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ПІД ХОРУГВАМИ –

ПРИКАРПАТСЬКІ КОЗАЧАТА

Учні перших класів загальноосвітньої школи-ліцею №23 міста Івано-Франківська разом із учителями та батьками виконують Державний Гімн України
під час урочистої посвяти до лав Українського Реєстрового Козацтва

За свою журналістську кар’єру багато разів доводилося бувати на церемоніях посвяти в козаки й
берегині, пишних і помпезних, велелюдних і малочисельних, добре організованих і не дуже. Побачене нині
дійство прийняття присяги у школі № 23 міста ІваноФранківська, де директором Микола Василик вразило
і розмахом, і організацією, і великим піднесеним
патріотизмом дорослих і малечі.
То г о д н я н а в е л и к о м у п о д в і р ’ ї ш к о л и красуні вишикувалися козацька старшина
Івано-Франківського обласного та міського
товариств УРК на чолі з Михайлом Смачилом
та Любомиром Малофієм, адміністрація школи,
запрошені високопосадовці з органів місцевої
влади. А потім під життєстверджуючу мелодію
козацького маршу колонами, один за одним,
центральну частину подвір’я заполонили учні
перших класів (а у школі їх п’ять) та їхні учителі.
Майже півтори сотні діток у вишиванках, а хлопці
ще й у козацьких шароварах. Деякі козачата зі

C M Y K

справжнім чубом, як, скажімо, учень 1-Б Максим
Шмадило, а його товариш з 1-Г класу Григорій
Струк у папасі! Велелюдно й гамірно, як на Січі!
«Сьогодні у школі створюється шкільна козацька
організація. – розпочав урочисте дійство директор
школи Микола Василик. – Основною метою якої
є вивчення історії нашої країни, підтримання й
примноження традицій. І сподіваємося, що вже
невдовзі ви станете тими молодими патріотами,
які будуть дбати про нашу незалежну Україну. Але
головне ваше завдання – добре навчатися, а ми, зі
свого боку, створимо всі умови, щоб ви росли здоровими, щасливими, розумними і щиро служили своїй
Батьківщині».
Звертаючись до присутніх, головний отаман
Івано-Франківського обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК Михайло Смачило зазначив,
що, вступаючи до лав Українського Реєстрового
Козацтва, діти, їхні батьки та вчителі мають
пам’ятати, що з тієї миті козачата та берегині мають

бути прикладом у навчанні, поведінці, любити й
поважати своїх батьків, старших людей. «Я переконаний, що ви будете прекрасними педагогами,
лікарями, священиками, фаховими робітниками,
навіть міністрами, керівниками нашої держави», –
сказав очільник прикарпатських реєстровців і
передав слово начальнику штабу обласного козацького товариства, полковнику УРК Богдану Кузіву.
Пан Богдан зачитав наказ головного отамана ІваноФранківського обласного товариства УРК, згідно
якого й на підставі Статуту УРК та рішення отаманів
і генеральної старшини обласного товариства УРК на
базі загальноосвітньої школи-ліцею № 23 створити
навчальний козацький курінь та присвоїти йому ім’я
Івана Мазепи.
(Продовження матеріалу на стор.9)
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент УК

А правда в нас підкорена Меті:
Любити Працю і кохати Волю…
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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
рядовий УРК
Чайчук Микола Павлович
24.05.2001
товариства УРК у №№ 5-8 2014 року)
рядовий УРК
Суглоба Костянтин Гаврилович
01.08.2000
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
рядовий УРК
Софієнко Юрій Костянтинович
14.03.2001
рядовий УРК Сницаренко Віктор Павлович
13.06.1993
Степовий Назар Петрович
рядовий УРК
08.04.2000
рядовий УРК Степанчук Микола Леонідович
07.02.1994
Тромса Олександр Ігорович
рядовий УРК
04.09.2001
рядовий УРК Фащев Олександр Вікторович
19.03.1983
Ходаківський Дмитро Сергійович
рядовий УРК
08.09.2000
рядовий УРК Цегельний Володимир Миколайович
19.05.1994
Чуприна Дмитро Валерійович
рядовий УРК
09.06.2000
рядовий УРК Матусов Віктор Павлович
26.03.1994
Школьний Дмитро Олександрович
рядовий УРК
07.05.2001
рядовий УРК Лисак Володимир Іванович
26.10.1993
Гайдаєнко Костянтин Віталійович
рядовий УРК
09.03.2002
рядовий УРК Матушевський Вадим Борисович
07.04.1993
Григоренко Богдан Олександрович
рядовий УРК
02.02.2003
рядовий УРК Мазуренко Валентин Якович
30.09.1988
Панкевич Євген Юрійович
рядовий УРК
15.08.2004
рядовий УРК Мащенко Леонід Борисович
20.12.1994
Мечоніс Олександр Миколайович
рядовий УРК
18.10.2000
рядовий УРК Мельник Яків Миколайович
11.03.1994
Райковський Богдан Валерійович
рядовий УРК
23.02.2000
рядовий УРК Мельничук Євген Васильович
25.03.1994
Роженко Вадим Вікторович
рядовий УРК
29.10.2001
рядовий УРК Мищинський Леонід Вікторович
20.12.1990
Сівовна Вадим Васильович
рядовий УРК
30.11.2002
рядовий УРК Мовчанюк Андрій Іванович
20.11.1990
Юрчишин Михайло Петрович
рядовий УРК
21.12.2001
рядовий УРК Назаренко Валерій Михайлович
21.10.1977
Кіпріянов Олександр Леонідович
рядовий УРК
03.12.2000
рядовий УРК Неділько Ігор Леонідович
13.09.1992
Слюсаренко Євгеній Андрійович
рядовий УРК
28.01.2000
рядовий УРК Нечеухін Сергій Іванович
27.10.1992
Шкапа Олександр Віталійович
рядовий УРК
03.08.1992
рядовий УРК Никонович Леонід Костянтинович
21.11.1995
Бойко Михайло Андрійович
рядовий УРК
20.06.1990
рядовий УРК Овсієнко Іван Леонідович
01.01.2002
Андрєєв Віктор Васильович
рядовий УРК
15.06.2000
рядовий УРК Овручніков Віктор Павлович
03.09.2001
Оленін Василь Федорович
рядовий УРК
02.09.2000
рядовий УРК Пилипенко Сергій Степанович
12.06.2001
Аніщенко Олександр Миколайович
рядовий УРК
03.02.2001
рядовий УРК Писанка Віталій Іванович
30.09.2001
Афтайкін Михайло Іванович
рядовий УРК
24.06.2000
рядовий УРК Попов Андрій Олександрович
03.08.2001
Булавін Володимир Васильович
рядовий УРК
18.07.2001
рядовий УРК Присяжний Валерій Вікторович
08.03.1998
Шаповаленко Віталій Сергійович
рядовий УРК
28.06.2001
рядовий УРК Прохоренко Анатолій Дмитрович
11.01.1999
Єфімов Микола Олександрович
рядовий УРК
14.08.2001
рядовий УРК Пухляр Андрій Семенович
12.04.1998
Клименко Максим Миколайович
рядовий УРК
08.09.2003
рядовий УРК Раін Сергій Миколайович
08.09.1999
Любченко Євген Сергійович
рядовий УРК
24.10.2002
рядовий УРК Самарін Ігор Олександрович
10.12.1998
Прокіпчук Андрій Сергійович
рядовий УРК
03.12.2000
рядовий УРК Сліпий Ігор Вікторович
29.03.2002
Кононенко Юрій Олександрович
рядовий УРК
23.09.2000
рядовий УРК Сергієнко Сергій Васильович
11.11.1999
Семенець Ігор Олександрович
рядовий УРК
20.06.2001
рядовий УРК Смаль Микола Миколайович
14.06.2002
Місяць Олексій Сергійович
рядовий УРК
26.08.2002
рядовий УРК Ненько Олексій Олексійович
07.01.2003
Чепурда Вадим Андрійович
рядовий УРК
05.05.2003
рядовий УРК Нечепуренко Віктор Павлович
19.05.2002
Лепуха Назар Максимович
рядовий УРК
18.07.2001
рядовий УРК Низицький Микола Іванович
01.08.2003
Басюк Ігор Васильович
рядовий УРК
30.01.2000
рядовий УРК Павлюк Борис Петрович
02.06.2002
Бень Віктор Миколайович
рядовий УРК
08.03.2001
рядовий УРК Приймак Анатолій Іванович
18.03.2001
Березанський Петро Данилович
рядовий УРК
05.06.2000
рядовий УРК Пузанов Сергій Якович
20.43.2003
Білан Сергій Петрович
рядовий УРК
07.03.2001
рядовий УРК Пунченко Володимир Іванович
17.05.2001
Білоус Микита Дмитрович
рядовий УРК
08.10.2003
рядовий УРК Пупинін Микола Кирилович
06.03.2001
Бобилів Дмитро Іванович
рядовий УРК
09.08.2001
рядовий УРК Сміян Андрій Петрович
27.06.2001
Бородін Олег Васильович
рядовий УРК
01.10.2000
рядовий УРК Солоз Микола Федорович
02.02.2002
Буданов Андрій Дмитрович
рядовий УРК
21.10.2001
рядовий УРК Таринський Віктор Микитович
18.02.2001
Ваксютенко Олександр Петрович
рядовий УРК
20.01.2001
рядовий УРК Степанський Сергій Олександрович
26.01.2002
Вініамінов Олександр Вікторович
рядовий УРК
02.02.2003
рядовий УРК Тарасенко Віктор Гаврилович
01.01.2003
Виноградов Едуард Костянтинович
рядовий УРК
18.02.2001
рядовий УРК Турін Олександр Анатолійович
24.02.2002
Войналович Ігор Петрович
рядовий УРК
27.03.2001
рядовий УРК Уродовських Віктор Миколайович
13.05.2001
Воксович Дмитро Борисович
рядовий УРК
17.05.2000
рядовий УРК Фомін Андрій Вікторович
11.04.2002
Висоцький Валерій Володимирович
рядовий УРК
01.01.2000
рядовий УРК Кобзар Андрій Григорович
04.10.2002
Гатенко Федір Миколайович
рядовий УРК
09.03.1981
рядовий УРК Гончаренко Олеся Ігорівна
02.10.1998
Нікітенко Олег Ігорович
рядовий УРК
07.11.1988
рядовий УРК Агакішієва Лілія Володимирівна
30.01.2004
Глухецький Петро Петрович
рядовий УРК
10.10.1991
рядовий УРК Антонюк Ірина Анатоліївна
03.04.2003
Головко Віктор Анатолійович
рядовий УРК
06.12.1987
рядовий УРК Ботвин Вікторія Вікторівна
26.04.1999
Голуб Василь Іванович
рядовий УРК
05.01.1987
рядовий УРК Варголяк Юлія Юріївна
03.04.1999
Гончарук Валерій Данилович
рядовий УРК
15.04.1991
рядовий УРК Величко Тетяна Вікторівна
26.09.1998
Горичев Владислав Андрійович
рядовий УРК
18.11.1977
рядовий УРК Винарська Сніжана Миколаївна
01.03.2001
Григоренко Віктор Олексійович
рядовий УРК
15.02.1988
рядовий УРК Вознюк Тетяна Вікторівна
29.01.2002
Єлецький Микола Борисович
рядовий УРК
02.05.1982
рядовий УРК Гелетко Марія Василівна
08.08.2001
Дахненко Микола Дмитрович
рядовий УРК
08.08.1982
рядовий УРК Горбаха Тетяна Василівна
02.10.1998
Нікітенко Олег Ігорович
рядовий УРК
02.03.1985
рядовий УРК Гребченко Тетяна Вікторівна
18.04.2001
Гуль Петро Миколайович
рядовий УРК
29.08.1991
рядовий УРК Гречана Анастасія Миколаївна
23.05.2002
Дерепа Микола Йосипович
рядовий УРК
29.06.1984
рядовий УРК Григорук Анна Сергіївна
06.06.2001
Деркач Василь Федорович
рядовий УРК
19.07.1988
рядовий УРК Зборовська Наталія Іванівна
09.07.2001
Алексєєв Віктор Григорович
рядовий УРК
12.09.1988
рядовий УРК Зінченко Світлана Володимирівна
02.02.2003
Барило Григорій Степанович
рядовий УРК
05.03.1986
рядовий УРК Калініна Юлія Вікторівна
23.09.2003
Білий Євген Іванович
рядовий УРК
04.10.1988
рядовий УРК Карножицька Анжела Сергіївна
01.10.2002
Борисов Геннадій Васильович
рядовий УРК
03.11.1988
рядовий УРК Коляско Марина Василівна
Бойко Сергій Зиновійович
21.09.2003
рядовий УРК
21.03.1988
рядовий УРК Кравченко Ірина Миколаївна
Воронін Анатолій Дмитрович
16.08.2001
рядовий УРК
25.03.1979
рядовий УРК Кравчук Катерина Олександрівна
Куровський Дмитро Дмитрович
03.04.2000
рядовий УРК
20.01.1993
рядовий УРК Кудряшова Альбіна Біїмурзаївна
Аза Роман Валерійович
03.08.2001
рядовий УРК
08.03.1987
рядовий УРК Кузгібаєва Карина Хакімжонівна
Дубов Олександр Олександрович
15.03.2001
рядовий УРК
24.07.1992
рядовий УРК Кульбіда Вікторія Вікторівна
Пономаренко Артем Андрійович
04.04.2001
рядовий УРК
14.11.1979
рядовий УРК Луньова Галина Романівна
Данченко Владислав Дмитрович
18.05.2002
рядовий УРК
23.10.1980
рядовий УРК Міхова Євгенія Михайлівна
Фельтін Олег Ігорович
29.09.2000
рядовий УРК
11.11.1985
рядовий УРК Наконечна Юлія В’ячеславівна
Шакаренко Віталій Миколайович
18.06.2000
рядовий УРК
30.01.1993
рядовий УРК Нижник Катерина Володимирівна
Прудкий Віктор Андрійович
07.05.2000
рядовий УРК
12.01.1988
рядовий УРК Никонюк Олена Олександрівна
Кушнірук Антон Олексійович
20.08.2000
рядовий УРК
19.01.1982
рядовий УРК Осипенко Тетяна Андріївна
Григоренко Віктор Олексійович
01.03.2001
рядовий УРК
03.02.1990
рядовий УРК
Шамін Дмитро Васильович
12.01.2001
(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
рядовий УРК
Чужа Анатолій Григорович
01.09.2002
у наступному номері «УК»)

І навіть, як розіпнуть на Хресті,
Не відчувати там, де цвяхи, болю…
Ю. Кириченко
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Фотофакт

Новий козацький осередок

У Первомайському
районі Миколаївської
області створено районне товариство ВГО
«Українське Реєстрове
Козацтво». Урочисті
заходи з нагоди створення товариства та
прийняття присяги
проходили у СвятоМихайлівському Храмі.
2 0 м ол о д и х к о з а к і в
Перво-майщини присягнули на вірність
українському народові
та реєстровому
козацтву й отримали
Боже благословення
від настоятеля храму,
протоієрея Петра.
До присяги молодих козаків приводили Генеральний інспектор УРК, генерал армії
УРК Віктор Посохов, отаман Миколаївського обласного товариства УРК, полковник
УРК Максим Кутержинський, отаман Первомайського районного товариства УРК,
підполковник УРК Андрій Автенюк. На урочистому заході був присутній воєнком
Первомайського району, полковник Анатолій Бичков.
Заходи, що проводилися в селі Лиса Гора надихнули місцевих мешканців на створення
Лисогірського сільського козацького осередку УРК.
Прес-служба УРК,
Миколаївська область

РОЗПОР ЯД ЖЕ ННЯ
№ 373/138
від «25» червня 2014 р.
Про проведення Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва
Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», провести чергову одинадцяту
Велику Раду Українського Реєстрового Козацтва 6 вересня 2014 року у м. Київ.
Наказним гетьманам УРК, заступникам Гетьмана УРК, радникам Гетьмана УРК,
генеральним інспекторам ВГО УРК, головам адміністрацій Гетьмана у регіонах України,
отаманам та начальникам штабів обласних організацій ВГО УРК, а також прирівняних до
них козацьких організацій, керівникам (отаманам) округів, дивізій та інших формувань,
підпорядкованих Генеральному штабу ВГО УРК – присутність на Великій Раді, якщо
не має поважних обставин, обов’язкова. Квота участі козаків та берегинь Українського
Реєстрового Козацтва – не більше 3 делегатів від формування, які обираються на обласних
та прирівняних до них козацьких Радах.
Копії протоколів про вибори делегатів на Велику Раду, пропозиції щодо доповнень та
змін порядку денного Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва, звіти про діяльність обласних організацій ВГО УРК, а також прирівняних до них козацьких організацій
(для включення до загального звіту Гетьмана УРК) подати до Генерального штабу УРК
в електронному вигляді на адресу: genshtab kiev@kozatstvo.org.ua або поштою на адресу:
01001, Україна, м.Київ, вул.Мала Житомирська, 11, офіс 5а) до 06.08.2014 року.
Проект порядку денного
Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва:
звіт Гетьмана УРК;
звіт Головного бухгалтера УРК;
звіти керівників обласних та прирівняних до них козацьких організацій;
прийняття звернення до народу України;
затвердження Плану роботи Українського Реєстрового Козацтва на 2014 2015 роки.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника Генерального штабу
УРК, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
Розпорядження вступає в силу після публікації його в загально-національній газеті
«Україна козацька».
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

НАК АЗ
№ 373/113
від «17» квітня 2014 р.

