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ВЕЛИКДЕНЬ
О, Благодатний знов палає
Вогонь, як істина Небес.
Добро над злом перемагає!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
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№ 7-8 (221-222) квітень 2014 р.

СВЯТОШИНСЬКИЙ ПОЛК УРК –
Експонат дизайн-групи Folk Ukraine

В цей день планета б’є у дзвони
В мажорі урочистих мес,
І миротворять всі ікони.
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Безмежна радість розквітає
Найбільшим чудом із чудес
Із уст в уста летить, лунає:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

гордість українського козацтва
У Святопокровському храмі міста Києва у присутності
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка, начальника Генерального
штабу УРК Валерія Міхеєва та наказного гетьмана УРК із
суспільно-політичних питань Олександра Карпенка, священства, численних гостей та представників ЗМІ відбулося
нагородження українських реєстровців.
Відкрили урочистості молебнем духівник
Святошинського у м. Києві козацького полку, отець
Роман Музика, який виголосив промову, та настоятель
Святопокровського храму, отець Дмитрій.
За мужність і героїзм «Срібним козацьким хрестом»
2 ступеня нагороджені козаки Святошинського полку
УРК: майор УРК Андрій Петік, старший лейтенант УРК,
Віталій Циганок, капітан УРК Олександр Бондаренко,
лейтенант УРК, Денис Чернецький, молодший лейтенант Тарас Колісніченко.
«Бронзового козацького хреста» 3 ступеня удостоєні
прапорщик УРК Сергій Таранюк, сержант УРК
Орест Дирів, майори УРК Віктор Рудюк і Валентин
Дейнега, сержант УРК Сергій Вовченко, старші
лейтенанти УРК Сергій Авраменко та Сергій Хозеєв,
лейтенанти УРК Максим Когут, Микола Друзенко і
Михайло Медведцький, молодші лейтенанти УРК Ірина
Шляхтиченко, Світлана Гром та Назар Фурік, капітан
УРК Геннадій Гура, підполковники УРК Дмитро Дажук
та Андрій Іванов.
За особливі заслуги перед українським козацтвом
найвищої нагороди УРК «Зірки героя козацтва»
удостоєні полковник УРК Андрій Мойсеєнко, майор
УРК Євгеній Сусський та козаки Іллінецького районного товариства Вінницького обласного товариства
УРК, генерал-лейтенант УРК Василь Васильович
Вовченко та підполковник УРК Василь Володимирович
Вовченко.

C M Y K

Ювілейною медаллю «10 років УРК» відзначені люди,
які під час бойових дій усіляко допомагали козацькому підрозділу. Серед них підполковник УРК Борис
Зелененко, капітани УРК Сергій Сікорський і Андрій
Підпомога, а також Петро Рущин, Марина Соколова,
Олена Каменчук, Ольга Банді, Вікторія Якуніна, Ірина
Турчанінова, Тетяна Моторна.
Після привітань та урочистої частини посвяти в
реєстрові козаки, отаман Київського міського товариства УРК Андрій Мойсеєнко підвів підсумок діяльності
столичних реєстровців за останній період: «Зважаючи
на неспокійну, практично військову ситуацію в країні та
оголошену мобілізацію діючого складу УРК міста Києва,
на базі Святошинського у місті Києві козацького полку
створено Київський козацький полк ім. Т. Г. Шевченка.
Столичні реєстровці разом із громадським ополченням
м. Києва налагодили контакти з підрозділами Збройних
сил України та дієздатними громадськими утвореннями для спільних дій з оборони міста від зовнішнього
ворога, – говорить отаман Київського міського товариства
УРК Андрій Мойсеєнко. – Нами розроблена програма
військової підготовки новобранців та ополченців на
спеціальній базі Київського козацького полку УРК.
Козаки нашого підрозділу продовжують чергування у місті,
наразі докладаємо зусилля для придбання бронежилетів та
касок захисту тощо, що вкрай важливо для повноцінного
функціонування підрозділів полку під час військових дій
та охорони громадського порядку в столиці України. Дуже
високі вимоги ставимо перед козаками, які перебувають у
діючому реєстрі. Неактивних і корисливих уже перевели
до діючого резерву».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ

Василь Василенко
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Синове воїнів хоробрих, явіть мужність свою!
І вам во віки віків славу запишуть.
Б. Хмельницький
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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 Васильківського міського козацького
Репета Андрій Володимирович
рядовий УРК
16.11.1992
товариства УРК у №№ 5-6 за березень 2014 року)
Римор Мирослав Володимирович
рядовий УРК
20.09.1991
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Риндич Андрій Григорович
рядовий УРК
12.12.1989
рядовий УРК Рідкобородов Сергій Артурович
13.02.1992
Макарчук Руслан Олегович
рядовий УРК
29.07.1992
рядовий УРК Рісний Микола Іванович
24.09.1991
Максимович Володимир Андрійович
рядовий УРК
20.05.1991
рядовий УРК Ровінський Віктор Станіславович
09.06.1992
Маланчук Олександр Михайлович
рядовий УРК
09.06.1982
рядовий УРК Рогульський Олександр Володимирович 21.06.1990
14.03.1991
Малиш Богдан Юрійович
рядовий УРК
рядовий УРК Роман Михайло Михайлов
08.07.1990
Мамикін Антон Олександрович
рядовий УРК
18.08.1992
рядовий УРК Романець Артем Сергійович
18,10 1991
Маргарід Едуард Ігорович
рядовий УРК
02.09.1992
рядовий УРК Романюк Роман Володимирович
15.04.1991
Маріянчук Юрій Олександрович
рядовий УРК
05.09.1989
рядовий УРК Росик Юрій Степанович
02.02.1990
Мартинюк Ігор Олександрович
рядовий УРК
15.01.1992
рядовий УРК Росляк Віталій Васильович
20.01.1992
Марченко Максим Вікторович
рядовий УРК
17.05.1991
рядовий УРК Рубіш Василь Іванович
12.07.1990
Марчук Павло Михайлович
рядовий УРК
01.01.1993
рядовий УРК Руснак Захарій Васильович
14.07.1991
Масенко Олександр Вікторович
рядовий УРК
22.02.1992
рядовий УРК Савченко Павло Олександрович
29.03.1989
Матвіїв Роман Іванович
рядовий УРК
11.08.1988
рядовий УРК Савчук Михайло Володимирович
11.07.1992
Матвійчук Олександр Олегович
рядовий УРК
22.09.1991
рядовий УРК Садовий Дмитро Геннадійович
30.04.1990
Мацько Віталій Олександрович
рядовий УРК
12.02.1991
рядовий УРК Сазонов Володимир Володимирович
19.07.1991
Мельник Віталій Володимирович
рядовий УРК
02.06.1987
рядовий УРК Салюк Олександр Леонович
21.03.1993
Мельниченко Дмитро Олександрович
рядовий УРК
05.09.1992
рядовий УРК Самойленко Руслан Юрійович
23.01.1993
Мельніков Павло Олегович
рядовий УРК
29.05.1992
рядовий УРК Самолюк Богдан Анатолійович
03.10.1988
Меренков Віктор Сергійович
рядовий УРК
27.04.1992
рядовий УРК Саражин Андрій Васильович
03.04.1992
Микитенко Олексій Олексійович
рядовий УРК
09.12.1993
рядовий УРК Свириденко Дмитро Сергійович
25.12.1990
Микитчук Олександр Андрійович
рядовий УРК
31.12.1992
рядовий УРК Свінціський Мар`ян Анатолійович
18.02.1993
Мицак Ігор Богданович
рядовий УРК
23.06.1991
рядовий УРК Семенчук Дмитро Григорович
05.07.1991
Мірошниченко В’ячеслав Олегович
рядовий УРК
30.10.1992
рядовий УРК Серьожкін Сергій Володимирович
04.03.1993
Мітюн Станіслав Васильович
рядовий УРК
27.04.1993
рядовий УРК Сєдих Андрій Ігорович
28.10.1990
Міхісор Герман Едуардович
рядовий УРК
31.08.1991
рядовий УРК Сивенко Сергій Вікторович
09.02.1991
Мудрик Дмитро Вікторович
рядовий УРК
11.03.1991
рядовий УРК Симчик Іван Михайлович
28.01.1993
Мунтян Олексій Олексійович
рядовий УРК
20.01.1993
рядовий УРК Сіденко В’ячеслав Олегович
19.09.1992
Мурський Дмитро Вікторович
рядовий УРК
12.11.1991
рядовий УРК Сідліцький Роман Сергійович
04.02.1990
Наліжитий Руслан Олександрович
рядовий УРК
20.10.1991
рядовий УРК Сікорський Роман Романович
17.11.1990
Науменко Дмитро Миколайович
рядовий УРК
23.08.1992
рядовий УРК Січкар Олег Васильович
23.02.1991
Несмор Дем Ігорович
рядовий УРК
19.06.1991
рядовий УРК Снігур Володимир Петрович
28.01.1993
Нестеренко Євген Валерійович
рядовий УРК
03.12.1990
рядовий УРК Сотник Роман Леонідович
12.05.1991
Нечаєв Юрій Сергійович
рядовий УРК
19.02.1992
рядовий УРК Старовойт Михайло Дмитрович
14.08.1991
Ніколаєв Микола Миколайович
рядовий УРК
13.08.1992
рядовий УРК Стасюк Віталій Юрійович
20.12.1992
Німець Олег Віталійович
рядовий УРК
25.01.1993
рядовий УРК Степаненко Юрій Юрійович
11.10.1992
Новачук Володимир Миколайович
рядовий УРК
26.11.1990
рядовий УРК Стребко Сергій Вікторович
18.11.1990
Новосад Андрій Миколайович
рядовий УРК
14.03.1992
рядовий УРК Субота Роман Олегович
15.10.1990
Новосьолов Сергій Володимирович
рядовий УРК
25.06.1992
рядовий УРК Субота Іван Іванович
09.01.1991
Ночной Олександр Юрійович
рядовий УРК
20.01.1992
рядовий УРК Сулима Ярослав Ярославович
30.06.1990
Огородник Максим Леонідович
рядовий УРК
29.03.1992
рядовий УРК Супрун Олег Олександрович
10.11.1991
Оксюк Юрій Вікторович
рядовий УРК
05.10.1992
рядовий УРК Тараневич Сергій Васильович
07.06.1992
Орленко Олександр Сергійович
рядовий УРК
28.11.1992
рядовий УРК Тарканій Іван Іванович
15.06.1990
Павленко Андрій Іванович
рядовий УРК
20.10.1991
рядовий УРК Терентьєв Іван Степанович
10.09.1992
Павленко Ігор Олегович
рядовий УРК
07.01.1988
рядовий УРК Тєльпашов Олександр Олександрович 15.03 1992
10.05.1993
Павлуш Зіновій Орестович
рядовий УРК
рядовий УРК Тимошенко Антон Олександрович
01.06.1990
Палій Роман Михайлович
рядовий УРК
03.07.1991
рядовий УРК Токаренко Віталій Олександрович
24.09.1991
ПалюхВолодимир Андрійович
рядовий УРК
06.03.1990
рядовий УРК Тріль Сергій Андрійович
05.01.1992
Панченко Олександр Віталійович
рядовий УРК
08.02.1993
рядовий УРК Турик Дмитро Миколайович
11.02.1985
Паразінський Олександр Вікторович
рядовий УРК
01.05.1992
рядовий УРК Унгурян Олександр Валерійович
25.04.1992
Печінка Віталій Олександрович
рядовий УРК
30.05.1992
рядовий УРК Усков Максим Михайлович
13.05.1992
Пиляк Руслан Олегович
рядовий УРК
25.05.1987
рядовий УРК Федоров Олександр Вікторович
10.10.1989
Пивоварчук Андрій Олександрович
рядовий УРК
31.01.1991
рядовий УРК Філімоненко Роман Олександрович
25.08.1992
Підтуркін Денис Анатолійович
рядовий УРК
25.03.1993
рядовий УРК Філімонов Сергій Володимирович
03.03.1990
Плитік Денис Вікторович
рядовий УРК
08.04.1990
рядовий УРК Фіщук Руслан Вікторович
29.07.1991
Повшедний Андрій Олександрович
рядовий УРК
23.03.1992
рядовий УРК Фроїмчук Віталій Юрійович
02.01.1993
Подлений Владислав Олександрович
рядовий УРК
13.05.1992
рядовий УРК Фрунза Вадим Федорович
12.10.1991
Подольський Леонід Сергійович
рядовий УРК
17.04.1992
рядовий УРК Фуделла Ласло Васильович
22.03.1989
Поленков Павло Леонідович
рядовий УРК
29.09.1991
рядовий УРК Фуделла Отілло Васильович
08.03.1991
Положевець Сергій Іванович
рядовий УРК
29.09.1991
рядовий УРК Хамідуллін Едуард Фарітович
16.10.1992
Поляков Артем Володимирович
рядовий УРК
08.12.1992
рядовий УРК Харінчук Руслан Петрович
01.23.1992
Польовий Дмитро Іванович
рядовий УРК
04.07.1992
рядовий УРК Харічков Денис Сергійович
12.12.1992
Понкратов Микола Павлович
рядовий УРК
18.09.1987
рядовий УРК Харічков Станіслав Сергійович
26.08.1991
Попов Максим Володимирович
рядовий УРК
18.09.1987
рядовий УРК Харченко Владислав Ернстович
08.05.1991
Попович Віктор Іванович
рядовий УРК
05.10.1990
рядовий УРК Хаюк Михайло Васильович
27.06.1992
Попович Владислав Сергійович
рядовий УРК
21.11.1992
рядовий УРК Хвень Василь Павлович
05.12.1989
Попович Сергій Григорович
рядовий УРК
14.07.1992
рядовий УРК Хміль Петро Богданович
22.01.1991
Порунович Максим Іванович
рядовий УРК
22.04.1991
рядовий УРК Хоминський Костянтин Сергійович
16.06.1991
Потапенко Ігор Олександрович
рядовий УРК
15.01.1993
рядовий УРК Хохлов Сергій Євгенович
25.02.1992
Приступа Ярослав Васильович
рядовий УРК
05.11.1991
рядовий УРК Хрибко Дмитро Олександрович
04.02.1992
Присяжнюк Олександр Анатолійович
рядовий УРК
20.09.1990
рядовий УРК Хрипунов Антон Ігорович
23 04 1991
Прохор Іван Петрович
рядовий УРК
03 06 1988
рядовий УРК Худолій Владислав Володимирович
12.11.1992
Прохоров Карім Юрійович
рядовий УРК
21.10.1992
рядовий УРК Ципальник Олег Олександрович
25.06.1992
Проц Павло Адамович
рядовий УРК
19.02.1992
рядовий УРК Чайко В’ячеслав Олегович
24.01.1993
Пруниця Андрій Віталійович
рядовий УРК
15.06.1992
рядовий УРК Чеботар Іван Васильович
13.05.1991
Пташник Остап Богданович
рядовий УРК
14.06.1991
рядовий УРК Чернишов Олександр Миколайович
24.09.1990
Пушкар Артем Валерійович
рядовий УРК
18.10.1989
рядовий УРК Чмелевський Максим Юрійович
25.07.1989
Рагещук В’ячеслав Миколайович
рядовий УРК
29.11.1991
рядовий УРК
02.08.1990
Радик Назар Романович
(Продовження реєстру Васильківського районного козацького товариства УРК
рядовий УРК
24.10.1992
Рангаєв Олександр Олександрович
читайте на сторінці 3)

