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Свято Покрови було введено у христи-
янство в 10 столітті і має під собою чи 
то легенду, чи то подію, що відбулася 
в Царгороді  (Константинополі). 
Місто було оточене чужинцями (за 
різними джерелами — то могли бути 
як давні руси (скити) на чолі з князем 
Аскольдом, так і агаряни (магоме-
тани — араби чи турки), і Божа Мати 
начебто покрила своїм омофором 
городян, які молилися на всенічній 
службі у Влахерській церкві.

Це побачив святий Андрій: пiд 
церковним склепінням з’явилася 
Пресвята Богородиця в оточенні ангелiв, 
пророкiв i апостолiв і накрила своїм 
омофором православних християн. Це 
було провістям перемоги. Так і сталося: 
невдовзі надійшли воїни-захисники й 
звільнили населення від нападників.

Тобто християнське свято Покрова 
святої Богородиці запроваджене у 
Візанті ї  на згадку про чудесне 
визволення Константинополя від 
нападників. Причому за церковним 
календарем це звичайне собі неве-
личке святце, присвячене, практично, 
незначній події.

Візантійський патріарх прого-
лосив (канонізував) «Свято Похвали 
Б о г о р о д и ц і » ,  я к а  « д о п о м о г л а 
візантійцям затопити скитів у Босфорі» 
(ще одне розходження — уже саме 
скитів). У п’яту суботу Великого 
посту, а це, як відомо, навесні, греки 
з акафістом хвалять «Покрову» за таке 
«покровительство».

Як бачимо, наведені джерела, 
засвідчують досить туманне, неодно-
значне, малозначиме та порівняно 
н е щ о д а в н є  п о х о д ж е н н я  с в я т а . 
Одночасно бачимо досить вузьку 
«спеціалізацію» християнського 
свята — порятунок від ворога.

Очевидно, цей сюжет і прислу-
жився тому, що для козаків свято 
Покрови було найбільшим і найзна-
чущим святом. Цього дня у козаків 
відбувалися вибори нового отамана. 
Козаки вірили, що свята Покрова 
охороняє їх, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю заступницею й 
покровителькою. На Запорожжі в 
козаків була церква святої Покрови. 
У козацькій думі про Самійла Кішку 
співається:

А срібло-золото 
на три частини паювали:

Первую часть брали,
 на церкви накладали,

На святого Межигорського Спаса,
На Терехтемировський монастир,
На святую Січовую Покрову давали —
Котрі давнім козацьким

 скарбом будували,
Щоб за їх, встаючи і лягаючи,
Милосердного Бога благали.
В і д о м и й  д о с л і д н и к  з в и ч а ї в 

українського народу Олекса Воропай 
п и с а в ,  щ о  п і с л я  з р у й н у в а н н я 
Запорозької Січі в 1775 році козаки, 
які пішли за Дунай на еміграцію, взяли 
з собою образ Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Вони настільки вірили в силу 
Покрови Пресвятої Богородиці і 
настільки щиро й урочисто відзначали 
свято Покрови, що впродовж століть в 
Українi воно набуло ще й козацького 
змісту та отримало другу назву — 
Козацька Покрова.

Козаки побудували багато одно-
йменних храмів та шанували ікони 
Покрови. Деякі покровські храми, 

переважно 18 століття, вціліли до 
нашого часу. Перлиною української 
арх ітектури можуть  вважатися 
Покровський собор Харкова, зведений 
у 1689 р. у стилі мішаного козацько-
московського бароко, та київська 
трибанна церква Покрови на Подолі, 
побудована в 1766 році видатним 
Григоровичем-Барським.

Українська Повстанська Армія 
(УПА), що постала під час Другої 
світової війни на землях Західної 
України як збройна сила проти 
г і т л е р і в с ь к о ї  й  б і л ь ш о в и ц ь к о ї 
о к у п а ц і ї  б а т ь к і в с ь к и х  з е м е л ь , 
теж обрала собі свято Покрови за 
День зброї, віддавшись під опіку 
святої Богородиці. Отже, сьогодні 
Покрова — це свято не тільки народне 
й релігійне, а ще й національне.

Із недавніх пір свято Покрови в 
Україні вiдзначається ще й як день 
українського козацтва, а нещодавно 
Президент України Петро Порошенко 
видав указ про відзначення 14 жовтня 
Дня захисника Вітчизни.

Прес-служба УРК

ПІД ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
Панорама села Рубанівське Васильківського району Дніпропетровської  області з храмом Покрови, де служить священик Василь Пишний
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може скласти істинне щастя людини, — 
бути корисним і мати спокійну совість 
      Л. Толстой 

НАКАЗ
№ 373/193  

від «06» жовтня 2014 р.
    Згідно рішення Ради Генеральної старшини ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво» щодо вдосконалення системи керування підрозділами Українського 
Реєстрового Козацтва, враховуючи значну завантаженість у громадській та 
політичній діяльності,

НАКАЗУЮ:
1. Звільнити з посади Наказного гетьмана Українського Реєстрового Козацтва 

в Західному регіоні України, Героя козацтва, маршала Українського Реєстрового 
Козацтва Кожана Володимира Дмитровича.

2. Враховуючи значну роботу щодо участі в укріпленні обороноздатності 
України, участь у боротьбі за її цілісність і незалежність, спонсорську діяльність 
щодо підтримки військових підрозділів, освітянських закладів, козаць-
ких осередків, окремих козаків і берегинь, а також велич душі, духовність, 
патріотизм, любов до людей і до Господа, присвоїти Герою козацтва КОЖАНУ 
ВОЛОДИМИРУ ДМИТРОВИЧУ найвище в Українському Реєстровому 
Козацтві звання «Почесний маршал Українського Реєстрового Козацтва».

3. У зв’язку з присвоєним званням «Почесний маршал Українського 
Реєстрового Козацтва», Герою козацтва Кожану Володимиру Дмитровичу стати 
на облік у Генеральному штабі Українського Реєстрового Козацтва.

4. З наказом ознайомити особистий склад Українського Реєстрового Козацтва 
через загальнонаціональну газету «Україна Козацька» та електронну пошту.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 373/191

від «05» жовтня 2014 р.
    Про призначення на посаду

З метою створення умов для ефективної роботи та вдосконалення структури 
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», керуючись Статутом Всеукраїнської 
громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво»,згідно рішення 
Генеральної Старшини Українського Реєстрового Козацтва від 05.10.2014 
року № 1 та на підставі пропозицій керівництва Івано-Франківського облас-
ного козацького товариства ВГО УРК і керівництва Черкаського обласного 
козацького товариства ВГО УРК,

НАКАЗУЮ:
1.�Призначити Героя козацтва, Радника Гетьмана УРК з питань 

організаційної роботи, генерала армії Українського Реєстрового Козацтва 
ГРИНІВА ВАСИЛЯ МИХАЙЛОВИЧА на посаду Генерального судді 
Українського Реєстрового Козацтва на термін до наступної чергової Великої 
Ради Українського Реєстрового Козацтва.

2. У зв'язку з призначенням на посаду Генерального судді Українського 
Реєстрового Козацтва генерала армії Українського Реєстрового Козацтва 
Гриніва Василя Михайловича, звільнити його з посади Радника Гетьмана 
УРК з питань організаційної роботи.

3. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронному реєстрі ВГО УРК.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

У структурі Українського Реєстрового Козацтва створено перший в Україні з 
історичних козацьких часів бойовий загін, який бойове хрещення отримав під час 
подій на Майдані в грудні 2013 — березні 2014 року. Із квітня цього року козаки 
й берегині пройшли перепідготовку на тренувальній базі Святошинського козаць-
кого полку ВГО УРК, після чого були направлені в зону активних дій АТО як рота 
спеціального призначення ім. Т. Г. Шевченка Українського Реєстрового Козацтва. 
Командиром бойової роти одноголосно обрано отамана Київського міського осередку 
УРК, полковника УРК Андрія Мойсеєнка, який під час бойових дій на Майдані 
отримав контузію, частково втратив зір і слух.

Рота особливого призначення УРК ім. Т. Г. Шевченка офіційно включена 
до складу прикордонних військ України як окремий козацький осередок 
під керівництвом наказного отамана. За допомогою обласних і закордонних 
організацій Українського Реєстрового Козацтва, спонсорів та волонтерів, рота 
спецпризначення оснащена бронежилетами, касками, окулярами, приладами 
нічного бачення, транспортом та їжею в достатній кількості, а головне, сучас-
ною зброєю, яку козаки здобули в боях. Враховуючи набутий бойовий досвід 
під час охорони Державного кордону в зоні АТО, а також досвід формування 
військово-козацьких підрозділів на патріотичній основі та на самофінансуванні, 
керівництво Українського Реєстрового Козацтва звернулося до Президента та 
уряду України з пропозицією створити в Україні практично безкоштовну для 
держави армію «Народна Козацька Гвардія» на зразок козацьких формувань 
історичних часів. У мирний час козаки займались господарством, а під час 
нападу ворогів зі зброєю захищали свій народ. Генеральний штаб ВГО УРК 
закликає керівництво та козаків і берегинь усіх козацьких патріотичних 
організацій України, усіх людей, яким не байдуже майбутнє України, вступати 
до роти спеціального призначення Українського Реєстрового Козацтва ім. 
Т. Г. Шевченка, пройти необхідну підготовку на козацькому полігоні під Києвом 
із подальшою відправкою на кордон в зону АТО. Для Українського козацтва 
настав час істини. Ми повинні довести всьому світу, що слова Державного 
Гімну України «І покажем, що ми браття козацького роду» не випадкові та 
мають реальне підтвердження й сьогодні.

Гетьман ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», 
професор, доктор богослов’я 

Анатолій ШЕВЧЕНКО

З інформацією про службу Україні козаків і берегинь УРК�можна ознайоми-
тися на сайті Українського Реєстрового Козацтва http://www.kozatstvo.net.
ua/�та сайті Київський козацький полк ім. Т. Шевченка (на youtube.com).

Офіційно

ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ УКРАЇНСЬКОГО 
РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА ДО КОЗАКІВ І БЕРЕГИНЬ 

УКРАЇНИ ТА ДО ЛЮДЕЙ КОЗАЦЬКОГО РОДУ

НАКАЗ
№ 373/194 

від «07» жовтня 2014 р.
Про призначення на посаду Наказного отамана Львівського обласного 
козацького товариства ВГО УРК
У зв’язку з невиконанням наказу Гетьмана УРК від 06.09.2014 року № 373/05 

про обрання отамана Львівського обласного козацького товариства (ЛОКТ) 
Українського Реєстрового Козацтва у продовж місяця (з 06.09.14 до 06.10.14),

НАКАЗУЮ:
1. Призначити начальника штабу Львівського обласного козацького товари-

ства ВГО УРК, підполковника Українського Реєстрового Козацтва Костишина 
Андрія Богдановича наказним отаманом Львівського обласного козацького 
товариства з 8 жовтня 2014 року.

2. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти підполковнику Українського 
Реєстрового Козацтва Костишину Андрію Богдановичу позачергове козацьке 
звання генерал-майор Українського Реєстрового Козацтва.

3. Наказному отаману Львівського обласного козацького товариства ВГО 
УРК, генерал-майору Українського Реєстрового Козацтва Костишину Андрію 
Богдановичу впорядкувати організаційну та фінансову діяльність ЛОКТ ВГО 
УРК згідно чинного Законодавства України, Статуту ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво», розпоряджень, наказів і положень: про присвоєння козацьких звань; 
про нагороди; про членські внески; про порядок реєстрації документів, що видані 
штабом Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК.

Узяти до уваги, що накази й розпорядження щодо призначення на 
посади, присвоєння козацьких звань та інші, що підписані керівництвом 
Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК і Західного Регіону 
є недійсними, якщо вони не зареєстровані в електронній базі Генерального 
штабу Українського Реєстрового Козацтва (для реєстрації накази необхідно 
надіслати на адресу Генерального штабу ВГО УРК: urk.ukraine@gmail.com).

4. Наказному отаману Львівського обласного козацького товариства ВГО 
УРК, генерал-майору Українського Реєстрового Козацтва Костишину Андрію 
Богдановичу у термін з 07.11.2014 року до 07.12.2014 року зібрати позачергову 
Раду Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК, на якій обрати 
отамана ЛОКТ ВГО УРК та запропонувати кандидатуру обраного отамана 
Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК для затвердження 
Гетьманом УРК.

5. З урахуванням ситуації, що склалася в ЛОКТ ВГО УРК, рішення Ради 
ЛОКТ ВГО УРК буде вважатися легітимним, якщо на Раді буде офіційно 
присутній один із членів Генеральної старшини Українського Реєстрового 
Козацтва або Генеральний інспектор Українського Реєстрового Козацтва, або 
Генеральний суддя Українського Реєстрового Козацтва.

6. Обласна Рада є повноважною, якщо на ній присутні не менш ніж 
2/3 обраних делегатів. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів 
(п. 4.8.2. Статуту ВГО УРК).

7. Наказ вступає в силу з моменту підписання.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

Вербалюка Юрія Федоровича – начальника штабу Житомирської обласної 
козацької організації ВГО УРК, отамана Житомирської міської козацької 
організації ВГО УРК, полковника УРК;

Гаврилюка Олександра Миколайовича – наказного отамана Черкаської 
обласної козацької організації ВГО УРК, полковника УРК; 

Карпенка Олександра Федоровича - Наказного гетьмана УРК з суспільно-
політичних питань, Голову Адміністрації Гетьмана УРК у Київському 
регіоні, генерала армії УРК;

Капленка Євгенія Анатолійовича - Голову Адміністрації Гетьмана УРК 
у Південному регіоні України, отамана Херсонської обласної козацької 
організації ВГО УРК, генерала армії УРК;

Пісковацького Юрія Георгійовича - Голову Адміністрації Гетьмана УРК 
у Східному регіоні України (Харківська, Полтавська, Сумська області), 
генерал-лейтенанта УРК;

Смачила Михайла Васильовича – Героя козацтва, Голову Адміністрації 
Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України, Головного отамана 
Івано-Франківської обласної козацької організації, генерал-полковника УРК;

Нефьодкіна Олександра Олексійовича – наказного члена Ради УРК, Героя 
козацтва, заступника Гетьмана УРК, Голову Адміністрації Гетьмана УРК 
у Східному регіоні України (Донецька, Луганська, Запорізька області), 
генерал-полковника УРК.

Гетьман УРК і Генеральний штаб УРК сподіваються на плідну співпрацю та 
на значну активізацію діяльності  всіх підрозділів Українського Реєстрового 
Козацтва на користь нашої Держави.

Гетьман УРК  Анатолій ШЕВЧЕНКО

Членам Ради Генеральної Старшини 
Українського Реєстрового Козацтва, 
обраним Великою Радою Українського Реєстрового 

Козацтва 6 вересня 2014 року у м. Київ
Гетьман та особовий склад Українського Реєстрового Козацтва щиро 

вітають членів Ради Генеральної Старшини (вищий орган керування 
діяльністю Українського Реєстрового Козацтва між Великими Радами УРК) 
з обранням і високою довірою козацького братства:
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твоє зерно лишиться незмеленим 
      В. Брюгген 

НАКАЗ
№ 373/187 

від «26» вересня 2014 р.
   Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання

    Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального 
штабу ВГО УРК, 

НАКАЗУЮ:
1. Призначити отамана Київського міського козацького товариства ВГО�УРК, 

полковника Українського Реєстрового Козацтва МОЙСЕЄНКА АНДРІЯ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА на посаду Радника Гетьмана УРК з питань військової підготовки 
особового складу ВГО УРК.

2. Звільнити полковника Українського Реєстрового Козацтва МОЙСЕЄНКА 
АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА з посади отамана Київського міського козацького 
товариства ВГО УРК у зв`язку з призначенням на іншу посаду.

3. Дозволити полковнику Українського Реєстрового Козацтва МОЙСЕЄНКУ 
АНДРІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ одночасно обіймати посади Радника Гетьмана УРК 
з питань військової підготовки особового складу ВГО УРК та отамана Козацької 
роти спецпризначення Київського козацького полку ім. Тараса Шевченка ВГО УРК.

4. Присвоїти Раднику Гетьмана УРК з питань військової підготовки особового 
складу ВГО УРК, отаману Козацької роти спецпризначення Київського козацького 
полку ім. Тараса Шевченка ВГО УРК, полковнику Українського Реєстрового Козацтва 
МОЙСЕЄНКУ АНДРІЮ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ чергове козацьке звання «генерал-
майор Українського Реєстрового Козацтва».

4. Наказ набуває чинності після опублікування його в загально-національній газеті 
«Україна козацька» або на офіційному сайті Українського Реєстрового Козацтва. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 373/188 

від «26» вересня 2014 р.
    Про присвоєння козацького військового звання

Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального 
штабу ВГО УРК та згідно подання отамана Київського міського козацького товариства 
ВГО УРК, генерал-лейтенанта Українського Реєстрового Козацтва Пазюка Володимира 
Миколайовича,

НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти  козакам Київського міського козацького товариства ВГО УРК чергові 

козацькі звання:
- полковнику Українського Реєстрового Козацтва ТІМОШЕНКУ МИКОЛІ 

МАТВІЙОВИЧУ – звання «генерал-майор Українського Реєстрового Козацтва»; 
- підполковнику Українського Реєстрового Козацтва ЦОБКУ МИКОЛІ 

МИХАЙЛОВИЧУ – звання «полковник Українського Реєстрового Козацтва»;
- підполковнику Українського Реєстрового Козацтва ЦОБКУ ВОЛОДИМИРУ 

МИХАЙЛОВИЧУ – звання «полковник Українського Реєстрового Козацтва».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 185   

від « 25 » вересня 2014 р.
     Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання
    Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням 
Генерального штабу ВГО УРК,

НАКАЗУЮ:
1. Призначити наказного отамана Черкаської обласної козацької 

організації ВГО УРК, полковника Українського Реєстрового Козацтва 
ГАВРИЛЮКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА на посаду Радника 
Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва з юридичних питань. 

2. Дозволити Раднику Гетьмана УРК з юридичних питань, 
полковнику Українського Реєстрового Козацтва ГАВРИЛЮКУ 
ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ обіймати обидві посади.

3. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти Раднику Гетьмана 
УРК з юридичних питань, наказному отаману Черкаської обласної 
козацької організації ВГО УРК, полковнику Українського Реєстрового 
Козацтва ГАВРИЛЮКУ ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ чергове 
козацьке звання «генерал-майор УРК». 

4. Наказ набуває чинності після опублікування його в загально- 
національній газеті «Україна козацька» або на офіційному сайті 
Українського Реєстрового Козацтва. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 373/186

від «26» вересня 2014 р.
    Про призначення на посаду

Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішен-
ням Генерального штабу ВГО УРК,

НАКАЗУЮ:
1. Призначити Заступника Гетьмана УРК з питань організаційної 

роботи, генерал-лейтенанта Українського Реєстрового Козацтва 
ПАЗЮКА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА на посаду отамана 
Київського міського козацького товариства ВГО УРК.

2. Дозволити генерал-лейтенанту Українського Реєстрового Козацтва 
ПАЗЮКУ ВОЛОДИМИРУ МИКОЛАЙОВИЧУ одночасно обіймати 
посади Заступника Гетьмана УРК з питань організаційної роботи та 
отамана Київського міського козацького товариства ВГО УРК.

3. Отаману Київського міського козацького товариства ВГО УРК, 
генерал-лейтенанту Українського Реєстрового Козацтва ПАЗЮКУ 
ВОЛОДИМИРУ МИКОЛАЙОВИЧУ сформувати офіційний реєстр 
Київського міського козацького товариства ВГО УРК, розробити план 
роботи до кінця 2014 року та подати ці документи до Генерального штабу 
ВГО УРК до 25.11.2014 року. 

4. Наказ набуває чинності після публікації його в загально-націо-
нальній газеті «Україна козацька» або на офіційному сайті Українського 
Реєстрового Козацтва. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 373/183   

від «24» вересня 2014 р.
Про прийняття до лав УРК, призначення на посаду та присвоєння звання 

    Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням 
Генерального штабу ВГО УРК та згідно подання Радника Гетьмана УРК 
з питань наукової діяльності, підполковника Українського Реєстрового 
Козацтва Сосницького Олександра Васильовича,

НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Українського Реєстрового Козацтва МАЦЬКА 

ІГОРЯ ФЕДОРОВИЧА.
2. Створити Бердянське міське козацьке товариство ВГО «Українське 

Реєстрове Козацтво».
3. Призначити козака Українського Реєстрового Козацтва МАЦЬКА 

ІГОРЯ ФЕДОРОВИЧА на посаду отамана Бердянського міського 
козацького товариства ВГО УРК. 

4. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти отаману Бердянського 
міського козацького товариства ВГО УРК МАЦЬКУ ІГОРЮ 
ФЕДОРОВИЧУ козацьке звання «полковник Українського Реєстрового 
Козацтва». 

5. Отаману Бердянського міського козацького товариства ВГО УРК, 
полковнику Українського Реєстрового Козацтва МАЦЬКУ ІГОРЮ 
ФЕДОРОВИЧУ зареєструвати Бердянське міське козацьке товариство 
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» згідно Статуту ВГО УРК, сфор-
мувати офіційний реєстр Бердянського міського козацького товариства 
ВГО УРК, провести презентацію товариства, розробити план роботи 
товариства та подати ці документи до Генерального штабу ВГО УРК 
(термін виконання 01.11.2014 року). 

6. Наказ набуває чинності після опублікування його в загально-
національній газеті «Україна козацька» або на офіційному сайті ВГО УРК. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 177 

від «05» вересня 2014 р.
    Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання

Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального 
штабу ВГО УРК,

НАКАЗУЮ:
1. Призначити полковника Українського Реєстрового Козацтва ТУСТАНОВСЬКОГО 

МИКОЛУ МИРОНОВИЧА на посаду Радника Гетьмана Українського Реєстрового 
Козацтва з економічних питань. 

2. Присвоїти Раднику Гетьмана УРК з економічних питань ТУСТАНОВСЬКОМУ 
МИКОЛІ МИРОНОВИЧУ чергове козацьке звання «генерал-майор Українського 
Реєстрового Козацтва». 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 169

від «02» вересня 2014 р.
    Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання

Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального 
штабу ВГО УРК,

НАКАЗУЮ:
11. Призначити радника Представника Гетьмана УРК в Західному регіоні з між-

конфесійних питань, генерал-лейтенанта Українського Реєстрового Козацтва 
САРАТОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА на посаду Радника Гетьмана 
Українського Реєстрового Козацтва з екологічних питань. 

2. Присвоїти Раднику Гетьмана УРК з екологічних питань САРАТОВСЬКОМУ 
ВОЛОДИМИРУ ВІКТОРОВИЧУ чергове козацьке звання  «генерал-полковник 
Українського Реєстрового Козацтва». 