Про переведення до резерву УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу УРК, та згідно заяви представника Гетьмана УРК у
Дніпропетровській області, генерал-полковника УРК Засядьвовка Юрія Івановича про призупинення діяльності у ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та у зв’язку з порушенням Статуту
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» (п. 3.12.1) за несплату членських внесків протягом трьох
місяців (членські внески несплачені більше року), усунення від виконання посадових обов’язків,
НАКАЗУЮ:
1. Звільнити з посади та перевести до діючого резерву УРК представника Гетьмана УРК у
Дніпропетровській області, генерал полковника УРК ЗАСЯДЬВОВКА ЮРІЯ ІВАНОВИЧА.
2. Генерал-полковнику УРК Засядьвовку Юрію Івановичу передати під звіт начальнику
Генерального штабу УРК, маршалу УРК Міхеєву Валерію Анатолійовичу офіційні реєстраційні документи, печатку Криворізького міського козацького товариства ВГО УРК, про що
скласти відповідний акт.
3. Наказ набуває чинності з моменту публікації його в газеті «Україна козацька» та оприлюднення на офіційному сайті ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» http://www.kozatstvo.
org.ua.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу УРК,
маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н АКАЗ
№ 125
від «05» червня 2014 р.
Згідно результатів інспекторської перевірки діяльності Генерального
штабу УРК встановлені деякі порушення, зокрема, Наказні гетьмани, які
згідно Статуту ВГО УРК призначені для виконання конкретних завдань,
Голови Адміністрацій Гетьмана, отамани обласних козацьких організацій та керівники окремих козацьких формувань порушують Статут та
Положення «Про військові козацькі звання» Українського Реєстрового
Козацтва щодо необґрунтованого присвоєння генеральських військових
козацьких звань Українського Реєстрового Козацтва. Згідно Статуту та
Розпорядження щодо документообігу та реєстрації наказів ВГО УРК №
293 від 09.09.2013 р., усі накази обов’язково повинні бути зареєстровані
в електронному реєстрі Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1. Накази щодо присвоєння військових козацьких звань: «полковник УРК», «генерал-майор УРК», «генерал-лейтенант УРК»,
«генерал-полковник УРК», «генерал армії УРК», «маршал козацтва»,
які підписані Наказними гетьманами Українського Реєстрового
Козацтва, Головами Адміністрацій Гетьмана та обласними отаманами
й не зареєстровані в єдиному реєстрі Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, вважати такими, що не є дійсними.
2. Козакам, яким присвоєно військове козацьке звання, починаючи від «полковника УРК» до «маршала козацтва», подібними
наказами (п. 1.) забороняється носіння однострою Українського
Реєстрового Козацтва.
3. Заборонити керівному складу УРК (Наказним гетьманам УРК,
Головам Адміністрацій Гетьмана та обласним отаманам) підписувати накази на присвоєння козакам і берегиням генеральських та
маршальських звань УРК.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н АКАЗ
№ 373/76
від «10» квітня 2014 р.
Про переведення до резерву УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з порушенням Статуту ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» (п. 3.12.1) за несплату членських внесків протягом трьох
місяців та самоусунення від виконання своїх службових обов`язків,
виключити з офіційного реєстру ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», розжалувати до рядового козака та заборонити носіння
однострою Українського Реєстрового Козацтва:
генерал-лейтенанта УРК Швецова Анатолія Євгеновича,
генерал-лейтенанта УРК Дубініна Василя Володимировича,
генерал-лейтенанта УРК Білоуса Олега Васильовича,
генерал-лейтенанта УРК Яцківа Миколу Михайловича,
генерал-лейтенанта УРК Локатоша Михайла Павловича,
генерал-майора УРК Трачука Петра Антоновича,
генерал-майора УРК Кіндрата Олексія Олексійовича,
генерал-майора УРК Михайлишина Ігоря Володимировича,
генерал-майора УРК Станка Юрія Івановича,
генерал-майора УРК Бронтерюка Петра Івановича,
генерал-майора УРК Кравцова Володимира Івановича,
генерал-майора УРК Тараканова В’ячеслава Васильовича,
генерал-майора УРК Юсина Володимира Григоровича,
генерал-майора УРК Овчарова Віктора Васильовича,
генерал-майора УРК Качайла Анатолія Івановича,
генерал-майора УРК Романа Миколу Івановича,
генерал-майора УРК Магдюка Леоніда Антоновича,
генерал-майора УРК Сегляника Ігоря Семеновича,
генерал-майора УРК Малярчука Андрія Васильовича,
генерал-майора УРК Русина Івана Івановича,
генерал-майора УРК Пап Лайоша Бейловича,
генерал-майора УРК Улиганинця Михайла Георгійовича,
полковника УРК Кібельбека Йосипа Йосиповича,
полковника УРК Животова Геннадія Олексійовича,
полковника УРК Матвієнка Станіслава Миколайовича,
полковника УРК Тегзу Михайла Васильовича,
полковника УРК Пранничука Івана Олексійовича,
полковника УРК Дякулича Василя Юрійовича,
полковника УРК Куртинця Михайла Івановича,
полковника УРК Німець Михайла Павловича,
полковника УРК Басараба Михайла Юрійовича,
полковника УРК Танинця Михайла Івановича,
полковника УРК Шимана Василя Юрійовича,
полковника УРК Кукульника Сергія Михайловича,
полковника УРК Улиганинця Михайла Михайловича,
полковника УРК Бенца Михайла Васильовича,
полковника УРК Журавльова В’ячеслава Костянтиновича,
полковника УРК Тороні Василя Михайловича,
полковника УРК Кобу Василя Федоровича,
полковника УРК Андріюка Дмитра Дмитровича,
полковника УРК Біляка Івана Павловича,
полковника УРК Сасина Йосипа Йозефовича.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу УРК, маршала УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Щасливий воїн, що во ім'я миру
свою підносить бойову сокиру,
Во ім'я правди кривду гне з плеча!
М. Рильський
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День Перемоги

Літа минають,

пам'ять залишається…

9 травня 2014 року у містечку Великі Мости, що на Львівщині,
реєстрові козаки Сокальського районного козацького товариства
УРК на чолі з отаманом, полковником УРК Василем Нідзвіцьким та
командуванням Кінологічного навчального центру ДПСУ вшанували
пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

НА ЗАХИСТІ МИРУ ТА СПОКОЮ

Героїчне минуле нашої країни є
джерелом багатьох славних традицій
українського народу. Однією з нових
сучасних добрих традицій стало надання
допомоги Збройним силам України
та іншим військовим формуванням,
діяльність яких дозволена чинним
законодавством нашої держави.

Так вже історично склалося, що
людям у погонах завжди важче, ніж
іншим. Почесний обов’язок захищати Батьківщину доволі часто
доводиться виконувати без відповідного
матеріального-технічного забезпечення,
соціального захисту та належного грошового утримання.
Початок агресивних дій Російської
Федерації проти України, загроза державному суверенітету та життю громадян
нашої країни співпали з проявами масового патріотизму, громадянської мужності
та самопожертви, які українська армія,
представники силових структур та
український народ щоденно демонструють усьому світу. Там, де влада виявилася
слабкою та безпорадною, громада проявила рішучість, мудрість та щирість.
Чимало таких громадян проживає
у Чаплинському районі Херсонщини,
по території якого проходить
адміністративний кордон України з окупованим Кримом.

завдання, поставлені командуванням.
Громадяни зі свого боку допомагають
вирішувати проблемні питання. Приємно,
що до цієї великої справи доклали певних
зусиль і члени нашого товариства.

Реєстрові козаки Сокальщини вшановують пам'ять захисників Вітчизни біля
могили воїнам УПА

Церемонію вшанування пам’яті
полеглих солдат відкрив міський
голова міста Великі Мости
Ярослав Ройко. На велелюдному заході виступив командир
Кінологічного навчального центру
ДПСУ, полковник Збройних сил
України Валерій Мошора. Також із
вітальними словами до присутніх
і в пам'ять про загиблих виступили школярі Великомостівської
загальноосвітньої школи та
ветерани-прикордонники.

м. Великі Мости Володимир
Юськів. Загальною молитвою
та виконанням Державного
гімну України була завершена
церемонія вшанування пам’яті
загиблих та Дня Перемоги.
Від Сокальського районного
козацького товариства в заході
брали участь його отаман, полковник УРК Василь Нідзвіцький,
заступник отамана, майор УРК
Михайло Годісь, начальник штабу,
майор УРК Петро Моргунов,

Берегині Українського Реєстрового Козацтва – на сторожі кордонів рідної країни

Реєстровці Сокальського районного товариства УРК і прикордонники
Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України
біля пам’ятника воїнам Другої світової війни

Від імені багатотисячної
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», реєстровці
Сокальського районного товариства УРК поклали вінки та квіти
до пам’ятника воїнам Другої
світової війни та на могили загиблих воїнів УПА.
Зокрема, біля могили загиблим
воякам УПА було відсвячено
молебень, який провів настоятель греко-католицького храму

капітан УРК Михайло Федик,
козаки Ігор Пилипів, Богдан
Захарчук, Ярослав Шарко, Денис
Скрипка.
Михайло ГОДІСЬ,
заступник отамана
Сокальського районного
товариства УРК, майор УРК
Сокальський район,
Львівська область
Фото автора

До заходів щодо надання необхідної
допомоги військовослужбовцям Збройних
сил України та Державної прикордонної
служби України з перших днів проведення
часткової мобілізації активно долучились
члени Чаплинського районного товариства Українського Реєстрового Козацтва
під керівництвом отамана, генерал-майора УРК Сергія Яковича Радька.
Козакам і берегиням товариства довелося вирішувати багато різноманітних
питань: соціально-побутових, харчування,
ремонту тощо, без улагодження яких
неможлива нормальна життєдіяльність
військових підрозділів. Приємно бачити,
як безкорисна допомога єднає людей,
зігріває душу, додає впевненості в правоті
того, що роблять громадяни України та
військовики на крайніх рубежах держави,
захищаючи її від агресора.
Нині в державі лише починаються
процеси, спрямовані на зміцнення її
обороноздатності за рахунок поступового
технічного переоснащення Збройних сил,
належного фінансування та кадрового
забезпечення.
А поки що українські військовослужбовці на собі відчувають усі існуючі
в державі та в Збройних силах проблеми.
Однак, не зважаючи на це, роблять
усе можливе, щоб гідно виконувати

Керівництво районної державної
адміністрації (С.І Лепський, О. А. Бурейко)
підтримує розумну ініціативу волонтерів,
товариств, громадських формувань, які
намагаються зберегти мир та спокій у регіоні.
Районна державна адміністрація координує
діяльність щодо надання необхідної допомоги військовикам, проводить роботу
по налагодженню діалогу між сусідніми
територіальними громадами Чаплинського
району та кримського Армянська.
Державницький, виважений підхід
до вирішення багатьох серйозних питань,
що виникали останнім часом, вміння
почути різні думки та приймати виважені
рішення дають свої результати. Протягом
усього періоду протистояння у нашому
регіоні не було жодного серйозного
конфлікту, наслідки якого спрогнозувати
було б неможливо…
Чаплинські реєстрові козаки мають
солідний досвід підтримання громадського порядку та спокою в районі. Тому всі
свої сили та вміння докладають до великої
справи — боротьби за мир і спокій у нашій
державі, за єдину Україну.
Володимир РЕНГАЧ,
начальник штабу Чаплинського
районного товариства УРК,
полковник УРК

Мало нас, та се – дарма; мiцна вiра рушить скали...
Тим загибелi нема, кому свiтять iдеали!
П. Грабовський
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Козак – нащадок самураїв
Візити

За доброю традицією кожної весни Україну відвідує представник Гетьмана УРК у Японії,
генерал-полковник УРК Йосіхіко Окабе. Пан Окабе відомий у світі громадський діяч і
благодійник. Так він разом із Генеральним штабом УРК став засновником і спонсором
кількох відзнак Українського Реєстрового Козацтва, зокрема ювілейної медалі «10 років
УРК» та ордена «Герой козацтва».

Духовність

Боже, Україну збережи,
Господи, помилуй нас!

Надзвичайно плідними, насиченими на цікаві зустрічі й
позитивні емоції видалися травневі дні для вокального ансамблю
«Атіква» Українського Реєстрового Козацтва під керівництвом
талановитого музиканта й педагога, майора УРК Віктора
Тракалюка.

Учениці школи-інтернату Марія Насонова, Діана Сизоненко та Карина
Скоропуніна співають разом із Альоною Руденко та Віктором Тракалюком

Йосіхіко Окабе, Борис Кожин, Анатолій Шевченко та Валерій Міхеєв (зліва праворуч)
під час нагородження в приміщенні Генерального штабу

Цьогоріч шановного
гостя з Країни вранішнього
сонця у Головному штабі
Українського Реєстрового
Козацтва в Києві зустрічали
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Шевченко та начальник
Генерального штабу УРК
Валерій Міхеєв. Відбулася
ділова розмова, у ході якої
пан Окабе розповів про
діяльність очолюваної
ним козацької організації.
Обговорювалися також
питання взаємовідносин
козацьких організацій

на міжнародному рівні,
відбувся обмін думками
щодо непростої соціальнополітичної ситуації в
Україні та роль і місце в
суспільно-політичних процесах реєстрових козаків.
Рішенням Генерального
штабу УРК Окабе-сан було
присвоєно чергове звання
«генерал армії УРК».
Також відбулася цікава
зустріч із першим командувачем Військово-Морськими
силами України Борисом
Кожином. За видатні заслуги

перед українським народом,
у справі розбудови Збройних
сил України та утвердження
незалежності країни адмірала
Бориса Кожина було нагороджено найвищою нагородою
УРК – золотою зіркою «Герой
козацтва». Символічним
стало й те, що нагороду
досвідченому флотоводцю
вручив представник потужної
морської держави, нащадок
самураїв пан Окабе.

Віктор Вікторович зі своїми
вихованками, берегинями
Альоною Руденко, Катериною
Шапоренко та Владою
Сіротіною завжди бажані гості
на будь-якому концертному
заході. Їх залюбки запрошують
виступити й перед сивочолими ветеранами, й у школах
перед дітками, у військових
частинах і на підприємствах.
У послужному списку ансамблю виступи навіть у закладах
панетинціарної служби
перед людьми, які перебувають у місцях позбавлення
волі. Репертуар колективу
різноманітний і багатий, а тому
задовольняє будь-які смаки.

у виконанні «Атікви» зазвучало
попурі на теми пісень воєнних
років, весь зал підхопив знайомі
мелодії. Артистам залюбки
підспівували і викладачі школи,
і численні гості, серед яких
були козаки Чорнобильської
дивізії УРК «Україна» на чолі з
начальником штабу підрозділу
Валентином Брильовим.
Високий патріотичний дух
панував у цьому виховному
закладі, неабиякі таланти
до співу показали і вихованки школи Марія Насонова,
Діана Сизоненко та Каріна
Скоропуніна. Дівчатка виконували пісні, і зал захоплено
їм підспівував. А насамкінець

Прес-служба УРК
м. Київ

В осередках УРК

ПО СОВІСТІ ТА ЧЕСТІ
Для кожного українця вибори Президента у такий
важкий для держави час є не тільки громадським
обов’язком, але й великою моральною та людською
відповідальністю за долю Батьківщини.

Реєстрові козаки селища Брилівка Херсонського обласного
товариства УРК разом із правоохоронцями забезпечують
правопорядок у своєму населенному пункті

Це чудово усвідомлювали
козаки-реєстровці селища
Брилівка (Брилівська застава)
Херсонського обласного
товариства УРК: Олексій
Дегтяр, Олександр Лутнюк,

Костянтин Гусак, Сергій
Філінов, Андрій Бошин, які,
згідно рішення позачергової сесії шостого скликання
місцевої ради від 28 березня
2014 року за № 647, були

зараховані до Брилівського
громадського формування
«Кобра» для спільної, разом
із працівниками міліції
Цюрупинського районного
відділу внутрішніх справ,
охорони громадського
порядку на виборчих дільницях №№ 509 і 510.
Безумовно, насамперед
завдячуючи авторитету
місцевих козаків УРК та злагодженим діям працівників
міліції, які з повагою ставилися до реєстровців, ніяких
порушень громадського
порядку, не кажучи вже про
провокації, не було виявлено.
Це зазначили навіть іноземні
спостерігачі з Канади.
Було б доречно, щоб члени
Українського Реєстрового
Козацтва й надалі мали можливість брати активну участь
у забезпеченні та зміцненні
правопорядку на місцях,
загалом у розбудові держави.
Адже позитивних прикладів
дуже багато і є впевненість,
що буде ще більше.
Прес-служба УРК
Херсонська область

Валентин Брильов, Влада Сіротіна, Дмитро Грищук, Катерина Шапоренко
і Павло Пархоменко після концерту в актовій залі ЗШІ №8 м. Донецька

У дні святкування Дня
Перемоги в «Атікви» не було
відбою від запрошень виступити
перед різними аудиторіями
з патріотичними піснями.
Колектив виїжджав із концертами до ветеранів Великої
Вітчизняної війни, дітей війни,
вітаючи їх зі святом.
Надзвичайно радо виступ
колективу сприймали сивочолі
ветерани, які 6 травня зібралися
в кав’ярні «Лотос» Донецького
національного технічного
університету. З не меншим
успіхом пройшов концерт
і наступного дня в кав’ярні
«Посмішка».
Особливо піднесена атмосфера панувала під час виступу
ансамблю перед учнями й
педагогами загальноосвітньої
школи-інтернату № 8. Пан
Віктор включив до програми
саме ті пісні, які знали й любили
і ветерани, і люди середнього
віку, і молодь. А тому, коли

і артисти «Атікви», і дітки,
до яких приєдналися й педагоги, створили звідний ансамбль
і співали разом улюблених
пісень. Це об’єднало аудиторію
в бажанні теплими словами
шани й подяки привітати
ветеранів, які, на щастя, і нині
з нами, і віддати почесті загиблим, які ціною свого життя
подарували нам мирне небо.
Особливо щемко було слухати пісні про мир зараз, коли
на Донеччині відбуваються
бойові дії і проливається кров
наших співвітчизників.
«Боже, Україну збережи!
Господи, помилуй нас!», —
хочеться звернутися до Бога
словами з відомої пісні легендарного поета і музиканта
Тараса Петриненка.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк
Фото автора
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Акція розпочалася вранці
на святому для козаків
місці родинного маєтку
Хмельницьких у Монастирку,
що є невід’ємною частиною історії Лисянки. Тут
реєстровці Черкащини в
кінці 2010 року відкрили
пам’ятник на честь Михайла
й Богдана Хмельницьких.
Та якщо в 1590-х роках з
Михайла Хмельницького,
як «осадчого», почалося
відновлення та заселення
козацького міста-фортеці
Лисянки, то з його сина, який

Лисянка також стала першим населеним пунктом, де
малий Тарас Шевченко на
шляху до висот малярства
шукав собі вчителя-маляра.
І якщо окреслити
шевченківський край місцем
народження Тараса в селі
Моринці, тобто тією землею,
де минули його дитячі роки,
де він із батьком відвідував
тамтешні ярмарки та базари,
зазнав кріпацької праці,
подорожував у пошуках учителя малювання, то Лисянка,
без перебільшення, є центром

Слава не поляже; не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти.

комплекс, де поклали квіти до
підніжжя пам’ятника матері
великого Кобзаря Катерині.
Відвідали козаки й берегині
Тарасову хату, де капітан УРК
В’ячеслав Суржко провів
цікаву екскурсію. Актуально
й нині звучали з його вуст
слова Кобзаря: «Борітеся —
поборите! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І
воля святая!».
Продовжився захід знову
в Лисянці, де об 11 годині
разом із очільниками
районної та селищної влади

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

Заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко біля пам'ятника
Тарасові Шевченку в Лисянці

ДУХОВНІСТЬ ТА ПАТРІОТИЗМ –

ЄДНАЮТЬ УКРАЇНУ

За ініціативи радника отамана Черкаського обласного товариства УРК, полковника УРК Олександра Гаврилюка наприкінці
травня реєстровці Лисянського козацького полку Черкаського обласного товариства УРК на чолі з підполковником УРК Віктором
Колодяжним на теренах Звенигородщини, Лисянщини та Богуславщини провели акцію «Духовність і патріотизм єднають Україну»,
приурочену до 200 річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка та вшануванню героїв Медвинської республіки 1920 року.

Реєстрові козаки та берегині Лисянського полку Черкаського обласного товариства УРК біля Тарасової криниці у Лисянці

тут народився, визначного
політичного й державного
діяча, полководця, гетьм а н а Ук р а ї н и Б о г д а н а
Хмельницького, розпочалася побудова Української
к о з а ц ь к о ї д е р ж а в и . Ту т
завжди гордо майорить
прапор Лисянського полку
УРК, що впродовж акції
«Козацький прапор навколо
світу» (триває з 2011 року)
вже побував у 38 країнах світу,
стверджуючи велич нашої
козацької нації.

Шевченкового краю. Тому не
дивно, що земля Богдана й
Тараса є одним із духовних і
культурних центрів України!
Ку л ьт у р н и й з а х і д п р о довжився в селі Моринці
Звенигородського району,
що за 14 кілометрів від
Лисянки. Тут, у селі, створена Моринська козацька
сотня УРК, що діє в складі
Лисянського районного товариства УРК. Очолює її майор
УРК Олег Мамай. Козаки та
берегині відвідали музейний

та всіма небайдужими
патріотами нашого краю
поклали квіти до пам’ятника
Т. Г. Шевченку. Там зі словом про Тараса до громади
звернувся настоятель церкви
Святої Покрови УПЦ КП,
отець Роман; продекламували свої вірші поетеса
Валентина Войцехівська
та Олександр Ліщенко, а
співак-бандурист, заслужений артист України Тарас
Силенко в супроводі бандури виконав кілька дум.