За великі клейноди свободу тримайте
І заслугами більше її уміцняйте.
К. Сакович
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(Продовження реєстру. Початок на сторінці 2)
12.04.1993 рядовий УРК
Чорний Віктор Володимирович
23.01.1991 рядовий УРК
Чурай Іван Ігорович
08.01.1993 рядовий УРК
Чурко Василь Васильович
13.07.1988 рядовий УРК
Шайген Павло Олегович
13.09.1992 рядовий УРК
Швидкий Михайло Валерійович
14.01.1992 рядовий УРК
Шевцов Іван Олегович
15.04.1990 рядовий УРК
Шевчук Денис Вікторович
12.04.1992 рядовий УРК
Шевчук Мар’ян В’ячеславович
07.11.1991 рядовий УРК
Шклярук Олександр Вікторович
23.10.1991 рядовий УРК
Шот Сергій Костянтинович
13.06.1992 рядовий УРК
Шпак Тарас Іванович
22.05.1992 рядовий УРК
Шульга Микола Вадимович
21.02.1993 рядовий УРК
Шумілов Тарас Миколайович
09.07.1991 рядовий УРК
Шурпик Петро Анатолійович
06.04.1995 рядовий УРК
Білінський Владислав Михайлович
09.12.1995 рядовий УРК
Білоконський Юрій Вадимович
14.05.1994 рядовий УРК
Борисов Віталій Андрійович
12.02.1995 рядовий УРК
Бурдеєв Андрій Юрійович
10.06.1995 рядовий УРК
Вареня Владислав Геннадійович
07.05.1995 рядовий УРК
Войтовський Максим Олегович
18.11.1995 рядовий УРК
Єрмолін Дмитро Вадимович
17.09.1994 рядовий УРК
Зеленський Максим Юрійович
08.07.1995 рядовий УРК
Зімаков Іван Вікторович
16.05.1995 рядовий УРК
Кибалко Андрій Вікторович
17.05.1995 рядовий УРК
Клименко В’ячеслав Ігорович
12.02.1994 рядовий УРК
Коваленко Дмитро Сергійович
26.02.1994 рядовий УРК
Кривеха Олександр Михайлович
21.09.1995 рядовий УРК
Кузнецов Юрій Сергійович
Лемешенко В’ячеслав Костянтинович 29.08.1995 рядовий УРК
29.06.1994 рядовий УРК
Луцюк Євген Юрійович
12.10.1994 рядовий УРК
Малонос Євген Олегович
25.09.1994 рядовий УРК
Медяник Віталій Олександрович
Меренков-Петрищев Вадим Ігорович 15.12.1995 рядовий УРК
16.03.1995 рядовий УРК
Муренко Віталій Миколайович
24.05.1995 рядовий УРК
Наботов Володимир Анатолійович
26.06.1995 рядовий УРК
Незмеєв Віталій Олександрович
03.02.1994 рядовий УРК
Пинзарь Євген Сергійович
16.01.1995 рядовий УРК
Побережняк Дмитро Анатолійович
26.03.1994 рядовий УРК
Самойленко Сергій Сергійович
12.12.1994 рядовий УРК
Федоренко Микола Олександрович
30.12.1994 рядовий УРК
Шам Олександр Геннадійович
14.07.1995 рядовий УРК
Шарипов Роман Андрійович
16.02.1995 рядовий УРК
Юрченко Андрій Віталійович
16.03.1993 рядовий УРК
Білоконь Микола Олександрович
10.03.1989 рядовий УРК
Горбенко Павло Анатолійович
19.02.1989 рядовий УРК
Грек Олексій Сергійович
02.09.1989 рядовий УРК
Гриненко Олександр Васильович
06.07.1986 рядовий УРК
Денисенко Іван Ігорович
13.02.1994 рядовий УРК
Дудченко Валентин Олександрович
25.06.1989 рядовий УРК
Зарудній Олександр Олександрович
02.10.1993 рядовий УРК
Заєць Олександр Олександрович
21.08.1994 рядовий УРК
Ковальчук Богдан Олегович
13.09.1994 рядовий УРК
Педенко Олександр Анатолійович
19.03.1996 рядовий УРК
Петраківський Іван Ростиславович
03.06.1993 рядовий УРК
Косак В’ячеслав Павлович
10.10.1992 рядовий УРК
Лось Євген Олександрович
02.03.1994 рядовий УРК
Максименко В’ячеслав Валерійович
15.07.1995 рядовий УРК
Нікітенко Дмитро Ігорович
30.12.1993 рядовий УРК
Остріков Ігор Олександрович
18.06.1991 рядовий УРК
Панасенко Микола Олександрович
16.11.1995 рядовий УРК
Неділько Вадим 3орович
24.04.1994 рядовий УРК
Петріков Олександр Віталійович
27.04.1989 рядовий УРК
Сокур Сергій Миколайович
(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
у наступному номері «УК»)

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

Розмова кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко з начальником Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва Валерієм Міхеєвим у кулуарах Верховної Ради України

Офіційно

НАКАЗ
№ 373/054
від « 06 » березня 2014 р.
Про створення Всеукраїнської грецької організації Українського Реєстрового Козацтва
Для більш ефективного виконання статутних завдань Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» (ВГО УРК) та з метою об'єднання козаків, незалежно від
їх місця проживання, громадян України та козаків інших країн світу, які сповідують запропоновану УРК національну ідею України – «Бог, народ, Україна» і підтримують ідеологію
Українського Реєстрового Козацтва – «Духовність і патріотизм»
НАКАЗУЮ:
1. Створити Всеукраїнську грецьку організацію Українського Реєстрового Козацтва
та підпорядкувати її Наказному гетьману в Приазовському регіоні, генералу армії УРК
Вашурі Савелію Анатолійовичу.
2. Призначити Головним отаманом Всеукраїнської грецької організації Українського
Реєстрового Козацтва отамана Гетьманської грецької азовської козацької дивізії, генерал-майора УРК КИР’ЯКОВА ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТІЙОВИЧА. Гетьманську грецьку
азовську козацьку дивізію реорганізувати шляхом приєднання до Всеукраїнської грецької
організації Українського Реєстрового Козацтва.
3. У зв`язку з посадою, що обіймається, присвоїти генерал-майору УРК КИР’ЯКОВУ
ВОЛОДИМИРУ ЛЕОНТІЙОВИЧУ чергове козацьке військове звання «генерал-лейтенант
Українського Реєстрового Козацтва».
4. Головному отаману Всеукраїнської грецької організації Українського Реєстрового
Козацтва, генерал-лейтенанту УРК КИР’ЯКОВУ ВОЛОДИМИРУ ЛЕОНТІЙОВИЧУ
згідно Статуту ВГО УРК провести реєстрацію організації в органах юстиції, підготувати
відповідне положення, реєстр особового складу та план роботи на 2014 рік. Усі офіційні
документи подати до Генерального штабу ВГО УРК до 30.04.2014 року (в електронному
вигляді відправити на адресу: genshtab-kiev@kozatstvo.org.ua).
5. Головному отаману Всеукраїнської грецької організації Українського Реєстрового
Козацтва, генерал-лейтенанту УРК КИР’ЯКОВУ ВОЛОДИМИРУ ЛЕОНТІЙОВИЧУ
організувати вступ до лав козаків і берегинь в усіх регіонах України та включити їх до
реєстру Всеукраїнської грецької організації УРК.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І.ШЕВЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 373/115
від «25» квітня 2014 р.
Про проведення Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва
Враховуючи напружену обстановку у Східних регіонах України та пропозиції голів
Адміністрацій Гетьмана ВГО УРК, отаманів обласних козацьких організацій Українського
Реєстрового Козацтва, щорічну Велику Раду Українського Реєстрового Козацтва 2014 року
провести після виборів Президента України.
Наказним гетьманам УРК, заступникам Гетьмана УРК, радникам Гетьмана УРК, генеральним інспекторам ВГО УРК, головам адміністрацій Гетьмана в регіонах України,
отаманам та начальникам штабів обласних організацій ВГО УРК, а також прирівняних до
них козацьких організаціях, керівникам (отаманам) округів, дивізій та інших формувань,
підпорядкованих Генеральному штабу ВГО УРК – присутність на Великій Раді обов’язкова.
Квота участі козаків та берегинь Українського Реєстрового Козацтва – 3 делегати від формування, які обираються на обласних та міських козацьких радах.
Списки делегатів та пропозиції щодо порядку денного Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва подавати до Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва
(в електронному вигляді відправити на адресу: genshtab-kiev@kozatstvo.org.ua).
Час та місце проведення Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва будуть
повідомлені додатково.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, маршала Українського Реєстрового Козацтва Міхеєва
Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І.ШЕВЧЕНКО

Хто робить достойно, той честь здобуває.
І. Орновський
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Вшановуючи традиції
В осередках УРК

У Херсонському обласному товаристві УРК давно вже існує гарна традиція приймати нове
поповнення у Морському соборі Миколая Чудотворця.

Отаман Херсонського обласного товариства УРК Євген Капленко
(у центрі) проводить церемонію посвяти

Так сталося і цієї погожої
весняної днини. Свято розп о ч а в н а с т о я т е л ь х р а м у,
протоієрей, отець Василь
молитвою за реєстрових
козаків та освяченням
нового прапора УРК. У своїй
промові він зазначив, що
українські козаки завжди були

захисниками та опорою народу,
патріотами своєї держави, які,
не вагаючись, віддавали життя
за рідну Вітчизну, і ми повинні
з гордістю берегти пам’ять про
них.
Дійство посвяти провів
Голова адміністрації гетьмана
УРК у Південному регіоні

України, отаман Херсонського
обласного товариства УРК
Євген Капленко. Урочисто
та зосереджено, відчуваючи
значення моменту, з хвилюванням промовляли майбутні
козаки слова клятви, присягалися служити українському
народу та реєстровому
козацтву, плекати і відстоювати
одвічні цінності: патріотизм,
духовність, любов до Бога й
людей. Очільник реєстровців
Херсонщини підкреслив значення та важливість такого
вибору саме у цей тривожний
і важкий для держави час. Бо
хто ж, як не козаки повинні
допомогти зберегти соборність
Вітчизни, її незалежність,
віддати всі свої сили для
подальшої розбудови України.
Далі свято продовжив міський
отаман Олексій Рибаков, який
вручив козакам універсал і
сердечно привітав зі вступом
до лав реєстровців.
Прес-служба УРК,
Херсонська область

МАРІУПОЛЬСЬКІ РЕЄСТРОВЦІ –

Козацькі ювілеї

НАГОРОДА ЮВІЛЯРУ

Нещодавно реєстровому козаку, відомому на Одещині
юристу Віктору Прокопцю виповнилося 70 років. Син
кадрового військового, народився на далекому Сахаліні,
але все своє свідоме життя віддав служінню Україні. А
вийшовши на пенсію, як активний громадянин і патріот,
вирішив присвятити себе громадській діяльності, зокрема
популяризації козацького руху на рідній Одещині. За
діяльну участь у громадській роботі та активну життєву
позицію Віктора Прокопця нагороджено орденом
Українського Реєстрового Козацтва «Бронзовим козацьким хрестом» 3 ступеня. Його ювіляру вручив отаман
Одеського обласного товариства УРК, генерал-лейтенант
УРК Сергій Бельдієв.
На фото: Віктор Прокопець (ліворуч) і Сергій Бельдієв
Прес-служба УРК
Одеська область

Фотофакт

НА ОХОРОНІ ПРАВОПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ – СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ!
К о з а к и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва надають
допомогу міліції в патрулюванні
вулиць Маріуполя.
Щодня, крім суботи та
неділі, на вулиці Жовтневого
району виходять наряди
у складі трьох козаків із співробітниками міліції. Але
маршрутів патрулювання
у місті набагато більше, усіх
їх козацтво не охоплює.
Останнім часом до козаків
звернулися 150 маріупольців, чорнобильців, афганців,
спортсменів, працівників підприємств, які також хочуть

усі, хто подав заяви про участь
у патрулюванні, пройдуть відповідну перевірку в міліції, і
їм будуть видані посвідчення
дружинників. Патрулювання
здійснюватиметься тільки
спільно з працівниками міліції. У палаці «Молодіжний»
пройшла рада реєстрового
козацтва Маріуполя, на якій
обговорювалися деталі
такого патрулювання. Щодня
козаки виходять на охорону
порядку козацького скверу
біля будівлі ДОСААФ, скверу
«Лукомор'я», житлового
масиву «Кіровського»,

запропонував провести
навчання дружинників із
надання першої медичної
допомоги постраждалим, і це
було схвалено.
Зараз, у складній політичній
ситуації, реєстровці займають позицію недопущення
у Маріуполі псування міського майна, варварського
ставлення до будь-яких
пам'ятників і активно підтримують громадський порядок.
Допомогу міліції й козакам
з охорони порядку надає
охоронна фірма «Альфа»
під керівництвом Валерія

Бабушкіна, Ігоря Шеремета
та Олександра Нефедкіна,
які цілодобово допомагають людьми та службовим
транспортом.

У нашому суспільстві ми бачимо у чиновниках якщо не ворогів,
то принаймні людей наперед налаштованих претензійно. Уже
звикли до того, що вирішити будь-яке питання в державній
установі завдання не з легких: і часу марнується багато, та й
нагрубіянити можуть…
Але й тут є приємні винятки. Зокрема, в управлінні
пенсійного фонду Ленінського району Донецька першим
заступником начальника управління працює Наталя Заїка.
Вона має справу із такими категоріями пенсіонерів, як ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни тощо. Саме ці
люди поважають її за високий професіоналізм, а ще – за чуйність і порядність. Про неї, як про чудового спеціаліста, добре
відгукується і її безпосередній начальник Ірина Морозова, а
колеги поважають за людяність.
У переддень чергової річниці аварії на Чорнобильській АЕС
рада старшин Окремої Чорнобильської дивізії УРК «Україна»
прийняла рішення нагородити Наталію Заїку орденом «За
гуманність і милосердя». «Ця нагорода відображає дійсне призначення на землі професіонала і чарівної жінки», – сказав
отаман Чорнобильської дивізії УРК Василь Лабунін.
Того дня привітати пані Наталю прийшли її колеги, а також
голова Ленінського районної у м. Донецьку ради Олег Беляєв
та отаман Ленінського полку УРК, генерал-майор УРК Сергій
Нецвєтаєв.
На фото: Василь Лабунін вручає Наталії Заїці орден
«За гуманність і милосердя».