3. Посаду «радника Представника Гетьмана УРК в Західному регіоні з міжконфесійних 
питань» ліквідувати. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  А. І.ШЕВЧЕНКО
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Небувале єднання суспіль-
ства в часи важких випробувань 
і сплеск патріотизму на Сході 
та Півдні ставлять хрест на 
перспективах розколу України. 
Попри трагізм останніх дев'яти 
місяців, болісні людські та 
територіальні втрати, країна 
й суспільство семимильними 
кроками  йдуть вперед, надолу-
жуючи втрачене за попередні 
23 роки. Саме зараз відбува-
ється розрив пуповини, що 
міцно тримала нас у радян-
ському минулому. Розпочалося 
будівництво нової України, до 
якого долучилося і козацтво. 

У  н а ш  ч а с  е с т а ф е т у 
Лисянського козацького 
полку, що виник під час наці-
онально-визвольної війни під 
проводом нашого земляка 
Богдана Хмельницького та епі-
зодично існував у 1648-1649, 
1651, 1652, 1657, 1664, 1665, 
1674 роках, а першим керма-
ничем якого був легендарний 
полковник М. Кривоніс, гідно 
несе Лисянський козаць-
к и й  п о л к  Ч е р к а с ь к о г о 
обласного козацького това-
риства ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво», у лавах 
якого налічується понад 120 
козаків та берегинь. Очолює 
козацький підрозділ ота-
ман,  підполковник УРК 
В.П.�Колодяжний. 

Захист України сьогодні є 
головним завданням кож-
ного патріота нашої держави. 
Кожен козак, сам особисто, з 
колегами по роботі, друзями 
працює над тим, як убезпе-
чити від куль наших воїнів, що 
захищають Україну від агресії 
на Сході. Так колектив суд-
дів Київського апеляційного 
господарського суду, Голова 
Звенигородської спілки вете-
ранів війни в Афганістані О.Л. 
Бойко та  козаки Лисянського 
п о л к у  У Р К  О л е к с а н д р 
Гаврилюк і Олег Ганжа зібрали 

кошти і придбали десять 
захисних шоломів із кевларо-
вої сталі на суму 20 650 грн та 
передали їх до Навчального 
центру Державної прикор-
донної служби України. Ця 
співпраця продовжилася і 
в липні-серпні, коли було 
зібрано та передано для 
придбання необхідного вій-
ськового спорядження ще 109 
400 грн.  

П і д т р и м у ю ч и  н а ц і о -
н а л ь н и й  д у х  у к р а ї н ц і в , 
приватний підприємець, пол-
ковий осавул, майор УРК 
Олександр Мовчан розма-
лював автівку-молоковоз у 
жовто-блакитні кольори та 
зобразив на ній тризуб. Тепер 
цей автомобіль можна поба-
чити не тільки на території 
Лисянського, але й сусідніх 
районів. Пан Олександр і 
надалі  приймає від людей 
гуманітарну допомогу та 
доставляє її  для військо-
вих у зону АТО. Зокрема, на 
зібрані від населення кошти 
козаки Олександр Мовчан 

та О.В. �Хоменко придбали й 
передали лисянським ново-
бранцям С.П. Верещаці та 
С.�Орлову на Яворівський 
п о л і г о н  З С У  в і й с ь к о в у 
амуніцію: однострої, рюкзак, 
бронежилет, каску та про-
дукти. Щоб знали, що у наших 
воїнів завжди є надійний тил. 
Ми віримо й спільно боре-
мося за нашу перемогу.

У середині серпня козаками 
Лисянського полку ЧОКТ 
ВГО УРК на чолі з підполков-
ником УРК В.П. Колодяжним, 
за ініціативи полковника 
УРК Олександра Гаврилюка 
на теренах Лисянщини та 
Звенигородщини була прове-
дена акція «За волю України!», 
приурочена до 23 річниці 
незалежності України та вша-
нуванню  героїв усіх епох, які 
віддали життя за незалежність 
нашої держави, а також  під-
тримки тих козаків-воїнів, 
які сьогодні зі зброєю в руках 
захищають цілісність і сувере-
нітет країни на сході України. 

А к ц і я  р о з п о ч а л а с я 
з і  с п і л ь н о ї  м о л и т в и  т а 
підняття козацького пра-
пора в  родинному маєтку 
Хмельницьких – Монастирку. 
Там до пам’ятного хреста на 
честь Михайла й Богдана 
Хмельницьких реєстровці 
п о к л а л и  к в і т и ,  а  п о т і м 
козаки та гості з різних регі-
онів України ознайомилися 
з експозицією Лисянського 

районного державного істо-
ричного музею, де їм провела 
цікаву екскурсію його дирек-
тор В.С. Діженко. Згодом 
на площі Миру в Лисянці 
після короткого мітингу на 
підтримку незалежності, 
соборності та суверенітету 
України, що його провів 
Олександр Гаврилюк, було 
відкрито стелу «За волю 

України!». Її було виготовлено 
завдяки зусиллям Олександра 
Га в р и л ю к а ,  М и х а й л а 
Ковтуненка, П. Недужого, 
О. Оніщенка, П. Милокоста, 
О л е к с а н д р а  М о в ч а н а , 
О. Хоменка, О. Ткача, М. 
Вербіцького, М. Труша та 
Валентини Войцехівської. 
Авторами пам’ятної стели, на 
якій зображені полковник М. 
Кривонос, символи України та 
прапор Лисянського козаць-
кого полку 1648 року є козаки 
Олег Ганжа та Олександр 
Гаврилюк.

Після освячення пам’ятної 
стели настоятелем Лисянської 
церкви Святої Покрови УПЦ 
КП отцем Романом, козацтво 
та громадськість відправилися 
до меморіалу козаку-бан-
дуристу Антону Огійовичу 
Митяю в село Стара Буда 
Звенигородського району, 
щоб віддати шану незлам-
ному борцю за волю України.  
Там відбулася громадська 
панахида, мітинг-реквієм, 
що його провів полковник 

УРК Олександр Гаврилюк. До 
громади звернувся сільський 
голова М. Танцюра та поетеса 
Зоя Ружин, а кобзар, заслу-
жений артист України Тарас 
Силенко заспівав присутнім 
кілька історичних повстан-
ських дум. 

Потім козацька делегація, 
близько сотні чоловік, напра-
вилася в рідне село Тараса 

Шевченка – Шевченкове, 
де в храмі Івана Богослова 
отець Богдан провів моле-
бень за Україну та воїнів, 
які відстоюють її цілісність 
і державність. Тоді ж від-
булася й посвята в реєстрові 
козаки, що її провели герой 
УРК, генерал-лейтенант 
У Р К  В а с и л ь  В о в ч е н к о , 
о т а м а н  Л и с я н с ь к о г о 
полку, підполковник УРК 
В.П.�Колодяжний та пол-
ковн и к  У Р К  О л е к с а н д р 
Га в р и л ю к .  Л а в и  п о л к у 
поповнило 20 козаків і бере-
гинь із Ужгорода, Таращі, 
Медвина, Моринець та Луки. 
Найбільш знаковим попо-
вненням для козацьких лав 
стало посвячення молод-
шого сержанта ДПСУ О.Г. 
Хамка, який захищав кордон 
України в зоні АТО. Козаком 
Лисянського полку УРК 
також став відомий науковець 
у галузі медичної реабілітації, 
кандидат медичних наук, 
доцент Ужгородського наці-
онального університету Ф.Г. 
Ф і л а к .  Н о в о п о с в я ч е н и х 
козаків привітала козацька 
старшина, а також поетеса Зоя 
Ружин, письменник, лауреат 
Шевченківської премії Василь 
Шкляр і бандурист Тарас 
Силенко. Для вшанування 
пам’яті геніального поета та 
художника, пророка укра-
їнської нації Т.Г.�Шевченка 
козацька делегація разом із 
громадою поклали квіти до 
пам’ятника пророка та на 
могилу його матері, Катерини. 
А потім на центральному 
майдані селища товариство 
слухало виступи народного 
декламатора Олександра 
Ліщенка та пісні на вірші Зої 
Ружин.

Цими ж днями на батьків-
щині Тараса Шевченка, у селі 
Моринці Звенигородського 
району,  відбувся перший 
Усеукраїнський фестиваль «Шe 
Fest», приурочений 200-й річ-
ниці від дня народження Тараса 
Шевченка. Серед його органі-
заторів – козаки Моринської 
сотні УРК Олег Мамай, В. 
Суржко та П. Милокост. У 
програмі фестивалю звучали 
музичні твори, працювала 
просвітницька галявина, 
відбувалися мистецькі пер-
форменси, майстер-класи, 
т е а т р а л ь н і  п о с т а н о в к и , 
демонструвалися фільми про 
Тараса Шевченка. Була орга-
нізована й програма для дітей, 
а також українські народні 
танці, ярмарок, екскурсії. 
Для відпочинку на території 
було облаштоване козацьке 
наметове містечко. Гідно 

Доброчинство вимірюється не величиною,
а доброю волею, якою породжене

Сенека

В осередках УРК

Сьогодні українці є прикладом для всього світу. Драматична тримісячна зимова революція 
«Національної гідності» із вигнанням банди Януковича й нинішня жертовність роблять українців 
нацією, що має все необхідне для побудови успішної держави. В українському суспільстві 
з’явилася критична маса, що більше не терпітиме диктаторів та неефективних керманичів. 
Таким буде дедалі важче приходити до влади і затримуватися там. Українці добре усвідомили, 
що Росія є і завжди була нашим зовнішнім ворогом. Десятки тисяч людських доль проходять 
крізь розв’язану Путіним війну на Донбасі, а сотні тисяч патріотів готові взятися до зброї в разі 
масштабного вторгнення «братнього народу» з Російської Федерації.  

Реєстрові козаки Черкащини біля стели «За волю України», 
присвяченої легендарному полковнику Лисянського полку 
Максиму Кривоносу в Лисянці 

За волю України !

Козаки Черкащини – славні нащадки Тараса Григоровича Шевченка

Начальник Навчального 
центру�«Оршанець» 
полковник Ігор Павлов 
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представив свій Лисянський 
полк УРК гончар, старший 
лейтенант УРК Костянтин 
Пустільник, який відроджує 
традиційне козацьке ремесло. 
Він  залюбки проводить май-
стер-класи, демонструє свої 
роботи на культурно-освітніх 
заходах у Лисянці, Моринцях, 
Черкасах, Каневі та Києві. А 
виручені від продажу гончар-
них виробів кошти пішли на 
оснащення батальйону ЗСУ 
«Черкаси».

Завітало козацьке това-
риство в  історичне село 
Шампань, де завдяки бра-
там-козакам Олегу та Руслану 
Бойкам діє музей військо-
патріотичного виховання. 
Від початку військових дій 
на Сході він став одним із 
головних центрів волонтер-
ського руху допомоги воїнам 
АТО на Черкащині, і козаки 
Лисянського козацького 
полку УРК уже тривалий 
час взаємодіють із ним. Гості 
ознайомилися з експозицією 
музею, побачили, як готується 
та оновлюється техніка для 

підсилення військових підроз-
ділів, що беруть участь в АТО, 
збирається матеріальна допо-
мога. Завершенням заходу 
стала запашна козацька каша 
та збір коштів від козаків-реє-
стровців у сумі 16 500 грн для 
козаків-воїнів, які на чолі з 
отаманом Василем Вовченком 
зі зброєю в руках захищають 
кордони Української дер-
жави. На ці кошти козаки 
придбали 10 бронежилетів, 

за що дякували своїм лисян-
ським побратимам. Проте 
навіть спорядження не допо-
могло уникнути поранень. 
Декілька козаків під час 
артилерійського обстрілу 
отримали поранення, у тому 
числі й отаман. Та не зважа-
ючи на це, вже через кілька 
днів, очолюваний отаманом 
Вовченком, козацький під-
розділ знову став на охорону 
державного кордону в районі 
м. Могилів-Подільського, 

де є небезпека військового 
в т о р г н е н н я  р о с і й с ь к и х 
військ з боку Придністров’я.  
Сьогодні в рядах ЗСУ, НГУ 
та ДПСУ в зоні АТО захища-
ють Батьківщину 25 козаків 
Черкаського обласного това-
риства УРК, що з часу його 
заснування очолює гене-
рал-лейтенант УРК Борис 
Марченко. Козацька кров, 
яка знову вибухнула в наших 
жилах, переможе!

Нині наша армія твориться 
«знизу» – добровольцями 
та їхніми добрими духами – 
волонтерами. Якби не вони, 

ми б уже програли війну. 
Воля цих людей, служити чи 
померти за Україну, є незлам-
ною, а тому український народ  
непереможний. 

Олесь МИКОЛЕНКО, 
власний кореспондент «УК»,

смт Лисянка,
Черкаської області

Фото прес-служби 
Черкаського обласного 

товариства УРК

Світ належить тим, хто вміє хотіти 
Д. Донцов

Гордість УРК

Реєстрові козаки Лисянщини вшановують пам'ять героя-кобзаря 
Антона Митяя на його могилі в селі Стара Буда Звенигородського 
району Черкаської області 

Козаки Лисянського полку УРК передали захисні каски
 та інше військове спорядження учасникам АТО

Минулого літа пан Віктор 
став ініціатором та організа-
тором кількох благодійних 
акцій, спрямованих на допо-
могу  д ітям із  соціально 
незахищених сімей. Зокрема, 
він та його козацькі побратими 
надавали допомогу діткам, які 
влітку цього року відпочивали 
в дитячому спортивно-оздо-
ровчому таборі «Росинка», 
розташованому у мальовни-
чому куточку поблизу села 
Зіболки Жовківського району 
на Львівщині. Варто зазна-
чити, що вже багато років 
цей один із кращих літніх 
дитячих оздоровчих таборів 
очолює відома в краї людина, 
полковник Українського 
Реєстрового Козацтва Лука 
Павлюк.

Так завдяки реєстровим 
козакам у червні та серпні 
маленькі вихованці «Росинки» 
не лише кілька разів відві-
дали боулінг-клуб у місті 
Львів, але й мали можли-
вість позмагатися особисто із 
відомим чемпіоном Віктором 
Панилом.

Як справжній педагог, 
пан Віктор спершу провів 
майстер-клас для діток та їхніх 
наставників, на якому розпо-
вів про нюанси гри, а також 
відкрив деякі секрети успіху. 
«Аби перемагати, слід багато 
працювати над собою та вміти 
концентрувати увагу», — наго-
лосив досвідчений спортсмен. 
Дітлахи, яким пощастило 
поспілкуватися із чемпіо-
ном та кілька годин провести 
за захоплюючою грою на 

професійних доріжках зі 
справжніми кеглями, дізна-
лися для себе чимало нового 
та цікавого не лише у галузі 
боулінгу.

Найбільше юним росин-
чатам сподобалися змагання 
між командами, де кожен із 
колективу міг спробувати свої 
сили та проявити найкращі 
якості. Кілька діток, неочіку-
вано навіть для себе, показали 
досить пристойні результати. 
«Ось так ми й відкриваємо 
нові таланти. Упевнений, що з 
числа цих хлопчиків і дівчаток 
хтось уже загорівся цим пре-
красним видом спорту, а дехто 
невдовзі досягне хороших 
спортивних результатів», — 
підсумував із задоволенням 
Віктор Панило.

Після зливи позитивних 
емоцій від спортивних змагань 
на діток чекали ще сюрпризи. 
Організатор подбав і про те, 
щоб малюки не залишилися 
без солодких подарунків. У 
кав’ярні боулінг-клубу учас-
н и к і в  б л а г о д і й н о ї  а к ц і ї 
організатори почастували 
смачними морозивом, тістеч-
ками та соком. А на останок, 
для всіх вихованців дитячого 
оздоровчого табору «Росинка» 
пан Віктор передав кілька 
ящиків із солодощами, що їх 
маленькі росинчата повезли 
своїм товаришам у табір.

На відкриття третьої заключ-
ної зміни пан Віктор разом із 
товаришами привіз до табору 
кілька десятків футболок для 
занять спортом та шкарпеток. 
За погодженням із козацькою 

старшиною Львівського облас-
ного товариства УРК футболки 
були оздоблені логотипами 
«Росинки» та ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво».

Нещодавно я стала свідком ще 
одної благодійної акції від пана 
Віктора, що виникла майже 
експромтом. У залі Львівського 
залізничного вокзалу він помі-
тив маленьку дівчинку, яка 
самотньо сиділа на інвалідному 
візочку. Підійшовши до неї, 
помітив у її очах благальний 
вогник і щиру посмішку. Як 
з’ясувалося, дівчинка хворіє 
на ДЦП і не може самостійно 
рухатися. Знайшовши її маму 
та дізнавшись, що вони пряму-
ють зі Львова до Одеси, Віктор 
одразу зв’язався телефоном 
зі своїм одеським другом і 

домовився про те, що по при-
буттю родини до Південної 
Пальміри там організують для 
дівчинки кілька безкоштовних 
сеансів реабілітації у місце-
вому дельфінарії. Ось такий 
він, реєстровий козак Віктор 
Панило, позитивний, дієвий, 
конкретний.

« Н а д з в и ч а й н о  п р и -
ємно побачити в очах діток 
радість і щастя, а ми, дорослі, 
навзаєм отримуємо вдячні 
дитячі погляди та щирі, лас-
каві усмішки. Заради цього 
варто жити й працювати», — 
говорить реєстровий козак зі 
Львівщини Віктор Панило.

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,

м. Львів
Фото Дмитра Григоренка

Щ и р а  ус м і ш к а  з а в ж д и 
прикрашає його обличчя. 
Він рішучий, активний, ціле-
с п р я м о в а н и й  і  в о д н о ч а с 
дружелюбний, комунікабельний 
та надзвичайно привітний, хви-
лею позитиву огортає своїх 
співрозмовників. Попри всі свої 
високі козацькі та спортивні 
регалії (чемпіон і володар 
Кубка Львівської області з 
боулінгу), він надзвичайно 
добра та чуйна людина. Творити 
добро людям — життєве кредо 
генерал-майора Українського 
Реєстрового Козацтва Віктора 
Панила.

НАМ ТРЕБА ЖИТИ ДЛЯ ДОБРА!

Реєстровий козак Віктор Панило – маленькій  дівчинці-інваліду
 у залі Львівського залізничного вокзалу: «Все буде добре!»

Третя зміна дитячого оздоровчого табору «Росинка» у залі боулінг-клубу міста Львова
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Із міліона свинопасів…
Т. Шевченко

А н д р і й  М о й с е є н к о  — 
командир козацької  роти 
спеціального призначення 
ім. Т. Шевченка Українського 
Реєстрового Козацтва, полков-
ник Українського Реєстрового 
Козацтва. Організував тре-
нувально-підготовчу базу 
добровольців Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а . 
Організував та підготував 
перший і єдиний в Україні боєз-
датний козацький підрозділ із 
високим військово-моральним 
рівнем підготовки, забезпечений 
технічною базою та сучас-
ним військовим спорядженням. 
У травні звернувся з листом 
до керівника Державної при-
кордонної служби України з 
пропозицією залучити підроз-
діл Українського Реєстрового 
К о з а ц т в а  д о  о х о р о н и 
Державного кордону України.

За участь у бойових діях 
на Майдані нагороджений 
відзнаками УРК «Бронзовий 
козацький хрест» III ступеня 
та золотою зіркою «Герой 
козацтва».

Ук р а ї н с ь к і  р е є с т р о в ц і , 
які створили роту спеціаль-
ного призначення ім. Тараса 
Ш е в ч е н к а  Ук р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Козацтва брали 
участь у військових діях у 
зоні  АТО, зокрема в охо-
роні  Державного кордону 
України на ділянці Донецького 
прикордонного загону, від-
ділу прикордонної служби 
«Новоазовськ». Козаки муж-
ньо та фахово виконували свій 
обов’язок на кордоні, дехто з 
них отримав контузії різного 
ступеня тяжкості, прикри-
ваючи евакуацію особового 
складу застави, мужньо пере-
шкоджали прориву російської 
військової техніки та живої 
сили ворога з боку росій-
сько-українського кордону. 
Найхоробріших із реєстровців 
представлено до високих дер-
жавних нагород.

Після планової  ротації, 
коли бійці роти спеціального 
призначення ім. Т. Шевченка 
після лікування та реабі-
літації  прибули до рідних 
домівок, наш кореспондент 
зустрівся із їхнім командиром, 
отаманом Київського місь-
кого товариства УРК Андрієм 
Мойсеєнком і провів із ним 
розмову.

Р і ш е н н я  п р о  н е с е н н я 
служби козаками на східному 
кордоні не було спонтанним. 
Свої наміри та дії ми пого-
дили ще в Києві з Донецьким 
прикордонним загоном та зі 
Східним регіональним заго-
ном Держприкордонслужби. 
Основним своїм завдан-
ням вважав навчити чинити 
опір людей, які морально 
до цього не були готові. І ті, 
хто пройшов Майдан, своїм 
прикладом мали показати 
навіть  прикордонникам, 
зразки стійкості та відваги. 
Окрім нас, там перебували ще 
кілька підрозділів, що при-
були для підсилення кордону 
з Росією. Ми ж несли службу 
як окремий підрозділ, що 
представляв ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво». На 
підтвердження цього маємо 
офіційний документ, вида-
ний Держприкордонслужбою 
України.

Спочатку ми створювали 
роту, як роту добровольців. 
Хлопці пройшли військовий 

вишкіл у нами ж організова-
ному військовому таборі під 
Києвом під керівництвом 
досвідчених спеціалістів. 
Проте брали до підрозділу не 
всіх, кожен із козаків прой-
шов через ретельний відбір. У 
козацькій спецроті є досвід-
чені воїни, які  пройшли 
Афганістан, Анголу, фахівці з 
побудови бліндажів, медпра-
цівники тощо. І те завдання, 
яке ми перед собою ставили 
до від’їзду ще в Києві, ми 
виконали.

По прибуттю в Донецький 
прикордонний загін нашій 
козацькій роті було визначено 
місце несення служби — про-
пускний пункт «Новоазовськ», 

що приблизно 45 кілометрів від 
Маріуполя і 15 кілометрів від 
міста Новоазовськ. Прибули 
на місце дислокації всередині 
липня і, виконавши постав-
лене перед нами завдання, 
відбули по ротації у кінці 
серпня до Києва. Дякуючи 
самоорганізації та вишколу, 
на щастя, убитих серед наших 
козаків немає, проте кілька 
чоловік отримали контузії різ-
ного характеру, в тому числі і я.

У лавах Донецького прикор-
донного загону несли службу 
34 представники Українського 
Реєстрового Козацтва.

На війні як на війні. Тому по 
приїзду в прикордонний загін 
ми були готові до спартанських 

умов життя. Спочатку спали 
прямо на підлозі, на матрацах. 
Такі розкоші, як, скажімо, 
подушка чи ковдра на війні 
відсутні. Згодом звільнився 
намет батальйону теробо-
рони «Дніпро», і наші козаки 
розташувалися в ньому. Там 
були ліжка, спали на матра-
цах, укрившись спальними 
мішками…

Хочу зауважити, що будь-
який підрозділ, виїжджаючи 
в зону бойових дій, має бути 
повністю забезпечений усім 
необхідним спорядженням. 
Наприклад, солдати Збройних 

Сил України бігають по мага-
зинах і купують усе самі. Ми ж 
провели колосальну роботу ще 
до виїзду з табору. Наші вояки, 
які відрізнялися від інших 

шевронами Українського 
Реєстрового Козацтва, мали 
все необхідне спорядження, 
що дуже важливо для ведення 
бойових дій.

