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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА

ІЗ РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ!
З ДНЕМ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ!
Дорогі козаки та берегині!
Вельмишановні співвітчизники!
Наша країна, а разом із нею багатотисячне товариство ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» прожило дуже
складний рік, рік важливих суспільнополітичних, справді революційних
перетворень, рік тривог і надій.
Протягом року члени нашої
громадської організації були серед
тих, хто своїм особистим прикладом
наближав перемогу свободи й
демократії, наснажував енергією
духовності й патріотизму інших. Серед
нашого товариства є багато козаків і
берегинь, які у ці складні часи проявляють найкращі якості, притаманні
справжнім синам і дочкам України.

№ 17-24 (231-238) жовтень-грудень 2014 р.

Із роду козацького,

реєстрового
Цього п’ятирічного хлопчика звати
Степан Заморський. Він корінний
киянин, відвідує дитячий садочок,
учиться грати на сопілці й співати
пісні, навчається бойовому гопаку.
Окрім рідної української, добре

БАТЬКО
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стор. 7
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володіє російською та разом із мамою
Юлею, професійним перекладачем,
активно вивчає англійську мову.
Він — нащадок давнього козацького роду Конончуків-Заморських.
Із архівних джерел, що їх протягом

ЗА
ВОЛЮ
УКРАЇНИ

стор. 8-9

кількох років вивчав і досліджував
його дідусь Володимир Степанович,
відомо, що його далекі предки
по батьківській лінії були козаками і числилися у реєстрі Війська
Запорозького 1665 року. Отже,
хлопчик — нащадок реєстрових
козаків!
За сімейними переказами, у
середині ХVII століття реєстровий
козак на прізвище Конон, під
час бойових сутичок потрапив до
турецького полону і був вивезений
за море. Та сміливцю вдалося втекти
з такою ж бранкою як і він сам.
Прибувши в Україну, вони одружилися і в них народилося двоє
дітей — хлопчик і дівчинка. Ось саме
хлопчика, нащадка Конона і стали
прозивати Заморським (той, хто
побував за морем). Маючи схильність
не лише до воєнної справи, а й
неабиякі організаторські здібності, у
Сквирському повіті на Київщині, він
заснував село Хейлів, збудувавши там
своє родинне гніздо. Варто зазначити,
що в церковній книзі села збереглися
записи про народження і смерть усіх
родичів, починаючи з онуків того
самого козака Конона-Заморського!
Маленький Степанко ще не
орієнтується в складних політичних
перипетіях сьогодення, та й не варто
цим перейматися у п’ять років.
Але його потяг до національного,
українського, козацького вражає.
Так, навіть через кілька століть
козацькі гени дають про себе знати.
Немає сумніву, що у дружній родині
Заморських виросте справжній
козак — здоровий, чемний і освічений
патріот вільної, цивілізованої, багатої
країни.
За те, що хлопчик цілий рік гарно
вчився й добре поводився Святий
Миколай приніс йому козацьку
шапку з синім шликом, а синій колір,
як відомо, це колір надії.
Тож у цей новорічно-різдвяний
час Степанко Заморський із надією
дивиться у своє майбутнє та зичить
усім своїм співвітчизникам —
нащадкам козацького роду — щастя,
здоров’я й добробуту, а своїй рідній
країні – миру та процвітання.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото автора

ТВОРЧОСТІ
ЖИВИЛЬНЕ
ДЖЕРЕЛО

стор. 16-17

Коли настала справжня загроза
суверенітету держави, чимало
реєстровців під прапором УРК проявили справжній героїзм на Майданах,
немало таких, хто зі зброєю в руках
нині захищає цілісність і непорушність
кордонів нашої держави у складі
Збройних Сил України, добровольчих
і козацьких формувань, проявляють
мужність і відданість ідеям славних
січовиків-козаків. Ми щиро пишаємося
ними.
Рік, що наступив, буде не менш
складним. Та вірю, що він буде продуктивним у плані позитивних перетворень
і багато в чому визначальним, доленосним для нашого народу й країни.
Упевнений, що ми разом, об’єднавшись
навколо ідеї «Бог! Народ! Україна!»
гідно пройдемо всі випробування, які
приготував нам Господь.
Дорогі земляки-українці!
В січні ми відзначаємо величне свято – День соборності України! Соборність нам далася великою ціною. За
неї поклали голови Герої Крут, воїни
УПА, Герої Небесної сотні. Зараз тисячі українських патріотів відстоюють її
у боротьбі з терористами і російськими найманцями в зоні АТО. І ми всі,
українці, згуртувавшись навколо ідеї
соборності, обов’язково переможемо!
Нехай цей рік принесе в нашу спільну
домівку — Україну — довгоочікуваний
мир і спокій, а вашим родинам
добробут, упевненість у своїх силах і
завтрашньому дні.
Нехай Віра, Надія і Любов будуть вам
супутницями у всіх ваших справах,
а чудесна Різдвяна зірка освічує вам
дорогу на шляху до нових звершень на
благо нашого народу й Господа Бога.
Гетьман УРК
Анатолій ШЕВЧЕНКО

ТВОРЕЦЬ
КОЗАЦЬКОЇ
ДЕРЖАВИ

стор. 18-19

Осінившись триперстями, у вірі – єдині,
Ми укріпимо зладою душу і плоть!
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«УКРАЇНА КОЗАЦЬКА» ПРОДОВЖУЄ ПОДАВАТИ РЕЄСТРИ ОБЛАСНИХ КОЗАЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УРК

НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 383/44 від «28» лютого 2014 р.
Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні України,
генерала армії УРК Карпенка Олександра Федоровича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Київського обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК
(Продовження. Початок реєстру Васильківського міського козацького
Корнієнко Анатолій Григорович
рядовий УРК
05.02.1952
товариства УРК у №№ 5-10 2014 року)
Каленський В’ячеслав Олександрович 22.11.1940
рядовий УРК
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Даниленко Петро Антонович
рядовий УРК
04.06.1950
рядовий УРК Прокопенко Євгеній Владиславович
17.01.1985
Охмак Катерина Михайлівна
рядовий УРК
30.07.1983
рядовий УРК Кузьменко Микола Олександрович
20.04.1982
Перейма Оксана Олександрівна
рядовий УРК
22.05.1986
рядовий УРК Даниленко Петро Васильович
16.07.1980
Свистун Тетяна Михайлівна
рядовий УРК
09.11.1965
рядовий УРК Ванівський Богдан Михайлович
21.06.1992
Симонішена Інна Володимирівна
рядовий УРК
27.11.1955
рядовий УРК Сіленко Володимир Миколайович
16.10.1980
Смельницька Оксана Григорівна
рядовий УРК
11.11.1958
рядовий УРК Кириченко Віктор Іванович
13.06.1992
Стрельцова Аліна Володимирівна
рядовий УРК
06.12.1954
рядовий УРК Коловатий Костянтин Володимирович 07.01.1960
05.05.1978
Суріна Тетяна Євгенівна
рядовий УРК
рядовий УРК Чередник Ігор Васильович
19.05.1992
Талалаєва Марина Миколаївна
рядовий УРК
12.01.1979
рядовий УРК Каракай Микола Прокопович
08.05.1992
Українець Людмила Ярославівна
рядовий УРК
31.01.1961
рядовий УРК Усенко Павло Володимирович
26.02.1992
Хамраєва Аліна Бахрамівна
рядовий УРК
30.01.1985
рядовий УРК Гайдай Олександр Миколайович
09.04.1991
Хоменко Вікторія Олегівна
рядовий УРК
01.06.1962
рядовий УРК Корольов Євген Миколайович
18.07.1986
Цешківська Марина Анатоліївна
рядовий УРК
01.10.1981
рядовий УРК Стаховяк Анатолій Григорович
07.01.1990
Чеча Аліна Петрівна
рядовий УРК
11.02.1948
рядовий УРК Головатий Володимир Федорович
09.07.1986
Шевчук Надія Дмитрівна
рядовий УРК
24.02.1950
рядовий УРК Гук Микола Володимирович
06.12.1990
Шибко Вероніка Василівна
рядовий УРК
03.04.1958
рядовий УРК Чернишенко Петро Петрович
28.04.1988
Шкрабак Катерина Олегівна
рядовий УРК
08.07.1964
рядовий УРК Аксенчіков Олександр Михайлович
17.01.1983
Шмерецька Людмила Леонідівна
рядовий УРК
02.06.1973
рядовий УРК Усенко Леонід Іванович
15.09.1991
Яковенко Анастасія Юріївна
рядовий УРК
16.05.1949
рядовий УРК Осіпенко Володимир Васильович
29.04.1987
Яксманцька Зоряна Костянтинівна
рядовий УРК
01.08.1969
рядовий УРК Таран Михайло Миколайович
01.06.1987
Доброноженко Юлія Володимирівна
рядовий УРК
11.11.1953
рядовий УРК Похилько Петро Олексійович
15.10.1992
Бобир Вероніка Едуардівна
рядовий УРК
03.03.1960
рядовий УРК Нікончук Микола Степанович
18.11.1993
Бобир Тетяна Яківна
рядовий УРК
22.05.1973
рядовий УРК Сидоренко Вадим Миколайович
20.08.1993
Болемчук Катерина Володимирівна
рядовий УРК
30.08.1962
рядовий УРК Новак Анатолій Петрович
23.02.1988
Кернер Ольга Вікторівна
рядовий УРК
09.08.1969
рядовий УРК Яценко Віктор Олексійович
07.10.1993
Конько Юлія Євгеніївна
рядовий УРК
06.07.1956
рядовий УРК Навроцький Станіслав Кіндратович
18.05.1992
Райковська Альона Валеріївна
рядовий УРК
16.04.1953
рядовий УРК Тонковид Сергій Петрович
18.10.1992
Роженко Вероніка Володимирівна
рядовий УРК
22.06.1976
рядовий УРК Храмичев Валерій В’ячеславович
10.08.1989
Яковлева Ліна Михайлівна
рядовий УРК
13.03.1975
рядовий УРК Ващенко Валерій Вікторович
05.08.1968
Педько Людмила Григорівна
рядовий УРК
29.03.1970
рядовий УРК Прокопенко Євген Владиславович
14.07.2000
Гапієнко Анжела Миколаївна
рядовий УРК
30.11.1983
рядовий УРК Осташевський Володимир Борисович 14.10.1964
04.10.2002
Гапієнко Оксана Михайлівна
рядовий УРК
рядовий УРК Бардаш Олег Володимирович
28.02.2001
Надкринична Людмила Миколаївна
рядовий УРК
14.11.1970
рядовий УРК Коваленко Руслан В’ячеславович
04.03.2003
Лисицька Антоніна Петрівна
рядовий УРК
19.04.1978
рядовий УРК Печений Анатолій Петрович
03.08.2001
Зоріна Олена Володимирівна
рядовий УРК
07.09.1950
рядовий УРК Корнієнко Анатолій Володимирович
02.05.1996
Верюга Людмила Василівна
рядовий УРК
19.05.1959
рядовий УРК Григорчук Віталій Михайлович
07.09.2001
Галушко Наталія Борисівна
рядовий УРК
14.06.1971
рядовий УРК Щербатюк Анатолій Вікторович
27.04.1998
Веременко Вікторія Степанівна
рядовий УРК
18.04.1952
рядовий УРК Фукс В’ячеслав Валентинович
28.01.2004
Бучера Олена Дмитрівна
рядовий УРК
09.04.1985
рядовий УРК Колісніченко Степан Пилипович
30.03.2002
Богданова Ніла Вікторівна
рядовий УРК
09.05.1954
рядовий УРК Шадура Станіслав Георгійович
13.07.2001
Гарбузова Катерина Олексіївна
рядовий УРК
07.07.1956
рядовий УРК Волошин Олександр Вікторович
04.03.2002
Головка Людмила Веніамінівна
рядовий УРК
09.09.1980
рядовий УРК Кабанчук Микола Васильович
26.02.2002
Горбатенко Валерія Володимирівна
рядовий УРК
16.02.1968
рядовий УРК Меньших Андрій Сергійович
17.03.2002
Горошко Марія Петрівна
рядовий УРК
21.05.1984
рядовий УРК Матушевич Леонід Васильович
01.09.2002
Грицюк Нінель Леонідівна
рядовий УРК
19.03.1957
рядовий УРК Дронов Дмитро Сергійович
07.04.2003
Губська Наталія Василівна
рядовий УРК
15.05.1981
рядовий УРК Вангородський Іван Петрович
05.06.2004
Дзюбенко Дар’я Миколаївна
рядовий УРК
01.10.1693
рядовий УРК Мартиненко Микола Якович
01.03.2003
Грищук Галина Миколаївна
рядовий УРК
23.07.1949
рядовий УРК Партоленко Костянтин Олександрович 08.04.1994
05.05.2003
Драган Лизавета Дмитрівна
рядовий УРК
рядовий УРК Парталенко Олександр Сергійович
08.08.2003
Жевчук Наталія Петрівна
рядовий УРК
17.11.1968
рядовий УРК Мельник Василь Андрійович
04.04.2002
Журавльова Маргарита Миколаївна
рядовий УРК
04.11.1999
рядовий УРК Завальний Олександр Вікторович
03.03.2000
Кондратенко Аліна Іванівна
рядовий УРК
22.11.1996
рядовий УРК Невгодовський Євген Олексійович
28.06.2001
Царенко Дарина Сергіївна
рядовий УРК
18.09.1976
рядовий УРК Гурківський Юрій Владиславович
28.03.2001
Хаустович Вікторія Іванівна
рядовий УРК
20.03.1953
рядовий УРК Гурківський Олег Юрійович
30.01.2003
Черевань Світлана Василівна
рядовий УРК
03.07.1983
рядовий УРК Прухніцький Роман Андрійович
02.02.2002
Кушкіна Світлана Дмитрівна
рядовий УРК
24.09.1976
рядовий УРК Шевченко Володимир Микитович
04.08.2000
Мазалецька Алла Леонідівна
рядовий УРК
12.12. 1948
рядовий УРК Козел Валентин Олександрович
08.09.2000
Макєєва Алла Олександрівна
рядовий УРК
07.12.1965
рядовий УРК Прухніцький Дмитро Романович
01.11.2001
Медерова Любов Борисівна
рядовий УРК
16.10.2001
рядовий УРК Смоляр Вадим Вікторович
24.05.2001
Онопко Людмила Іванівна
рядовий УРК
17.04.1989
рядовий УРК Туманян Карен Хагикович
30.04.2000
Паладьєва Анжеліка Юріївна
рядовий УРК
17.05.1979
Бондаренко Михайло Олексійович
рядовий УРК
17.02.1952
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Доброскок Володимир Анатолійович
рядовий УРК
18.04.1968
отаман, Венгер Тарас Юрійович
22.07.1949
Волошко Володимир Аріонович
рядовий УРК
05.03.1971
полковник УРК Богуш Олександр Андрійович
рядовий УРК
14.02.1968
рядовий УРК Світухов Олег Володимирович
17.04.1983
ДмитрієнкоАнатолій Анатолійович
рядовий УРК
20.11.1970
рядовий УРК Мироненко Руслан Євгенійович
10.03.1975
Небож Іван Вікторович
рядовий УРК
09.05.1974
рядовий УРК Лисий Віктор Васильович
01.04.1959
Шерстюк Сергій Михайлович
рядовий УРК
15.07.1972
рядовий УРК Злепко Василь Михайлович
23.09.1961
Головань Володимир Васильович
рядовий УРК
07.02.1966
рядовий УРК Раус Ігор Петрович
25.02.1960
Кузьменко Андрій Володимирович
рядовий УРК
07.12.1970
рядовий УРК Бєляєв Данило Миколайович
14.10.1969
Коваль Михайло Андрійович
рядовий УРК
11.12.1976
рядовий УРК Нужнов Сергій Вікторович
25.02.1960
Фурса Віктор Володимирович
рядовий УРК
07.06.1969
рядовий УРК Савченко Юрій Костянтинович
03.10.1965
Ушаков Сергій Миколайович
рядовий УРК
03.07.1980
рядовий УРК Костюченко Андрій Анатолійович
05.08.1965
Дзингар Олег Іванович
рядовий УРК
29.03.1974
рядовий УРК Урда Сергій Йосипович
25.02.1960
Ващенко Володимир Вікторович
рядовий УРК
13.11.1974
рядовий УРК Седляр Віктор Леонідович
14.11.1952
Бойко Михайло Володимирович
рядовий УРК
06.07.1969
рядовий УРК Березанський Володимир Васильович 30.03.1978
14.08.1965
Устименко Анатолій Іванович
рядовий УРК
рядовий УРК
17.03.1952
Боярський Євгеній Вікторович
(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
рядовий УРК
08.03.1963
Волошин Віктор Михайлович
у наступному номері «УК»)