Подібні заходи виконують
не лише просвітницьку, але
й об’єднавчу роль.
Акція продовжилася в
історико-етнографічному
комплексі «Тарасова крин и ц я » . Ту т в і д б у л а с я
літературна година, яку провела голова ВГО «Поступи
жінок-мироносиць»,
заступник директора МГО
«Земляцтво Придніпров’я»,
член правління Національної
Ради жінок України, почесний
громадянин смт Шевченкове,

заслужений працівник культури, поетеса Зоя Ружин.
Учасників заходу привітав
заступник голови Лисянської
районної ради Ярослав
Попко, який зацікавлений
у будівництві хати-мрії
Т. Г. Шевченка в районному
центрі. Для цього, за ініціативи
тутешніх реєстрових козаків
та сприяння місцевої влади
восени минулого року було
виділено 35 соток землі, яка
була упорядкована та огороджена. А напередодні
відзначення 200 річчя з Дня
народження Тараса Шевченка
закладений вишневий
садок — 200 вишень. Це було
першим кроком реєстровців
Черкащини в реалізації проекту хати-мрії Тараса, яку він
особисто спроектував і мріяв
побудувати. Козаки активно
підтримали ініціативу професора В. В. Сокура щодо
закладення садиби на території
історико-етнографічного комплексу «Тарасова криниця».
На підтримку цієї ініціативи
козацтво виготовило й подарувало містечку плакат розміром
2 на 3 метри з портретами
гетьмана Б. Хмельницького,
п о е т а Т. Г. Ш е в ч е н к а ,
гербом м. Лисянки та власноруч спроектованою
Т. Г. Ш е в ч е н к о м х а т о ю з
написом: «Лисянка, земля
Богдана і Тараса — духовна
велич України. Збудуємо
хату-мрію Т. Г. Шевченка в
Лисянці. Лисянський козацький полк ЧОКТ ВГО УРК за
реалізацію ініціатив професора
В. В. Сокура. Тож закликаємо
всіх небайдужих долучитися
до реалізації мрії Кобзаря в
Лисянці й звести цей будинок,
у якому, приміром, могли б
розміститися мистецька школа
чи музей поеми «Гайдамаки»,
що перекладена на 130 мов
світу.
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Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава, Слава України!
Т. Шевченко
Цікавими та змістовними
були виступи Олександра
Ліщенка, Тараса Силенка,
поетеси, берегині УРК
Валентини Войцехівської та
співачки, поетеси, берегині
УРК Людмили СалютиЯщенко, берегинь УРК Рімми
Хромцової та Ірини Малюк.
А козацький гончар, старший
лейтенант УРК Костянтин
Пустільник продемонстрував свої вироби та для всіх
охочих провів майстер-клас
з гончарства.
На завершення в садку
була посаджена гілка з верби
Кобзаря, яку він посадив на
засланні солдатом в далекому

пам’яті про події та героїв
національно-визвольної
боротьби. Враховуючи те, що
у Медвинському повстанні
1920 року брали участь жителі
сіл Гута, Боярка, Писарівка,
Хиженці Лисянського району
Черкаської області, лисянські
реєстровці проводять
різнопланові заходи щодо
увіковічення пам’яті героїв:
встановлення пам’ятникамеморіалу козаку-бандуристу
Антону Огійовичу Митяю
в селі Стара Буда, перевидання книги Івана Дубенця
«Горить Медвин», присвячення поезії та пісень героям
Медвинського повстання.

Співачка Людмила Салюта-Ященко та поетеса Зоя Ружин біля
Тарасової криниці в Лисянці

1853 році в Мангишлаку. Цю
частку Шевченкової душі
і суму за Україною привезла з Казахстану поетеса
Зоя Ружин. Поруч із вербою, біля криниці, в садочку
посадили два кущі калини:
один із села Моринці,
інший — з Шевченкового,
поєднавши їх на лисянській
землі. До речі, саме у козацькому реєстрі Лисянської
козацької сотні 1649 року
вперше фіксується прізвище
Шевченко. Тож цей край
можна вважати пуповиною
роду Великого Кобзаря.
Серед пріоритетних
напрямів краєзнавчої
роботи Лисянського козацького полку Українського
Реєстрового Козацтва
є збереження історичної

У продовження цієї
роботи, у другій половині дня
на дорозі Тараща — Лисянка
між селами Медвин та Бране
Поле, що на Київщині, була
відкрита стела «Земля героїв
Медвинської республіки
1920 р.», яку звели козаки
Медвинської сотні на чолі
з сотником Петром Хохою.
Авторами пам’ятної стели
із зображенням козакабандуриста Антона Митяя,
символів Медвина та прапора повстанців «Воля
Ук р а ї н и а б о с м е р т ь »
стали козаки Олег Ганжа,
О л е к с а н д р Га в р и л ю к т а
Петро Листопад.
Пам’ятну стелу освятили
настоятелі українських православних церков, отці Ярослав
із Медвина, Миколай із
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Боярки та Роман із Лисянки.
Представники козацтва та
громадськість відправились
до пам’ятника безневинним
жертвам більшовицького
терору на місце їхньої загибелі
у 1920 році біля Ковтунового
ліска. Там відбулась панахида
і мітинг-реквієм, який провів
голова Медвинської сільської
ради Петро Листопад. Тоді ж
відбулась і презентація книги
Петра Гогулі «Медвинське
повстання», яку автор написав у співавторстві з Романом
Ковалем. Там же відбулася
урочиста посвята в козаки
Лисянського козацького
полку УРК, яку провели
полковник УРК Олександр
Гаврилюк і підполковник
УРК Михайло Ковтуненко.
Творчої хвилі заходу додали
талановиті жінки, берегині
Українського Реєстрового
Козацтва, поетеси Зоя Ружин
і Валентина Войцехівська,
майстерно продекламувавши
авторські вірші, а Людмила
Салюта-Ященко заспівала
пісню. Патріотичний дух
нащадків героїв Медвинської
республіки і гостей села
підняв виступ бандуриста
Тараса Силенка, а також
актуально зазвучав вірш
Т. Шевченка «Холодний яр»
у виконанні Олександра
Ліщенка. Відому пісню
«Горить Медвин» на слова
Валентини Войцехівської
виконав майор УРК Михайло
Вельбицький. А народний
вокальний гурт «Світанок»
виконав пісню «Плине
кача», що ще раз засвідчило

Берегині УРК Рімма Хромцова, Валентина Войцехівська, Зоя Ружин,
Людмила Салюта-Ященко, краєзнавець і письменник Петро Гогуля
та кобзар Тарас Силенко біля стели козаку-бандуристу Антону Митяю

свої підступні плани. Нехай
нас усіх об’єднає любов до
України, яка матиме демократичне майбуття, унікальні
традиції, таких героїв, як Тарас
Шевченко чи козак-бандурист
Антін Митяй. Саме це може
об’єднати нас у процесі творення європейської держави,
яка неодмінно відстоїть свою
незалежність та соборність,
зміцнить свободу та захистить суверенітет. І Україна
обов’язково відбудеться як
вільна європейська держава!
Доземний уклін усім героям
України! Герої не вмирають! Ми збережемо пам’ять
про ваш подвиг, донесемо
до правнуків героїку вашої

Жодної нації немає без
національної пам’яті.
Боротьба за незалежність
Ук р а ї н и , п р а в о б у т и
українцем на своїй землі,
розмовляти рідною мовою,
розвивати національну культуру, славити наших героїв
на прикладах служіння
Батьківщині, виховання
молодого покоління не
завершилась. Вона триває.
І якщо на сході України
вона вже набула відверто
збройного конфлікту з сотнями вбитих і поранених і
ведеться проти терористів
і сепаратистів, які тероризують Донецьк, Луганськ,
Слов’янськ та інші міста,

Урочисте покладання квітів до пам'ятника матері Тараса Шевченка Катерині у селі Моринці
Звенигородського району Черкаської області

Панахида за загиблими героями Медвинської республіки коло
пам'ятного хреста поблизу Медвина

вірність реєстровців ідеям,
за які поклали голови
незабутні лицарі «Революції
національної гідності»
в боротьбі за українську
державність.
Сила нашого народу
в єдності. Це ключ до
процвітання кожного
народу. Бо чим більше буде
протиріч та ненависті між
громадянами всередині
нашої країни, тим більше її
ділитимуть на «бандерівців»
і «сепаратистів», тим легше
буде Кремлю реалізувати

боротьби й непереборне
бажання бачити свою землю
вільною та квітучою. Наша
вірність Україні буде найкращою пошаною до їхньої
світлої пам’яті, до великого чину їх життя. А наші
уславлені та багаті на історію
Моринці, Лисянка та Медвин
як культурно-духовні
центри, були, є і завжди
будуть козацькими форпостами захисту української
державності, як найвищої
національної мети і цінності
українського народу.

то в решті регіонів — у
культурно-духовній сфері
нашого життя-буття. Тож
кожний свідомий українець
повинен долучитись до того,
щоб наші діти знову не стали
манкуртами чи рабами без
національності на своїй
землі.
Олесь МИКОЛЕНКО,
полковник УРК
смт Лисянка,
Черкаська область
Фото автора
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Й заплакав Бог, побачивши загін: спереду – сотник, молодий, вродливий
І юний хлопчик в касці голубій, і вчитель літній, сивий-сивий...
Л. Максимлюк

Гордість УРК

Звернення

Українське Реєстрове Козацтво –

НА ЗАХИСТІ УКРАЇНИ
Охороняти державний
кордон на Сході України незабаром вирушить спеціальна
рота Київського козацького
полку імені Тараса Шевченка.
Шість десятків бійців нині
закінчують підготовку на базі
у передмісті Києва. Більшість
із них пройшли Майдан, дехто
навіть мав поранення.

Валентин — один із бійців
спеціальної роти Київського
козацького полку імені
Тараса Шевченка. Разом із
побратимами готується вирушити на охорону східного
кордону. Під час протистоянь
на Майдані хлопець отримав
серйозне поранення — гранатою відірвало два пальці.

Та попри травму, одразу
після одужання вирішив
захищати країну. Нині щодня
від 6 ранку до 22 вечора
опановує військову науку –
їхати у гарячу точку готовий.

«Як кажуть, лише нерозумний не боїться смерті.
Але головне, щоб у серці
була хоробрість і честь захистити свої права, відстояти
свою країну», — говорить
реєстровий козак.
Усього в роті 60 бійців,
від студентів до кандидатів
н ау к . Б і л ь ш і с т ь і з н и х

четвертої сотні самооборони Майдану», — розповів
командир роти, полковник
УРК Андрій Мойсеєнко.
Хочуть їхати разом із
чоловіками й дівчата. На рівні
проходить військову муштру
студентка-філолог Наталія.
Уже опанувала основи рукопашного бою та навчилася
вправлятися зі зброєю.

бою», — говорить Андрій
Мойсеєнко.
Після навчань — справжній
козацький обід. Найбільше
козаки полюбляють борщ.
«На стіл подаємо все
свіже, смачне, — коментує
кухар Максим. — Окрім
традиційних страв готуємо
вареники, смажену
картоплю».

«Справа дійсно не жіноча, —
говорить дівчина. — Але як
я можу сидіти вдома, коли
гинуть хлопці, які захищають
наш кордон, нашу країну, ту
країну, у якій мають жити мої
діти».

Сплять — у військових
наметах. До незручностей,
кажуть, не звикати: жартують, узимку на Майдані було
гірше. Нині козацька рота
закінчує навчання та чекає
розподілу на місце дислокації.

«Курс молодого бійця в
козацькому таборі триває
чотири тижні. Спершу
теорія, потім практика. За
цей час тут учать і стріляти,
і битися, і витягати поранених з-під вогню, надавати
першу медичну допомогу, а
також боротися із авіацією
й бронетехнікою, маскуватися та взаємодіяти під час

«Нашим святим обов’язком
є збереження незалежності,
територіальної цілісності
Ук р а ї н и , — п і д с у м о в у є
боєць першої козацької роти
спеціального призначення
Святослав. — За це віддавали
свої життя наші діди й прадіди».

загартовувалася під час
протистоянь на Майдані, у
багатьох були серйозні поранення. Дехто вже навіть устиг
побувати на Сході. Основа
Першої козацької роти
спеціального призначення —
бійці Українського Реєстрового
Козацтва, передусім із 4-ї
сотні самооборони Майдану.

«Рота створена на основі
б і й ц і в Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, які
пройшли бойове хрещення
на Майдані. Це переважно
козаки, які входили до

Прес-служба УРК
За матеріалами «5 каналу»

У цей складний для України час
кожне громадське об'єднання має
визначитися щодо свого місця в
сучасній, часом неоднозначній,
революційній ситуації, коли
виникла реальна загроза цілісності
й незалежності держави. Саме
зараз не на словах, а на ділі
мають проявити себе патріотично
налаштовані козацькі організації,
яких наразі налічується кілька
десятків. Вже видно, хто з них зайняв
чи патріотичну, чи відверту ворожу
позицію до її народу. Важлива роль
у правдивому висвітленні роботи
козацьких організацій належить
ЗМІ. Нещодавно в ефірі одного з
телеканалів прозвучала критика на
адресу Українського Реєстрового
Козацтва. Зокрема, автори сюжету
звинувачували в пасивності членів
організації у час, коли Батьківщина
в небезпеці. Щоб розвіяти сумніви
щодо лінії, якої притримується
старшина й козаки УРК, подаємо
звернення реєстровців КиєвоСвятошинського полку УРК, що вони
його оприлюднили ще кілька місяців
тому на столичному Майдані.

ЗВЕРНЕННЯ
Святошинського полку УРК,
на базі якого створювалась
четверта сотня самооборони
Майдану.

Останнім часом на теренах
України точаться чутки щодо
появи в гарячих точках людей
із символікою різних козацьких
організацій. З цього приводу
маємо заявити таке: ми і раніше
п о м і ч а л и , щ о Ку б а н с ь к і т а
Донські козаки забули свої
корені, стоптали могили
батьків своїх і виступили проти
України-Руси на боці «Батиєвої
орди». Нині, коли московські
«тітушки» взялися паплюжити й
українське козацтво, ці сумніви
ще помножилися.
Тож надалі просимо журналістів
до таких «козаків» вживати
вислів «люди, які видають себе
за козаків», принаймні до кругів
Великого війська Донського та
Козацького війська Донського,
які єдині мають право проголосити право на вступ цих військ
у війну. Щодо Українського
козацтва, то Рада старійшин усіх
козацьких товариств постановила
просити Міністерство юстиції
України призупинити тимчасово, на три місяці, дію статутів
усіх козацьких товариств, що
робить використання будь-якої
символіки козацтва незаконною.
Сказане не означає саморозпуску
того чи іншого козацтва чи усунення його від захисту Вітчизни.
Хочемо запевнити всіх
українців, у тому числі й кримчан, що гасло «Ми з вами!» згодом
набуде найдієвіших форм.
Окремо хочемо звернутися до
кримських татар. У часи миру
козацтво залишалося осторонь
ваших проблем, хоча багато хто
з нас засуджував пасивність
офіційного Києва. Ми завжди
пам’ятали, що козацтво є військом,
а війську не личить втручатися у
вирішення цивільних проблем.
Проте ми добре пам’ятаємо,
що наші предки під прапорами
Богдана Хмельницького, Івана
Виговського, Петра Дорошенка
виборювали честь і волю України
пліч-о-пліч з вашими предками.
Тож можете не сумніватися, що у
цю лиху годину ми будемо разом
із вами боротися за нашу і вашу
свободу.
Слава Україні!
Героям слава!

Слава Тобі, Боже, за любов і ласку,
За прекрасне сяйво голубих небес.
М. Приходько
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ

(Продовження. Початок у
№№ 5-24 за 2013 р і 1-8 за
2014 рік)
Напомним земной путь к Богу
Иисуса Христа:
Рождение в человеческом
теле — Вифлеем — Египет —
Назарет — пустыня — Иордан
(Крещение) — пустыня —
испытания — служение Богу
и людям — суд Синедриона —
Иерусалим — смерть —
Воскресение — возвращение
к Отцу — служение Богу
и людям.
Руководство мусульманской страны — Хашимитское
Королевство Иордания —
сделало значительный вклад
в развитие дружественных
христианско-мусульманских
отношений. Благодаря его
усилиям, созданы соответствующие условия для того, чтобы
христиане смогли восстановить путь, которым по Земле
к Богу шел Христос. Этот
путь может стать жизненным
примером для многих людей.
По этому пути, как когда-то
ходили люди по Шелковому
пути, человек может начать
свой путь к Богу.
Когда ты еще не ощущал
Меня своим разумом,
Я уже жил в твоем сердце.
Откровение автору
ГЛАВА 7.

Господь, принимающий
абсолютно правильное решение, знает, как Его решение
будет влиять на жизнь людей
и Вселенной через год, тысячу
лет, миллиард лет и в вечности.
Человеку эта информация
недоступна, поэтому его решения, которые он считает
правильными, нельзя считать
таковыми. При принятии
абсолютно правильных решений есть ограничение: все они
должны приниматься с позиции любви и добра. Анализ
этих размышлений приводит
нас к выводу, что человек
принципиально не может
принять истинно правильного решения, потому что он
не имеет возможности видеть
или просчитывать влияние
этого решения на дальнейшую жизнь людей и живой
природы.

космические законы, которые Сам же и установил. Это
стало бы примером для всех
небесных сил, демонстрирующим, что эти законы
можно нарушать, в частности
и Тому, кто их устанавливает.
Бог обладает возможностью
прощать наши прегрешения
после того, как мы простили
прегрешения другим людям.
Поскольку Истина есть Бог,
то Она, как и Бог, бесконечна
в пространстве и времени.
На Земле Истина родилась
2000 лет назад, вместе с рожд е н и е м И и с ус а Х р и с т а .
«… Ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»
(Ин. 1, 17). Одна из задач
Сына Божьего — оказывать
помощь людям и внедрять
истину в развитие человеческой цивилизации, которая

БОГ ЕСТЬ ИСТИНА
«…Я на то родился и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий,
кто от истины, слушает гласа
Моего. Пилат сказал Ему: что
есть истина? И, сказав это,
опять вышел к Иудеям и сказал
им: я никакой вины не нахожу
в Нем» (Ин. 18, 37-38). Пилат
не дождался ответа Христа
на вопрос: кто такая истина?
Поэтому уже несколько тысяч
лет человечество пытается
постичь своим разумом, что
есть добро и зло, кто такая
есть истина. Человек абсолютно точно поймет, кто есть
истина, когда увидит Бога.
Предлагается рассмотреть
рабочее определение, кто есть
истина.
Истина — это личность,
решения которой абсолютно
верны во всех измерениях
пространства и времени, в частности в материальном мире,
имеющем бесконечную размерность и разумную жизнь.
Истинным знанием может
обладать только личность с бесконечным разумом, которая
владеет бесконечным объемом
информации и бесконечными
знаниями об устройстве нематериального и материального
мира, а также жизни в этих
мирах. Решения, принимаемые
абсолютной личностью, основаны на абсолютных знаниях
и прогнозе на будущее, т. е.
с учетом того, как эти решения
будут влиять на продолжение
жизни и на другие решения,
принимаемые разумными
существами. «Иисус сказал ему:
Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14, 6).