Олександр БОНДАРЕНКО,
м. Маріуполь

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»

Реєстрові козаки Маріуполя на черговому патрулюванні міста

брати участь у патрулюванні
вулиць. Постало завдання
про підготовку додаткових
дружин.
Як розповів отаман
Ге т ь м а н с ь к о г о п о л к у
Українського Реєстрового
Козацтва Сергій Коваленко,

беруть участь у підтриманні порядку на мітингах.
Охорона порядку підтримується і в Орджонікідзівському
районі, планується і
в І л л і ч і в с ь к о м у. Л і к а р
Олександр Муранов, який
також входить до складу УРК,

Сміле слово – то наші гармати,
Світлі вчинки – на наші мечі.
П. Грабовський

№ 7-8 (221-222) квітень 2014 р.

5

Відлуння Чорнобиля

Рада козацька

ГЕРОЇ НЕ ЗАБУТІ Радились козаки, вирішували

12 квітня 2014 року відбулася чергова Рада старшин громадської
організації Окрема Чорнобильська дивізія «Україна» Українського
Реєстрового Козацтва.

Козаки Чорнобильської дивізії УРК «Україна» у центральному сквері Донецька
біля меморіалу героям-чорнобильцям

28 років тому, в ніч на 26 квітня 1986 року,
на четвертому енергоблоці Чорнобильської
АЕС сталася найбільша в історії світової атомної енергетики аварія. Живим
щитом перед смертельною радіацією стали
люди. Мужні. Відчайдушні. Сміливі. Вони
поставили обов’язок понад усе. У першу добу
загинуло 28 чоловік. Кожному з них було
присвоєно звання Герой Радянського Союзу.
Посмертно.
Чорнобиль продовжує вбивати тих,
хто рятував світ від ядерної катастрофи.
Лише за останній рік в Україні померло
понад тисячу ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС. У пам'ять про кожного,
хто знайшов у собі мужність у мирний
час піти на війну з немирним атомом,
у чергову річницю чорнобильської аварії
відбулися мітинги в різних містах України.

Минають роки, але в пам'яті кожного з
нас назавжди залишаться свіжим рубцем
спогади про чорнобильський апокаліпсис, і ми ще не раз будемо повертатися
до подій весни 1986 року. Для когось вона
стала останньою, комусь перекреслила всі
надії на щасливе й безхмарне майбутнє,
комусь навіки зруйнувала мрії.
Катастрофи, що відбувається у світі,
як і війни, як правило, не обходяться
без жертв. У них є свої герої. Згадуючи ті
дні, ліквідатори всі, як один, сходяться,
в головному: незважаючи ні на що,
вони були готові виконувати поставлене
завдання. Будь-якою ціною …
Червоні тюльпани і гвоздики лягли
до підніжжя пам'ятника, люди схиляли
голови у скорботному мовчанні: герої тієї
страшної катастрофи не забуті.

Вона пройшла у новому
приміщенні, наданому козакамчорнобильцям міськвиконкомом
міста Донецька, і відремонтованим
підрозділами житлово-комунального господарства Донецької
міськради, якими керує Руслан
Литвинов. За цей справді вагомий
подарунок козаки вдячні міській
владі, зокрема міському голові
Донецька Олександру Лукьянченку.
Рада почалася зі вшанування
пам'яті загиблих та померлих товаришів, шахтарів та Небесної сотні
Майдану хвилиною скорботи.
Про діяльність організаціі розповіли голова ради старшин
Чорнбильської дивізії УРК, генерал-лейтенант Василь Лабунін,
його заступник, генерал-майор
УРК Валентин Брильов, отаман
Ленінського полку УРК Сергій
Нецвєтаєв, козак Володимир
Семенов.

деяких пуктів програми діяльності дівізіі, зокрема про роботу
з підшефною загальноосвітньою
школою-інтернатом № 8, про хід
справи щодо облаштуваня місця для
відпочинку родин козаків та дітей
на одному із місцевих ставків тощо.
Пан Валентин також запропонував
ввести до складу ради старшин
присутню на раді директора загальноосвітньої школи-інтернату № 8
м. Донецька Світлану Черкашину.
Пані Світлана щиро подякувала
козакам Чорнобильської дивізії УРК «Україна» за допомогу
у вихованні патріотів України та
висловила надію, що діяльність
козаків у руслі виховання дітей
на основах козацької педагогіки,
духовності та патріотизму буде
набирати обертів і спільні патріотичні заходи в навчальному закладі
й надалі будуть цікавими та стануть
традиційними.

Покладання квітів до пам'ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

У меморіальному сквері міста
Єнакієвого поминальну панахиду за загиблими та померлими ліквідаторами
чорнобильської аварії відслужив протоієрей Михайло.
Щирі слова подяки на адресу чорнобильців звучали від міського голови Валерія
Олійника, депутата обласної ради Юрія
Полякова, голови Єнакіївської міської
організації «Союз Чорнобиль» Анатолія
Кравченка, отамана Чорнобильського
полку Українського Реєстрового Козацтва
Олександра Мамченка, військового комісара міста Ігоря Полив’яного.
Зокрема, отаман Чорнобильського
полку УРК, полковник УРК Олександр
Мамченко висловив подяку всім, хто
прийшов вшанувати пам'ять померлих ліквідаторів, а також дружинам тих учасників
ліквідації чорнобильської аварії, які вже
самостійно не можуть прийти на мітинг —
за мужність, терпіння і внутрішню силу.
Згадав добрим словом Олександр Іванович
і народного депутата України, Героя
України Леоніда Литвинова, завдяки якому
споруджено меморіал героям-чорнобильцям у Єнакієвому.

Велелюдний мітинг відбувся й у Донецьку.
На ньому була присутня численна делегація Окремої Чорнобильської дивізії
УРК «Україна» — отаман цього козацького підрозділу Василь Лабунін, його
заступник Валентин Брильов, генерал-майор УРК Сергій Нецвєтаєв,
полковники УРК Микола Толстиков,
Павло Пархоменко, підполковники
УРК Людмила Кондракова, Вячеслав
Срібний, старшина УРК Олександр
Вовенко, Анатолій Демиденко, капітан
УРКМихайло Єгорченков, майор УРК
Ігор Шевляков, полковник УРК Михайло
Захарченко, капітани УРК Сергій Попов,
Василь Бахал, лідери чорнобильських
громадських рухів на Донеччині Микола
Гончаров і Володимир Деркач. Вони віддали шану побратимам покладанням квітів
до меморіалу загиблим ліквідаторам аварії
на ЧАЕС у сквері у центрі Донецька.
Тетяна БЕРДНИКОВА,
м. Єнакієве
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
м. Донецьк
Фото авторів

Виступ генерал-майора УРК Сергія Нецвєтаєва

У своїй промові отаман
Чорнобильської дивізії УРК Василь
Лабунін означив характерні ознаки
сьогодення, розповів про події, що
сьогодні відбуваються в Україні, та
місце в них козаків-чорнобильців.
Він, зокрема, висловив думку керівництва ВГО УРК та переважної
більшості українських реєстровців
про те, що Україна має залишитися
цілісною та неподільною державою і
що наше майбутнє в європейському
шляху розвитку, а також у добрих
відносинах із сусідніми країнами.
Він також закликав козаків узяти
активну участь у майбутніх президентських виборах та озвучив
програму заходів Чорнобильської
дивізії УРК «Україна» на найближчий час.
Заступник голови ради старшин, генерал-майор УРК Валентин
Брильов доповів про стан виконання

На зібранні пролунало чимало
конкретних пропозицій. Зокрема
головний редактор газети «Україна
козацька» Антін Бобир запропонував козакам організувати
оздоровлення донецьких дітей
із соціально-незахищених сімей
у дитячих спортивних таборах Львівської області. І оскільки є
така можливість, то це буде корисно
не лише для здоров'я дітей, а й у пізнавальному плані — дітки зможуть
поспілкуватися зі своїми ровесниками з Галичини, побачити дивний
карпатський край, відчути його
неповторний колорит.
Завершилась рада молитвою та
виконанням Державного гімну
України.
Валентин БРИЛЬОВ,
генерал-майор УРК
м. Донецьк

Хоч Бог сам бачить усе, та його ніхто бачить не може,
Він проявляється скрізь, скрізь теж прихований він.
М. Довголевський
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ

(Продовження. Початок
у №№ 5–24 за 2013 рік
і 1–6 за 2014 рік)
Прошел уже как минимум
миллиард лет, прежде чем на
Земле появилась жизнь: сначала простейшие организмы,
потом водоросли, растения
и примитивные существа,
затем рыбы, птицы и животные, потом бездуховные люди
(человекообразные обезьяны),
а затем совершенный духовный, интеллектуальный и
любящий человек, – это тоже
всего лишь миг в бесконечном
пространстве и времени.
Ты с самого начала создал
современного человека совершенным, таким, какой он есть
сегодня, и он ничем не отличается от человека, который жил
7 тысяч лет тому назад. У него

матрица обладает смыслом
жизни и становится подобной
Богу, становится Творцом и
человеком.
Сейчас на пути к Богу
находится много людей, двигающихся к Нему быстро,
двигающихся медленно,
совсем не двигающихся и
стоящих на одном месте. Есть
и те, кто уже нашел этот путь,
но, к сожалению, двигается в
обратном от Бога направлении, т.е. к дьяволу. С помощью
этих людей дьявол на пути к
Богу создает много преград
для тех, кто пытается двигаться
к Богу. Я осознаю, Господь,
что на пути к Тебе мне необходимо запастись терпением
и научиться преодолевать
эти препятствия, а преодолеть их можно только лишь
используя принципы любви

быстрее, чем он. Как любовь
человека к Богу проявляется
только через любовь к другим
людям, так и наш путь к Богу
проясняется через путь других, наших братьев и сестер, к
Господу. Свободного и широкого пути к Богу, на котором не
встречаются препятствия, создаваемые другими людьми или
природными катаклизмами,
не существует. «Скажи: «Не в
моей власти навредить вам или
наставить вас на прямой путь»
(Сура 72:21).
Поскольку Бог наделил
человека свободой выбора,
Он не имеет права без просьбы
человека выполнить в отношении его какое-либо действие,
в частности заставить человека
двигаться к Нему, а тем более
влиять на скорость и интенсивность этого движения.

времени жизни человека в
энергетическом и других
видах существования материи
(рис. 6.4).

Как известно из священных
книг, время жизни человека на
Земле раньше доходило до 1000
лет, потом сократилось до 300,

Рисунок 6.4. Путь к Богу.
S – расстояние человека до Бога (определяется духовностью
человека). В точке 0 оно max, t – время жизни человека. t1, t2...
… tN – конкретное время жизни человека в разных измерениях

То есть: t0 ÷ t1 ≠ t1 ÷ t2 ≠ ...
... ≠ tN-1÷ tN.
Например, время t0 ÷ t1 может
не равняться времени жизни
человека в период t N-1 ÷ t N.
Это происходит потому, что
срок жизни на разных уровнях
эволюции человека и скорость
его движения на пути к Богу
будут в подавляющем большинстве случаев отличаться
друг от друга. Согласно теории
относительности Эйнштейна,
время в разных системах координат будет восприниматься
человеком с разной скоростью.
Скорость течения времени
зависит от многих факторов,
в частности от скорости
материального объекта в

потом – до 80, а сейчас приближается к 100 годам. После
смерти Иисуса Христа время
жизни человека на Земле стало
увеличиваться. То есть в современных условиях жизни, с ее
быстро увеличивающимися
потоками информации, человек максимально может себя
реализовать за жизненный
срок до 100 и более лет. В дальнейшем время жизни человека
на Земле будет постепенно
увеличиваться до 1000 лет.
Рассмотрим один из вариантов жизни человека, когда
его духовность, в частности
скорость движения к Богу, не
была равномерной в течение
всей жизни (рис. 6.5).

«Путь жизни и смерти на Земле. Путь в бесконечность во времени и пространстве». (Автор не установлен)

был такой же скелет, такой же
принцип организации высшей нервной деятельности
и такой же объем головного
мозга. Ты создал человека по
Своему образу. Ты дал возможность нам самим найти
свой путь в жизни и двигаться
по этому пути к Твоему подобию. Как Ты сообщил нам
через Библию, с самого начала
Ты со своими помощниками
задумывал создать другого
человека: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему
по подобию Нашему...» (Быт. 1,
26), но потом решил создать
только лишь по Своему образу,
тем самым Ты позволил нам
самим создать себя по Твоему
подобию. «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил
их» (Быт. 1, 27). На основании
анализа этого стиха мы можем
определить смысл жизни каждого человека на Земле – смысл
состоит в том, чтобы получить
Твое подобие. Образ, по которому, как сказано в Библии,
создан человек, – это матрица,
которая должна наполниться
знаниями, любовью, верой,
надеждой. Только наполненная этой информацией

ко всем людям, в частности
к тем из них, кто двигается
к Тебе быстрее меня, к тем,
кого я опережаю, к тем, кто
не двигается, и к тем, кто
пытается остановить мое движение к Тебе и развернуть
меня в обратном направлении,
к дьяволу.
У тех, кто двигается быстрее
меня, я должен учиться тому,
как они этого достигли. Тем,
кто двигается медленно или
стоит, я должен помогать,
но особенное внимание уделить тем, кто двигается в
обратном направлении – к
дьяволу. Необходимо помочь
этим людям разобраться в
их жизненной ситуации: что
побудило их отвернуться от
Тебя, почему они приняли
такое решение. Желательно
рассказать им о своем опыте и
чувствах, показать свой путь
и путь других людей к Богу,
помочь им вновь продолжить
свое движение к Тебе, Господь.
На основании этих размышлений можно сделать
вывод: человек может найти
свой путь и следовать им к
Богу, только если он оказывает помощь другим людям
в их движении к Богу и не
завидует людям, двигающимся

Рядом с человеком всегда
находятся люди, которые уже
нашли свой путь к Богу. И
нам необходимо использовать их опыт для понимания
смысла нашей жизни и увеличения скорости движения к
Нему. Из этого можно сделать
вывод: какие бы мы ни рассматривали имена Бога – Путь,
Истину, Жизнь, мы обязательно приходим к Любви.
С Любви начинается наша
жизнь на Земле, с любовью
она и заканчивается. Истинно,
Бог есть Любовь. Любовь
влечет и помогает человеку
двигаться к Нему. Господь,
давай нам больше и больше
любви, потому что мы чувствуем духовный голод, мы
ощущаем недостаток любви
в нашей жизни. Нам нужно
все больше и больше любви к
Тебе и к другим людям, нашим
братьям и сестрам.

6.3 ПУТЬ К БОГУ В
БЕСКОНЕЧНОСТИ
Рассмотрим современную
жизнь человека на Земле в
трехмерном и других измерениях пространства и времени.
Время жизни человека в
современном физическом
теле может не равняться

Рисунок 6.5 – Путь человека к Богу в разных измерениях времени и
пространства

космосе. С увеличением
скорости движения объекта
в пространстве происходит
сжатие времени в данной
системе координат. Если
скорость объекта приближается к скорости света в
вакууме, то скорость течения
времени сжимается до нуля.
Экспериментально мы
можем определить скорость
времени только в земных
условиях. При каждой новой
жизни в других измерениях
пространства и времени Бог
будет предоставлять нам
такой срок жизни, который
необходим для осуществления максимально полной
и эффективной эволюции
человека.