Одразу по приїзду ми були 
поставлені на довольство у 
частині, кожен реєстровець 
отримав бойовий жетон із осо-
бистим номером. Дисципліна, 
витримка, професійне і від-
повідальне ставлення до 
обов’язків в умовах війни — все 
це було притаманне реєстров-
цям нашої роти.

До речі, у нашому козаць-
кому підрозділі на рівні з 
чоловіками воювала 21-річна 
студентка Київського наці-
о н а л ь н о г о  у н і в е р с и т е т у 

Козацька застава

РЕЄСТРОВЦІ
НА ОХОРОНІ 

КОРДОНУ
Мирослава Сергійчук, яка 
хоробро проявила себе ще на 
київському Майдані, вино-
сячи з-під вогню поранених. 
Під час служби на пункті про-

пуску, знаходячись у складі 
наряду козаків, уночі першою 
виявила мінометний залп із 
боку ворога й підняла три-
вогу. Під час артилерійського 
обстрілу виконувала завдання 
із забезпечення підрозділу 
зв’язком.

У зв’язку з загальновідо-
мими подіями 22–25 серпня 
пункт пропуску «Новоазовськ» 
знаходиться під юрисдикцією 
Російської Федерації. Нашим 
військам довелося також зали-
шити й однойменне місто та 
відступити під Маріуполь.

Н а ш і  в о ї н и - к о з а к и 
несли службу на кордоні з 
Російською Федерацією, а 
козацький намет стояв за 

якихось 40 метрів від лінії 
кордону. До обов’язків реє-
стровців входило несення 
служби в нарядах, секретах, 
автономних нарядах, охо-
рона внутрішнього периметру 
тощо. На 23 липня реєстровці 
охороняли кордон по всьому 
периметру застави. Із 4-х при-
кордонних постів, три були 
козацькими. Службу в наря-
дах та секретах несли разом 
із прикордонниками, охоро-
няли кордон вночі, тобто в 
найнебезпечніший час. При 
виявленні супротивника, 
наряд чи секрет, не видаючи 
себе, передавав інформацію 
на заставу. Потім на вказане 
місце виїжджала резервна 
група, до якої також входили 
реєстрові козаки, і знищувала 
противника. Уже з перших 
днів служби на кордоні наші 
бійці потрапляли під обстріли 
з мінометів і автоматичної 
зброї. Однак швидко осво-
їлися у фронтових умовах, 
адже всі пройшли щеплення 
Майданом, а дехто встиг 
понюхати солдатського пороху 
в боях під Донецьком.

І коли 23 серпня регулярні 
російські війська вже сто-
яли вздовж нашого кордону, 
наш козацький підрозділ 
залишав кордон останнім, 
прикриваючи відхід інших 
підрозділів. Основна частина 
реєстровців відійшла разом із 
усіма до міста Новоазовськ, 
на запасні позиції, а четверо 
наших козаків (у тому числі й 
командир козацької спецроти 
УРК Андрій Мойсеєнко — 
Авт.) залишилися неподалік 
застави прикривати відхід і 
знаходилися там протягом 
10 годин. У цей час козаки 
перебували під постійними 
мінометними й автоматними 
обстрілами. До речі, група 
ворогів, яка нас обстрілювала, 
була нами знищена. Після 
припинення вогню, ми ство-
рили коридор представникам 
ЗМІ, які проїхали на заставу 
й зробили звідти відеорепор-
таж про те, як пункт пропуску 
«Новоазовськ» припиняє 
свою роботу. А до того ми 
повернулися на заставу, щоби 
перевірити об’єкт на наявність 
розтяжок чи рогаток. А потім 
знову забезпечили пресі без-
печний зворотній шлях.

Серед цих чотирьох добро-
вольців були козаки Орест 
Дирів, Станіслав Кохановський 
і Юрій Осипенко. Ми зайняли 
оборону вздовж дороги на від-
стані 300–500 метрів від застави 
і протягом 10 годин повертали 
автівки, що їхали в бік пункту 
пропуску, не знаючи, що він 
уже не діє. Було очевидно, що 

Воїни-козаки роти спеціального призначення ім. Тараса Шевченка Українського Реєстрового Козацтва
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що ми стоїмо перед ними на колінах
Д. Донцов

пропускати машини до лінії 
кордону означало наражати 
їх на небезпеку. За цей час ми 
завернули назад понад 80 авто-
мобілів з білими, а часом і 
з російськими прапорами. 
Доводилося повертати назад 
інколи навіть силоміць. Коли 
ж зібралася кавалькада машин, 
нас почали обстрілювати з 
російського боку з мінометів. 
Тому доводилося часто перемі-
щуватися, змінювати позиції. 
Наш автомобіль ми заховали в 
яру, хоча і йому перепало: весь 
подзьобаний осколками…

До речі, рішення про завер-
нення машин ми прийняли 
самостійно і, як з’ясувалося 
пізніше, зробили абсолютно 
правильно, виходячи з обста-
новки. Цікаво, що серед тих, 
хто бажав перетнути кордон 
і в’їхати в Росію, було багато 
митників, держслужбовців…

Насамкінець ми, сівши у 
свою машину, ще раз проїхали 
до пункту пропуску, де навіть 
неозброєним оком уздовж 
кордону було видно велику 
кількість російської техніки: 
танки, БТРи, САУ, БРДМи, 
гармати, гирла дул яких були 
повернуті в бік України.

Зізнаюся, що, дивлячись на 
ту військову потугу з росій-
ського боку, залишатися стояти 
далі було повним безглуздям…

Ми неодноразово просили, 
щоб нас змінили, проте сміли-
вих так і не знайшлося. Потім 
приїхали командир застави 
Олег Іванович Подолян зі 
своїм заступником і відвезли 
нас у Новоазовський військо-
вий госпіталь. Там після деякої 
терапії ми прийшли до тями, 
адже серед нас були контужені. 
Контузія супроводжується 
дезорієнтацією у просторі, 
частковою втратою слуху чи 
зору, страшним головним 
болем, постійною нудотою. 
У таких випадках потрібно 
швидко зробити спеціальні 
крапельниці, щоб набряки в 
голові не пошкодили вушний 
і зоровий нерви. Якщо ж її 

зробити невчасно або непра-
вильно, то зір і слух можна 
втратити назавжди.

Хочу зазначити, що в тій 
скрутній обстановці, прямо 
з-під вогню один із наших 
козаків вивіз нашу машину, у 
якій були наші бронежилети, 
каски, тепловізори, прилади 
нічного бачення тощо, — над-
звичайно необхідне військове 
спорядження, що дісталося 
нам нелегко.

А  в ж е  2 4  л и п н я  п і д 
Новоазовськом, у так зва-
ному котлі, командира застави 

Олега Подоляна і ще трьох 
офіцерів спеціального при-
кордонного загону російські 
військові взяли в полон. (На 
час, коли готувалася стаття, 
доля командира застави була 
невідомою — Авт.)

Після медичних процедур  
нас відвезли в госпіталь у 
Маріуполь. До міста також 
п р и ї х а л и  р е ш т а  к о з а к і в 
нашого підрозділу, бо я вже 
не бачив резону їхнього пере-
бування у Новоазовську.

Щодо здачі нашими ЗСУ 
Н о в о а з о в с ь к а ,  т о  х о ч у 
зазначити, що всі військові 
підрозділи залишили місто 
лише через те, що проти-
стояти проти броньованої, 
озброєної до зубів російської 
орди — великої кількості 

танків,�БТРів, Градів, Ураганів, 
САУ, артилерії просто не було 
чим. Тому відхід був найпра-
вильнішим рішенням у тій 
ситуації. Таким чином коман-
дири зберегли не одну сотню 
життів своїх солдатів.

Варто зазначити, що своєю 
підготовкою й практичними 
бойовими навичками наші 
козаки вигідно виділялися від 
інших, навіть кадрових вій-
ськових. Так, скажімо, саме 
козаки першими помітили 
атаку з боку Росії і підняли 
тривогу з посту, який ми 
спорудили зі власної ініціа-
тиви. Спорудили бліндаж і 
наполягли, що по периметру 
мають стояти пости. Як у воду 

дивилися. Приблизно на чет-
вертий день після закінчення 
будівництва бліндажу поча-
лися багатогодинні обстріли… 
І велися вони цілеспря-
мовано, адже над нами не 
просто літали, над нами жили 
російські «безпілотники», які 
надзвичайно точно корегу-
вали вогонь на наші наземні 
цілі.

За технічним оснащенням 
ворог переважав нас у рази, 
однак у стійкості та хоробрості 
ми були неперевершеними, 
адже стояли на захисті своєї 
рідної Вітчизни. Російські 
солдати нас відверто боялися, 
бо вони воювали за гроші, а 
ми, захищаючи свою землю, 
з автоматами йшли на їхні 
танки. Росіяни були цим зди-
вовані, бо не хотіли гинути 
за щось ефемерне та ще й на 
чужій для них землі. І щоб там 
вони не казали, бігають вони 
дуже добре і кров у них така 
ж, як у нас. По технічному 
оснащенню вони нас явно 
перевершували, але програ-
вали в силі духу і значно. І 
якщо зараз ще хтось скаже, 
що українці не знають з ким 
воюють, відповідь моя буде 
однозначною — з російською 

регулярною армією, яка є 
агресором на Богом нам даній 
українській землі.

Щодо хоробрості  коза-
ків-реєстровців, то можна 
привести наступний при-
клад. Якщо було спільне 
рішення командування ЗСУ, 
батальйонів територіальної 
оборони і прикордонників 
робити відхід, то ми — козаки 
прийняли рішення залишити 
прикордонний пункт пропуску 
останніми.

Для нас була й залиша-
ється важливою моральна 
та матеріальна підтримка 
наших рідних, друзів, реєстро-
вих козаків із Києва та всієї 
України, простих українців. 
Уже на третій день нашого 
перебування в зоні АТО нам 
привезли бронежилети, каски 
тощо. За час нашого пере-
бування було завезено 8 тон 
продуктів. Дві машини з Києва 
привезли амуніцію, медичні 
препарати і продукти, адже 
застава продуктами забез-
печувалася з перебоями. А 
медикаментів, перев’язочних 
матеріалів, протишокових 
засобів, які були в нас, не було 
навіть у прикордонників. У нас 
було все необхідне військове 
спорядження, в тому числі 
тепловізори, прилади нічного 
бачення, спеціальні окуляри, 
тактичні рукавиці тощо.

Наразі по ротації, воїни 
козацького підрозділу перебу-
вають у відпустках серед своїх 

рідних. Відновлюють 
сили, отримують 
відповідну медичну 
допомогу, відпочи-
вають, набираються 
сил. А ще активно 
укомплектовуються 
зручним осінньо-
з и м о в и м  о д я г о м 
та амуніцією, щоб 
знову відбути в нове 
місце дислокації.

ВІЙНА ЄДНАЄ 
УКРАЇНУ

Сьогодні більшість 
українців, не зва-
жаючи на статус, 
соціальне і фінан-
сове положення чим 
можуть допомага-
ють українським 
військовим, які вою-
ють в зоні АТО або 
надають їм технічне 
забезпечення.

Як вже писала «УК», у цьому 
волонтерському, справді патрі-
отичному русі найактивнішу 
участь беруть реєстрові козаки 
з різних регіонів України. Хто 
чим може допомагає захисни-
кам суверенітету та цілісності 
країни. Надзвичайну активну, 
суттєву допомогу у вигляді 

гуманітарної допомоги ЗСУ, 
батальйонам тероборони та 
добровольчим загонам надають 
козаки Івано-Франківського 
обласного товариства УРК, 
яке очолює генерал-лейтенант 
УРК Михайло Смачило.

О с ь  і  н е щ о д а в н о  ч е р -
гова автівка з гуманітарною 
д о п о м о г о ю  п р и б у л а  з 
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к а  д о 
Києва. Прикарпатські реє-
стровці привезли продукти 

харчування�спеціально для 
роти спеціального призначення 
ім. Т. Шевченка Українського 
Реєстрового Козацтва, які 
невдовзі мають виїхати в зону 
АТО. Воїни козацького під-
розділу, загоївши рани та 
пройшовши реабілітацію після 
контузії в госпіталях, нині пере-
буваючи у своїх родинах, уже 

знову ретельно готуються до 
від’їзду в зону АТО. За словами 
командира козацької роти 
Андрія Мойсеєнка, козаки 
нині готують осінньо-зимо-
вий одяг, ладнають зброю та 
амуніцію, ремонтують технічні 
засоби, а також продукти, 
медичні препарати, засоби 
гігієни для забезпечення 
автономного перебування 
підрозділу в місці дислокації.

Гу м а н і т а р н и й  в а н т а ж 
вагою у 5 тонн, який супро-
воджував полковник УРК 
Петро Кирилов, а це близько 
десяти найменувань овочів, 
а також питна вода, засоби 
особистої гігієни тощо від 
Прикарпатських побратимів 
козаки прийняли із вдячністю.

«Тепер ми маємо все необ-
хідне для забезпечення бійців 
як зброєю, так і продуктами 
харчування. Наразі ще чека-
є м о  б о й о в у  б р о н ь о в а н у 
машину і вже скоро готові 
виступити у повному складі на 
нове місце дислокації козаць-
кого підрозділу, яке визначить 
нам командування АТО.

І коли після розвантаження 
г у м а н і т а р н о ї  д о п о м о г и , 
прикарпатці та воїни спец-
роти зайшли пообідати до 
кав’ярні, господиня закладу 
Наталя Іванівна Єфіменко 
безкоштовно пригостила гос-
тей-козаків і побажала їм 
живими та здоровими повер-
нутися до рідних домівок із 
місць бойових дій.

Ось так, сьогодні хто як 
може допомагає країні у скрут-
ний для неї час.

Війна єднає Україну.

Матеріал підготував 
Дмитро ГРИГОРЕНКО

Фото автора
 та прес-служби УРК

м. Київ

Полковник УРК Петро Кирилов передає гуманітарну допомогу від 
реєстровців Прикарпаття козакам УРК – учасникам АТО

Гуманітарна допомога учасникам АТО  від реєстровців Івано-
Франківщини  - добра підмога в нелегкий для України час

«Андрій» і «Сармат»: ворог не пройде

Господиня київської кав’ярні «Лагуна» Наталя Єфіменко (в центрі) 
щиро побажала воїнам-козакам  швидкого повернення додому

Реєстрові козаки Прикарпаття: «Сьогодні всі як один маємо
служити Україні!»
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жити, а не існувати 
Д. Лондон

Благодійність

У квітні  цього року на 
козацькій раді Кальміуського 
п о л к у  У к р а ї н с ь к о г о 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а , 
очолюваному отаманом, 
г е н е р а л - м а й о р о м  У Р К 
Олександром Білоконем, 
було  прийнято  р ішення 
про детальну реставрацію 
пам’ятника і власне всього 
меморіального комплексу. 
Допомогу козакам вирішили 
надати учні старших класів 
загальноосвітньої школи 
№�47 Іллічівського району.

І  о с ь  1 0  в е р е с н я ,  у 
день річниці  звільнення 
Маріуполя, біля братської 
могили пройшов велелюд-
ний святковий мітинг за 
участю реєстрових козаків 
та школярів одинадцятих 
класів, очолюваних класними 
керівниками І. В. Корнієць 
і О. Е. Малютиною. Перед 
у ч а с н и к а м  з і б р а н н я 
в и с т у п и л и  о т а м а н 
Маріупольського міського 
товариства УРК Володимир 
Книшенко, директор школи 
Н. І.Воробей, а також учні 
школи Аріна Магомедова та 
Валерія Кожухова. Пам’ять 

загиблих захисників Вітчизни 
вшанували хвилиною мов-
чання і покладанням квітів до 
підніжжя братської могили.

П о д і б н і  с п і л ь н і  а к ц і ї 
вже стали традиційними 
д л я  м а р і у п о л ь с ь к и х 
реєстровців та школярів. 
Уже скоро козаки та берегині 
Кальміуського полку УРК 
п л а н у ю т ь  п р и б р а т и  з 
території меморіального ком-
плексу старі сухі дерева та 
висадити там алею з моло-
деньких струнких берізок. 
Школярі  запевнили,  що 
й вони долучаться до цієї 
благодійної справи.

Саме у справжній любові 
й повазі  до історії  влас-
ного народу, причетності 
до його долі,  історичної 
спадщини, пам’яті про тих, 
хто віддав своє життя на 
благо прийдешніх поколінь, 
і  п о л я г а є  с п р а в ж н і й 
патріотизм.

Олександр БОНДАРЕНКО, 
спеціально для 

«України козацької» 
м. Маріуполь 

Фото прес-служби УРК 

На початку  цього  року 
відбулися збори Кагарлицького 
р а й о н н о г о  т о в а р и с т в а 
Київського обласного товари-
ства УРК, на яких було обрано 
отамана районного козацького 
осередку УРК.

Ним став полковник УРК 
Сергій Антоненко. Штабом 
товариства підготовлено 
п л а н и  р о б о т и  н а  к о ж -
ний квартал, заплановані 
з а х о д и  з  м е т о ю  п р о п а -
ганди героїчного минулого 
України та розвитку сучас-
н о г о  к о з а ц ь к о г о  р у х у  в 
К а г а р л и ц ь к о м у  р а й о н і . 

Реєстровці за погодженням 
виконкому міської ради, 
райвідділу внутрішніх справ 
разом із правоохоронцями 
проводять патрулювання 
вулицями міста для забезпе-
чення громадського порядку. 

Козаки беруть участь у всіх 
заходах,  що проходять у 
р а й о н і .  З н а к о м  у т в е р -
дження авторитету козацької 
організації є утворення при 
сільських радах козацьких 
осередків УРК на місцях.

Не забувають козаки і про 
п ідростаюче  покоління. 
Реєстровці організували й 

провели разом зі школярами 
три туристичних походи 
по місцях козацької слави 
району, де діти мали змогу 
оздоровитися та ознайомитися 
з козацькими традиціями. 
У найближчих планах – 
реставрація козацького кургану 
зі встановленням на ньому 
Поклінного хреста, продо-
вження роботи в навчальних 
закладах та допомога членам 
ветеранських організацій. 

У кінці червня завдяки 
а к т и в н і й  р о б о т і  о т а -
м а н а  К а г а р л и ц ь к о г о 
районного товариства УРК 
Сергія Антоненка та заступ-
ника отамана Василя Бублика 
до лав козацького товари-
ства вступили ще десять 
козаків. Посвяту до вступу 
в реєстрове козацтво про-
водив наказний гетьман 
УРК Олександр Карпенко, 
а освячував новобранців та 
всіх присутніх отець Василь. 
Серед присутніх на заході були 
голова Кагарлицької районної 
ради С. М. Будюк та міський 
голова Кагарлика Олександр 
Панюта.  

Українськими народними 
піснями учасників свята 
привітав  козацький хор 
«Став’яночка».

Євген БАТРАК,
власний кореспондент «УК»,

м. Київ

Метою акції став збір коштів 
на допомогу Хмельницькому 
військовому шпиталю та 
маленьким хмельничанам. 

Акція проходила в  три 
етапи. Спочатку збір коштів 
проходив серед викладачів 
та  учнів  Хмельницького 
т о р г о в о - е к о н о м і ч н о г о 
коледжу та навчально-вихов-
ного об’єднання № 28. На 
другому етапі організатори 
влаштували дитячий кон-
церт, у якому взяли участь 
творчі колективи  «Веселий 
в ітер»  під  керівництвом 
С .  С о б к о ,  « Ф р и д о м с »  - 
керівник  Ю.  Жилюк та 
«Проскурівський посад», 
яким керує А. Собчук. 

Так співпало, що концерт 
став родзинкою святкування 
річниці нашого славного 
міста  й  привернув увагу 
багатьох його мешканців і 
гостей.  Варто зазначити, 
що концертну  програму 
підготували та провели самі 
учні – вихованці Дитячого 

т е л е в і з і й н о г о  а г е н т с т в а 
Юлія Мартинюк і  Настя 
Стокальська. 

На третьому, завершаль-
ному етапі благодійної акції 
керівництву адміністрації  
Хмельницького військового 
шпиталю було передано 
медичні препарати, придбані 
на зібрані хмельничанами 
кошти. Як зазначив помічник 
начальника шпиталю з поста-
чання майор С.П. Дзяний, у 
шпиталі завжди раді будь-якій 
допомозі, особливо, коли вона 
надходить від дітей.  

Маємо надію, що і в подаль-
шому подібні спільні акції 
стануть важливими кроками 
до міжнаціонального миру 
та толерантності, сприяти-
муть вихованню патріотизму 
в наших дітей.

А. КАРНАТОВСЬКИЙ, 
заступник отамана 

Хмельницького 
обласного товариства УРК, 

підполковник УРК 

В осередках УРК

Живе козацький Кагарлик

У реєстровці посвячує наказний гетьман УРК Олександр Карпенко

Історія єднає покоління 

ДОБРО ПОТРІБНО ТВОРИТИ
Ці слова стали  девізом спільної акції Хмельницького 

обласного козацького товариства ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво»  та Хмельницького  благодійного 
фонду «Хесед Бешт» під назвою «Давайте скажемо стоп 
війні». Цей проект став першою ластівкою у співпраці двох 
різних за своїми завданнями та напрямками діяльності 
організацій:  козаків-реєстровців та  євреїв-благодійників. 
Завдяки йому мешканці нашого славного міста отримали 
змогу зрозуміти, що всі ми, незалежно від національності, 
є громадянами єдиної України. 

В Іллічівському районі Маріуполя по вулиці Гурамішвілі височить братська могила, у якій поховано близько восьми тисяч радянських воїнів, замучених у 
фашистських таборах на території окупованого Маріуполя під час Другої світової війни. Ще донедавна поруч був цегляний завод і паркан з чавунної решітки. 
Місцеві вандали поступово приміщення заводу розібрали, а решітку здали на металобрухт. Перед захороненням стоїть пам’ятник Невідомому солдату, якому 
кілька років тому відбили голову. Пам’ятник, звичайно, відновили, тимчасово реставрували, проте сам меморіальний комплекс перебував у досить запущеному 
стані, про що неодноразово йшлося в тамтешній та обласній пресі.

