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ВШАНУВАННЯ КОЗАКІВ РІЗНИХ ЕПОХ
12 – 13 квітня 2014 року на Чигиринщині у Черкаській області
відбудуться вшанування борців за
волю України різних епох: Гетьмана
України Богдана Хмельницького,
козацтва Армії УНР і полку гайдамаків
Холодного Яру. Гостей прийматимуть
села Суботів, Матвіївка, Мельники
та хутір Буда. Співорганізатори
меморіальних заходів – Історичний
клуб «Холодний Яр» та Всеукраїнське
об’єднання «Свобода».
Га з е т а « Ук р а ї н а к о з а ц ь к а » інформаційний партнер заходів у
Холодному Яру.
Детальнішу інформацію про захід
читайте на сторінці 13.

РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ –

ЗА ЄДНІСТЬ КРАЇНИ

22 березня у Києві, у приміщенні
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
яким керує доктор педагогічних наук,
генерал-лейтенант УРК Володимир
Вербицький, відбулася рада генеральної
старшини Українського Реєстрового
Козацтва.
За пропозицією наказних гетьманів
УРК та керівників обласних козацьких
організацій ВГО УРК на раді головним
було питання суспільно-політичної
ситуації, що склалася внаслідок повалення режиму Януковича та прямої
загрози територіальної цілісності
України з боку Російської Федерації,

НА
СІЧІ
КИЇВСЬКІЙ
стор. 4

C M Y K

зокрема подій в Автономній Республіці
Крим; визначалися позиції й конкретні
дії підрозділів УРК у сучасних умовах
духовної, політичної, економічної
кризи в Україні.
Очільники реєстровців обговорили
звернення Гетьмана УРК до народу
України з приводу подій на майданах,
а також можливого єднання підрозділів
УРК з іншими козацькими структурами
патріотичного спрямування, офіційно
зареєстрованими в Україні, вироблення
та узгодження з ними спільних дій.
Реєстровці звітували про участь
козаків і берегинь у заходах, присвячених святкуванню 200-ліття з дня

ЗА
ПОРАДОЮ –
ДО ТАРАСА

стор. 5-6

народження духовного батька України
Та р а с а Гр и г о р о в и ч а Ш е в ч е н к а .
Широко обговорювалося питання
про участь козацьких товариств
УРК в організації та проведенні
Всеукраїнського міжнаціонального
пісенного фестивалю «Обіймись,
Україно!» під егідою УРК.
Виступаючі оприлюднили
інформацію щодо фінансового забезпечення діяльності УРК та передплати
газети «Україна козацька».
На раді було вирішено створити
фонд Українського Реєстрового
Козацтва, а також робочу групу з
числа фахівців для напрацювання

МОЯ
УКРАЇНО,
ПРОКИНЬСЯ

стор. 12-13

першочергових документів, необхідних
для нормального функціонування ВГО
УРК в сучасних суспільно-політичних
умовах.
Також було намічено порядок денний,
місце та дату проведення Великої Ради
Українського Реєстрового Козацтва.
(Детальнішу інформацію про раду
генеральної старшини УРК читайте
на сторінках 8 і 9).
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото автора

ВІДЧУТИ
СОНЦЕ
В КОЛЬОРАХ

стор. 16

Ми козаки, ми України діти,
І доля в нас з країною одна!
М. Назарець
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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
(Продовження. Початок реєстру Бородянського районного козацького
Войтюк Валерій Віталійович
рядовий УРК
07.08.1991
товариства УРК у №№ 3-4 за лютий 2014 року)
Вокал Дмитро Олександрович
рядовий УРК
20.03.1991
БОРОДЯНСЬКЕ РАЙОННЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Воробець Олександр Андрійович
рядовий УРК
11.02.1993
лейтенант УРК Воробйов Сергій Сергійович
20.04.1981
Пігулевська Оксана Андріївна
рядовий УРК
09.03.1993
лейтенант УРК Воронецький Андрій Вікторович
17.07.1982
Петросюк Наталія Анатоліївна
рядовий УРК
01.12.1992
лейтенант УРК Гаєнков Олег Миколайович
Малновецька Єлизавета Володимирівна 04.07.1989
рядовий УРК
11.08.1975
ст. лейтенант УРК Галик Андрій Зіновійович
12.05.1979
Божок Тетяна Іванівна
рядовий УРК
04.06.1992
ст. прапорщик УРК Гальтунов Павло Олегович
14.05.1960
Іщенко Олена Михайлівна
рядовий УРК
29.11.1990
лейтенант УРК Гапонов Дмитро Павлович
17.10.1985
Богдюк Лариса Віталіївна
рядовий УРК
04.09.1991
ст. прапорщик УРК Гарват Тарас Петрович
24.11.1956
Біленчук Тетяна Миколаївна
рядовий УРК
27.12.1991
прапорщик УРК Гармашов Дмитро Ігорович
28.01.1983
Одинець Юлія Григорівна
рядовий УРК
10.08.1992
лейтенант УРК Яцюк Михайло Михайлович
23.03.1988
Конфорович Ірина Юріївна
рядовий УРК
21.11.1991
рядовий УРК Гирич Микола Юрійович
08.03.1991
Івасенко Валентина Володимирівна
рядовий УРК
10.02.1993
прапорщик УРК Гладчук Валентин В`ячеславович
14.08.1985
Дяченко Ольга Миколаївна
рядовий УРК
21.04.1992
прапорщик УРК Гладюк Андрій Петрович
04.03.1989
Нікитчук Олена Володимирівна
рядовий УРК
01.03.1992
лейтенант УРК Глазирін Ігор Миколайович
19.06.1977
Січкар Тетяна Георгіївна
рядовий УРК
05.09.1991
Глущенко Роман Сергійович
рядовий УРК
10.12.1992
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Гнатюк Петро Петрович
рядовий УРК
21.02.1992
отаман, Гнідовський Сергій Григорович
01.09.1976
Сергієнко Сергій Олександрович
рядовий УРК
06.04.1990
генерал-лейтенант УРК Головенський Віктор Анатолійович
рядовий УРК
27.11.1992
рядовий УРК Гончаров Андрій Миколайович
22.04.1992
Адамяк Артем Володимирович
рядовий УРК
26.02.1991
рядовий УРК Горб Павло Сергійович
29.11.1992
Алдушин Михайло Олександрович
рядовий УРК
17.12.1992
рядовий УРК Горбань Денис Олексійович
16.02.1991
Альохін Ігор Олегович
рядовий УРК
29.09.1991
рядовий УРК Яримчук Дмитро Анатолійович
23.09.1995
Акулінін Олександр Сергійович
рядовий УРК
06.11.1989
рядовий УРК Горбачов Андрій Романович
27.09.1990
Анісімов Валерій Георгійович
рядовий УРК
03.12.1990
рядовий УРК Горжевський Віталій Ігорович
10.03.1992
Анклевич Володимир Анатолійович
рядовий УРК
24.09.1992
рядовий УРК Горняк Сергій Дмитрович
15.07.1989
Ануфрієв Микола Володимирович
рядовий УРК
26.07.1992
рядовий УРК Горпинич Євгеній Васильович
29.07.1996
Ахтонський Володимир Петрович
рядовий УРК
30.10.1990
рядовий УРК Горунов Борис Олександрович
06.08.1989
Балій Віталій Іванович
рядовий УРК
03.10.1993
рядовий УРК Грабар Михайло Іванович
02.02.1990
Барабанюк Сергій Анатолійович
рядовий УРК
18.11.1991
рядовий УРК Гребіник Олег Олексійович
02.04.1991
Безотвєтних Дмитро Володимирович
рядовий УРК
23.02.1991
рядовий УРК Яловець Микола Михайлович
30.11.1990
Белейович Роман Степанович
рядовий УРК
17.05.1992
рядовий УРК Гриніщак Сергій Ігорович
Берестовський Богдан Костянтинович 16.02.1992
рядовий УРК
19.11.1991
рядовий УРК Гриньків Михайло Васильович
08.10.1992
Білоконь Сергій Володимирович
рядовий УРК
03.04.1992
рядовий УРК Громко Олександр Сергійович
25.04.1992
Бобер Дмитро Миколайович
рядовий УРК
07.08.1992
рядовий УРК Губанов Олександр Павлович
20.12.1988
Богданов Іван Ігорович
рядовий УРК
17.01.1993
рядовий УРК Гудимяк Юрій Васильович
04.01.1992
Богданов Станіслав Валерійович
рядовий УРК
06.03.1993
рядовий УРК Гульчевський Іван Романович
28.11.1989
Богдашко Олександр Анатолійович
рядовий УРК
19.06.1991
рядовий УРК Гуслєв Дмитро Сергійович
27.01.1985
Богиня Олег Олексійович
рядовий УРК
05.06.1992
рядовий УРК Давидовський Ігор Володимирович
16.04.1993
Бойко Микита Олегович
рядовий УРК
13.08.1992
рядовий УРК Данилевич Ілля Анатолійович
08.05.1993
Бондаренко Сергій Федорович
рядовий УРК
31.07.1992
рядовий УРК Дєєв Павло Олександрович
Бондарчук Олександр Володимирович 21.02.1990
рядовий УРК
12.07.1992
рядовий УРК Деледивка Павло Володимирович
23.05.1974
Мужев Дмитро Геннадійович
рядовий УРК
30.09.1988
рядовий УРК Дем’янчук Богдан Сергійович
19.04.1993
Ботов Сергій Олегович
рядовий УРК
29.09.1989
рядовий УРК Демеденко Максим Григорович
18.11.1988
Брайлян Михайло Олександрович
рядовий УРК
16.06.1990
рядовий УРК Демчук Андрій Володимирович
04.12.1991
Буда Роман Володимирович
рядовий УРК
22.10.1990
рядовий УРК Демчук Іван Володимирович
18.03.1992
Будз Олексій Фрізанович
рядовий УРК
18.12.1990
рядовий УРК Дерев’янко Дмитро Олександрович
02.05.1989
Бузила Олександр Вікторович
рядовий УРК
02.12.1991
рядовий УРК Динічук Сергій Анатолійович
22.08.1992
Бундзило Юрій Анатолійович
рядовий УРК
05.09.1991
рядовий УРК Дівніч Богдан Анатолійович
01.03.1991
Бурий Іван Богданович
рядовий УРК
19.09.1990
рядовий УРК Дійнека Анатолій Анатолійович
19.11.1992
Вадатурський Сергій Вікторович
рядовий УРК
12,08. 1990
рядовий УРК Дмитрюк Едуард Володимирович
14.01.1973
Козуб Сергій Юрійович
рядовий УРК
17.06.1989
рядовий УРК Дозорець Роман Юрійович
03.03.1992
Варнавський Олександр Юрійович
рядовий УРК
27.03.1993
рядовий УРК Дорош Сергій Олександрович
12.09.1991
Васильєв Станіслав Едуардович
рядовий УРК
31.08.1990
рядовий УРК Дрижерук Олег Володимирович
22.02.1989
Васюра Павло Володимирович
рядовий УРК
28.03.1992
рядовий УРК Друзенко Денис Вікторович
04.03.1980
Калініченко Ярослав Вікторович
рядовий УРК
10.05.1993
рядовий УРК Дубровець Андрій Вікторович
13.08.1987
Вербицький Василь Володимирович
рядовий УРК
28.10.1987
рядовий УРК Дутчак Роман Володимирович
07.12.1992
Веретенніков Володимир Сергійович
рядовий УРК
26.03.1993
рядовий УРК Євенко Олександр Васильович
10.05.1990
Верніцький Віталій Миколайович
рядовий УРК
01.07.1988
рядовий УРК Жарий Юрій Олександрович
02.10.1991
Верхуша Дмитро Олександрович
рядовий УРК
13.06.1991
рядовий УРК Жуков Сергій Володимирович
16.10.1990
Вечорко Микола Олександрович
рядовий УРК
22.08.1992
рядовий УРК Журавлюк Сергій Вікторович
12.04.1965
ЄльницькийВалерій Михайлович
рядовий УРК
03.09.1991
рядовий УРК Завалістий Олександр Вікторович
10.10.1991
Винярський Роман Миколайович
рядовий УРК
12.04.1992
рядовий УРК Загородній Артем Володимирович
05.01.1993
Висоцький Володимир Миколайович
рядовий УРК
03.10.1991
рядовий УРК Захарчук Костянтин Васильович
05.07.1992
Вихристюк Вадим Геннадійович
рядовий УРК
13.08.1991
рядовий УРК
14.05.1988
Водяний Олександр Анатолійович
(Продовження реєстру Васильківського районного козацького товариства УРК
рядовий УРК
07.02.1965
Павліченко Олександр Григорович
читайте на сторінці 3)
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)

Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
В. Симоненко
(Продовження реєстру. Початок на сторінці 2)
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
17.11.1988 рядовий УРК
Здоров Сергій Вікторович
24.02.1992 рядовий УРК
Зелінський Ярослав Сергійович
11.05.1989 рядовий УРК
Зіньковський Юрій Юрійович
10.02.1993 рядовий УРК
Зозуля Олег Миколайович
28.11.1989 рядовий УРК
Золотарьов Іван Миколайович
01.08.1989 рядовий УРК
Золотницький Олександр Юрійович
07.11.1988 рядовий УРК
Зуб Антон Павлович
02.12.1978 рядовий УРК
Іванов Віктор Євгенійович
26.01.1992 рядовий УРК
Іванчо Василь Васильович
11.11.1992 рядовий УРК
Івашків Василь Андрійович
04.02.1993 рядовий УРК
Івченко Денис Валерійович
17.06.1991 рядовий УРК
Ігнац Віталій Іванович
11 02 1992 рядовий УРК
Ілечко Богдан Вікторович
10.09.1991 рядовий УРК
Ілюхін Роман Олегович
01.05.1991 рядовий УРК
Ілющенко Антон В’ячеславович
06.03.1990 рядовий УРК
Ільїн Олександр Євгенійович
17.02.1990 рядовий УРК
Кайнога Руслан Олександрович
18 04 1991 рядовий УРК
Калашник Михайло Сергійович
04.01.1993 рядовий УРК
КамфоровичДмитро Леонідович
14.03.1992 рядовий УРК
Кардаш Іван Васильович
10.01.1992 рядовий УРК
Карман Валентин Миколайович
Карпачов Владислав Олександрович 09.05.1992 рядовий УРК
04.09.1992 рядовий УРК
Карпенко Віталій Сергійович
24.05.1991 рядовий УРК
Каспірович Віталій Русланович
10.06.1991 рядовий УРК
Катменов Олександр Какодтонович
09.02.1987 рядовий УРК
Качан Віталій Володимирович
13.06.1991 рядовий УРК
Кащеєв Іван Леонідович
24 07 1991 рядовий УРК
Кваша Дмитро Володимирович
23.05.1989 рядовий УРК
Кирпенко Олег Миколайович
26.06.1991 рядовий УРК
Кіріченко Артур Геннадійович
25.07.1991 рядовий УРК
Кіріченко Євген Анатолійович.
06.08.1991 рядовий УРК
Клименко Євген Олексійович
10.05.1990 рядовий УРК
Клименко Максим Олегович
11.02.1991 рядовий УРК
Кобелецький Петро Любомирович
28.04.1993 рядовий УРК
Ковалик Олександр Володимирович
13.04.1991 рядовий УРК
Ковальов Андрій Сергійович
01.11.1992 рядовий УРК
Ковальов Олег Вадимович
21.12.1992 рядовий УРК
Ковальчук Василь Петрович
03.04.1991 рядовий УРК
Ковальчук Роман Петрович
07.05.1992 рядовий УРК
Ковальчук Юрій Васильович
27.07.1992 рядовий УРК
Ковач Сергій Васильович
10.08.1992 рядовий УРК
Козак Дмитро Валерійович
27.04.1991 рядовий УРК
Козачук Олег Ростиславович
08.26.1991 рядовий УРК
Колесник Олександр Ігорович
23.10.1991 рядовий УРК
Колодій Михайло Миколайович
12.04.1992 рядовий УРК
Комаренко Віталій Володимирович
05.06.1992 рядовий УРК
Кондратенко Сергій Юрійович
10.07.1992 рядовий УРК
Кондур Михайло Володимирович
15.10.1992 рядовий УРК
Конєв Микола Анатолійович
16.05.1991 рядовий УРК
Коновалов Віталій Валерійович
17.11.1991 рядовий УРК
Копчук Михайло Юрійович
23.07.1992 рядовий УРК
Коробка Віталій Ігорович
10.03.1993 рядовий УРК
Король Ярослав Ігорович
20.05.1992 рядовий УРК
Костина Юрій Михайлович
11.08.1992 рядовий УРК
Костюченко Віктор Миколайович
06.11.1991 рядовий УРК
Котюк Михайло Степанович
22.08.1992 рядовий УРК
Кравченко Євген Вікторович
03.12.1990 рядовий УРК
Кравчук Руслан Васильович
12.08.1992 рядовий УРК
Красенко Сергій Михайлович
03.03.1992 рядовий УРК
Красницький Дмитро Юрійович
07.08.1987 рядовий УРК
Краснолуцький Євген Сергійович
12.08.1988 рядовий УРК
Кривохижа Денис Фрідріхович
Крушельницький Андрій Степанович 22.08.1991 рядовий УРК
18.06.1992 рядовий УРК
Кузь Василь Васильович
20.02.1993 рядовий УРК
Курис Тарас Богданович
10.11.1993 рядовий УРК
Куров Віталій Григорович
13.07.1990 рядовий УРК
Курченко Костянтин Васильович
07.11.1990 рядовий УРК
Курятніков Юрій Михайлович
12.03.1993 рядовий УРК
Кучеренко Олександр Григорович
13.08.1990 рядовий УРК
Кучеренко Сергій Миколайович
21.08.1990 рядовий УРК
Кушніренко Вадим Васильович
07.08.1992 рядовий УРК
Ладунський Григорій Григорович
14.03.1990 рядовий УРК
Ланавенко Петро Петрович
25.08.1991 рядовий УРК
Лапчак Федір Васильович
17.08.1992 рядовий УРК
Левитський Руслан Юрійович
21.01.1992 рядовий УРК
Левченко Валерій Миколайович
04.05.1991 рядовий УРК
Лейченко Максим Васильович
18.10.1992 рядовий УРК
Лелюк Ярослав Олександрович
18.02.1987 рядовий УРК
Лещенко Сергій Миколайович
11.11.1992 рядовий УРК
Лисанов Олексій Володимирович
06.12.1991 рядовий УРК
Лисиця Дмитро Миколайович
08.03.1989 рядовий УРК
Лисюк Олександр Володимирович
30.08.1988 рядовий УРК
Лихогляд Євгеній Юрійович
14.09.1991 рядовий УРК
Личак Ігор Михайлович
26.01.1990 рядовий УРК
Лієпацис Артур Янісович
10.06.1991 рядовий УРК
Лук’янець Денис Юрійович
08.01.1992 рядовий УРК
Луцаков Олександр Миколайович
17.03.1993 рядовий УРК
Любимов Максим Олександрович
17.09.1992 рядовий УРК
Ляшенко Богдан Юрійович
08.12.1989 рядовий УРК
М’ягких Віталій Валерійович
29.07.1989 рядовий УРК
Майданович Роман Васильович
(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
у наступному номері «УК»)
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Н А К АЗ
№ 383/068
від «24» березня 2014 р.
Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити отамана Святошинського козацького полку ВГО УРК, підполковника
УРК МОЙСЕЄНКА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА на посаду отамана Київського
міського козацького товариства ВГО УРК.
2. Присвоїти отаману Київського міського козацького товариства ВГО УРК,
підполковнику УРК МОЙСЕЄНКУ АНДРІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ чергове козацьке
військове звання «полковник УРК».
3. Дозволити полковнику УРК МОЙСЕЄНКУ АНДРІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ тимчасово обіймати посади отамана Святошинського козацького полку ВГО УРК та отамана
Київського міського козацького товариства ВГО УРК.
4. Отаману Київського міського козацького товариства ВГО УРК, полковнику УРК
МОЙСЕЄНКУ АНДРІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ надати оновлені реєстри УРК районів
міста Києва в Генеральний штаб УРК до 20.04.2013 року (в електронному вигляді
відправити на адресу: genshtab kiev@kozatstvo.org.ua).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК, Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

Мойсеєнко Андрій Олександрович народився
30 жовтня 1973 року в місті Києві. Його родинне
коріння – із древнього козацького роду, а дідусь і
бабуся зазнали горя сталінських репресій. Батько
працював водієм, мама була народною цілителькою.
Закінчив історичний факультет Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка та факультет медичної реабілітації
Національного університету фізкультури і спорту.
Майстер спорту України з легкої атлетики.
Офіцер запасу Збройних сил України.
Працює директором дитячої спортивнооздоровчої студії «Старт» у місті Києві.
Лікар-реабілітолог.
Отаман Київського міського товариства ВГО
Отаман Київського міського товариства УРК,
«Українське Реєстрове Козацтво».
полковник УРК Андрій Мойсеєнко
Полковник УРК.
Учасник бойових дій у Києві в листопаді 2013 – лютому 2014 р. Має 3 поранення.
Одружений. Батько двох синів – Владислава 2003 р.н. та Олексія 2010 р.н.

СПИСОК КОЗАКІВ СВЯТОШИНСЬКОГО У М. КИЄВІ КОЗАЦЬКОГО
ПОЛКУ УРК, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ У М. КИЄВІ
В ГРУДНІ 2013 – ЛЮТОМУ 2014 РОКУ:
Мойсеєнко Андрій Олександрович — отаман, полковник УРК, Сусський Євгеній
Анатолійович — майор УРК, Циганок Віталій Михайлович — ст. лейтенант УРК, Чернецький
Денис Дем’янович — лейтенант УРК, Бондаренко Олександр Юрійович — капітан УРК, Петік
Андрій Владиславович — майор УРК, Таранюк Сергій Іванович — прапорщик УРК, Когут
Максим Дмитрович — лейтенант УРК, Дирів Орест Ігорович — молодший лейтенант УРК, Рудюк
Віктор Лаврентійович — майор УРК, Колісніченко Тарас Анатолійович — мол. лейтенант УРК,
Медведцький Михайло Володимирович — лейтенант УРК Вовченко Сергій Сергійович — мол.
лейтенант УРК, Гром Світлана Вадимівна — мол. лейтенант УРК, Дейнега Валентин Віталійович —
майор УРК, Хозеєв Сергій Анатолійович — ст. лейтенант УРК, Акуліч Олег Іванович — ст.
лейтенант УРК, Авраменко Сергій Миколайович — ст. лейтенант УРК, Шляхтиченко Ірина
Юріївна — мол. лейтенант УРК, Дажук Дмитро Олександрович — підполковник УРК, Друзенко
Микола Васильович — лейтенант УРК, Гура Геннадій Володимирович — капітан УРК, Іванов
Андрій — підполковник УРК, Фурік Назар Богданович — мол. лейтенант УРК, Вовченко Андрій
Васильович — ст. сержант УРК.

Козаки 4-ї сотні Майдану – гордість козацтва!

Нестиму я в душі вкраїнський стяг
Й боротимусь за щастя і свободу,
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Козацького роду

На Київській Січі - РЕЄСТРОВЦІ

Здається, нещодавно відшумів Майдан, проте революція ще не завершилася. Багато побратимів
роз’їхались по своїх домівках, проте багато й залишилося на Майдані. Чому?
Певне, є для цього вагомі причини. Адже, чого гріха таїти, не всіх простих українців задовольнили
її результати. Зокрема, й останні призначення в уряді та виконавчих структурах у регіонах і на
місцях. На цьому стоять і козаки 4-ї сотні з козацького редуту, що в серці столичного Майдану.

Скарбничий козацької сотні Олександр Коваль із Січеслава

«Ми навіть не хочемо
думати, що наші побратими
з Небесної сотні поклали свої
життя заради лише косметичних штрихів, ледь намічених
новою владою. – розповідає
сотник 4-ї сотні Василь
Любуня. – Майдан стояв, перш
за все, за корінні, глибинні
перетворення в державі, а
не заради чергових призначень будь-яких чиновників».
Це саме той козак Любуня,
котрий помстився снайперу за
вбивство вінницького козака
Максима Шимка.
Із перших днів Майдану
демократичні цінності та
гідність козацької нації
захищає заступник сотника
спеціального підрозділу
реєстровиків, підполковник
УРК Василь Вовченко з
села Жорнище Іллінецького
району на Вінниччині.
Побувавши в багатьох небезпечних сутичках, він був
контужений, але не покинув
козацьких лав на Майдані й до
сьогодні. Пан Василь особисто
залучив більше двох десятків
побратимів-реєстровців до

козацької сотні, і нині вони
разом несуть бойову вахту.
До речі, із батьком козацький редут стереже і його

Нещодавно реєстровцімайданівці після трагічних
баталій мали змогу трохи перепочити в санаторії «Поділля»,
щ о в Х м і л ь н и к у. Та м ї х
гостинно зустрів начальник
медичної частини закладу, полковник УРК Леонід Марчук.
«За короткий проміжок часу
ми намагалися максимально
багато зробити для того, щоб
відновити фізичний і особливо психологічний стан
наших козаків. Після недовгого процесу реабілітації
хлопці, які могли й надалі
залишатися у стінах оздоровчого закладу, всі як один
виявили бажання повернутися
назад на Майдан», – розповів
пан Леонід.
«У зв’язку із загарбанням українських земель,
з о к р е м а К р и м у, а т а к о ж

Сотник 4-ї сотні, вінницький козак Василь Любуня

Нещодавно прямо на
Майдані нами було затримано озброєних невідомих
бойовиків. Отже загроза
провокацій залишається і в
середині країни, і зокрема
у столиці. Це є ще однією з
причин нашого стояння», говорить підполковник УРК
Василь Вовченко.
Реальними діями протягом
останніх місяців підтримували
своїх побратимів інші козаки
Вінницького обласного
товариства УРК. Серед них

маємо конкретними щоденними справами брати участь
у боротьбі за демократичні
цінності країни, а тим паче
зараз за її незалежність», - упевнений Анатолій Лутковський,
якого підтримує і його козацький побратим Григорій Волоха.
«Так споконвіку повелося,
що в Україні, навіть у мирні
часи, у кожній хаті була зброя.
На стіні висіли шабля, пістоль,
гаківниця. Навіть на ярмарок козак ішов при зброї,
і ніхто ніколи не зазіхав на

Підполковник УРК Василь Вовченко з села Жорнище,
що на Вінниччині

син, сержант УРК Андрій
Вовченко. Саме ці хлопці,
ризикуючи своїм життям
і здоров’ям, відстояли
честь усього Українського
Реєстрового Козацтва.
Вони – наші герої, справжні
козаки!

існуванням подальшої
загрози материковій частині
України з боку російських
агресорів, ми маємо намір
не лише моральним тиском
на владу, але й зі зброєю
в руках реально борон и т и с в о ю Б а т ь к і в щ и н у.
Полковник УРК Андрій Мойсеєнко з Києва

Козаки 4-ї сотні не словом, а ділом захищають свою Батьківщину

отаман Чернівецького
районного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Анатолій Лутковський, отаман
Шаргородського районного
товариства УРК, генералмайор УРК Григорій Волоха,
отаман Іллінецького
районного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Василь Вовченко.
Зокрема, чимало коштів для
потреб сотні було передано
її скарбнику Олександрові
Ковалю з Січеславщини.
Також реєстровці Вінниччини
постійно привозили на
Майдан продукти харчування,
одяг, медикаменти тощо.
«Кожен справжній громадянин України сьогодні не
повинен стояти осторонь доленосних подій останнього часу
в нашій країні. Тож ми не
ховатимемося за чужі спини
і не перечікуватимемо поки
все минеться без нас. Ми

гідність людини, більше того
на життя співгромадян. За
покликом полковників чи
гетьмана виступати на захист
Вітчизни зброю знімали та
йшли на війну. Нині настали
саме такі часи. Без зброї зараз
ми не зможемо захистити
свої кордони, ми є збройний
народ традиційно, - розповідає
отаман Вінницького обласного товариства УРК Микола
Крижанівський. – У моєму
житті це вже другий Майдан,
справжня, не бутафорна школа
козацького й громадянського
гартування. Маю за честь
бути учасником цих доленосних подій разом із усім своїм
козацьким товариством».
Микола СЛІД,
козак Вінницького
обласного товариства УРК,
м. Вінниця
Фото автора
та Антона БОБИРЯ

Бо я обрав важкий і світлий шлях–
Служити українському народу!
І. Калиниченко
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В осередках УРК

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

АРМІЯ – З НАРОДОМ.

На вершину Молоду –

НАРОД – ІЗ АРМІЄЮ ДО ТАРАСА

Швидкість, масштаб та
непередбачуваність тих подій,
що відбуваються в Україні
останнім часом, шокують не
тільки пересічних громадян,
але й серйозних політичних
гравців різного рівня. Що
робити в ситуації, яка склалася в Україні, для того, щоб не
допустити страшних наслідків,
стало питанням номер один для
багатьох.
Ситуація, що склалася на
кримському півострові, змусила керівництво держави
вжити адекватних заходів реагування на факти грубого
порушення законів та втручання у внутрішні справи
України представниками
Російської Федерації, які нині
перебувають на її території.
Одним із таких кроків є
розташування військових
підрозділів Збройних сил
України на кордоні Криму для
організації належної оборони.
Найважче
довелося тим українським
військовослужбовцям, які першими прибули на територію
Херсонщини для виконання
бойових завдань. Незнайома
місцевість, дуже важкі
погодні умови, відсутність
необхідних захисних споруд, налагодженого побуту
та багато інших проблем
виникли на початковому етапі
заходів із охорони державного кордону та суверенітету
України. Однак ентузіазм
та радість, з якою зустріли
місцеві жителі українських
військовиків, не знала меж.