Козацький храм Різдва Христового в Донецьку, зведений за
ініціативою та сприяння Гетьмана УРК Анатолія Шевченка

Итак, мы не имеем возможности принять абсолютно
правильное решение, потому
что не обладаем полнотой
информации и достаточными
знаниями о жизни вселенной. Мы можем только лишь
прогнозировать, делать
предположения и верить в правильность наших решений.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность
в невидимом… Верою познаем,
что веки устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое…»
(Евр. 11, 1; 3).
«И когда стоите на молитве,
прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам
согрешения ваши. Если же
не прощаете, то и Отец ваш
Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11, 25–26).
Если мы не простили грехи
другим людям, то и Господь
не может нас простить, потому
что тогда бы Он нарушил

с каждым историческим периодом должна все больше
приближаться к Своему
Творцу. Бог ждет от человека
реальных действий против
козней и происков дьявола,
для того чтобы человек
получил свободу и вернулся
к Нему. «… И познаете истину,
и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя
Авраамово и не были рабами
никому никогда; как же Ты
говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им:
истинно, истинно говорю вам:
всякий, делающий грех, есть
раб греха. Но раб не пребывает
в доме вечно; сын пребывает
вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны
будете» (Ин. 8, 32–36).
Одной из задач дьявола
является привлечение как
можно большего количества
людей в свои сети, а после —
использование плененного
человека для осуществления своих злых замыслов. Он

делает все от него зависящее,
чтобы на Земле было больше
зла. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами
и Богом вашим, и грехи ваши
отвращают лице [Его] от вас,
чтобы не слышать» (Ис. 59, 2).
Еще 2500 лет назад Исайя
нас предупредил, что на Земле
будут жить люди, поведением
которых будет полностью или
частично управлять дьявол.
Этих людей он будет стараться
вывести на как можно больший уровень власти для того,
чтобы через них внедрять
на Земле зло. Люди, получающие помощь от дьявола,
сознательно или подсознательно будут проводить в жизнь
принципы лжи и бороться
с правдой и верующими
людьми. «Никто не возвышает голоса за правду, и никто
не вступается за истину; надеются на пустое и говорят ложь,
зачинают зло и рождают злодейство» (Ис. 59, 4).
Если человек, находясь
на любом уровне власти, главным для себя и других людей
считает решение материальных и социальных проблем,
а решение духовных оставляет
на более поздние сроки или
совсем не желает их решать,
то этот руководитель не от Бога.
Возможно, когда-то этот человек был от Бога, но Бог за грехи
снял с него Свою защиту.
Дьявол использует таких людей
для распространения по Земле
зла. «Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи»
(Ин. 8, 44).
Человека, который от Бога,
можно узнать по его действиям,
делам, поступкам. «По делам
их узнаете их» (Мф. 7, 16).
У такого человека всегда
есть желание помочь другим людям прийти к Господу,
почувствовать Его доброту,
нежность, истину и любовь.
Любовь к Богу, в свою очередь,
рождает у человека чувство
уважения к Нему как к Своему
Отцу. «Закон Господа совершен,
укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет
простых. Повеления Господа
праведны, веселят сердце;
заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень
чист, пребывает вовек. Суды
Господни истина, все праведны;
они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого,
слаще меда и капель сота; и раб
Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто
усмотрит погрешности свои?
От тайных моих очисти меня
и от умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали
мною. Тогда я буду непорочен
и чист от великого развращения» (Пс. 18, 8–14). Человек
никогда не увидит Бога в другом человеке, пока не увидит
Бога в себе. Бог открывает для
людей информацию и знания
о Себе, но только тогда, когда
человек способен принять

эту информацию и знания.
«И сказал царь Даниилу:
истинно Бог ваш есть Бог богов
и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог
открыть эту тайну!» (Дан. 2,
47). «Я подошел к одному
из предстоящих и спросил
у него об истинном значении
всего этого, и он стал говорить со мною, и объяснил мне
смысл сказанного» (Дан. 7, 16).
«Видение же о вечере и утре,
о котором сказано, истинно;
но ты сокрой это видение, ибо
оно относится к отдаленным
временам» (Дан. 8, 26).
Человек, получивший
откровение от Господа должен
передать его людям, чтобы они
становились лучше и добрее,
более духовными. «Итак, когда
творишь милостыню, не труби
перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою»
(Мф. 6, 2). «И, когда молишься,
не будь, как лицемеры, которые
любят в синагогах и на углах
улиц, останавливаясь, молиться,
чтобы показаться перед
людьми. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду
свою» (Мф. 6, 5). Познавший
истину строит свои отношения с людьми на принципах
любви. «… И сказал: истинно
говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18, 3). «Истинно также
говорю вам, что если двое
из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы
ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного» (Мф. 18, 19).
«И Царь скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25, 40). Перед будущей личной встречей с Богом
вся жизнь человека, его праведные, добрые и злые поступки
будут проанализированы Его
помощниками. Душа человека
будет взвешена для того, чтобы
установить, на какой уровень
(на какое небо) ее переместить для дальнейшей жизни.
«И таким образом тайны
сердца его обнаруживаются,
и он падет ниц, поклонится
Богу и скажет: истинно с вами
Бог» (1 Кор. 14, 25).
Бог ждет от каждого человека, что он поймет разумом,
кто такая истина, и что будет
строить свою жизнь на принципах истины, добра и любви.
«Как написано в законе Моисея,
так все это бедствие постигло
нас; но мы не умоляли Господа
Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших
и уразуметь истину Твою»
(Дан. 9, 13). «Закон истины был
в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире
и правде он ходил со Мною
и многих отвратил от греха»
(Мал. 2, 6).
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Чуєш, брате, – час вкотре прийшов, –
Йти під Крути, лізти у шанці
За Вітчизну боротися знов
Ю. Криворучко
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Гуманність

Допомога землякам-

прикарпатцям

Нещодавно в приміщенні штабу Івано-Франківського обласного товариства УРК відбулася рада
старшини одного з найдієвіших в Україні козацьких підрозділів, який очолює головний отаман, Герой
козацтва, генерал-лейтенант УРК Михайло Смачило.
У цей дуже складний для України та її війська час, прикарпатські реєстровці вирішили конкретними
кроками підтримати дієздатність українського війська, яке нині на східних теренах України захищає
непорушність кордонів від нападу північного «сусіда». Проявивши ініціативу та залучивши до цього
небайдужих земляків – меценатів, громадські організації та приватних осіб, реєстрові козаки зібрали
гуманітарну допомогу одному із військових підрозділів, що несе бойове чергування на Полтавщині.

«На сьогоднішній день,
враховуючи вкрай складну,
економічну, політичну ситуацію в країні, стан українського війська, його боєздатність залежить не лише

С еред тих, хто швид ко
відгукнувся на нашу пропозицію, адміністрація та студенти
Івано-Франківського державного коледжу технологій та
бізнесу, кандидат у депутати

Головний отмаман Івано-Франківського обласного товариства УРК
Михайло Смачило й підполковник УРК Богдан Кузів

від бюджету, але й від кожної
людини зокрема, — говорить головний отаман ІваноФранківського обласного
товариства УРК, генераллейтенант УРК Михайло
Смачило. — Колишній уряд
довів нашу армію до зубожіння, власне, як і всю
економіку країни. Війська
Російської Федерації нависли над кордонами нашої
держави і в будь-який час
готові посягнути на територію
України. Сепаратисти на сході
країни розпочали бойові дії
проти нашої армії. Оголошена
мобілізація, перш за все,
військових фахівців, і для
їхнього повного забезпечення
не вистачає багатьох речей:
засобів особистої гігієни,
продуктів харчування, форменого одягу, захисних засобів
для боротьби з агресорами.
Реєстровці Прикарпаття
спільно з громадськими організаціями та приватними
особами області зібрали речі
нашим військовослужбовцям, які сьогодні несуть
службу на сході Україні.
Серед усього продукти харчування, постільна білизна,
рушники, обмундирування,
засоби особистої гігієни,
кілька бронежилетів, протигази тощо. Це, сподіваюся,
лише перша гуманітарна
акція більш ніж на 30 тисяч
гривень, яка стане початком регулярної допомоги
нашим землякам, військовим
із Коломиї.
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до Верховної Ради України
Олександр Шевченко,
козаки Калуського районного товариства Українського
Реєстрового Козацтва на чолі
з полковником УРК Василем
Мельником, Богородчанське
районне товариство УРК
на чолі з генерал-майором
УРК Михайлом Крулем, коломийське районне товариство
УРК на чолі з полковником
УРК Володимиром Змагою,
Надвірнянське районне
товариство УРК, очолюване генерал-майором УРК
Петром Грицюком. До цієї
богоугодної справи долучилися приватні фірми ДНК
«Даниляк Ігор Богданович»,
підприємці Андрій
Васильович Лазарєв, Роман
Тимків, Василь Плегуца,
Роман Мантуляк, Василь
Франк,☻підполковник УРК
Василь Грималюк та інші.
Велику конкретну роботу
по збору гуманітарної допомоги провели генералмайор☻УРК Володимир
Карман, полковники УРК
Петро Кирилов і Микола
Пашинський, голова ради
старійшин обласного товариства УРК, генерал-лейтенант УРК Василь Гречаник,
отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК
генерал-майор УРК Любомир
Малофій, полковники УРК
Ігор Бабінський і Василь
Перепічка, знаний в області
художник, підполковник
УРК Іван Гаврилів.

Загалом же більше 10
організацій і фізичних осіб,
які посприяли цій благодійній справі. Крім того,
на громадських засадах виконує свій духовний обов’язок
козацький капелан, підполковник УРК, отець Олекса
Куйбіда. За його безпосереднього сприяння у військовій частині облаштована
пересувна☻каплиця, де
військовики мають можливість відвідати Службу Божу.
«Особливо хочу наголосити
на тому, — продовжує розповідь пан Михайло Смачило, —
що наші солдати не просять
допомоги. Це особисто наша
ініціатива. Спілкуючись із
ними, ми самі приймаємо
рішення щодо надання тієї
чи іншої допомоги. Тож ми
найняли автобус, погрузимо
гуманітарку, яку супроводжуватимуть відповідальні люди,
у тому числі й представники
ЗМІ, досвідчені журналісти
Василь Микуляк та головний редактор газети «Україна
козацька» Антін Бобир».

Полковник УРК Володимир Карман і отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК Любомир Малофій

вирішили зібрати необхідні
для солдатів української армії
речі, — підтримує розповідь
головного отамана головний капелан силових структур України КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ,
головний капелан ІваноФранківського обласного
товариства УРК, отець
О л е к с і й Ку й б і д а , я к и й
наразі служить безпосередньо в одній із бойових
частин на Полтавщині. —
Сьогодні не менш важливою є й духовна допомога
нашим військовим, які несуть
бойову вахту далеко від своїх
родин і змушені щоденно
ризикувати своїм життям.
А молитва укріплює дух, дає
надію. Наразі при Академії
Збройних сил України закінчую спеціальні курси, де
вишколюють священиків
не лише як духовних осіб,
але й як психологів, навчають
надавати медичну допомогу,
бо йде війна.
Прямо на території військової частини у військовому
наметі ми облаштували
капличку, де є все необхідне
для Служби Божої. Служіння
проводяться традиційно
у неділю та на свята. Реєстрові

у війську бойовий. Серед
військовиків є й росіяни
за походженням, російськомовні українці. Але всі вони,
крім того, що є чудовими
фахівцями, офіцерамиконтрактниками, ще й великі
патріоти своєї країни».
На завершення козацької
ради головний отаман ІваноФранківського обласного
товариства УРК, генераллейтенант УРК Михайло
Смачило зачитав накази
про нагородження головного капелана козацького
товариства, отця Олекси
Куйбіди ювілейною медаллю
«10 років УРК», а майора УРК
Андрія Гавриліва — орденом
«Бронзовий козацький хрест»
III ступеня.
Кілька годин в дорозі —
і ось уже автівка з гуманітарним вантажем на місці
призначення. Земляків радо
зустрічають офіцери на чолі
з командиром військової
частини, підполковником
ЗСУ Романом Басарабом.
«Перш за все хочеться
подякувати землякамприкарпатцям за допомогу військовослужбовцям, які поїхали виконувати
військовий☻обов’язок на східні

Серед гуманітарної допомоги портрет Тараса Шевченка художника Івана Гавриліва та ікона
Пресвятої Богородиці. Командиру військової частини Роману Басарабу (крайній праворуч)
подарунки від прикарпатських реєстровців вручив капелан отець Олексій Куйбіда (у центрі)

«Знаючи проблеми військовиків з середини, я приїхав
поспілкуватися з керівництвом обласного козацького
товариства УРК, яке очолює
генерал-лейтенант УРК
Михайло Смачило, разом

козаки Прикарпаття подарували для каплички ікону
Пресвятої Богородиці, а відомий художник Іван Гаврилів
подарував частині красивий
портрет Тараса Шевченка.
Варто зазначити, що дух

терени нашої держави. —
розповідає командир
частини Роман Басараб. —
Ми вдячні всім, особливо
членам Всеукраїнського
громадського об’єднання
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е

Синове воїнів хоробрих, явіть мужність свою!
І вам вовіки віків славу запишуть
Б. Хмельницький
Козацтво» за надану допомогу. Подібні акції підтримують наших воїнів не лише
у матеріальному плані, а перш
за все, підносять моральний
і бойовий дух українського
війська.
Приємно зазначити, що
у ці скрутні для війська і
загалом для країни часи,
прості люди, меценати,
громадські об’єднання
надають всіляку підтримку
Збройним силам України.
Варто наголосити на тому,
що й держава, останнім
часом повернулася обличчям до військовиків: надає
нормальне технічне й фінансове забезпечення. Загроза
агресії змусила відновлювати колись дуже потужну,
боєздатну армію, зокрема й
авіачастини. Реально почастішали заходи бойової підготовки. Є можливість працювати на сучасних передових
зразках бойової техніки,
є паливо, боєприпаси.
Відчувається явне підвищення бойового вишколу
особового складу.
І те, що започаткували
реєстровці Прикарпаття,
послужить добрим прикладом підтримки війська
не лише у ці неспокійні
часи, коли ми знаходимося
у стані війни, але і в мирний
час. До речі, подібні факти
підтримки є й на флоті,
коли, приміром, тернопільці підтримують військовий корабель ВМС України
«Тернопіль», черкасці —
корабель «Черкаси» тощо.
Наша функція тут специфічна. Ми війська, призначені виконувати бойові
задачі в державних інтересах. Прибули на летовище,
щоби своїми знаннями й
технікою прикрити цей
стратегічний військовий
об’єкт, не дати супротивнику знешкодити авіаційні,
літальні засоби, щоб авіація
могла виконати своє безпосереднє завдання по забезпеченню недоторканності
кордонів нашої держави.
Зокрема військові нашої
частини є фахівцями з радіоелектронної боротьби».
Побувавши у цій військовій частині, додалося впевненості в тому, що сьогодні
у нас є боєздатне військо, яке
зможе дати гідну відсіч будьякому агресору, а особовий
склад армії має бойовий дух
і необхідні засоби для захисту
Вітчизни. Сподіваємося,
що прикладом івано-франківських реєстрових козаків скористаються й члени
інших козацьких осередків.
Поки готувався до друку
матеріал, козаки ІваноФранківського товариства
Українського Реєстрового
Козацтва знову зібрали й
відправили ще один рейс
гуманітарної допомоги
до тієї ж військової частини.
Реєстровці Прикарпаття
дякують отцю Ярославу
Гр и н ю к у й п а р а ф і я н а м
церкви Святого апостола
Юди Тедея за активну участь
у цій благодійній акції.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Івано-Франківськ–Миргород
Фото автора
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Майбутнє України

Під хоругвами – козачата
звання «полковник УРК».
Також було зачитано   накази
про зарахування до лав УРК
новоприйнятих козаків та
берегинь, учнів 1-А класу
(кл. керівник Марта Іванівна
Соя), а на його базі створити
козацький кіш імені Дмитра
Вишневецького; на базі 1-Б
класу (кл. керівник Ірина
Миколаївна Возняк) створено
козацький кіш імені Петра
Сагайдачного; на базі 1-В

культури Івано-Франківської
О Д А В а с и л я Ти м к і в а з
присвоєнням йому козацького звання «підполковник
У Р К » , а Та р а с а Д е р к а ч а
привітали з присвоєнням
звання «майор УРК».
Головний капелан силових структур України, отець
Олексій Куйбіда настановив
присутніх у добру дорогу й
попросив у Господа для всіх
Божої ласки і благословення.

Під хоругвами шкільної козацької республіки – полковник УРК
Микола Бетменко

(Продовження.
Початок на стор.1)
А розпочалося дійство
т р а д и ц і й н о з і    с п і л ь н о ї
молитви, яку провів отець
Софрон, після чого головний капелан силових структур України КоломийськоЧернівецької єпархії УГКЦ,
головний капелан ІваноФранківського обласного
товариства УРК отець Олексій
Куйбіда освятив хоругву
новоствореного козацького
куреня.   «Будьте мужніми,
нехай кріпиться серце ваше,
перемагайте ворогів наших,
маючи надію на Господа.
Передаю вам прапор і хоругву
мужності із благословенням.
Щоб ви під цим прапором
твердо стояли з набожністю,
вірністю і щирою любов’ю
один до одного і своїх друзів

окропили новопосвячених
козачат свяченою водою, а від
імені обласного козацького
товариства кожен отримав
іменний буклет із текстом
присяги, у якому вписане ім’я
та прізвище його власника.
За тим до присяги за власним бажанням були приведені
завучі школи та класоводи
перших класів.
Під час посвяти панувала
така патріотична обстановка,
що серед батьків першачків
було багато тих, хто також
виявив бажання вступити до
лав Українського Реєстрового
Козацтва. Деякі приймали
присягу зі своїми маленькими дітками на руках,   і це
викликало захват і повагу до
батьків, які справді є взірцями
патріотизму й відданості
Україні для своїх дітей.

Маленькі козачата – майбутнє сильної України

класу (кл. керівник Марія
Романівна Крилик) створено козацький кіш імені
Петра Дорошенка; на базі
1-Г класу (кл. керівник Ірина
Степанівна Калініна) створено козацький кіш імені
Пилипа Орлика; на базі 1-Г

Козачат приводить до присяги генерал-майор УРК Любомир Малофій

в Україні», – напутствував,
передаючи освячену хоругву,
отець Олексій.
А потім маленькі прикарпатці
присягнули на вірність Господу
Богу, українському народові
та реєстровому козацтву та
скріпили клятву поцілунком
державного прапора та
козацького знамена. Панотці

А потім полковник УРК
Богдан Кузів зачитав наказ
про зарахування до лав ІваноФранківського міського
козацького товариства УРК
директора школи-ліцею
№ 23 Миколу Василика та
присвоєння йому звання
«полковник УРК», Миколу
Бетменка та присвоєння йому

класу (кл. керівник Ольга
Василівна Берестєва) створено
козацький кіш імені Івана
Виговського. Згідно наказу,
всім класоводам присвоєно
первинне козацьке звання
«лейтенант УРК». Також було
оприлюднено наказ про зарахування до лав УРК заступника начальника відділу

Привітав маленьких козачат
та їх наставників і головний
редактор газети «Україна
козацька» Антін Бобир та
подарував для шкільної
бібліотеки підбірку козацького часопису та кілька
примірників монографій
«Христос»   і «Бог», автором яких є Гетьман   УРК
Анатолій Шевченко. У
своєму вітанні отаман ІваноФранківського міського
товариства УРК Любомир
Малофій побажав козачатам продовжувати славні
традиції реєстрових козаків,
українських полководців,
які були справжньою
елітою українського народу.
«Матінка Божа, яка є покровителькою козацтва, нехай
Своєю покровою покриває
всіх вас і особливо у цей дуже
тривожний для України час.
Але впевнений, що перемога
буде за нами, бо народ, який
лише оберігає свої кордони,
захищаючи рідний край від
загарбників, завжди вийде
переможцем», – наголосив генерал-майор УРК
Любомир Малофій.
Дуже символічно звучали
поетичні рядки в заключному слові директора школи,
полковника УРК Миколи
Василика, який, зокрема,
сказав: «Козак – чесна і
смілива людина, найдорожчою йому є   Батьківщина.
Він – слабкому захисник,
цінувати дружбу звик,
українську любить мову,
завжди здержить своє слово!
Козак шанує славний рід, щоб
добра слава йшла у світ!»
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ
Фото автора
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Тарасове серце за Долею плаче, за Щастям свойого народу, –
І лине до неба, орел той неначе, щоб вимолить Нені свободу!
І. Огієнко

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

ЕПОХА ШЕВЧЕНКА В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Тараса Шевченка знаємо всі з дитинства. До мене він прийшов ще раніше за «Буквар», як і народна українська пісня. І вже значно пізніше
постав Тарас переді мною як дивовижна людська особистість, як геній, величі духу якого, талантові якого не перестану дивуватися до
останніх днів. Власне, Тараса Шевченка, його твори я чув постійно – мій батько годинами міг декламувати вірші, поеми Кобзаря: це не
просто виголошувалось, а із внутрішнім переживанням декламованого. «Признаюся, – говорить Юрій Мушкетик, – я й нині, вже перечитавши
чимало історико-біографічних творів про нього (Тараса Шевченка – А.З.), не сприймаю, не можу сприйняти його як звичайнісіньку людину,
яка носила баранячий кожух, пила, їла, сміялась і плакала. Його сміх, його сльози для мене – то тільки думи і мрії мого народу, вершина
його поетичного генія – то найвища вершина мого народу».