Реєстрові козаки Маріуполя і молодь міста біля пам’ятника воїнам Другої світової війни, 
відреставрованого силами українських реєстровців
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Г. Тютюнник

Стартувавши від берега 
Старого Салтова і пройшовши 
до берега селища�Печеніги 
й назад, яхтсмени подо-
лали більше 80 кілометрів 
водного шляху. Загалом же 
змагались 17 яхт із командами 
спортсменів Харківського 
обласного яхт-клубу. Команда 
реєстрових козаків висту-
пала поза конкурсом, проте 
її участь викликала жвавий 
інтерес і захоплення навіть 
у знаних яхтсменів. Червоні 
паруси «Журавки», а саме 
так називається козацька 

яхта, приваблювали погляди 
як глядачів, так і колег-
спортсменів. Річ у тім, що 
«Журавка» – не стандартне 
парусне двощоглове судно, 
а здійснена мрія її капітана, 
п о л к о в н и к а  У Р К  І г о р я 
Власенка. Ігор Федорович 
сам спроектував і власно-
руч побудував яхту, на якій 
вільно може перебувати 
дванадцять чоловік.  Ця 
унікальна людина, колишній 
с п і в р о б і т н и к  с л а в н о г о 
Харківського тракторного 
заводу весь свій вільний 
час присвячує морю. За 74 
роки життя він ходив під 
вітрилами по Атлантиці і 
Тихому океану, перетинав 
води Північних морів. 

 Із моменту створення 
яхт-клубу у 1968 році заслу-
жений майстер спорту СРСР 
Ігор Власенко є незмінним 
учасником усіх Харківських 
регат. І лише дякуючи його 
ентузіазму і наполегливості, 
була збудована крейсерська 
яхта «Журавка», що вдало 
пройшла своє перше випро-
бування. Варто зазначити, що 
капітан судна вже кілька років 
перебуває в лавах реєстрових 
козаків і саме з їх числа 
підібрав собі команду моло-
дих спортсменів. Харківські 

реєстровці Володя, Михайло 
та Олег швидко освоїли 
непросту науку управління 
вітрилами, складні маневри 
опускання та підйому щогол 
при русі під мостами тощо. А 
вахту біля штурвала козаць-
кого судна ніс досвідчений 
я х т с м е н ,  с т а р и й  д р у г  і 
побратим капітана Валерій 
Карпенко. Водосховище 
не має розміченого фарва-
теру, але досвід керманича 
дозволив успішно оминути 
всі відмілини й успішно 
фінішувати. 

Коли капітан  забезпечував 
злагоджену роботу екіпажу,  
його вірна подруга, дру-
жина Галина Миколаївна, 
виконувала функцію кока, 
готуючи для членів екіпажу 
смачні страви. Разом із коза-
ками в дебютному поході 
« Жу р а в к и »  б у в  о т а м а н 
Харківського обласного 
товариства УРК, генерал-
лейтенант УРК Олександр 
Федоряка. 

У с і  т я г о т и  п о х о д у 
к о м п е н с у в а л и с я  о т р и -
м а н и м и  п о з и т и в н и м и 
враженнями. Неповторна 
природа Слобожанщини, 
чарівні живописні береги 
водосховища в осінньому 
тумані, неповторні українські 
вечори і надихаючий на добрі 
справи схід вранішнього 
сонця  викликали захоплення 
у членів екіпажу та відчуття 
гордості за рідну країну. 

Нам є чим дивувати світ, 
нам є що захищати. Реєстрові 
козаки готові відстоювати 
с у в е р е н і т е т  і  з а х и щ а т и 
територіальну цілісність 
своєї країни  від посягань 
внутрішніх  і  зовнішніх 
ворогів.

Прес-служба УРК,
Харківська область

Козацькі подорожі

Під перилами «Журавки»
Для козаків-реєстровців, які мають активну життєву 

позицію і люблять життя, закоханих у рідну українську 
природу о будь-якій порі року завжди знайдеться цікава 
справа. От і нещодавно козаки Харківського полку 
Українського Реєстрового Козацтва під керівництвом 
отамана В. В. Півня взяли участь у дводенних перегонах на 
воді Печенізького водосховища. 

Реєстрові козаки Слобожанщини на чолі з отаманом Олександром 
Федорякою (в центрі) в поході на козацькій «Журавці»Н е з в а ж а ю ч и  н а  в а ж к е 

становище в державі, яка 
веде визвольну війну проти 
російських окупантів та їхніх 
сателітів, на початку вересня 
у квітучій Одесі проходив 17 
Міжнародний конкурс-фести-
валь виконавців гумору та 
сатири, музичного фольклору 
імені Андрія Сови, у якому взяли 
участь гумористи майже з 
усіх куточків України та з-за 
кордону.

І якщо на той час мешканці 
Одеси з усією серйозністю 
обговорювали ситуацію в 
державі, а на колоритних 
одеських вуличках чи не на 
кожному кроці можна було 
побачити українських вояків, 
які їхали захищати південний 
та схід нашої країни від ворога, 
то в затишному приміщенні 
одеської філармонії звучали 
гуморески та фольклорні 
твори конкурсантів. А вдячні 
глядачі жваво обговорювали 
виступи.

Закарпаття в конкурсі читців 
гумору представляв знаний 
у регіоні  гуморист, старший 
сержант Богородчанського 
р а й о н н о г о  к о з а ц ь к о г о 
т о в а р и с т в а  і м е н і  І в а н а 
Виговського Тарас Ровенко, 
який прочитав гумореску 
свого земляка, реєстрового 
козака, підполковника УРК, 

Заслуженого діяча естрадного 
мистецтва України Нестора 
Мартинця «Як Дмитир ходив 
на аборт». Хтось, можливо, 
побачив помилку в імені 
головного героя мініатюри 

Дмитира? Але то не помилка, 
то тамтешній неповторний 
закарпатський діалектизм. 

Саме Тарас Ровенко став 
п е р е м о ж ц е м  ц ь о г о  п р е -
с т и ж н о г о  к о н к у р с у  і 
отримав гран-прі фестивалю, 
підтвердженням чого став 
диплом лауреата. Не лишився 
без нагороди й автор твору. 
Нестора  Мартинця було 
також  нагороджено дипломом 

«За�плідну дієву роботу з 
творчою молоддю», а ще  - 
пам’ятною медаллю на честь 
25 річниці з дня заснування 
«Асоціації діячів естрадного 
мистецтва України».

Наші земляки, козаки-
реєстровці, отримали багато 
запрошень на нові фестивалі та 
конкурси, аби своїми творами 
та творчістю продовжували 
тішити українців. 

 Нестор МАРТИНЕЦЬ, 
заслужений діяч естрадного 

мистецтва України, 
підполковник УРК

Закарпатська область

Сьогодні, як ніколи, над-
звичайно важливим є питання 
єдності, згуртованості та патрі-
отизму українського народу. І 
якщо доросле населення вже, 
в основному, сформувало сві-
тогляд, проблема виховання 
підростаючого покоління, фор-
мування в них усвідомлення 
причетності до дуже склад-
ного сьогодення стоїть гостро. 
У міру своїх можливостей 
над цим працюють козаки й 
берегині Вишгородського район-
ного козацького товариства 
ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво».

Церковними дзвонами  11 
жовтня в селі Пилява, що 
у Вишгородському районі 
на Київщині,  зустрічали 
дитячий хоровий колектив 
Катюжанського сільського 
Будинку культури, худож-
н і м  к е р і в н и к о м  я к о г о  є 
берегиня Вишгородського 

районного товариства УРК, 
старший лейтенант УРК 
Галина Глущенко, а допомагає 
їй у цьому вчитель музичного 
мистецтва спеціалізованої 
школи Микола Манзик.

 Кадрові офіцери Збройних 
сил України провели дітям, 
батькам та запрошеним цікаву 
та змістовну екскурсію, роз-
повіли про зразки військової 
техніки, її характеристики 
та застосування. Протоієрей 
отець Богдан Токальський 
провів молебень за воїн-
ство та козацтво на братській 
могилі, що знаходиться на 

територі ї  меморіального 
комплексу, та благословив 
присутніх на вступ до лав 
Українського Реєстрового 
Козацтва. Діти й дорослі 
склали присягу на вірність 
Богові, народу України та 
козацтву. Присягу приймав 
о т а м а н  В и ш г о р о д с ь к о г о 

В осередках УРК

ПИЛЯВСЬКІ МОТИВИ
районного товариства УРК, 
підполковник УРК Максим 
Павленко.

Після посвяти дитячий 
хоровий колектив виступив 
перед запрошеними місце-
вими жителями зі святковим 
концертом. Слухачі, стоячи, 
аплодували маленьким артис-
там, дякуючи за козацькі та 
народні пісні, що дзвінко 
лунали над Пилявою. Діток 
пригостили гарячим чаєм 
та солодощами, після чого 
дорослі  знайомили їх  і з 
військовою технікою, чим 
вони були дуже потішені. 
Насамкінець усі щиро подя-
кували депутату Богданівської 
сільської ради Ігорю Зубенку, 
завдяки якому стало мож-
ливим проведення цього 
чудового свята. 

Варто наголосити на тому, 
що саме в цьому мальовничому 
місці щорічно проводиться 
фестиваль хорових колекти-
вів Вишгородського району 
«Поліський в іночок».  У 
Вишгородському районному 
товаристві УРК обговорюється 
ідея започаткування дитя-
чого мистецького фестивалю, 
що за підтримки небайдужих 
до виховання підростаючого 
покоління людей, стартува-
тиме вже наступного року.

Хочу особисто висловити 
подяку всім людям, за під-
тримки  яких, незважаючи на 
скрутні часи в Україні, стало 
можливе проведення такого 
святкового дійства. І вітаю все 
козацьке товариство зі святом 
Покрови Пресвятої Богородиці!

Максим ПАВЛЕНКО, 
отаман Вишгородського 

районного товариства УРК,
підполковник УРК 
Київська область

Фото автора

Реєстрові козаки Вишгородського районного товариства УРК 
із учасниками дитячого хорового колективу Катюжанського 
сільського Будинку культури

Козаки сміються

«Козаки сміються». Євромайдан, 21 грудня 2013 року
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Скільки в мене щастя, чорт візьми! — 

Плекаємо зміну

 За вікнами вже плаче холодний дощ, жовто-червоно-зеленолисті дерева причаїлися 
в очікуванні перших листопадових морозів, земля готова одягти білосніжну ковдру, а 
здавалося ще недавно у привітному лісовому масиві Зіболківського лісництва, а саме 
в дитячому оздоровчому таборі «Росинка» було чути веселий дитячий гомін.

Ось іще один оздоровчий сезон позаду цього ошатного, привітного, одного із 
найкращих в Україні літнього дитячого оздоровчого табору, який уже 12 років очолює 
прекрасна людина, чудовий педагог і організатор, полковник Українського Реєстрового 
Козацтва Лука Павлюк.

«Росинка» – джерело 
здоров’я й патріотизму

«Цьогорічний сезон був 
особливим, — розповідає Лука 
Петрович. — Це насамперед 
пов’язано зі складною ситуа-
цією на Сході України. Хоч ми 
знаходимося у протилежному 
краї нашої великої країни, 
але нас, «західняків», не може 
не турбувати доля Донбасу, 
його людей, серед яких є 
чимало моїх друзів. Зокрема 
за сприяння реєстрових коза-
ків Донеччини та Львівщини 
цього літа планували організу-
вати, а ми прийняти на оздо-
ровлення дітей із донецьких 
малозабезпечених сімей, проте 
військові дії стали на заваді цій 
ініціативі. Однак «Росинка» 
не залишилася осторонь 
від благодійної діяльності. 
Протягом літа табір став домів-
кою для двох десятків сімей-
біженців із Луганської області, 
які змушені були покинути 
зону АТО. Оскільки в кожній 
сім’ї були дітки, то ми нама-
галися залучати їх до табірного 
життя.

Вважаю, що живе спіл-
кування дітей зі Сходу та 
Заходу дало свої плоди й 
п о з и т и в н о  в п л и н у л о  н а 
їхній освітній рівень, на 
розширення кругозору. Дітки 
переконалися, що всі ми 
українці і в нас одна-єдина 
Батьківщина — Україна. 
Саме такий посил вихова-
телі «Росинки» доносили до 
сердець наших маленьких 
вихованців.

Загалом же влітку ми мали 
три повноцінних зміни. Із 
червня по серпень у нас оздо-
ровилося близько 1000 дітей. 
Завдяки добре підібраному та 

професійно підготовленому 
колективу відпочинок та орга-
нізаторська робота в змінах 
пройшла на високому рівні. 

Були виконані всі програми 
табірного життя, діти не лише 
мали змогу оздоровитися, але 
й отримали позитивний заряд 
на весь рік».

Подаруй ближньому 
Посмішку

Щоразу, коли доводиться 
з а н у р ю в а т и с я  в  л ю д я н у 
атмосферу «Росинки», ловлю 
себе на думці, що потенціал 
справді творчих і щирих людей 

невичерпний.☻Перебування 
в таборі сплановано дуже 
ретельно та професійно. 
Нічого зайвого. Із раннього 
ранку до вечірнього відбою 
кожна хвилина перебування 
дитини тут наповнена чимось 
корисним. Вихователі залуча-
ють діток до цікавих розваг, 
змагань, влаштовують різно-
манітні конкурси. Кожен день 
у таборі, який розпочинається 
з «руханки» (саме так в таборі 
називають ранкову зарядку) та 
ранкової молитви, проходить 

під певним гаслом, як то: дні 
культури, туриста, інтелек-
туальних знань, української 
слави, козацькі забави, день 
моди та естетичних смаків, 
день екскурсій, день спорту та 
фізичної культури тощо. Уже 
за кілька днів дітки усвідомлю-
ють, що на території «Росинки» 

діють свої закони. Приміром, 
закон природи навчає береж-
ливому ставленню до дерев, 
квітів, тварин, птахів. А ось 
дотримання закону часу, 
який плине швидко, а зміна 
коротка, потрібно з усіма 
познайомитися та взяти участь 
у всіх справах загону та табору, 
навчає дітей самодисципліні 
й відповідальності; закон 
дружби — доброзичливому 
ставленню до всіх, хто пере-
буває в таборі. «Посміхнись 
ближньому, поділися з ним 
радістю, і в тебе завжди буде 
хороший настрій», — упевнені 
в «Росинці».

Патріотизм — основа 
народу

Власне на вихованні в дітей 
патріотизму, любові до рідної 
землі побудована система 

в и х о в а н н я  в  « Р о с и н ц і » . 
Надзвичайно глибоко вразив 
захід по вшануванню героїв 
«Небесної сотні». Тихого 
надвечір’я діти вишикувалися 
на майдані у вишиванках, 
прослухали інформацію про 
події на Майдані від вихо-
вателів, багато діток зі сльо-
зами на очах слухали «Плине 
кача по Тисині…», а потім 
запалили свічки пам’яті, 
якими виклали український 
герб — тризуб…

Старший вихователь Олена 
Гнатівна Козак ініціювала ще 
один патріотичний захід. Дітки 
всіх загонів писали листи укра-
їнським солдатам (деякі з 
них читайте на сторінці 15), 
які перебувають в зоні АТО, 
відстоюючи цілісність нашої 
Держави. Без щему в душі їх 
читати неможливо…

Вранішню молитву з дітками «Росинки» проводить старший
вихователь Олена Козак

Перетягування линви - улюблена розвага козачат

Заняття в 1-му загоні проводить вихователь Марічка Малачківська

Схід і Захід - разом! Дітки з Львівщини та Донбасу були в «Росинці» 
дружніми та щасливими

Учасники велопробігу «Від Степана до Євгена» готові до старту
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Жити і любить поміж людьми! 
      в. симоненко 

на велосиПеді — 
за здоров’ям

Окрім власне загальнота-
бірних розваг та заходів, у 
закладі постійно діє велоспор-
тивний гурток, який очолює 
досвідчений керівник, майстер 
спорту В’ячеслав Тімофєєв. 
Територія, де господарює 
В’ячеслав Прохорович — це 
невеличка велобаза з парком 
роверів і майстернею. Тут для 
росинчат створюють умови 
не лише для занять спортом, 
а й навчать, як правильно 
слідкувати за двоколісними 
«залізними конями».

На третій зміні юні вело-
сипедисти «Росинки» стали 
учасниками велелюдного 
велопробігу «Від Степана 
до Євгена», який проліг від 
пам’ятника Степану Бандері 
у Львові до родинної садиби 
Євгена Коновальця у селі 

Зашків Жовківського району, 
подолавши більше 40 кіломе-
трів шляху.

Ще однією родзинкою 
табору є туристичні походи. 
За безпосередньої  участі 
д и р е к т о р а  т а б о р у  Л у к и 
Павлюка можна мандру-
вати маршрутами будь-якої 
складності, милуватися чудо-
вими пейзажами природи 
Львівщини. Зокрема автор 
цих рядків став учасником 
сходження на гору Маківка, 
присвяченого 100-річчю 
Першої світової війни. Навіть 

у екстремальних умовах (під 
час мандрівки на вершину 
весь час йшов дощ), похід 
п р и н і с  б а г а т о  п о з и т и в -
них емоцій. По дорозі до 

вершини в селі Тухля учас-
ники походу відвідали хату, у 
якій проживав Іван Франко 

і де, за переказами, написав 
свого славнозвісного «Захара 
Беркута», напилися води з 
Франкової криниці. А вже 
власне на самій вершині 
Маківки, біля величного 
пантеону Українським січо-
вим стрільцям, ушанували 
героїв, які полягли в боротьбі 
за незалежність України.

Варто зазначити,  що в 
Росинці велику увагу приді-
л я ю т ь  о р і є н т у в а н н ю  н а 

місцевості.☻А оскільки табір 
розташований у лісовому 
масиві,  то сам Бог велів 
проводити навчання, а потім 
і змагання, у яких молодь не 

лише набуває певних навичок 
у цій спортивній дисципліні, 
але й вчиться самостійності, 
організованості,  швидко 
й  с а м о с т і й н о  п р и й м а т и 
правильні рішення. З таким 
авторитетним наставником, 
як Олексій Сопілко діти 
швидко осягають складну, 
але вкрай потрібну науку 
орієнтування.

Загалом же життя дитячого 
табору насичене різноманіт-
ними заходами, у гості до дітей 
приїжджають цікаві творчі 
люди, проводять із ними 
заняття, культурно-мистецькі 
заходи. Дітки мають змогу 
відвідувати футбольні матчі 
на Арені-Львів, відвідують 
боулінг-клуб тощо.

Майже півсотні охайних 
будиночків-колибок уже 
чекають на своїх маленьких 
мешканців у наступному табір-
ному сезоні. Немає сумніву, 
що адміністрація «Росинки» 
належно підготує матеріальну 
базу до наступного літа й уже 
у червні 2015-го знову табір 
наповниться щирим дитячим 
сміхом.

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК»,

село Зіболки,
Жовківський район,

Львівська область
Фото автора

 «Росинчани» на вершині гори «Маківка» з газетою «Україна козацька»

Учасники велопробігу «Від Степана до Євгена» біля пам’ятника Євгенові Коновальцю у його родиинній садибі

Гора Маківка. Пантеон слави Українським Січовим Стрільцям

Ми діти козацького роду

В урочистій атмосфері коза-
ків зустрічали діти та молодь. 
Святковою колоною вони 
рушили на майдан, де відбу-
лося зібрання. Вітер розвівав 
жовто-блакитні та козацькі 
знамена.  Небо вкрилося 
хмарами, з усіх боків спалаху-
вала блискавка, гриміло… Десь 
зовсім неподалік гула невтішно 
гроза. Але це не могло пере-
шкодити проведенню запла-
нованої події. З привітальним 
словом виступив директор 
оздоровчого табору «Росинка» 
Лука Павлюк. Він предста-
вив гостей, серед яких були  

генерал армії Українського 
Реєстрового Козацтва Василь 
Павлечко, начальник штабу  
Львівського обласного  това-
риства УРК Андрій Костишин, 
отамани, члени козацької 
ради Віктор Панило, Михайло 
Кожушко, Василь Нідзвіцький, 
Зіновій Цимбалістий, Олег 
Попруженко. Також були 
присутні заступник отамана 
Сокальського районного това-
риства УРК Михайло Годісь та 
лейтенант УРК Василь Смуляк. 

Після привітання реєстрові 
козаки розповіли росинча-
там про історію українського 
реєстрового козацтва, його 
сьогодення й запропону-
вали бажаючим вступити 
до козацьких лав. Охочих 
виявилося чимало. Майбутні 
козачата із хвилюванням 
читали текст присяги, цілу-
вали шаблю, державний і 
козацький прапори. 

Після  цього директору 
«Росинки» Луці Павлюку за 
багаторічну роботу по вихо-
ванню молодого покоління 
та розвитку козацького руху в 
краї Василь Павлечко вручив 
ювілейну медаль «10 років 
Українському Реєстровому 
Козацтву». Товариша-козака 
привітали дорослі козаки й 
маленькі козачата. А потім 
майстер бойового гопака, 
майор УРК Богдан Голуб зі 
своїми учнями провів пока-
зовий виступ із козацького 
рукопашу, за яким усі присутні 
спостерігали з захопленням.

По завершенні святкової 
програми відбулася козацька 
рада, на якій присутні слухали 
звіт про діяльність Львівського 
обласного товариства УРК за 
останні місяці, обговорювали 
поточні моменти, планували 
дії на перспективу. А потім 
господарі частували гостей 
смачним козацьким кулешем.   

Козацька ідея є однією з 
тих небагатьох, навколо якої 
потрібно об’єднувати нашу 
державу й народ. Старше поко-
ління повинне передавати 
молоді дорогоцінну спадщину 
наших прадідів. Честь і відвага, 
самопожертва й патріотизм 
повинні стати основою нашого 
життя. Таким шляхом ідуть 
козаки-реєстровці Львівщини.

Ольга ПОПРУЖЕНКО, 
власний кореспондент «УК»,

м. Жовква
Фото Дмитра Григоренка

Так сталося, що саме оздоровчий табір «Росинка» вже котрий 
рік підтримують козаки Львівського обласного товариства УРК. 
Усі значимі заходи проходять за участю реєстровців, які є для 
маленьких галичан не лише шефами, а й старшими товаришами, 
прикладом для наслідування. Показовим у цьому плані стало 
відкриття третьої табірної зміни. Реєстрові козаки Львівщини 
на чолі з генералом армії УРК Василем Павлечком завжди тут 
бажані гості. 

По «Росинці» реєстрові козаки йдуть!

Маленькі галичани - патріоти України вступають до лав УРК
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«Ибо милость Твоя пред 
моими очами, и я ходил в истине 
Твоей» (Пс. 25, 3). Если мы 
просим Его, чтобы Он открыл 
нам Свою истину, Он обяза-
тельно ее откроет. «Ибо Ты 
велик и творишь чудеса, – Ты, 
Боже, един Ты. Наставь меня, 
Господи, на путь Твой, и буду 
ходить в истине Твоей; утверди 
сердце мое в страхе имени 
Твоего» (Пс. 85, 10 11). Законы 
космоса должны выполнять 
все, потому что эти законы 
построены на фундаменте, 
который есть истина. «Дела 
рук Его – истина и суд; все 
заповеди Его верны, тверды на 
веки и веки, основаны на истине 
и правоте» (Пс. 110, 7 8). «Нет 
страха Божия перед глазами 
их» (Рим. 3, 18).