В одни периоды жизни
человек развивался максимально духовно, в другие – его
развитие по объективным и
субъективным причинам не
было эффективным. Были
и такие периоды, когда рост
духовности совсем останавливался. Но суммарный
уровень духовности всегда
увеличивался и стремился
к Богу. В этом случае после
первой смерти человека жизнь
продолжалась в других измерениях пространства и времени.
Конец жизни в одном измерении в этом случае есть
продолжение жизни в другом.
В е р о я т н о , с у щ е с т в уе т
какая-то величина L, установленная Богом в качестве const
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Любов до Бога не на словах здійснюється,
а у дійсних справах.
Феодосій Печерський
для каждого человека, достигнув которой человек имеет
право на продолжение жизни
в другой системе координат.
Рассмотрим ситуацию, когда
человек за время своей жизни
не достиг этой величины. В
таком случае его жизнь не
может быть продолжена в
других измерениях. Это могло
произойти в случае, если человек после рождения двигался к
Богу, а потом Его предал.
На рис.6.6 показано, что
максимальный уровень духовности – в точке S2, которого
мог бы достичь человек, если
бы неуклонно двигался к Богу,
но он его не достиг.

продолжится, она перейдет в
состояние анабиоза и будет
ожидать вселенского Божьего
суда. Из священных книг
нам известно, что Он придет
судить живых и мертвых и
что на этом суде будет учтен
максимальный уровень духовности, которого сумел достичь
конкретный человек за время
своей жизни на Земле.
Как бы ни звучало это
обидно и негуманно, но
для этого человека было бы
лучше, если бы он реализовал свои возможности,
то есть достиг максимального значения близости к
Богу в т. t 1, и закончил бы

Редакція газети «Україна козацька» дякує панові Гетьману Анатолію Шевченку за
передачу ексклюзивних прав на публікацію його монографії «Бог». Як сподівається
автор, вона може допомогти людям знайти свій особистий шлях до Бога та реально
відчути Його присутність у своєму серці. Зараз у видавництві «Наука і освіта» готується
до друку третє видання цієї праці з паралельними місцями англійською та російською
мовами.
Під час написання монографії автор використав пораду Господа про виконання Його
законів щодо побудови стосунків із усіма людьми за принципами любові, незалежно
від їх конфесійної, соціальної, професійної приналежності, мови, місця в суспільстві,
національності; добрих і злих, патріотів своїх держав і зрадників. Якщо хоча б одна
людина, яка прочитає цю книгу, замислиться над сенсом та змістом свого життя та
намагатиметься стати кращою, то можна впевнено сказати, що багаторічна праця автора
над книгою не була марною.
Користуючись нагодою, газета «Україна козацька» вирішила надрукувати одну з
багатьох рецензій (позитивних і негативних), які автор отримав письмово чи усно. Лист
надійшов від відомого у світі американця, льотчика, керівника одного з підрозділів
корпорації «Моторолла», пана Керола Дін Бейлі, який після виходу на пенсію присвятив
своє життя пізнанню Істини, основні закони якої намагається передати людям не тільки в
США й Україні, а й у багатьох країнах світу.
У рецензії Керол Бейлі стверджує, що згідно Біблії, Бога можна пізнати тільки через
Христа: «І ні в кому іншому немає спасіння. Бо немає іншого Імені під небом, даного
людям, яким нам належить бути спасенними!» (Діяння 4:12); «Говорить йому Ісус: «Я є
путь, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через Мене»» (Іоанн 14:06).
Автор погоджується з таким твердженням опонента, проте з одним зауваженням: у Біблії
підкреслено, дійсно, якщо ініціатива пізнання Бога відходить від людини, то шлях до Нього
може бути тільки через Христа. Однак ініціатива у Його пізнанні може відходити і від
самого Господа, коли Він Сам обирає конкретну людину для служіння Йому та всім людям.
Підтвердженям цього є Біблія, а саме історія обрання Богом на служіння громадянина
римської імперії Савла, майбутнього апостола Павла. Як відомо, до обрання на служіння
Господу, Савл не тільки сам не визнавав Христа, а і безпосередньо брав участь у гоніннях
на християн і людей, які намагалися знайти шлях до Бога через Ісуса Христа.
Своєю смертю Христос дав можливість усім людям пізнати Бога. Цим підкреслено
справедливість і любов Бога до всіх людей Землі, які сповідують будь-яку віру: християн,
мусульман, юдеїв, адептів східних релігій і філософій, тощо. До того ж на Землі ще багато
людей, які ніколи не чули ім’я Христос, але і вони через Його смерть також можуть мати
можливість на спасіння.

свою жизнь. У такого человека было бы продолжение
жизни на следующем уровне.
Как говорил Иисус Христос
своим ученикам в Нагорной
проповеди: «Если же правый
глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя, ибо
лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено
в геенну. И если правая твоя
рука соблазняет тебя, отсеки
её и брось от себя, ибо лучше
для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело
твое было ввержено в геенну»
(Мф.5:29-30).
Если жизнь человека
перешла на второй уровень
(0 1 – t 2 ) (рис. 6.7), то эта

ПОДАЄМО ЛИСТ, АДРЕСОВАНИЙ ПАНОВІ АНАТОЛІЮ ШЕВЧЕНКУ,
ДАТОВАНИЙ 19 КВІТНЯ 2014 РОКУ

Рисунок 6.6 – Путь к смерти

Точка 0 определяет уровень
духовности в начале жизни. В
точке t1 человек достиг максимального уровня духовности
S1 (уровень близости к Богу).
t0 – t2 – срок жизни этого
человека на Земле в нашей
системе координат пространства и времени.
S 0 – S 1 – максимальное
расстояние, которое прошел
человек на пути к Богу. Это
расстояние прямо пропорционально связано с духовностью.
Уровень духовности определяет конкретное расстояние
между человеком и Богом.
Человек достиг уровня
духовности S1 при жизни, еще
задолго до смерти, в точке t1, а
потом его духовность начала

Рисунок 6.7 – Путь к Богу

уменьшаться. За свою жизнь
человек приблизился к Богу на
расстояние S1, а потом отвернулся от Него. В таком случае
жизнь его на Земле заканчивается и в дальнейшем не может
быть продолжена.
S2 – это максимальная величина духовности, которой
человек должен был достичь
на протяжении жизни и тем
самым уменьшить расстояние до Бога. Но он в какое-то
время отвернулся от Него.
В таком случае жизнь после
смерти физического тела не
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жизнь продолжается с эволюцией подобной той, что и
на первом уровне. Человек
максимально приближается
к Богу, умирает, переходит
на другой уровень, и снова
жизнь продолжается на этом
уровне (небе). Жизнь человека на любом уровне может
остановиться навсегда или на
какой-то определенный срок.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Ректору, Гетману, ученому,
исследователю, другу, брату во Христе
Дорогой Друг,
Я закончил редактировать Вашу книгу
«Бог» для издания на английском языке.
Делая правки, я стремился сохранить замысел автора, чтобы он был четко понятен
людям, говорящим на английском языке.
Я не один раз проверял текст на точность,
но какие-то ошибки в английском переводе
могут присутствовать. Я молюсь о том, чтобы
Ваши оригинальные мысли были правильно
поняты в переводе на английский.
Вы провели обширное исследование. Я
восхищаюсь Вами, Вашими усилиями и
люблю Вас как брата и друга, однако я прихожу к другим выводам, отличающимся от
высказанных в книге. На основании информации, изложенной в книге, я прихожу к
иному заключению. Писание указывает на
Бога и путь к Нему. Два таких заявления
выделяются как глубокая истина, возможно,
глубже, чем я способен осознать. Это слова,
сказанные в Деяниях 4:12 и в Евангелии
от Иоанна 14:06. Они либо истинны, либо
являются наибольшей ложью, когда-либо
сказанной человечеству. Я считаю, что они –
абсолютная истина.
Через жертву Своего совершенного Сына
Бог показал, как может быть исполнена
Его справедливость и как Он, Отец, может
простить человечество. Есть много людей,
которые при жизни никогда не слышали о
Христе как спасителе человечества. Что сделает Бог для прощения тех, кто никогда не
знал Его Сына, но стремился делать то, что
правильно, то, о чем свидетельствует сама
природа, будет решением Бога абсолютно
истинным и верным. Возможно, благодаря
жертве Христа Бог помилует тех, кто никогда
не знал Его, но стремился прийти к Нему.
Слова Писания заставляют страшиться за
судьбу тех, кто знает Христа и отвергает Его,
ибо они открыто отвергают Господа.
Бог хочет, чтобы мы были исполнены
Его любви и всегда относились к другим,
независимо от их религиозных убеждений, с
любовью и пониманием. Иисус всегда уважительно и с любовью относился к римлянам,
которые считали римского императора богом.
Господь любит все Свои создания и хочет,
чтобы они спаслись. Бог есть любовь, и чем

Містер Керол Бейлі

ближе мы к Богу, тем больше в нас любви и
тем более духовными мы становимся. Моя
жизнь и работа посвящены проявлению
любви; я хочу помочь людям увидеть, что
успешная жизнь есть жизнь, в которой мы
растем не только по Его образу, но и по Его
подобию.
Я прошу не упоминать меня как редактора английского текста. Это может быть
воспринято как согласие с тем, с чем я
не могу полностью согласиться. Со всем
уважением должен сказать: я не верю, что
Бог открыл многие религиозные пути к
Нему, или что человек может выбрать путь
к Богу через любую религию, и этот путь
будет угоден Богу.
С глубоким уважением и любовью,
Керол БЕЙЛИ

Чуєш, Яре Холодний, гетьмане з свинцем замість віч,
Чому внуки твої близорукі на кілька сторіч?
Ю. Кириченко
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Козацькі фестивалі

І повіє огонь новий

з Холодного Яру

Уже котрий рік поспіль реєстрові козаки Черкаського обласного товариства УРК, очолювані отаманом,
генерал-лейтенантом УРК Борисом Марченком беруть активну участь у підготовці та проведенні
велелюдних заходів з ушанування борців за волю України різних епох – гетьмана України Богдана
Хмельницького, козацтва Армії УНР і полку гайдамаків Холодного Яру. Традиційно інформаційним
партнером заходу виступила газета «Україна козацька».

Реєстровці Черкащини з газетою «Україна козацька» в селі Мельники

Уш а н у в а н н я р о з п о ч а ‑
лося 12 квітня в Суботові
Чигиринського району пана‑
хидою в Іллінській церкві
за гетьманом Богданом
Хмельницьким, його синами
Тимошем та Юрієм, старши‑
ною та козацтвом, Максимом
Залізняком, Іваном Ґонтою та
їхніми гайдамаками, а також
командармом Михайлом
Омеляновичем-Павленком,
письменником Юрієм
Горлісом-Горським, іншими
учасниками Першого зимового
походу Армії УНР, братами
Чучупаками (Василем, Петром,
Семеном, Орестом, Олексієм і
Дем’яном), сотником Іваном
Компанійцем із Суботова,
вояками полку гайдамаків
Холодного Яру та козаками
Небесної сотні Майдану.
А потім у селі Матвіївці,
біля пам’ятника козакам і
старшинам полку гайдамаків
Х о л о д н о г о Я р у, п р о
подвиги козацтва розповіли

Жадан виконала пісню на слова
Тараса Шевченка «Зацвіла
в долині червона калина».
Гурт матвіївських школярів
«Мамина пісня» виспівав
віночок народних пісень,
а поет із Києва Владлен Ковтун
продекламував вірші про
Холодний Яр. Сальвою вшану‑
вав героїв 2‑й рій 3‑ї Залізної
дивізії Військово‑історичного
клубу «Повстанець».
Після поминального обіду
в Матвіївці молодіжна сотня
на чолі з Богданом Легоняком
вирушила на місце табору‑
вання в 1919–1920‑х роках
козаків Товариства «Вовчий
шпиль» та полку гайдамаків
Холодного Яру.

Людський потік заполонив вулиці Мельників

Від самого ранку 13 квітня
Мельники заполонили десятки
тисяч українських патріотів.
Над селом замайоріли прапори
та козацькі хоругви, далеко

Згодом на березі
Гайдамацького ставу поблизу
знаменитого Мотронинського
монастиря відбулося
традиційне освячення зброї.

Кобзар з Черкащини Михайло Коваль

було чути українські марші
у виконанні духового орке‑
стру Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв
Чорнобиля.
Біля
пам’ятника
Холодноярським героям
виступили голова Черкаської
облдержадміністрації
Юрій Ткаченко, кандидати
в Президенти України Юлія
Тимошенко, Олег Тягнибок
та Василь Куйбіда, народ‑

Захід пройшов під гаслом
«Освяти зброю і заміни поле‑
глих!» Розпочав дійство кобзар
Михайло Коваль історичною
козацькою піснею «Гей ішли
наші славні запорожці». Після
хвилини мовчання за поле‑
глими захисниками Вітчизни
молитву за Україну прочитав
протоієрей УПЦ Київського
Патріархату Василь Циріль,
а потім освятив козацьку
зброю.

Музичний супровід заходу здійснював духовий оркестр

Роман Коваль і дослідник
повстансько-партизанського
руху на Харківщині Лесь Ісаїв.
Кобзар Тарас Силенко заспівав
повстанські пісні «Ой у лісі
на полянці» та «Як хлопці у бій
виступали», а одинадцятилітня
бандуристка з Чигирина Анна

У цей день «Батьківщина
молода» провела теренову
гру «Холодний Яр‑2014»,
а Роман Коваль надвечір
представив для членів
«Батьківщини молодої»
книжку спогадів «Медвинське
повстання».

Обряд освячення зброї проводить священик Василь Циріль

Реєстрові козаки Черкаського обласного товариства УРК з почесним козаком Лисянського полку УРК
Василем Шклярем (у центрі) на вшануванні героїв Холодноярської республіки
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ний депутат України Леонід
Даценко, голова Спілки
о ф і ц е р і в Ук р а ї н и Є в г е н
Лупаков. Кобзар Тарас Силенко
виконав повстанські пісні «Чи
то хмара гуде, чи то буря гряде»
та «Проводжала дівчинонька
до повстанців козака».
Делегати від мітингу на чолі
з отаманом Вільного козацтва
Холодного Яру Олегом
Островським ушанували
могили Василя Чучупаки
та козаків‑холодноярців
на цвинтарі Мельників. Було
віддано сальву полеглим
героям.

Завершила урочистості сальва
полеглим. Під український
марш у виконанні оркестру
козацтво направилося на хутір
Буда, де було відкрито й освя‑
чено пам’ятник Небесній сотні
(автори Микола Теліженко та
Юрко Олійник). Після неве‑
ликого мітингу до пам’ятника
були покладені вінки і квіти,
запалені поминальні свічки.
А потім Роман Коваль пере‑
дав естафету знаному банду‑
ристу Тарасові Компаніченку,
ведучому Мистецького
фестивалю козацької слави
«Холодний Яр‑2014».