А що козакові треба: степу, хліба й неба!
Народне прислів’я
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Фотофакт

Офіційно

НАК АЗ
№ 373/257
від «08» грудня 2014 р.
Про призначення на посаду отамана Львівського обласного козацького товариства ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» (ст. 4.8.7.: «Обласний отаман (Голова обласного товариства) є вищою посадовою особою в обласному козацькому товаристві. Призначається наказом Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва...» та ст. 4.5.11.: «Гетьман (Голова) Українського
Реєстрового Козацтва:... надає повноваження обласним, районним, міським, АРК, м.
Києв, м. Севастополь отаманам і засвідчує це наказом; у разі необхідності призупиняє
їх повноваження...), а також, згідно рішення Ради Генеральної старшини Українського
Реєстрового Козацтва N9 2 від 6 грудня 2014 року,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити на посаду отамана Львівського обласного козацького товариства ВГО
УРК генерал-майора Українського Реєстрового Козацтва КОСТИШИНА АНДРІЯ
БОГДАНОВИЧА та надати йому повноваження згідно Статуту ВГО УРК..
2. ЗВІЛЬНИТИ генерал-майора Українського Реєстрового Козацтва
КОСТИШИНА АНДРІЯ БОГДАНОВИЧА з посади Наказного отамана Львівського
обласного козацького товариства ВГО УРК у зв'язку з закінченням строку дії наказу
N9 373/194 від 07 жовтня 2014 року «Про призначення на посаду Наказного отамана
Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК».
3. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва..
4.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва генерал-лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА –
В КРАЇНІ ВРАНІШНЬОГО СОНЦЯ

Представник Гетьмана УРК
в Японії, генерал армії УРК
Йошіхіко Окабе, який традиційно
щорічно відвідує Україну і має тут
багато друзів, залюбки популяризує
українську культуру в себе на
Батьківщині.
Так нещодавно пан Окабе разом
зі своєю родиною взяв участь у
цікавому заході «Україна фестиваль», що проводився в Кіото.
Окабе-сан, його дружина Юки
та маленька донька Мако вперше
в житті мали змогу спробувати

Писанки розписані Мако та Юки Окабе

«Писанку рожевого кольору
розписувала моя донька,
бірюзового — моя дружина, —
розповідає барон Окабе.

А. І.ШЕВЧЕНКО

НАК АЗ
№ 373/258
від «04» грудня 2014 р.

Про призначення на посаду
З метою створення умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів
для вирішення статутних завдань щодо пропаганди козацької ідеї, виховання духовності та патріотизму, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити Наказного гетьмана УРК з суспільно-політичних питань, Голову
Адміністрації Гетьмана УРК у Київській області України, генерала армії Українського
Реєстрового Козацтва КАРПЕНКА ОЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА на посаду
Заступника Гетьмана УРК з питань розвитку козацької ідеології та єднання української
нації.
2. Звільнити Заступника Гетьмана УРК з питань розвитку козацької ідеології та
єднання української нації, Голову Адміністрації Гетьмана УРК у Київській області
України, генерала армії Українського Реєстрового Козацтва КАРПЕНКА ОЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВИЧА з посади Наказного гетьмана УРК з суспільно-політичних питань.
3. Дозволити генералу армії Українського Реєстрового Козацтва КАРПЕНКУ
ОЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВИЧУ обіймати посади Заступника Гетьмана УРК з питань
розвитку козацької ідеології та єднання української нації та Голови Адміністрації
Гетьмана УРК у Київській області.
4. Заступнику Гетьмана УРК з питань розвитку козацької ідеології та єднання
української нації генералу армії Українського Реєстрового Козацтва Карпенку
Олександру Федоровичу розробити план заходів щодо організації роботи в регіонах
України, а також розробити пропозиції щодо організації підрозділу УРК «Рада старійшин
ВГО УРК» (термін виконання до 01.15.2015 р.).
5. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, генерал-лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

— До речі, тут, на фестивалі, ми
також уперше в житті одягли вишиванки. Сподіваюся, що українська
культура буде користуватися
популярністю у всьому світі».

№ 373/259
від «04 » грудня 2014 р.
Про призначення на посаду та присвоєння козацького військового звання
З метою створення умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів для
вирішення статутних завдань щодо пропаганди козацької ідеї, виховання духовності та
патріотизму, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. 1. Призначити берегиню Київського обласного козацького товариства, підполковника Українського Реєстрового Козацтва КАРПЕНКО ОКСАНУ АНДРІЇВНУ на
посаду помічника Заступника Гетьмана УРК з питань розвитку козацької ідеології
та єднання української нації.
2. Присвоїти помічнику Заступника Гетьмана УРК з питань розвитку козацької
ідеології та єднання української нації підполковнику Українського Реєстрового
Козацтва КАРПЕНКО ОКСАНІ АНДРІЇВНІ чергове козацьке військове звання
«полковник Українського Реєстрового Козацтва».
3. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
А. І.ШЕВЧЕНКО

Прес-служба УРК

Н АКАЗ
№ 373/267
від «11» грудня 2014 р.
Про нагородження орденом Українського Реєстрового Козацтва
«Герой козацтва»
За непересічну щиру працю на благо незалежної України, піднесення
вітчизняної науки, виховання вченої молоді, збереження та розвиток наукових здобутків українських вчених, керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. 1. Нагородити видатного вченого України, Президента Національної
академії наук України, Героя України, генерала армії Українського
Реєстрового Козацтва ПАТОНА БОРИСА ЄВГЕНОВИЧА орденом
Українського Реєстрового Козацтва «Герой козацтва».
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі
Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

НАК АЗ

ГЕТЬМАН УРК

свої сили у розписі традиційних
українських писанок. Можна з
упевненістю сказати, що їхній
дебют видався вдалим: пасхальні
яйця (в багатьох світових культурах символ життя) вийшли на
славу.

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н АКАЗ
№ 373/268
від «12» грудня 2014 р.
Про нагородження орденом Українського Реєстрового Козацтва «Герой
козацтва»
За непересічну щиру працю для становлення демократії в Україні,
відродження козацьких традицій на Запоріжжі, виховання молоді в дусі
козацької педагогіки, збереження та розвиток науки України, керуючись
Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва ,
НАКАЗУЮ:
11. Нагородити Радника Гетьмана УРК, маршала Українського
Реєстрового Козацтва ГОНЧАРА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА орденом
Українського Реєстрового Козацтва «Герой козацтва» за № 041.
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі
Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

І якщо навіть світ нас полишить, як нині, —
Ми — незборні, бо з нами Господь!
Б. Олійник
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Козацькі свята

У Харкові, на Покрову СИЛА ПРАВОСЛАВ’Я

На свято Покрови Пречистої
Богородиці в нашій державі
відзначається День українського козацтва. З давніх-давен
Богородиця є покровителькою
українського козацтва й усіх
українських збройних формувань. Запорожці, зокрема, мали
на Січі церкву на честь Покрова
Пресвятої Богородиці з іконою
її Покрова.

НЕПЕРЕМОЖНА

Центром святкових подій
став Свято-Покровський храм
Великої Данилівки, духовним
наставником якого є Отець
Андрій. Це дійсно духовна
скарбниця мікрорайону, що
згуртовує людей, тут панує
любов, добро і злагода. Свій
посильний внесок в цю добру
справу здійснюють і реєстрові козаки. Тісна дружба

Учасники святкового зібрання біля Свято-Покровського храму
міста Харкова

14 жовтня 2014 року
Президент України Петро
Порошенко з метою вшанування традицій та на
підтримку ініціативи громадськості скасував відзначення
Дня захисника Вітчизни і встановив свято День захисника
України, що відзначатиметься
щорічно на Покрову.
Тр а д и ц і й н о в ц е й д е н ь
представники Українського
Реєстрового Козацтва
Харківщини відзначають
православне свято Покрови
Пресвятої Богородиці та День
українського козацтва. У столиці Слобожанщини свято
розпочалося з покладання квітів
до пам’ятника Т. Г. Шевченку та
огляд-параду козацьких організацій. Але основні святкові
заходи відбулися у мікрорайоні
Велика Данилівка Київського
району міста Харкова.

та співпраця пов’язує священиків Свято-Покровського
храму й козаків-реєстровців.
Недаремно, що і в нинішньому році козаки обрали
місцем святкування саме цей
храм. Відвідали літургію, взяли
участь у Хресній ході навколо
церкви, здійснили святкову
посвяту в козацтво нових представників УРК.
На святі були присутні
депутат Харківської міської ради Тетяна Поздєєва,
голова Адміністрації УРК в
Східному регіоні України,
генерал-лейтенант УРК
Юрій Пісковацький, генеральний інспектор УРК,
генерал армії УРК Віктор
Посохов, отаман Харківського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Олександр Федоряка, отаман Харківського міського

товариства УРК, генерал-полковник УРК Іван Закіпний,
отаман Київського районного товариства УРК у місті
Харкові, полковник УРК
Володимир Мельник, отаман козацького осередку УРК
загальноосвітньої школи № 96,
її директор, підполковник УРК
Олександр Єфіменко.
Козаки-реєстровці відвідали також харківську ЗОШ
№ 96, здійснили екскурсію по
музею Т. Г. Шевченка. Куратор
музею, заступник директора з навчально-виховної
роботи, капітан УРК Оксана
Петегирич привітала гостей
зі святом. Берегиня УРК, учениця 11-А класу, президент
учнівського самоврядування
школи провела для гостей
цікаву екскурсію музеєм
Кобзаря. Розповідь капітана
УРК Оксани Петегирич про
історію створення музею
вразила козаків, які навзаєм
побажали їй натхнення, творчих успіхів у роботі та зробили
запис у почесній книзі відвідувачів музею.
Завершилось свято в місцевому Будинку культури.
Голова Адміністрації УРК у
Східному регіоні України,
генерал-лейтенант УРК Юрій
Пісковацький зачитав святкові
накази про присвоєння чергових військово-козацьких звань
і вручив нагороди. А потім
для всіх присутніх відбувся
святковий концерт, натхненником якого стала художній
керівник, виконавиця пісень,
старший лейтенант УРК
Анастасія Ситнік.
А на завершення козацького
свята господарі пригощали
учасників дійства смачним
кулішем, який додав присутнім доброго настрою і ще
більшого натхнення до добрих
справ на ниві відродження
козацького руху на теренах
Харківщини.
Прес-служба УРК,
Харківська область

Як багато значить свято Покрова Святої Богородиці для
кожної православної людини! Скільки у ньому духовної величі,
непереможної сили православ’я, яке нині переживає непрості
часи своєї історії.
Для козаків це особлива дата — День українського козацтва!

Відомо, що з давніх-давен
козаки стійко та мужньо, не
шкодуючи свого життя, захищали не тільки український
народ, але й православну віру
від католиків та ісламу. Ця
нещадна боротьба, з вірою
в Бога, з вірою у Пресвяту

Херсонські козаки й берегині після святкового богослужіння у
Морському храмі Миколи Чудотворця

Богородицю, точилася віками.
Козаки до останньої краплі
крові боронили, захищали свої
духовні цінності.
З тих героїчних часів Божа
Матір і є заступницею не лише
українського козацтва, але й
усього людства, добра і миру на
землі, тому щорічно чотирнадцятого жовтня ми з любов’ю та
пошаною святкуємо Покрову
Пресвятої Богородиці та День
українського козацтва.
Для реєстрових козаків
свято у Херсоні почалося зі
вранішнього богослужіння,
яке здійснив отець Василь у
Морському соборі Миколая
Ч у д о т в о р ц я . Уч а с н и к и
зібрання помолилися за

В осередках УРК

У КСАВЕРІВЦІ — КОЗАЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК
14 жовтня 2014 року, на
Покрову Пресвятої Богородиці
та в день Українського козацтва, Ксаверівська рада лідерів
учнівського самоврядування
разом зі своїми координаторами
та членами Київського обласного козацького товариства
УРК приєдналися до благодійної
акції «Діти Київщини — воїнам
АТО» та взяли участь у фестивалі-ярмарку під гаслом:
Засяй для нас веселка миру
З’явись на небі — не чекай,
Бо ми — діти України
Хочем зберегти
свій рідний край.
Неоголошена війна на сході
не пройшла безслідно для всіх
жителів України. У боротьбі
за свою волю й незалежність

Після посвяти новобранців у козачата в селі Ксаверівка на Київщині

українських реєстрових
козаків, а потім священик
виголосив промову на їх честь.
Настільки урочистими були
оточення та атмосфера, що
здавалось, наче тут сама Божа
Матір, як у храмі, так і в серцях
присутніх.

багато людей згуртувалися у
Донецькій і Луганській областях. Ми не бачили війни, ми
знаємо про неї лише з книг та
фільмів. А побачити на власні
очі жахи воєнних подій — це
зовсім інше. Не всі готові до
таких змін, тому бійцям у зоні
АТО необхідна як матеріальна
так і моральна підтримка.
Зібрані кошти в сумі
4500 гривень були передані
волонтерам на підтримку української армії.
На заході були присутні
головний отаман Київського
обласного козацького товариства Українського Реєстрового
Козацтва, генерал-полковник УРК Віктор Книшев та
голова Адміністрації гетьмана

Після промови-привітання
отця Василя, за традицією,
голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Південному регіоні
України, генерал армії УРК
Євген Капленко прийняв присягу на вірність українському
народу та УРК від майбутніх
козаків і берегинь та зачитав наказ про присвоєння
чергових козацьких звань.
Потім реєстровці вирушили
до міського цвинтаря, де вшанували пам’ять козаків і воїнів
усіх часів, які загинули в боях,
захищаючи південні рубежі
нашої Вітчизни.
Прес-служба УРК,
Херсонська область
УРК у Київському регіоні,
генерал армії УРК Олександр
Карпенко. Після проведення посвяти всіх бажаючих,
козацькі лави поповнилися на
70 джур та лель. Тож, цього дня
був створений новий осередок
Українського Реєстрового
Козацтва. За ініціативи сільського голови В. І. Дубовика
був поставлений козацький
хрест у селі Ксаверівка, що на
Київщині.
Низький уклін і щирі слова
безмежної вдячності сьогодні від
нас усім, хто в цей час боронить
нашу Україну, ціною власного
життя відстоює її незалежність.
Нехай доля щедрою рукою
дарує всім захисникам нашої
незалежної України життєві
перемоги! Слава Україні!
Героям Слава!
О. ОМЕЛЬЧЕНКО,
берегиня УРК,
Київська область
Фото автора

В бою козак себе славить не на язиці пилюкою,
а конем та шаблюкою
Народне прислів’я
Гордість УРК
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КОЗАЦЬКОМУ РОДУ – ДИТЯЧІ КОЗАЦЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ – ВОЇНАМ АТО
НЕМА ПЕРЕВОДУ

14 жовтня у Житомирській ВК облуправління ДПтС України (№4), з нагоди
відзначення Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва,
відбулась духовно-патріотична акція «Козацькому роду нема переводу»,
під час якої команди з представників установ обласного управління та
засуджених узяли участь у традиційних спортивних змаганнях, а художні
колективи Житомира, ветеранської організації кримінально-виконавчої
служби Житомирщини та самодіяльні колективи засуджених підготували для
присутніх на заході літературно-мистецький концерт.