Господь Бог, предоставив 
нам свободу выбора, принял 
решение никогда не отбирать 
у человека эту свободу. В соот-
ветствии со свободой воли 
право принимать окончатель-
ное решение предоставлено 
человеку, и никто не может это 
право у него отобрать. Поэтому 
люди должны смиренно 
наставлять друг друга, как 
это делает Сын Божий. «…С 
к р о т о с т ь ю  н а с т а в л я т ь 
противников, не даст ли им 
Бог покаяния к познанию 
истины» (2 Тим.�2,�25). «Это 
будет истинный день, и всякий, 
кто пожелает, найдет способ 
вернуться к своему Господу» 
(Сура 78:39).

Истина бесконечна в мате-
риальном мире, а за границами 
материального мира для Нее 
не существует ни простран-
ства, ни времени. «Поистине, 
Богу ли жить с человеками на 
земле? Если небо и небеса небес 
не вмещают Тебя, тем менее 
храм сей, который построил я» 
(2 Пар. 6, 18).

 ГЛАВА 8. 
КТО ТАКОЙ ИНТЕЛЛЕКТ

8.1. Формирование
интеллекта человека
Интеллект – это алгоритм 

решения задач,  сформи-
рованный сознанием (авт. 
определение). Интеллект 
является нематериальной 
сущностью. В материальном 
мире интеллект также нема-
териален, хотя носители, на 
которых он существует, мате-
риальны. В зависимости от 
того, какая перед человеком 
стоит задача и какая выбрана 
цель, интеллект формирует 
пошагово путь ее достиже-
ния, т.е. создает алгоритмы 
ее решения. Созданные алго-
ритмы определяют уровень 
интеллекта. Если алгоритм 
составлен качественно, это 
свидетельствует о высоком 
уровне интеллекта,  если 
некачественно – о низком. 
Интеллект человека обладает 
ограниченными возможно-
стями. Безграничен только 
лишь уровень интеллекта 
Бога, который свои решения 
принимает исключительно на 

принципах любви. Уровень 
интеллекта Бога не знает 
пределов для своих сужде-
ний, он может осуществить 
прогноз,  основанный на 
логике и с учетом причинно-
следственных связей, любого 
события на миллиарды лет 
вперед, до того времени, пока 
будет существовать матери-
альная Вселенная. Интеллект 
Бога позволяет принимать 
сознательное решение и 
создавать алгоритм жизни в 
биологической среде, а также 
создавать законы существова-
ния живой и неживой материи, 
в частности законы, по кото-
рым построены и существуют 
космос и Вселенная. 

Законы жизни в космосе и 
на Земле созданы на основе 
з а к о н о в  с у щ е с т в о в а н и я 
неживой материи. До созда-
ния живых существ сначала 
подготавливается космическое 
тело, в частности планета. 
Химические, физические и 
биологические  свойства 
и характеристики планеты 
задаются Высшим Разумом. 
В зависимости от того, какие 
живые существа будут созда-
ваться на данной планете, 
подбирается ее химический, 
физический и биологический 
состав. Если в составе планеты 
будут отсутствовать некоторые 
химические элементы, которые 
необходимы для нормального 
строительства и дальнейшего 
существования живого суще-
ства, и эти элементы ничем 
нельзя заменить, то создан-
ное живое существо погибнет 
или его невозможно будет 
создать в соответствии с тем 
алгоритмом, который заложен 
в его генах. После того, как 
космическое тело – планета�– 
подобрано, оно населяется 
живыми существами, в том 
числе и высокоразвитыми 
организмами. Баланс между 
химическим составом планеты 
и соответствующим соста-
вом живого существа должен 
постоянно поддерживаться, 
для того чтобы живые существа 
имели возможность самостоя-
тельно продолжать жизнь. 

Для того чтобы понять, 
почему Бог принял реше-
ние осуществить конкретное 
действие, нам необходимо 
определить, как устроен интел-
лект человека. Напомним, 
что Бог вначале планировал 
создать человека по Своему 
образу и по Своему подобию, 
но создал человека только 
лишь по Своему образу. 
Он до настоящего времени 

продолжает процесс творения 
человека по Своему подобию. 
Мозг человека также создан по 
образу Божьему. Попытаемся 
ответить на вопрос: кто такой 
интеллект человека? какие его 
основные функции и задачи? 
когда он рождается в человеке 
и когда умирает?

Во все исторические эпохи 
интеллектуальным считался 
человек, который обладает 
о п р е д е л е н н ы м  о б ъ е м о м 
информации, достаточным 
количеством знаний (полу-
ченных извне и собственных) 
и на их основе принимает то 
решение, которое, по мнению 
д р у г и х  л ю д е й ,  я в л я е т с я 
наиболее правильным, целе-

сообразным и эффективным. 
При этом интеллект человека, 
принимая то или иное реше-
ние, не имеет возможность 
учитывать законы духовности, 
нравственности, добра и зла. 
Другими словами, интеллект 
человека не дает нравствен-
ную оценку принимаемому 
им решению. Эту функцию 
выполняет совесть человека.

8.2 Объем знаний человека
Чем больше я знаю, тем 

больше понимаю, что я не 
знаю еще больше. 

Рассмотрим это утвержде-
ние на примере эскизного 
двумерного пространства, 
представленного на рис. 8.1.

Я знаю, что имею объем 
знаний, соответствующий 
уровню 1. С первого уровня 
я могу увидеть знания, кото-
рые находятся на уровне 2. Я 
осознаю, что мне не известны 
те знания, которые находятся 
на уровне 2, но я понимаю, что 
их количество намного больше 
того количества знаний, 
который есть на уровне 1. 
Достигнув знаний уровня 2, я 

смогу увидеть знания, которые 
находятся на уровне 3, и то, 
что их намного больше, чем на 
уровне 2. Из анализа рисунка 
8.1 вытекает, что площадь, 
занимаемая знаниями уровня 
4, больше, чем площадь, зани-
маемая знаниями уровня 3, и 
так до бесконечности.

Можно сделать такой вывод: 
как только я достиг знаний 
уровня N, я могу постичь 
разумом и осознать количе-
ство знаний уровня N+1.

То есть чем больше у меня 
уровень интеллекта, IQ, кото-
рого я достиг, тем больше и 
отчетливее я могу осознать 
количество и качество знаний 
на более высоком уровне.

8.3 Формирование 
интеллекта человека

Рассмотрим функциональ-
ную схему формирования 
интеллекта человека, представ-
ленную на рис. 8.2. Основным 
блоком этой схемы является 
блок 4 (сознание). Сознание 
определяет смысл жизни чело-
века (блок 5). В соответствии с 
поставленной задачей созна-
ние формирует конкретный 
путь и метод решения этой 
задачи, т.е. формирует алго-
ритм. Как отмечалось выше, 
алгоритм решения многооб-
разия различных по уровню 
сложности задач определяет 
уровень интеллекта человека. 
Алгоритм формируется без 
учета духовно-нравственных 
законов (блок 9), системы 
самосохранения (блок 8) и 
др. После первой итерации в 
составлении алгоритма в работу 
включаются системы совести 
(блок 12) и самосохранения 
(блок 8). С учетом принятых 
в обществе духовно-нрав-
ственных законов созданный 
алгоритм подвергается коррек-
ции. Система самосохранения 
также предлагает свои коррек-
тивы алгоритма. 

Совесть человека (блок 
12) на основе духовно-нрав-
ственных законов, принятых в 
конкретном обществе, осущест-
вляет анализ ситуации или 
задачи, которую необходимо 
решить, и передает полученный 
результат для окончательного 
решения в блок интеллекта. 
Интеллект может учесть или 
не учитывать решение сове-
сти, но он должен на основе 
своих знаний и опыта принять 

окончательное решение при 
рассмотрении конкретной ситу-
ации. Результаты этого решения 
передаются на исполнитель-
ные органы: артикуляционный 
аппарат, опорно-двигательную 
систему или мышцы рук, ног, 
головы и т.д.

Алгоритм управляющих 
команд,�сформированный 
сознанием, �– это  и  есть 
интеллект человека. Уровень 
интеллекта человека можно 
измерить уровнем интеллекта 
других людей на основании их 
сопоставления при решении 
одинаковой задачи. Интеллект 
также можно измерить с помо-
щью вычислительной машины, 
по результатам тестирования 

основных направлений в 
деятельности человеческого 
мозга. 

Перед сознанием всегда 
возникает проблема: учиты-
вать или не учитывать для 
достижения намеченной цели 
духовно-нравственные законы 
конкретного общества и законы 
самосохранения личности. Для 
этого посылается запрос в блок 
12. Совесть дает оценку прини-
маемому решению. Получив 
информацию из блока 12 
«совесть» о необходимости 
учесть духовно-нравственные 
законы, принятые в обще-
стве, и прежде всего законы 
любви, сознание принимает 
окончательное решение. При 
этом сознание имеет право их 
не принимать и не учитывать. 
Созданный алгоритм (блок 13) 
передается для программирова-
ния в блок 14, где формируются 
коды команд. Сформированные 
команды в виде электрических 
импульсов по нервным каналам 
передаются в артикуляционный 
аппарат, в мышечную и другие 
исполнительные системы орга-
низма человека. 

Если сознание приняло 
решение учесть пожелание 
совести (блок 12), то происходит 
корректировка разработанного 
алгоритма, который снова пере-
дается в блок 12 для оценки, 
этот процесс может претерпе-
вать несколько итераций до 
принятия сознанием оконча-
тельного решения.

(Далі буде)

Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Наука без релігії – ущербна, 
а релігія без науки – порожня

А. Ейнштейн

Рисунок 8.1 – Эволюция объема знаний человека

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – Л Ю Б О В
Релігія та духовність

Рисунок 8.2 – Функциональная схема «Формирование интеллекта человека»
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достойно можуть жити на землі 
Л. Костенко

ПОРЯТУНОК «НЕСПРОМОЖНИХ» 
ЧИ ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН? 

Мова про мову

Абсурдна і  нереальна вигадка 
про «радной язык» врешті-решт 
принесла в Україну жорстоку війну. 
Експлуатуючи цю тему, добра сотня 
доморощених покидьків-політиків 
протягом останніх двадцяти років 
збудували  усп ішний  самоп іар . 
Підігріваючи час від часу вразливе 
для нації мовне питання, вони таки 
притягнули в Україну пожежу.

Не буває рідної мови людини, бо 
не людина творить мову, є рідна мова 
землі. Якщо у чоловіка мама молда-
ванка, тато грузин а народився і живе 
він в Іспанії, то яка, скажіть, мова 
є йому «ріднішою»? Мову творить 
певна територія протягом багатьох 
тисячоліть. Тому й немає мови пуціна, 
жирика чи янука, а є мова України, 
Польщі, Мексики, Індії чи Японії.

Природа, вода, повітря, шелест 
дерев, спів пташок, повів вітру, шум 
дощу, коливання земної кори — ось 
складові творення мови. Людина 
є лише ретранслятором слів, ство-
рених природою певної землі. 
Тому-то на суміжних територіях 
слова, що мають однакове значення, 
подібні за звучанням; і кардинально 
відмінне їх звучання на далеких 
землях. Живучи на певній території, 
організм людини налаштовується 
на природу цієї землі, щоб увійти 
у  н а й с п р и я т л и в і ш и й  р и т м  і 
гармонію з нею. Ніби своєрідна 
антена, під’язикова кісточка людини 
налагоджується на коливання земної 
кори. Саме ця хвиля, що поєднує 
людину з територією проживання, 
регулюється мовою цієї території. 
Якщо мова чужа — людина перебуває 
в дисгармонії до цієї землі. Годі 
шукати тоді причини хронічних 
чиряків, набряків, нежиті, бронхітів, 
висипів, безсоння, втоми… Ось 
чому, мешкаючи у Японії, необхідно 
розмовляти японською, у Франції — 
французькою, у Чехії — чеською, а в 
Україні — українською.

Ще більшою нісенітницею є 
самовиправдання багатьох «русско-
язычных», мовляв, «я думаю на 
русском». Людина не думає мовами 
чи словами! У думках, як і у снах 
не буває мови. Людина думає обра-
зами, і не інакше! А якщо людина 
не знає жодної мови, тоді вона що, 
не думає? Природа людини така, 

що, не володіючи жодною мовою, 
вона може успішно думати, жити і 
творити. Так само, володіючи десят-
ками різних мов, людина не думає 
жодною з них.

Оскаженілий кремлівський хан 
путін віроломно й підступно вдерся 
на українську землю, зухвало 
захоплює українські території, 
руйнує українські міста й села, 
нищить століттями вибудувану 
інфраструктуру, безжально вбиває 
українських людей. Глумиться над 
Україною!

Партизанської війни на заво-
йованих територіях ще не вигравав 
жодний агресор, та інакшою вияви-
лася ситуація в Україні. Путін 
оголосив, що іде в Україну захищати 
«русскоязычное население»!

Закордонний агресор прийшов 
захищати українських «русскоязыч-
ных» від нас, від українців? Саме 
так! Московські технологи триста 
років підступно сіяли на українських 
з е м л я х  ч у ж о р і д н і  б у р ’ я н и ,  а 
тепер прийшли їх визволяти від 
національної культури.

Якщо у  мій  двір  зненацька 
вривається ворог, щоб від мене 
рятувати особу, яка живе в моєму 
домі, то ця особа зрадник. Після 
того, як я вкажу ворогу на його 
місце, я виставлю за поріг зрадника! 
Якщо українську землю плюндрує 
московський агресор, рятуючи 
«русскоязычных», що так і не спро-
моглися вивчити українську, то 
або «русскоязычные» заберуться 
геть на московщину, або будуть 
розмовляти рідною мовою цієї землі. 
Неспроможних нам тут не потрібно!

Ми відкидаємо будь-які претензії 
до рідної землі та її  культури. 
Українцю не потрібні також і чужі 
території.

Ми не хочемо вбивати закордонних 
солдатів, але якщо вони прийшли по 
нашу землю, то ми їх у неї покладемо.

Ми поважаємо всі народи, але люто 
ненавидимо ворога!

Ми зневажаємо «неспроможних» 
на своїй землі!

Слава Україні!
Слава її героям!

Віталій ОПАНАЩУК 
20 серпня 2014 року.

Під час виборів багатьом кандидатам вигідно, щоб було все тихо. Саме тому 
поширюється думка про те, що з Донецька виїхали всі патріоти. Що там лишились 
лиш прихильники терористів... І тому Донбасу треба надати особливий статус. 
Тобто, оточити муром і чекати роками поки армія зміцніє... А тим часом ми тут 
вмремо без зарплати та пенсії. А ще наші активісти бояться, що почнуться зачистки, 
якщо днр не буде змушена відбивати атаки.

А ще брешуть з екранів про те що російська армія вивела 70% своїх військ. То 
все брехня. Насправді - то ротація. Уже сьогодні через кордон прорвалось купа 
техніки... Російська армія натягає сюди купу техніки і далі піде. Терористи вже 
заявляють, що їм потрібна вся область.

ПРОСИМО: допоможіть переконати всіх, що в Донецьку ще багато патріотів 
лишилося і цю землю не можна здавати.

Пишіть статті, листи звернення чи щось ще. Переконайте стількох людей 
скількох зможете, що не можна здаватись.

Бо навіть по карті видно, що кордон із захопленими землями не тоненький 
перешийок, як із Кримом. Якщо вони не можуть охороняти сучасний кордон, то 
як вони охоронятимуть кордон із окупованими територіями.

ПРОСИМО НЕ ЗРАДЖУВАТИ ДОНБАС... 
Не допустіть помилки 2004 року, коли нікого не посадили і в результаті Янукович 

прийшов до влади, як результат - загибель Небесної сотні і війна на Донбасі. 
Поки чиновники-зрадники спокійно гуляють Києвом, литвинів-зрадників ніхто 
не посадив, а Кернес виявився невинним і може далі робити, що хоче. Наші 
військові перебувають в тяжких умовах... У Києві ж  стверджують, що в усьому 
винні мобільні телефони. А чому ж не забезпечити нормальним зв’язком, а саме 
закритими раціями, солдатів? Половина тієї суми, що збирали на 565 ще не вико-
ристана, а генерали зрадники кажуть, що в усьому винні солдати та Росія. Так 
Росія винна, але поки не покараємо наших зрадників ніколи не переможемо...

Я, Шаповалов Евгений Алексеевич, 
депутат Алексеево-Дружковского посел-
кового совета, обращаюсь к вам, моим 
односельчанам, моим избирателям.

Группа наших жителей, пользуясь 
ситуацией, подняла бунт. Они обманным 
путем затащили людей на баррикады и 
блокпосты, породили массовый психоз 
и страх. Мы всех их знаем.

Они наделали много глупого и 
преступного… Но я четко разделяю 
моих земляков. Горстка подонков, 
которая бегает по поселку с автоматами, 
занимается рекетом, отбирает машины 
и дома, расстреливает священников 
на блокпосту — это преступники. 
Это о них Президент сказал: «Им 
не будет пощады». Но подавляющее 
большинство, так называемых «народ-
ных ополченцев», — это обманутые, 

оболваненные и обобранные люди. 
Отчаявшись, они поддержали зачин-
щиков беспорядков, которые цинично 
обманули их, подбросили идеи сепара-
тизма, пообещали спасение от бедности.

Сегодня стало ясно, что ни ДНР, ни 
федерализация, ни «ополчение» нас не 
спасет. Не могу себе представить, как 
наш поселковый «комендант» Верещага 
сможет управлять поселком? Где он будет 
брать деньги? Чем платить зарплаты, 
пенсии? Как создаст рабочие места?

Все мы стали заложниками полити-
ческих игр, наделали много глупостей, 
а некоторые успели запятнать себя 
преступлениями…

Президент Порошенко объявил 
приостановку АТО, прекращение 
огня на 7 дней, дал возможность 
всем российским наемникам выйти с 
территории Украины, а украинцам — 
участникам боевых действий — сложить 
оружие и сдаться самим. Если ты не 
убивал, не грабил, не мародерство-
вал, — то амнистировать. Но если ты 
был одним из организаторов престу-
плений, бесчинств и беспорядков, то 
твое место на скамье подсудимых.

Я считаю, что все мы должны поддер-
жать эту инициативу Президента. Вы 
меня выбрали депутатом и верили мне. 
Поверьте и сейчас, я хочу только блага 
для вас. У нас нет другого пути. Это 
смутное время скоро пройдет, порядок 
восстановится, Украина будет единой, 
но как будем выглядеть в ней мы?

Нужно хорошо подумать, переос-
мыслить произошедшее и сделать 
правильные выводы. Я не сомневаюсь, 
что вы это сможете.

С уважением ко всем,

Евгений ШАПОВАЛОВ
Донецкая область

«Мова – це надбання тисячоліть»

ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДОНБАСУ
Прошу слова

Депутат Олексієво-Дружківської 
селищної ради Євген Шаповалов

Обращение ко всем жителям 
Алексеево-Дружковки, 

моим избирателям!
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На розпутті кобзар сидить
Та на кобзі грає,

Кругом хлопці та дівчата,
Як мак процвітає.

Грає кобзар, виспівує,
Вимовля словами,

Як москалі путінські
Бились з козаками…

До Козацької Покрови розповім 
я вам справжню сучасну козацьку 
байку. На далекому-далекому сході 
Ук р а ї н и ,  б і л я  т е п л о г о  с и н ь о г о 
моря, на прикордонному пропуск-
ному пункті «Новоазовськ» стояли 
козаки з Київського козацького полку 
ім.  Т .  Шевченка.  Можна було  б 
написати «служили», але це не буде 
правдою, бо були козаки доброволь-
цями,  статус мали громадської 
організації  і  були тому не служ-
бовцями, а підсиленням штатних 
в ійськовослужбовців  Державної 
П р и к о р д о н н о ї  с л у ж б и  Ук р а ї н и . 
В и х о д и л и  з  п р и к о р д о н н и к а м и  в 
наряди, стояли на постах, вистав-
ляли автономні секрети, закривали 
собою нестачу людей на прикордонній 
ділянці. Коротше — підсилювали.

Життя не тривало спокійно, але 
пропускний пункт справно ніс службу, 
мандрівники та водії вантажівок 
перетинали кордон, біженці пішки 
прямували до російських родичів, а 
росіяни — регулярно обстрілювали 
кордон із  мінометів і  «Градів». 
Усі звикли. Та наближався День 
незалежності  України.  І  багато 
прикордонників із пересторогою 
чекали, що в цей день закляті друзі з 
трикольоровим прапором, за своєю 
давньою традицією, обов’язково 
підкладуть своїм сусідам жирну і смер-
дючу свиню. Не помилилися.

У ніч на 20 серпня, у зв’язку з 
постійними тривогами та даними 
розвідки про можливий обстріл 
пропускного пункту градами, були 
виставлені підсилені секрети за 
межами застави, а на самій заставі 
залишилось лише 5 добровольців 
к о з а к і в  т а  5  п р и к о р д о н н и к і в , 
яким було призначено прийняти 
на себе або обстріл, або перший 
бій. Кружляли безпілотні літальні 
апарати, відбувався рух у нульовці, 
стріляли міномети, але якось не 
прицільно — щось готувалось.

Наступних два дні принесли багато 
нового — несподіваного. По-перше, 
обстріли, які раніше відбувалися 
стабільно вночі, почалися вдень�– 
к о л и  н а  п р о п ус к н о м у  п у н к т і 
перебували цивільні громадяни, як 
українські, так і представники інших 
держав. Прикордонникам та козакам 
довелося розтягувати розгублених 
цивільних по бліндажах. По-друге, 
козацький наряд затримав загадкову 
особу — киргиза, який російською не 
говорив (українською — і поготів), мав 
на руках заборону на в’їзд у Росію і 
взагалі не міг пояснити, хто він такий 
і що тут робить. І хоч підозрювали 
козаки, що справа тут нечиста, але що 
з ним зробиш? Довелося відпустити.

Натомість козакам несподівано 
в д а л о с я  п о г а с и т и  с в і т л о  н а 
російському пропускному пункті. Між 
черговими обстрілами один з хлопців 
зі злості посвітив у бік російського 
кордону лазерною указкою, і о диво! 
Російський пропускний вимер і згас. 
Певно — злякався, що по них цілить 
снайпер.

Це все — не враховуючи обстрілів 
блок-постів і укріплених пунктів у 
глибині нашої території — їх прасували 
«Гради».

Але все це були дурниці порівняно 
з тим, що сталося зранку 23 серпня. 
Мінометний обстріл почався ідеально 
точно після зміни нарядів — за 
15 хвилин, коли невеличкий гарнізон 
пропускного як раз розходився 
по території. А далі були години 
сидіння у бліндажах, виявлення 
корегувальників, рятування десятків 

цивільних, яких, ризикуючи життям, 
козаки збирали зі  всіх куточків 
застави та відправляли до себе в 
бліндаж. Обстріл тривав майже 
6 годин із перервами. Пропускний 
пункт був ущент розбитий. Мінами 
обірвало електричні дроти, побило 
автомобілі, обладнання, намети. 
Фактично пункт не міг більше працю-
вати за призначенням. Водночас 
козаки в біноклі побачили російські 
танки, БМД, БТРи, САУ та іншу 
техніку, що вправно вишикувалася 
за посадками по той бік кордону і 
загрозливо гарчала двигунами.