На столі – духмяна паска, а круг неї – писанки.
Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки!
П. Воронько
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Духовність

Присутні стали свідками
виступів гуртів «Рутенія»,
«Хорея козацька», «ТаРута»,
«Телері», «PoliКарп», «Дримба
та дзиґа» з Києва, «Вертеп» із
Січеслава, «Друже Музико»
з Одеси, дитячого фольклор‑
ного гурту «Будимир» з села
Хотів Києво‑Святошинського
району Київської області.
Гордий спів лунав із уст
братчиків Київського,
Харківського, Полтавського
кобзарських та Львівського
лірницького цехів Миколи
Товкайла, Михайла Коваля
з Черкащини, киянина
Михайла Хая, Олександра
Тр і ус а з Р о м н і в , Та р а с а
Силенка, Павла Моргнюка
і Тараса Компаніченка з
Києва, Ярослава Криська і
Лайоша Молнара зі Львова,
Віктора Левицького з ІваноФранківська, Віталія Мороза
з Лубен та Андрія з Рівного.
Під час фестивалю до людей
звернулися дочка й онучка
Юрія Горліса-Горського Леся
Янг і Ляля Лісовська, які
презентували його повість
«Отаман Хмара». До речі,
відомий черкаський скуль‑
птор, полковник УРК Віктор
Крючков подарував доньці
й онуці Горліса-Горського
авторську медаль із зобра‑
женням їхнього славного
батька і дідуся. Було пред‑
ставлено й диск визволь‑
них пісень ХХ століття «Ми
сміло в бій підем» студії
«Рутенія» та Історичного
клубу «Холодний Яр».
Організували фестиваль
директор Мистецького
об’єднання «Глечик» Валерій
Гладунець та Роман Коваль.
Під час урочистостей у
Холодному Яру братчики
кобзарських цехів ушанували
пам’ять останнього запо‑
розького кошового Петра
Калнишевського псальмами
та кантами у храмі Праведного
Петра Багатостраждального
(Калнишевського).
У заходах зі вшанування
козаків усіх епох і героїв
Холодного Яру взяли голова
адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні
України Борис Марченко,
отаман Черкаського місь‑
кого товариства УРК Юрій
Панчишин, начальник
штабу Черкаського облас‑
ного товариства УРК Сергій
Харечко, радник отамана
Черкаського обласного
товариства УРК Олександр
Гаврилюк, відомий черкась‑
кий скульптор, полковник
УРК Віктор Крючков та його
колега Василь Лютенко,
отаман Чигиринського
районного товариства
УРК Віктор Гончар, бере‑
гиня УРК Віра Грицієнко,
майор УРК Андрій Вознюк,
Руслан Дегтерюк. Черкаські
реєстровці поспілкувалися зі
своїм знаменитим земляком,
л ау р е а т о м Н а ц і о н а л ь н о ї
премії ім.☻Т.☻Г.☻Шевченка,
почесним козаком Лисянського полку УРК Василем
Шклярем.
Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського полку УРК,
с. Кам’яний Брід,
Лисянський район,
Черкаська область
Фото автора
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Над Україною Великдень

«Чекаю свята, як діти Великодня», – пам’ятаю так казали
старші люди у моєму рідному селі на Черкащині, коли
очікували чогось значущого, особливого у своєму житті. Не
знаю, чого очікували учні школи-інтернату №8 від цьогорічного
Великодня, проте педагогічний колектив школи, який очолює
директор Світлана Черкашина, разом із шефами-козаками
подарували своїм вихованцям справжнє свято духовності й
патріотизму, у якому знайшлося місце й релігійним обрядам,
і народній творчості, і традиційним ремеслам.

Того дня до цього навчаль‑
ного закладу завітала народ‑
ний майстер традиційного
мистецтва, керівник
етнографічної майстерні з
вишивки Наталія Коцур.
Пані Наталя провела
майстер-клас із розпису
писанок для учнів 5–7 класів.
Майстриня не лише розповіла
про це традиційне українське
мистецтво, а й допомогла діткам
виготовити писанки. До речі,
за словами Наталії Миколаївни,

А ще того дня в простор‑
ному, але затишному акто‑
вому залі школи реєстрові
козаки Чорнобильської дивізії
УРК «Україна» організували
й провели ще один прак‑
тичний урок духовності й
патріотизму на честь великод‑
нього свята — вони привезли
своїм маленьким підшефним
майже сто пасок та крашанки.
Аби зустріч не перетвори‑
лася на звичайну передачу
гуманітарної допомоги,

Директор школи-інтернату № 8 Світлана Черкашина з вихованцями

паски і крашанки та окро‑
пив усіх свяченою водою,
побажавши добра й Божого
благословення.
Із вітаннями до всіх
присутніх також звернувся
отаман Чорнобильської дивізії
УРК «Україна», генерал-лейте‑
нант УРК Василь Лабунін. Він,
зокрема, розповів присутнім
давню біблейську притчу про
добро і зло та закликав усіх
виконувати заповіді Божі.
Подібні заходи носять
не лише просвітницький харак‑
тер, а й закладають у душах

невизначеністю суспільних
пріоритетів, їхнім відривом
від національних основ, які
утримують людину в межах
традиційної моралі. Заклад
освіти – це, насамперед,
криниця духовного життя, з
якої б’ють життєдайні джерела.
Я вважаю доцільним ознайом‑
лення учнів із релігійними
цінностями, моральними
і культурними традиціями
нашого народу. Я надзвичайно
вдячна народній майстрині
Наталці Коцур за проведений
майстер-клас. Гадаю, що після

Обряд освячення проводить єпископ Слов’янський Всеволод

писанкарство на Донеччині
також має свої давні сталі
традиції. Зокрема, на писан‑
ках у цьому краї переважали
чорний і червоний кольори
(чорний — то родюча земля,
а червоний — енергія сонця).
У вмілих руках майстрині ці
два кольори перетворювали
писанки на справжні маленькі
шедеври. До речі, як на перший
раз, дуже гарно виходило і
в діток, котрі з великим бажан‑
ням, з вогником ув очах розпи‑
сували-розмальовували воском
великодні яйця. На згадку про
такий незвичайний мистець‑
кий урок вони залишили собі
свої перші у житті власноруч
виготовлені писанки.

реєстровці запросили до дітей
дуже цікаву людину — свяще‑
ника, єпископа Слов’янського
Всеволода. Розпочавши із
молитви, владика цікаво й
доступно розповів історію
виникнення свята Великодня,
як його традиційно святкують
у тій чи іншій місцевості.
Дітки мали змогу не лише
слухати, але й поставити
священикові запитання й
отримати на них вичерпні
відповіді. Так, скажімо, один
хлопчик запитав про авторів
пасхального канону. Діалог
владики з учнями школиінтернату вийшов справді
цікавим і корисним для
всіх. Потім владика освятив

Майстер-клас проводить народна майстриня Наталка Коцур

маленьких українців основи
патріотизму. Саме це було
відзначено директором школиінтернату № 8 Світланою
Черкашиною: «Сьогодні
духовна криза молоді в бага‑
тьох випадках обумовлена саме

До дітей звертається отаман Чорнобильської дивізії УРК «Україна» Василь Лабунін

подібних практичних уроків
діти дізналися багато нового,
а дехто, можливо, й сам захоче
долучитися до цього виду
народного мистецтва. Хочу
щиро подякувати єпископу
Слов’янському Всевелодові
за проведену Великодню
службу. Цікаве, невимушене
спілкування з такими мудрими
людьми виховує в дітей
любов до Бога, своєї родини,
формує сприятливий грунт для
осмислення християнських
цінностей.
Приємно, що закладу
відчутну допомогу надає
кандидат у Президенти
України Рінат Кузьмін. Його
помічники привезли нам
украй необхідний спортивний
інвентар, обіцяли допомогти
з ремонтом спортивної зали.
Очевидно, що в ці дні
сам Господь надихає людей
творити добро. І так має бути
завжди».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк
Фото автора

Лиш у єдності, знаємо, треба нам йти,
Щоб нове будувати майбутнє.
О. Колібаба
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НАША ЗБРОЯ – ЛЮБОВ
Генеральний штаб УРК готує зустріч Гетьмана УРК з керівництвом самопроголошеної Донецької народної республіки для
вирішення питань громадянського протистояння мирним шляхом. У ході підготовки такої зустрічі відбулася попередня
розмова головного редактора «УК» з лідером одного з підрозділів ДНР.

Після майданів і антимайданів, які відбувалися у центральних і західних областях України, центр суспільно-політичного протистояння між владою та людьми
перемістився на східні креси нашої держави. Голки у мішку не сховаєш, і ніде правди діти, сьогодні українці поділені на два полярних за поглядами табори. На
жаль, у Донецькій, Луганській та деяких південних областях загострення політичної боротьби зросло до критичної точки, з обох боків масово застосовується
вогнепальна зброя, а людські жертви обчислюються сотнями. Прикриваючись незадоволенням діючою владою у Києві та на місцях, у містах та містечках
продовжуються захоплення державних установ, вокзалів, аеропортів, блокування доріг, стали поширеними акти вандалізму, погроми крамниць, банків, офісів
тощо. Люди не довіряють як місцевій владі, так і правоохоронцям, які часто-густо просто бездіють.

У такій ситуації не стоїть осторонь
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
яке очолює Гетьман УРК, доктор
богослов’я Анатолій Шевченко. «У цей
складний для нашої Вітчизни час ми
мусимо докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і дійти до злагоди
лише через щирий діалог. Нашою
головною зброєю має бути Любов,
повага до всіх людей, незалежно від
того, які погляди вони розділяють і до
якої церкви ходять. Усі ми діти Бога,
діти України, отже на першому місці
має бути терпимість до братів і сестер
наших у Господі. Так сталося, що наші
козаки є в обох таборах, і ми робимо
конкретні кроки до примирення й
порозуміння».
Мусимо визнати, що брак діалогу у
суспільстві, часто-густо призводить
до чіпляння ярликів, безпідставних
звинувачень на кшталт, що одні «бандерівці» й «фашисти», а інші – «москалі»
та «сепаратисти». Переконаний, що це
є наслідком штучно створеної ситуації нетерпимості. У даному разі дуже
важливо почути думки не лише своїх
прихильників, а й людей із протилежною позицією. І такий діалог має
бути. Адже розумні, готові почути
іншу думку люди є в будь-якому, навіть
агресивному середовищі. У цьому

переконався після розмови з одним із
лідерів так званих донецьких «сепаратистів» Сергієм.
Відверто кажучи, йшов на зустріч
із різними передчуттями, передусім
тривожними. Проте вже за кілька
хвилин спілкування зрозумів, що
переді мною абсолютно адекватна,
досить ерудована, без проявів агресії
людина, зі своїми поглядами, переконаннями, які вміє досить чітко
виказати й обґрунтувати.
Зокрема, із вуст мого співбесідника
абсолютно конкретно прозвучав, на
мій погляд, головний меседж. «Ми,
російськомовне населення Донбасу,
яке складає тут переважну більшість, не
можемо наразі впливати на політичні
процеси в Україні, – говорить Сергій.
– До наших думок ніхто не прислухається, а тому єдиним засобом бути
почутими, вважаємо застосування, у
тому числі, й екстремальних методів
боротьби. Ми однозначно виступаємо
за територіальну цілісність України,
навіть не за федералізацію. Ми прагнемо, щоб у регіонів було більше
повноважень, а отже до децентралізації
влади».
Ситуація в Україні сьогодні, на його
погляд, розвивається за Сербським
сценарієм, і зупинити ще більші

протистояння можуть політики,
зокрема Путін і Яценюк з Турчиновим.
І чим швидше вони домовляться, тим
швидше припиняться активні дії.
Із розмови також стало зрозуміло,
що чинній владі, що посилилася на
київських пагорбах, його прихильники
не довіряють. Так само як і не визнають
результати референдуму 11 травня та
президентських виборів 25 травня.
Про те, як будуть розвиватися події
далі, Сергій не став говорити, пославшись на те, що самостійно таких
рішень не приймає. Очевидно, за
принципом «Поживемо – побачимо».
Проте захоплені адміністративні
будівлі звільняти не збираються,
здавати зброю також.
Однозначно повинна бути застосована амністія до тих сепаратистів,
які не використовували зброї проти
людей, а таких, за словами мого співбесідника, багато.
Тож наразі доводиться сподіватися
на адекватну реакцію вкрай слабкої
й інертної влади та добру волю щодо
припинення військових дій керівництва сусідньої держави.
Не зважаючи на жорсткі протистояння, після спілкування з Сергієм
склалося враження, що серед сепаратистів є люди, із якими можна

вести конструктивний діалог, і саме
це призведе до громадянського
порозуміння у суспільстві. Проте
здається, що таких поміркованих, як
він, у середовищі прибічників сепаратистськи налаштованих людей,
меншість. Та сідати за стіл переговорів і вирішувати такі питання
варто. І чим швидше, тим краще буде
для всіх.
«У часи небезпеки козаки завжди
були чудовими воїнами. Зараз також
є багато охочих полоскотати нерви
стріляниною, коктейлями молотова тощо. Та ще раз наголошую,
що наша основна зброя – Любов.
Ми маємо задіяти весь інтелектуальний потенціал Українського
Реєстрового Козацтва для проявлення
толерантності серед людей навіть із
кардинально протилежними точками
зору і змусити припинити протистояння, яке приносить лише жертви та
людське горе. У нас одна країна, одна
Батьківщина, один Бог!», – вважає
Анатолій Шевченко.
Доречно буде згадати, що сила і краса
народу в різноманітті національних
меншин, як і те, що людей потрібно
розрізняти за такими категоріями: ми
не погані чи гарні, ми всі різні! І не
варто шукати ворогів.

После майданов и антимайданов, которые имели место в центральных и западных областях Украины, центр общественно-политического противостояния между властью
и людьми переместился в восточные области нашего государства. Иголку в мешке не утаишь, все понимают, что сегодня украинцы разделены на два полярных по взглядам
лагеря. К сожалению, в Донецкой, Луганской и некоторых южных областях обострения политической борьбы возросло до критической точки, с обеих сторон массово
применяется огнестрельное оружие, а человеческие жертвы исчисляются сотнями. Прикрываясь недовольством действующей властью в Киеве и на местах, в городах и
местечках продолжается захват государственных учреждений, вокзалов, аэропортов, блокирование дорог, стали распространенными акты вандализма, погромы магазинов,
банков, офисов и т.п. Люди не доверяют как местной власти, так и правоохранителям, которые часто просто бездействуют.

В этой ситуации не остается в стороне
и ВОО «Украинское Реестровое
Казачество», возглавляемое Гетманом
УРК, доктором богословия Анатолием
Шевченко. «В это сложное для нашей
Отчизны время мы должны приложить
все усилия, чтобы остановить кровопролитие и прийти к согласию путем
искреннего диалога. Нашим главным
оружием должна быть Любовь, уважение ко всем людям, независимо от
того, каких взглядов они придерживаются, и в какую церковь ходят. Все
мы дети Бога, дети Украины, так что
на первом месте должна быть терпимость к братьям и сестрам нашим
в Господе. Так случилось, что наши
казаки есть в обоих лагерях, и мы
делаем конкретные шаги к примирению и взаимопониманию».
Должны признать, что нехватка
диалога в обществе, часто приводит
к навешиванию ярлыков, безосновательных обвинений, типа того, что
с одной стороны «бандеровцы» и
«фашисты», а с другой – «москали»
и «сепаратисты». Убежден, что это
является следствием искусственно
созданной ситуации нетерпимости. В
данном случае очень важно услышать
мнения не только своих сторонников, но и людей с противоположной
позицией. И такой диалог должен
иметь место. Ведь думающие, готовые
услышать другое мнение люди есть
в любой, даже агрессивной, среде.