Один із українських блок-постів поблизу Чаплинки

Не секрет, що у важкі для
всього суспільства часи, знаходяться люди, які вирішують
свої особисті питання, вчиняють злочини, порушення
громадського порядку.
Членами Чаплинського
районного товариства ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво» проводиться
серйозна роз’яснювальна
робота з окремими громадянами щодо недопущення
вчинення протиправних дій,
що дестабілізують обстановку в районі. Постійно
надається допомога місцевим
правоохоронним органам у
здійсненні спільних патрулювань по охороні громадського
порядку.
Від Херсонської Чаплинки
до кримського Армянська
всього 30 кілометрів.
Але зараз тут встановлено військові блокпости.
Державна прикордонна
служба ретельно контролює
правила перетину державн о г о к о р д о н у Ук р а ї н и .

Однак
більшість
військовослужбовців
української та російської
армій, які зараз протистоять
один одному, а також громадяни, які допомагають нашим
воїнам, сподіваються на
мирне розв’язання конфлікту.
«Бажання воювати немає ні
в кого. На жаль, не все залежить від військових. Усі
небайдужі громадяни країни
мають долучитися до великої
справи – боротьби за мир.
Одним із таких кроків є діалог.
Якщо кожен третій громадяни України почне нормальне
спілкування зі своїми друзями, знайомими, рідними, які
мешкають у Росії, політикам
у Кремлі буде набагато важче
здійснювати свої неосяжні
амбіції. Але для цього і в Україні
політики мусять робити реальні
кроки для наведення належного громадського порядку
та охорони прав громадян.
Реєстрові козаки Херсонщини
виступають за соборність і
недоторканість кордонів

Не звикли втішатися минулими
справами козаки
Богородчанського
районного козацького товариства
ім.І.Виговського
В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво».
Вони намагаються
поповнювати свою
ідейну, патріотичну
скарбничку новими
здобутками.
У цьому прикарпатському
регіоні постійно
створюються нові Полковник УРК Микола Михалишин
к о з а ц ь к і к у р е н і , і старший лейтенант УРК Павло Федорко
які на місцях про- на вершині гори Молода
вершин. Зокрема, нещодавно
довжують сприяти
патріотичному та ідейному прикарпатські реєстровці
вихованню підростаючого здійснили сходження на верпокоління. Велика робота в шину гори Молода, висота
первинних осередках про- якої 1724 метри над рівнем
водиться з популяризації океану. Полковник УРК
козацького руху. Зокрема, в Микола Михайлишин та старрайоні протягом тривалого ший лейтенант УРК Павло
часу активно діє Лисецький Федорко присвятили це сходкурінь Богородчанського ження 200-тим роковинам
р а й о н н о г о т о в а р и с т в а від дня народження велетня
У Р К і м . І . В и г о в с ь к о г о , українського народу Тараса
який очолює майор УРК Григоровича Шевченка.

Реєстровці Богородчанського районного товариства УРК
з освяченою хоругвою біля церкви селища Лисець

Хто б міг подумати, що захищатимемося від «братнього» народу?

Проблемні питання, що їх
негайно довелось вирішувати
військовослужбовцям, зустріли
порозуміння та всебічну
підтримку в населення, яке
щоденно чимось допомагає
захисникам Батьківщини.
Долучились до цієї справи й
реєстрові козаки Чаплинського
районного товариства УРК,
очолюваного генерал-майором
УРК Сергієм Радьком.

До роботи долучились і
митники, які спільно з прикордонниками перевіряють
законність провозу вантажів.
Кількість військової техніки
з обох боків кордону просто
вражає. Оптимізму жителям
Херсонщини та Армянська
це не додає, особливо, коли
вночі лунають постріли,
вибухи, а в небі палають
освітлювальні ракети.

України й будуть сприяти
цьому всіма наявними засобами», – говорить отаман
Херсонського обласного
товариства УРК, генерал-полковник УРК Євген Капленко.
Володимир РЕНГАЧ,
полковник УРК
м. Чаплинка,
Херсонська область
Фото автора

Ігор Курій. Отаман особистим прикладом запалював
козаків-реєстровців боротися на барикадах із режимом
Януковича. Не один день
богородчанські реєстровці
відстоювали честь та
незалежність рідної України.
У цей же час пан Ігор устиг
ще й виготовити хоругву
Лисецького куреня, яку було
урочисто освячено у церкві
селища Лисець у присутності
реєстрових козаків ІваноФранківщини та тамтешніх
вірян. Після освячення
хоругви силами козаків у
місцевому Будинку культури
було проведено святковий
концерт.
Реєстровці Богородчанського районного товариства
УРК велику увагу приділяють
військово-спортивному
напрямку. Одним із методів
фізичного загартування
козаків та місцевої молоді
є підкорення карпатських

Підкорили козаки
також вершину Піп Іван
Марморозький, що знаходиться неподалік кордону з
Румунією і має висоту 1936
метрів.
Це тільки маленькі сторінки
діяльності Богородчанського
районного товариства
УРК ім. І.Виговського,
яке очолює генерал-майор
УРК Михайло Круль.
Сподіваємося, що попереду
в козаків Богородчанщини
ще немало хороших справ
із виховання козаків у дусі
духовності й патріотизму,
любові до Батьківщини, прищеплення молоді та юнацтву
найкращих рис українського
патріота.
Нестор МАРТИНЕЦЬ,
заслужений діяч естрадного
мистецтва України,
підполковник УРК
Івано-Франківська область
Фото автора
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Подай душі убогій силу, щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило,
І на Украйні понеслось…
Т. Шевченко

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

Цього року виповнилося 200 років від дня його
народження. У навчальних закладах Харківщини
активно проводилися
святкові заходи з нагоди
ювілею.
Вшанували геніального
В історії кожного народу є імена, які складають його славу, велич і національну гордість. сина українського народу і
Саме таким для України є ім’я безсмертного Кобзаря Тараса Шевченка.
в Харківській ЗОШ № 96, де
директором отаман первинного районного товариства
УРК, підполковник УРК
Олександр Єфіменко. У
стінах школи вже майже
чверть віку функціонує
музей Т.Г.Шевченка. Були
проведені екскурсії у
шкільний музей, конкурси на
кращу стіннівку про Кобзаря
та кращу ілюстрацію його
творів. Шістнадцять учнів
1-11 класів нагороджені
дипломами за перемогу у
шкільному конкурсі читців
«Нас єднає Шевченкове
слово», а учениця 10-А
класу Анжеліка Цеквава
нагороджена дипломом
III ступеня районного
етапу міського конкурсу
художнього читання серед
учнів 10-11-х класів
загальноосвітніх навчальних
закладів «Кобзареві обрії».
Реєстровці Харківського міського товариства УРК з педагогами та учнями ЗОШ № 96 у музеї Т. Г. Шевченка
Семикласники підготували

ХАРКІВ’ЯНИ - КОБЗАРЕВІ

театралізовану постановку «Дитинство Тараса».
Відбулася зустріч школярів
із реєстровими козаками:
отаманом шкільного
козацького товариства
УРК, підполковником УРК
Олександром Єфіменком,
отаманом Київського
районного товариства УРК
у м. Харкові, підполковником УРК Володимиром
Мельником, заступником
отамана з ідеології, старшим лейтенантом УРК
Оксаною Петегирич,
заступником начальника штабу Київського
районного товариства
УРК, старшим лейтенантом Андрієм Кічуком. Для
поважних гостей лунали
поезії Шевченка, пісні на
його вірші. Радував виступами ансамбль сопілкарів
під керівництвом Івана
Рябовола. Під час свята
було проведено оглядову
екскурсію у музей Тараса
Шевченка.
Іван ЗАКІПНИЙ,
отаман Харківського
міського товариства,
генерал-майор УРК
м. Харків

Козацькі барви Приазов’я
У музеї народного побуту міста Маріуполя 7 березня відкрила свою роботу виставка «Твої барви,
Україно», присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка – видатного
художника, літератора, культурного та громадського діяча XVIII століття. Є окрема категорія людей
небайдужих до краси поезії та гармонії навколишнього світу, це народні умільці, художники. Майстри
народного колективу ТОХНУ «Натхнення» весь свій вільний час присвячують творчості, створюючи
дивної краси твори, що викликають захоплення глядачів, радують очі та зігрівають серця.

у минулому столітті,
вирізняються яскравим
національним колоритом.
«Виставка приурочена до
ювілейної дати Т. Г. Шевченка,
якого ми по праву вважаємо
одним із стовпів вітчизняної
етнографії, – розповідає отаман
Маріупольського
міського товариства УРК,
генерал-лейтенант
УРК Володимир
Книшенко.
– Широкому
колу читачів
Тарас Шевченко
відомий як автор
безсмертних
творів гострого
г р о м а д я н ського звучання,
любителям
образотворчого
мистецтва – як
великий художник, графік,
майстер гравюри, а
також – як борець
проти соціальної
несправедливості.
Козаки й берегині УРК Маріуполя на виставці «Твої барви, Україно!», присвяченій Проте далеко не
200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
всі знайомі з його
за її межами. 2004 року колек- Реєстрового Козацтва Раїси романтичними творами та
тив отримав почесне звання Кислощаєвої, Е. Литвинової, науковою діяльністю. У свій час
«народний», а багато членів А. Акритової, Ю. Сокол, Тарас Григорович, дивлячись
творчого об’єднання – звання Е. Шульгіної, І. Чаплинської, на виконані з тонким відчуттям
«Майстер декоративно-при- О. Зоренко та інших учасниць та високим художнім смаком
вишиті рушники, казав, що
виставки.
кладного мистецтва».
Е к с п о з и ц і ю д о п о в н ю - з них говорить душа обдароВідвідувачі виставки
мали можливість побачити ють зібрання української ваного, щирого й гостинного
традиційні українські руш- кераміки маріупольських народу».
Народна художня творчість
ники та вишиванки, картини, колекціонерів В.В. Кищенка
вишиті нитками та бісером, та А. М. Чернова. Представ- у більшості її проявів завжди
прикраси з бісеру, в’язані капе- л е н і н и м и е к с п о н а т и , була й залишається фундав и г о т о в л е н і п е р е в а ж н о ментом, платформою для
люшки, ажурні шалі тощо.
Тв о р ч е о б ’ є д н а н н я
«Натхнення», яке очолює берегиня Українського Реєстрового
Козацтва, підполковник УРК
Катерина Кислощаєва, існує з
1995 року. Їхні роботи демонструються не лише у Маріуполі, але й
у інших містах України та далеко

На виставці представлені
переважно вироби, виготовлені
в етностилі. Привертають до
себе увагу рушники початку
минулого століття із фондів
маріупольського краєзнавчого
музею та роботи сучасних
авторів, берегинь Українського

Серед експонатів виставки вишиті рушники, картини, вироби
з бісеру, рукоплетіння тощо

спілкування людей різних
поколінь, невичерпним джерелом пізнання світу, історії
рідної землі, народу.
А сама виставка виробів
декоративно-прикладного
мистецтва майстрів міста на
Азові, організована за сприяння реєстрових козаків і
берегинь Приазовського

козацького округу УРК, стала
своєрідним пам’ятником
Кобзарю до двохсотої річниці
з дня його народження.
Олександр ГОРЕ,
завідувач музею етнографії
Раїса КИСЛОЩАЄВА,
полковник УРК
м. Маріуполь
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Якщо ви не пізнали себе,
тоді ви в бідності і ви – бідність
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. Початок
у №№ 5–24 за 2013 рік
і 1–4 за 2014 рік)
Глава 6

ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ
6.1 КТО ЕСТЬ ПУТЬ?
С момента Крещения
Иисуса Христа в Иордане
началось Его служение людям.
С момента крещения человека
начинается его служение Тебе,
Господь, а также всем людям,
своим братьям и сестрам.
В момент крещения
автору пришло от Тебя такое
откровение:
путь к Богу имеет каждый
человек,
путь к Богу имеет каждая
семья,
путь к Богу имеет
общество,
путь к Богу имеет каждый
регион государства,
путь к Богу имеет государство в целом.
Путь к Богу имеет Земля.
Путь к Богу имеет Космос
(Вселенная).
Путь государства состоит
из суммы путей к Богу каждого человека, причем на путь
государства к Богу наиболее эффективно влияют те
люди, которым Ты, Господь,
позволил и доверил этим государством управлять.
Господь, позволь вновь
обратиться к Тебе за помощью с вопросом: так кто же
все-таки Путь в вечности?
Наиболее вероятно, что
путь — это пространство
и время, в которых Твои дети
идут к своей вечной жизни,
к славе во имя Твое. Ты Сам дал
нам совет и надежду, сказав,
что если человек встал на этот
Путь и начал двигаться к Тебе,
он не должен сомневаться
и бояться за свой выбор. Ты
желаешь нас видеть идущими
этим Путем, не обращая большого внимания на проблемы,
возникающие в нашей жизни,
волны зла и несправедливости,
негативное отношение других
людей к нашему личному
выбору. Ты также пообещал
каждому из нас, что если мы
на этом пути споткнемся или
испугаемся и начнем тонуть
в море зла, Ты всегда протянешь нам руку помощи,
поддержишь и не позволишь
погибнуть.
Когда-то ученики Иисуса
Христа на лодке плыли
по Галилейскому морю (другое
название — Геннисаретское
озеро) и увидели, что
навстречу им по воде кто-то
идет. Сначала они подумали,
что это призрак, и поэтому
испугались. А это был Иисус
Христос, который сказал
своим ученикам: «это Я, ваш
учитель». Апостол Петр узнал
Иисуса Христа и прокричал
Ему: «Учитель, я тоже, как
и Ты, хочу ходить по воде».
Иисус ответил: «Нет никаких
проблем, иди ко мне». Петр
встал из лодки и пошел по воде
навстречу Иисусу. Когда он
уже подходил к Нему, вдруг
осознал, что идет по воде,
и увидел рядом с собой большие волны. Петр испугался,

что может утонуть. И, действительно, после того, как
он испугался, начал тонуть
в море. Когда Петр понял,
что может утонуть, он начал
Иисуса просить о помощи.
Иисус подхватил Петра за руку
и сказал ему: Петр, Петр,
почему ты такой неверующий — испугался каких-то
волн, когда шел ко Мне. Нужно
было быть уверенным, что ты
дойдешь до Меня, несмотря
на противоборствующие волны.
Все люди, решившие идти
ко Мне, не должны пугаться
никаких волн и проблем, которые обязательно возникнут
в их жизни. Вы помните, что
Я всегда вам помогу. Но если
кто-то вас напугал, и у вас
появились проблемы, знайте,
что все равно Я вам помогу
и не дам погибнуть. Я вас люблю
(см. Мф. 14, 22–34).