Прийшов наказ на евакуацію, 
п р и к о р д о н н и к и  т а  к о з а к и  н а 
в а н т а ж і в к и  з а г р у з и л и  з б р о ю , 
обладнання, харчі. Повантажили 
особовий склад. Козаки з пропуск-
ного відходили останніми — рятували 
полоненого, про якого всі забули (хоча 
і ворог, але жива душа); відправили 
в напрямку Маріуполя розгублених 
водіїв вантажівок, які не знали, що 
робити і куди їм подітися; зупи-
нили водія, який рятувався втечею 
з-під обстрілу, та майже силоміць 

посадили до нього в авто родину 
вірмен похилого віку, переляканих 
та розгублених, з наказом доста-
вити їх у безпечне місце; збирали 
приціли, тепловізори та інше цінне 
обладнання, а до того — шукали 
свого товариша, який загубився 
десь у метушні. Товариша знайшли 
у бліндажі — він солодко спав, не 
зважаючи ані на обстріл, ані на рев 
танкових двигунів. Отакі хлопці 
збираються у козаків!

І от чотири козаки — позивні 
«Андрій»,  «Орест»,  «Сармат»  і 
«Стас» на пофарбованій під камуф-
ляж старенькій «Ниві» залишали 
останніми український пропускний 
пункт. А хіба можуть козаки піти не 
попрощавшись? Уже у машині вони 
зробили останнє коло, наблизилися 
до шлагбауму біля самого кордону, 
висунули у вікна автомати…

Те, що відбулося далі, нагадало 
ситуацію, коли заходиш на повну 
тарганів кухню і вмикаєш світло. 
Кілька секунд — усе рухається, мету-
шиться і забивається у шпарини. 
Кілька секунд — і жодного москальсь-
кого носа не було видно.

Із командиром застави очільник 
козацької спецроти «Андрій» мав 
зв’язок — домовились про відхід, 
але з огляду на оперативну ситуацію, 
к о з а ц ь к и й  в а т а ж о к  п р и й н я в 
рішення — залишитись для прикриття 
із групою чотирьох козаків задля 
спасіння основного  особового 
складу у лісопосадці за кількасот 
метрів від пропускного пункту (про 
що прикордонників попередили). 
Коли козаки дісталися посадки, а 
авто з особовим складом козаків 
та прикордонників уже відійшло 
далеко в напрямку Новоазовська — 
виявилося, що на блок-постах та 
навкруги ніяких наших підрозділів 

уже немає, зв’язок відсутній. Що 
тут робити? Можна звісно чкур-
нути у глибокий тил та захоплено 
розповісти журналістам про те, що 
«нам не дали важкого озброєння — не 
забезпечили — не наказали» — успіх 
гарантований, перевірено. У нас он 
цілі групи військових тікають у тил, а 
потім півкраїни розповідає, що «вони 
не дезертири, вони не схотіли бути 
відправленими на забій». Про наших 
козаків півкраїни не сперечається, 
бо вони не втекли в тил, а учоти-
рьох, із калашниковими, одним 
підствольником і кількома «мухами» 
зайняли оборону в посадці й стали 
чекати приходу або ворога, або своїх.

Уже пізніше стало відомо, що коман-
дування дало вказівку не зупинятися 
на проміжних пунктах і відступати на 
місто Новоазовськ. Про четвірку козаків 

просто забули. На кілька годин виникла 
дивовижна ситуація. На пропуск-
ному — ворог. У Новоазовську — свої. 
А між Новоазовськом та кордоном на 
трасі наступу російських військ єдиною 
перепоною стояли цілих ЧОТИРИ 
козаки-добровольці!

Стояти було не сумно. Це тільки 
здається, що війна це суцільні смерть 
і згарище, насправді, поки окремі 
людські колективи захоплено нищать 
одне одного, флора і фауна навколо 
живе своїм звичним життям. Цивільні 
громадяни — також. Можна тільки 
уявити вираз облич козаків, коли в 
напрямку наступаючої російської 
армії, з боку Новоазовська почали 
їхати машини цивільного населення. 
Мовляв, ви тут воюйте, а нам у Росію 
треба, давно збиралися. Щомиті міг 
розпочатися мінометний обстріл. 

Посадками попереду вже лазили 
російські розвідники, які підозрілу 
машину могли запросто розстріляти. А 
цивільним і горя не було — їхали собі з 
жінками, з дітьми, білі прапори з машин 
повиставляли. Хтось навіть російський 
висунув. Зупинили, перевірили доку-
менти… а що з ними робити? Законом 
непередбачено затримувати цивільних, 
хай навіть у зоні бойових дій. Зв’язок 
з командуванням прикордонного 
відділу нарешті з’явився, але й прикор-
донники розводили руками.

Р і ш е н н я  з н а й ш л и  с о л о м о -
нове. Машини стали розвертати 
на Новоазовськ, а всім чоловікам 
натхненно радили звернутися до 
першого ж військкомату, аби долу-
читися до виконання священного 
обов’язку з захисту Вітчизни. Не 
відомо, проймали ці поради чоловіків 
чи ні, але від козацького посту вони 
тікали прожогом.

Серед цивільних був і працівник 
митниці — мовляв, його послали 
подивитися, а що там робиться на 
пропускному пункті? Спроба переко-
нати митника, що нічого нового, крім 
розтрощеного пункту та російських 
танків за кількасот метрів він не 
побачить, успіху не мали — митник 
повторював раз за разом теж саме та 
просив його супроводити. Тоді двоє 
козаків сіли з ним до машини і за 
приказкою «небо не без дощу — козак 
не без удачі» гайнули назад на КПП.

На пропускному пункті вони застали 
дивовижну картину. Російські танки 
стояли недалеко від посадки, праворуч 
та ліворуч, але кордон ще не перет-
нули. Навколо вже швендялися їхні 
солдати, які при наближенні машини 
з українцями чкурнули до своїх. 
Козаки завалилися на КП кордону з 
Росією, перевірили закритий шлаг-
баум, підхопили бутлі з водою, кілька 
забутих там рацій, погрузили все 
на машину, і перед від’їздом, знову 
зробили коло біля тилового шлагба-
уму і знову викинули цівки автоматів 
у вікно. Москалі, як вправні ушуїсти 
миттю всі розбіглися по шпаринах.

Коли козаки повернулися до посту, 
там на них чекав новий сюрприз — 
машина повна цивільних зі зброєю, 
яку «Орест» тримав під прицілом. 
19-річний юнак у найдоступніших 
в и р а з а х  п о я с н ю в а в  з д о р о в и м 
чоловіками, що з ними буде, якщо вони 
якось не так ворухнуться, а ті намага-
лися пояснити, що їх не так зрозуміли. 
Виявилося, що козаки зупинили 
власних же українських розвідників, 
про яких їх просто забули попередити. 
Проте нема лиха без добра. Як раз після 
від’їзду розвідників до козаків наспіла 
допомога — кілька прикордонників 
на чолі з офіцером. Стало веселіше. 
Розподіливши місця для оборони та 
знов зустрівшись із розвідниками, які 
повертались назад, усі разом більше 
20 хвилин милувались видовищем — 
«ураганами», які летіли над головами 
з гулом та скреготом, з Росії та вибу-
хали метрів за 200 від них, здіймаючи 
до неба великі дерева. Помилувались 
та роз’їхались — козаки ще ближче до 
пункту пропуску на тій самій дорозі, 
прикордонники на суттєвій відстані за 
ними в глибині лісопосадки.

О т р и м а в ш и  і н ф о р м а ц і ю  п р о 
необхідність поїздки журналістів у 
супроводі машин ДАІ, козаки знову 
почали рухатися на пропускний пункт, 
щоб перевірити стан речей та розтяжки, 
які міг уже поставити ворог. Перевірили, 
зробили коридор, сіли у машину, доїхали 
до останнього шлагбауму, викинули 
цівки у вікно, клацнули затворами… 
знову помилувалися москалями, що 
забиваються у шпарини, і повернулись. 
І схоже, таки їх дістали. Невдовзі на 
козацький пост упали міни.

Міномет далеко не б’є. Підслідивши 
звідки прилітають «дарунки», козаки 
скоро помітили рух на полі біля 
дороги.  Зиґзаґами вони сунули 

Мужність не дається напрокат
Л. Костенко

ЯК ЧОТИРИ КОЗАКИ 
РОСІЙСЬКИЙ НАСТУП ТРИМАЛИ

(козацька байка)

Козак Станіслав Кохановський

 Козак Орест Дирів

Герої України
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і нам воздасться в славі 
В. Стус

Дорогий солдате!
Пише тобі Микола Варшавський із табору «Росинка», що на Львівщині. Я радий, що маю можливість своїм 

листом вас підтримати. 
Поважаю вас за те, що ви безстрашно боретеся за долю нашої країни. Дякую за те, що я і всі мої друзі зараз 

можемо жити у мирі і злагоді. Я сподіваюся, що люди, які живуть на Сході, також зможуть жити в мирній 
державі. Мені хочеться вірити, що всі солдати, які воюють на Сході, повернуться додому живими і здоровими. 

Ми чекаємо на вас з перемогою!
Ми у вас віримо!

Листи з «РОСИНКИ»
Шановні читачі «України козацької»! 

Пропонуємо вашій увазі кілька листів-побажань українським воїнам, що перебувають в зоні АТО від 
дітей, які нинішнього літа відпочивали в дитячому оздоровчому таборі «Росинка», що в селі Зіболки 
Жовківського району Львівської області

вперед і визначили мінометну точку. Ворог 
на українській землі! Козаки дали залп 
із Калашникових… Тяжкий бій, опісля, 
уже контужені, перевірили все ще раз для 
проїзду преси, зв’язались із прикордон-
никами, а потім… зупинили, як зупиняли 
до того в «кліщі», цілу колону — автобус 
із журналістами, в супроводі машин ДАІ… 
Таким чином, безпечним шляхом у перевірене 
та чисте від ворога місце, дісталися преса та 
кілька вже чомусь перевдягнутих у цивільне 
козаків із групи, яка відійшла до Новоазовська. 
Тоді й був відзнятий відеоролик, який того 
дня пройшов по всіх центральних каналах і 
багатьох добряче заспокоїв, мовляв, пропуск-
ний Новоазовськ — наш. Для чого це було 
зроблено — не збагнув ніхто.

Відзнявши ролик, журналісти чкурнули 
назад, а козаки, перечекавши деякий час, сіли 
у свою «Ниву» та знову зробили коло пошани 
до кордону… А потім, уже майже безсилі, 
ще багато годин не відходили зі свого посту, 
прострілюючи дорогу до посадки, з якої лунав 
гуркіт ворожої техніки. Попрощавшись одне з 
одним та приготувавши гранати, готувались до 
останнього для себе бою.

Узагалі шанувальники Росії постійно 
дорікають українцям, що наші солдати, 
мовляв, лише давлять артилерією й авіацією, 
проте уникають «контактного бою». І далі 
обов’язкове — а от як буде контактний 
бій, так ми вам!.. Практика показує проти-
лежне. Росіяни наступають дуже обережно, 
всіляко намагаються уникнути того самого 
контактного бою і силяться подавити позиції 
противника вогнем артилерії, мінометів і 
«Градів». Певно — надто всерйоз сприйма-
ють байки російського ТБ про наявність у 
нас американських приватних військових 
компаній і про фанатиків-націоналістів із 
«Правого сектору». Козаки у цьому перекона-
лися на власному досвіді.

Можна ще розповісти про те, що коман-
дир роти «Андрій» і козак «Орест» ще під час 
обстрілу на кордоні здобули контузію. Що коли 
хлопців приїхали забирати (надійшов наказ 
згуртувати сили біля Новоазовська), — вони 
були вимучені так, що ледве стояли на ногах 
і прямо з передової вся четвірка потрапила до 
госпіталю з важкими контузіями. Що забирати 
козаків та прикордонників з посту приїхав 
особисто начальник прикордонного відділу — 
інших добровольців не знайшлося. Багато чого 
можна розповісти. Але час мине. Труднощі 
забудуться. Залишиться тільки красива легенда 
про те, як проти навали всієї російської армії, 
кілька годин стояли лише чотири козаки.

І коли за багато років у російських мемуарах 
ми прочитаємо, що «в перший день просунутися 
вглиб заважили значні сили противника», то 
обов’язково згадаємо, що ці «значні сили» ми 
знаємо поіменно. Всіх чотирьох. Командир спец-
роти Андрій Мойсеєнко та козаки: Орест Дирів, 
Станіслав Кохановський та Юрій Осипенко.

У госпіталі лікарі зазначали: «Зазвичай, як 
контужених привозять, так по кілька днів 
антидепресантами відпоюємо, а козаки лише 
цілими днями сплять».

Така байка. Чув?

Дмитро КАЛИНЧУК, 
Андрій МОЙСЕЄНКО 

Командир спецроти Андрій Мойсеєнко 
з побратимами під час затишшя

Дорогий захисник України!
Мене звати Володимир Підвірний. Мені 12 років. Я підтримую вас. Мені шкода всіх втрачених бійців. Я 

сподіваюсь, що ви проженете геть сепаратистів з нашої землі.
Дякую, що захищаєте нашу землю.

Дорогий солдате!
Дякую за те, що ви і вдень, і вночі воюєте 

за волю України. Хай вам щастить. Будь 
ласка, відстоюйте право України бути 
вільною. Донбас – ми з вами! 

Слава Україні! Смерть ворогам!
Від Марка із Жовкви. 10 років.

Дорогі армійці!
Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу 

неньку Україну. За те, що не зраджуєте 
Батьківщину і даєте відсіч загарбникам, 
відвойовуєте права українців. Я бажаю вам 
вистояти в боротьбі за Україну!

Дорогий солдате!
Я Володя Харачко. Дякую тобі за те, що 

ти любиш Україну, борониш її незалежність, 
поважаєш і любиш свою землю. Будь 
сміливим і хоробрим! Ти для мене - герой!

Дорогі наші захисники!
 Я зараз відпочиваю у таборі «Росинка», що в селі Зіболки. А проживаю в селі Артасів. Ще донедавна жила в 

Донецьку. Там зараз знаходяться мої батьки, і я не хочу, щоб із ними щось трапилося. Я мрію повернутися додому, 
бо скучаю за татом і мамою. Вони розповідають, що там дуже страшно, що там літають снаряди та літаки. 
Я дуже за них боюся. Будь ласка, захистіть їх!

Привіт із Заходу України!
Мене звати Дмитро. Зараз я  в таборі «Росинка». Я і всі мої друзі засуджуємо дії РФ, а саме Путіна. Ми віримо 

у вас і за вас – вся країна!
Дмитро Жидачевський, вихованець 3-го загону 

Дорогий солдате!
Я пишу тобі з надзвичайного табору «Росинка». 
Мені 12 років і живу я в селищі Магерів на Львівщині. Ми тут дуже переживаємо за вас і віримо, що Україна 

стане такою єдиною, як колись. Ти для нас великий герой і велика людина, якщо не побоявся вийти на поле бою. 
Мої побажання, щоб ти повернувся додому, до своєї родини і жив щасливо. І не забувай, що ми віримо у тебе.

Тарас

Привіт, дорогий солдате!
Пише тобі Таня з Жовкви Львівської області. Мені 18 років. Я рада, що мені випала можливість написати 

тобі листа. До кожного із вас я відчуваю величезну повагу. Навіть не уявляю, яким потрібно бути мужнім та 
сильним духом, щоб піти добровільно захищати нашу Батьківщину. Кожен день, дивлячись по телевізору про 
сотні поранених та вбитих, сліз стримати просто не можливо. Я чекаю вашого повернення додому і сподіваюся, 
що ваші рідні вже скоро зможуть побачити вас живими та здоровими.

Дорогі наші українські солдати!
Пише вам Богдана. Я щодня молюся за рідну Україну, за сім’ю та за вас – наші захисники. Страшно чути про 

те, що у нас на Сході йде війна. Сльози навертаються на очі. Я зараз знаходжуся у таборі «Росинка», далеко від 
батьків і дуже скучила за ними. Я розумію, що ви також скучаєте за своїми батьками, дружинами та дітьми. Та 
я вірю, що Україна переможе, ви зустрінетеся зі своїми родинами, і все буде добре. Ми вас дуже любимо і чекаємо!

Привіт солдат!
Пишу тобі листа із табору «Росинка». Звати мене Ігор Величко, я із селища Куликів. Мені 11 років. Ми дуже 

переживаємо за вас і тримаємо за вас кулаки!
Бажаю тобі перемоги!

Дорогий солдате!
Мене звати Христина, мені 12 років. Живу у селі Магерів.
Я знаю, що там тобі нелегко, адже ти воюєш за Україну, за її волю. Я впевнена, що ти зробиш усе залежне, 

аби Україна стала такою, якою вона повинна бути – цілісною й незалежною. 
Дякую тобі, що ти там на Сході воюєш за волю України, а не ховаєшся по різних містах.
Слава Україні!

Дорогі наші воїни!
Від імені дітей літнього дитячого табору Росинка, а саме від Дениса Скрипки, Богдана Сулиги, Арсена Курочки, 

Юри Засуцького і Братейко Соломії побажаємо вам удачі у подальшому захисті нашої країни та швидкого 
повернення додому. Також хочемо побажати вам мужності, терпіння, сили та витривалості. Надіємося, що 
ви чимскоріше повернетеся до своїх рідних і близьких. Ми віримо у вас і сподіваємося, що ті смерті, які принесли 
нам окупанти, не пройдуть дарма, і ви повернетеся здоровими і щасливими. Ви все витримаєте! Бажаємо вам 
удачі! Слава Україні!

Прошу слова
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в грізну лиху годину, 

Пером, як пострілом...

— Товаришу командир! Завтра ви 
поведете нас у бій. Ми всі ось тут — і 
старі, що вже по півроку на війні, 
і молоді, ось вроді Овчаренка, що 
йтимуть до бою вперше, — усі ми 
знаємо, що завтра бій буде великий 
і дехто з нас, звичайно, загине. Чи 
правду я кажу?

Іван Дробот, молодий танкіст з 
надзвичайно приємним і скромним 
лицем, хвилювався.

— Правду,  — одповів просто і 
спокійно Герой Радянського Союзу, 
знаменитий їхній командир Петро 
Колодуб. — Продовжуйте, Дробот, що 
ви хотіли сказати перед боєм.

— Я хотів спитать вас, хоча про вас 
і пишуть у всіх газетах і на зборах 
говорять як про людину безстрашну 
і невтомну, хоч ви на вид такий, 
пробачте, і маленький, і не дуже нена-
чебто й здоровий, так от, звідки воно 
у вас береться, оте все, що говорять, 
і самі ми знаємо, що ви з любого 
пекла виходите переможцем, так от, 
що ви є така за людина, скажіть нам 
неофіціально, так, ніби ми і не на війні 
зовсім. Де ваш не бойовий, а, так би 
мовити, внутрішній секрет? Чи, може, 
я не так висловився, пробачте.

Дробот почервонів од свого довгого 
запитання. Йому здалося, що він 
неясно висловився, і від цього він 
зовсім розгубився.

— Ні, дякую, Іване, ви прекрасно й 
тонко висловили свою думку, і я з вели-
кою охотою вам одповім, тим більше, 
що секрет таки у мене дійсно є.

Усі бійці й командири, — а їх було в 
землянці чоловік тридцять, — раптом 
заворушились і, розташувавшись 
для довгого приємного слухання, 
притихли. Командир умів оповідати. 
Вони були добрі бійці, і Петро Колодуб 
любив їх. Поклавши на похідний 
столик люльку, він трохи почекав, поки 
стало зовсім тихо.

— Це було на Десні, — почав знаме-
нитий капітан, усміхнувшись. — Да 
… одним словом, звичайний наш 
український дід-рибалка перевер-
нув мені тоді всю душу. Хто з бійців, 
що пізнали увесь тягар торішнього 
німецького вторгнення, не пам’ятає 
цього діда? Пригадуєте осінь? Що не 
ріка, то й драма, то й діди, мов добрі 
річні духи. Вони були сміливі, діди 
оті, сердиті і не боялися смерті. Дехто 
сказав би, що вони не любили нас. 
Часом їхня нелюбов і навіть презирство 
до нас не мали впливу. Було таке?

— Було, — зітхнули в кутку землянки.
— Ну, так от слухайте.
Капітан Колодуб підібгав під себе 

ноги — це була його улюблена поза 
з пастушого дитинства — і, спер-
шись руками на коліна, подивився 
на присутніх. У землянці було наку-
рено. Бійці сиділи у присмерку в 
найрізноманітніших позах, приту-
лившись один до одного чи обнявши 
один одного. Всі вони були різні і всі 
рідні. Усіх їх об’єднувало одне почуття 
єдиної сім’ї, те незабутнє й непо-
вторне, що перед лицем щоденних 

небезпек гуртує 
н а  в і й н і  ч и с т і 
серця юнаків, що 
лишається потім 
людині найдорож-
чим спогадом на 
все її життя.

Пройдуть літа, 
загоються рани, 
п е р е о р ю т ь с я 

ворожі кладовища, 
забудуться пожарища і многії події 
поплутаються в сивих головах од 
частих спогадів і перетворяться уже 
в оповідання, але одне зостанеться 
незмінно вірним і незабутнім — високе 
і благородне почуття товариства і 
братерства всіх юнаків, які розбили 
і стерли з лиця землі фашистське 
божевілля.

— Ми відходили без зв’язку, без 
артилерії, ми одступали на схід день і 
ніч. Ворожі кліщі мали от-от замкну-
тися перед нами. Ми несли на плечах 
своїх поранених товаришів, падали з 
ними, проклинали все на світі і йшли 
далі. Ніде правди діти, були такі, що 
й стрілялися од розпачу, й гордості, і 

жалю. Були й такі, які кидали зброю і 
з гіркою лайкою повзли до рідних хат, 
не мавши сили духу пройти повз.

Колодуб примовк замислившись.
— Нас було небагато, чоловік 

п’ятнадцять. Було кілька танкістів із 
розбитих танків, були кулеметники, 
політпрацівники, два бортмеханіки, 
навіть один полковник без полку. Я був 
тоді ще командиром танка, що зали-
шивсь у німців з пробитим мотором. А 
до війни я був садівником. Сади колго-
спам садив, співав пісень, дівчаточок 
любив та, мабуть, що й усе.

Капітан Колодуб так тепло і разом з 
тим із такою тонкою, знайомою всім 
іронією усміхнувся, що за ним тихо 
усміхнулася вся землянка.

— Ми вибилися з сил. Ноги вже не 
несли, наступала ніч. Перед нами за 
селом велика ріка. А німці були неда-
леко. Чимало з нас не вміло плавати. 
Нам показали хату перевізника.

