнобильської дивізії
УРК Василь Лабунін.
Розповівши про становлення педагогічної та
наукової думки в Горлівці,
пан Петро запрошує
козацьких побратимів поринути у сакральний світ
традиційної української
народної вишивки. Світлиця,
де вивішені для показу
вишиті рушники випромінює
м о г у т н ю д у х о в н у ау р у. І
не випадково, адже важко

сучаснику силу духу минулих
поколінь українців. Здається,
про вишивку господар знає
все і про той чи інший
символ, чи знак розповідає
з такою любов’ю, що слухач
сприймає це як поезію, але
не слів, а знаків.
Ун і к а л ь н і с т ь к о л е к ц і ї
вишиваних рушників
козака Яковенка не лише
в різноманітті. Тут кожне
художнє полотно на своєму
місці, вивішене у чіткій
послідовності, яку пан Петро
пояснює просто й доступно.
Серед улюблених
рушників — вишиті
яскраво-червоними нитками
«дерева життя». «Ось дерево
життя, що проростає ніби із
стручка. Цей символ називають «вужик» або «зародок».
Подібні надзвичайно рідко
зустрічаються. А ось зовсім
унікальний, я називаю
його древлянським. Він —
із-під Житомира, древньої
древлянської землі, — пояснює
Петро Васильович. — У старовинних візерунках легко
упізнаються символ Фактично
це давній спосіб передачі

а ще чоловічі, жіночі, хлопчачі,
дівчачі, декоративноінтер’єрні, обрядові — весільні
та шлюбні, для релігійних
ритуалів і багато інших.
Більш детально про цей
окремий вид народного
мистецтва ми розповімо
в наступних числах «УК»,
але рекомендуємо відвідати
унікальну виставку під
н а з в о ю « Ук р а ї н с ь к и й
рушник: від Трипілля —

Козаки Чорнобильської дивізії УРК «Україна» і директор школи молоді міста Горлівки
Олена Литвиненко у світлиці музею на фоні експозиції вишитих рушників Петра Яковенка

знайти обмежений простір,
де б на один квадратний метр,
а можливо, й сантиметр,
була б така велика кількість
сакральних національних
знаків і символів, закодованих
нашими предками у вишивці.
Ту т с т о д в а д ц я т ь
сім унікальних рушників,
на яких відображено-вишито
стільки ж людських доль.
І коли Петро Васильович
розповідає про конкретну
роботу, рушник ніби оживає і
передає глядачам закодоване
в ньому послання, передає

інформації, такі собі письмена.
Тобто дописемні послання
предків, які не володіли письменством, своїм нащадкам.
Надзвичайно талановито й
дуже логічно. За символами
людство придумало клинопис,
потім азбуку, які й є джерелами
передачі знань. До того ж,
вишиті рушники не лише
свідки історії, а й витвори
мистецтва».
Тут і церковні рушники,
якими завінчували ікони,
побутово-ужиткові: рушникиутиральники, рушники-стирки,
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до сучасності» унікального
горлівського козака, який
любить дарувати людям
радість. А зараз пропонуємо
читачам невеличкий екскурс
у світ української вишивки
реєстрового козака, полковника УРК Петра Яковенка,
життєвим кредо якого є три
«П» — патріотизм, професійність і порядність.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Горлівка
Фото автора

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

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