В этом убедился после разговора с
одним из лидеров так называемых
донецких «сепаратистов» Сергеем.
Откровенно говоря, шел на встречу с
различными предчувствиями, тревожными в том числе. Однако уже через
несколько минут общения понял, что
передо мной абсолютно адекватный,
достаточно эрудированный, без проявления агрессии человек, со своими
взглядами, убеждениями, которые
умеет достаточно четко выразить и
обосновать.
В частности, из уст моего собеседника совершенно конкретно
прозвучал, на мой взгляд, главный
месседж. «Мы, русскоязычное население Донбасса, составляющее на
этой территории подавляющее большинство, не можем пока влиять на
политические процессы в Украине, –
говорит Сергей. - К нашему мнению
никто не прислушивается, а потому
единственным средством быть услышанными, мы считаем применение, в
том числе, и экстремальных методов
борьбы. Мы однозначно выступаем
за территориальную целостность
Украины, даже не за федерализацию.
Мы стремимся, чтобы у регионов было больше полномочий, и,
как следствие, к децентрализации
власти».
Ситуация в Украине сегодня, на
его взгляд, развивается по Сербскому
сценарию, и остановить еще большее

противостояние могут политики, в частности Путин и Яценюк с Турчиновым.
И чем скорее они договорятся,
тем скорее прекратятся активные
действия.
Из разговора также стало понятно,
что действующей власти, усилившейся на киевских холмах, его
сторонники не доверяют. Так же,
как и не признают результаты референдума 11 мая и президентских
выборов 25 мая. О том, как будут
развиваться события дальше, Сергей
не стал говорить, сославшись на то,
что самостоятельно таких решений не
принимает. Очевидно, по принципу
«Поживем - увидим». Однако захваченные административные здания
освобождать не собираются, сдавать
оружие тоже.
Однозначно должна быть применена
амнистия к тем сепаратистам, которые
не применяли оружие против людей,
а таких, со слов моего собеседника,
много.
Поэтому пока приходится надеяться
на адекватную реакцию крайне слабой
и инертной власти и добрую волю на
прекращение военных действий руководства соседнего государства.
Несмотря на жесткое противостояние, после общения с Сергеем
сложилось впечатление, что среди
сепаратистов есть люди, с которыми
можно вести конструктивный диалог,
и именно это приведет к гражданскому

согласию в обществе. Однако кажется,
что таких умеренных взглядов, которых придерживается Сергей, в среде
сторонников сепаратистски настроенных людей, немного. Но садиться
за стол переговоров и решать такие
вопросы стоит. И чем быстрее, тем
лучше будет для всех.
«Во времена опасности казаки
всегда были замечательными
воинами. Сейчас также есть много
желающих пощекотать нервы стрельбой, коктейлями молотова и т.п.
Но еще раз подчеркиваю, что наше
основное оружие – Любовь. Мы
должны задействовать весь интеллектуальный потенциал Украинского
Реестрового Казачества для проявления толерантности среди людей даже
с кардинально противоположными
точками зрения и прекратить противостояние, которое приносит одни
лишь жертвы и человеческое горе. У
нас одна страна, одна Родина, один
Бог», – считает Анатолий Шевченко.
Уместно будет вспомнить, что сила и
красота народа в многообразии национальных меньшинств, а также то,
что людей нужно различать по следующим категориям: мы не плохие или
хорошие, мы все разные! И не стоит
искать врагов.
Антін БОБИР,
головний редактор «УК»
м. Донецьк

Ви носили в петлицях ясносині блавати,
Ви плекали у серці до Вкраїни любов.
С. Галябарда
Він улив нову душу
в бродячі загони козаків
золотоординських часів.
Прийнявши методи війни,
звичаї та устави старих козацьких братств, український
елемент пов’язав існування
козаків із долею українського
народу, ставши його лицарс т в о м . М . Гр у ш е в с ь к и й
зазначав, що козацтво — є

Польщі, які уклали союз із
ханом Великої Орди проти
Московської держави та
Кримського ханства, хоча
реальної допомоги золотоординцям не надали, а від
набігів кримської орди
ці, як їх називає новітня
історіографія, «цивілізатори
й культиватори» не змогли
захиститись. Визначний
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і Холмщина. Майже щороку
повторювалися набіги
татар, що спустошили край
до Поліських боліт і Десни.
Уся Україна стала театром
страшних спустошень татарських, турецьких і тільки біля
деяких державних замків ще
жевріло життя й збереглися
невеликі групи населення.
Набіги кримського хана мали
страшні наслідки. Досягнення
культури і цивілізації декількох

молдавський, тюркський
елемент і частково вихідців із
Росії. На межі XVI -XVII століть
значно зросла чисельність
козаків, із 6000 у 1594 році
до 40 тисяч на початку XVII
століття. Цьому сприяла
татарська небезпека й характер сільського господарства.
Землеробство, зерноводство
стали панівними заняттями
в Україні тільки після унії
Литви з Польщею у 1569 році.

ЗЕМЛЯ КОЗАЦЬКА, ОБІТОВАНА

В Україні протягом усього XVII століття козаки намагалися створити незалежну державу у війнах із Кримом, Польщею, Росією та
Туреччиною. Українські козаки - це теж продукт степового життя. Козацький літописець Григорій Грабянка наголошував на походженні
козаків від хозарів, М.Дашкевич - від болохівських племен, інші дослідники вважали козаків нащадками чорних клубуків, торків, половців,
печенігів; а також називали їхніх предків вихідцями з Кавказу - черкесів або черкасів; татар, яких київські князі XV століття Олелько і
Семеон поселили на південному кордоні Литовського князівства і до яких приєднались бродники. Важко, та й неможливо із повною
достовірністю довести, хто вніс найвагоміший внесок у фундамент козацтва в Україні. Але вже в XVI столітті український елемент став
панівним у середовищі козаків.

старим побутовим явищем, яке
виникло в результаті сусідства
українського народу з кочовим,
хижим степом. Воно — результат безперервної боротьби
осілого хліборобського народу
з кочовим населенням степу.
Це відповідь українського
народу на той історичний
тиск, якому він піддався з боку
зовнішніх чинників. Додамо
лише, що українське населення втікало у ворожий йому
степ від влади Речі Посполитої,
яка стала не тільки мачухою
українського народу, а і його
вбивцею. Силові структури
Речі Посполитої не змогли
захистити територію й населення від зовнішніх ворогів,
з м ус и т и д о т р и м у в а т и с я
законності польських магнатів,
захистити законослухняних громадян і викорінити
злочинність. ПольськоЛитовська держава перестала
виконувати покладені на неї
функції, які інстинктивно
почало виконувати волелюбне
населення — козаки. Слід
відзначити, що територія
козацької України сформувалася в Придніпров’ї, де
після походу хана Бату на захід
зник князівсько-дружинний
лад і встановилося місцеве
самоуправління із принесенням щорічної необтяжливої
данини хану Золотої Орди.
Після входження цих земель
до Литовсько-Руської
держави, тамтешнє населення
не зазнавало принизливого
тиску державної влади аж
до передачі краю Польщі.
Масовому покозаченню
українського населення сприяло сусідство із Кримським
ханством. Кримська орда з
династією Гіреїв на початку XV
століття була залежною від
Литви, проте литовський
уряд не зміг зберегти союз
із Кримом. М. Грушевський
зазначав, що в наслідок дурної
політики та безпорадності
польсько-литовського уряду
Казимира та його синів,
українські землі в кінці XV
століття зазнали страшного спустошення, з яким
не могли порівнятися ні
набіги печенігів, ні половецька загроза XI століття,
ні похід Бату-хана. Ніколи
ще така велика територія
не піддавалася такому спустошенню, у неабиякій мірі цьому
сприяла політика Литви та

політик, московський цар
Іван III уміло використав
промахи польсько-литовської
дипломатії й уклав союз із
кримським ханом Менглі
Гіреєм. Менглі Гірей хотів,
щоб російсько-кримський

століть були знищені за два
десятиліття. «Уся Україна
до Росі та Десни перетворилась
на пустелю» (Д. Дорошенко).
Москва раділа погрому
Литовсько-Руської держави
й зміцненню Криму, зовсім

У XV і першій половині XVI
століття характер сільського
господарства був інший.
Найбільш корисними
у господарстві було бджільництво, ловля звірів,
рибальство, дігтярство.

«Гетьман Сагайдачний під Хотином». Художник Степан Бойцун

союз був направлений тільки
проти ханів Великої Орди,
але йому довелося визнати
антилитовську спрямованість і
вдарити по своїм традиційним
союзникам у XV столітті.
Кримський хан у своїх
посланнях називав Івана III
братом (символ незалежних володарів), хоча той ще
не звільнився від сюзеренства ханів Великої Орди.
Менглі Гірей із 1475 року
став васалом золотоординського султана, але старанно
громив ворогів своїх та Росії:
золотоординців, Литву та
Польщу. 1484 року він вторгся
в українські землі Литовського
князівства. Київ зазнав страшного погрому, якого не було з
часів Андрія Боголюбського
та Батия. Населення
Київського воєводства було
частково знищено, частково
забрано в рабство татарами.
Це стало прелюдією до ще
більш жорстоких розорень
Кримом українських земель.
У 1485 році була спустошена
Подолія, у 1488 — знову
Київщина, у 1490 — Волинь

не припускаючи, що сама
стане жертвою свого союзника і заплатить криваву
данину вже в найближчі роки.
Московська держава вигодувала українською кров’ю
Кримського Змія, проте
дружба зі звіром завжди
небезпечна. Через 70 років
язики його полум’я злизали
Москву, столицю свого колишнього союзника.
Литовський уряд не зумів
організувати оборону країни й
не зміг боротися на два фронти,
проти татар і проти Росії,
тому шукав порятунку в унії з
Польщею. Населення України
змушене було самостійно
організовувати оборону краю
від набігів кримчаків, що
посприяло виникненню масового козацтва. У XVI столітті
будь-яка згадка про татарських
козаків зникає з історичних
творів. Вони або повністю
підкорилися сильній владі
Кримського хана, або окремими
загонами влилися й розчинилися у масі українського
козацтва. Останнє увібрало
в себе білоруський, польський,

Хліборобство стояло
на другому плані: зерно
не вважалося річчю торговою
чи крамарською. Найбільш
активне населення України
займалося промислами.
Небезпечним, але вигідним
промислом була війна з
турками й татарами. Вона
давала можливість добути
засоби до існування. Почавши
із захисту території своїх
промислів, козаки перенесли
боротьбу на територію супротивника, у татарські улуси,
турецькі поселення, на Чорне
море, на узбережжя Криму і
Малої Азії. Після 1569 року,
коли територія України перейшла від Литви до Польщі,
змінився характер сільського
господарства. Продукти землеробства стали необхідними для
торгівлі з німецькими містами.
Польська шляхта почала захоплювати українські землі та
запроваджувати кріпосництво.
Багатство краю манило
до нього панів. «Україна —
найбагатша частина польської
держави, — писав польський
письменник у 1590 році. — Її

поля прекрасні, як Єлисейські …
В Україні багато худоби, звірів,
різного птаства. На її пасіках
видобувається стільки меду…
Важко порахувати скільки у ній
рибних озер. Навіщо витрачати
пишні слова, коли можна одним
словом сказати, що Україна все
одно, що Земля Обітована. Хто
побував на Україні, той уже
не може з нею розлучитися,
бо вона тягне кожну людину,
як магніт залізо… Небо над
Україною ніби посміхається,
клімат її здоровий, а грунт
родючий» (Д. Дорошенко).
Волелюбне населення
втікало від кріпосництва
у степові райони і ставало
козаками. Козацькі загони,
що налічували у XV столітті
сотні, тепер обчислювалися
тисячами. Їхні удари відчули й
татари, й турецькі султани, які
спостерігали пожежі й грабіж
передмість своєї столиці
Стамбула.
Ще в 1493 році черкаський
староста Богдан Глинський
із загоном козаків узяв
Очаків. Найбільше уславився
в боях і у справі організації
козаків Остап Дашкевич
(Євстафій Дашкович), який
був черкаським старостою із
1514 по 1535 рік. Він уважався
першим фахівцем у Литві
в справах татарських і не раз
робив набіги на Крим, або
разом із татарами на Москву.
Кримський хан бажав покінчити
із неспокійним союзником і
в 1532 році обклав військом
і артилерією Черкаси, але
взяти не зміг. Остап Дашкевич
зміцнив фортеці Канева та
Черкас козаками, у 1533 році
побудував на неприступному
острові на Дніпрі замок, де
знаходилося 2000 козаків
із чайками. Усе своє майно
він заповів монастирю, бо
не мав ні дружини, ні дітей.
У 50-ті роки — на початку 60-х
років XVI століття верховодив
українськими козаками Дмитро
Вишневецький (легендарний
Байда). При ньому згадується
Січ як укріплення, військовий
табір на Хортиці. Польські
королі й найвидатніший серед
них Стефан Баторій давали
козакам королівське знамено,
бунчук, булаву, печатку й
брали їхні загони на службу.
На початку XVII століття
козацтво настільки збільшилося
й зміцніло, що втручалося
у справи Кримського ханства і
в російську смуту, затоплювало
турецькі галери у Чорному морі,
припинило набіги татарські,
брало фортеці турецькі та
звільняло невільників. Коли
в липні 1621 року 150-тисячна
турецька регулярна армія
на чолі з султаном Османом II
зупинила 36-тисячну польську
армію біля Хотина, а кримський хан зі своєю ордою
перекрив шляхи постачання
поляків, сорокатисячне військо
козаків на чолі з Сагайдачним
прийшло полякам на допомогу. Козаки, витримавши
напір турків, нічною атакою
взяли турецький табір і змусили
в безсильній злобі плакати
султана Високої Порти. Своєю
стійкістю козаки врятували
Україну й Польщу від турецького завоювання.
(Далі буде)
Віктор УРБАН,
історик, письменник

Моя Батьківщина – це поле без меж...
Моя Батьківщина не знає – «назад»!
Вперед її кроки.
М. Рильський
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Vkraina est terra Cosaccorum
Витоки

Серед шанувальників нашого козацького часопису є багато вірних, щирих друзів,
які своїми знахідками, дослідженнями допомагають українцям глибше пізнати
своє коріння. Це, як правило, люди з величезним досвідом, великі патріоти й
гарні вихователі підростаючого покоління. Одна з таких – пані Мирослава Зайко із
містечка Заліщики, що на Тернопільщині. Перед тим, як подати підготовлену нею
статтю-дослідження, варто сказати кілька слів про цю поважну пані.
Мирослава Антонівна із родини українських інтелігентів. Її батько – Антон був
учнем Івана Огієнка і Миколи Леонтовича, у 20-х роках минулого століття працював
у Кам’янець-Подільському університеті вчителем математики та хормейстером.
Розповідав доньці, як Миколу Леонтовича на очах у його батька-священика вбив
чекіст. Це сталося в селі Марківці біля Тульчина, коли син приїхав до батька на
канікули. «На пам’ять про свого улюбленого вчителя мій тато написав підручник
«Сольфеджіо» на основі багатоголосних народних пісень, зібраних Леонтовичем.
Оскільки для пролетаріату слово «Сольфеджіо» було аж занадто не зрозумілим,
дістав тавро буржуазного націоналіста й був репресований. Відбував покарання в
Красноярському краї і врешті був закатований органами НКВС. Мама Мирослави
Антонівни веде свій родовід від коломийських Жураківських, які служили
полковниками при Богданові Хмельницькому. Родом із чернігівського Стародубу,
вони були залишені гетьманом у Коломиї для захисту населення від польських
утисків. Коли після смерті Хмельницького у 1657 році знову до влади прийшли
поляки, Жураківських стратили.
Її мама викладала хімію й біологію у Кам’янець-Подільському інституті. Також
була репресована. Відмучилася п’ять років по ГУЛАГах на Далекому Сході, зокрема
у Владивостоці, Свободному, Находці.
«Від тата я несу мистецьку і національну естафету, від мами – цілеспрямованість», –
говорить талановитий лектор і просто чудова жінка Мирослава Антонівна Зайко.
Пропонуємо читачам «УК» чергову роботу, яку підготувала пані Мирослава.