— Тікаєте, бісові сини? — спитав нас 
дід Платон Півторак, який виходив уже 
з сіней із веслом, сіткою й дерев’яним 
ковшем для виливання води з човна. — 
Багато я вже вас перевіз. Ой багато, та 
здорові все, та молоді, та все — пере-
вези та перевези. Савко! — крикнув 
Платон до сусідньої хати. — Ходім, 
Савко. Треба перевезти, нехай вже 
тікають. Га?.. Ходім, ходім! Це вже, 
мабуть, останні.

Савка вийшов із своєї хатки і дивився 
на нас, як намальований. Було йому літ 
сімдесят чи, може, й більше. Він був 
маленький, із підстриженою борідкою. 
Був би він сильно схожий на святого 
Миколу-угодника, коли б величезна, 
мов коров’ячий кізяк, стара кепка не 
лежала у нього на вухах та землистого, 
так би мовити, кольору светр не висів 
на ньому, як на хлопчику батьків 
піджак. За дідом Савкою виходив 
чималий хлопець із двома опачинами.

— Еге-ге! Щось ви, хлопці, не той, не 
як його, не туди неначе йдете, — сказав 
дід Савка і хитро подивився на нас. — 
Одежа ось нова, і торбочки, і ремені, 
еге, і самі ось молоді, а звертаєте неначе 
не туди, га?!

— Ходім уже, годі! — сказав Платон.
Пішли.
— Заспокойтеся, човен є, і чима-

лий, — сказав я тихо нашому супутнику 
Борису Троянді, що хвилювався увесь 
час більш за всіх. Він не вмів плавати.

— Ви думаєте, вони нас перевезуть? 
По-моєму, треба бути дуже обереж-
ними, — стримуючи хвилювання, 
сказав Троянда.

— Не знаю, чого вони оце так 
тікають, — сказав дід Платон, ідучи 
за Савкою до річки, так ніби нас тут 
зовсім не було. — Чого вони так тієї 
смерті бояться? Раз уже війна, так її 
нічого боятися. Уже якщо судилася 
вона кому, то не втечеш од неї нікуди.

— Еге! — погодився Савка. — Уже, 
казав той, ні в танку не сховаєшся, ні 
в печі не замажешся.

— Душа несерйозна, розбалувана, — 
сердився Платон.- Візьми мого Левка. 
Як він на Кохин-Голі тих, як їх, бачив? 
Всіх до одного вичистив. Читав листа? 
Полковник Левко Півторак — я 
понімаю! А це — казна-що, не люди.

Ми йшли стежкою мовчки в густих 
лозах. Діди йшли попереду з сітками 
і хропачами дуже повільно, ніби 
на звичайну нічну рибну ловлю, і, 
здавалося, не звертали жодної уваги 
ні на гарматну стрілянину, ні на рев 
німецьких нахабних літаків, — одним 
словом, увесь німецький феєрверк, 
що так замучив нас за останні дні 
важкого відступу, для них ніби не 
існував зовсім.

— Слухай, батьку! Ти не можеш 
іти трохи швидше? — звернувся до 
Платона Троянда.

Платон не одповів.
— Слухайте, діду, ви не можете іти 

трохи швидше? — стримуючи дрижаки, 
спитав Троянда ще раз.

— Ні, не можу, — одповів Платон. — 
Чого пак ви отакий швидкий стали, хто 
вас знає? Старий я вже швидко ходить. 
Одходив уже своє.

— Скажіть, а де ж річка? Далеко 
річка?

— А ось і річка.
Дійсно, лоза зразу кінчалась, і ми 

вийшли на чистий піщаний висип. 
Перед нами була тиха широка Десна. За 
річкою крутий берег, а далі, праворуч, 
другий висип і лози. За лозами темні 
ліси, а над річкою і над лісами вечірнє 
небо, якого я ніколи таким ще не бачив.

Сонце давно вже зайшло. Але 
його проміння освітлювало ще з-за 
горизонту верхи велетенського нагро-
мадження хмар, що насувалися з 
заходу на все небо. Хмара була важка, 
темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, 
а самий верх її, самий вінець майже 
над нашими головами, було написано 
шаленими крученими криваво-черво-
ними і жовтими мазками. Величні німі 
зловісні блискавиці горобиної ночі 
палахкотіли, не вгасаючи, між шарами 
хмар. І все це одбивалося в воді, і здава-
лося, що ми стояли не на землі, що ріки 
немає, а є міжхмарний темний простір, 
і ми, розгублені в ньому, малесенькі, як 
річні піщинки. Небо було надзвичайне. 
Природа була ніби в змові з подіями 
і попереджала нас своїми грізними 
знаками.

Риба боялася такої ночі і шугала 
по висипах на мілині. Десь за нами 
і ліворуч попід хмарою носилися 
ракети, мов змії. Було видно. Світило 
жовтуватим відблиском жовтої корони 
хмар. Гриміли гармати. Ми стояли 
нерухомі. Було щось надзвичайне, 
урочисте і грізне. Всі примовкли і 
розгубилися, немов перед якоюсь 
виключною подією.

— Ну, сідайте, повезем. Чого стали? — 
сказав дід Платон, Він стояв уже біля 
човна з веслом. — Повезем уже, а там, 
що Бог дасть. Не вміли шануватися, 
так уж повезем, тікайте, чорт вашу душу 
бери… Куди ти хитаєш? Човна не бачив, 
воїн! — загримав дід на когось із нас.

Ми розсілися у човні мовчки, і 
кожний думав свою невеселу думку.

— У тебе готово, Савко?
— Можна.
— А хмар наперло… Ач, що робиться! 

Страшний суд, чи що, починається? — 
Дід Платон подивився на небо і плюнув 
у долоню. Потім він узяв весло і силь-
ним рухом одштовхнувся од берега.

Савка з онуком гребонули опачинами.
Човен був великий і старий-преста-

рий. Він увесь був просмолений 
смолою і покарбований часом.

Я сидів у човні близько коло діда 
Платона. Я дивився на тиху чарівну 
річку, і на берег, і на суворого кормчого 
діда, який піднімався наді мною на 
фоні врочистого неба. Мені здалося, 
що мене перевозять на той світ. Сором, 
і розпач, і невимовний жаль, і безліч 
інших гострих почувань охопили 
мою душу, і скрутили її, і пригнули. 
Прощай, моя рідна, дорога Десно.

Мене вивів із думи голос Платона. 
Він продовжував із Савкою свою 
розмову, образливу й гірку для нас. 
Видно, щось сильно його мучило, щось 
хотілось йому додумати до кінця. Він 
ніби думав уголос:

— Чорт його знає, що воно таке поча-
лося. Сьогодні вранці заходить до хати 
якесь гівно собаче та все кругом у зброї 
та в ремінні, та не в абиякому ремінні, 
а новому.

Олександр Довженко

Ніч перед БОЄМ
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і братову проллєш!
   О. Довженко

— Еге! — почувся ззаду голос Савки.
— А це ж усе гроші!
— Еге!
— Вставай, — каже, — вези, годі 

спати. А я три ночі не спав, возив.
Платон трохи помовчав.
— А оце недавно, перед вечором, 

перевозив із Митрофаном одну партію. 
Так одно, чорти його батька бери 
нехай, вроді отого, що коло тебе в 
очках сидить, теж у новому ремінні, 
так ще револьвер витягло та кричить — 
вези, каже, мерщій, куркуль! Їй-богу, 
правда. А в самого руки тремтять і очі 
викарячені, немов у носаря чи в окуня, 
од страху. От пак людина, хай Бог милує.

— А, чорті-що.
— Еге. Так товариші заступились, 

спасибі їм. Що ж ти, кажуть, чортів син, 
діда обижаеш? Та чуть не побили. Так 
притихло. Отака пустота, ну ти поду-
май… О, здорово гуцає. — Прислухався 
Платон до гарматних пострілів. — 
Скоро, мабуть, появиться герман.

Прогриміли постріли важких 
н і м е ц ь к и х  г а р м а т.  П р о л е т і л и 
перелякані качки.

— «Діду, перевези…» — сердився 
Платон.

— Еге, — підхопив Савка. — А не 
знають, трясця їх матері, що вже кому 
на війні судилося вмерти, так не викру-
тишся, ніякий човен тебе не врятує. 
Не здожене куля, здожене воша, а 
війна своє, казав той, візьме… Бери 
вліво, бистра велика, — загрібав Савка 
опачиною.

— Беру. Коли б оце Левко зі своїм 
полком та був тут, той би не одступив, 
ні. Той би цього човна повернув назад, 
та по шиях, по шиях! — розсердився 
Платон і наліг на весло. — Той не одсту-
пить, ні, чорта з два!

— Еге! Отакий і мій Демид. Його 
огнем печи, на шматки ріж, ну не 
одступить. Куди твоє діло! — сказав 
Савка й плюнув на долоню.- А ці дума-
ють урятуватися, а воно, мабуть, вийде 
на те, що харкатимуть кров’ю довго… 
Це ж усе доведеться забирать назад!

— А доведеться! — підхопив Платон 
і гребонув веслом з усієї сили три 
рази. — Шутка сказать, скільки землі 
доведеться одбирати назад. А це ж усе 
кров!

Я дивився на діда Платона і з насо-
лодою слухав кожне його слово. Дід 
вірив у нашу перемогу. Він був для 
мене живим грізним голосом нашого 
мужнього народу.

— Наша частина змушена була 
відступити, — сказав полковник.

— Балакай. Не вміли битися. От 
тобі і відступ, — сказав Платон. — Що 
у військовому статуті сказано про 
війну — ну? Хто скаже? Мовчите, 
вояки. Сказано: коли цілиш у ворога, 
возненавидь ціль.

— А де ваша ненависть? — підхопив 
Савка.

— Еге, а вмирать боїтеся. Значить, 
нема у вас живої ненависті. Нема! — Дід 
Платон аж крякнув і підвівся на кормі.

Ми не знали, що одповідати.
— О, пливе щось. Наш чи німець? — 

сказав Платон і притяг до човна 
труп. — Німець. А холера на твою голову. 
Уже пливе. Ач, куди забрався! У Десну! 
Успів, нечистий. А ви все думаєте та все 
страдаєте. А страдати ніколи!

— Я, діду, ненавиджу фашизм усією 
душею, — крикнув Троянда і навіть 
встав од хвилювання.

— Значить, душа в тебе мала, — 
сказав Платон. — Душа, хлопче, вона 
буває всяка. Одна глибока й бистра, 
як Дніпро, друга — як Десна ось, 
третя — як калюжа, до кісточки, а 
часом буває, що й калюжки нема, а так 
щось мокреньке, неначе, звиняйте, віл 
покропив.

— Ну, а якщо душа велика, а людина 
нервова, — образився Троянда і розсер-
дився сам на себе. Був він до чорта 
розумний і дотепний, а тут весь дотеп 
наче всох.

— А ти прикуй себе од страху ланцю-
гом до кулемета та й клади ворога 
мовчки до смерті, — сказав Платон. — А 
там уже живі розберуть колись, який 
ти був, нервений чи ні. А то виходить, 
що ненависті в тобі багато, а нервів і 
себелюбства ще неначе більше. От і — 
«перевезіть, діду». А ненависть твоя на 
щось інше витратиться. Яка ж ціна їй, 
коли вмирать не вмієш?

— Ну, це не всякий може, — пробель-
котав щось збитий із пантелику 
Троянда.

— Отож-то й є. А треба, щоб усякий 
міг, коли ворог суне. Їсти ж хліба 
усякий требує. І язиком галакать усі 
навчились.

— По-дай чо-го-го-го! Човен подай! 
А-га-га-га… — почулося з того берега.

— О, вже розпинаються нервені душі. 
Накликають німця. А нема того, щоб 
тихо посидіти! — сказав Савка.

Пропливли трохи мовчки. Платон 
почав сильно гребти веслом. Видно, 
йому хотілося щось іще сказати, чимось 
перебити своє невдоволення.

— Ти собі подумай, Савко, як оце 
народу дивитися на отаке паскудство. 
Він же надіявся на їх усіх, як я на свого 
Левка, а воно он що виходить — «діду, 
перевези»!

— Еге, — промовив Савка. — Скільки 
літ їх учили, ти подумай, Платоне. А вони 
тікають. От він і каже тепер, що ж це ви, 
каже, робите? Стійте тікать! Чим же далі 
ви тікаєте, тим більше крові проллється! 
Та не тільки вашої, солдатської, а й 
материнської, й дитячої крові.

— Не знаю, як ти, Савко, — сказав 
Платон, — а мене б із Дніпра чи з Десни 
не те що Гітлер, а сам нечистий би не 
вигнав, прости Господи, не при ночі 
згадуючи.

— Легко сказати, діду, а от побачили 
б ви танкетки! — виправдовувався 
лейтенант Сокіл.

— Ну і що ж? — перебив його Платон 
Півторак, очевидно, не маючи ніякого 
бажання вислуховувати нас. — Скільки 
вона вас там може вбити, тая танкетка? 
Все одно вам же доведеться її розби-
вати, не мені. Я своє одвоював. А от мій 
Левко на Кохин-Голі, чули, що зробив 
з тими, як їх?.. Танкетки, — розгнівався 
дід. — Людська душа молодецька 
сильніша за всяку танкетку! Була, єсть 
і буде! Як то в піснях про Морозенка 
співають: «Де проїхав Морозенко — 
кривавая річка». О! Ото був воїн!

Я не витримав далі дідових розмов, — 
так важко було мені його слухати. У 
цю мить він здався мені жорстоким і 
несправедливим дідом.

— А хіба ви думаєте, діду, що нам не 
важко? Хіба ви думаєте, що біль і жаль 
не роздирають наші душі, не печуть 
нас пекельним вогнем? — простогнав 
я йому в самі очі.

— А що мені думати? — подивився 
на мене дід Платон. — Думайте ви. 
Життя-бо ваше вже, а не моє. А тільки 
я так скажу вам на прощання. Не з тієї 
пляшки наливаєте. П’єте ви, як бачу, 
жаль і скорботи. Марно п’єте. Це, 
хлопці, не ваші напої. Це напої бабські. 
А воїну треба напитися зараз кріпкої 
ненависті до ворога та презирства до 
смерті. Ото ваше вино. А жаль — це не 
ваше занятіє. Жаль підточує людину, 
мов та шашіль. Перемагають горді, 
а не жалісливі! — сказав дід Платон і 
примовк. Він висловив, нарешті, свою 
думку. Це була його правда. Він стояв 
на кормі з веслом, суворий і красивий, і 
дивився вперед поверх нас.

У цей час далекобійний снаряд упав 
коло нас у Десну і підніс угору великий 
водяний стовп.

— Ого!.. А що риби поглушить в 
річках! — почувся голос Савки.

— Тепер поглушить,  — сказав 
Платон. — Позаторік і подохла од задухи, 
а зараз німці висадять гранатами дотла. 
Спустіють, мабуть, і річки, і все на світі. 
Приїхали.

Човен м’яко вперся в річний пісок. 
Я вийшов із човна на берег абсолютно 
спустошений і разом з тим якийсь зовсім 
інший, новий. Я неначе втопив у Десні 
і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. Я 
озирнувся. За Десною горіло. І червона 
заграва пожежі якось по-новому освітила 
мою душу. Нестерпний вогонь пропік 
мене наскрізь. На одну мить мені 
здалося, що кинься я зараз назад до 
Десни — і вода б розступилася переді 
мною. Цього я, хлопці, ніколи не забуду…

Ми стали прощатися з дідами, 
поспішаючи у лози.

— Постійте трохи, — сказав Платон, 
спершись на весло. — Так що ж прика-
жете передати герману? Як стрічать його, 
як у вічі дивитись?

— Передайте, що ми повернемось. Не 
дрейфте, діду. Повернемось! — спробував 
підбадьорити діда Троянда.

Дід подивився якось мимо планшеток 
Троянди і легенько сплюнув.

— По-дай чо-го-го-го! Ого-го-го! — 
лунало з того берега.

— Прощайте, діду, — тихо говорили мої 
попутники, зникаючи в лозах.

— Ідіть собі під три чорти… Чорт вас 
носить, — сказав байдужим голосом дід 
Савка.

Платон мовчав.
Ми пішли в лози.
Я йшов останнім і думав про діда 

Платона. «Спасибі йому, — думав я, — що 
не пожалів нас, не окропив нашу сумну 
стежку сльозами, що викресав із мого 
серця огонь уночі… Правдо, чом же ти 
часом така гірка та солона!»

Потім я побіг назад, до Десни. Я 
мусив щось сказати на прощання дідові 
Платону. Я вибіг на висип.

Платон стояв на березі по кісточки у 
воді з веслом, як пророк, нерухомий, і 
дививсь, очевидно, нам услід.

— Прощайте, діду. Простіть нас, що 
не доглянули вашу старість, — сказав я, 
задихаючись. — Ми вас, діду, ніколи…

— Іди, не крутись перед очима, — 
сказав Платон Півторак, навіть не 
подивившись на мене. По сухому темному 
його лицю текли сльози й падали в Десну.

— Оце, друзі мої, і все. Оце і весь 
секрет, — сказав капітан Колодуб і запа-
лив люльку. Всі в землянці зітхнули.

— Зараз я Герой Радянського Союзу. 
Багато я знищив ворога, що й говорить! 
Багато постріляв у наступі й гусеницями 
подушив багато. Часом бувало так, що 
нудно робилось од хрусту фашистських 
кісток. І сам попадав у бувальці не раз. 
Але, де б я не був, як би не гули навколо 
мене ворожі вихори, їм ніколи вже не 
затушити того вогню, що викресав з мене 
колись у човні дід Платон… Що наше 
життя? Що наша кров, коли страждає 
вся наша земля, увесь народ? — голос 
капітана зазвучав, як бойова сурма. — Я, 
хлопці, у бою сторукий, помножений 
стократ на гнів і ненависть!.. Так. — 
Капітан Колодуб усміхнувся. — А все ж 
таки нічого у світі я б так не хотів, як після 
війни поїхати на Десну до діда Платона і…

— І сказати йому, що він помилявся, 
товаришу Герой Радянського Союзу. 
Моє шанування! Ну як? — почувся з боку 
дверей улесливий голос Троянди, що вже 
з півгодини як приїхав на фронт і зайшов 
до землянки.

— І поклонитися діду Платону в ноги 
за науку, — сказав капітан Колодуб, ніби 
і не почувши зовсім Троянди.

Стало тихо. Ніхто не рухався, наче всі 
танкісти були ще думками на Десні.

— Ні, товаришу капітан, не поклони-
тесь ви діду Платону, — зітхнув молодий 
танкіст.

Всі обернулись. Це був Іван Дробот. Він 
стояв у самому кутку землянки. Він був 
якось особливо схвильований.

— Діда Платона, товаришу капітан, уже 
нема живого, — сказав Дробот. — Ото як 
ви пішли у лози, через годину прибігли 
німці. Довго вони били діда, що перевіз 
вас, хотіли розстріляти, а потім був 
наказ негайно переправитися на другий 
берег. Ну повезли. Насіло їх вщерть. 
Випливли на середину Десни. Тоді дід 
Платон і каже:

— Савко, прости мене!
— Бог простить.
— У другий раз!
— Бог простить.
— Прости утретє!
— Бог простить.
— Прости і ти мене, Платоне, — сказав 

дід Савка.
— Бог простить.
— У другий раз!
— Бог простить.
— У третій раз!
— Бог простить.
Та за третім разом як повиймали вони 

весла, та як стрибнули на правий борт, 
та й перекинули човна. Усе потонуло — і 
кулемети, і німці, і діди. Один тільки я 
виплив на наш берег.

— А хто ж ти такий? — тихо спитав 
капітан Колодуб.

— Я онук діда Савки. Я сидів на другій 
опачині…

— Встать! — скомандував Колодуб.
Усі встали. Цілу хвилину сім’я бійців 

стояла мовчки. Колодуб був блідий і 
урочистий. Він стояв із заплющеними 
очима. Потім на мить він став на одне 
коліно, і всі послідкували за його рухом.

— Готові до бою? — спитав Колодуб і 
виріс перед бійцями, як дід Платон на 
Десні.

— Готові на будь-який огонь!!!
Тихо стало в землянці. Тихо й на 

позиції. Тільки далеко на обрії гойдався 
в небі вогненний знак прожектора.

Олександр ДОВЖЕНКО
Південно-Західний фронт,

1942 р.

Олександр Довженко під час роботи в польових умовах
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самі ж кайданами прикуті до землі
 Леся Українка

Поетичним рядком

Богдан Скробут – український поет, громадський діяч, ліквідатор аварії на ЧАЕС, дослідник голодомору на Україні 
1932-40 років. Народився у 1946 році, в селі Шманьківчики, що на Тернопільщині. Мав сільськогосподарську освіту. 
Зазнав переслідувань з боку комуністичної влади, опинився в Сибіру, де прожив 18 років під прискіпливим оком КДБ.  
Його поетичний доробок, на жаль, не потрапив до читача. 

Поема «Згуба волі» написана під час перебування автора 9-11 червня 1993 року в м. Полтава та с. Ковалівка 
Полтавської області.

Це – історична поема. У ній автор намагається осмислити причину трагічних сторінок минувшини і приходить до 
висновку, який  виношували багато наших співвітчизників і який на сьогодні є актуальним.  «Брати і сестри! Українці! 
Прошу, не будьте поодинці!»

Помер Богдан Скробут 25 січня 2011 року. Похований в селі Моринці Черкаської області.

ЗГУБА ВОЛІ
(Поема)

Біля Полтави панорама: 
Музеї, пам’ятники, храми
Про тисяча сімсот дев’ятий рік. 
Тут цар Петро розбив полками, 
Вписав в історію рядками
Імперський слід, 

кривавий слід.

Увіковічені гранітом,
Що розпрощалися зі світом
Московсько-царські вояки, 
Величний пам’ятник їх слави�–
Орел з вінком серед Полтави
Нагадує про ті роки.

І шведам в пам’ять про ту битву 
Душевно-жалібну молитву
Із Скандинавії щорік 
Від честі шведського народу 
Як жертвам битви від походу
Приносять, як душевний лік.

Та серце болем защеміло, 
А де ж козацькії могили?
Хто їм вклонився до землі? 
I я відчув, що треба вийти 
У роздумах на поле битви
В цій історичній стороні

* * *
Я на «побиванці» в тім полі 
Стою і заглядаю в долю,
В минулу долю тих віків. 
Бачу... шеренги всіх полків, 
Котрі готуються до бою
За вільну українську долю, 
І ті..., що цар Петро привів.

На полі біля Ворскли близько 
Розташувалось царське військо
В липневу спеку, без вітрів; 
Гармати, ядра в обороні 
І табунами свіжі коні
Із пограбованих дворів.

На хоругвах хрести шовкові, 
Орел російський двоголовий
Широко крила розмахнув. 
А на коні Петро заклятий, 
Сам сатана йому за брата,
Вже ділить те, що не здобув.

Цар обіцянки сипле вміло, 
І що його придвірна сила,
Його величності царя 
Дасть блага всім, багаті 
скарби 
Іще візьмуть собі задарма,
Як відіб’ють у короля.