дать будущие поколения?
Но с большой уверенностью
можно сказать, что люди третьего, четвертого, пятого,
не говоря уже о последующих поколениях, забудут
о нас — нынешних своих прародителях, забудут, что мы
вообще жили на этой Земле.
Как и сейчас, большинство
из нас не знает и не пытается
узнать информацию о жизни
своих прародителей. Через
тысячи лет у будущих поколений практически ничего
не останется от созданных
нами материальных ценностей, достижений в науке
и технике. Но останутся
и будут влиять на их жизнь
переданная им наша духовность, любовь и добро, а также
наши знания о Тебе, Господь.
Как установлено современной наукой, рост духовного

руководить (или отвернетесь
от веры; или откажетесь повиноваться), то распространите
нечестие на земле и разорвете
родственные связи… Воистину,
тех, которые обратились
вспять после того, как им
стал ясен прямой путь, сатана
обольстил и обещал им долгую
жизнь… Таких Аллах проклял
и лишил слуха и ослепил их
взоры… Это — за то, что они
последовали за тем, что вызвало
гнев Аллаха, и возненавидели то,
чем Он доволен, и поэтому Он
сделал тщетными их деяния»
(Сура 47:22, 25, 23, 28).
Как человеку найти тот
путь, который приведет его
к счастливой и вечной жизни?
Человеку без помощи Бога
осуществить это маловероятно, потому что для этого
каждому из нас должны быть
известны две точки отсчета.

Анализ данной библейской
притчи позволяет автору сделать следующее заключение:
если человек не идет к Богу,
дьявол не строит против
него свои козни, а наоборот помогает осуществится
ег о з а ве тн ым ж ел ан и я м ,
завладеть большим богатством или властью, которые
потом использовать во зло
людям. Но как только человек
начинает искать путь к Богу,
дьявол, подстерегающий его
на каждом шагу, включает
всю свою хитрость, свои способности и силу. У такого
человека появляются в жизни
проблемы, иногда настолько
серьезные, что на их решение
уходит основное время и силы.
Для Бога очень ценно, если
в такой сложившейся обстановке человек не прекращает
его искать.
6.2 ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Путь длиною в земную жизнь — это, с одной
стороны, миг, с другой — вечность. Господь, кто может
дать оценку качеству нашей
жизни на Земле, кроме Тебя?
Возможно, эту оценку смогут

уровня человека практически
не зависит от уровня технократического развития
цивилизации и ее финансовых
и материальных достижений. Наоборот, бездуховный
и только лишь технократический путь развития любой
цивилизации обязательно
ведет к гибели этой цивилизации. Известен путь великих
цивилизаций: Древней философской Греции, загадочных
майя и инков, могущественного Рима и Римской империи,
развитой Византии, формирования особенной «арийской
нации», которая должна была
наполнить собой всю землю
и господствовать над человечеством, прославившегося
на весь мир своими достижениями в военной отрасли
бескрайнего Советского
Союза. Все эти цивилизации уже завершили свой путь
на Земле, потому что их путь
был не к Богу, а от Бога. Анализ
гибели великих держав является ярким примером того,
по какому пути не нужно
идти, т. к. он ведет к гибели.
«Может быть, если вы станете

Первая точка А (и ее координаты) — точка, в которой
я сейчас нахожусь, не только
в пространстве и времени,
но и координаты нахождения в поле любви, духовности
и добра. Вторая точка В (и ее
координаты) — точка, в которую
я должен прийти в конце земной
жизни. Если я знаю координаты
этих двух точек, то могу между
ними провести прямую линию,
это и есть наиболее целесообразный путь моей жизни.
«Воистину, ты призываешь их
на прямой путь» (Сура 23:73).
Если я смогу объективно
определить свой нынешний
духовный и интеллектуальный
потенциал и установить родительские отношения с Богом,
я с Его помощью смогу в пространстве и времени найти
свои координаты точки А,
в которой я сейчас нахожусь.
Для того чтобы найти координаты точки В в пространстве
духовности, любви и интеллекта и времени, я должен
знать смысл своей жизни,
задачи, которые я должен
выполнить, какие из них я уже
выполнил, а какие еще нет.

«Если же вы отвернетесь,
то ведь я довел до вашего сведения то, с чем я к вам отправлен.
Мой Господь заменит вас другим
народом, и вы ничем не навредите Ему. Воистину, Господь
мой — Хранитель всякой вещи»
(Сура 11:57).
Если же мне не известен
смысл моей жизни, у меня
постоянно происходит изменение ценностей. Я нахожусь
в постоянных поисках,
но рано или поздно обращаюсь за помощью к Богу,
и Он мне помогает понять
смысл моего существования
на Земле. Знание смысла
жизни дает возможность определить координаты точки В.
К сожалению, на Земле еще
много людей, которых совсем
не интересуют такого рода
фундаментальные вопросы,
как смысл их жизни. В результате они не могут определить
координаты точки А, а тем
более — координаты точки В.
«Скажи: «О люди! К вам явилась истина от вашего Господа.
Кто следует прямым путем,
тот поступает во благо себе,
а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред
себе. Я не являюсь вашим
попечителем и хранителем»
(Сура 10:108).
Если человек не поймет
смысл своего существования,
он не сможет определить
координаты точек А и В,
поэтому принципиально
не сможет найти предназначенный ему на Земле путь.
Жизнь, не знающая смысла, —
это путь в никуда, т. е. путь,
в конце которого прекращается его жизнь. Но если
мы обратимся за помощью
к Господу, Он обязательно
нам поможет, потому что
Бог есть Любовь. Господь,
помоги каждому из Твоих
детей найти этот принадлежащий только ему одному путь
к Тебе, независимо от того,
греховной или праведной
была его жизнь. Как Ты сказал, «зло — от юности людей».
Действительно, мы только
что родились и находимся
в самом начале пути к Тебе.
В ходе движения по этому пути
Ты обещал людям помогать
уничтожать в нас зло, а на его
место помещать любовь. Семь
тысяч лет, прошедших с того
времени, когда Ты изгнал моих
прародителей из Рая и создал
современного совершенного,
духовного и интеллектуального человека, — в вечности
это лишь миг!
Мы юные, мы еще дети,
мы только родились, человеческая цивилизация только
начала движение в космосе
по начертанному Тобой пути.
Господь, мы обязательно станем лучше. Мы обязательно
научимся искреннее любить
Тебя и друг друга.
С твоей помощью мы
не сойдем с этого тернистого
пути к совершенству.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я
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Ми, народ, що вийшов із неволі, клянемось в благословенну мить –
Всі свої тисячолітні болі в славу України перелить.

Рада козацька

Коли Батьківщина
в небезпеці
(Продовження.
Початок на стор 1)
Саме під таким гаслом,
начебто ніким і не виголошеним, однак незримо відчутним
у козацькому середовищі,
проходила чергова рада
генеральної старшини
Українського Реєстрового
Козацтва в Києві.

серед яких Миколаївська,
Одеська, Херсонська,
Донецька, Луганська та
Харківська області.
Анатолій Шевченко
закликав реєстровців та
представників інших козацьких організацій негайно
розробити й подати на розгляд
Верховної Ради України новий

Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України
Юрій Пісковацький

Коли батьківщина
у небезпеці, то далеко
на другий, а то й на третій
план відходять усілякі там
умовності. Проте рада
як завжди розпочалася з
традиційної молитви та виконання гімну України й гімну
Українського Реєстрового
Козацтва «Обіймись, Україно!»
Одразу ж після цього слово
взяв Гетьман УРК Анатолій
Шевченко. Він коротко охарактеризував суспільно-політичну
о б с т а н о в к у, я к а н а р а з і
склалася в країні у зв’язку
з революційними подіями.
Зокрема, очільник реєстровців
наголосив на тому, що переважна більшість козаків і берегинь підтримала революційні
перетворення й не зрадила
свого гасла «Духовність і
патріотизм». Із приводу анексії
АР Крим Гетьман зауважив,
що ця територія рано чи пізно
повернеться до лона нашої
держави, адже Микита Хрущов
був далекоглядною людиною
і знав, що робить. Разом із
тим Анатолій Іванович наголосив на тому, що Росія ще
не повністю використала всі
свої важелі й можливості щодо
сепаратистського руху, і тому
українські реєстровці мають
швидко й серйозно включитися
в дії по запобіганню сепаратистських намагань північного
с ус і д а т а п р е д с т а в н и к і в
п’ятої колони в нашій країні.
Зокрема, пан Гетьман попросив бути пильними реєстровців
із прикордонних з Росією та
найбільш схильних сепаратистським настроям регіонів,

C

M

Y K

законопроект «Про козацтво»
з урахуванням нестабільної
ситуації в Україні. На думку
очільника реєстровців,
закон має визначити місце
козацтва у суспільстві як
народної воєнізованої
дружини на кшталт естонського «Кайтселіта». Гетьман
закликав козаків на місцях
активніше співпрацювати із
місцевими Спілками сприяння обороні України та надавати всю необхідну допомогу
військовим, які базуються
чи знаходяться на навчаннях на територіях козацьких
осередків, прикордонникам,
правоохоронцям. За його

словами, майже всі реєстрові
козаки АР Крим, на жаль,
проголосували за приєднання
республіки до Росії…
Разом із тим Анатолій
Іванович дав високу оцінку
тим козакам, які мужньо
відстоювали демократичні
цінності на центральному
Майдані в Києві та місцевих
майданах. Серед реєстровців
було багато поранених, контужених. Особливо теплі слова
лунали на адресу козаків 4‑ї
сотні Майдану, реєстровців
Святошинського полку УРК
на чолі з полковником УРК
Андрієм Мойсеєнком, козаків
УРК із Вінниччини Василя
Володимировича і Василя
Васильовича Вовченків,
підполковника УРК
Олександра Луцика та майора
УРК Геннадія Галицького з
Донеччини, сержанта УРК
Андрія Вовченка, козаків
Івано-Франківського,
Черкаського, Київського,
Донецького, Чернігівського
обласних козацьких товариств, Чорнобильської дивізії
УРК «Україна».
В обговоренні доповіді
очільника українських
реєстровців узяли участь
голови Адміністрацій
Гетьмана УРК у регіонах,
отамани обласних і міських
товариств УРК. Зокрема,
отаман Івано-Франківського
обласного товариства
УРК Михайло Смачило
розповів, що реєстровці
Прикарпаття всіляко сприяли
майданівцям. Багато з них
були учасниками цих подій.
За його словами, місячні
внески обласного товариства

Радник Гетьмана УРК у Чернігівсько-Сіверському регіоні України,
генерал-полковник УРК Петро Лобас

були перераховані до фонду
підтримки українського
війська.
Наказний гетьман УРК із
суспільно-політичних питань
Олександр Карпенко зачитав
лист-звернення до виконуючого обов’язки Президента
України Олександра Турчинова,
у якому просив його сприяти
проведенню Всеукраїнського
пісенного фестивалю
«Обіймись, Україно!», а також
символічного поїзду єдності

потрібний. Він сприятиме
не лише популяризації козацького руху в Україні через
пісенну творчість, але й матиме
велике об’єднавче, народотворче значення», — наголосив
пан Олександр.
Із цікавими пропозиціями
щодо оптимізації діяльності
козацьких структур виступив
начальник штабу Київського
міського товариства УРК
Олексій Позняк. Він говорив зокрема про створення

Наказний гетьман УРК із суспільно-політичних питань
Олександр Карпенко

п і д е г і д о ю Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва. «Цей
мистецько-просвітницький
захід сьогодні як ніколи

Козаки й берегині УРК перед засіданням ради генеральної старшини УРК

в УРК мобільних груп для
забезпечення☻правопорядку,
мистецького та інших
напрямків. Із пропозицією
щодо взаємовигідних
стосунків між регіональними
товариствами УРК виступив
отаман Харківського обласного
товариства УРК Олександр
Федоряка. Слобожанці налагодили пошив і реалізацію
відносно недорогих козацьких одностроїв і пропонували
звертатися до них з приводу
військової чи козацької
амуніції.
Отаман Львівського обласного товариства УРК Василь
Павлечко закликав у цей
складний для країни час
єднатися навколо соборності
держави. Він запропонував негайно скласти нову
програму діяльності УРК, яка б
відповідала сучасним умовам
розвитку суспільства, і створити
робочу групу з кількох авторитетних козаків‑реєстровців
для напрацювання пакету
документів до наступної
Великої Ради УРК.

Клянемося княжими гробами, золотою шаблею Дніпра –
Краще смерть, ніж бути знов рабами, хай гряде відродження пора!
Д. Павличко

Із закликом зробити все
можливе для погашення
сепаратистських настроїв і
недопущення подальшого
розколу України виступив
радник Гетьмана УРК з питань
національностей Генріх Айлоян.
До речі, вірменська община,
що знаходиться в Україні,
не підтримала політику уряду
Вірменії, який визнав законним акт анексії АР Крим
Російською Федерацією.
Дуже щиро, патріотично
виступив голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному
р е г і о н і Ук р а ї н и Ю р і й
Пісковацький. «Нам сьогодні

які, ризикуючи своїм життям
і здоров’ям, боролися проти
вкрай знахабнілого режиму.
«Четверо наших козаків були
поранені, і один загинув, проте
жодної реакції Генерального
штабу УРК не було. Штаб
де?», — запитував отаман.
За його словами, реєстровці
Хмельниччини перечислили
1000 гривень на потреби
українського війська.
Пана Юрія щодо
бездіяльності Генерального
штабу під час подій на Майдані
підтримав і безпосередній
учасник подій, генерал-лейтенант УРК Василь Вовченко,

Отаман Хмельницького обласного товариства УРК Юрій Басистий

як ніколи потрібно проводити
активну просвітницьку роботу,
в тому числі зі своїми знайомими й друзями, які мешкають у Російській Федерації
і не мають змоги отримувати правдиву інформацію
про те, що наразі діється
в Україні, — наголосив Юрій
Георгійович. — Реєстровці
Слобожанщини активно
допомагають армійським
підрозділам, учасникам Майдану, створюють
козацькі патрулі для забезпечення громадського порядку
в Харкові та інших населених пунктах. Я народився в
Тереку, але мої діти виросли
тут і є патріотами України. І
ми зобов’язані зберегти для
них єдину Україну».
Відвертим був виступ
отамана Хмельницького обласного товариства УРК Юрія
Басистого. Він піддав різкій
критиці роботу генерального
штабу УРК, який у розпал
революційних подій на Майдані
не проявляв належної
підтримки козаків‑реєстровців,

який у одній із сутичок
був поранений у ногу. Він
закликав козаків надавати
посильну допомогу тим, хто

№ 383/065
від «18» березня 2014 р.
Про нагородження
відзнакою Українського
Реєстрового Козацтва
«Герой козацтва»

Головний отаман Івано-Франківського обласного товариства УРК
Михайло Смачило

наголосив голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Південному
р е г і о н і Ук р а ї н и , о т а м а н
Херсонського обласного товариства УРК Євген Капленко.
«Херсонщина наразі прикордонна з АР Крим область,
і на кордоні в Генічеську та
Чаплинці стоять блокпости,
де несуть вахту українські
солдати. Реєстрові козаки й
берегині з Чаплинки збирають
для них харчі, гроші, допомагають підтримувати бойовий дух наших захисників».
Та к о ж п а н Є в г е н н а в і в
кілька вражаючих прикладів,
зокрема щодо військового
забезпечення наших воїнів
боєприпасами. Їх вистачило б
всього на 15 хвилин ведення
бою…

Козацьке товариство
дуже позитивно сприйняло
виступ берегині Одеського
обласного товариства УРК,
підполковника УРК Людмили
Бельдієвої.