Саме так, Тарас Шевченко
є одним із тих людей, які
підносяться над своїми
епохами, постають над ними,
як вершини над пасмами гір.
До цих вершин ідуть та ідуть
мандрівники, одні сягають
захмарних висот, інші — зупиняються на півдорозі й
вертаються назад. І скільки
їх селиться біля підніжжя
гір — одному Богові відомо.
Бо й справді: В дні перемог і
в дні поразок,/Щасливі дні і
в дні сумні/Іду з дитинства
до Тараса,/Несу думки свої
земні (Юрій Рибчинський).
Ідемо до нього, звіряючи
найпотаємніше, та й
віднаходимо у його творах
непізнане, а в низці поезій
митця, на думку окремих
дослідників, можна віднайти
шляхи майбуття України.
Ми вічно йтимемо до вершин
Шекспіра і Гете, Пушкіна і
Міцкевича. Ми вічно йтимемо
до вершин Шевченка.
До вершин людського духу,
мудрості та совісті. До вершин
уселюдської любові, що горіла
в серці Тараса, якої вистачить
на багато поколінь людей.
У хвилини випробувань,
переоцінки та переосмислення цінностей звертаємось
до нього. То ж не дивно, що
й сьогодні для нас постійно
актуальними постають
слова «Епоха Шевченка»,
які не слід розуміти лише як
час, коли творив поет. Епоха
Шевченка — вимір і вчорашнього, і сьогоднішнього,
і завтрашнього кожного з
нас, усієї української нації
та й Української Держави.
Творчість Тараса Шевченка
замкнута на український дух,
той дух, який творив та наповнював силою свого буття
неповторний геній Кобзаря.
Про Тараса Шевченка можна
говорити просто, але від цього
велич не може бути применшена; про нього можна вести
мову у високих філософських
тонах — і від цього сприйняття
його поезії не ускладниться,
вона так само буде доступна
й зрозуміла. Відомо, що
Шевченко неймовірно багато
зробив для рідного народу. Він
був патріотом рідної землі. Хіба
не міг Шевченко, скажімо,
назавжди сховатися від гостропронизувальних вітрів епохи
в затишному рєпінському
палаці? Ні. Адже він знав,
що крізь товсті стіни палацу
не почує страждань поневоленого народу, не відчуватиме
його душа емоційного
пориву кожного серця своїх
земляків. Хіба не міг прожити
художником-портретистом,
малювати портрети вельмож
і бути приласканим ними?
Ні. За вселюдську правду,
за поневолений народ свій
Та р а с Ш е в ч е н к о с и д і в

у казематах, карався у пустельних аральських степах. І в кінці
шляху з повним правом міг
сказати долі: «У нас нема зерна
неправди за собою». Й водночас ми небагато знайдемо
поетів, які б з такою силою
закликали людей до братнього єднання. І сьогодні
його пристрасне слово
не старіє, а його постать все
переможнішою і величнішою
постає перед нами. Досить
промовисто та відкрито
говорить Борис Олійник
у поезії «Тарасові Шевченку»
про джерельну основу його
постання і сприйняття усіма
прийдешніми поколіннями
його образу як живильного.
Постать Шевченка подано
у філософсько-ліричному
ключі, тому так переконливо
зачудовуєшся величним генієм
слова:
Опав росою на духовний голод
І рідних піль, і планетарних крес.
Його устами небеса глаголять,
Рокоче він глаголами небес.
Нетлінний весь,
бо плоть його — у слові.
Що яр-зерном скресає по сівбі.
Він кожну мить
являється в онові,
Щоб нас добром
розбуджувати в собі.
Зоря його, немов провісна птаха,
Летить, летить за межі світлові!
І сходить вище шапки Мономаха
Козацька шапка на крутій главі.
Кожух його теплом отави диха.
Верба, злеліяна в добу глуху,
Вросла в зеніт, немов зелена віха,
На нашім тричі праведнім шляху.
Чумацький вус заврунився,
як волоть.
В криниці ока височінь дріма…
Його устами немовля глаголить –
Сиріч глаголить істина сама.
Ім’я його калиновим уставом
В папірус літ вписали журавлі…
Глаголить він народними устами.
Його устами, вдосвіта уставши,
Народ себе глаголить на землі!
Що можна прекрасніше
сказати на тему: Епоха
Шевченка. …Справді, геній
Шевченкового слова, включений у нинішній день, він
суголосний його рвійноперетворювальним завданням
і настановам. І хіба це не так
показово, що сьогодні прагнемо
по-справжньому прочитати
його твори, заглянути у їхню
глибину й усвідомити істинного
Шевченка з його болями і радощами. Незрадлива й незрадна
любов до свого народу не має
нічого спільного з уявленнями
про виняткову абсолютність та
абсолютивність власної нації.
Тарас Шевченко навічно
ввійшов у дух, настроєність,
емоційність Донеччини.
До нього звертались зі своїми
думками Леонід Талалай
( « Ш е в ч е н к о н а Ук р а ї н і
1859 року»), Віктор Соколов
( « У в і н о к Та р а с о в і » ) ,
Олег Орач («Перебендя»

(за Т. Шевченком)), Галина
Гордасевич («Триптих на тему
Ш е в ч е н к а » ) , Гр и г о р і й
Кривда («Вінок Тарасові»),
Володимир Міщенко («Заповіт
батьків»), Євген Летюк
(«У вінок Тарасові»), Микола
Хижняк («Остання мрія»),
Петро Бондарчук («Початок»)
та багато інших донецьких
митців (див.: Кобзареве слово:
Антологія творів письменників

Ткачук сказав: «Свиняча
філософія».
І ще Валентин Бичко
пожалівся мені, що днями
за порадою товариша
Мануїльського з одного
номера газети «Зірка» знято
шапку з такими словами:
Учітеся, брати мої,
думайте, читайте,
І чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь!..

Пам’ятник Тарасові Шевченку в Донецьку

Донеччини. — Донецьк:
Каштан, 2014. — 320 с.).
Надзвичайно показовими
постають міркування про
Тараса Шевченка нашого
славетного поета-земляка
Володимира Сосюри: «Повний
щастя перемоги і радості повороту на Україну я в 1944-му
році написав вірш «Любіть
Україну», який студенти
просили мене по кілька разів
читати їм на вечорах. Поет
Олекса Новицький надрукував
«Любіть Україну» в «Київській
правді», а Леонід Новиченко
як редактор передрукував
його в нашій «Літературній
газеті». Цього вірша я написав
унаслідок таких фактів… Ще
в Башкирії, в Уфі, коли Україну
розпинали криваві окупанти,
одна така сказала при мені Юрі
Кобилецькому: «Как я соскучилась за украинским салом!»
Кобилецький: «А за украинским народом вы
не соскучились?»
І у Москві теж одна така
сказала, коли ми з молодим
прозаїком із Західної України
Ткачуком ішли з нею по вулиці
Горького: «Для меня родина —
там, где мне хорошо».

Подібним підтасовуванням
літературні критики заробляли
власний «політичний капітал»
щодо пильності. Але цим уривком з роману «Третя рота»
зачеплено ще один аспект
сьогоднішньої проблеми. Маю
на оці Шевченко й Донбас,
Шевченко й Донеччина. Крім
того, що Володимир Сосюра
написав цілу низку поезій,
присвячених Кобзарю, серед
них: «На могилі Шевченка»,
«Шевченко на Донбасі» та ін.
У першій із них образ Тараса
Шевченка набуває симфольнополіфонічного звучання,
у якому знаковим постає місце
поховання Кобзаря в перегуку
з його величним Заповітом
та впевненістю Володимира
Сосюри в здійсненні незборимих мрій геніального сина
українського народу:
Спи спокійно, поет!
Ми нащадки твої,
Пронесем крізь віки твоє ім’я,
Крізь колючі вітри,
крізь жорстокі бої,
Батьківщини сини незборимі!
Відомі також вірші на цю
тему Микити Чернявського,
переклади Шевченкових поезій
російською мовою Анатолієм

Кравченком, мотиви кобзаревих творів простежувані в поезіях
Наталі Хаткіної. Показовим
у цьому розрізі є лист, що
прийшов на радіопередачу
«Мово рідна, слово рідне…»
(виходила на Донецькому
обласному радіо з 1989 року (див.:
Загнітко А. Слово у душі — душа
у слові. Розповіді за сторінками
авторської програми «Мово
рідна, слово рідне…» (1989–
1996 рр.): науково-популярне
видання. — Вид. 2-ге, доопрац.
та доповн./А. Загнітко. —
Донецьк: ДонНУ, 2010. — 577 с.;
Загнітко А. Шляхами слова:
Розповіді за сторінками
авторської програми «Мово
рідна, слово рідне…» (1989–
1999 рр.): Науково-популярне
видання. — Донецьк:
ДонНУ, 2009. — 339 с.)), від
родини Карнаущенко (Нил
Андрійович, Олена Григорівна
та Галина Нилівна) із міста
Маріуполя, у якому досить
влучно було наголошено
на значущості Шевченка для
дня сучасного: «Наближається
світлий Шевченків ювілей. Усім
нам треба замислитись: які,
з яким доробком ми встаємо
перед його чесні і розумні
очі? …Підготовка до ювілею
Шевченка і … свята «В сім’ї
вольній, новій» мусить стати
для Донеччини звітом про
функціонування української
мови та літератури й дати могутні
поштовхи для гідного їхнього
розвою». У такому доповненні
тема Шевченко й Донбас
звучить по-новому й повніше.
Вона стає органічною частиною центральної проблеми:
Шевченко і сучасність, а що
може бути сучаснішим від активного входження в нинішній
ритм дня. Адже поезія — це
дух. Дух Петефі витав над
барикадами. Дух Шевченка
розпросторював свою силу
над українськими степами
в усі часи багатостраждальної,
крутозламної історії. У той час,
коли більшість сучасних йому
поетів створювали елегії, він
із прометеївською сміливістю
й силою закликав розірвати
кайдани й боротися за волю.
У поезії «Присвята»
С. Черкасенко на початку
ХХ століття досить промовисто склав клятву на вірність
Шевченковим ідеалам,
наголошуючи:
« Учітеся!» — ти нам прорік,
— «Борітеся з ярмом неволі»!
— І певен будь: юнацький вік
Ми не змарнуєм вітром в полі.
Тільки великий поет може
осягнути глибинні істини,
осмислити й узагальнити
етапні моменти історії.
Великою й величною істиною
була його ідея вселюдного
братерства, братерства трудового народу, любові до нього.
Лише з великої любові починаються істинне слово й істинна
поезія. Тарас Шевченко знав
це і леліяв її у своєму серці. Там
жила ненависть, спопеляюча
ненависть до гнобителів, але
любов була більшою.
Анатолій ЗАГНІТКО,
публіцист, член ПСПУ

Гей-гей, вийди, воле, із води.
Визволь моє серденько із біди...
З народної пісні
(Продовження.
Початок в 5–8 за 2014 рік).
Козаки витримали натиск
турків, нічною атакою взяли
турецький табір і змусили
в безсилій злобі плакати
султана Високої Порти. Своєю
стійкістю вони врятували
Україну і Польщу від турецької
навали. Однак жоден вчинок
в історії не залишався безкарним. Сильна шляхта віддячила
тиском на козаків, закабалила
селян і спробувала знищити

Січ за Петра I в 1709 році і
за Катерини II в 1775 році і
двічі давала дозвіл на відновлення козацтва для боротьби
з турками й татарами. При
Катерині II в 1785 році з запорожців, які залишилися в Росії,
було засновано Чорноморське
козацтво на землях, відвойованих у Туреччини між Бугом
і Дністром. Чорноморці,
після встановлення кордонів
по Дністру, були переселені
на Кубань. Цінуючи волю і
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у малоросів розпусну думку,
за якою уявляють себе народом від тутешнього (тобто
великоросійського) зовсім
відмінним» (О. Забужко).
Українська старшина вдяглася
в теплий московський кожух.
За короткий історичний
проміжок часу український
народ тричі позбавлявся
своєї еліти, і це було національною катастрофою.
До середини XVII століття
українська еліта ополячилась.
Сформувавшись із козацького
і церковного середовища,

…«Такая їх доля:
Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля,
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні Жупани»
(Т. Г. Шевченко.
«До Основ’яненка»).
«Осталася слава.
А тим часом стародавнюю
Січ розруйнували:
Хто на Кубань,
Хто за Дунай,
Тільки і остались,
Що пороги серед степу

українська еліта після приєднання краю до Росії почала
служити самодержавству. Із
надр народу в XIX столітті
українська еліта відродилася,
чому немало сприяла поезія
Т. Г. Шевченка. У XX столітті
коса соціалізму зібрала з еліти
рясний урожай. Владарі Росії

Ревуть — завивають
«Поховали дітей наших
І нас розривають».
Ревуть собі і ревітимуть
Їх люде минули;
А Україна навіки,
Навіки заснула»
(Т. Г. Шевченко.
«Гайдамаки»).

ЗЕМЛЯ КОЗАЦЬКА, ОБІТОВАНА

православну віру шляхом
ополячення й насильницького
насадження унії. Коронне
військо провело ряд кривавих
каральних експедицій проти
козаків, але замість заспокоєння краю ці акції розбудили
Хмельниччину. Католицька
нетерпимість і шляхетський
лад із безправним становищем народу привели до заходу
Річ Посполиту. Польський
народ не виявляв релігійної нетерпимості, але чужий
йому римський фанатизм
францисканців і єзуїтів захопив владу в Польщі «Як
похоронний факел, фанатизм кидав свій зловісний
слід на всю історію Речі
Посполитої» (І.Івашкевич).
Польща хотіла викорінити
вільний дух козацтва й зробити
з них лише найманців. Вона
втягнулася в страшну війну з
козаками, у якій зіткнулися
народи, стани, релігії. Козаки
не захотіли бути служивими
людьми і розпочали національно-визвольну боротьбу
за створення незалежної української держави, бажаючи все
населення зробити вільними
козаками, як заявив Богдан
Хмельницький в 1648 році.
«Відхід козаків від Польщі
завдав Речі Посполитій
смертельного удару; занепад
Польщі наблизив втрату козаками незалежності » (Проспер
Меріме).
Відкритість кордонів з усіх
чотирьох сторін, наявність
централізованих агресивних
держав Росії та Туреччини
з Кримським ханством,
роз’єднаність українського
суспільства та старшини
не дозволили козакам звільнитися від Польщі і створити
незалежну українську державу.
Територія України в другій
половині ХVІІ століття стала
кривавою ареною суперництва
Росії, Польщі, Туреччини і
Кримського ханства, і перетворився квітучий край на руїну,
а Україна була поділена між
загарбниками.
Лицарі України, запорозькі
козаки, ще деякий час
продовжували покривати
себе невмирущою славою
в боротьбі з турками та татарами. Вони не захотіли служити
Росії й були історично приречені. У розміреному, суворо
регламентованому житті імперії й демократії немає місця
козацтву. Їхня життєва стихія —
смута. Московська держава
двічі знищувала Запорозьку

свободу, частина запорожців
після знищення Січі пішла від
московської тиранії на Дунай
у володіння турецького султана.
Старе покоління запорожців
осіло в Дунайських плавнях,
а нове повернулося до Росії.
Із тих, хто повернувся,
було сформовано Азовське

«Воїнство Христове». Художник В. Шендель

козацьке військо, яке після
Кримської війни переселили
на Кубань. Разом із ними
назавжди зникли козаки з
території України. Навіки
ПРОПАЛИ.
«Козацтво було знищене
духовно, культурно, мовно,
а також фізично» (Л.3алізняк).
М. В. Гоголь писав: «Чого
можна було очікувати народові, такому відмінного від
російського, дихаючого вольністю та лихим козацтвом,
який хотів жити своїм життям.
Йому загрожувала втрата національності, більше чи менше
зрівняння прав із власним
народом російського самодержця». Намісник царського
уряду в Україні П. Румянцев
доповідав Катерині ІІ про
козацьку старшину: «При
всіх науках і у чужих краях
вони залишилися козаками
й заховали гарячу любов
до своєї власної нації й
солодкої вітчизни». Одразу ж
було прийняте рішення
Катериною II: «Викорінити

та й комуністичні лідери
завжди побоювалися, що
в українському народі «вільний дух запорозького козацтва
й гайдамаків — страшний дух,
що кипить, клекоче, як сам
грізний Дніпро на порогах
і змушує українців творити
чудеса хоробрості …Лише
безмірна довірливість і поступливість, а також нерозуміння
необхідності ПОСТІЙНОГО
міцного союзу всіх членів
держави не тільки під час
війни — щоразу знищувало
всі завоювання українців», —
зізнавався Л. Д. Троцький і
писав у роки громадянської
війни, що «нам необхідно
повернути Україну Росії. Без
України немає Росії». Кожен
правитель Кремля в усі часи
приречений бажати зробити з
України Малоросію.
«Було колись в Україні
Ревіли гармати;
Було колись — запорожці
Вміли панувати»
(Т. Г. Шевченко.
«Іван Підкова»).