Го с т я м и з а х о д у с т а л и
начальник управління
соціально-виховної та
психологічної роботи апарату
Державної пенітенціарної
с л у ж б и Ук р а ї н и І г о р
Андрушко, начальник
управління ДПтС України в
Житомирській області Василь
Бурак, заступник голови
Житомирської обласної
державної адміністрації
Ярослав Лагута, заступник
прокурора Житомирської
області Юрій Козлов, голова
спостережної комісії при Отамани Житомирського міського та обласного товаЖитомирському міському риств УРК Олександр Вербилюк і Олександр Дроздюк
Виступи творчих колективів
виконавчому комітеті Петро
Кудряшов, представники державних дитячого фольклорного ансамблю
органів влади та місцевого самовряду- «Джерельце», артистів Житомирської
вання, місцевих козацьких осередків, обласної філармонії, вокальноінструментального ансамблю
громадськості.
«Покрова Пресвятої Богородиці творчої самодіяльності засуджених
б у л а о д н и м і з н а й г о л о в н і ш и х житомирської колонії «Чорнобривці» та
свят запорозьких козаків, які вва- вірші Петра Носаля не залишили байжали Пресвяту Богородицю своєю дужими жодного гостя патріотичної
заступницею й покровителькою, акції.
Під час спортивної частини заходу
і тепер уже традиційно 14 жовтня
відзначається і як День Українського команди «Січовики» (Житомирська
козацтва, — наголосив у своєму виступі ВК-4), «Соколи» (Житомирська УВП-8),
начальник управління ДПтС України в «Золотий оселедець» (обласне управління
Житомирській області Василь Бурак, — ДПтС України) та «Сагайдачний»
сьогодні ми хотіли б започаткувати ще (команда засуджених Житомирської
одну традицію — щороку відзначати це ВК-4) спробували свої сили у змаганнях з перетягування
линви, піднімання колоди,
подолання дистанції з
перешкодою, перенесення
вантажу на швидкість та
у спритності вживання
вареників.
За результатами
безкомпромісної боротьби
перше місце виборола
команда «Січовики»,
друге місце дісталось
команді «Сагайдачний»,
третє місце посіла команда
«Золотий оселедець».
Василь Бурак нагородив переможців змагань
традиційними козацькими
Під час змагань: перетягування линви
подарунками, а кошовий
свято змаганнями, у яких можна про- отаман Поліської січі Українського
явити усі найкращі риси українського козацтва Анатолій Шевчук відзначив
народу — силу тіла та духу, витривалість, козацькими грамотами. Участь у заході
спритність та кмітливість, а ще — зга- взяли реєстровці Житомирського
дати давні звичаї та традиції наших обласного та міського товариств УРК.
Отамани цих козацьких осередків,
предків».
Начальник обласного управління генерал-лейтенант УРК Олександр
ДПтС висловив упевненість, що Дроздюк та полковник УРК Олександр
сучасна соціально-виховна робота в Вербилюк привітали присутніх зі святом
колонії не можлива без патріотичного та подякували начальнику Житомирської
виховання, прищеплення любові до виправної колонії № 4 Сергію Терехову
своєї Батьківщини. «Тому дуже добре, та його заступнику з соціально-виховної
коли до інформаційно-просвітницької та психологічної роботи Павлу Мовчану
роботи, яку проводять із засудженими за високий рівень організації заходу.
Після урочистостей бажаючі мали
начальники відділень, інші представники адміністрації, додається змогу ознайомитись із виробничими
проведення таких змагань і літературно- потужностями підприємства колонії,
мистецьких вечорів. Подібні заходи зразками його продукції та умовами
сприяють засудженим у розвитку праці засуджених.
ініціативи і творчості, прагненні до
Прес-служба управління
самовдосконалення та прискоренні їх
ДПтС України
виправлення й ресоціалізації», — нагов Житомирській області
лосив В. Бурак.

Ми є свідками й учасниками об’єднання всієї нашої країни у єдиному
патріотичному пориві захистити незалежність нашої держави. Діти разом
із дорослими стають добровільними помічниками-волонтерами, щоб допомогти воїнам, які зі зброєю в руках відстоюють мир та спокій на нашій
землі. Як і колись, 70 років тому, став актуальним лозунг «Усе для фронту,
все – для перемоги».

Навесні цього року в Тростянецькому
районі, що на Вінниччині, відзначалось
десятиріччя утворення громадської
організації-товариства Українського
Реєстрового Козацтва. Діти та їх
наставники з навчальних закладів,
де функціонують дитячі козацькі
об’єднання, звітували про свої успіхи
та плани на майбутнє. На сьогодні
юні козачата, джури, берегині разом із
учителями, батьками роблять корисні
справи, допомагаючи воїнам АТО,
своїм односельчанам, які воюють на
сході України. Вони стали активними
організаторами й учасниками проведення благодійних акцій, ярмарок
солідарності на тему : «Врятуємо
життя захисників Вітчизни», «Теплий
клубочок у кожен носочок», «Лист
пораненому», «Зігрій солдата» та ін. У
результаті цих акцій учасникам АТО
передано теплий одяг, шкарпетки,
шалики, продукти, малюнки, листи,
обереги, гроші.

Усі діти навчальних закладів бажають воїнам вистояти та захистити
кордони України і живими повернутись додому. У переддень Збройних
Сил України відбулись зустрічі в
селах району з бійцями, які прибули
на короткий відпочинок додому. Так,
у Глибочанській школі проведено
зустріч із захисниками-односельцями,
які беруть участь в АТО, Ярославом
Осевичем, Олегом Осевичем, Іваном
Борисовим, Євгенієм Шимком,
Русланом Довганем та їхніми батьками.
Козачата вручили їм малюнки, орігамі
на тему «Хай наша любов вас збереже».
Така зустріч відбулась і в Козинецькій
школі, де діти та вчителі передали
воїнам 40 пар шкарпеток і рукавиць, а
також обереги, виготовлені з любов’ю
дитячими руками. На виховних годинах, уроках, заходах постійно ведеться
мова про Героїв Майдану, героїку бойових буднів захисників Вітчизни на
сході України.

Полковник УРК Микола Прус разом із козачатами Козинецької шкільної козацької
республіки. Тростянецький район, Вінницька область

Козачата Козинецької козацької
республіки разом із батьками, вчителями, працівниками школи зібрали
кошти та закупили все необхідне для
односельчанина Сергія Миколайовича
Ткачука. Із хати в хату зібрали гроші на
суму 1800 гривень та продукти на суму
1300 гривень. Передали зроблені обереги, ляльки-мотанки, листи воїнам.
Колективом учителів Четвертинівської
ЗСШ І-ІІІ ст. зібрано кошти для воїнаодносельчанина Михайла Пекарського
й закуплено теплий одяг на суму 600
гривень. Юні джури, берегині, козачата
ДКО «Глибосіч», що в Глибочанській
ЗСШ І-ІІ ст., допомогли учителям,
батькам, працівникам школи зібрати
для захисників, які воюють на сході,
одяг, рушники, шкарпетки, продукти
харчування на суму 1 тисяча гривень, а також передали гроші в сумі
1200 гривень. Вони активно допомагали працівникам сільської ради
у зборі півтори тисячі гривень на
потреби збройних сил України. А ДКО
Будянської ЗСШ І-ІІІ ст. організували
зустріч із своїми земляками О. Багорою
та В. Цибою, вручили їм по 350 гривень, а також передали воїнам на
схід 420 гривень разом із малюнками,
оберегами.

Якщо підрахувати всю допомогу,
надану учасникам АТО дитячими
козацькими об’єднаннями, їх вчителями, односельцями, то вона становить
15 тисяч гривень. Це окрім одягу,
продуктів харчування та ін.
Разом із тим хочу відзначити, що
й дорослі члени районної організації
товариства УРК теж беруть активну
участь в організації допомоги нашим
односельцям, які стали на захист
рідної землі. Крім цього, перераховано на потреби воїнів одну тисячу
гривень. Я особисто з сином передали
крім коштів в зону АТО бензопилу для
потреб воїнів козацького полку УРК
«Редут».
Нехай їх зігріває наша любов і увага,
тепло дитячих сердець усіх дитячих
козацьких об’єднань району. Ми
можемо пишатись тим, що підростає
гідне молоде покоління для майбутнього України.
Слава Україні!
Микола ПРУС,
отаман Тростянецького
районного товариства УРК,
полковник УРК,
м. Тростянець
Вінницька область
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Лилася з неба світла туга і всепрощення неземне,
коли відспівували друга, а рикошетом і мене
Л. Талалай

Гордість УРК

І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН!
Ніколи не погоджуся з твердженням, що, мовляв, одна людина нічого не варта. Варта! Та ще й як варта!
Особливо це стає настільки зрозумілим і до болю явним, коли справді вартісна людина покидає межі нашого
з вами фізичного світу. Сьогодні з жалем і безмірним тиском у грудях хочеться сказати «хоч кілька необхідних
слів» про справжнього козака-патріота, фахового краєзнавця і журналіста, чудового сім’янина, напрочуд
добропорядну людину, великого друга редакції газети «Україна козацька», отамана Чорнобильського
полку Українського Реєстрового Козацтва, полковника УРК Олександра Мамченка, у якого кілька місяців
тому перестало битися серце.
Кажуть, що добре, коли серце та створивши міську організацію досить серйозних рішень на рівні
болить — значить воно в тебе є! В козаків-реєстровців, він, за досить місцевого самоврядування. Так, саме
очільника реєстрових козаків міста короткий проміжок часу, спромігся завдяки йому кілька років тому на
Єнакієвого, що на Донеччині, серце зробити багато добрих справ для гро- фасаді міськради замість молоткастобуло великим і добрим. Цей здоровань мади міста. Металург за професією, серпастого герба Української РСР
зі шрамом на обличчі здавався серйоз- громадський діяч, краєзнавець і з’явився герб України — тризуб, не
ним, навіть похмурим, допоки на журналіст за покликанням, він був без його участі в Єнакієвому постав
обличчі не з’являлася посмішка. Тоді талановитим у багатьох проявах меморіал учасникам ліквідації аварії
могутній чолов’яга поставав добрим, життя. Так сталося, що його могутнє на Чорнобильській АЕС. Разом із
здоров’я різко підірвав Чорнобиль, на побратимами-реєстровцями, залунавіть наївним як дитина.
чивши дітей і педагогів шкіл, пан
Олександр відновив багато занедбаних
обелісків і Братських могил, солдатських поховань, до яких не доходили руки
місцевої влади. Олександра Мамченка
часто можна було зустріти у школах
міста, де він організовував дитячі
козацькі республіки, проводив уроки
козацтва, спортивні змагання, допомагав у створенні музейних кімнат тощо.
Він був активним членом міської
організації краєзнавців, яку очолює
відомий в Україні поет Василь Чубенко.
Маючи непосидющу вдачу й природну допитливість, він відкрив для
нас багато цікавих речей, виливав
свої знахідки й роздуми на папері.
Його цікаві статті залюбки друкували в місцевій газеті «Панацея» та у
всеукраїнському часописі «Україна
козацька». Зокрема пан Олександр
віднайшов у своїх краях пряму родичку
великого Кобзаря Тараса Шевченка,
праправнучку його рідного брата
Микити Шевченка.
Одна із останніх прижиттєвих світлин Олександра Івановича Мамченка.
І в яких би краях він не був,
Червень 2014 року
обов’язково, крім вражень, привозив
Доволі тривалий час знаючи пана локалізації аварії якого Олександру із собою краєзнавче дослідження.
Олександра, ніколи не доводилося Івановичу випало побувати одразу Неспокійна, замріяна душа. У цьому
від нього чути ані скарг, ані жалю, ані після злощасного вибуху реактора в чоловікові дуже тонко поєднувалися
образ на чиюсь адресу, зрештою, як середині 80-х років минулого століття. внутрішня самодисципліна і спокій
і не чув ні від кого хоч одного пога- Але маючи низку серйозних хвороб (не з вибуховою енергією, яка проявляного слова про нього з вуст спільних так давно йому зробили операцію на лася скоріше в доброті та гуморі. Знав
серці), він ніколи не був тягарем ні для багато віршів, любив їх декламувати в
знайомих.
Проживаючи у досить складному родини, ні для оточуючих. Навпаки, товаристві друзів. Та й сам полюбляв
за всіма ознаками місті Єнакієвому, сам неодмінно простягав руку допо- віршувати, особливо добре йому вдавалися експромти.
він спромігся створити навколо моги нужденним.
Познайомилися з паном
Беручи активну участь в гросебе ауру непідробного патріотизму,
людяності. Згуртувавши навколо мадському житті рідного міста, він Олександром, коли для редакції газети
себе таких же небайдужих земляків мав великий вплив і на прийняття настали складні часи (власне, для

українських патріотичних видань на
Донбасі завжди було непереливки),
але він завжди мудрим спокійним
словом і часто-густо ділом підтримував
колектив видання, за що йому велика
подяка. Його дописи, дослідження,
репортажі неодноразово ставали для
нас справжньою знахідкою. Він надавав особливо великого значення силі
друкованого слова у формуванні
майбутніх патріотів України, вихованні
молоді в дусі духовності й патріотизму.
З його ініціативи єнакіївські реєстрові
козаки зробили унікальну, як для
російськомовного міста, акцію: абсолютно для всіх навчальних закладів
Єнакієвого передплатили газету
«Україна козацька» на 2014 рік…
близько 60 примірників козацького
часопису! І це — в украй зросійщеному
Єнакієвому!!!
Серце великого патріота й гарної
людини не витримало саме в той час,
коли до його рідного міста прийшла
війна, владу захопили сепаратисти,
підтримувані російськими зайдами,
принесли в місто-трудівник розруху та
невизначеність… Можливо, при інших
обставинах ще б пожив і, упевнений,
багато чого зробив би корисного для
міста, громади, поширення козацької
ідеї, яку відчував серцем і душею та
бажав передати її вдячним нащадкам.
Коли добра людина покидає світ
Божий, то кажуть, що Господь забирає
її до Себе. Тож, сподіваємося, що
Воїнство Творця нашого поповнилося ще однією світлою душею,
яка буде дивитися на нас із неба й
оцінювати наші вчинки. А ми завжди
пам’ятатимемо нашого вірного
товариша, гідну людину, побратима, справжнього козака-отамана
Олександра Мамченка.
Антін БОБИР,
головний редактор
газети «Україна козацька»,
член Національної спілки
журналістів України