Після ради реєстровці Черкаського обласного товариства УРК на Майдані вшанували пам’ять
українців, загиблих за свободу Вітчизни
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Звучить державний гімн України

ще залишається на Майдані
чатувати, а також потерпілим
у бойових діях побратимам.
На необхідності всіляко
сприяти українським
військовим і прикордонникам
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Активну
участь
у обговоренні доповіді взяли
отамани Черкаського обласного товариства УРК Борис
Марченко, Тернопільського
обласного товариства
УРК Іван Комарницький,
Житомирського міського товариства УРК Віктор Вербелюк,
отаман Бойківського козацького осередку УРК Богдан
Прокопишак та інші.
Закінчилася рада
генеральної старшини УРК
прийняттям рішень, які мають
бути виконані до проведення
Великої Козацької Ради УРК
у середині травня цього року.
Рішення ради генеральної
старшини УРК:

— Нагородити наших
героїв‑реєстровців, які проявили
відвагу на барикадах, медалями
й орденами УРК. Церемонію
нагородження провести
на головній сцені Майдану.
— Провести часткову
мобілізацію козаків і берегинь і
на основі 4 сотні Майдану сфор‑
мувати козацький мобільний
полк охорони громадського
порядку у м. Київ та в усіх
областях України.
— Посилити роботу щодо
підвищення духовності
й патріотизму серед
військовослужбовців та насе‑
лення, зокрема молоді.
— Враховуючи досвід
козаків 4‑ї сотні, отриманий
на Майдані, патріотичний і
духовний запал поширювати
з Майдану по всій території
України, особливо в прикордонні
області нашої держави.
— Активізувати участь
реєстрових козаків у охороні
державного кордону України та
громадського порядку в містах і
селищах.
— Свято зберігати пам’ять
загиблих на барикадах
українських героїв. На козацьких
заходах віддавати шану героям
Небесної сотні й солдатам, які
загинули під час бойових дій.
У заключній частині ради
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Шевченко вручив отаману
Івано-Франківського обласного товариства УРК, генераллейтенанту УРК Михайлові
Смачилу найвищу відзнаку
УРК — орден «Герой козацтва».
Завершилася рада виконанням гімну УРК «Обіймись,
Україно!» та державного гімну
України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото автора

За значні досягнення
в р о з б уд о в і Ук р а ї н с ь к о ї
Держави, сумлінне виконання обов`язків отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства ВГО УРК, роботу на
благо українського народу,
участь у відродженні духовних і патріотичних традицій
українського козацтва,
керуючись Статутом
Всеукраїнської громадської
о р г а н і з а ц і ї « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» та
рішенням Генерального штабу
Українського Реєстровго
Козацтва,
Наказую:
1. Нагородити радника
Ге т ь ман а У РК з п ит ань
організаційної роботи,
отамана Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК, генераллейтенанта УРК СМАЧИЛА
МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА
о р д е н о м Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва «Герой
козацтва» за № 20.
2. Враховуючи активну
роботу козаків і берегинь
Івано-Франківського
обласного козацького
товариства Українського
Реєстрового Козацтва на
користь нашої держави,
ввести в реєстр Українського
Реєстрового Козацтва
посаду Головного отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства ВГО УРК», одночасно
ліквідувавши посаду отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства
ВГО УРК.
3 . П р и з н а ч и т и Ге р о я
козацтва, генерал-лейтен а н т а У Р К С М АЧ И Л А
МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА
на посаду Головного отамана
Івано- Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК. Дозволити
Герою козацтва Смачилу
Михайлу Васильовичу
одночасно займати посади
Головного отамана ІваноФранківського обласного
козацького товариства ВГО
УРК та радника Гетьмана
УРК з питань організаційної
роботи.
4. Наказ довести до особового складу Українського
Реєстрового Козацтва та
громадськості України через
загальнонаціональну газету
«Україна козацька».
5. Контроль за виконанням
наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового
Козацтва, маршала
УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
Гетьман УРК
А.І. Шевченко

І крізь палітру тріпотливу лягає блиском на вінцях
Любові переможна сила Христа, і духа, і творця
В. Андреєв
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Святі землі Української

ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ

Тропар свята: Від марности мирської відійшов ти, та, зневаживши світ, по Євангелії за Христом пішов, і, проживши життям
ангельським, до тихого пристановища, до гори Афон прибув, а звідти на гору Київську з благословення отців прийшов, і там, у
подвизі життя скінчивши, отчизну свою просвітив, і множеству ченців стежку до царства небесного показав, до Христа їх привів.
Молися же Йому, Антонію Преподобний, щоб спас душі наші.

Преподобний Антоній Печерський

Преподобний Антоній народився 983 року в невеличкому
містечку Любеч неподалік
Чернігова. У миру він носив
ім’я Антипа. З дитинства полюбив Господа і ще зовсім юним
помандрував до святих місць.
Антоній побажав постригтися
у ченці в одному з Афонських
монастирів, про святість
яких він чув і у яких побачив
благочестиві подвиги ченців.
Антипа прибув до Афону,
прийняв на себе Ангельський
образ з іменем Антонія і від
ігумена монастиря Феоктиста
одержав благословення на
життя в печері, висіченій у скелі
над морем. Але Бог покликав
Атипія в Київську Русь, де
вже на той час була поширена
християнська віра. Узявши
благословення від ігумена,
він у 1113 році прибув до
Києва, обійшов монастирі, що
були вже створені грецькими
ченцями, котрі прийшли в Русь
із митрополитом Михайлом
при Володимирі. Довго шукав
пустельного місця і зрештою нагледів над Дніпром, на
Берестовій горі, печеру, яка
колись була вирита варягами,
та й оселився в ній.

Сварки, що зчинилися між синами
Володимира, змусили
Антонія повернутися
в Афон 1015 року. У
1017 році Антоній
знову прибув до
Києва.
Після другого
повернення з Афону
Антоній поселився в
іншій печері, виритій
у його відсутність
священиком Іларіоном, який
у 1051 році буде посвячений в
сан Київського митрополита.
У цій тісній, як могила,
печері, у глибокій тиші, у
молитвах і постах Антоній
провів 40 років.
Слава святого та його життя
приваблювали багатьох: до
нього приходив Великий князь
Ізяслав Ярославович зі своєю
дружиною за благословенням.
Чимало людей наслідували
його спосіб життя, виривали
собі печери неподалік від
його помешкання й приймали постриг у ченці. Навколо
його печери зібралось близько
15 чоловік братії. Серед них
були: Феодосій, Никон і двоє
бояр, найближчих князів
Ярослава. Їхнім постригом
Антоній викликав на себе гнів
Великого князя, який хотів
розігнати ченців і зруйнувати
їхні печери. Преподобний був
змушений тимчасово залишити печеру. Але дружина
князя вблагала його, щоб він
простив Антонія, аби той
повернувся. Старець повернувся і став жити мирно у своїй
печері. Побачивши, що число

Києво-Печерська лавра. Вид з боку Дніпра

ченців та іноків зросло, він
улаштував для них підземну
церкву.
Вибравши для ченців нового
ігумена, Варлаама, дав їм
благословення, сам вирив собі
нову печеру в ста сажнях від
першої, переселився туди і жив
16 років аж до самої смерті. Ця
печера відома нині під назвою
Ближні Антонієві печери.
При збільшенні братії
ігумен, з благословення
Преподобного Антонія,
побудував малу дерев’яну
церкву над печерами в ім’я
Успіння Богоматері. Випросив
у князя Ізяслава місце на
горі для будівництва келій і
дерев’яної огорожі. Із тих пір
монастир став називатися
Печерським. Таким чином
Преподобний Антоній поклав
початок чернецтва і став
одним із засновників КиєвоПечерської лаври, (після
того, як Варлаам був переведений у монастир, ігуменом
для печерських ченців став
з благословення Антонія
Преподобний Феодосій.
Паства Преподобного
Антонія дедалі зростала. Бог
наділив його даром чудотворця і ясновидця. Коли
князі Ізяслав Київський,
Святослав Чернігівський,
Всеволод Переяславський із
варязьким князем Шимоном,
виступаючи на війну проти
половців, прийшли просити
у Преподобного благословення, старець пустив сльозу
і сказав, що вони зазнають
поразки. Що і сталося 1068
року на річці Альті. Шимонові

сказав, що той благодаттю
Господа рятуватиметься від
смерті па полі бою і поховають
його в Печерській кам’яній
церкві, яка буде скоро побудована. Все це збулося.
Князь розгнівався на старця.
Антоній змушений був покинути Київ і переховуватися

прохання князя Ізяслава, який
переконався у його невинності,
Преподобний Антоній повернувся до Києва і поселився у
своїй печері. Саме тоді заснували, а згодом і побудували
нову велику кам’яну церкву.
Це будівництво пов’язане
з багатьма чудесними

Преподобні Антоній і Феодосій – засновники Києво-Печерської лаври

в печері на Болдіних горах
поблизу Чернігова, користуючись захистом князя
Чернігівського Святослава. На

знаменнями. З переказів
відомо, що на місці, де мала
будуватись церква, вночі
спалахувало незвичайне
світло. А варязькому князеві
Шимону в чудному видінні
двічі поставала церква, яка й
стала прообразом Печерської.
Будівельники з Царгорода
розповіли, що Антоній і
Феодосій явились їм і покликали їх до Києва, за велінням
Богородиці. Перекази також
свідчать, що Господь показав
Преподобному Антонієві те
місце, де мав бути побудований храм.
Церква була закладена
Преподобним Антонієм
1073 року на честь Успіння
Пресвятої Богородиці.
Цього ж року 10 липня, на
дев’яностому році життя
Преподобний Антоній віддав
Богові душу.
У різних печерах Антоній
прожив понад 56 років.
Літописець Нестор називав
святого Антонія великим і
славним. Із дня смерті Антонія
святі мощі його стали джерелом благодатних зцілень для
віруючих. Уже за часів князя
Святополка (1093-1113), у
молитвах стали називати
Антонія святим.
Андрій і Наталія
РОТЧЕНКОВИ,
викладачі недільної школи
Свято-Троїцького собору,
м. Луцьк

Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього.
Хто не відає про славу своїх предків, той не вартий пошани.
М. Рильський
У ХVІІ — ХVШ століттях гідними
супротивниками кримських ханів
були козаки, які зіграли в історичних
долях народів Східної Європи важливу
роль. Кочове життя породило такий
феномен, як козацтво. Козаки як
явище з’явилися разом із кочівниками.
Козаки — елемент життя кочівників,
це ізгої кочових племен. Козак —
вільна людина, яка порвала зі своїм
соціальним середовищем.

Історія в прозі

Звичайними заняттями козаків були:
полювання, бортництво, рибна ловля
й кочове життя. Війна — головне
заняття козака, бо він жив воєнною
здобиччю.
При єдності Золотої Орди козацькі
загони були нечисленними, хоронились на недосяжних для кінноти
островах і в плавнях або служили
ханам як допоміжне військо. Сильний
приплив козацтву дав 1313 рік, коли
Золота Орда прийняла іслам. Частина
татарських християн-несторіан
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та донських козаків, які пов’язали
свою долю з долею України та Росії
і зіграли в історії цих країн видатну
роль. Російські козаки, як зазначав
Л. М. Толстой, територіально створили
Росію, розширили її межі до Кавказу,
Алтаю і Тихого океану, а українські
козаки не дали загинути нації, і хоча
їм не вдалося створити незалежну
державу, але вони влили в український
генофонд неабияку силу волелюбності.
Із XV ст. козаки почали відігравати
все більшу роль у історії Росії та Речі

РУСИ, БРОДНИКИ, СЕВРЮКИ. ЧЕРКАСИ, КОЗАКИ…
Читачам «УК» пропонуємо невеличку історичну розвідку нашого постійного автора, відомого історика з Донецька Віктора
Урбана. У ній автор досліджує причини виникнення і становлення такого світового феномена, як українське козацтво.