«Даремно згадали доблесні
наші часи, бо йдемо кудиневідомо» (Велесова книга).
Поховали Україну не тільки
державний лад і політичні
діячі Росії, але і її гуманні поети
й письменники. Наведемо
роздуми Івана Буніна про
минуле і майбутнє України:
«Чайка скиглить літаючи, мов
за дітьми плаче, сонце гріє,
вітер у степу козацькому».
Це Шевченко, — геніальний
поет! Прекрасніше Малоросії
немає країни в світі. І головне
те, що у неї тепер уже немає
історії, її історичне життя
давно й назавжди скінчилося. Є тільки минуле, пісні,
легенди про нього — якась
позачасовість». Це меморіальна фаза розвитку, так
думали майже всі, але те,
на що сподівається людина,
не збувається, як говорив ще
трагічний поет Еврипід. Як
ми вже переконалися, нічого
не зникає безслідно. Запорожці
заклали основу Кубанського
козацького війська. 30 липня

1792 Найвищим Наказом
пропонувалося: «Війську
Чорноморському належить
варта прикордонна від набігів народів закубанських».
17 тисяч осіб переселили
на Кубань, на землі покинуті татарами із зарослими
очеретом річками й болотами. Чорноморці заснували
40 куренів, пізніше перейменовані на станиці. Столицею
козаків, які стали називатися Кубанськими, стало
місто Катеринодар. Козаки
пристосувалися до нових умов
проживання й багато чого
перейняли у своїх ворогів,
суперників і побратимів черкесів. (Цікаво відзначити, що
ще після приєднання Рязані
до Московської держави,
рязанські козаки, які сиділи
на Дону в Червленому яру,
пішли на Кавказ і оселилися
на річці Сунжа в сучасному
Грозному, були прийняті
чеченцями й кабардинцями,
які бачили в козаках з вогненним боєм захисників від
татар).
У козаків на Північному
Кавказі були гідні супротивники. Черкеси були обвішані
зброєю з голови до ніг, у них
все було ретельно приладнано,
нічого не бовталося і не бряжчало. «Виростають не сіяні,
пропадають некошені», —
говорили про їхні раптові
атаки козаки. Черкеській
кінноті не було рівної в горах
і темних ущелинах. Кінь
черкеський кабардинської
породи не заірже в засідці.
Легкий, витривалий, відмінно
виїжджаючий. Копита у цієї
породи коней тверді, високі,
не потребують металевих
підків. Стайні у черкесів
темні, щоб коні привчалися
вночі бачити краще кішки.
Черкеське сідло ніколи
не зіпсує спину коня, хоча б і
не знімалося цілий тиждень.
Першими переодяглися
в усі черкеське пластуни,
а незабаром усе кубанське
військо пересіло на крилатих черкеських коней.
Черкеська джигітовка міцно
увійшла в козацький звичай.
Кубанське козацтво покрило
себе славою в усіх війнах, які
вела Росія, і після революції
розділило долю 12 козацьких
військ імперії.
Ханська шабля й турецький ятаган, польська паля й
царська сокира намагалися
приборкати волелюбний дух
козацтва. У цьому досягла
успіху Росія, яка зробила
козаків служивими людьми.
Остаточно ліквідувала
служиве козацтво тільки
к о с а с о ц і а л і з м у. Б а г а т о
століть одружувалися козаки
на матері-сирій землі, сватала
їх шабля гостра, покладала
їх спати каленна стріла, і
в придане вони брали поле
чисте, а революція поставила
до стінки їхнє тіло й душу.
Наприкінці XX століття,
виглядаючи з вікна швидкого
поїзда, залишається тільки
пригадувати, як
«Із степу широкого
З вільного роздолля,
Вилітала орлом сизим
Та самая воля».
(Далі буде)
Віктор УРБАН,
історик, письменник
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«Якби мене запитали, чи жалкую
я про те, як склалося моє життя,
про відсиджені 15 років, я б відповів:
анітрохи… І якби довелося починати
все спочатку та вибирати, я б обрав
життя, яке прожив.
Часи змінюються, інколи залишаєшся
майже один. У мене таке було. Але
все одно вірю, що чиню правильно.
Не будемо говорити високі слова про ідею,
відповідальність тощо. Ти вирішив, що
так, а не інакше потрібно діяти. Віриш
у свою дорогу? Іди й не звертай!..» —
говорив В. Чорновіл на зустрічі з
шахтарями в Донецьку.

Нестиму я в душі вкраїнський стяг й боротимусь за щастя і свободу.
Бо я обрав важкий і світлий шлях – служити українському народу!
І. Калиниченко

Проте постаті В. Чорновола
не загрожує перетворитися на ікону,
до якої треба прикладатися. Бо всім
своїм життям він ніколи не претендував на роль святого чи великомученика.
Він не вважав ворогами навіть тих, хто
саджав його до в’язниці, хто позбиткувався над ним. Друзям, які радили
йому, голові Львівського облвиконкому, звільнити з посад усіх причетних
до його арештів, заслання, що тепер
опинилися у його підпорядкуванні, він
відповів: «Немає ким їх замінити, а оці,
які єсть, — професіонали, знають свою
справу. Це — по-перше, а по-друге, немає

Тобі вибрано місце на центральній
алеї Байкового кладовища, бо Ти був
центральною фігурою в утвердженні
Української національної держави».
Михайло Хейфець у своїх спогадах
«Українські силуети» дав блискучу
характеристику В. Чорноволу. Вони
познайомилися у лютому 1977 р.
в Явасі на етапі до 19-ї зони, де знаходилася табірна тюрма (ПКТ). «Майор
Александров «приписав» Чорноволові
шість місяців ПКТ за те, що той став
на статус політв’язня. Тобто: повністю
відмовився від виходу на роботу, від
шикування на «перевірку» й у їдальню,
від усього «режиму», розробленого
МВС для таборів і тюрем. «Життя

Він ніс ідею, Він нею жив…
Герої України

Культури і нації завжди занепадають, не маючи добрих узірців, утрачаючи дороговкази та занедбуючи засадничі цінності
свого існування. Такі зразки до наслідування ховаються не тільки в сивій давнині. Вони є й серед наших сучасників. Їх не можна
не помічати, протест проти них означає їх визнання, а ігнорування — власну безвихідь.
26 березня виповнилося 15 років від дня загибелі В’ячеслава Чорновола — людини, яка ще за життя стала символом незалежної
України.
Разом із Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Василем Симоненком, Аллою Горською, Лесем
Танюком та іншими діячами української культури, В’ячеслав Чорновіл започаткував у 60-ті роки минулого століття національновизвольний рух, що згодом став називатися шістдесятництвом. Протестуючи проти хвилі арештів української інтелігенції,
він зібрав матеріали про злочинні дії КДБ. За кордоном вийшли дві його книжки: «Правосуддя чи рецидиви терору» та «Лихо
з розуму». В Англії 1975 року саме за них В. Чорноволу присудили міжнародну журналістську премію, у незалежній Україні —
Шевченківську, а в СРСР у 1967 році — 3 роки ув’язнення. Після звільнення він продовжив правозахисну діяльність, заснував і
нелегально видавав журнал «Український вісник», за що у січні 1972 року знову його було ув’язнено. У мордовських політичних
таборах Чорновіл — один із організаторів акцій протесту, зокрема боротьби за введення статусу політв’язня в СРСР. Автором
проекту такого статусу був він сам. Після 6 років мордовських таборів та 3-х заслання, волі він так і не побачив. У 1980 році
йому поставили ультиматум: або прилюдно відректися від своїх поглядів, або припишуть кримінал. Справу було сфабриковано.
На знак протесту В. Чорновіл оголосив 120-денну голодовку і був засуджений ще на 5 років. В Україну повернувся 1985-го.
Відновив легальне видання «Українського вісника», навколо якого згуртувався актив Української Гельсинської Спілки (УГС), що
стала прообразом першої, по-суті, політичної партії в Україні.

Чого ж хотів В’ячеслав Чорновіл,
за що спалив своє життя?
— Щоб ми самі могли вирішувати
свою долю.
— Щоб ми були господарями на власній
землі.
— Щоб відродилась віра наших батьків.
— Щоб Україна стала європейською
державою.

ЛЮДИНА, ЯКА НЕ ВПИСАЛАСЯ
В СЬОГОДЕННЯ
Такі особистості, з одного боку,
не завжди вписуються в сьогодення,
у свою епоху, а з іншого — вони
не покидають нас після своєї смерті.
Таким є і В’ячеслав Чорновіл. Він
залишається у нашій з вами сучасності
своїми думками й вчинками, своєю
вірою й боротьбою, своєю енергією та
любов’ю.

у мене до них ненависті, бо це люди,
які заробляли хліб таким ось шляхом,
а інші — інакшим. Ми з ними боремося і
тепер, але не в умовах диктатури. Ось
це важливо». Хотілось би мені запитати
у В’ячеслава Максимовича: «А що,
наші непрофесіонали не змогли б
красти так, як ті професіонали?» І
донині не загоїлася рана, нанесена
Народному Рухові розколом. Тоді були
деякі причини для непорозумінь, однак
дрібні. «Дрібненькі людці, плюгавенькі,
їм хотілося слави Чорновола. Але
щоб її мати, треба мати Чорновола
в душі» — таку оцінку тим подіям дав
професор Василь Яременко. На траурному мітингу соратник В. Чорновола
Михайло Косів сказав: «Твоя постать
нині виростає по всій планеті. А ті, які
хотіли применшити Тебе, вчинити Тобі
недовіру, маліють і мізерніють на очах.

в ПКТ невеселе: замість барака в’язня
переводять у камеру, іноді одиночну;
замість туалету надворі стоїть параша
в камері; пайок зменшується удвічі,
«ларьок», тобто закупка додаткових продуктів у крамниці зони,
зменшується втричі, а листування вчетверо (один лист на два місяці замість
звичайних двох листів на місяць).
Навіть звичні мордовські зеки сумують,
коли їх етапують до ПКТ! Але Чорновіл
їхав, як Наташа Ростова додому після
зустрічі на балу із князем Андрієм:
Він випромінював енергію…» — пише
М. Хейфець.
У Явасі група етапників довго чекала
на посадку у «воронок», що затримувалась, на когось менти чекали.
Аж ось гримнув гальмами наступний
потяг. Звідти привели двох зеків, високого й низького. Високого посадили
в автозаці, як належить особливо
небезпечному, у «стакан», і звідти
через металеву стіну він почав засипати компанію «останніми новинами»:
«Хлопці, я задумав провести в ПКТ
серію голодовок на підтримку статусу
політв’язня. На захист кожного пункту
Статуту буду оголошувати голодовку
й подавати докладну заяву, навіщо
потрібен цей параграф Статуту.
Голодовки проводитиму, тільки якщо
будуть садити до ШІЗО з ПКТ в кожний
голодний день, — все одно тим пайочком
у 400 грамів голоду не вгамуєш, так хай
хоч один день із користю пройде. Як ви
вважаєте?»

«ЗЕКІВСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ»

Пам’ятник В’ячеславу Чорноволу в Києві

Десь за тиждень після прибуття
Чорновола всі були попереджені, що
зони суворого режиму в Мордовії
планують провести стоденний страйк
із вимогами визнати в СРСР статус
політичного в’язня. 21 квітня 1977 р.
в’язні вперше не вийшли ні на шикування, ні на роботу, зірвали нашивки
й оголосили на сто днів повний саботаж усіх табірних вимог — на честь
наступної Бєлградської наради
35 держав Європи й Америки.

В’ячеслав Чорновіл

Щодня страйкарів відводили
до карцеру. Усі місця в камерах
були зайняті. «Веселий був карцер
у перші статусні дні. Завжди найтяжчими у карцері є не голод і холод,
а самотність і мовчанка. Розмови між
камерами заборонені, а якщо будеш
перегукуватись із сусідами, ризикуєш
після закінчення карцерного строку
втратити «ларьок» або навіть отримати
новий карцерний строк. Але ж тоді
було свідомо заплановано сто днів без
ларька і сто днів у карцерах — а у цій
ситуації чим можна було страйкарів
укусити?» (М. Хейфець).
І карцер перетворився на статусний
клуб. Мешканці його перегукувались
вільно, а на будь-яке зауваження
наглядача була стереотипна відповідь:
«Ми на статусі! Ми поза законом!»
Чорновіл — мешканець камери ПКТ,
де був радіорепродуктор, записував
усі новини й одразу ж читав їх усім
камерам.
В’ячеслава Максимовича намагався
зупинити політрук зони: «Не можна
кричати в карцері…». На що отримав
відповідь: «Громадянин політрук, я веду
політзаняття. Ви ж самі не можете
допустити, щоб статусники сто днів
не слухали політзанять… Я нічого
їм не повідомляю, окрім московських
новин».
Що робити? Режим вимагає тиші
у карцері, але одночасно і щоденних
політзанять… Політрук почав кожного
дня вести з Чорноволом бесіди, головною темою яких була «СРСР не має
політв’язнів, тому і не має статусу
політв’язня». Основний аргумент
політрука — оскільки в державі
не існує кодексу політичних злочинів,
а є єдиний кримінальний кодекс,
значить, у ній немає політв’язнів, а є
тільки кримінальні злочинці. Потрібно
спочатку дати юридичне визначення
політичного в’язня, а потім уже говорити про його статус. Інакше кожний
крадій оголосить себе політиком.
Але суперечити Чорноволові було
важко. Він відповідав переконливо:
«Визначення політв’язня вже є.
У книзі одного англійського комуніста
(вона є в бібліотеці) наводиться
визначення, яке дала Анжела Девіс.
Вибачте, вона для Вас — авторитет?»
«Так» — погоджувався політрук.
— Так ось, Девіс так визначила
політв’язня: це особа, яка переступила
закони даної держави не в особистих,
а в суспільних інтересах — в інтересах
усього суспільства чи окремої його
групи. Кожного з нас, ну, майже
кожного, суд звинуватив не в корисливих мотивах, а навпаки — інкримінував,
що ми власні кошти вкладали в наше
«прєступноє дєяніє».
— А л е , в и м а г а ю ч и с т а т у с у,
ви домагаєтесь переступу
радянського закону. А наша задача —
виконувати закон, а не допомагати
його переступати.
— Ви маєте рацію, ми хочемо
змінити закон. І свідомо йдемо на його
переступ.

У нашім минулім – там воля і слава, у нашім минулім – безсмертні діла.
Цього не украде в нас зрада лукава, бо кров’ю Вкраїна все те добувала...
М. Чернявський
— А ви називаєте себе правозахисником! — парирував політрук.
— …але ви не дали нам ніякої
можливості змінити закон, який
ми вважаємо не справедливим,
окрім переступу цього закону.
Ми відправили проект статусу
до Верховної Ради й не отримали
жодної відповіді по суті теми. Тільки
тоді ми вирішили переступити
законодавство…
— Н у, з а д і ї В е р х о в н о ї Р а д и
я відповідати не можу, — і політрук
пішов собі геть.
Кожного дня начальство зверталось до страйкарів з умовляннями.
До Михайла Хейфеця звернувся
«господар зони» Пікулін: «Навіщо
ви, Хейфець, стали на статус? У вас
зовсім немає самостійності у діях,
самолюбства. Усе робите так, як
наказує ваш зеківський генерал
Чорновіл!»
А як командував цей генерал!
«Приємна риса Чорновола — природженого лідера — відсутність марної
п и х а т о с т і , г о н о р у. К о м а н д у є ,
вимагає, але при цьому не вважає себе
головним, найрозумнішим, найкращим. Справа вимагає, а не командир!
В особистому спілкуванні він
залишався цілком простим хлопцем і разом з тим умів зберегти
в середовищі українців величезний,
легендарний авторитет. Достатньо
було в зоні будь-якому українцеві
сказати: «Звертаюсь до вас за дорученням Чорновола. Славко просить…»,
щоб будь-яка справа виконувалась.
…Але при всій зовнішній простоті
й демократичності Чорновіл умів
відстоювати свої «генеральські»
повноваження». (М. Хейфець)
Спостерігаючи за В’ячеславом,
Хейфець порівнював його з Ганді,
Неру: «Це — подібний до них тип
національного вождя. Йому б діяти
у будь-якій колонії Британської
імперії, де юридичні, історичні й
логічні аргументи — увесь скарб,
яким володіє Чорновіл, — вислуховуються, оцінюються, сприймаються
супротивником. За складом душі
він — благородна людина».
У статусний період він не міг виходити в зону — між карцерами його
виводили не до зони, а до тюремної
камери. Проте він упевнено диригував статусною акцією. Кожний
голодний (через добу) ранок оголошував усьому бараку, який пункт
статусу буде темою чергової заяви
на ім’я прокурора і на честь чого всі
оголошують сьогодні чергову голодовку протесту. «Ми вимагали від
варти папір і писали заяви. Потім
кожен читав свою вголос усьому
бараку — це було схоже на змагання
поетів у середньовіччя — віддавали
все наглядачу і лягали у дрейф: у день
голодування бажано менше рухатись, краще перележати на підлозі»
(М. Хейфець).
Страйкарі нічого не вимагали
особисто для себе, лише прав
д л я п о л і т в ’ я з н і в С Р С Р. А к ц і я
набула світового резонансу
завдяки особливій заяві академіка
О. Д. Сахарова.
Адміністрація зі злістю заявляла:
«Своєю акцією на зоні ви принесли
більше шкоди радянській державі,
ніж злочинними діями на волі».
Нині в Україні немає постаті
рівня В. Чорновола, але не можна
сказати, що він зник із політичної
арени. Зараз, як ніколи, на часі Його
молитва:
«Дай Боже нам любити Україну
понад усе сьогодні — маючи,
щоб не довелося потім гірко
любити — втративши».
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу
Союзу українок,
член НСЖУ
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Слово – зброя

ЗРЕЧЕННЯ ПРИСЯГИ НА ВІРНІСТЬ
МОСКОВСЬКОМУ ЦАРЕВІ
Першими попередниками сучасного українського козацтва були: Донецьке козацьке земляцтво (1984), Кальміуська
паланка (1990), Запорізьке козацьке товариство «Запорозька Січ» (1990). У різних регіонах України в 1990-х роках виникають
«Карпатська Січ» (Львів), «Прикарпатська Січ» (Івано-Франківськ), «Буковинська Січ» (Чернівці), «Волинська Січ» (Луцьк),
«Поліська Січ» (Житомир), Київське козацьке товариство (Київ), «Закарпатська Січ» (Ужгород) та ін.
У 1991 р. відбулося об’єднання всіх цих організацій у загальноукраїнську самодіяльну організацію Українське козацтво.
першим гетьманом якої став В’ячеслав Чорновіл.
21 червня 1992 року він скликав Переяславську раду, на якій розірвав Переяславську угоду з Росією 1654 року.

Люде український!
Усі жителі сіл і міст великих і малих,
і всіх земель єдиної й світлої Вітчизни
нашої, славної України!
Із волі Божої зібралися ми,
Українське козацтво, і Гетьман, і
Генеральна старшина, і отамани, і
козаки звідусіль на Раду у славному
місті Переяславі, разом із духовними
отцями нашими і з православними
мирянами на тому самому майдані,
де в місяці січні 8-го дня року Божого
1654-го наші предки славні лицарі
козаки українські дали згоду присягнути цареві московському і стати під
його руку.

буває, що той, хто по правді живе,
чужої кривди розгледіти не вміє. Не
могло їм навіть на думку спасти, що
Москва щедрі обіцянки давала, а
віроломні думки плекала. То підтверджувалося не раз і не два, а скільки та
давня присяга існує, стільки Україна
терпіла від хитрощів і неправд московських. Московія поклялася надійною
опорою Україні бути, а сама першою
клятву поламала, домовляючись
тайкома з українськими ворогами, і
державу нашу зруйнувала, яку великими муками український народ
виборов, а потім беззахисному люду
почала всілякі шкоди робити.