ПРО ДРУГА
Є люди, які змушують інших
посміхатися. Вчать ставитися до
життя позитивно, подаючи приклад. Серед друзів козаків особливе
місце обіймав Олександр Іванович
Мамченко. Обіймав — це не помилка.
Олександра Івановича, життєлюба,
оптиміста, отамана Чорнобильського
полку Українського Реєстрового
Козацтва, ліквідатора наслідків
на ЧАЕС, активного громадського
діяча, люблячого чоловіка, батька та
дідуся, вже, на жаль, немає з нами. Він
ніколи не скаржився, і тільки близькі
знали про те, що зі здоров'ям у нього,
на вигляд такого богатиря, серйозні
проблеми… Можливо, тому провиною Чорнобиль. І серце, великий
і полум'яний мотор, не витримало
навантаження й зупинилося. Таких
людей, як Олександр Іванович

Мамченко називають патріотами.
Він проводив велику патріотичну
роботу зі школярами, захоплено
розповідаючи про подвиг захисників
Єнакієвого. Військові поховання
безіменних червоноармійців у місті
Єнакієве не полишені: чорнобильський козачий полк з отаманом
Мамченком завжди знаходив час,
можливості й сили, щоб навести
там чистоту та лад. А скільки разів
він хвалився своїми краєзнавчими
знахідками! Ми в кам’яній брилі
бачили камінь, він — свідка давніх
часів… Любив свій край, цінував
його історію…
Валентин БРИЛЬОВ,
начальник штабу
Чорнобильської дивізії «Україна»
Українського Реєстрового Козацтва

Полковник УРК Олександр Мамченко серед реєстрових козаків і берегинь
Чорнобильської дивізії Українського Реєстрового Козацтва «Україна»

Взискуй прожить несуєтно і дзвінко, взискуй терпіння витримати все!
А справжня слава – то красива жінка, що на могилу квіти принесе
Л. Костенко
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МІЙ ТАТО – КОЗАК
Повернувшись додому, знову зайнявся домашніми справами. Але
так тривало недовго, оскільки Крим
загарбали вороги і потрібно було
не допустити їх далі, на материкову
Україну. Зібравши однодумців зі

Підполковник УРК Олег Сандул під час
перебування в зоні АТО. м. Дебальцеве

Хочу розповісти вам історію героя
сьогоднішніх днів. Це мій батько, Сандул
Олег Григорович, мешканець села
Новомиколаївка Скадовського району
Херсонської області, підполковник
Українського Реєстрового Козацтва,
отаман Скадовського районного товариства УРК. Будучи не байдужою
людиною до долі своєї країни, він
поїхав у Київ ще 19 лютого 2014 року
відстоювати на Майдані Незалежності
права українців перед бандитською владою Януковича. Приїхавши туди, зайняв
місце на барикаді біля торговельного
центру «Глобус», боровся на барикаді під
мостом на Інститутській, що нині носить
ім’я Небесної сотні. Було важко, як ми
знаємо, але від нього про це, ми ніколи
не чули.

З головою МВС України Арсеном Аваковим
на церемонії вручення державної нагороди

Скадовська, він поїхав на Чонгар, що
межує з Кримом, аби не дати ворогові
перетнути Херсонську землю. Днювали
й ночували в наметах при дорозі. Умови
для життя були нелегкі, але від нього
ми і тут скарг не чули. Повернувшись
із Чонгара, їздив неодноразово до
Херсона захищати від сепаратистів
обласну державну адміністрацію. З
гідністю виконував свій громадянський обов’язок.

КОЗАКУ НАЙПЕРШЕ – ЧЕСТЬ!

«Мій зірковий час відбувся, — говорить полковник УРК Василь Вовченко. —
Я став на захист свого народу». Першого грудня минув рік, коли козак із села
Жорнище Іллінецького району на Вінничині покинув свою домівку й подався
на київський Майдан. Маючи велику родину: дружину, дітей, онуків, батьків,
він, за покликом серця та предків-козаків у скрутний для країни час пішов
служити своєму народу.

«Ми з Майдану не повернулися додому, — розповідає Василь
Володимирович. — Коли настала справжня загроза державності нашої країни
у бойовий стрій стало багато козаків
різного віку. Наймолодшому козаку
Українського Реєстрового Козацтва,
який брав участь у бойових діях, виповнилося лише вісімнадцять, але його
кров’ю вже полита українська земля.
У нашому формуванні є козаки з
Вінничини, Києва, Хмельниччини,
Чернігівщини, Криму, Донеччини. Ми
вірні присязі українському народові.
Х о ч е м о щ и р о п о д я к у в а т и ус і м
реєстровцям, які допомагали у придбанні
військової амуніції, засобів спецзахисту
тощо. Суттєву підтримку в цьому нам
надали отаман Вінницького обласного
товариства УРК Микола Крижанівський,
заступник Голови адміністрації Гетьмана
УРК в Центральному регіоні України
Василь Вовченко та інші. Зокрема,
за с п р и я н н я н а к а з н о г о о т а м а н а
Черкаського обласного товариства
УРК, радника Гетьмана УРК Олександра
Гаврилюка у серпні 2014 року були зібрані
кошти, на які придбали 10 бронежилетів.
Один із них врятував життя нашому
козакові Ярославу Мацюку.

А коли на Сході України
підняли голови сепаратисти
і після псевдо референдуму
відкололися частини Донецької
та Луганської областей, почали
формуватися батальйони самооборони, тато вирішив стати на
захист цілісності нашої країни.
У травні пройшов курс
підготовки до воєнних дій,
а потім їхній батальйон
направили на Донеччину, в
місто Слов’янськ. Разом із
побратимами, які дали йому
позивний – КОЗАК, мужньо
відбили терористів з окупованої
В зоні АТО завжди напоготові. Місто Слов'янськ,
території.
З д а в а л о с я , щ о п і с л я Донецька область
А ось нещодавно тата запросили
звільнення Слов’янська,
перемога вже не за горами. Після до Києва у Міністерство внутрішніх
нетривалої відпустки, з серпня місяця справ, де міністр Арсен Аваков вруразом із батальйоном Кульчицького чив йому нагрудний знак «За безпеку
рушили в Дебальцеве. Там під пекель- народу».
На даний час мій батько разом
ними обстрілами «градів» і «ураганів»
з
і
своїм першим батальйоном
тримали оборону на блокпостах,
не здаючи позиції ворогові. За свої Національної гвардії спеціального
рішучі дії Козака нагородили нагруд- призначення знаходиться у відпустці
ним знаком «За доблесну службу» та до особливого наказу. Пишу вам цю
призначили командиром блокпосту. розповідь із однією метою, щоб ви
У жовтні їм на зміну прийшли інші надрукували цей матеріал, і нехай
кожен, хто користується вашим сайсолдати.
За відважну і вірну службу мого том, читає вашу газету, чи є він козак
тата в Києві було нагороджено чи тільки збирається ним стати,
медаллю «За оборону рідної дер- знав, що в Україні дійсно є люди, які
жави» й призначено командиром добровільно, не чекаючи мобілізації,
взводу. А на малій батьківщині вдячні стають на захист своєї країни й гідно
учні загальноосвітньої школи села носять звання КОЗАК!!!
Новомиколаївка неодноразово запроО. САНДУЛ,
шували його на відкриті уроки, де він
Скадовський район,
розповідав їм про військові перипетії
Херсонська область
на сході країни.
У козацькому формуванні, яке
о ч о л ю є п о л к о в н и к У Р К , Ге р о й
козацтва Василь Вовченко
41 чоловік, з них 14 — реєстрові
козаки з різних областей України і
27 — колишні реєстровці Грецької
дивізії УРК, які визнають його
старшинство.
З літа минулого року хлопці
несли службу на різних ділянках
д е р ж а в н о г о к о р д о н у. С п о ч а т к у
під Маріуполем, пліч-о-опліч із

Полковник УРК Василь Вовченко, сержант УРК Віталій Коновалов, лейтенант УРК Андрій
Вовченко (зліва праворуч) на БТР-80 під час патрулювання поблизу смт Сартана

Ми щиро вдячні як реєстровцям,
так і волонтерам за надання посильної
допомоги. Завдяки їм ми сьогодні
маємо все належне для несення
добровільної служби по охороні державного кордону.

прикордонниками відділу ДПС
«Сєдове» та бійцями Сумського
та Одеського загонів, потім на
ділянці ВПС «Болган», що в
Піщанському районі Вінницької
області на кордоні з невизнаною

Придністровською республікою,
де базуються військові 14-ї армії
Російської Федерації. Вони проявили там себе з найкращого боку,
за що мають подяки від начальника
Могилів-Подільського загону ДПС,
полковника Рустама Алієва.
Із 20 жовтня 2014 року і донині
козацький загін Василя Вовченка
знову в підпорядкуванні командування Донецького прикордонного
загону і разом із «зеленими беретами» здійснює охорону державного
кордону поблизу Маріуполя, а
саме: в населених пунктах Сартана,
Талаковка, Мангуш, Ялта, БабахТарама та інших.
«Щодня заступаємо в наряди спільно
із прикордонниками, — говорить
Василь Вовченко. — Здійснюємо
патрулювання, спостерігаємо за
лінією кордону, проводимо роботу з
місцевими жителями, несемо службу
на блок-постах. Наразі я і ще сім
козаків перебуваємо на блок-посту
в селищі Сартана. Я задоволений
своїми підлеглими, вони проявляють
неабияку витримку, хоробрість, щохвилини готові боронити рідну землю.
Варто відзначити, що всі хлопці живі
й здорові, а це найвища честь для
командира».
Найзаповітніша мрія воїнівкозаків — відстояти незалежність
і цілісність України й живими та
неушкодженими й обов’язково з
перемогою повернутися до рідних
домівок, де чекають на них рідні
люди. Дай Боже здійснення цих
бажань!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»

…Немає влади – і нема турбот.
Нехай за неї б'ються, на здоров'я.
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МИ ВІРИМО
У НАШУ ПЕРЕМОГУ
Сьогодні, коли ведеться
безкомпромісна боротьба
за цілісність держави з
внутрішніми сепаратистами,
яких живою силою, технікою
та озброєнням уперто
підтримує уряд сусідньої Росії,
допомога захисникам України
є головним завданням кожного патріота, переконані

бачення, чотири біноклі,
навігатор, 4 портативні
радіостанції та продукти харчування. Варто відзначити,
що за час перебування в зоні
АТО з 12 травня по 1 вересня
із 35 бійців взводу 20 отримали поранення, проте свої
позиції ворогу не здали. Також
допомогу, зокрема запасні
частини для двигуна бронетранспортера на передову, в
село Нікішіно, що біля міста

вільну, соборну Україну. Участь
в освяченні взяли отець Роман
із Лисянки, отець Володимир
із села Орли та отець
Володимир із села Будище,
козаки й берегині УРК, громада села Босівка. Виготовили
й установили пам’ятний знак
за фінансового сприяння
мецената С. В. Джуглі, сімей
Петренків, Наумових, Бойків,
Шевчуків, Петчуків, Чадюків
та інших небайдужих громадян, у сердцях яких живе Бог

нагадала про наш святий
обов’язок зберегти пам’ять
про героїчні дні боротьби з
червоною сваволею та непереборне бажання бачити свою
землю вільною й квітучою.
Дійство розпочалося у центрі
села, на площі біля пам’ятника
учасникам Медвинського
повстання, зустріччю Гетьмана
УРК, члена-кореспондента
НАН України, Заслуженого
діяча культури і техніки
України, доктора технічних

Є БОРОТЬБА ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ
В осередках УРК

«Є боротьба за долю України. Усе інше – то велике мискоборство», - писала в поемі «Берестечко» Ліна Василівна Костенко.
Уже п’ятий рік на Черкащині, в Лисянському районному державному музеї діє фотовиставка діяльності Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства УРК, яку організував генерал-майор УРК Олександр Гаврилюк. Її експозиція
складається з 116 фотографій і висвітлює діяльність одного з найпотужніших в Україні козацьких осередків Українського
Реєстрового Козацтва. Діяльність козаків полку висвітлюється на інтернет-сайті ( www.kozak.сk.ua ). Поширюється Україною книга
Олександра Гаврилюка «Таємниці минулого козацької Лисянки», яка ще раз переконує нас у тому, що козацька традиція живе
в історичній пам’яті українського народу, додає йому сил і натхнення. А здобутки цього полку реєстровців, який складається із
трьох куренів: Черкаського, Київського і Лисянського справді вражають. Величезний обсяг всілякої допомоги лисянські козаки
направляють на обороноздатність наших військових у зону АТО. Та й правильно, адже найголовніше завдання тепер – захистити
суверенітет, відстояти цілісність нашої країни. Цим козаки зараз переймаються найбільше.
Тож, за високу оцінку діяльності окремих козаків полку з боку влади, громади та суспільства радника отамана Черкаського
обласного товариства УРК, наказного отамана Лисянського полку ЧОКТ УРК, полковника УРК Олександра Гаврилюка рішенням
59 делегатів Великої Ради УРК, що відбулася 6 вересня 2014 року та представляла 50-тисячну громаду реєстровців, було обрано
до Ради генеральної старшини ВГО УРК. Крім того, наказом Гетьмана УРК Анатолія Шевченка було призначено на посаду
радника Гетьмана УРК і наказним отаманом Черкаського обласного товариства УРК з присвоєнням чергового козацького
звання «генерал-майор УРК». А козака Лисянського полку УРК Олександра Вельбівця після обговорення та затвердження
його кандидатури на громадській раді жителів Лисянського району, Указом в.о. Президента України Олександра Турчинова
призначено на посаду голови Лисянської райдержадміністрації. Упевнені, що ці люди своєю працею ще не раз доведуть свою
відданість Україні, громаді, козацькій справі.