У патріархальному родовому
суспільстві, залишки якого в тій чи
іншій мірі збереглися у кочових народів,
усе побудовано на міцних родових і
сімейних зв’язках, де опорою і захистом
людини є лише її рід і плем’я. Тільки
той, хто має рід і плем’я, вважається
людиною. Для ізгоїв, навіть царського
походження, «краще якнайшвидше
померти» (В. Жирмунський), — як
говорив перший товариш Манаса
і ватажок його війська, чужинець,
китайський царевич Алмамбет.
Сліди козаків губляться у глибині
століть, бо перша ж незгода в роді, перша
міжусобиця серед кочових родів породжувала ізгоїв і створювала козацтво.
Найвидатніші полководці кочового
світу Чингізхан і Тимур у молодості
були козаками. У степах Монголії
в IV–V століттях існувала ціла держава
козаків – Жужанський каганат, яка
жила за рахунок воєнної здобичі. Сили
кочового братства були досить великі
й у степах Північного Причорномор’я.
Візантійський імператор Костянтин
Багрянородний у середині IX століття
згадує про землю Казахії між Чорним
і Каспійським морями. Загони чорних
клубуків, торків і печенігів захищали
Русь від набігів половців, були свого
роду автономним об’єднанням служивих козаків. Про міць і силу степових
дружин свідчить «Повість временних
літ», повідомляючи, що мужній князь
теребовля Василько говорив: «Ідуть
до мене берендеї, печеніги і торії,
і я завоюю Лядську землю (Польщу)».
Потім він планував ударити Дунайську
Болгарію й половців. Після Золотої Орди
вільні люди збереглися в Дніпровських
плавнях, не скорившись ні Монголії,
ні Литві, послов’янились, створили
військовий табір — християнський
орден запорожців. Із тих пір слово
козак стало символом українського
народу. М. Грушевський зазначав, що
козак — назва стара, у турецькому світі
означає воїн (вояк). У половецькому
словнику 1303 р. це слово згадується
у значенні передової охорони, варти.
У татарському світі XIII–XV століть
козаком називали людину вільну, незалежну, авантюриста, але нижчої категорії
(волоцюгу) — партизана, розбійника,
безхатька, неосілу. Про те, що першими
козаками були кочівники говорить те,
що довгий час у середовищі козаків
різні спроби осісти на землі вихідців
із Росії і зайнятися хліборобством
нещадно присікалися, бо послаблювали вільний дух козаків, завдавали
шкоди військовому вишколу. Вільні
люди вижили тільки завдяки жорстокій
дисципліні. «Щоб ніхто землю не орав
і хліба не сіяв, а як стануть орати,
того бити до смерті й грабувати», —
записано у статуті товариства козаків
(М. І. Бузукашвілі). Скота у козаків
не було, хліба не сіяли; хліб, вино,
провізію козаки купували у приволзьких містах, переважно в Самарі, або
міняли на рибу у приїжджих купців.

відкочувала на околиці володінь
Золотої Орди і стала козакувати,
у їх середовищі знаходилися і деякі
принци Чінгісіди. Напевно, тому
перші відомі в Росії козацькі отамани
носили тюркські імена й сповідували
православну віру. Розпад Золотої Орди
призвів до масового козацтва. Боротьба
за кочовища й улуси була економічною
основою міжусобиці між членами
ханської сім’ї. Переможені та їхні діти
ставали ізгоями й ішли козакувати.
У XV столітті середньоазіатські тюрки
стали вживати слово козак у сенсі
«вольниці» — так називали людей,
які пішли з-під влади хана, порвали
зв’язок з родиною, родом і державою;
на противагу узбекам, тобто ханському
війську.

Посполитої. У другій половині XV
століття азовські козаки чинили розбій
у степах воронезьких і перервали
зв’язок московського царя Івана III
з Кримом. Азовські, пізніше донські
козаки — це суміш європейських
і азійських рис. Вони сповідували
християнство, були невтомними,
хижими, свавільними, одружувалися з
жінками Північного Кавказу та надокучали всім грабунками. Московський
цар Василь III скаржився на них турецькому султану, як государеві Азовської
землі. Отаман козаків Сарматман
прийняв підданство Росії, будував
фортеці на Дону в 1549 році, воював
із Азовом, Астраханню, Кримом і
турками. У 70-ті роки XVI ст. козаки
взяли столицю Великої Ногайської

«У справі герці». Художник Володимир Шендель. 2006 рік

Вважається, що першою згадкою про
козацтво в Росії є звістка 1444 р. про
козаків рязанських, як особливе легке
військо. Але в «Оповіді про Мамаєве
побоїще», можливо, йдеться про те,
що козаки брали участь у Куликовській
битві, були провідниками у війську
Дмитра і вели розвідку перед боєм, бо
добре знали степ. У ніч перед битвою
князь Дмитро «поставив на сторожі
від татар одного чоловіка на ім’я Фома
Кацібей, розбійника, бо знав його
мужність і вірну службу». Відзначимо,
що й польський літописець Длугош
називає козаків розбійниками.
«Татарське військо, що складається з
утікачів, розбійників, вигнанців, які
на їхній мові називаються козаками», —
записав він у хроніці 1492 р. Цей же
літописець говорить, що загальна назва
козаків — бродники; на Задніпров’ї
їх називають севрюки, на Дніпрі —
черкаси — люди зброї по-адигейськи.
У силу низки історичних причин до XVI
століття на Дону й по Дніпру склалися великі об’єднання дніпровських

орди місто Сарайчик, все попалили й
зайнялися археологією — розкопками
могил. У 1603 році яїцькі козаки розграбували Ургенч. Ногайці не знали, де
і як сховати від козаків свою худобу,
коней, дружин своїх і домашнє
начиння. Не було їм спокою ні вдень,
ні вночі, ні взимку, ні влітку. У 50-ті
роки XVI століття дніпровські козаки з
князем Дмитром Вишневецьким, який
прийшов служити Івану Грозному,
на Дону заснували Черкаськ, і він став
центром нижньодонських козаків.
У кінці царювання Івана Грозного
козаки на чолі з отаманом із тюркським ім’ям Єрмак приєднали до Росії
третє мусульманське царство —
Сибірське ханство. Останній хан
Сибіру старий Кучум поступився
своїм царством, але не припинив
боротьби. Утративши улусу, він почав
козакувати. Хан Кучум — людина
вільна, завзята, непохитна. Хворий,
майже сліпий старий, терплячи одну
поразку за іншою, вишукував усе нові
можливості для продовження сутички

за владу і волю. Козак Кучум, як і козак
Єрмак, мав душу тверду. Мурзи, князі,
найближчі перейшли на бік Росії,
відреклися від Кучума, але старий хан
не виявив покірності, не хотів приймати Сибірське ханство з рук Росії, яке
пропонував йому цар Борис Годунов, і
у своїх посланнях гордо іменував себе
«вільною людиною». Покинутий усіма,
старий сів на коня і зник із історії.
За однією з версій, він був зарізаний
бухарцями, коли викрадав у них коней.
Після завоювання Сибіру козаки,
пробираючись крізь тайгу, тундру, юри
й болота, вийшли до Охотського моря
в 1639 році. Єрмак, Демид Сафонов
(Пянда), Іван Москвітін, Семен
Дежнєв, Василь Поярков, Єрофій
Хабаров приєднали до Росії землі від
Уралу до Тихого океану. На півдні
козаки стали передовим загоном Росії
і почали втретє об’єднувати Великий
Степ. До цього степи Євразії двічі
об’єднували у єдину державу. Спочатку
це зробили тюркюти, потім монголи.
Утретє Росія і Маньчжурський Китай
поділили Великий Степ. Козаки являли
собою неоціненну силу для здійснення
у р я д о в о ї програми розширення
державної території і, хоча ця сила була
й небезпечною, московські правителі
діяли завжди жорстоко — рубали голови
непокірним. «А нас на Русі не шанують
і за пса, що смердить», — скаржилися
козаки на Москву й разом з тим горнулися до неї.
У той час, як частина козаків розширювала територію Московського
царства до кордонів Китаю й берегів
Америки, донські та запорізькі козаки
клали свої буйні голови під татарські
шаблі й турецькі ятагани, захищаючи Росію, Україну і Польщу від
мусульман. Зірковий час козацтва
Росії — кінець XVI — перша половина XVII століть. Він почався від
Єрмака, відквітнув у період смути
й закінчився повстанням Степана
Разіна. Тоді ж козаки посадили
на Московський престол Лжедмитрія
і династію Романових, але тоді ж
Москва перемогла козацький дух, а з
часів Петра Великого козаки Росії
повністю стали служивим станом
на службі імперії, хоча і приносили
чимало клопоту Петру I та Катерині II.
Але перш, ніж стати на службу
Росії і перетворитися на нерегулярне військо (легку кавалерію),
козацтво Причорноморських степів
пройшло довгу еволюцію. Можна
виділити два види козаків у Північному
Причорномор’ї. Перший вид — це ізгої
кочових племен, які об’єдналися в орду
і жили воєнною здобиччю. Їхнє щастя
завжди залишалося в сідлі і блискало
на сонці на кінцях мечів. Останні з них
у вигляді окремих татарських загонів
до XVII століття перейшли на службу
до російського царя або Кримського
хана. Другий вид — це напівосіле
населення степів, яке складається з
різноетнічних залишків племен: готів,
русів, слов’ян, алан, хазар. Вони теж
жили військовою здобиччю, але ходили
в походи на човнах, стругах по річках
і морях: у V- IХ століттях вони відомі
під ім’ям русів, у ІХ- ХІІІ століттях —
бродників. Їхні традиції продовжили
походами до Криму, Малої Азії, Персії
і на Кавказ у XV- XVI століттях загони
запорозьких і донських козаків, що
складаються з українців і росіян, і
які спочатку були загонами морської
піхоти. Запорозька піхота у першій
половині XVII століття, у період воєн
козаків із Польщею, вважалася кращою
у Європі. Запорожці, на відміну від
донців, до своєї загибелі так остаточно
і не стали чисто кінним військом.
Донські козаки осіли, поставляли
допоміжні кінні загони російському
царю і стали базою для формування
12 козацьких військ Росії.
Віктор УРБАН,
історик, письменник

Все – з нами: небо і криниці, і полум’я гіркотривог.
Не зрозуміють серцем ниці, чому він – світоч, а не Бог…
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До 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка

Не спи, моя рідна земля!
Олекса Гірник

Ц е н т р а л ь н а Р а д а Ук р а ї н с ь к о ї
Народної Республіки 22 січня 1918 року
п р и й н я л а 4 - й Ун і в е р с а л , я к и й
вперше у XX ст. проголосив Україну
«самостійною, незалежною, вільною
суверенною державою українського
народу». Прийняття 4-го Універсалу,
визнаного світовою спільнотою,
офіційно в Україні ніколи не вшановувалося. Чому?
А тому, що не лише політики, а й
народ часто дозволяє байдужості
заполонити власне життя. Чи є
щось страшніше за неї? Чи є щось
підступніше? Нема! А вона намагається
заволодіти нами. І коли торкнеться,
то починаєш тліти та згасати. Саме
у такий момент необхідний поштовх,
який не дав би зітліти до кінця. Народу
завжди потрібні Прометеї.
У ніч на 21 січня 1978 року в Каневі
на Чернечу гору піднявся чоловік. Із
собою мав дві каністри з бензином і
запальничку. Чотири рази обійшов
навколо могили Тараса Шевченка.
Підійшов до схилу гори. Розкидав
навколо тисячі листівок. Облив себе
бензином. Натиснув на гачок запальнички — спалахнув смолоскипом.
Устиг зробити чотири кроки від схилу
і вдарив себе ножем у живіт.
Про події тієї ночі на Чернечій Горі
СБУ повідомило ЦК КПУ: «Таємно.
Ворожі проявлення. Черкаська область.
21 січня 1978 р. біля 9 години ранку
в м. Каневі на території Музєюзаповідника Т. Г. Шевченка в 15 метрах
від оглядового майданчика місцевим
мешканцем Мещеряковим Н. І, 1933 року
народження, безпартійним, слюсарем
комбінату комунальних підприємств
міста, знайдено труп чоловіка з
відкритою раною живота. Одяг на ньому
згорів повністю.
Стрілки обпаленого наручного годинника показували 8 годин 28 хвилин. Поруч
знаходилися: каністра з синтетичного
матеріалу ємністю 2,5 літра, пластмасовий балон ємкістю 1 літр із незначною
кількістю рідини з запахом бензину, ніж,
запальничка, господарська валіза та
шапка-ушанка».
Листівки, знайдені на схилах гори,
свідчили:
«Протест проти російської
окупації на Україні! Протест проти
русифікації українського народу! Хай
живе Самостійна Соборна Українська
держава! Радянська, та не російська.
Україна для українців!

З приводу 60 річчя проголошення
самостійної України Центральною
Радою 22 січня 1918 р.-22 січня 1978 р.
на знак протесту спалився Гірник Олекса
з Калуша.
Тільки у цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі!»
А далі, у кожній листівці роздуми
Олекси Гірника. Вони різні, але всі
натхненні творчістю Т. Г. Шевченка.
Листівка О. Гірника про самостійність
України:
«В своїй хаті своя й правда,
І сила і воля...»
з «Посланія» Т. Шевченка
Своя хата — своя держава, так
розумів Шевченко, так і ми розуміємо.
Історія повторюється. Чому Україна
поневолена? Чому не самостійна? На це
питання відповідають ясно Шевченко
разом із Костомаровим і Кулішем.
Шевченко в «Розритій могилі»
дорікає Богданові Хмельницькому
за Переяславську угоду, за те, що заключив із Росією договір як рівний з рівним,
а що сталось?
Потім гетьман Мазепа хотів
відірватись від Росії. Представляє це
Шевченко в поезії «Іржавець», де наче
підказує, що треба було одностайно
стати. А потім Чорна рада, зруйнування
Січі — самостійності й закабалення
України.
По першій світовій війні Центральна
Рада в Києві проголосила ще 22 січня
1918 р. незалежність України, але росіяни
перші посягнули на її незалежність,
на незахищену Україну. В обороні України
загинули учні під Крутами (станція в ….
Конотопа) — звідси Крути — Крутянці.

Москвофільський рух діяв ще за царської
Росії, а тепер діє той же рух, а інша
форма: комунізм і привабливе слово
«братерство й дружба». Це йде війна
без війни на планеті й то всіма засобами
за плацдарми, щоб опанувати планету.
Дурний той політик, хто повірить руському. Вони поможуть, а потім заставлять
їх слухати, любити й плескати їм. Чим
швидше світ пізнає їхню брехню, то Україна
швидше визволиться від їхнього ярма. Світ
їх не знає. Знає той, хто пройшов через їхні
тюрми. Росія лицемірна. Інакше говорить,
а інакше робить.
Дайте нам жити! Хай слово правди
полетить ракетою!»
Листівка О. Гірника про мову:
«Панівна мова витискає. Пляма
на поневоленій мові. Тільки незалежна
держава є запорукою збереження нації
та її мови.
Ми навіч бачимо, як сильніша, пануюча
нація поглинає й нищить другі нації,
а це робиться під гаслом братерства
комунізму-русофільства.
Багато українців не говорять
по-українськи, чи то бояться або заради
праці — того животіння. Мішаються
в подружжі. Росіяни перетягають їх
на своє, і так пропадає нарід. Навіть ті,
які пишуть по-українськи, то говорять
по-російськи. Словом, російська нація як
пануюча й сильніша нищить другі народи
й то з любові й дружби до їх.
І знов звертаюсь до Шевченка,
до його науки, до його перлини: «І
мертвим, і живим, і ненародженим
землякам моїм в Україні і не в Україні
моє дружнєє посланіє». Там все знайдеш
і до теперішнього застосуєш.