Фрагмент мапи України 1712 року

Є вкраїнські книжки не відзначені
українською суспільністю,
не титуловані, не презентовані,
не афішовані, але їх дослідницькі
матеріали свідчать про скромну
глибинну любов до України. Лежать
вони в бібліотеці в далеких сховках. Молоді читачі не знають, що є
така книжка «Україна», щоби попросити її в бібліотекаря, беруть, що
лежить під рукою. А на бібліотечній
ляді напоказ читачам купами лежать
французькі любовні романи, німецькі
детективи, польська фантастика,
мексиканська екзотика, російське
всіляке…, українська ейфорійна
дифірамбіка тощо. Після читання
такої літератури в української молоді
розвиваються примітивні інстинкти.

Конче необхідно, щоби на полиці
перед читачем лежала дослідницька
історична література, прочитавши яку
в людей розвивався б національний
інтелект, самостійне аналітичне
мислення тощо. На моє переконання,
такою глибоко дослідницькою є книга
одесита Сергія Шелухина «Україна»,
організатора одеської «Просвіти» й
партії «Самостійна Україна», юриста та
правознавця, Генерального судді УНР,
міністра юстиції УНР на еміграції,
професора Українського вільного
університету в Празі.
Книга видана 1936 року в Празі,
перевидана 1992 року в Дрогобичі
у видавництві «Бескид» на 250-ти
сторінках у 9-х розділах. Автор
не хронологічно, а дослідницьким

правовим аналітичним мисленням,
історичними документами, доводить
ідею та зміст назви Україна від язичницьких часів до революційних
українських, спираючись
на Іпатіївський літопис 1189 року,
Пересопницьке Євангеліє 1556 р.,
твори народної словесності, Повне
Зібрання Законів Російської імперії,
історичні та літературні пам’ятки
давніх географів Європи, а також
Універсали, Грамоти та інші документи
українських гетьманів і очільників УНР,
листи, щоденники та описові звіти
чужоземців, що побували в Україні.
С. Шелухін дослідив карти України
у музеях, архівах, бібліотеках Парижа,
Лондона, Амстердама, Праги, Рима…
У Європі були популярні книги про

«Les Estats du Czar de la Russie Blanche. Grand duc de Moscovie». Париж, 1648 рік. Автор Ніколя Сансон

боротьбу українського народу і запорозьких козаків із московськими
царями та польськими королями.
Карти України мали великий попит
і виготовлялися у спеціальних
картографічних майстернях.
Не можливо описати всі матеріали й
карти, які подає, досліджує, аналізує
автор. Подаю вибірково:
У Густинському літописі 1670 р.:
…в літо 1516 начашася на Україні
козаки…
За наказом короля Карла IХ в 1572 р.
виготовлена карта України, по обох
боках Дніпра має напис Ukraine
Cosaques.
У Британському музеї французька
карта України 1719 р. «Nom d’Ukraine
ou Pays des Cosaques». В описі карти
зауважено, що назва Україна є народною, місцевою, топографічною,
а назва Росія чи окраїна є політичними
назвами, накинутими примусово
чужинцями з політичною метою.
У Парижі на набережній Сени можна
було купити в букіністів і архіваріусів
карти України різних авторів і майстерень. Величезного розміру, оправлена
в рамі висить на стіні Національного
музею в Парижі карта Л. Боплана
1650 р., названа «Ukrainica» (довга
латинська назва), виготовлена
в Амстердамі. На цій карті мистецьки
вигравірувані фігури козаків у їхньому
історичному одязі й зі зброєю. Указані
міста Львів, Київ, Полтава, Кам’янець,
Переволочна …На півночі територію
названо Московією, у поясненні
вказано, що Московія — народна назва,
а Росія — це офіційна політична назва,
введена законом Петра I у 1713 році. І
чужі землі Чудь, Меря, Весь, Мурома,
Черемис, фіно-монгольські народності
стали називатися загальною назвою
Росія. Із часів Петра I було заборонено російськими царями вживати
назву Україна, яка є окраїною Росії і є
Малоросією, Південною Росією…
Л. Боплан перебував в Україні в
1630–1647 роках, а повернувшись
д о Ф р а н ц і ї , видав кілька книг
із описами України і кілька карт із
назвами: «Україна земля Козаків».
Карта з такою назвою італійського
географа Корнеті 1688 року зберігалася
в Римі, потім у Парижі: «Ukraina o Paese
de Cosaechi», зверху — Мoscovia.

І забудеться срамотня давняя година,
І оживе добра слава, слава України!
Т.Шевченко
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Поезія Майдану

Олександр Ірванець

***
Ось і знову ми з вами
до краю дійшли,
Бо почули: «Вставай і йди».
Стоїмо тепер тут – ми єврохохли,
Єврокацапи і єврожиди.

Польща, Литва й Україна в складі Речі Посполитої. Карло Аланд. 1670

Карта України на глобусі, виготовленому італійськими майстрами
1697 року, зберігається у Чехії: «Vkraina
seu Reqio Cosaccorum», Вкраїна земля
козаків, зверху Мoskow.
Карта України із 17 ст., зберігається
у Львові: «Vkranie of T Land der
Cosacken» — напис іде від Тернополя
за ріку Дніпро до Татарії. У правому
куті на схід і північ від Чернігівської
й Сіверянської земель напис: okraine.
Україна підписана Вкраїна.
У Паризькій бібліотеці на великому
портреті в оправі Б. Хмельницького
підпис: «Duх Cosaccorum plebisque
Ukraine» — Вождь козаків і народу
України.
1712 року в «Дедукції прав України»
Гетьман П. Орлик називає український
народ … la Nation Сosaque, а також
говорить, що після договору 1654 року
козаки зберігають за собою право
міжнародне й природне боротьби
за права.

стогне під Московською навалою.
Московитів називає азіатськими
варварами.
Юсто Юрій — посол данський
за часів Петра I у Московії і в Україні.
У «Щоденнику» описує: «… мешканці
Козацької України… до церкви ходять
з молитовниками… а у Московитів
бояре неграмотні …Усі люди українські
ввічливі, чепурні,.. держать хати
чисто…»
1668–69 р. Універсал запорожця
Петра Суховія, перейнятий журбою
за «осиротілу Матір –Україну», повний
свідомості, цілісності української нації,
єдиноутробної братії православної,
яка походить від «… одної Матері
Братства Посполитого Українського
Християнського народу по обох боках
Дніпра».
Кожна сторінка із цих 250-ти
с т о р і н о к « Ук р а ї н и » н а с и ч е н а
фактологічними матеріалами,
національними аргументами.

Ми на повні легені п’ємо
Газ із димом – за жмутом жмут.
А чому ми тут стоїмо?
БО НАША ЄВРОПА ТУТ!

Сашко Лірник

***
Темна хмара наступила,
Київ весь пітьма накрила –
Налетіли чорні круки,
Щоб узять дітей на муки!
Приспів:
Гей, гей, Україно!
Встань за дочку, встань за сина!
Опівночі дзвонять дзвони –
На Майдан до оборони!
На Різдво зірки палають,
В небі Ангели літають
Проти нас щити і лати
І рушниці і гранати!
Приспів:
Гей, гей, Україно!
Встань за дочку, встань за сина!
Опівночі дзвонять дзвони –
На Майдан до оборони!
Нам не страшно помирати,
Тільки страшно відступати
Честь і віра захистила –
Разом – воля, разом – сила!

Андрій Любка

Вірш про героїв Майдану
Казав чоловік: мені не бачити сонця,
І дітей зустріну лиш біля могили.
У тілі моєму – свинець і стронцій,
Але смерть мене не зупинила.
Його питали: якого чорта?!
Чому тобі не сиділось вдома?
Ти ж ніби людина другого сорту,
Тебе ж роками борола втома?
А він на це: страх пече і душить,
І від безсилля мене все боліло.
Крім зброї, у нас є мрії і душі.
Людина складається не тільки з тіла.
Режим стріляє в потилиці й спини,
Убивають людей мисливські гвинтівки.
А все, що ми можем – палити шини.
Україна бере початок з бруківки.
Цвітуть на Майдані смерті тюльпани,
Тріпочуть на вітрі криваві знамена,
Вогонь облизує трупи і рани.
Україна бере початок із мене.
І знов питали: як снайпер поцілив,
Як куля знайшла тебе в тьмі вечоровій?
Він відповідав: Я приїхав із Сміли.
В мене серце світиться від любові.

Західна і центральна частини території України. Поряд з Ukraine позначена як Russia
Rubra. Йоган Баптісто Гоман. (На картині фігура що сидить - Іван Мазепа). 1716 рік

1768 р.: « Я, Семен Неживий, отаман
курінний Уманський,.. видючи кривди
народу православного… зобравши
Козаків,.. прогнав конфедератів з
України…»
1811 р. за наказом Наполеона
його підлеглий Лесюер написав про
козаків України 1812 р. «L’Histoire
des Cosaques d’Ukraine », вживши
терміни Україна, українська нація,
славна раса козаків, козацька нація

С. Шелухін походить із великого
козацького роду на Золотоношчині
полковника Папкевича, якого задушили московські воєводи в Ільїнському
острозі. Ця пам’ять жива в нащадках.
За матеріалами книги «Україна»
підготувала Мирослава ЗАЙКО,
літературно-музична лектриса.
м. Заліщики над Дністром
12 березня 2014 рік

Я не був героєм і хотів лише жити,
Але пульс зупинився від пострілу ката.
Навіть мертвим я не покину битву,
Я й з неба вам буду допомагати.
Лиш не зупиняйтесь,
вставайте, боріться,
Не може тривати вічно облога!
Нас не зупинить жодна міліція,
Єдиний наш вихід – це перемога!

Пам’ятник Небесній сотні у Холодному
Яру. Фото Антона Бобиря

Приспів:
Гей,гей,Україно!
Встань за дочку, встань за сина!
ОпівночідзвонятьдзвониНа Майдан до оборони!
Не за срібло, не за злато,
Боронімося затято!
Не з бандитами у владі –
З нами Бог на барикаді!
Приспів:
Гей, гей, Україно!
Встань за дочку, встань за сина!
Опівночі дзвонять дзвони –
На Майдан до оборони!
Нас уже не залякати
І нікому не здолати –
Українському народу
Вік не буде переводу!
Приспів:
Гей, гей, Україно!
Встань за дочку, встань за сина!
Опівночі дзвонять дзвони –
На Майдан до оборони!

Жива душа народна, жива, неподоланна!
О. Довженко
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Рік тому на черговому «Форумі
небайдужих» у музеї «Смолоскип» було
презентовано нове музейне видання
«На перехресті доріг», збірку роздумів
Олекси Тихого про виховання, освіту
та культуру.
Книга була поширена серед педагогів.
Вона відкрила їм досі не відомого
Олексу Тихого.

більше мовчати» та ін. («Валуєвський
циркуляр» згадано в статті О. Тихого
«Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області»).
В універсальному довіднику з
української мови М. Зубкова (Харків:
Школа, 2009 р.) (і не тільки!) зазначено:
«Нищівного удару українській мові
завдав 18 липня 1863 р. міністр

Міністр внутрішніх справ
визнав необхідним зробити
по цензурному відомству розпорядження, щоби до друку
«дозволялися» тільки твори
«изящной» літератури.
Та к и м ч и н о м , в в а ж а ю
помилковими ті посилання
на «Валуєвський циркуляр»,
у яких цитуються слова «ніякої

НА ПЕРЕХРЕСТІ ДОРІГ
Гордість України

Із нагоди дня народження Олекси Тихого та річниці виходу його книги «На перехресті доріг», на яку преса свого часу
не звернула уваги, але яка не лишила байдужими педагогів Донеччини.