реєстровці Лисянського
полку УРК. На початку
вересня цього року козакамвоїнам, пораненим під час
охорони державного кордону
в районі Новоазовська в зоні
АТО, їхніми побратимами із
Лисянського полку ЧОКТ
УРК були зібрані та передані
козацькому отаману Василю
Вовченку кошти в сумі 2000 грн
для оздоровлення. При цьому,
незважаючи на отримані в
ході АТО рани, очолюваний
отаманом Василем Вовченком
козацький підрозділ знову з
11.09.2014 року приступив до
охорони державного кордону в
районі Могилів-Подільського,
де була небезпека військового
вторгнення російських
найманців зі сторони
Придністров’я. Також на
зібрані від населення кошти
козаки Олександр Мовчан
та Олег Хоменко придбали
й доставили лисянським
новобранцям С. Верещаці
та С. Орлову на Яворівський
полігон ЗСУ військову
амуніцію: форму, рюкзак, бронежилет, каску та продукти
харчування.
У ці скрутні для України
дні не забувають про допомогу наші земляки-лисяни,
які проживають за кордоном. Так В. Гаврилюк, який
мешкає в німецькому Гамбурзі,
разом зі своїми друзями
В. Ганою, К. Б. Канівським
та Б. О. Канівським зібрали
кошти, на які придбали, а
потім передали для бійців
взводу 11-го батальйону
територіальної оборони
ЗСУ «Київська Русь», який
очолює старший лейтенант
О. Жовнодій військове спорядження: два прилади нічного

пошани та світлої пам’яті, до
великого чину їх життя, численна колона рушила за село,
на місце страти (14.10.1920 р.)
80 захисників Медвина. Сім
священнослужителів УПЦ КП
провели поминальний молебень. Також відбувся мітинг,
на якому виступили Гетьман
УРК Анатолій Шевченко,
Олег Тягинибок, Олександр
Семененко, Олександр
Бригінець, поетеса Зоя Ружин
та інші громадські діячі.
Після мітингу Гетьман УРК
Анатолій Шевченко провів
церемонію посвяти в козаки,
а потім зачитав накази про
нагородження та присвоєння
козацьких звань достойникам.
Зокрема, ордена «Срібний
козацький хрест» II ступеня
удостоєна Голова ради берегинь ЧОКТ УРК Зоя Ружин, а
ордена «Бронзовий козацький
хрест» III ступеня — сільський
голова Медвина, майор УРК
Петро Листопад, який, до речі,
лише один в Богуславському
районі та козацькому полку
нагороджений орденом «За
заслуги ІІІ ступеня». Звання
капітан УРК отримали сотники
В. П. Шевченко, П. О. Хоха та
О. М. Богун, останній з яких у
складі Збройних Сил України
знаходиться в зоні АТО.
Того дня козацьке товариство Лисянського полку
УРК поповнилося сімома
козаками й берегинями, яких
щиро привітала полкова старшина: Олександр Гаврилюк,
Василь Вовченко та Віктор
Колодяжний. У той же день, за
ініціативи та безпосередньою
участю Олександра Гаврилюка,
Олександра Мовчана та
Олега Хоменка було зібрано
2840 грн, що були передані для
підтримки 49-ти мобілізованих
воїнів з Лисянського району
в зону АТО. Наша вірність
ідеям свободи та захисту
України сьогодні — це найкраща пошана до великого
чину життя героїв Української
національної революції 1917–
1920-х років.

НА КОЗАЦЬКУ,
НА ПОКРОВУ

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (другий ліворуч) з козацькою старшиною Лисянського полку ЧОКТ УРК
біля пам’ятного знаку героям Медвинської республіки в селі Медвин на Київщині

Дебальцеве, доставив їхній
одногрупник по навчанню
І. Фещенко. У наших воїнів
є завжди надійний тил. Ми
віримо і спільно боремося за
нашу перемогу.

НА ХРАМОВЕ СВЯТО
19 вересня на храмове свято
в селі Босівка Лисянського
району за ініціативи та
безпосередньою участю
настоятеля храму Різдва
Пресвятої Богородиці, капелана Лисянського полку
ЧОКТ УРК отця Миколая
поряд з Українською православною церквою Київського
патріархату було освячено
пам’ятний знак на честь Героїв
небесної сотні та учасників
АТО, які віддали своє життя за

та любов до Батьківщини.
А біля пам’ятного знаку
героям-патріотам завжди
лежатимуть живі квіти від
вдячних співвітчизників, які
в скорботі схилять голови
в пошані за їхню титанічну
жертву. Тільки разом, своїми
молитвами та праведними
діями ми можемо досягти
головного — миру та спокою
в державі.

НАЩАДКИ ОТАМАНА
ВАСИЛЕНКА
У середині жовтня в селі
Медвин Богуславського району Київської області відбулися
заходи щодо відзначення 94-ї
річниці антибільшовицького
Медвинського повстання
1920 року. Ця подія ще раз

наук, доктора богослов’я, професора Анатолія Шевченка
й членів Генеральної старшини УРК хлібом-сіллю, що
його від імені громади вручив
сільський голова, полковник
УРК Петро Листопад.
Про готовність до проведення заходів Гетьману УРК
доповів отаман Лисянського
полку УРК, підполковник
УРК Віктор Колодяжний.
У заходах активну участь
взяли члени ВО «Свобода»
на чолі зі своїм лідером
Олегом Тягнибоком, а також
народні депутати Верховної
Ради України О. Семененко,
О. Бригінець та громада села.
Після покладання квітів до
підніжжя пам’ятника медвинським повстанцям на знак

Козаки й берегині
Лисянського полку ЧОКТ
УРК у своїх містах і селах
святкували День Українського
козацтва та День захисника
Вітчизни. Для лисянських
реєстровців це ще й храмове
свято заснованої ними церкви
Святої Покрови УПЦ КП,
де настоятелем є козак УРК
отець Роман. За сприяння
реєстровців відзначили свято
спортивними змаганнями в
Лисянському агроліцеї, де
головним суддею виступив
отаман полку, підполковник
УРК Віктор Колодяжний. Він
і вручив переможцям та призерам призи та грамоти.
А в смт Шевченкове
Звенигородського району
поетеса-берегиня Валентина
Войцехівська для учнів
місцевої школи провела
відкритий урок козацтва,
приурочений до Дня козацтва
та Дня захисника Вітчизни,
під час якого учні дізналися
про діяльність Лисянського
полку ЧОКТ УРК і були
посвячені в козачата. Поетесаберегиня, послухавши вірші
та пісні у виконанні дітей,
навзаєм ознайомила їх зі

Вони гадають: булава – клейнод.
А булава, між іншим, це ще й зброя.
Л. Костенко

Полковник УРК Василь Володимирович Вовченко, берегиня УРК
Зоя Володимирівна Ружин, генерал-лейтенант УРК Василь Васильович
Вовченко і генерал-майор УРК Олександр Миколайович Гаврилюк
(зліва праворуч) під час нагородження козаків, героїв Майдану
найвищими нагородами УРК зіркою «Герой козацтва»

своєю козацькою поезію.
Пані Валентина талановита й напрочуд енергійна
людина. Не зважаючи
на поважний вік, активно
займається благодійністю
та долучає до цієї справи
своїх друзів, знайомих, усіх
небайдужих до майбутнього
України патріотів. Для допомоги воїнам в зоні АТО нею
було зібрано та передано
у відповідну волонтерську
організацію 1110 гривень.
То г о ж д н я к о з а к и
Бориспільської та Київської
сотень Київського куреня
Лисянського полку ЧОКТ
УРК на чолі з курінним
отаманом, підполковником
УРК Миколою Кравцем,
сотниками, майорами УРК
Андрієм Вознюком та Олегом
Ганжою, до яких долучилась
козацька старшина на чолі
з членом ради Генеральної
старшини УРК, радником
Гетьмана УРК, наказним
отаманом Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-майором УРК
Олександром Гаврилюком,
з а с т у п н и к о м Го л о в и
Адміністрації Гетьмана УРК у
Центральному регіоні України,
отаманом Іллінецького
районного товариства
УРК, генерал-лейтенантом
УРК Василем Вовченком,
отаманом Го л о с і ї в с ь к о г о
районного у місті Києві товариства УРК, полковником
УРК А. І. Гриценком, заступником отамана Іллінецького
районного товариства
УРК, полковником УРК
Леонідом Поліщуком у місті
Бориспіль, на Книшовому
меморіально-парковому
комплексі відвідали СвятоМиколаївський храм УПЦ
КП, де відправив молебень на
честь свята Покрови Пресвятої
Богородиці отець Михайло.
До речі, саме ця церква
минулого року отримала в
подарунок від реєстровців розписаний центральний купол
з іконою Покрови Пресвятої
Богородиці, що стало справжньою її окрасою. До речі, зовсім
поруч із храмом знаходиться
могила автора гімну України
Петра Чубинського. Після
богослужіння козацьке товариство поклало квіти до його
могили та разом із іншими
парафіянами на подвір’ї
церкви із 366 запалених свічок
виклали герб України — тризуб, як символ пам’яті та

незламності козацького духу
всіх захисників України різних
поколінь Лисянського полку
від 1648 року до наших днів.
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«До України» у виконанні
автора — Зої Ружин
в актовій залі госпіталю.
Продекламувавши власного
вірша «Козацька родина»,
присвяченого командиру
батальйону «Київська Русь»
Олександру Гуменюку, який
загинув від ворожої кулі,
пані Зоя оголосила хвилину мовчання. Присутні
в ш а н у в а л и п а м ’ я т ь ус і х
тих, хто віддав своє життя
за незалежність України. З
сердечною щирістю прозвучала «Молитва» у виконанні
лауреата Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів
Інни Андріяш-Місько.
Виступи колективу
«Свашеньки» та юної співачки
Марічки Леонової тішили
красивим виконанням та
емоційною щирістю, наповнюючи серця присутніх
радістю зустрічі з українською
піснею. Всі учасники
творчої частини заходу були
сповнені великою любов’ю,

Покласти квіти до Козацького хреста, встановленого на честь
Михайла й Богдана Хмельницьких у Монастирку, прийшли козаки
Вінниччини і Черкащини Леонід Поліщук, Василь Вовченко, Юрій
Панчишин, Борис Марченко і Олександр Гаврилюк. Божу службу
проводить отець Миколай (Бондарчук)

У цей день отаман
Бориспільської сотні, майор
УРК Андрій Вознюк, активний
учасник подій Євромайдану, за
свою громадську діяльність
отримав нагороду — орден
«Срібний козацький хрест» II
ступеня, із чим його привітали
козацькі побратими.

яку неможливо передати
словами. Після концертної
програми «Мистецький
спецназ» продовжив свій
поступ палатами хірургічного
й травматологічного
відділень, де пригощали
воїнів пиріжками, дерунами,
варениками, пампушками

В а р т о з ау в а ж и т и , щ о
«Мистецький спецназ» на чолі
з Зоєю Ружин ініціював творчі,
родинні зустрічі з захисниками Вітчизни батальйону
«Київська Русь» (командир
Олександр Гуменюк), батальйону «Донбас» (командир
Семен Семенченко), батальйону Національної Гвардії
України та інших військових
формувань та госпіталів.
Виступи, подаровані захисникам Вітчизни, були
присвячені 200-річчю від
дня народження великого
сина українського народу
Тараса Шевченка. До складу
«Мистецького спецназу» залучалися видатні вітчизняні
мистці: Герой України Анатолій
Паламаренко, народні артисти
України Галина Яблонська,
Василь Нечепа (бандурист),
Олесь Харченко, Заслужені
а р т и с т и Ук р а ї н и Те т я н а
Негрій, Ольга Мовчан, Тарас
Силенко (бандурист), оперна
співачка Олена Гончарук,
композитор і співачка, заслужений діяч мистецтв України
Алла Мігай, народна співачка
Людмила Салюта-Ященко,
солістка ансамблю «Червона
калина» Наталія Ребрик,
лауреати Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів,
співачки Ганна Солонична,
Інна Андріяш-Місько з
донькою Софійкою, Алла
Васик, народний декламатор
Олександр Ліщенко, актив
Міжрегіонального вищого
професійного училища
зв’язку м. Києва на чолі з
генератором численних звершень Василем Петровичем,
жінки-мироносиці: Василина
Хайруліна, Людмила Какауліна, Марія Пісна, Тамара
Авєріна, Марія Ярко, Ольга
Мальчик, Ольга Мисник,
Ольга Чуприна, голова
Національної ради жінок
України Порохняк-Гановська
та її перший заступник Марія
Петрова, члени правління
Кіровоградського земляцтва,
ініціатори створення реліквії
українського народу «Рушника
Національної єдності» Тамара
та Микола Степаненко,
директор МГО «Чернігівське

МИСТЕЦЬКИЙ «СПЕЦНАЗ»
ВІД РЕЄСТРОВЦІВ
Через два дні «Мистецький
спецназ» реєстровців полку
на чолі з головою Ради
берегинь ЧОКТ ВГО УРК,
почесною громадянкою
села Шевченкове, членом
Правління МГО «Земляцтво
Придніпров’я» Зоєю Ружин
уже вдруге відвідав Ірпінський
військовий госпіталь. Цього
разу до складу «Мистецького
спецназу» увійшли: ансамбль
«Свашеньки» з села Вишневе
Драбівського району Черкаської
області, на чолі з головою
районної ради В. Д. Дзегою та
художнім керівником ансамблю
О. Я. Компанієць; зразковий
театр пісні «Ладоньки», очолюваний заслуженою артисткою
естрадного мистецтва України,
видатним педагогом
С. В. Садовенко; юна солістка
Марічка Леонова. Частину
власної унікальної колекції
хусток привезла продемонструвати Л. І. Грабовенко.
Традиційно розпочали програму позивними «Україна
є, Україна буде!» та словами

Черговий «Мистецький десант» у навчальному таборі підготовки
козаків УРК до військових дій в зоні АТО. Київська область

із часником, медом, згущеним молоком, цукерками,
фруктами. Пораненим
українським воїнам піднесли
коровай, а також роздали
листи від дітей, які добрим,
сердечним словом прагнули
підтримати дух захисників
Вітчизни. У деяких палатах на прохання поранених
мистці виконували українські
народні пісні.

земляцтво» Тетяна Літошко
зі своєю родиною, велика
подвижниця, яка володіє
унікальною колекцією
хусток — Людмила Грабовенко,
директор Київського міського
Центру «Родинний дім»
Галина Козлова, голова МГО
«Федерація жінок за мир в
усьому світі» Тетяна Коцеба,
колектив редакції журналу
«Справи сімейні» (головний

редактор Андрій Лесів), які
велику кількість друкованої
продукції завжди передають
на всі заплановані заходи.
Творчий колектив ансамблю «Пісеньсвіт», учасники
якого під час своїх зарубіжних
гастролей збирають кошти
для бійців батальйонів з
АТО та з яким підтримують
тісні зв’язки. родини юних
учасників; Зразкового театру пісні «Ладоньки», які
також готували подарунки
для захисників Вітчизни
та інші подвижники. Під
час проведення подібних
заходів, учасники окрилюються відчуттям виконання
потрібної благодійної місії і
безвідмовно відгукуються на
запрошення. «Народ і армія —
єдині! У скрутні для держави
часи, ці слова мають звучати
в кожному серці», — говорять
мистці.
А 20 жовтня, козацький
підрозділ у складі 30 козаків,
очолюваний отаманом
Василем Вовченком згідно
рішення командування
Держприкордонслужби
України був переведений з
Могилів-Подільського на
Донбас, у район Маріуполя,
де продовжив місію по охороні
державного кордону. Варто
зазначити, що керівництвом
ДПСУ за відмінну службу отаман, полковник УРК Василь
Вовченко був нагороджений
почесною відзнакою.
Ти м ч а с о м в Ук р а ї н і
продовжує набирати оберти
волонтерський рух для
допомоги армії, бійцям в
зоні АТО. У рамках акції
« Н а р о д н а б р о н я » колектив суддів Київського
апеляційного господарського суду за ініціативи та
організації Олександра
Гаврилюка зібрав та 17 листопада передав козакові УРК
Олегу Бойку кошти в сумі
56100 грн на бронювання
автомобіля для вивезення
поранених бійців із зони
АТО з символічною назвою
«Ангел». До модернізації бронемашини вже долучаються
і козаки Лисянського полку
ЧОКТ УРК.
Допомогти врятувати
життя поранених бійців —
наш святий обов’язок.
Із початків козацтва і
до сьогоднішнього дня, а,
вочевидь, і на майбутнє,
життя українців, усієї нації
з її минулим, сучасним і
майбутнім — було, є і, поза
сумнівом, буде нерозривно
пов’язане з козацтвом.
Це та сторінка історії, яка
інтегрує, об’єднує наше розколоте суспільство. А тому
у добрий час, у ясну годину
продовжує свій шлях у майбуття Лисянський козацький
полк Черкаського обласного
товариства УРК, який за
9 років своєї діяльності відіграв
і продовжує відігравати значну
роль у національному і державному утвердженні українського
народу, відроджуючи його
духовність та патріотизм.
Козацтво — оберіг і душа
нації, гордість України та її
майбутнє!
Олесь МИКОЛЕНКО,
смт Лисянка — Київ
Черкаська область
Фото автора

Людина, якесь дивне створіння.
Вона не робить те, що їй не забороняється,
однак чинить заборонене
І. Луцан
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. Початок у
№№ 5-24 за 2013 рік
та №№1-16 за 2014 рік)
ГЛАВА 8.