Полковник УРК Віктор Тупілко на могилі Олекси Гірника

На західній Україні проголошується
самостійність України 1 листопада
1918 р., але поляки тут же стали завойовувати її.
Настала друга світова війна.
Фашистська Німеччина й слухати
не хотіла про якусь самостійність
України. Закарпатську Україну, яка
повстала 1938 р. як самостійна
держава, та ж Німеччина віддала
арбітражем Мадярщині.
А скільки народу пропало. Хто нас
не бив, не «визволяв», а найбільше русаки.
І знов закабалила Росія всю Україну,
а недолюдки помагали її катувати.
Брат брата вбивав. Таку зрадницьку
тактику застосовували русаки, щоб
опанувати Україну.

Учитесь, читайте,
І чужому научайтесь.
Й свого не цурайтесь.
На жаль, так не є, а хто вірить руському, що все маєш, чого хочеш, то нехай
пропадає. Уже Скрипник повірив і наложив головою й інші.
Слово рідне, скарбе мій,
І в мертвотних напастях рутини
Ти мій єдиний
Ти мій цілющий
Душі підбитої напій.
С. Черкасенко
А тепер поглянемо на Україну, на її
міста. Усе по-російськи. От у Харкові,
в Донбасі навіть шкіл українських нема.
Нема ніби закону Валуєва, а Росія далі
послідовно нищить Україну — русифікує її.

А вже про статистику, то нікому
не показують і не вчать. Дайте нам
жити так, як поляки, чехи живуть,
чи другі слов’янські народи. Дайте нам
жити й творити по своїй владарній волі
й величній ідеї свої права, свої закони.
Не губіть, не вбивайте меншого брата,
як ви називаєте!»
Текст прощальної листівки Олекси
Гірника:
«Простіть!.. Я Богу помолюсь…
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!
Т. Шевченко «Сон»
(Гори мої високії…»)1847 р.
Усі росіяни говорять, що Шевченко
ваш і пам’ятник йому ставите.
Лицеміри ви і фарисеї. Ви, руські,
любите на братові шкуру, а не душу.
Якби встав Шевченко з гробу живий,
то ви б його знову розпинали за «Розриту
могилу», за «Іржавець», за «Кавказ»,
за «Сон», словом за слово правди.
І мені довелось запити наперед із
польської чаші, а потім московської
московську отруту. Прийшли нові
імператори, тепер не царями себе звуть,
але генералісимусами, чи генеральними
секретарями.
Пігнали нарід на Сибір, у Караганду, й
по цілій Росії та й розбудували за дурні
гроші та за «гарбушку» нове царство.
Україну зробили чисто російською, міста
російськими. Виховуєте на донощиків і
фарисеїв, виховуєте, щоб свій свого бив
без батога, щоб свій свого поганяв, а вам
плескав. Людина в Радянському Союзі —
це найдешевша істота. Що хочете, то з
нею можете зробити. І так ви руками
тюремників побудували й Біломорський
канал, Московський канал, північну
залізницю та багато других будов.
На словах все на благо людини,
а фактично, хто, як може. А що казати
про Україну, про її долю, бо Україна
на лопатках.
Перші російські революціонери, декабристи, із якими дружив Шевченко,
боролися проти царизму за волю й
незалежність усіх народів, але їх тепер
називають лібералами. Теперішня Росія
нічим не уступає царській. Що більше,
хоче опанувати цілу планету. Форма
тільки змінилась. А я піду за словами
Шевченка з «Юродивого»:
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось — таки колись!»
Олекса довго і важко йшов до цього
кроку. Він не міг не розуміти, що
«оборону тримають тільки ті, хто залишився живим». Він бачив тотальне
знищення українського народу і всього
українського. Він бачив і усвідомлював,
що здатних тримати оборону залишалося мало, тому «кожний жовнір»
мав велику ціну. Але він також бачив,
що велика кількість, залишившись
у живих, припинили оборону. Тому
було багато причин. У першу чергу —
страх. Олекса бачив, що навіть у цієї
«маси» — заляканої й оплутаної брехнею, все одно живуть настрої протесту,
незгоди й бажання не бути бидлом.
Треба було збудити ці настрої, зворушити людей, дати поштовх, що не все
втрачено, що рано сатані святкувати
перемогу, що є можливість повернутися до світла і жити людським життям.
Іншого засобу, ніж як стати «смолоскипом» для свого народу Олекса не бачив.

Ходімо, браття, до Тараса, у світ, де гнізда в’ють орли.
Судьба розкрилля не зреклася, раз очі небом зацвіли…
В. Кириченко
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І ПОВІЄ ОГОНЬ НОВИЙ З ХОЛОДНОГО ЯРУ
Газета «Україна козацька» вже традиційно виступила інформаційним спонсором патріотичних заходів зі вшанування борців
за волю України різних епох – гетьмана України Богдана Хмельницького, козацтва Армії УНР і полку гайдамаків Холодного
Яру. Гостей прийматиме Суботів, Матвіївка, Мельники та хутір Буда. Співорганізатори меморіальних заходів – Історичний
клуб «Холодний Яр» та Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Вшанування розпочнуться о 10.00 в Суботові, що в Чигиринському районі Черкаської області. Панотець Володимир
проведе панахиду в Іллінській церкві за гетьманом Богданом Хмельницьким, його синами, старшиною та козацтвом,
а також генералом-поручником Михайлом Омеляновичем-Павленком і учасниками Першого зимового походу Армії
УНР, яка в лютому 1920 року прийшла на Чигиринщину. По завершенні панахиди освячення верби біля Іллінської
церкви.
Екскурсія на замчище Богдана Хмельницького та до 200-літньої хати суботівського гончаря.
12.30 – виїзд у холодноярське село Матвіївку Чигиринського району.
13.30 – меморіальний мітинг біля пам’ятника козакам і старшинам полку гайдамаків Холодного Яру. Відвідини
Попової хати, де в середині лютого 1920 року під час Першого зимового походу, кілька днів жив легендарний
український командарм Михайло Омелянович-Павленко.
14.30 – 15.30 – поминальний обід у Матвіївці.
15.45 – 18.45 – похід на Вовчий шпиль, де у 1919-1920-х роках таборувалися холодноярські партизани.
В околицях Вовчого шпиля заплановано провести молодіжний патріотичний табір.

Пам’ятник Тарасові Шевченку на Чернечій
горі у Каневі на Черкащині

6 січня 1978 року в прощальному
листі до своєї дружини він написав:
Дорога Каролько, Дружино моя.
Тепер уже пишу до Тебе останнього
листа. Осталось мені ще кілька днів
прожити, а далі збиратись у далеку
дорогу. Як солдат на певну смерть.
Осталось мені перейти ще послідню
кладку, щоб дійти до наміченої мети.
Ще пересвяткую разом і гайда в дорогу.
Беру з собою грудочку землі, щоб попрощатись із нею, щоб попрощатись із
рідними й знайомими.
Прощай, Каролько. Ти мені найрідніша!
Прости мені, що швидше відходжу.
Так видно треба. Клади свою руку
на мою і прощаймося. Помагайте собі
як можете.
Я йшов простою дорогою, тернистою.
Не зблудив, не схибив. Мій протест —
то сама правда, а не московська брехня
від початку до кінця. Мій протест —
то пережиття, тортури української
нації. Мій протест — то прометеїзм,
то бунт проти насилля і поневолення.
Мій протест — то слова Шевченка,
а я його тільки учень і виконавець.
Каролько, Дружино моя, не дорікай
мені за смерть, бо я на дорікання
не заслужив собі. Згадуй мене незлим
добрим словом, а що не так, то прости
мені.
Скоро моє слово заговорить на цілий
світ. Заговорить ціла Україна і Дніпро,
і Карпати. Слово полетить далеко.
Я не перебільшую. Але слово протесту
поки що все. Ти оставайся здорова,
а я піду в дорогу. Цілую Тебе міцно
в останнє. Прощай.
Олекса. 6 січня 1978 р.
Вчинок Олекси Гірника примушує
задуматися над долею нашого народу,
над своєю долею. Виникають питання,
що ж це за оточення у нас, і які ж ці
«братерські» обійми, що звільнятися
від них люди були вимушені самоспаленням? Питань багато. Відповідь
мабуть одна — Олекса Гірник віддав
найдорожче — життя заради свого
народу, не дарма.
Свій жертовний вчинок він перетворив на потужну зброю опору й
освітив шлях українському народу
до своєї волі й долі, до своєї хати, де,
за словами Шевченка, «своя правда».
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу Союзу
українок, член НСПУ
Віктор ТУПІЛКО,
завідувач музею «Смолоскип»

ДЕНЬ ДРУГИЙ
10.00 – 11.30 – меморіальний мітинг у центрі с. Мельники – колишньої столиці Холодноярської республіки.
Вшанування могили Василя Чучупаки та холодноярців на цвинтарі Мельників.
12.15 – 12.45 – освячення зброї на берегах Гайдамацького ставу біля Мотриного монастиря, яке звершить протоієрей
Василь Циріль УПЦ Київського Патріархату.
13.15 – 14.00 – покладання квітів на символічну могилу останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського
на хуторі Буда; відкриття меморіалу Небесної сотні (автори Микола Теліженко та Юрко Олійник); заупокійна літія за
невинно убієнними за волю України у час важких протистоянь та молитва за Україну! (звершить протоієрей Василь
Циріль).
14.15 – 15.00 – поминальний обід.
15.00 – 16.30 – концерт патріотичної пісні, під час якого відбудеться презентація книжки Романа Коваля та Петра
Гогулі «Медвинське повстання» й диску визвольних пісень ХХ ст. «Ми сміло в бій підем», який підготували студія
«Рутенія» та історичний клуб «Холодний Яр».
17.00 – від’їзд делегацій.
Як і в минулі роки, звертаюсь до громадських організацій, політичних партій та фізичних осіб
із пропозицією допомогти провести вшанування на належному рівні.
Слава Україні!
ДОВІДКИ:
098-00-26-994 (Петро), 066-270-20-98 і 067-845-60-64 (Максим),
066-709-83-16 (Владислав), 067-111-32-42 (Віктор), 096-439-77-42 (Богдан Легоняк)
Роман КОВАЛЬ,
президент Історичного клубу «Холодний Яр»

«Медвинське повстання»
До козацької читальні

28 березня 2014 р. у бібліотеці Історичного клубу «Холодний Яр» (серія
«Отаманія ХХ століття») вийшла друком книжка спогадів «Медвинське
повстання». Упорядники – Роман Коваль і Петро Гогуля.

«Медвин – мiстечко при поштовому шляху з Богуславля (17 верст) до Лисянки
(16 верст), у лiсистiй i найродючiшiй частинi [Канівського] повiту… – так починає
розповідь про Медвин Лаврентій Похилевич у «Сказаниях о населенных местностях
Киевской губернии». – Мiстечко розкинулося у 12-ти невеликих ярах та долинi, що
лежить посерединi, покритих чудовими садами та городами. Майже з кожного яру
витiкають невеликі струмки, якi, з’єднавшись докупи, утворюють два чималих
ставки i верхiв’я рiчки Хоробри».
Назва цієї річечки, напевно, виникла невипадково, бо вся історія та передісторія
Медвина – це історія боротьби його мешканців за право бути вільними людьми...

У книжці розповідається про
антибільшовицьке повстання 1920
року в с. Медвині на Київщині,
боротьбу повстанського загону в
1921 р., традиції гостинності та
безкорисливої допомоги.
Майже два місяці селяни боронилися проти червоних військ, але не
встояли. Розправа була немилосердною: жодну медвинську сім’ю не
оминули втрати. Однак ніхто й ніколи
не чув від медвинців слів каяття чи
жалю з приводу збройного виступу
проти російських окупантів.
«Прийде час, – писав учасник
повстання Іван Дубинець, – і
український народ у своїх святцях
героїв і жертв, що полягли за волю
України, буде згадувати й імена
медвинців». І цей час прийшов.
Презентації книжки відбудуться 8
квітня о 13.00 у школі села Хотів та о
16.00 у Будинку культури с. Круглик
(обидва села Києво-Святошинського
району), а також 13 квітня о 15.00 на
хуторі Буда Чигиринського району під
час вшанувань Холодноярських героїв
і 14 квітня о 14.00 в Богуславській
районній бібліотеці (м. Богуслав
Київської обл., вул. Острів, 1) за
участю кобзаря Тараса Силенка.
Заплановано презентацію і в Києві.
Преc-служба Історичного клубу
«Холодний Яр»
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Пробуджує весняне цвітіння, бурхливе ярення весни
Роду нашого, промінням золотим живить і зігріває
Землю Священну! І життя дає Роду Земному
З Великоднього славлення

Українська звичаєва культура
Із народних витоків

Нині тема соціально-економічної кризи є популярною в суспільстві. Та якби ж то вона була одна!
Існують ще й екологічна, й етнічна, й демографічна, й оздоровча. Варто було б замислитися над
причинами цих явищ. У пошуках виходу із будь-яких криз нам треба звернутися до правитоків нашого
народу – тих часів, коли розумні батьки вчили дитину вітатися й розмовляти з Природою, Сонечком,
Вітром, Водою, Землею, Травами, Деревами, птахами, звірами, з усім сущим у світі.

Втрата скарбів історичного
минулого дорівнює втраті
майбутнього. А може, ми вже
його втратили?
Та ні! Мудра традиційна
звичаєва культура промовляє
до нас через словникове багатство української мови, пісні,
через річне обрядове коло.
Н а п і д с т а в і н ау к о в и х
досліджень учені сьогодні
стверджують, що наші предки
сприймали світ не 4-х (три
координати простору та час),
а 8-ми й більше вимірним
способом, де :
5-й рівень – розвинене яснобачення з усвідомленням дії
різних сил у людині, просторі,
часі;
6-й – ясний слух і розуміння
мови всіх істот і сил природи;
7-й – ясне осягання структури, форми й устрою істот,
простору і часу;
8-й – ясний інтуїтивний
зв’язок із Божественним
світом, відповідальність за
його розвиток.
Символом восьмивимірного
світосприйняття є дуже поширений мотив восьмикутної
зірки. Його українські майстри
перенесли і на рушники, і на
сорочки, і на писанки, і на
килими.
Отже, герої давніх билин,
казок, пісень, колядок, які
спілкувалися з Природою –
не є фантазією нерозвинених
народів.
Навесні діти зверталися до
Сонечка:
«Ой, ти Сонечко, засвіти.
Землю нашу Матінку пригорни».
І Ярославна – світла постать
«Слова про похід Ігоря» –
промовляла до Сонця:
«О сонце ясне, лагідне усім!
Навіщо, красне, промені жагучі
Простерло ти в безводному
степу
На воїв мужа милого мого,
Звело їм луки спрагою, стягнуло
Журбою сагайдаки…»,
докоряла вітрові:
«Вітриле, вітре, Стрибоже
швидкий,
Навіщо мечеш стріли
половецькі
На воїв мужа милого мого?»,
просила Славутича:
«Славутичу! Крізь гори кам’яні
Пробився ти у полі
Половецькім.
Леліяв Святославові човни
До полку Кобякового. Могуте!
Мені з неволі ладу прилелій,
Щоб я не слала сліз йому на
море».
Дійшли до Бога плачі
Ярославни:
«На зорі
Заграло море, смерчі потяглися
Імлою в степ: то Ігореві бог
Таким знаменням вказує дорогу
На землю Руську з тяжкого
поля
В обжинковій пісні зверталися
до ниви:
Ой нивонько, нивонько,
верни нашу силоньку.