Для таборових побратимів він,
з одного боку простий і земний, з
іншого — небожитель, святий,
«... людина, близька до того ідеалу,
де починається святість» — свідчить
Василь Овсієнко.
Для сучасних політиків О. Тихий —
перш за все, правозахисник. Його
політичний портрет не відрізняється
від політичного портрету ворога
народу, створеного радянським судочинством. І тоді, і тепер це потрібно
політикам, а насправді, за кожним
словом, за кожним зойком Олекси
Тихого стоїть філософ, педагог.
Ще двадцятирічним Олекса визначив мету свого життя та шляхи її
досягнення — «щоб жило людство,
його народ, його рід, до останнього
подиху вчитися і, по можливості, без
насильства й примусу навчати всіх,
хто бажатиме вчитися у мене». Тому
не випадково для отримання фаху
педагога він обрав найпрестижніший
у Радянському Союзі вищий навчальний заклад — Московський державний
університет, факультет філософії,
кафедру педагогіки.
Та не судилося О. Тихому розвинути
власні педагогічні ідеї, поширити
особистий досвід. Проте вони не лишають байдужими сучасних педагогів.
У кабінеті української мови
та літератури Ірини Курбацької
(м. Ясинувата) серед необхідних
таблиць, довідково-інформаційної
літератури є й «Словник мовних
покручів» Олекси Тихого, дослідження
«Донецький захисник і пропагандист
українського слова Олекса Тихий»,
книжки «Учитель Олекса Тихий»,
«Не можу більше мовчати», «Мова —
народ», «На перехресті доріг».
«… Ці книги сприяють піднесенню
авторитету української мови як серед
українців, так і серед інших, таких,
що часом мають на неї неправильні,
міщанські, а то й шовіністичні
погляди,» — перефразовує О. Тихого
Ірина Курбацька, цитуючи його вислів
щодо інших авторів.
Для неї педагогічні роздуми
нашого земляка стали прикладом
його ставлення до української мови
як до святині, боротьби за чистоту
мови для українців, великої уваги
до вивчення першоджерел.
Про перші два принципи, яких
за життя дотримувався О. Тихий, було
багато написано, а на третій вперше
звернула увагу Ірина Курбацька.
У книзі «Мова — народ» О. І. Тихий
поставив за мету об’єктивно та повно
«донести до читача висловлювання
різних, переважно великих людей, про
мову, що містяться в сотнях книг, часто
малодоступних».
Саме «малодоступністю», на мою
думку, можна пояснити те, що
майже 30 років я повторювала слова
«наукових» видань, не прочитавши
жодного разу циркуляр Валуєва. Така
нагода з’явилася після виходу в світ
книг «Мова — народ», «Не можу

особливої української мови
не було, немає та не може бути» без
указівок на авторів — Київський
цензурний комітет.
Уклін Вам, Олексо Івановичу, Палітурка збірки О.Тихого «На перехресті доріг»
за уроки Вчителя».
культури або, точніше, колообігу духа.
Пропонуючи провести педагогічні Незвідність цього колообігу до загальч и т а н н я з а к н и г о ю О . Ти х о г о ного колообігу життя навряд чи може
«На перехресті доріг», мені пише Майя підлягати сумніву. Але є багато даних,
Первак з Донецька: «Ми працюємо щоправда, ще недостатньо оформнад проблемою гуманізації навчально- лених, які натякають на особливу
виховного процесу, бо це не стільки стійкість речовинних утворень, проро«модно», скільки справді необхідно блених духом, наприклад, предметів
сьогодні, а погляди О. Тихого цілком мистецтва. Це змушує підозрювати
відповідають побудові ГУМАННОГО існуванння й відповідної особливої
освітнього процесу».
сфери речовини в космосі».
(П. О. Флоренський — В. І. Вернадс ь к о м у. Л и с т в і д 2 1 в е р е с н я
1929 р./Листування В. І.Вернадського
та П. О. Флоренського//Хроніка-2000.
Ук р а ї н с ь к и й к у л ьт у р о л о г і ч н и й
альманах. — Випуск 57–58. — К.,
2004. — С. 653–670. С. 661).
Тут мова йде про збереження
в Космосі інформації про здобутки
людства та її вплив на його існування.
А тепер повернемося до листа
Вікторії Бак педагога-пошукача з
Артемівська.
«Нещодавно познайомилася
детально з життям і творчістю Олекси
Тихого по книзі «На перехресті
доріг». Хочу подякувати всім, хто
брав участь у виданні цієї книги, його
родичів і послідовників. Життя цієї
дивовижної людини змусило мене
замислитися над тим, як розвивається
людство. Головне, що з нами повинно
відбуватися — це еволюція свідомості,
але свідомість, якраз та структура,
яка піддається зміні вкрай повільно.
Людмила Огнева (ліворуч) та Ірина Курбацька під час презентації видання
Такі люди, як Олекса Тихий, мають
у музеї Смолоскип. м. Донецьк. 2013 рік
свідомість, яка тільки колись
Щодо цього свою думку висловлює з’явиться у майбутньому в більшості
«Валуєвський циркуляр»
розпочинається тезою про суперечки Володимир Тихий (м. Київ): «Батько людства. Його свідомість натхненна,
в періодиці щодо можливості існування більше наголошував на необхідності думаю, що це особлива якість украй
самостійної малоросійської літератури. ЕТИЧНОГО виховання, але якраз це малої кількості людей. Причому йому
«В С.-Петербурге даже собираются є добре — можна поговорити про те, був властивий ще й дуже високий
пожертвования для издания деше- у чому ці два підходи подібні/відмінні». моральний рівень, що проявився
Серед надісланих мені як упоряд- у справах і вчинках. Він відчував свою
вых книг на южнорусском наречии»,
багато книжок уже надійшли на розгляд нику збірки «На перехресті доріг» відповідальність за народ, країну,
цензурного комітету. Далі читаємо: листів є один, у якому автор дає людство, тому жив для вічності, а тому
«Немалое число таких же книг представ- філософську оцінку зробленого був так відкрито правдивий.
ляется и в Киевский цензурный комитет. Олексою Тихим.
Олекса Тихий своїм життям утверАле перш ніж подати її, треба дещо джував певний образ людини, яку
Сей последний в особенности затрудняется пропуском упомянутых изданий, нагадати.
обов’язково повторюватимуть інші.
1. Дух — філософське поняття, що Він створював простір, опрацьований
имея в виду следующие обстоятельства:
обучение во всех без изъятия училищах часто ототожнюється з нематеріальним духом, у якому майбутні покоління
производится на общерусском языке початком.
не зможуть жити звичайним тварин2. Біблійне твердження «На початку ним життям. Усі його думки про те,
и употребление в училищах малороссийского языка нигде не допущено; було Слово» означає, що абстрактні що відбувалося на Донбасі — доскосамый вопрос о пользе и возмож- уявлення лежать у основі матеріального нала правда. Культура знищувалася
ности употребления в школах этого світу й дозволяють йому існувати.
цілеспрямовано й планомірно, отже
Апостол Павло сказав, що «видиме все, що зараз ми маємо, — наслідок
наречия не только не решен, но даже
возбуждение этого вопроса принято тимчасово, невидиме вічно» (Друге цього знищення. Життя Олекси
большинством малороссиян с него- послання Коринфянам 4: 18).
Тихого дає нам шанс пережити смутні
3 . У в е р е с н і 1 9 2 9 р о к у часи й повернутися до своїх коренів,
дованием, часто высказывавшимся
в печати. Они весьма основательно П. О. Флоренський у своєму листі до самосвідомості українського народу,
доказывают, что никакого особенного до В. І.Вернадського висловлював здатного до життя гідного, чесного й
малороссийского языка не было, нет думку «про існування в біосфері, або, радісного».
и быть не может, и что наречие их, можливо, на біосфері того, що можна
Людмила ОГНЕВА,
употребляемое простонародием, есть було б назвати пневматосферою, тобто
упорядник збірки О. Тихого
тот же русский язык, только испорчен- про існування особливої частини
«На перехресті доріг», голова
речовини, залученої до колообігу
ный влиянием на него Польши…»
Донецького відділу Союзу українок
внутрішніх справ П. Валуєв. У його
таємному циркулярові, зокрема,
зазначалося, що «никакого особенного малороссийского языка не было,
нет и быть не может, и наречие их,
употребляемое простонародием,
есть тот же русский язык, только
испорченный влиянием на него
Польши». …За циркуляром заборонялося навчання в освітніх закладах
усіх рівнів, друкування книг духовного
змісту, навчальних та для народного
читання українською мовою; як
виняток, дозволялося видавати тільки
твори художньої літератури після
попередньої ретельної цензури».

Національна ідея є підставою, центральною ідеєю
і рушійною силою цілої історії України.
Д. Мирон-Орлик
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Україна КОЗАЦЬКА

Творчість в УРК

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
виконуючому обов’язки Президента України
Турчинову Олександру Валентиновичу
про проведення Всеукраїнської мистецької акції
«Обіймись, Україно!»
Шановний Олександре Валентиновичу!
У зв’язку зі складною суспільно-політичною та економічною ситуацією в
Україні, коли під загрозу поставлені
цілісність нашої держави, гідність,
свобода і мирне життя українського
народу, ми, творча інтелігенція, люди
мистецтва звертаємося до Вас із
проханням підтримати проведення
Всеукраїнської мистецької акції –
міжнаціонального фестивалю мистецтв
«Обіймись, Україно!». Такий фестиваль
успішно проводився протягом 2007-2010
років у Національному палаці «Україна».
Нинішній фестиваль присвячується 200-річчю від дня народження
Т.Г.Шевченка, доленосні слова якого
«Обійміться, ж брати мої, молю вас,
благаю …» стануть головним девізом
нашої мистецької акції. Ми плануємо
провести протягом 2014 року фестивальні поїзди єднання, акції єдності,
миру, порозуміння і братерської дружби
між усіма регіонами нашої країни від
заходу до сходу, від півночі до півдня
України, з усіма національностями та
народностями, які проживають на території України.
Учасниками фестивалю будуть митці
різних національностей – видатні
мистецькі діячі України Руслана
Лижичко, Фемій Мустафаєв, Віктор
Шпортько, Олександр Василенко, Ніна
Матвієнко, Микола Гнатюк, Олександр
Биструшкін, Василь Зінкевич, Анатолій
Авдієвський, Дмитро Антонюк, група
«ВВ» та її лідер Олег Скрипка, Руслана
Лоцман, композитори Ірина Кириліна та
Леонід Попернацький, творчі колективи
Українського Реєстрового Козацтва,
очолюваного Гетьманом УРК Анатолієм
Шевченком.

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року

Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15
Відповідальний секретар
Ірина Кривенко
Дизайн і верстка
Дмитро Бобир

Фестиваль мистецтв «Обіймись, Україно!» відкривають президент благодійного фонду
«Україна - свята родина» Іван Матієшин та автор проекту – поет-пісняр, наказний гетьман
УРК з суспільно-політичних питань Олександр Карпенко

Ми впевнені, що наші поїзди
єдності у рамках фестивалю
«Обіймись, Україно!» будуть зустрін у т і в у с і х р е г і о н а х Ук р а ї н и з
розумінням і надією на мир, злагоду,
щасливе майбутнє й консолідацію
суспільства проти війн та міжнаціональних конфліктів.
Зараз немає жодної людини байдужої до вкрай напруженої ситуації, яка
склалася в Україні, і ми сподіваємося,
шановний Олександре Валентиновичу,
на Вашу підтримку цього всенародного
мистецького проекту.
У зв’язку зі скрутним економічним
становищем у державі ми залишаємо за
собою право звертатися до бізнес-еліти

України за фінансовою допомогою для
проведення цієї важливої всеукраїнської
акції.
Акцію передбачається розпочати у
квітні, а завершити Всеукраїнським
фестивалем «Обіймись, Україно!» у
Національному палаці «Україна» на
День незалежності – 24 серпня 2014
року.
З повагою,
мистецький керівник проекту,
Герой України Мирослав ВАНТУХ
автор проекту,
поет-пісняр Олександр КАРПЕНКО
головний режисер проекту,
заслужений діяч мистецтв України
Василь РОМАНЧИШИН
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Ой у лузі калина стояла, Двічі
На калині зозуля кувала.

Та одному нічого не шкодить, Двічі
Він до неї щовечора ходить.

На калині зозуля кувала, Двічі
Під калиною Галя гуляла.

— Ой дівчино, лиця рум’яного, Двічі
Прийми на ніч мене молодого.

Під калиною Галя гуляла, Двічі
Вона всіх козаків чарувала.

— Рада б я й на чотири прийняти, Двічі
Та боюся козацької зради.

— Не зрубав я тополі у полі, Двічі
Та й не зраджу тебе молодої.
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Йду в Карпатах крізь летючі хмари, де світанки сонце надпили,
де на скелях пишуть мемуари блискавки, століття і орли.
Л. Костенко
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З РЕЄСТРОВЦЯМИ –

НА ГОВЕРЛУ!
Цьогоріч ця подія була
винятково вагомою, адже
цей 50-й ювілейний похід,
що тривав з 4 по 6 квітня,
присвятили 200-річчю
з дня народження Тараса
Шевченка, Міжнародному
дню спорту та 50-річчю
першого масового сходження
на Говерлу.
Уч а с н и к и с х о д ж е н н я
розпочали свою мандрівку
в Карпатському національному природному
парку. Побували в урочищі
«Заросляк», що поблизу
селища Ворохта ІваноФранківської області. Їхній
шлях проліг ущелиною
та берегом стрімкої річки

Дорогою до вершини

Б і л я п і д н і ж ж я Го в е р л и
ласкаве сонечко, теплий вітерець, що розвіває ще досі сонні
віти дерев. Полонини, наче
зелені острівці, вкриті молодою
травою, подекуди квітами.
Дихаєш на повні груди і відчуваєш прихід нової весни. Однак
коли поступово піднімаєшся
на найвищу гору України, помічаєш пухнастий карпатський
сніжок, що намагається закрутити вас у своєму таночку. Але
найбільше приковує до себе
погляди туристів, привертає
увагу надзвичайно мальовничий
краєвид.
Саме такою первозданною та недоторканою
красою милувалися учасн и к и « Го в е р л я н и - 2 0 1 4 » .

Підполковник УРК Лука Павлюк і генерал-майор УРК Олег
Попруженко з прапором УРК на Говерлі

Прут. Навіть несприятливі
погодні умови, пронизливий
крижаний вітер і туман,
не змогли спинити нестримного запалу туристів. Вони,
незважаючи ні на які примхи
мінливої весняної погоди,
продовжили торувати шлях
до вершини. Для багатьох ця
мандрівка стала справжнім
подвигом.
Рекордною була й
кількість учасників
сходження — 500. Для цієї
акції організували спеціальний
потяг «Львів-Ворохта», який
складався аж із 10 вагонів.
Чимало людей привабила
можливість підкорити
найвищу гору України. Варто
зазначити, що окрім українських туристів на сходження
прибули й наші польські сусіди.
Організаторами сходження
стало Управління молоді та

«УК» пан Лука. — На вершині
мандрівники стали в тісне
кільце, а з їхніх уст лунали
вірші Шевченка. Люди запалили лампадки, вшанували
героїв Небесної Сотні, борців
за свободу України. Вогонь
горів не лише на вершині
гори, а й у серцях кожного
з у ч а с н и к і в п о х о д у. Ц е
було і полум’я перемоги
над непростим шляхом
на Говерлу, і щирої віри
у щасливе майбутнє нашої
Батьківщини. На вершині
зворушливо лунали слова
молитви та Державного гімну
України.
С п ус к т а к о ж в и д а в с я
непростим. Вітер ніби
вирішив показати сміливцям
в с ю с в о ю с и л у, а м о ж е ,
то була його нестримна
радість за тих, хто піднявся
до омріяної вершини…

З українським прапором – на маківці Говерли

Найвитриваліші з задоволенням купалися у Пруті

Учасники ювілейного сходження «Говерляна-2014». Другий ліворуч – Лука Павлюк
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спорту Львівської облдержадміністрації. Її активно
підтримала Львівська обласна
федерація спортивного
туризму та туристсько-альпіністський центр «Скеля»,
Федерація спортивного
туризму України, відділення
НОК України у Львівській
області. Серед сміливців було
багато реєстрових козаків
із різних областей України,
а безпосереднім керівником
сходження вже традиційно
був співорганізатор туристичного проекту, заступник
отамана Жовківського районного козацького товариства
УРК, підполковник УРК Лука
Павлюк.
«Незважаючи на всі труднощі та тривалий підйом, похід
на Говерлу вдався, — розповів
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У долині було тихіше.
Навіть знайшлися охочі
до холодної купелі в Пруті:
видовище захоплююче,
а відчуття — феєричні!»
Наприкінці чудової подорожі на урочистій лінійці, що
відбулася перед відправленням
потяга до Львова, організатори
вручили особливі пам’ятки
всім учасникам сходження
на Говерлу.
Однак найважливішими
були не відзнаки та нагороди, а незабутні позитивні
емоції та враження, які
сьогодні так потрібні
кожному українцю.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Львів-Жовква
Фото Олега Попруженка
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