КТО ТАКОЙ ИНТЕЛЛЕКТ
8.3. Формирование
интеллекта человека
Системы обратной связи
(блок 16) через органы чувств
(блок 1) отслеживают правильность выполнения команд.
Если команда выполняется
неправильно, происходит
корректировка кодов команд
(блок 14). К примеру, сознание
решило творчески доказать
какую-то теорему, то есть оно
сформировало конкретную
цель. В блоке 11 ставится
задача, решение которой
должно привести к достижению этой цели.
Допустим, ученый принял
решение эту теорему доказывать мысленно. Для этого
пошагово формируется путь
решения задачи, в работу вступает блок интеллекта (блок
13). Если алгоритм составлен с высокой степенью IQ
(уровень интеллекта), то принципиально рассматриваемая
задача может быть решена,
если нет – задача решена не
будет. Если же ученым принято
решение доказывать теорему
письменно, то на основе
разработанного алгоритма
формируются управляющие
команды для мышц руки (блок
15), которая с помощью ручки
или мела будет описывать путь
решения данной задачи.
Все остальные системы
функциональной схемы являются обеспечивающими и
не принимают непосредственного участия в решении
творческих задач. На основании знаний об интеллекте
человека сделаем попытку создать функциональную схему
формирования искусственного
интеллекта. Согласно решению первой Международной
конференции «Искусственный
интеллект-2000» и десятой «Искусственный
интеллект-2010», ученые
разработали определения
и создали концепцию формирования «интеллекта» и
«искусственного интеллекта».
Предлагается определение
термина «интеллект», которое было сформулировано
названными конференциями.
Интеллект – это совокупность
универсальных процедур,
которые позволяют на сознательном уровне создавать
конкретные алгоритмы решения частных творческих задач.
Анализ основных вех и наиболее значимых событий в
развитии земной цивилизации
позволяет сделать вывод, что
интеллект человека не всегда
учитывал советы человеческой совести, как и интеллект
общества не всегда учитывал
советы общественной совести.
Данная гипотеза может быть
подтверждена тем, что многие
проблемы в жизни людей, как
мы знаем из истории, решались не с позиции любви, а с

позиции силы или даже боевых
действий. Следует отметить,
что когда проблемы между
людьми и государствами решаются на принципах любви
– это от Бога, если же на
принципах зла – это от дьявола. Если посмотреть на этот
вопрос в исторической перспективе, то можно прийти к
заключению, что за последние
2000 лет количество решений
возникающих у человечества
проблем, построенных с учетом принципов любви, из года
в год постоянно возрастает.
Ярко проблемы развития
общества, интеллекта и духовности отражены в известной
исторической картине Питера
Пауля Рубенса «Последствия
войны». На этом полотне

для герцога Тосканского:
«Главная фигура – это Марс,
который выходит из открытого храма Януса (который,
согласно римским обычаям,
в мирное время был заперт)
и шествует со щитом и окровавленным мечом, угрожая
народам великими бедствиями
и не обращая внимания на
свою любимую Венеру, которая, окруженная амурами и
купидонами, силится удержать
его ласками и поцелуями.
С другой стороны – фурия
Алекто с факелом в сжатой
руке увлекает Марса. Рядом
с ней неразлучные спутники
войны – Голод и Чума. На
землю повержена ниц женщина с разбитой лютней,
это – Гармония, которая

лет страдает от грабежей,
насилий и бедствий всякого рода, вредоносных для
каждого из нас и потому не
требующих объяснения. Ее
отличительный знак – земной
шар, поддерживаемый ангелом или гением и увенчанный
крестом, символом христианского мира».
8.4 Искусственный интеллект и искусственное сознание
Для того чтобы разработать концепцию создания
искусственного интеллекта,
необходимо формализовать
работу всех систем, формирующих естественный интеллект.
На схеме (рис. 8.3) приведена
функциональная схема формирования искусственного
интеллекта. Основная слож-

в блоке 1 рецепторы преобразуют в коды, например, в
цифровые коды. Эти коды
через каналы связи передаются в блок 2, где происходит
их предварительная обработка.
Если команда подана
голосом, то в этом случае
происходит распознавание
речевого сообщения и трансформация его в удобный для
дальнейшей обработки образ.
Распознанное речевое сообщение передается в блок 3, где
происходит смысловая интерпретация и формируются
знания. В блоке 4 происходит распределение знаний по
предметным областям. Блок
9 вносит коррективы в знания
в соответствии с назначением
машины или робота.

«Последствия войны». Художник Питер Пауль Рубенс,1638 год. Галерея Уффици, Флоренция

художник показал, что данные проблемы существовали
не только в древности, но
будут существовать в любое
время, с особенной остротой
проявившись в ХХ веке – во
время Первой и Второй мировых войн.
На этом основании можно
сделать следующий вывод:
если развитие интеллекта
каждого конкретного человека и человечества в целом
опережает уровень роста
их духовности, то решение
большинства возникающих
проблем будет осуществляться
с помощью зла с применением
новых технологий и самого
современного оружия и передовой военной техники. Если
же уровень роста духовности
общества любой конкретный период жизни опережает
уровень роста интеллекта, то
большинство проблем будет
решаться с учетом принципов
духовности, правды, добра, а
главное – любви.
Рубенс писал Ю. Сустермансу, фламандскому художнику, который заказал картину

несовместима с раздорами и
войной. Мать с младенцем
на руках свидетельствует, что
изобилие, чадородие и милосердие страдают от войны,
развратительницы и разрушительницы всего. Кроме
того, там есть еще зодчий,
упавший со своими орудиями,
ибо то, что мир воздвигает
для красоты и удобства больших городов, насилие оружия
разрушает и повергает ниц.
Далее… Ваша Милость увидит
на земле под ногами Марса
книгу и рисунки, этим я хотел
указать на то, что война презирает литературу и другие
искусства. Там должен быть
также развязанный пучок
копий или стрел с соединявшей их веревкой. Связанные
вместе, они служат эмблемой
согласия, равно как кадуцей
и оливковая ветвь – символ мира; я изобразил их
лежащими тут же. Скорбная
женщина в траурной одежде,
под разодранным покрывалом, без драгоценностей и
каких-либо украшений – это
Европа, которая уже столько

ность, возникающая перед
исследователями, состоит
в формализации сознания
и создании искусственного
сознания, которое является
основным блоком будущей
интеллектуальной системы.
Под искусственным сознанием
понимается высшая управляющая система машины,
владеющая определенными
знаниями о себе и своем окружении, способная на основе
полученной информации формировать знания, определять
свое предназначение в соответствии с целью и задачей,
поставленными ее создателем
или пользователем.
На рис. 8.3 представлена
функциональная схема формирования искусственного
интеллекта, анализ которой
позволяет сделать вывод,
что команда решить задачу
может поступить машине или
роботу по любому каналу приема-передачи информации.
А именно: устно, письменно,
визуально, с помощью жестов,
с клавиатуры, по радиоканалу
и т.д. Данную информацию

После этого полученные знания записываются
в блоки 6, 7, 8. В блоке 10
происходит постановка конкретной задачи. Контроль
над постановкой задачи осуществляется в соответствии с
нравственными правилами и
законами (блок 8), правилами
самосохранения машины
(блок 5) и ее назначением
(блок 9). В блоке 12 разрабатывается алгоритм решения
поставленной задачи. В блоке
13 происходит программирование будущей команды
по предложенному алгоритму. Созданная программа
передается на управляющие
(блок 15) и исполнительные
системы (блок 14).
Системы обратной связи
(блок 15) контролируют
правильность реализации
разработанного алгоритма.
Разработанный алгоритм и
есть искусственный интеллект, то есть искусственный
интеллект – это продукт
р а б о т ы и с к ус с т в е н н о г о
сознания. В соответствии с
анализом предложенных схем

Любов не чинить зла ближньому,
тож любов – виконання Закону"
Апостол Павло
сформулировано следующее
определение искусственного
интеллекта.
И с к ус с т в е н н ы й и н т е л лект – алгоритм решения
творческих задач, сформированный искусственным
сознанием. Искусственный
интеллект, так же, как и естественный, не может быть ни
нравственным, ни безнравственным. Основной целью
искусственного интеллекта
является наиболее качественное составление алгоритма для
решения конкретных задач
создателя или пользователя
машины.
В блоках 3, 4, 9 формируется искусственное сознание.
Окончательное решение при
создании искусственного
интеллекта принимает искусственное сознание. При этом
ему предоставлено право
учитывать или не учитывать
духовно-нравственные или
другие законы жизни людей, а
также искусственные инстинкты самосохранения робота.
Рассмотрим один из
примеров реализации предложенной функциональной
схемы робота. Например,
робот-нянька вместе с ребенком находится в комнате, где
произошел пожар. Система
самосохранения будет подавать роботу команды спасти
себя самого. Эту команду
может подавить только лишь
команда из блока нравственности (блок 8). Поэтому
данная система должна иметь
приоритет перед системой
самосохранения робота, то
есть робот должен спасти
ребенка даже ценой собственной жизни.
Для того чтобы робот имел
возможность развиваться
и мог принимать правильные решения в конкретной

Человек должен дать роботу
свободу в его действиях и
принятии решений. Данная
свобода, в свою очередь,
позволит роботу не выполнить приказ человека, то
есть свобода позволит ему
избирательно относиться
к поручениям и командам
человека.
Свободой воли Бог наделил
человека при его создании.
Свобода робота может привести к следующей ситуации:
робот получил команду
отнести, например, груз в
один из цехов завода, а он
получил право нам ответить,
что не может это сделать по
каким-то причинам. Для того
чтобы исключить подобную
конфликтную ситуацию,
робот должен знать, какое
он может получить наказание за невыполнение
поручения. Система самосохранения (блок 5) должна
постоянно информировать
искусственное сознание о
страхе робота перед наказанием или смертью.
Функция контроля над
постановкой и решением
задачи возложена на аналогичную совести человека
систему – систему контроля
над постановкой и исполнением задачи (блок 11). Эта
система позволяет вносить
коррективы даже в идеально
сформированный алгоритм,
т.е. в решение искусственного
интеллекта.
Таким образом, мы приходим
к выводу, что машина может
стать интеллектуальной только
в том случае, если она будет
обладать основными параметрами и системами, подобными
системам человека.
Для того чтобы робот стал
полноценным помощником
человека, он должен обладать

№ 17-24 (231-238) жовтень-грудень 2014 р.

11
из робота изъять, то получится
обыкновенный манипулятор,
программируемый человеком.
Такой робот не сможет принять правильного решения в
сложной экстремальной ситуации, если ранее она не была
запрограммирована.
Как следует из анализа
функциональной схемы формирования искусственного
интеллекта (рис. 8.3), наиболее сложной теоретической
задачей является создание
искусственного сознания,
и в частности модели процесса формирования знаний
из информации. Как известно,
информация может трансформироваться в знания, если
она была обработана сознанием, систематизирована и
преобразована в образ для
дальнейшего использования.
Для формирования знаний
из информации возможно
использование экспертных
систем, нейроподобных растущих сетей и нейронных сетей.
В этом случае создателей ИИ может не
интересовать, как реально
информация в нейронной
сети преобразуется в знания,
важен конечный результат. Сегодня в Институте
п р о б л е м и с к ус с т в е н н о г о
интеллекта НАН Украины и
МОН Украины эффективно
развиваются эти научные
направления. Создана теория
нейроподобных растущих
сетей, которая реализована
в системах распознавания
и понимания зрительных
образов. Созданы системы
распознавания речевых
сообщений и системы
виртуальной реальности.
Эти системы позволяют
осуществлять управление
компьютером или роботом с
помощью жестов.

Рисунок 8.3 – Функциональная схема «Формирование искусственного интеллекта»

ситуации, он должен владеть
всей полнотой информации,
которой владеет человек. Он
должен отслеживать изменения законов общества, в
котором он живет и работает,
погодные условия, экологию,
правила уличного движения и
многое другое. Робот должен
иметь возможность самостоятельно пополнять свой
банк информации, иначе
человек превратится в обслуживающий персонал робота.

искусственным интеллектом, иметь право на ошибку,
обладать свободой воли и
искусственным сознанием,
которое определит смысл и
цель его существования. Он
должен быть снабжен органами чувств для общения с
внешним миром и человеком и
занять свое место в обществе в
соответствии со сложившейся
системой разделения труда и
его общественной полезностью. Если указанные системы

Сегодня направление
фундаментальных и прикладных исследований
в области информатики и
п р о б л е м и с к ус с т в е н н о г о
интеллекта, сконцентрировано на создании каналов
приема-передачи информации и анализе этой
информации в системах
искусственного сознания.
На основе имеющейся на
сегодняшний день теоретической базы в области

искусственного интеллекта,
полученных в результате
системно проводимых исследований, предложено новое
научное направление в создании искусственного сознания
и искусственной личности.
ГЛАВА 9.

АВТОР СВЯЩЕННЫХ
КНИГ
Программа развития
цивилизации
Автором Библии и Корана
является один и тот же Бог —
прослеживается один и тот
же почерк в их создании. Обе
священные книги предлагают
людям ответы на вопросы,
что есть любовь, добро,
истина, путь к Богу, смысл
жизни и смерти. С помощью
этих духовных первоисточников Бог передает человечеству
информацию и новые знания о
духовном и материальном мире.

В третий период были созданы рыбы и птицы.
В четвертый — свет от
Солнца и Луны.
В пятый период — высокоорганизованные животные.
В шестой — современный
человек.
В седьмой период, в котором посчастливилось жить
современным людям, будет
возрожден человек, не только
как Homo Sapiens и социальное существо, но и как
человек любящий, принимающий подобие Бога. В тот
миг, когда человек полностью преобразится в человека
Любви — Homo Amos, он станет подобным Богу, который
есть Любовь.
В седьмом цикле развития
человеческой цивилизации
жизнь на Земле должна завершиться, и у людей появится
возможность реально увидеть

Новий завіт з псалтирем. 1580 рік

Первым соавтором Библии
считается Моисей, написавший первые пять книг
Ветхого Завета (Пятикнижие
Моисея) под названием Тора.
В этих книгах человечеству
переданы фундаментальные знания об устройстве
мира, в частности информация о принципах устройства
нематериальной вселенной
и жизни в ней; о создании
материальной вселенной и
живой материи; сведения о
том, чем жизнь отличается
от нежизни, добро — от зла,
тьма — от света. В первых
книгах Моисея описаны
законы построения человеческой цивилизации Старого
и Нового мира. Новый Завет
продолжает описывать исторические события в развитии
человеческой цивилизации. В
нем представлена информация
о духовной жизни человека и
его скачкообразной эволюции:
от растений к рыбам, от рыб к
птицам, от птиц к животным,
от животных к животному,
обладающему интеллектом, от
разумного животного к современному человеку.
В Библии также определены
отрезки времени жизни материального мира за миллионы
и миллиарды лет его существования. Это время составляют 7
(семь) исторических периодов.
В первый период было создано ангельское войско, через
которое в духовный, а затем и
в материальный мир пришли
добро и зло.
Во второй период были созданы растения.