Як ми тя зажинали,
то ми силоньку мали,
Тепер ми марнесенькі,
як лебідь білесенькі.
Переходячи в нову хату,
господиня вибирала жар
зі старої печі, шанобливо,
звертаючись до Вогню, як до
предка: «Ходімо, дідусю, на
нове місце!» А перенісши його
в нову хату, заговорювала:
«Огонь-багач, не йди од нас!
Хто тебе буде звати – не йди
з хати!»
А у цій колядці - розмова з
дібровою та звіром:
– Чого ж ти шумиш, гей
дубровонько?
– Бо в мені є чудноє звіря, сиве
оленя...
Ще з однієї колядки
дізнаємося, як треба поділити
громаду, щоб у суспільстві був
лад.

А в соколонька двір в острозі…
А в тім острозі зелений явір,
А в тім яворі сильне гнізденько,
А в тім гнізденьку сив сокіл
сидить.
Сив сокіл сидить,
жалібно квилить.
Їхав панич і хотів застрілити
його, але сокіл сказав:
Не стріляй мене,
красний молодче,
Красний молодче, премудрий
стрільче!
А тобі я стану в пригодоньці,
Загадну тобі три загадоньці,
Три загадоньці –
три городеньки:
В першім городці коні сідлати,

В другім городці – бояри брати,
В третім городці собі
панну взяти,
Собі панну взяти, із нею жити.
У староукраїнців був реальний поділ дозрілої молоді
на дві групи (молодецьке і
дівоче), а старші люди та діти
творили окреме зборище. І
у колядці йде мова про три
городки: старих людей –
господарський городок,
де можна коня дібрати, –
другий – молодецький,
де можна весільних бояр
замовити, а третій городок
дівоцький, де можна подругу
вибрати не для іграшки
чоловічої, а щоб з нею жити.
Сьогодні вчені досліджують:
які духовні закони розвитку
були закладені в традиції
і звичаї в давні часи. А ще
кілька десятків років тому про

це заборонялося й думати.
Тому-то ми втратили здоров’я
нації.
Марія Петрівна Грицай
завідувачка відділу Геронт о л о г і ї в Ук р а ї н с ь к о м у
інституті екології людини в
доповіді «Давньоукраїнська
відична наука про оздоровлення душі, тіла, Природи»
(на конференції «Буття
українців», що відбулася в
Києві в Українському домі 21
травня 2005 р.) говорить:
«Відична індійська культура має давньоукраїнські
витоки. Матеріальним доказом слугує манускрипт, якому

понад 5000 років. Приніс
його в Індію з берегів Дніпра
давньоукраїнський мудрецьвідун Цараки (Чараки – на
санскриті), щоб зберегти
відичні знання від навали
кочових племен, які, як
сарана, наступали на високорозвинену давньоукраїнську
цивілізацію.
У наш постчорнобильський
час індійські історики та лікарі
звертаються до української
інтелігенції: «Повертайте
відичні знання в Україну!»
Про силу духовності й знань
давньоукраїнської цивілізації
свідчать і записи засновників
Києво-Печерської лаври.
Звідки ми можемо черпати
ці знання?
Вони втілені й передаються
в народі через звичаєву культуру. Треба тільки зрозуміти,
розшифрувати те, про що нам
говорять предки.
У журналі «Соціоніка,
ментологія і психологія
особистості» ( №5, 2003, с. 7981) Л. Літровник доводить, що
на карпатських тарелях зображена найскладніша з відомих у
світі космогонічна концепція
найдавніших знань.
Ми знаходимося на підходах
по розкриттю практичного
значення українського
національного одягу, пісні,
вишивки, творів ужиткового
мистецтва, звичаєвого річного
кола, свят для збереження і
відновлення здоров’я народу.
ВПЛИВ УСЛАВЛЕННЯ
НА ЛЮДИНУ ТА ПРИРОДУ
Цар Володимир Мономах у
своїй «Науці» дає дітям настанови: «Щоб не застало вас
сонце в постелі… Віддавши
досвітню похвалу Богові, а
потім при сході Сонця, й,
побачивши Сонце, прославте
Бога з радістю».
Із правічних часів дійшла до
нас традиція уславлення.
Коли оминула біда, віруючі
та атеїсти автоматично
прославляють Бога вигуком: «Слава Богу!» На рівні
підсвідомості вони відчувають,
як знайти живильну силу.
Предки передали нам і те,
коли саме відбувається обмін
енергією між космосом і
людиною.
Володимир Мономах учить
уранці тричі прославити Бога.
Прошу звернути увагу на те,
коли вперше треба дати хвалу
Богові: «Віддавши досвітню
похвалу Богові».
Лікувальні зела збирають
удосвіта, деякі обрядові дії
також відбуваються перед
сходом Сонця, і Володимир
Мономах пропонує проводити
славлення у цей час. Чому?
За 7 хвилин до сходу
Сонця різко змінюється
спектр електромагнітних
низькочастотних полів, що
оточують людину. Це обумовлено дією сходу Сонця на
іоносферу. (Б.Владимирський, Н.Темурьянц. Влияние
солнечной активности на
б и о с ф е р у - н о о с ф е р у. –
Москва. 2000).

Це довів японський
у ч е н и й М . Та м а к а т а
своїми двадцятирічними
дослідженнями.
«Досвітня похвала Богу» є
ніщо інше, як молитва.
Ця давня традиція наших
предків привернула увагу
вчених.
Марія Грицай про роль
молитви говорить:
– Слово «молитва» нашими
пращурами застосовувалося в
тому випадку, коли потрібно
було чогось позбутися.
В етимологічному
словнику української
мови слово «молитва»
походить від «молити», «молитовний», «випроханий у Бога
молитвами».
Є в нашій мові слово
«немола» - той, хто не
молиться, невмолимий - от
його треба вимолювати. Там
же знаходимо слово «молибіг»,
що означає «жайворонок,
який допомагає молити Бога».
Сучасні наукові дослідження
Ук р а ї н с ь к о г о і н с т и т у т у
екології людини, СанктПетербурзького інституту
мозку людини РАН, японського вченого Ямото Масари
доводять позитивний вплив
уславлення і молитви на
людину та Природу.
Нам довелось зафіксувати
за допомогою приладів ефект
зменшення забрудненості
землі радіонуклідами після
читання уславлення і молитов
до Бога.
Широко відомі дослідження
кандидата біологічних наук
Т. П . Р е ш е т н і к о в о ї [ 3 ] ,
яка з 1984 року впродовж
десяти років вела науководослідницьку роботу
при Науково-технічному
товаристві радіоелектроніки
і зв’язку імені О. С. Попова.
У роботі брали також
участь кандидат біологічних
наук Є. Луцишина,
к а н д и д а т х і м і ч н и х н ау к
Т. Те р н о в а , к а н д и д а т
сільськогосподарських наук
О. А. Кочина та понад п’ятдесят
осіб різних професій, двадцять
з яких мали яскраво проявлені
екстрасенсорні здібності,
на даний час їх називають
«псі-операторами».
Перший дослід був із
насінням пшениці п’ятирічної
давності, що мала погане
проростання. Частина зерна,
залишена для контролю, була
висіяна в землю для проростання одночасно з зерном,
на яке індивідуально діяли
псі-оператори (екстрасенси),
і з третьою порцією зерен, на
яку було колективно подіяно
славленням і молитвою до
Бога операторами.
Результати трьох посівів були
разючі. Перший - контрольний,
який не мав впливу славлення
і молитви до Бога, дав дуже
рідкі, маленькі, ослаблені
стебла, а індивідуальна дія
псі-операторів дала кращу, але
не високу схожість. Третє поле
посівів після колективного
впливу славлення і молитви
дало сильні густі й високі
стебла.
(Далі буде. Закінчення
в наступному номері «УК»)
Людмила ВРАДІЙ,
кандидат фізичних наук,
член НСЖУ

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину
В. Симоненко
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Україна КОЗАЦЬКА

КОЛИ СПІВПРАЦЯ
ПЕРЕРОСТАЄ У ДРУЖБУ
Козацька педагогіка

«Сьогодні, коли в нашій країні
складна суспільно-політична
ситуація, як ніколи важливою
є робота з патріотичного виховання молоді, дітей. – наголошує
директор загальноосвітньої
школи-інтернату №8 міста
Донецька Світлана Черкашина.
– Ми дуже вдячні козакам
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна», тому що вони

для вихованців навчального закладу влаштували
концерт, разом із представниками благодійного фонду
«Возлюби» провели цікаву
пізнавальну вікторину та
спортивну естафету.
Діток зі святом привітали
отаман Чорнобильської дивізії
УРК Василь Лабунін, начальник штабу цього підрозділу

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»

Кидання м’яча в кошик – один із видів естафети

«Возлюби» Федір Черничкін.
Посвяту провів заступник
отамана Чорнобильської
дивізії УРК Павло
Пархоменко. А потім його
молодші колеги Дмитро
Тимошенко та Олександр
Ніколаєнко з учнями 2-го
і 5-6-х класів провели
п і з н а в а л ь н у в і к т о р и н у,
а зі старшокласниками –
рухливі естафети. Жоден
учень того дня не лишився
без уваги – весь дитячий

А вже через кілька тижнів
естетичну насолоду старшим
товаришам дарували юні
вихованці школи-інтернату.
Разом із педагогами вони
підготували святкову
концертну програму, у якій
піснями і танцями, віршами
та інсценівками вітали своїх
улюблених мам, сестричок
і б а б ус ь з М і ж н а р о д н и м
жіночим днем. Талановиті
дітки під керівництвом чуйних
педагогів-організаторів Ольги

Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року
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Дмитро Грищук і Павло Пархоменко вручають кубок капітанові
команди-переможниці – учневі 9 класу Владиславу Бєлікову

д о п о м а г а ю т ь в и р і ш у в ат и
економічні проблеми і разом
з тим є повноцінними учасниками навчально-виховного
процесу. Зустрічі з козаками
дозволять поглибити знання
дітей про історію нашої Вітчизни,
національні традиції. Все це
допомагає сформувати в дітей
власну громадську позицію, що
дозволяє їм адекватно сприймати
події сьогодення».
Уже традиційно кілька
разів на місяць представники Чорнобильської дивізії
«Україна» відвідують цей
навчальний заклад. Привозять
книги для бібліотечного фонду,
солодощі тощо.
Зокрема, на День захисника Вітчизни козаки
Чорнобильської дивізії УРК

Валентин Брильов, майор
УРК Дмитро Грищук. Вони
розповіли про славні сторінки
історії нашого народу й наголосили на важливості бути
патріотами своєї Вітчизни.
Зі сцени актового залу
маленьким глядачам і їхнім
педагогам дарували улюблені
пісні вітчизняних авторів та
нові, в авторському виконанні,
майор УРК Віктор Тракалюк
і його талановиті вихованки,
солістки вокального ансамблю
«Атіква», берегині УРК Катя
Шапоренко, Марія Попова та
Владислава Сиротіна.
Глядачі стали свідками
церемонії посвяти в
реєстрові козаки. Того дня
лави реєстровців поповнив
член благодійного фонду
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Діти щиро і емоційно вболівали за учасників спортивної естафети

колектив школи реєстровці
пригостили смачним козацьким кулешем, звареним за
народними рецептами. А на
учасників конкурсів та спортивних естафет чекали ще й
солодкі призи. Переможці
спортивної частини свята
з рук реєстрових козаків
отримали перехідний Кубок
переможців перших козацьких ігор і солодощі.

Козаки і берегині Українського Реєстрового Козацтва під час чергового заходу
в стінах школи-інтернату №8 м. Донецька

Олександрівни Дорохіної,
Елеанори Анатоліївни Гавриш
та інших педагогів подарували
присутнім чимало незабутніх
вражень.
«Дуже хотілося, аби ставлення до співпраці між
інтернатом та козаками
не переросло у формальні
стосунки. Щоб для дітей
слово офіцера, реєстровця
було непорушним, за будьяких обставин», - говорить
директор навчального
закладу Світлана Черкашина.
Реєстрові козаки й надалі
будуть допомагати цьому
н а в ч а л ь н о м у з а к л а д у.
Більше того, уже готовий
для погодження договір про
співпрацю у сфері духовності
й патріотизму, де розписані
спільні заходи щодо
патріотичного виховання
та спортивного гартування
вихованців школи-інтернату.
Наразі за сприяння шефів у
школі налагоджена інтернетмережа, на черзі – ремонт
комп’ютерів та спортивного
обладнання, облаштування
кімнати козацької слави. Тож
співпраця і щира дружба між
козаками і шкільним колективом триває!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора
та Віктора Тракалюка
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Благо, що дарує нам мистецтво, – не в тому, чого ми вчимося,
а в тому, якими ми, завдяки йому, стаємо.
О. Уайльд

Козацька галерея

ЗАСТИГЛО СОНЦЕ В КОЛЬОРАХ
Про автора

Славний нащадок козацького роду Петро Грицюк народився
в листопаді 1979 року в селі Микуличин, що на Яремчанщині
Івано-Франківської області. У шкільні роки навчався в дитячій
школі мистецтв, яку закінчив на відмінно. З 1996 року по 2001 рік
навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава
Мудрого у місті Харкові. Протягом наступних десятьох років
працював в органах прокуратури. 2010 року Указом Президента
України призначений на посаду судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Живе і працює в Івано-Франківську.
Одружений, виховує двох синів. У вільний час малює, цікавиться
живописом.
Позитивний досвід старших поколінь, у першу чергу батьків,
став неоціненним духовним багатством для художника. Батько
митця Петро Іванович Грицюк, незважаючи на те, що перебуває у
відставці, реалізовує свої можливості й авторитет у громадській
роботі. Великий патріот України, він бере активну участь у діяльності
Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво». Петро Іванович – генерал-лейтенант УРК ІваноФранківського обласного козацького товариства УРК, яке очолює
Художник Петро Грицюк із батьком, полковником УРК Петром Грицюком
генерал-лейтенант УРК Михайло Смачило.

«Мамин рушник». Олія

«Калина». Олія

«Забуті мелодії». Олія

«Крiзь столiття». Олія

«Живе з неживого». Олія

«Історія однієї ратуші». Олія
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