Помисливши над тим, вирішили ми,
Українське козацтво, щоби ті, хто на
шию Україні нове ярмо хочуть повісити, не могли покликатися на стару
козацьку присягу, то Українське козацтво схвалює таке:
Від сьогодні і допоки сонце світить
над Україною, стара присяга цареві
московському не діє, бо козацтво її
зрікається, щоб дати клятву народу
нашому вірно служити, тільки йому
одному і нашій рідній Україні, і не
пожаліти живота свого заради її
свободи, честі й незалежності.
На тому давньої присяги, даної
козаками на цьому ж місці,

Місто Переяслав. 21 червня 1992 р. Велика рада Українського козацтва розриває Переяславську угоду з Росією 1654 р.
Зліва направо: Володимир Мазанов (Мазаний) – голова Донецької спілки офіцерів, Євген Петренко - Головний отаман Українського
козацтва, Віктор Стріха - Генеральний писар Українського козацтва, В’ячеслав Чорновіл – Гетьман Українського козацтва, Іван
Гончар - Духовний батько Українського козацтва

А помисливши над тією старою
присягою, яку ми, теперішні козаки,
не можемо віддати у забуття, нібито
її не було, бо як розумні й чесні діти
мусимо брати всю козацьку спадщину,
а уникати відповіді на дії батьків є гріх
великий, то розумом, що нас ним наділив Господь Бог, дійшли такої згоди.
Предки наші, славні козаки українські, люди лицарського духу,
бо г о бо я зли ві і вс і ля ки х ч е сно т
сповнені, як самі даного слова трималися, так із чистою душею вірили
чужим клятвам. А присягнувши
московському цареві, повірили лукавим устам і лживим посулам, бо часто

І землю нашу чужим країнам
роздавала, і сама наші землі
гарбала, і козацькими кістьми
болота гатила, і кров українську
проливала заради власної величі, і
мову, і звичаї наші, що батьки нам
заповідали, гірше від орди витоптувала, і голод, і всілякі інші напасті
на люд наш напускала, по каторгах
його гноїла, та й саме ім’я наше і
назву землі нашої мріяла витерти з
пам’яті народної. А тепер, коли ми
нову незалежну державу муруємо,
знову наміряється роздерти Україну
хижими кігтями дворогого орла на
шматки.

зрікаємося, у чому хрест цілуємо
Гетьман Українського козацтва і вся
Генеральна старшина й отамани.
Оголошено у місті ПереяславіХмельницькому року Божого 1992-го
місяця червня дня 21-го, до чого руку
доклали:
Гетьман Українського козацтва
В’ячеслав Чорновіл
Головний отаман Українського
козацтва Євген Петренко
Духовний батько Українського
козацтва Іван Гончар
Генеральний писар Українського
козацтва Віктор Стріха
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Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього
трапляється перешкод, тим більше воно вабить.

Українська звичаєва культура
З народних витоків

(Закінчення. Початок
в № 5–6 за березень 2014 року)
Аналогічні дослідження
проводились з радіоактивно
забрудненими зернами
пшениці.
Тут контрольні посіви —
без радіаційного ураження
зерен проросли найкраще.
Друге поле, де для посіву
застосовувались зерна, що
попередньо були радіаційно уражені, опромінені
(10 крад), дало дуже слабенькі,

оцінюються авторитетними
вченими, як революція у
фізиці, його монографії про
трансмутацію в біології і
геології перекладені мовами
розвинених країн.
Отже, те, до чого з надзусиллями підходить сучасна
наука, було відомо віруючим
пращурам, які з глибини часів
передали нам відичну науку з
розумінням славлення, молитов і пісень — як духовного
стрижня у житті людини.

4. Тонкого кишківника.
5. Каналу трьох обігрівачів.
6. Каналу товстого
кишківника.
7. Селезінки та підшлункової
залози.
8. Печінки.
9. Нирок.
10. Сечового міхура,
11.Жовчного міхура.
12. Шлунку.
У всіх дітей після виконання
веснянок зріс рівень інформаційно-енергетичного стану
органів і систем організму.
Доцент донецької
консерваторії Олена
Тюрікова займається дослідженням українського
фольклору зі студентських
років. Найцікавішу частину
її записів складають пісні,
збережені українськими
поселенцями в Сибіру
(Томська обл.). Коли прийшов час розшифрувати записи,
виявилося, що не вистачає нот
для передачі всіх звуків.

Тепла течія Гольфстрім тече у холодних водах океану

Мова піде про вплив національного одягу на здоров’я
дітей і дорослих.
«Вимірювання проводилися
на спеціальній апаратурі за
методами: біогальванічному
та біоелектрографії.
Після виконання
пісень-веснянок діти були
діагностовані. Потім вони

Вплив голосних а, е, і, о, у на потік повітря

малі поодинокі стебельця.
Третє поле, де для посіву
використали зерна, захищені славленням і молитвами
до Бога і також опромінені — 10 крад радіаційного
ураження, дало хорошу
схожість і міцні стебла, які
були тільки на декілька сантиметрів нижчі за контрольні.
Праці французького дослідника Луї Керврана [3] з
вивчення спонтанної трансмутації, — перетворення хімічних
елементів у природі — показали, що живі системи здатні
за допомогою своїх ферментів
виконувати обмін протонами
всередині різних атомних
ядер і переводити одні хімічні
елементи в інші.
Професор теоретичної фізики Олівер Коста
де Бюргард [3], отримавши
дані Керврана, теоретично
обґрунтував можливість
ферментативного нейтрино і
зет-бозонів. Праці Керврана

Наші давньоукраїнські
пісні, — стародавні веснянки,
колискові, пісні річного
обрядового кола — це пісні
славлення, які дають образне
сприйняття будови світу.
Ми провели дослідження
про вплив веснянок на
здоров’я дітей і підлітків.
Дослідження проводились за участю гурту під
орудою народної артистки
Ук р а ї н и В а л е н т и н и
Ковальської «Чумацькі діти».
Застосовувався метод біогальваніки — це вимірювання
стану людини за 12 інформаційними каналами за
відсутністю зовнішніх джерел
живлення. Аналізувався стан
таких інформаційних систем:
1. Легенів і каналів, що
доставляють кисень.
2. Перикарду, що координує роботу серцево-судинної
системи.
3. Серця і всієї серцево-судинної системи.

Вплив різних музичних інтрументів на форму полум’я

Спіральний рух води в річці

Багатство звукової палітри
української мови відзначає
і Марія Грицай: «Сучасний
алфавіт із 33-х літер є дуже
скороченим порівняно
навіть із 45 літерами, поданими Іваном Федоровим,
потрібно відродити найбільше
багатство — мовне, бо те,
що з мовою — те й з людьми
відбувається.
Автодидактика стверджує,
що кожна мова має акцент на
певному енергетичному центрі
людини. Багатство звукової
палітри української мови дає
силу людині, тому що українська мова дає змогу відкрити
верхні центри людини.
В індійських школах діти
впродовж трьох років (у
6–8 класах) вивчають мову
санскриту — прадавню
українську.
Важливо, щоб і у нас майбутні
педагоги були обізнані з нею.
Історична лінгвістика
повинна посісти чільне місце».
Вплив українського національного одягу на здоров’я
людини.
Продовжимо розповідь Марії
Грицай про її дослідження за
участю працівників музею
ім. Івана Гончара та дитячого
гурту «Чумацькі діти» (керівник — нар. артистка України
Валентина Ковальська)

одягнули на 15–20 хвилин
українські національні
сорочки, і діагностику знову
повторили. «Якщо пісня дає
стрімкий підйом інформаційно-енергетичного стану,
то українські національні
вишиті сорочки вирівнюють
показники, наближаючи їх до
фізіологічної норми. (…)

рівень енергетики вже через
30 хвилин після того, як
хлопець їх одягнув.
Шаровари повторюють
енергетичний кокон людини,
не обрізуючи його ні з боків,
ні знизу».
Марія Петрівна Грицай
виявила негативну дію брюк
на стан здоров’я дівчатокпідлітків. «З відичної науки
відомо, що жінки не тільки
анатомічно, а й інформаційноенергетично мають відмінну
від чоловіків будову, тому
дівчаткам і жінкам бажано
носити спідниці або довгі,
нижче колін, елементи одягу
і поєднувати їх із брюками» —
радить науковець.
Дійсно, у східних народів
жінки поєднують брюки із
довгими сукнями.
Підсумок, що сам по собі
виникає, один: у наш час,
коли Природа страждає, від
по-хижацьки налаштованої
людини, треба повертатися
до давньоукраїнської відичної звичаєвої науки і широко
інформувати людей про те,
що наші пращури були високоосвіченими людьми.
ВПЛИВ РУХУ НА ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

У Природі все живе в русі за
її законами. Але з того часу як
люди вирішили не чекати від

Рух повітря в областях високого та низького тиску

Ми побачили, що велике
значення мають якість, колір
тканини, з якої вироблений
одяг та символи, зображені на
ньому. (…)
А от наші українські широкі
штани схожі на шаровари з
домотканого полотна у два
рази збільшили загальний

неї милості: створили штучні
моря, осушили болота, змінили
русла річок, почали їсти рафіновані продукти, почалися
страждання та хвороби.
Природа виявляє активний
супротив і вимагає від людини
відродження гармонійного
співжиття. Виявляється, що

На зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу,
який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує.
Г. Сковорода
випрямлення річок шкідливе
не тільки для річок, а й для
людини.
Дослідник Теодор Швенк
виявив, що:
1) ідеальним для річок є ритм
меандрів — «безконечника»;
2) сонячне затемнення
уповільнює ріст рослин;
3) воді в річці притаманний спіральний гармонійний
рух — «безконечника»;
4) тепла течія Гольфстріму
не змішується з холодними
водами і має форму «безконечника»;
5) коливання руху Сонця
у площині перпендикулярній
екліптиці відбувається в ритмі
«безконечника»,
6) рух повітря в зонах високого й низького тиску нагадує
символи наших вишиванок і
глиняного посуду — Сваргу.
7) потоки повітря, чутливого до звуків голосних а, е, і,
о, у, які виходять з маленьких
отворів, мають чітку ритміку
«безконечника»;
8) рух форми полум’я,
чутливого до різних музичних інструментів (добре
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Храми України

Церква Пресвятої
Трійці у Жовкві

Коливання руху Сонця у площині, перпендикулярній екліптиці

А які резерви має людина
і чому відична наука стверджує, що рух — це «скарбниця
життя», «цілюща частина
медицини»? Щоб бути
здоровим, потрібно займатися дихальними і руховими
вправами.
Наш хребет нагадує форму
«безконечника», і активізуючи потік енергії по ньому
з допомогою гармонізуючих
вправ, ми отримуємо доступ
до життєдайної сили Всесвіту.

Сонячне затемнення сповільнило ріст рослини

відлагодженої скрипки, сопілки
і валторни), має гарну чітку
ритміку «безконечника».
Дуже цікавою є карта землі,
на якій зображено рух повітря
в січні місяці на ЄвропейськоАзійському, Австралійському,
Африканському та
Американському континентах
та океанах, що з’єднують їх. У
цих місцях рух повітря в зонах
високого і низького тиску теж,
як Сварги.
Незважаючи на вторгнення
людини в гармонію життя і руху
в Природі, вона має величезну
здатність до самовідновлення, виштовхуючи людину з
найбільш болючих місць.
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Тому вранці — вправа для
підняття енергії по хребту
«Вітання до Сонця», ввечері
для зняття напруги і заспокоєння — вправа «Вітання до
Місяця».
Найкращий час для вранішніх вправ є — вдосвіта. За
10 хвилин перед сходом
Сонця треба вийти з будинку
і повернутися обличчям на
Схід: 7 хвилин перед сходом
Сонця йде з Космосу дуже
потужна енергія.
А вдень працювати,
пам’ятаючи, що від сходу
до заходу Сонця кожні дві
години змінюються п’ять фаз
(кожна по 24 хвилини).

Райони високого та низького тиску в січні

Перша — не благодатна для
праці.
Друга — швидкої дії.
Третя — середня.
Четверта — благодатна для
праці.
П’ята — дуже благодатна
для праці.
Але, дотримуючись цього
розкладу, не забувайте, що і
в будень, і у свята духовні та
земні служіння будуть мати
більшу дію при поєднанні
українського національного
костюму, мудрої старовинної
пісні і руху (танця).
Кожний танок має свою
філософію. Вражає своєю
мудрістю так званий кривий
танок. У кривому танці забивають в землю три кілки
на три кути (як символ
трьох виявів світу: тіло, дух,
розум), беруться за руки у
два ряди і крутяться поміж
ними рядами. Ладний рух, де
немає кінця, як співають при
кривому танці, символізує
нескінченну божественну
гру.
А ми кривому танцю
Не виведемо кінця,
Бо його треба вести,
Як віночок плести.
Вести кривий танок означало перебувати у вічному
процесі світотворення.
Всесвіт ніколи й нічого не
відкидає, тому що кожний
атом є часткою цілого, а ціле
аж ніяк не може існувати,
якщо відсутня хоча б якась
його частка.
Кривому танцю йдемо,
Кінця му не найдемо.
Людмила ВРАДІЙ,
голова Донецького відділу
Союзу українок
Додатки складено за
матеріалами праць
Теодора Швенка
і Володимира Волкова

Дерев’яна церква у місті Жовква Львівської області, споруджена
1720 року, – видатна пам’ятка архітектури та монументального
мистецтва галицької школи. 21 червня 2013 року на 37-й сесії
Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила у Камбоджі,
Церква Пресвятої Трійці, разом із іншими дерев’яними церквами
карпатського регіону, була включена у список світової спадщини
ЮНЕСКО.

Першу будівлю церкви
звели 1601 року. 17 червня
1719 року вибухнула у місті
пожежа, яка поширилася на
схід і знищила все львівське
передмістя. Тоді згорів і
х р а м П р е с в я т о ї Тр і й ц і .
Нову церкву, що збереглася
й до нині, було збудовано
1720 року коштом парафіян
та королевича Костянтина на
місці згорілої.
Опираючись на надзвичайну подібність церкви
С в . Тр і й ц і з ц е р к в о ю
Св. Параскеви у Крехові,
м о ж н а п р и п ус т и т и , щ о
будував їх один цеховий майстер. Відомо, що
у Жовкві був цех теслів.
Ймовірно, його членом
був і майстер Іван Хомюк,
який збудував крехівську
церкву. Про це він залишив
напис на північно-східному
вітрилі нави: «Тu майстровавъ Іанъ Хомюкъ». Тому
майже одночасне зведення
надзвичайно подібних за
формою і пропорціями
церков наштовхує на думку,
що і майстер був один — Іван
Хомюк. Отже, йому належить і будівництво церкви
Св. Трійці у Жовкві.
Ця будівля належить до
церков галицького типу,
його тризрубного триверхого варіянту. Кожен із трьох
просторів — вужчий гранчастий вівтар і прямокутний
бабинець та ширшу квадратову наву вінчають світлові
восьмерики, вкриті шоломовими банями з ліхтарями
і маківками. Оперізує
церкву піддашшя, оперте
на профільовані випусти
вінців зрубів, яке приховувало невелику ризницю при
північній стіні вівтаря та нішу
при південній стіні бабинця.

1891 року при ремонті
чільні двері на західному
фасаді збільшили у висоту,
перенісши надпоріжник
угору. Тоді ж на цьому фасаді
влаштували невеличкий ґанок
на двох колонках під двосхилим дахом, який прорізував
піддашшя, а також бані
церкви вкрили бляхою.
Усередині всі три простори
церкви відкриті до зеніту
к у п о л у. Х о р и с к л а д н о ї
різнорівневої конфіґурації: у
бабинці — при північній та
західній стінах, в наві — при
західній стіні. Вихід на хори
нави веде з хорів бабинця
через арковий проріз.
Заслуговує на увагу
внутрішній вистрій церкви.
У ній зберігся пишний бароковий різьблений і золочений
іконостас 1728 року. За своєю
програмою іконостас чотир и я р ус н и й , а в р а ж е н н я
п’ятиярусности створюється
через розміщення празничків
у два ряди. Його різьбу Віра
Свєнціцька приписала
жовківському сницареві Гнату
Стобенському.
Ікони належать пензлям
декількох малярів
жовківської школи кола
Івана Рутковича. У 1978–
1979 роках його реставрували
Петро Лінинський і Ярослав
Мовчан. Окрім іконостасу
зберігся стінопис вівтаря,
виконаний у другій
половині XVIII ст.
У часи незалежності
церкву передано спочатку
православній, а потім грекокатолицькій громаді. Храм
належав УГКЦ з часу заснування. У 1993 р. церква знову
передана віруянам УГКЦ.
За матеріалами
Василя СЛОБОДЯНА

Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Н. Красоткіна

№ 9-10 (223-224) травень-червень 2014 р.

18
До Дня захисту дітей

ЧАСТИНКУ ДУШІ – ДІТЯМ

У перший день літа ми святкуємо День захисту дітей. Без дітей, щасливих і розвинутих фізично та духовно будь-яка нація
приречена на загибель. І приємно, що у наш, доволі скрутний у економічному сенсі час, часто на вулиці можна зустріти вагітних
жінок – майбутніх матерів, а на подвір’ях та гральних майданчиках чути, як лунає веселий дитячий гамір. Якщо Бог дає дитину,
значить, він дасть сили батькам її вигодувати, виростити, виховати.

Як би там не було, але сьогодні
в Україні на законодавчому рівні держава
стимулює народження діток, надаючи жінкам суттєві грошові виплати
на кожну народжену дитину. Інша
річ, що користолюбні мами й татусі
нерідко користуються цією послугою:
гроші привласнюють, а дитину кидають напризволяще. Саме для сиріт та
дітей із малозабезпечених і соціально
неблагополучних сімей в Україні існує
чітка система інтернатного виховання.
Зокрема, для цього створені загальноосвітні школи-інтернати, у яких
навчаються діти з сімей, що потрапили
в складні життєві умови. У цих закладах
досвідчені педагоги допомагають пережити нелегкі часи, не позбавляючи дітей
своєї біологічної сім’ї. Однією із шкілінтернатів міста Донецька опікуються
козаки Окремої Чорнобильської дивізії
УРК «Україна».
Напередодні Дня захисту дітей ми
зустрілися із директором Донецької
загальноосвітньої школи-інтернату
№ 8 Світланою Черкашиною, яка й
розповіла «УК» про діяльність очолюваного нею закладу:
— Донецька загальноосвітня школаінтернат № 8 у своєму нинішньому
статусі існує відносно недавно. Спочатку
це була санаторна школа-інтернат для
дітей із захворюваннями серцево-судинної системи та хворих на цукровий діабет.
Діти тут проходили реабілітаційний курс
лікування і займалися по полегшенимнавчальним програмам. Нині заклад
перебуває в комунальній власності
Донецької міської ради.
Ще донедавна основним завданням
школи-інтернату було надання соціального захисту дітям із так званих пільгових
категорій: залишених без батьківського
піклування, які перебували під опікою
громадян або на повному державному
забезпеченні; дітям одиноких матерів,
а також із малозабезпечених і багатодітних сімей.
Тепер політика держави і функції
інтернатів спрямовані на те, щоб допомогти сім’ям, які потрапили у складні
життєві обставини. Скажімо, батьки
втратили роботу або стали жертвами
роботодавців-шахраїв. І до того часу,
поки батьки зміцнять матеріальне
становище сім’ї, діти у школі-інтернаті
мають можливість повноцінно харчуватися, відпочивати та отримувати освіту.
У нас навчаються діти і з повних сімей,
у яких батьки працюють позмінно або
на роботах, пов’язаних із регулярними
відрядженнями, наприклад провідники,
які по кілька діб знаходяться в рейсі,
а залишити дитину немає на кого. Для
таких школа-інтернат підходить якнайкраще: батьки не переймаються тим, що
діти знаходяться без нагляду, впевнені,
що у стінах закладу вони не потраплять
під негативний вплив вулиці. Ми також
надаємо допомогу дітям одиноких
матерів, зарплата яких не дозволяє
забезпечити сім’ї мінімальний прожитковий мінімум.
Ще одна категорія наших вихованців — це діти з так званих кризових
і неблагополучних сімей, де батьки,
наприклад, зловживають алкоголем,
ведуть асоціальний спосіб життя.
Педагогічний колектив закладу активно
включився в реалізацію державної
програми «Збережемо дитині біологічну
сім’ю», оголошену урядом минулого
року. Згідно програми, до «неблагополучних» батьків держава тепер

не застосовує відразу радикальні заходи:
їх не позбавляють батьківських прав,
дітей із сімей не забирають, а батькам дають можливість пройти курс
лікування, відновити свій моральний
вигляд, а дітям на цей час надається
можливість навчатися й проживати
у школі-інтернаті. Ставши міцніше
на ноги, повернувшись на правильний
шлях, за обопільним бажанням дітей
і батьків і за погодженням зі службою
у справах дітей, наші діти або повертаються вчитися у загальноосвітні школи,
або залишаються в нас. У родинному
колі проводять лише вихідні дні.