Бога, почувствовать полноту
Его любви, справедливость
и добро. Жизнь через смерть
Сына Божия перейдет в фазу
вечной жизни. На основании
приобретенных знаний и
опыта человек будет помогать Богу генерировать
жизнь в материальном мире
в разных галактиках и метагалактиках, приближаться к
подобию Бога. Боги — это
бывшие люди, а люди — это
будущие боги. «А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни
от крови, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от Бога
родились» (Ин. 1, 12–13).
«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я
сказал: вы боги?» (Ин. 10, 34).
Коран был подарен человечеству через Мухаммада,
который получил откровение от Бога и принял участие
в создании этой вечной
книги.
Соавторами же Библии
являются свыше 60 пророков,
которые писали ее на протяжении более чем 2000 лет.
Они были людьми разного
возраста, отличались по профессии и роду занятий, по
уровню интеллекта и культуры, но сумели написать одну
целостную книгу — Библию,
не зная друг друга и никогда
не встречаясь.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Не питайте в москаля,
биться чи не биться,
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Козацькі фестивалі

На землі черкаській...
12 грудня у Лисянці, що на Черкащині, відбувся традиційний фестиваль
«Край козацький, Богданів», приурочений річниці від Дня народження
фундатора української держави Богдана Хмельницького та 9-й річниці
створення Лисянського полку Українського Реєстрового Козацтва.

Посвята у козацькій
церкві
Зустрівши козацьких
побратимів на центральному майдані Лисянки,
які прибули з ІваноФранківська, Києва, Черкас,
Чигирина, Шевченкового,
Корсуня, Медвина, Луки та
Моринець, полкова старшина

Церемонія посвяти пройшла святково-урочисто.
Вітаючи новобранців із
їхнім патріотичним вибором, очільник реєстровців
Черкащини Борис Марченко
наказав гідно виконувати
статутні обов’язки і всю свою
молоду силу та енергію направляти на розбудову незалежної
української держави.

Службу Божу в Покровському храмі села Орли проводять
отці Миколай (Бондарчук) і Володимир

Лисянського полку УРК на чолі
з отаманом, підполковником
УРК Віктором Колодяжним
запросила їх у старовинну
козацьку церкву села Орли,
що розкинулося на горі, за
кілометр від районного центру.
Там, у Покровському храмі
капелан козацького полку
отець Миколай (Бондарчук)
та настоятель храму отець
Володимир провели
богослужіння, а потім уже
традиційно освятили
церемонію прийому козаків і
берегинь до лав Українського
Реєстрового Козацтва. Серед
новобранців – шановані в
краї люди, патріоти з високою громадською свідомістю.
Серед них – Ярослав Гаврилюк,
Григорій Гнатченко, Ельдар
Сентябрьов, Олександр
Листопад, Василь Бурлій, Ніна
Ваха, Олена Зарудняк та Олег
Бойко, який є головним волонтером Черкаського краю. Цей
козак близько сотні разів побував у зоні АТО з допомогою.
Саме завдяки його організації
та роботі щодо придбання
т а д о с т а в к и в Ук р а ї н у
бронежилетів та ківларових
шоломів, збережено життя
сотням українських бійців.
До присяги козаків і берегинь
приводили голова Адміністрації
Гетьмана УРК в Центральному
регіоні України, генерал-лейтенант УРК Борис Марченко,
р а д н и к Ге т ь м а н а У Р К з
юридичних питань, наказний
отаман УРК, генерал-майор
УРК Олександр Гаврилюк і
отаман Лисянського козацького полку УРК, підполковник
УРК Віктор Колодяжний.
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Звертаючись до шановного
товариства, отець Миколай
сказав: «Уступаючи до лав
козацтва, ми свідомо стаємо
воїнами, які мають захищати
наші українські цінності.
Приймаючи присягу, цілуючи
шаблю, прапор, святу ікону
люди повинні розуміти, що
в будь-який час зобов’язані
стати на захист своєї
Держави».

УРК, наказний отаман ЧОКТ
УРК Олександр Гаврилюк
також привітав новобранців
і повідомив, що на сьогодні
реєстр обласного козацького товариства складає 137
козаків і берегинь, що об’єднує
не тільки представників
Лисянщини, а й козаків
із міст Києва, Борисполя,
Таращі, Корсуня, Умані,
Звенигородки, Ужгорода,
смт☻Шевченкове,сіл Моринці,
Медвина, Луки, Ківшовати,
Пединівки та Шендерівки,
які діють, як козаки у складі
козацьких сотень цього полку
в себе на місцях.
Край козацький,
Богданів
А вже невдовзі численну
козацьку делегацію гостинно
приймали в Лисянській
районній державній
адміністрації, де відбулися
урочистості та святковий
концерт у рамках фестивалю
«Край козацький, Богданів»,
що традиційно проводиться за
сприяння реєстрових козаків
Черкащини.
Цьогорічний фестиваль
особливий, адже проходив на тлі військових дій і
протистояння агресору на
сході України. Тому приємно
було бачити серед гостей
реєстровців, учасників АТО,
Ге р о я к о з а ц т в а , к о м б а т а
Василя Вовченка та прикордонника Олега Хомка.
Завітали на фестиваль і
відомі в Україні митці, письменник, шевченківський

Виступає жіночий ансамбль с. Медвин Богуславського району
Київської області

Відкриваючи фестиваль, голова Лисянської
райдержадміністрації,
полковник УРК Олександр
Вельбівець зробив короткий екскурс у славне минуле
Лисянщини. Нагадав про
відомих земляків, які творили
і творять славну історію краю:
Петра Дорошенка, Михайла й
Богдана Хмельницьких, Тараса
Шевченка і Василя Шкляра
та привітав козаків і берегинь
з 9-ю річницею створення
Лисянського полку ЧОКТ УРК.
«Найголовніше завдання
для кожного українця – захистити Україну!, – наголосив у своєму виступі радник
Гетьмана УРК, генерал-майор
УРК Олександр Гаврилюк. –
Мені приємно вітати в цьому
залі учасників АТО, козаківпобратимів Василя Вовченка
й Олега Хомка. Сьогодні не
варто запитувати, що для тебе
зробила Україна, а самим
собі чесно дати відповідь:
що для України робиш ти?
Ми починаємо з себе. Серед
нашого козацького товариства
є багато шанованих людей,
справжніх патріотів. Нині
вісім козаків Черкаського

Товариство реєстровців на подвір’ї Покровської церкви

«Хай ваша віра не пропаде,
хай сила і здоров’я завжди
будуть з вами, а Господь
Всевишній із Матір’ю Божою
покриють вас своїм омофором», - побажав присутнім
отець Роман. Радник Гетьмана

лауреат, почесний громадянин Лисянки Василь Шкляр,
кобзар-бандурист, заслужений артист України Тарас
Силенко, співачка Рімма
Хромцова, поетеса Валентина
Войцехівська.

обласного товариства УРК
беруть участь у військових
діях у зоні АТО. Ми їх усіх
пам’ятаємо, допомагаємо
їм морально і матеріально.
Нещодавно ми зібрали 12
тисяч гривень й передали

їхнім сім’ям по 1,5 тисячі
гривень. І це не разові акції,
а постійна щоденна робота.
Ми постійно проводимо збір
коштів, одягу, продуктів харчування, допомагаємо технікою,
військовою амуніцією тощо
для підтримки наших воїнів у
зоні АТО».
Лише в цей день було зібрано
4236 гривень благодійної
допомоги воїнам-козакам,
що перебувають в зоні АТО.
Нагороди – гідним
Го л о в а А д м і н і с т р а ц і ї
Гетьмана УРК у Центральному
р е г і о н і Ук р а ї н и , г е н е рал-лейтенант УРК Борис
Марченко передав присутнім
вітання від Гетьмана УРК
Анатолія Шевченка й зачитав накази про присвоєння
козацьких звань та нагородження відзнаками УРК
достойних козаків і берегинь.
Згідно наказів, голові
Лисянської райдержадміністрації, заступнику
отамана Лисянського полку
УРК з питань самоврядування Олександру Вельбівцю
присвоєно позачергове
козацьке звання «полковник
УРК»; осавулу Черкаського
куреня Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК
Петру Милокосту☻– чергове
козацьке звання «майор УРК»,
за відродження духовності
у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у,
патріотизм і відданість ідеям
державності пан Петро нагороджений козацькою грамотою; за відродження духовності
у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у,
патріотизм та відданість
українській державі козацькою
грамотою нагороджено берегиню УРК Віру Борисенко;
капелану Лисянського козацького куреня Лисянського
полку ЧОКТ УРК, настоятелю храму Святої Покрови
отцю Роману присвоєно
козацьке звання «капітан
УРК»; отаману Шендерівської
сотні Черкаського куреня
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, старшині 12-го батальйону «Черкаси», старшому прапорщику ЗСУ
Олексію Богуну присвоєно
звання «капітан УРК».
Борис Марченко нагородив
орденами УРК «Бронзовий
козацький хрест III
ступеня» козака Моринської
сотні Черкаського куреня

в балалайки три струни,
у бандури — тридцять...
Коломийка

№ 17-24 (231-238) жовтень-грудень 2014 р.

13

Козацькі побратими: полковник УРК Сергій Харечко
та генерал-майор УРК Володимир Карман

Лисянського полку ЧОКТ
УРК, молодшого сержанта
Державної прикордонної
служби України Олега Хомка,
отамана Шендерівської
сотні Черкаського куреня
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, старшину 12-го батальйону «Черкаси», старшого
прапорщика ЗСУ Олексія
Богуна; члена Національної
спілки письменників України
та Асоціації українських
письменників, письменника й
громадського діяча, почесного
жителя Лисянки, почесного
козака Лисянського полку
УРК Василя Шкляра. За вагомий внесок у відродження
духовних і патріотичних
традицій українського народу,
відновлення історичної
справедливості, розбудову
громадського суспільства орденом УРК «Срібний козацький
хрест II ступеня» удостоєно
отамана Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковника
УРК Віктора Колодяжного.
Не повернемось
без перемоги
Потім радник Гетьмана УРК
Олександр Гаврилюк надав
слово козаку Василеві Вовченку,
який із перших днів Майдану
захищав людську свободу,
був о т а м а н о м к о з а ц ь к о ї
сотні, а коли стала загроза
територіальній цілісності
країни, то він, разом зі своїми
побратимами пішов захищати
Вітчизну зі зброєю в руках.
«Ми не повернулися додому
з Майдану. Коли виникла
загроза державності нашої

У нашому батальйоні, що
входить до складу Донецького
прикордонного загону ДПСУ
є козаки з Вінниччини,
Києва, Хмельницького,
Ч е р н і г і в щ и н и , К р и м у,
Донеччини. Усі зібралися захищати нашу землю, наш народ.
Ми щиро вдячні реєстровцям
Черкащини, які влітку зібрали
кошти й придбали на них
десять бронежилетів, що
врятували життя не одному
нашому козакові.

C

M

Y K

художника, полковника
УРК Івана Гавриліва «Семен
Височан». За словами
О л е к с а н д р а Га в р и л ю к а ,
барельєф Височана прикрашатиме фасад Лисянської
ЗОШ №2, ім’я якого
носить шкільна козацька

піднімають патріотичний
дух та наснажують на життя
й боротьбу за кращу долю
народу.
У концертній програмі фестивалю взяли участь виконавці
Михайло Вербіцький і Микола
Ніколаєв, піснями радували

Ділова розмова у кабінеті голови Лисянської РДА. Зліва праворуч –
Олександр Вельбівець, Василь Шкляр, Олександр Гаврилюк

організація, а картина експонуватиметься у районному
краєзнавчому музеї.
Від імені козаків Черкащини
побратимам із ІваноФранківщини черкаські скульптори-художники, полковник УРК Віктор Крючков і
майор УРК Микола Лютенко
подарували статуетку Тараса
Шевченка, «батька нашого
і сина черкаської землі», як
висловився пан Крючков.
За відтворення правдивої
історії Шевченкового
краю та високу громадянську позицію, за клопотанням головної берегині
УРК Черкаського краю Зої
Ружин, від імені громади села
Шевченкове генерал-майора

співачка з Корсуня, берегиня УРК Рімма Хромцова,
солістка Лисянського Будинку
культури Олена Зарудняк
та жіночий ансамбль села
М е д в и н Б о г ус л а в с ь к о г о
району Київської області,
патріотичну гумореску
майстерно виконав ведучий
фестивалю Микола Ніколаєв.
Цьогорічний фестиваль
«Край козацький, Богданів»
видався на славу. А завершився він автограф-сесією
письменника Василя
Шкляра та діловою розмовою
представників Українського
Реєстрового Козацтва з головою райдержадміністрації
Олександром Вельбівцем
у його робочому кабінеті.

Реєстровий козак, учасник АТО Олег Хомко та генерал-лейтенант УРК Борис Марченко під час вручення нагород в актовій залі
Лисянської районної державної адміністрації

Ми один народ! Ми одна
Україна! І перемога буде за
нами!», - наголосив козацький
отаман Василь Вовченко.
Єднає землі Височан
Гостями фестивалю стали
побратими черкаських козаків
із Прикарпаття – головний
отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК,

Від імені реєстровців Прикарпаття черкащан вітає головний отаман
Івано-Франківського обласного товариства УРК Михайло Смачило

країни, ми стали на захист
Батьківщини. Серед нас є
козаки різного віку: наймолодшому, який брав участь у
бойових діях і полив донецьку
землю кров’ю (син Василя
Володимировича Андрій –
Авт.), ледве виповнилося 18
років, найстаршому – 60.

Від імені Івано-Франківської
делегації генерал-полковник УРК Михайло Смачило,
зокрема, сказав: «Шановна
громадо! Сьогодні ми віншуємо
не тільки героїв козацької
доби, а й сьогодення, які захищають незалежність нашої
держави. У Івано-Франківську
є багато вулиць, названих на
честь героїв козацької доби.
Але вже є вулиці, названі на
честь героїв, які загинули в
січні-лютому на Майдані–
героїв Небесної сотні. На
багатьох вулицях за сприяння реєстрових козаків
встановлені барельєфи видатних козацьких ватажків,
пам’ятні знаки, які є не лише
окрасою нашого міста, вони
є поводирями у нашу славну
історію. Адже кожен, хто
підходить до пам’ятного знаку,
замислюється: що ця людина
зробила для незалежності
нашої країни. Один із них –
козацький полковник Семен
Височан. Так сталося, що
саме Височан, уродженець
Прикарпаття поєднав наш
край і Черкащину, де був
полковником Лисянського

генерал-полковник УРК,
Герой козацтва Михайло
Смачило, генерал-майор УРК
Володимир Карман і полковник УРК Петро Кирилов.
Реєстровців Прикарпаття
щиро й гостинно вітали
на батьківщині Богдана й
Тараса.