А москалям того і треба,
Та що їм Бог, Бог там, на небі,
А тут багатство в руки йде. 
Не журавель, в руках синиця –
Земля, хліб, злото, молодиці.
Так дух загарбника веде.

Пліч-о-пліч шведи, не без 
зиску, 
Стоять у панцирах до блиску
І з навиком воєнних дій. 
В походах з Карлом без поразки 
Під королівську милість й ласку
Готові йти в полтавський бій.

Хоробрість їх межі не має 
В своєму чи в чужому краї,
І битва їм не новина. 
Король мав віру в успіх битви, 
Його запал гостріший бритви
І в нього задумка одна.

Військову справу добре знає, 
Слова на вітер не жбурляє.
З ним Стакельберг 

і Шліппенбах.
Командний штаб військових дій 
Уміло вів жорстокий бій.
Європа знала шведський стяг.

* * *
А я стою на тому полі, 
Уявно бачу шлях до Волі,
Козацьких сотень кінний ряд 
Так розташованих уміло, 
Міцну фізично славну силу,
Барвистий одяг, наче сад.

П’ятнадцять тисяч запорожців, 
Що, зброю стиснувши

 при боці,
Під прапорами куренів 
Готові мужністю до бою 
За вільну українську долю
Проти незваних москалів.

За суверенність України, 
За хлібороба-селянина
Зібралась українська рать. 
Козацька Січ свята, єдина 
В козацькій славі побратима
Могутня чоловіча стать.

І я відчув себе в провині, 
Один як перст в цім полі нині
Минулим часом біль несу. 
Тепер я поле не покину, 
Думками весь ввійшов 

в картину,
Все те, що бачу, те пишу.

Крім січових прийшли поволі 
Полки місцеві в спільній долі
Із ліво-правого Дніпра. 
Під клич один з’єднали сили, 
На рідній мові говорили,.
Що не з добром

 прихід Петра.

Бо неможливо йняти віру
Тому, хто вже заніс сокиру
Над тим, хто волі прагне сам.
Хіба вщент знищений Батурин
І люд замучений в тортурах
Не признак злоби росіян?

Хіба не Меншиков 
ще в травні

Рубав і грабив курінь славний,
Де Запорозька Січ була?
Козацтво добре про це знало
І гнівно пошепки бурчало,
Що їх курінь згорів до тла.

* * *
Мазепа з Карлом думку мали,
Що зібрані козацькі лави 
З наказу шведів вступлять в бій
І будуть послухом єдині
В присвоєному різнім чині,
У тактиці воєнних дій.

Козацьке військо з роду славне,
І шведське вишколене,

 справне.
Їх разом тисяч тридцять п’ять.
Московських - вдвічі, 

різні верстви 
Племен і вір, ще й довгі версти
Беззбройних, 

із калмиків «рать».

Земля двигтіла...
 Ворскла-річка

Блакитністю неначе стрічка
Принишкла, води несучи. 
На прибережних цих

 просторах 
Супроти ворога став ворог...
А простір цей не знав війни.

Мазепа сивий об’їжджає 
Козацький стрій і наставляє
Праведним словом козаків, 
Що шведам тут не довго бути 
І волю можна ще здобути,
Якщо розбити москалів.

Кіннота на місцях гарцює,
Ще диму, пострілів не чує,
А сонце спекою з небес
На оту масу полковую

Шоломи, панцири і збрую,
Щити, мечі і довгий спис.

В напрузі всі. 
Мовчать редути.
Немає страху, погляд лютий.
В очах аж світяться вогні...
За насипом гарматний ряд,
А там в готовності стоять
І ждуть командне слово «плі».

Христос один, і всі народи
Його благають в час негоди,
Щоб став на їхній стороні.
Святії фани і ікони
Несуть полки, несуть загони
На землях Києво-Руси.

В молитві шведи-лютерани,
У православії - слов’яни
І «Отче наш» єдиний в них...
І боговірних за собою
Король і цар ведуть до бою
У грішних задумах земних.

Петро з метою провокацій
Відкриті тексти агітацій
Підкинув в стан козацьких сил,
Що гетьман зрадник

 і дворушник
І хоче свій народ послушний
Під польський здати монастир.

Що вихованець єзуїтів
Ганьбою з юності покритий
Амурних витівок на сміх.
А за свою гетьманську владу
Своїм чинив 

смертельну зраду
І вже йому не змити гріх.

Петро ганьбив по всій натурі,
А сам, як вовк в овечій шкурі,
Мазепу вовком виставляв,
У словоблудді мав він силу.
Отруйне слово зло зробило,
Розбрат змією проповзав.

О Демон зла!... 
живучо-підлий,

В рішучий час легко осідлий
В непереконливих серцях,
Котрі для тіла хочуть волі,
А душу продають в неволю,
І у крові гартують цвях.

* * *
Чогось Мазепа не додумав,
Або ж занадто передумав
За двадцять 

гетьманських років,
Йти з виправданнями не сміє,
Козак його не зрозуміє
В тривожний час 

спекотних днів.

В думках боявся гетьман кари,
Якщо в козацтві будуть чвари,
Не в піхвах шаблі, наголо...
Якщо роздвоять власну долю,
То цар Петро ще в цьому полі
Накине сховане ярмо.

Зайшов в намет... 
перехрестився

І на булаву подивився,
Неначе поглядом питав;

Кому вона служити буде.. ?
Тужливий біль аж тисне в груди
І... Мотрю, не свою, згадав.

* * *
Та ось і битва зав’язалась,
Терезів чаша захиталась...
Та не про битву, не про кров
Я ці рядки пишу на полі,
Я тут шукаю згубу волі,
За цим сюди я пішки йшов.

Мій погляд навкруги питає
Та глибше думкою вникає
В сторінку майже трьох віків.
Бо це наш край, це Україна,
З тих пір почалася руїна
В останній битві козаків.

Змішалось все. Не розібрати
Хто ворог, хто союзник ката...
Мовчить Мазепа, а Палій,
Вернувшись з каторги, 

з Сибіру,
Цареві присягнув на віру,
Супроти шведів кличе в бій.

В безладді паніка настала
І генерали зміркували,
Що всі їх плани нанівець,
Як шведи 

б’ються з москалями,
А козаки між козаками
У гніві збурених сердець.

Розмов нема в години бою,
Як кров текла уже рікою
Російських, 

шведських вояків.
Але... подвійна кров і рани,
Подвійно... полем і ярами
З недавно спільних козаків.

Чому полковники козацькі
Змінили напрямок зненацька,
Ще й шведів вдарили у тил?
Чому пішли із москалями
В жорстокій битві
 до нестями,
Роздвоївшись з єдиних сил?

Чому? Чому козак із Січі,
Так зблизька дивлячись у вічі,
В запалі кров братерську лив
В майбутню долю України,
І не згадав у ті хвилини,
Як Каїн Авеля убив?..

Таким, повір мені, читачу,
Повір, стривожений слухачу,
Пригніченим я з поля йшов.
І ніс я в серці не утіху,
А в мозок била думка «лихо
Своє собі ти тут знайшов»..

Той пам’ятник Ганьби, 
не Слави,

Для України і Полтави,
Історії кривавий слід...
Не зможе вільна Україна
Зродити волелюба-сина,
Як в серце давить 
ствол-граніт.

(Далі буде)

Богдан СКРОБУТ

ЗГУБА ВОЛІ

Богдан Скробут

Палітурка книжки Богдана Скробута 
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Зателефонувавши за номе-
ром 900 7701, 
ви пожертвуєте 5 євро, 
з а  н о м е р о м  9 0 0  7 7 0 2  — 
пожертвуєте 10 євро, 
з а  н о м е р о м  9 0 0  7 7 0 3  — 
пожертвуєте 20 євро.

Плата за обслуговування 
дзвінків на благодійні лінії не 
береться.

Благодійний концерт був 
організований за ініціативою 
члена некомерційної організації 
MT Vaba Ukraina, колишнього 
командувача Силами оборони 
Естонії, генерал-лейтенанта 
Йоханнеса Керта.

Ірина КІРЕЄВА 
м. Таллінн 

21 жовтня у�концертному 
д о м і  N o r d e a � п р о й ш о в 
б л а г о д і й н и й  к о н ц е р т 
«Естонія — Україні», який 
транслювався на каналі ETV 
та на порталах ERR.ee. Під 
час цієї благодійної акції було 
зібрано понад 187 тисяч євро.

У концерті взяли участь 
в і д о м і  е с т о н с ь к і  м у з и -
к а н т и  Ти н і с  М я г і ,  І в о 
Лінна, Отт Лепланд, Ленна 
Куурмаа, Біргіт Ийгемєель, 
Сандра Нурмсалу, InBoil, 
Карл-Ерік Таукар, Расмус 
Ряндвєе, ансамблі «Свята 

Ватра» та Elephants  from 
Neptune, а також оркестр 
Сил оборони Естонії.  До 
н и х  п р и є д н а л и с я  х о р 
українців Естонії «Україна» 
та відомий український гурт 
«Гайдамаки».

Усі кошти, зібрані за час 
п р о в е д е н н я  б л а г о д і й н о ї 
а к ц і ї ,  п і д у т ь  н а  п р и д -
бання та відправку засобів 
першої медичної допомоги 
українським підрозділам та 
окремим воїнам, постражда-
лим у військовому конфлікті 
в Україні.

Благодійні телефонні лінії 
в Естонській республіці на 
підтримку України будуть 
відкриті до 30 листопада. 
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Лиш боротись — значить жить! 
      І. Франко

Прошу слова

Оце так подбали...
Спостерігаючи за проце-

сами: організації оборони 
материкової частини України, 
розміщення після виводу з 
Криму українських військо-
вослужбовців та їх сімей, 
організацією їхньої служби та 
побуту, можна зробити сумний 
висновок про те, що майдан, 
анексія кримського півострову 
та події на Сході країни нічому 
не навчили величезну армію 
бюрократів з апарату держав-
ного управління.

Займаючи високі відпо-
відальні посади, отримуючи 
солідні посадові оклади, не 
доклавши жодних зусиль, 
щоб запобігти процесу анексії 
Криму, ця чиновницька братія 
продовжує створювати види-
мість активної діяльності щодо 
вирішення питань збройного 
протистояння на Донбасі. При 
цьому, не соромлячись, вико-
ристовує нинішню страшну 
ситуацію для вирішення влас-
них корпоративних інтересів.

Військовослужбовці ж, які 
чесно виконали присягу та 
повернулись в Україну для 
продовження служби, у біль-
шості випадків, залишаються 
сам на сам із масою невиріше-
них питань.

Протягом тривалого періоду, 
лише завдячуючи постійній 
підтримці та допомозі волон-
терів, місцевого населення, 
керівників органів влади та 
самоврядування, військо-
викам, які нині базуються 
на території Херсонщини, 
що межує з  окупованим 
Кримом, вдалось налагодити 
нормальну життєдіяльність 
військових підрозділів. Разом з 
тим, представники численних 
державних управлінь, депар-
таментів, служб рапортують 
нагору про особистий «ваго-
мий внесок» у вирішення цих 
проблем.

В і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і  у 
надзвичайно важких умовах 
захищають південний адміні-
стративний кордон України. 
Фізичні та психологічні наван-
таження вже стали для них 
повсякденним явищем. А ось 
«панські замашки» окремих 
військових високопосадов-
ців просто вражають своєю 
неадекватністю та цинізмом.

За пару годин перебування у 
прикордонній зоні з перевір-
ками, вони «зі знанням справи» 
п о ч и н а ю т ь  « ш и к у в а т и » 
військовиків за відсутність 
форменого одягу та взуття, 

яким самі ж не забезпечили. 
Інші шокують своїми «гені-
альними командирськими» 
рішеннями, які могли б спро-
вокувати страшні наслідки. 
При цьому забувають про свої 
обов’язки та відповідальність 
за їх невиконання. А дарма…

Справжні ж патріоти чесно 
виконують свій обов’язок 
п е р е д  н а р о д о м  Ук р а ї н и 
та державою. Більшість із 
них — це зовсім молоді люди, 
готові боротись за незалеж-
ність держави до останнього. 
Але після такої батьківської 
турботи у багатьох виникає 
багато запитань… На жаль, 
відповідати пани керівники не 
поспішають…

Хочеться звернути особливу 
увагу на схоже,  але вже 
«материнське» піклування 
про студентів із Криму, які 
виявили бажання продовжити 
навчання на материковій 
частині України,

На молодь, яка виявила свою 
громадянську позицію, всіляко 
підтримала Батьківщину у 
важкий для неї час, та почала 
процедуру переводу до інших 
вищих навчальних закладів 
України, очікувало майже те 
саме, що й на вояків.

Відомий вислів про екстремальні умови, що суттєво прискорюють розвиток суспільства, уже давно 
сприймається, як аксіома.

Умови, у яких нині опинилась наша країна, можна сміливо назвати мега-екстремальними. Усі ті страшні 
події, що відбулись в Україні останнім часом, мали би активізувати діяльність органів державного 
управління для негайного вирішення життєво важливих проблем. Та, де, там…

Факти, про які йтиметься, свідчать про необхідність негайної заміни існуючої, наскрізь прогнилої, 
неефективної та корумпованої системи державного управління.

Відсутність відповідної 
інформації,  нормативної 
бази щодо процедури таких 
переводів та нерозуміння 
проблеми безпосередніми 
виконавцями — не лише 
квіточки. Небажання цих 
ділків від науки виконувати 
свої службові обов’язки без 
«конкретного» грошового 
«стимулювання», їх прояви 
неповаги до цих студентів, 
нереальні умови усунення 
академічної різниці з пред-
м е т і в  т а  і н ш і  с к л а д о в і , 
стали причиною того, що з 
10 студентів Кримського гума-
нітарного університету, які 
почали процедури переводу 
до Херсонського державного 
педагогічного університету, 
9 повернулись до Криму, щоб 
продовжити навчання, там де 
вони його починали.

Процедура відновлення 
до контингенту студентів, 
на відміну від херсонської, 
яка тривала майже 2 місяці, 
зайняла лише 2 години. Усі 
студенти були відновлені на 
бюджетну форму навчання. 
Чаплинські реєстровці нама-
гались допомогти студентам у 
вирішенні вказаних проблем, 
однак бюрократична машина, 
в купі з корупційною, не зали-
шили жодних шансів.

З  т а к и м  в і д н о ш е н н я м 
державних інституцій до 
проблем справжніх молодих 
патріотів України не важко 
уявити можливі наслідки 
«такої турботи». Оце так 
подбали…

Володимир РЕНГАЧ,
начальник штабу 

Чаплинського районного 
товариства УРК,
полковник УРК

Естонія – Україні
Українці за кордоном

Виступає хор українців у Естонії

Гурт «Гайдамаки» здіймав оплески на благодійному концерті
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На святу січову Покрову давали, 
Котрі давнім козацьким 

скарбом будували, 
Щоб за них, вставаючи і лягаючи, 
Милосердного Бога благали.
А другу частку 

між собою паювали, 
А третю часть брали, 
Очеретами сідали, 
Пили та гуляли.

(З козацької думи) 
Полковник подільський, 

потім могилівський, Остап 
Гоголь, пращур великого 
п и с ь м е н н и к а  М и к о л и 
Гоголя, на короткий час став 
гетьманом Правобережної 
України. Він отримав від 
польського уряду Димер 
( В и ш г о р о д с ь к и й  р а й о н 
Київської області), де й помер 
5 січня 1679 року. За його 
заповітом поховали його в 
Межигірському монастирі.

У  П о л т а в с ь к і й  б и т в і 
брав участь давній недруг 
Мазепи — Семен Пилипович 
Гурко, фастівський і білоцер-
ківський полковник, який за 
запальну вдачу одержав на 
Запорожжі прозвище Палій. 
У 1702–1704 pp. він очолив 
антипольське повстання 
на Правобережній Україні. 
Виданий Мазепою росій-
ському уряду,  Палій був 
засланий до Сибіру. Коли 
Мазепа перейшов на бік 
Карла XII, Петро І згадав 
про  бунтівного  полков-
н и к а  і  п о в е р н у в  й о г о  з 
Сибіру. Помер 1710 року, 
заповівши поховати себе 
на монастирському цвин-
тарі. У церкві Святого Духа 
висів його портрет, над ним 
на килимі — його шабля, 
оздоблена сріблом, і полков-
ничий пернач. У монастирі 
залишилось подароване ним 
«Євангеліє московського 
друку» в срібному окладі по 
чорному оксамиту. Бойовий 
товариш Палія, богуслав-
ський полковник Самусь 
був похований поряд із ним 

1713 року. Самусь відписав 
м о н а с т и р ю  с в і й  м л и н  у 
Богуславі, ліс, сад, землі та 
500 червінців.

Багато чого ще приховували 
високі паркани колишньої 
резиденції  Президента: і 
дуби, саджені Володимиром 
Великим, і таємницю бібліо-
теки Ярослава Мудрого…

На відміну від Великого 
Кобзаря, який мріяв жити в 
Межигір’ї, «великій цар всія 
України» Віктор Янукович, зміг 
реалізувати цю мрію, зробивши 
резиденцію приватною. Але, 
ця свята й намолена багатьма 
поколіннями українців земля, 
не стала терпіти тирана, 
який плюндрував здобутки та 
історію цього місця й України. 
Завдяки Майдану Гідності 
тут знов звучать молитви, 
людський гомін, дитячий сміх.

Так, нещодавно, вперше 
за останні роки, на тери-
торії Межигір’я відбувся V 
м и с т е ц ь к и й  ф е с т и в а л ь 
«Межигірський узвіз», що 
до цього проводився біля 
Дзвінкової криниці.

Тут були майстри народних 
ремесел з картинами, виробами 
з глини, вишиванками, квітко-
вими композиціями тощо.

На фестиваль з’їхалось 
багато хорових колективів, 
дитячих ансамблів не тільки з 
Вишгородського, а й сусідніх 
районів. Лунали красиві, 
мелодійні народні та козацькі 
пісні, чудові патріотичні вірші, 
академічний спів регентського 
хору Свято-Михайлівського 
монастиря. Від красивого 
святкового вбрання мерехтіло 
в очах, усім миром молились 
разом із священнослужите-
лями за Україну, під виконання 
Гімну було піднято прапор 
України. Присутніх частували 
смачною юшкою та кулешем.

Вишгородське районне 
козацьке товариство ВГО 
УРК було представлене на 
цьому фестивалі Народним 
козацьким хором «Джерело» із 
села Демидів Вишгородського 
району, що достойно себе 
показав та був нагороджений 
грамотою «Межигірського 
узвозу».

Фестиваль «Межигірський 
узвіз» має на меті стати всеу-
країнським, а Вишгородщина 
буде рада гостинно зустріти 
колективи з різних куточків 
України!

Максим ПАВЛЕНКО, 
отаман Вишгородського 

районного товариства УРК, 
підполковник УРК 
Київська область 

Фото автора 
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Аж до Межигорського Спаса потанцював сивий.
А за ним і товариство, і ввесь святий Київ

Т. Шевченко

Св’ятині України

Межигір’я — це мальов-
ниче урочище біля Дніпра (а 
зараз — Київського водосхо-
вища), розташоване в селі Нові 
Петрівці Вишгородського 
району Київської області. 
Воно знаходиться в глибокій 
долині між горами, що й 
пояснює назву.

Деякі історики вважають, 
що у цьому місці (25 верст від 
Києва вгору за течією Дніпра) 
знаходився монастир ще за 
часів Київської Русі. Своїм 
заснуванням він зобов’язаний 
грецьким ченцям, які прибули 
сюди з Візантії та запалили 
першу православну свічку. 
Також існує припущення, що 
у Межигірському монастирі 
було освячено відому кири-
личну книгу — молитовник 
Анни Ярославівни, відомий як 
Реймське Євангеліє, на якому 
присягали французькі королі.

На території Межигір’я 
з н а х о д и т ь с я  Д з в і н к о в а 
криниця, що була зруйнована 
разом із монастирем та храмами 
в 1934–35 роках. Відновили 

криницю до 15-ї річниці неза-
лежності України, адже цією 
водою вгамовували спрагу 
багато відомих українців: 
Палій, Сірко, Сагайдачний, 
Виговський, Калнишевський, 
Хмельницький, Шевченко 
та інші. 1846 року Тарас 
Гр и г о р о в и ч  п о б у в а в  у 
Вишгороді та Межигір’ї, 
де зробив серію малюнків 
Вишгородської гори з церквою 
н а д  ш и р о к и м  р о з л и в о м 
Дніпра, будівлі монастиря з 
Петропавлівською церквою. 
А у своїй поемі «Чернець» 
згадав і  криницю «… іде 
чернець дзвонковую у яр воду 
пити…». Далеко на засланні 
18 червня 1857 року поет зано-
тував у «Щоденнику»: «бачив 
у сні Межигірський Спас, 
Дзвонкову криницю».

Історія  Межигірського 
м о н а с т и р я  д у ж е  т і с н о 
пов’язана з козаччиною, 
адже, після зруйнування 
Трахтемирівського монастиря, 
він став головною святинею 
Січового козацтва. Кожен 

запорозький козак вважав 
своїм обов’язком побувати 
в Межигір’ї, поклонитись 
Межигірському Спасу, замо-
лити гріхи, а в мирний час 
багато козаків вирушали в 
монастир пішки «на прощу» 
двічі на рік — восени, після 
закінчення літніх робіт, і 
на масляну. В останньому 
випадку залишались на весь 
піст, аж до Великодня. Старі, 
немічні козаки доживали тут 
свій вік. Майже кожен простий 
козак, уникнувши смерті на 
війні або вилікувавшись від 
хвороби в монастирському 
шпиталі, робив посильний 
в н е с о к  н а  х р а м  Б о ж и й . 
Умираючи, козаки відпису-
вали на церкву чи монастир 
ікону, медаль, злиток золота чи 
срібла. Перший пай військової 
здобичі також ішов на церкву:

Срібло, злато на три частки
 паювали:

Першу часть брали, 
на церкви покладали 

На святого 
Межигірського Спаса, 

На Трахтемирівський
 монастир, 

Межигір’я – колишня резиденція Президента України сьогодні на слуху чи не в усіх 
українців. Обмінюючись думками та світлинами у соціальних мережах, обговорюючи 
величезні мисливські угіддя, зоопарк та золоті унітази, суспільство із нетерпінням очікує 
рішення про подальше застосування цього добра. Величезну та розкішну резиденцію вже 
повернули в державну власність, проте наразі немає рішення про його майбутню функцію. 
Проте мало хто знає про його багатовікову історію, важливе значення не тільки в розвитку 
українського православ’я, культури, а й у становленні України, як держави. Межигірський монастир

На «Межигірському узвозі»

Учасники народного козацького хору УРК «Джерело» з отаманом 
Вишгородського РКТ, полковником УРК М. Павленком
та головою Вишгородськоi районноi ради I. Побiдаш

Козацький народний хор «Джерело»

Учасники хору з села Козаровичi Вишгородського району