ялинки, регулярно бувають у цирку,
театрах, дельфінаріях, відвідують
домашні футбольні матчі донецького
«Шахтаря». Завдяки керівництву міста
та цих установ, нашим діткам надається
право відвідувати заходи безкоштовно,
за що ми вдячні цим благодійникам.
Зі школи-інтернату, як правило, діти
вибувають із двох причин. Або після
закінчення 9-го класу (у нас — школа
II ступенів), або якщо сім’я змінює
місце проживання, причому виїжджає
за межі міста. Варто зазначити, що
у нас навчаються діти з усіх районів
Донецька.

Директор ДОШІ № 8 Світлана Черкашина серед вихованців школи-інтернату
під час заходу, присвяченого Дню перемоги. Фото Антона Бобиря

Майже всі учні нашої школи-інтернату
на вихідні роз’їжджаються по домівках,
проте за необхідності працює чергова
група. Дітей, які залишаються годують,
з ними займаються педагоги. Крім
того, для вихованців організовуємо і
культурну програму. Наші педагоги й
вихователі регулярно перевіряють стан
та умови сімей наших вихованців. Так,
минулої зими, у період сильних морозів, ми спеціально виїжджали в рейди
на шкільній машині і, якщо бачили,
що у когось вдома холодно і їсти нічого,
забирали дітей до інтернату.
Наші діти забезпечуються
п’ятиразовим збалансованим харчуванням — рідко у якій, навіть дуже
забезпеченій сім’ї, цьому питанню
приділяється така увага. Частина батьків,
згідно з Положенням про школу-інтернат, частково оплачують перебування
дитини, але на це йде незначна частка
сімейного бюджету. Медичне обслуговування дітей безкоштовне, працює
фізіотерапевтичний кабінет.
У школі-інтернаті 23 гуртки і секцій,
причому всі безкоштовні: їх на громадських засадах ведуть вихователі,
представники громадських організацій,
творчих спілок. Зокрема, працює гурток
бардівської пісні, керований співробітниками обласного краєзнавчого музею.
Викладач Донецької музичної школи
№ 4 Ольга Суюнова веде музичний
лекторій, знайомить хлопчаків і дівчаток
з народною та класичної музикою. І все
це — на чистому ентузіазмі. Є у школі
тренажерний зал, тренажери на шкільному подвір’ї — подарунок від Фонду
розвитку України Ріната Ахметова.
Наші вихованці беруть активну участь
у культурному житті міста: відвідують обласну дитячу бібліотеку, міські

Переходити зі школи-інтернату
у звичайну середню школу і навпаки
психологічно важко. Це зовсім різні
системи. У нас інший мікроклімат,
де діти не лише навчаються разом:
вони живуть разом, у них з’являються
навички, уміння жити в колективі.
Наші діти по-іншому і ставляться один
до одного: старші допомагають молодшим, співпереживають. Тому, якщо наші
діти потрапляють до загальноосвітньої
школи, вони там почувають себе не дуже
комфортно. А тим, хто потрапляє до нас
зі звичайних шкіл, спочатку багато чого
здається дивним, незрозумілим.
Під час оформлення в наш інтернат, дітки проходять психологічну
діагностику. Якщо психолог бачить,
що страждає якась сфера особистості
дитини, фахівець складає для неїкомплексну програму індивідуального
психолого-педагогічного супроводу,
проводимо низку заходів, спрямованих
на компенсацію або корекцію.
Родзинкою інтернату № 8 вважаємо
створену тут дитячу творчу організацію
«Веселкова країна», яка об’єднує педагогів та учнів школи. У нас діють органи
шкільного самоврядування, і учні є активними учасниками навчально-виховного
процесу, вносять свої пропозиції щодо
організації заходів, на засіданнях ради
профілактики самі дають оцінку вчинкам
однолітків, аналізують роботу активів
класівтощо. Це дозволяє виробити єдину
виховну систему, у якій педагог сприймається як старший товариш, а діти
відчувають себе повноправною частиною
єдиного шкільного організму.
У нашому суспільстві, на жаль, й досі
існує стереотип щодо інтернатів. Люди
часто плутають спецінтернат із загальноосвітнім. Наш заклад — це освітня школа

з можливістю інтернатного перебування
дітей. За станом здоров’я та загальним
розвитком у нас навчаються такі ж діти,
як і в звичайних школах. Але, на мій
погляд, наші діти чуйніші, добріші,
альтруїстичні, у них менше егоцентризму.
Основний контингент наших вихованців — діти з небагатих сімей, а тому
такі явища, як культ одягу і таке інше,
їм не притаманні.Уних немає дорогих
телефонів, ноутбуків тощо, тому немає
й заздрості. А чим дитина може виокремитися в нашій школі? Насамперед
своїми творчими й спортивними досягненнями, гарними людськими якостями.
Матеріально ж вони всі рівні. Ми їх
учимо, що матеріальні блага — це результат людської праці, старанності. Попри
вік вони вже добре усвідомлюють,
що батьки їм не допоможуть зробити
кар’єру, не оплатять навчання в престижному вузі, що їм самим треба старанно
вчитися, саморозвиватися. Вони знають,
що досягти успіхів у житті можна лише
завдяки набутим вмінням, знанням,
сумлінною працею.
Багато наших випускників продовжують навчання в педагогічному
коледжі, деякі з них успішно працюють
в навчальних закладах, у тому числі і
в школах-інтернатах. Ми горді з того,
що де б вони не працювали, часто
приходять до нас зі словами подяки, і
ми переконуємося, що вони не лише
хороші працівники, а й гарні люди. І
благополучні. У нас мізерний відсоток
випускників, які чинять правопорушення: цей відсоток у нас менший, ніж
у масових школах.
Я за освітою психолог. Часто проводжу з учнями старших класів тренінги
на побудову життєвої програми
«Максимум» та «Мінімум». Спочатку
ми з’ясовуємо, хто чого у цьому житті
прагне: мати щасливу сім’ю, успішну
роботу, дім, матеріальне благополуччя
тощо. А потім ставимо питання: що наразі
вони вже мають і що потрібно зробити,
щоб втілити свої мрії у життя. Часто
учні мені говорять: «Зараз у нас нічого
немає». А я їм відповідаю: «Почекайте!
На сьогодні у вас є здоров’я. Ви — здорові
діти. Здоров’я може вам дозволити мати
гарну сім’ю, здорових дітей, престижну
роботу, щоб забезпечити родині матеріальні блага. Однак лише старанність
у навчанні, працьовитість та здоровий
спосіб життя допоможуть у втіленні
планів!»Такі проектні методики дуже
допомагають: наші діти у майбутнє
дивляться з оптимізмом і налаштовані
позитивно.
Зараз у нашому суспільстві багато
страхів, агресії. Ми намагаємося цьому
протистояти. Проводимо уроки-тренінги
на погашення конфліктів. Діти розігрують конфлікт, і ми показуємо два
шляхи розвитку конфліктної ситуації.
Перший — коли конфлікт нагнітається
й переростає у відкриту агресію. Другий
шлях — вихід в позитивне рішення.
Нами опікується благодійний фонд
«Возлюби», очолюваний Дмитром
Грищуком, велику просвітницькодуховну роботу проводять козаки
Чорнобильської дивізії УРК «Україна»,
яку очолює Василь Лабунін. У своїх
стінах завжди раді бачити священиків —
єпископа Слов’янського Всеволода
та отця Варфоломія, які проводять із
нашими дітьми бесіди з християнської
етики. Відчуваючи навколо себе любов,
доброту і щедрість, все це відображається
в дитячих душах, а наше завдання — ці
якості примножити.
Ось на днях відбувся черговий випуск
дев’ятикласників. Вони вже дорослі, але
для нас назавжди залишаться нашими
дітьми. Ми радіємо їхнім перемогам і
успіхам, пишаємося їхніми досягненнями, тому що в кожного з них ми вклали
частинку власної душі. Упевнена, що
чужих дітей не буває, і дуже вдячна Богу,
що маю честь працювати саме тут.
Володимир ПРОЗОРОВСЬКИЙ,
м. Донецьк

Жінки — матері нашого народу
О. Довженко
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Поетичним рядком

Мати сіяла сон ...
МАТИ
Вона була красуня з Катеринівки.
Було у неї п’ятеро вже вас.
Купляла вам гостинчика за гривеник,
топила піч і поралась гаразд.
Ходила в церкву, звісно, як годиться.
Галдущики сушила на тину.
Така була хороша молодиця
і мала мрію гарну і чудну.
У ті часи, страшні, аж волохаті,
коли в степах там хто не воював, –
от їй хотілось, щоб у неї в хаті
на стелі небо хтось намалював.
Вона не чула зроду про Растреллі.
Вона ходила в степ на буряки.
А от якби не сволок, а на стелі –
щоб тільки небо, небо і зірки.
Уранці глянеш – хочеться літати.
Вночі заснеш у мужа на плечі.
Де б маляра такого напитати?
Навколо ж орачі та сіячі.
Уваживши ту мрію дивовижну,
приходив небо малювать шуряк.
Вона сказала: – Перестань, бо вижену.
У тебе, – каже, – небо, як сіряк.
Якийсь художник у роки голодні
зробити небо взявся за харчі.
Були у нього пензлі боговгодні,
став на ослін, одсунув рогачі.
У нього й хмари вигинались зміями,
уже почав і сонце пломінке.
Вона сказала: – Ні, ви не зумієте.
Злізайте, – каже. – Небо не таке.
Вона тим небом у тій хаті марила!
Вона така була ще молода!
Та якось так – то не знайшлося маляра.
Все якось так – то горе, то біда.
І вицвітали писані тарелі,
і плакав батько, і пливли роки, –
коли над нею не було вже стелі,
а тільки небо, небо і зірки...
Ліна Костенко

МАТИ
Як ти часто зайнятий лиш собою –
Своїми радощами, своєю любов’ю!
А десь поруч по хаті та ходить мати,
Ладна тебе й диханням зігрівати.

Глянеш нишком – і душу тобі обпалить
Її тиха, натомлена сивина.
То – невдачі твої, і злети, й провали…
Ти молись їй: не вічна ж вона.
Мирний В.

МОЇЙ МАТЕРІ
Приснилося, що я вернувсь додому.
Іду, дивлюсь: мій край, моя земля,
Сміються в сонці золотому
Річки, і села, і поля.
Ось-ось прийду до хатоньки моєї,
Де мати жде мене й не жде,
Я скрикну «Матінко!» до неї,
Вона на груди упаде.
І будуть литись теплих сліз потоки
І в них бринітимуть слова:
«Я ждала, ждала цілі роки
І в’яла, сохла, як трава…»
Іду зеленою межею,
Кругом хвилюються жита,
І в’ється щастя над душею –
І на плечі нема хреста…
Прокинувсь в морі раювання
І все збагнув, і похолов…
Іду дорогою вигнання,
І по сліду моєму – кров.
Олександр Олесь

МАТИ СІЯЛА СОН...
Мати сіяла сон
під моїм під вікном,
А вродив соняшник.
І тепер: хоч буран,
хоч бур’ян чи туман,
А мені – сонячно.
Мати сіяла льон
під моїм під вікном,
А зійшло полотно.
І тепер: хоч яри,
хоч вітри крізь бори,
А я йду все одно.
Мати сіяла сніг,
щоб він м’яко – до ніг,
А вродило зілля.
І хоч січень січе,
а мені за плечем
Журавлі журавлять.

Пісенний клуб «Кобзар»

Пісня про матір
(СЛОВА БОРИСА ОЛІЙНИКА, МУЗИКА ІГОРЯ ПОКЛАДА)

Мати сіяла хміль,
щоб дівчат звідусіль
Станом я знаджував,
А вони, як на сміх, проминали усі,
Все ж одна – зважилась.
Мати вибрала льон.
І вино вже давно
Хмільно так хмелиться.
І з-під крил журавлиних
мені під вікно
Листопад стелиться.
Тільки квітом своїм
при моєму вікні
Не опав соняшник.
Я несу його в світ,
щоб не тільки мені,
Щоб і вам сонячно.
Борис Олійник

ВКЛОНИСЯ ЇЙ
Коли малим ти вперше став на ноги –
Яка ж то радість матері була!
Від тихої колиски до порога
Вона тебе за руку провела.
Вона прибігла стомлена з роботи,
І, може, сон їй очі замикав,
А дома – новий клопіт і турботи,
І довга низка непочатих справ.
І ти не знав, що терпли в неї руки,
Коли вона сідала до стола
І, затаївши біль в душі і муку,
Із батьком річ проникливу вела.
Вона писала: «Добре нам живеться,
Ти ж про одне, про перемогу дбай.
Уже синок наш бігає й сміється...
Скоріше окупантів добивай».
Вона усе тоді робити вміла,
Вона усе тоді робить могла,
Вона усім нам щедро уділила
І ласки, і сердечного тепла,
Їй не шкодуй синівської любові,
Її мозолі й зморшки – все шануй,
Вклонися їй, скажи привітне слово
І руки працьовиті поцілуй.
Навчись її всім серцем поважати
І берегти від злоби і наруг:
Радянська жінка – трудівниця, мати, –
Вона твій перший і надійний друг.
Їй по плечу, здається, світ підняти,
Їй справи по плечу – великі і малі,
Бо це ж вона, вона народу мати,
А значить – Мати правди на землі.
Василь Симоненко
Посіяла людям
літа свої літечка житом,
Прибрала планету,
послала стежкам споришу,
Навчила дітей,
як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко –
і тихо пішла за межу.
– Куди ж це ви, мамо?! –
сполохано кинулись діти.
– Куди ви, бабусю? –
онуки біжать до воріт.
– Та я недалечко...
де сонце лягає спочити.
Пора мені, діти...
А ви вже без мене ростіть.
– Та як же без вас ми?..
Та що ви намислили, мамо?
– А хто нас, бабусю,
у сон поведе по казках?
– А я вам лишаю
всі райдуги із журавлями,
І срібло на травах,
і золото на колосках.
– Не треба нам райдуг,
не треба нам срібла і злота,
Аби тільки ви
нас чекали завжди край воріт!
Та ми ж переробим
усю вашу вічну роботу, –
Лишайтесь, матусю.
Навіки лишайтесь. Не йдіть.
Вона посміхнулась,
красива і сива, як доля,
Змахнула рукою –
злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», –
і стала замисленим полем,
На цілу планету,
на всі покоління й віки.
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Гранітний смерч, і з брили моноліту.
Постав юнак з ясним чолом і зором
М. Луків
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З пером і стеком у руці
Митці України

Серед реєстрових козаків є багато знаних в Україні та за її межами митців. Серед найвідоміших —
отаман Вінницького обласного товариства УРК Микола Крижанівський. Пан Микола заслужений учитель
України, член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України,
він ще й знаний скульптор. Незважаючи на велику кількість справді заслужених регалій, пан Микола
персона дуже скромна, як кажуть в народі, людяна. Не любить хвалитися ні званнями, ні регаліями, ні
нагородами. Найважливіше для нього мистецтво, яке він із радістю дарує своїм землякам. За творчим
кредо він — художник, у людському вимірі — патріот.
Микола Крижанівський

в Ольгополі поблизу Одеси, Остапу
Бендеру на залізничному вокзалі в
Жмеринці та багато інших.
Особливе місце у творчості митця
займає Шевченкіана. У доробку
Миколи Крижанівського п’ять
робіт на цю тематику у МогилевіП о д і л ь с ь к о м у, Ж м е р и н ц і , Б а р і
(Франція), у селі Клембівка
Ямпільського району Вінницької
області та інші.

Пам’ятник Данилу Нечаю в Брацлаві

У його творчому доробку більше
п’ятдесяти монументальних
робіт на теренах України. Серед
них найвагоміші — скульптури з
національно-патріотичної тематики,
зокрема пам’ятник брацлавському
полковнику Данилу Нечаю у його
рідному Брацлаві, перший в Україні
пам’ятник соратнику Івана Мазепи,
останньому коменданту знищеного Батурина, полковнику Дмитру
Чечелю, скульптура «Трипільський
с в і т » п і д Ум а н е м , п а м ’ я т н и к
українській витинанці у МогилевіПодільському, перший у Європі
пам’ятник картоплі на території
інституту картоплярства Академії
наук України, козакам Ямпільської
республіки в селі Довжок на
Вінниччині, Олександрові Пушкіну

Пам’ятник Тарасові Шевченку
у Жмеринці

пройшов у його рідному селі Сліди
Могилів-Подільського району на
Вінниччині. Минулого року він
запросив до себе в гості художників

Наразі пан Микола під егідою
Українського Реєстрового Козацтва
займається організацією мистецького
козацького симпозіуму «Гайдамаки»,
присвяченому гайдамацькому рухові
т а й о г о в а т а ж к о в і І в а н у Го н т і .
Захід проходитиме за підтримки
Вінницької обласної ради, громади
села Гонтівка, інших громадських і
патріотичних організацій краю на
місці страти національного героя
України Івана Гонти у селі Гонтівка
Чернівецького району на Вінниччині.
У рамках симпозіуму проводитиметься козацький бойовий вишкіл за
участю бойового загону самооборони
Українського Реєстрового Козацтва.
«Я зараз живу ідеєю відтворення
славних козацьких полкових міст
Вінниччини і Брацлавщини. Адже
тут свого часу було шість козацьких
полків, десятки сотенних містечок і
сіл. Тому ідея полягає в тому, щоб при
в’їзді в кожен із цих населених пунктів
встановити пам’ятні знаки з написом.
Перший такий знак вже цього року
буде встановлено при в’їзді в село
Рахни Шаргородського району за
підтримки отамана Шаргородського
районного товариства УРК Григорія
Волохи та сільського отамана,
сільського голови Анатолія
Мендзюка.

Пам’ятник полковнику Чечелю
в Чечельнику

Пан Микола ініціатор і організатор
унікального міжнародного етномистецького симпозіуму «Мальована
хата», який уперше з великим успіхом

Експонат міжнародного культурологічного проекту «Мальована хата»,
що проходив у селі Сліди Могилів-Подільського району на Поділлі

Скульптор Микола Крижанівський за роботою
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з України, Молдови, Польщі, які
протягом кількох днів розмальовували стіни простих селянських
осель. Захід зібрав велику кількість
прихильників, а для земляків Миколи
Миколайовича став справжнім
святом.
Нещодавно побачила світ чергова
книга Миколи Крижанівського
«Черепки. Сільські новели», що вже
отримала схвальні відгуки. Саме за
неї автор отримав літературну премію
імені Михайла Стельмаха.
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

Нині козацький скульптор працює
над створенням скульптурно-монументального комплексу «Площа
поетів» у Ольгополі Чечельницького
району на Вінниччині, де
домінуючою фігурою буде Тарас
Шевченко на замовлення відомого
мецената, патріота України, директора агрофірми «Ольгопіль» Павла
Євгеновича Каленича.
Антін БОБИР,
журналіст
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