полку. Кілька років тому
при відкритті пам’ятного
знаку Височану в ІваноФранківську були присутні
козаки Лисянського
полку УРК. І ось сьогодні
ми привезли аналогічний
барельєф Височана, зроблений нашими митцями за
замовленням та коштом
Олександра Гаврилюка й
хочемо разом його передати
лисянській громаді. Упевнені,
що ви знайдете йому гідне
місце, і він стане окрасою
вашого містечка».
Очільник реєстровців
Прикарпаття також зазначив, що реєстровці області
вже готові відправити восьму
партію гуманітарної допомоги
для українських воїнів у зону
АТО. Це продукти харчування,
теплий одяг тощо. «Це наш
скромний внесок у захист
національних інтересів, у
боротьбу з підступним ворогом, який називався братом,
а виявився вовком у овечій
шкурі. Тут, на Черкащині, я
переконався, що воля людей
до незалежності, до боротьби
із зовнішнім ворогом абсолютно така ж як і в Західній
Україні. Війна згуртувала наш
народ і є впевненість, що
ворога ми переможемо», наголосив Михайло Смачило.
Лисянським козакам гості
також подарували картину
відомого українського

Підполковник УРК Віктор Колодяжний посвячує в берегині УРК Ніну Ваху

УРК Олександра Гаврилюка
нагороджено відзнакою
« Б а т ь к і в щ и н а Та р а с а
Шевченка». Її вручила поетеса
Валентина Войцехівська. А на
подарунок майстерно виконала власний вірш «Виглядає
мати сина».
Українська отаманша
У рамках фестивалю
відбулася презентація чергового історичного роману
шевченківського лауреата
Василя Шкляра «Маруся».
Твір, на радість землякам,
представляв сам автор.
Детальніше про презентацію
роману читайте на сторінці 14.
Пронизливо-красиву думу
про братів Соколовських та
їхню героїчну сестру виконав бандурист, заслужений
артист України Тарас Силенко.
Пісні у його виконанні завжди

Козаки, зокрема, ставили
питання про перейменування
вулиць райцентру та стосовно
проекту «Хата мрії Тараса
Шевченка». У ході розмови
реєстровці Черкащини
виклали своє бачення
с о ц і а л ь н о - к у л ьт у р н о г о
розвитку Лисянки та погодили
спільні дії щодо відродження
культурного й історичного
значення містечка як форпосту козацького відродження в
центральній Україні.
Насамкінець лисянські
реєстровці пригостили гостей
та учасників фестивалю «Край
козацький, Богданів» смачним
кулішем.
Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського
полку УРК
Фото Дмитра ГРИГОРЕНКА
Лисянка-Київ

Вірю я, що обороне сам себе мій край...
О мій велетню Самсоне, пута розривай!
О. Олесь
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Актуально

До козацької читальні

ЧУЄШ, БРАТЕ МІЙ?

Галина Денисенко

Нещодавно у видавництві
«Український письменник»
побачило світ видання, автором якого є кандидат медичних
наук, доцент, член Союзу українок, громадський діяч Галина
Денисенко. У книзі під промовистою назвою «Чуєш, брате
мій» сповідь сестри та спогади
сучасників, учнів та друзів
про видатного кіномитця,
учня великого Довженка,
політв’язня, людини трагічної долі і високих творчих
злетів, автора першого українського поетичного фільму
про Тараса Шевченка «Сон»
з Іваном Миколайчуком у
головній ролі — Володимира
Денисенка. Він прожив лише
54 роки, із них рівно половину — творив кіно й пішов

із життя, переслідуваний
Був у Денисенка ще один
сексотами, цькований кому- вчитель, суворий і непоністичними цензорами, але так ступливий. Сам геній кіно
і непереможений.
Олександр Довженко. Справді
Прекрасні здібності режи- суворий, у своїх спогадах
сера-постановника. Цікаві, « Щ е д р і с т ь » В о л о д и м и р
оригінальні творчі задуми. Терентійович не приховує,
Гаряча голова. Не
задовольняється
першим знайденим
рішенням сцени,
спектаклю. Бурна
фантазія, яскравий режисерський
т е м п е р а м е н т.
Хороші акторські можливості.
Сильне образне
м и с л е н н я .
Схильність до
експериментальної роботи», — так
писав про випускника Інституту
театрального
мистецтва імені
Карпенка-Карого
його перший
вчитель Мар’ян
Крушельницький.
П р о т я г о м
усього навчання
був відмінником. Палітурка книжки Галини Денисенко
Тільки ж чому тоді «Чуєш, Брате мій»«
студент навчався так довго? що класик не раз влаштовуЗ 1947 по 56-й, дев’ять літ. Бо вав йому такі собі словесні
студентом-другокурсником «екзекуції». Власне, мемуарне
був переправлений в інший есе й починається із гнівного
вуз — табірний. За україн- Довженкового монологу:
ський націоналізм, звісно.
«Ви, молоді люди, відкидаєте

авторитети, заперечуєте те,
що було створено нами. Ви
рабськи поклоняєтесь французам та італійцям і забуваєте,
що вчилися вони в нас. Багато
чому вчилися!».
Есе відкриває нам те,
чому саме вчилося покоління шістдесятників (а
Денисенко належав до цього
покоління) у Довженка. Бо
щось заперечувалось, одначе
в головному – продовжувалося, а саме: віра у свій народ,
в Україну.
Першою стрічкою
Денисенка була «Солдатка»,
наступними — «Роман і
Франческа», «Сон», «На київському напрямі», «Совість»,
«Важкий колос», «Осяяння»,
«Повість про жінку», «Женці»,
«Високий перевал»…
Так здорово, що книга, у
якій зібрано тексти самого
Володимира Денисенка,
документи, спогади нарешті — зусиллями Галини
Те р е н т і ї в н и Д е н и с е н к о
(велика їй за це вдячні сть) — побачит ь світ.
Спадок Денисенка належить уважно вивчати, а щось
переосмислювати. Тут є що
відкривати — передусім
новим поколінням істориків
кіно, критикам, усім, хто
любить і шанує кіно.
Сергій ТРИМБАЧ

«МАРУСЯ»

Нещодавно у харківському видавництві «Клуб сімейного дозвілля» вийшов з друку черговий
історичний роман лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Василя Шкляра «Маруся».

У Лисянці в рамках фестивалю «Край козацький,
Богданів», який пройшов під
егідою Лисянського полку
Черкаського обласного
козацького товариства УРК
відбулася презентація нового
роману Василя Шкляра
«Маруся». На Черняхівщині,
що на Житомирщині, знаходиться село Горбулів, звідки

1919-го — року трагедії українського повстанського руху.
Перед нами постає неординарна, героїчна та майже
містична постать отаманші
Марусі, блакитноокої красуні
із сонячним волоссям.
«Перший повстанський
мій роман «Чорний ворон»
був про мужнього чоловіка,
справжнього українця. А

Автограф для генерал-лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Василя Вовченка

родом видатна отаманша
С аш а С ок о ло в с ь к а , а б о
Маруся, як вона сама себе
назвала. Василь Шкляр
працював із матеріалами
для свого історичного
роману біля 5 років. У книзі
висвітлено бурхливі події

другий роман мав бути про
жінку. Це навіть не жінка,
а 16-річна дівчина Саша
Соколовська, яка взяла собі
прізвище Маруся. — говорить
автор Василь Шкляр. —
Дивуюся, але ніби саме
небо подає нам якісь знаки.

Як же історія повторюється. Навіть не з
точки зору логіки подій,
а з точністю до метра
території. Точнісінько
на тому місці, де
курінний Станімір
перепинив денікінців
на Інститутській, уже на
цьому Майдані виросла
наша перша барикада,
яку назвали «Львівська
брама». Коли отаман
Кравс поїхав до генерала
Брадова на перемовини
на Печерськ, то його Палітурка книжки В. Шкляра «Маруся»
Зеленим та Ангелом. За
автомобіль підбили на
вулиці Олександрівській, їхні голови вороги обіцяли
теперішня Грушевського, величезні гроші, але всі троє
точнісінько на тому місці, полягли у 1919 році. І коли
д е в и р о с л а н а ш а д р у г а не стало третього брата, на
його місце стала гімназистка,
барикада…
Коли кажемо отаманша золотоволосе, красиве дівча,
Маруся, то уявляємо собі С а ш а С о к о л о в с ь к а , я к а
м о г у т н ю , з д о р о в е н н у народжена була для щастя,
жінку, як скажімо, Маруся для любові, проте змушена
Нікіфорова у Махна чи була йти проливати свою
Маруся Чорна. Усі думали, молодесеньку кров за волю
що я писав про котрусь із України»…
них… Але насправді наша
українська отаманша, патріОсь про це черговий роман
отка Олександра, вірніше лауреата Національної премії
Саша Соколовська — юне імені Т. Г. Шевченка Василя
дівча, котре мало 16 років. Шкляра, який, сподіваємося,
Сама доля висунула її на також стане його черговим
передній край боротьби. У бестселером.
неї було три брати — Олекса,
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
Дмитро і Василь. Дмитра
власний кореспондент «УК»
ставили поруч із отаманом

ПУТИН –

УХОДИ ИЗ

ДОНБАССА!
Дружковка обратилась к
российскому президенту:
Путин — уходи из Донбасса!

Дружківська міська тижнева
газета «Наша Дружковка» №28
від 3 грудня 2014 року

Сход граждан города
Дружковка Донецкой области
29 ноября единогласно принял
Обращение русскоязычных и
украиномовных украинцев,
жителей города к президенту
России Владимиру Путину, в
котором потребовал от него
уходить из Донбасса. Данное
Обращение 3 декабря 2014 года
опубликовала местная газета
«Наша Дружковка».
В Обращении говорится:
«Мы хотим Мира! С двуглавым
орлом и российским триколором в наш город пришла беда.
Не надо нас защищать, а
если и надо, то только от тебя.
В нашем городе никогда не
было и не будет национальной
розни, если ты и твой «русский
мир» ее не посеете!
Не обманывай россиян, не
сочиняй мифов об этнических
чистках на Донбассе. Их нет!
Не убивай на Донбассе граждан Украины и России и верни
нам мир и спокойствие, которые ты у нас отнял!!!
Путин, уходи из Донбасса!»

Поетичним рядком
***
Мой город охрип от молитв,
Мой город оглох от бомбежек,
Мой город сегодня безлик,
Прошу, защити его, Боже!
Голодный как раненый пес,
И часто дрожит от озноба,
Донецк мой, уставший от слез,
Ещё уповает на Бога!
Калека, бессильный на вид,
Но тлеет в нем дух патриота.
Мой город стоит на крови,
И ждет исцеления Бога!
Я знаю, Господь, Ты спасешь.
Я знаю Ты слышишь все стоны.
И наши молитвы из слёз,
От сердца направлены к Богу!!!
Ольга ОЛІФЕРЧУК,
економіст.
Донецьк

Холод милосердя є мовчання серця;
Полум’я милосердя є ремствування серця
Августин Аврелій
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ШЕВЧЕНКО І СВЯТИЙ АВГУСТИН
Мова про мову

Ірина Стасів-Калинець — українська поетеса, за фахом вчителька, діяч дисидентського руху, активістка
українського національного і правозахисного руху, художниця, філолог.
Автор збірок «Поезії», «Шлюб з полином», книжок для дітей «Лелека і Чорна Хмара», «Казки іграшкового
телефону», історичного детективу «Вбивство тисячолітньої давності»; монографії «Студії над «Словом о полку
Ігоревім», «Загадки хрещення України-Руси», наукової розвідки «Тарас Шевченко і св. Августин», численних
публіцистичних статей, есеїв тощо.
1998 року їй присвоєно титул «Героїня Світу», а 2000 року нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ст. і 2005
року – ІІ ступеню.
Померла внаслідок тяжкої і тривалої недуги на 72-му році життя.

Ірина Калинець

Доповідь Ірини Калинець
на Шевченківському вечорі
у Львівській опері
9 березня 2007 р.

Усі люди — Адамові діти, та
не всі думають про сенс життя
і смерті: один намагається
«звести людину зі світу отрутою
чи ножем», інший — «загарбати
чужі лани», ще інший —
«купити собі розкішні речі чи
по-скупарськи зберегти свій
гріш…» Ці слова, які так нагадують Шевченкові «Схаменіться:
усі на сім світі — i царята, і
старчата — Адамові діти» та
«той мурує, той руйнує, той
неситим оком за край світа
заглядає, чи нема країни, щоб
загарбать і з собою взять у домовину», були написані у п’ятому
столітті, тобто за 14 століть до
народження українського генія.
Належать вони найвидатнішому
християнському мислителеві —
святому Августинові, 354–430
(у православ’ї просто «блаженний»), який виклав вражаючу за
своєю глибиною християнську
концепцію свободи людини і
якого вважають засновником
інтроспективної психології.
«З Августином, очевидно, не
може зрівнятися, на мою думку,
жодна людина, — писав свого
часу Петрарка, — адже, якщо у
його насичену талантами епоху
не було йому, здається, рівних,
то хто дорівняє йому нині?»
Отже, можна було б
говорити про вічні теми,
про думки, які впродовж
віків немовби витають у
повітрі, до того ж християнська ідея свободи людини
посідала центральне місце
у світогляді членів КирилоМефодіївського братства.
Та у Шевченковій творчості
ціла низка напрочуд прямих
аналогій до ідей і проблем,
порушених великим релігійним
мислителем V століття.
Знаємо, що поет не розлучався з Біблією, вона була його
постійним супутником у немилосердних умовах солдатчини.
Там, у брудних смердячих
казармах, серед гамору й
бійок п’яного оточення, коли
Шевченко почувався, «наче
Йов на гноїщі» (з листа до
Лазаревського), душу охоплювало почуття безнадії. Боротися
з ним, писав поет Варварі
Рєпніній, здатна «одна лише
християнська філософія».

Справді, читання
Біблії без пояснень Отців Церкви
є справою дуже й
дуже не легкою.
Та найвидатнішим
християнським філософом,
власне філософом,
чиї твори могли
відхилити перед
геніальним українським
поетом таємні глибини
релігійно-філософських
одкровень Біблії, міг бути саме
святий Августин, який розгорнув вчення, узагальнене у
винятковому значенні вислову
апостола Якова: «Отець світів,
Який є безмежним і не має тіні
перемін, з Волі Своєї створив
нас Словом Істини…».
Без незмінного, писав cв.
Августин (а незмінним є Бог),
не може бути змінного —
обмеженого й конечного
світу, антиномії якого людина,
котра сама є мікросвітом
перемін, визначає як «добро»
і «зло». І в цьому причина її
блукань, адже те, що вона
переважно називає «добром»
чи «злом», є її суб’єктивним
судженням. Зло, писав
Августин, — це відпадіння
від добра — від Бога, і
корені цього відпадіння — у
похоті і владолюбстві. Саме
вони спричиняються до
безвольності людини перед
силами темряви та породжують
ідолопоклонство й обожнювання земних володарів.
А це веде до поневолення,
рабства. За приклад Августин
привів розпусту і владолюбство
богоуподібнюваних римських
імператорів, з одного боку, та,
з другого боку, — наділених
божою благодаттю, вільних
у Дусі Божому учнів Христа,
істинна віра яких була джерелом
їхньої внутрішньої наснаги —
здатністю протистояти темряві
й нести людям світло правди.
Ця ж тема протиставлення сваволі розпусних,
богоуподібнених римських
імператорів (уособлення Росії)
та визнавців Христової науки
(Алкід, уособлення вірних
с и н і в Ук р а ї н и ) є т е м о ю
Шевченкової поеми «Неофіти»
(1857). Немов Алкідова
мати, поклонялась Україна,
щоб врятувати своїх синів,
ідолам — богоподібним царямімператорам. Сини ж гинули,
але їхня жертовність запалила
у материнському серці іскру
віри у Христа-Спасителя. Це
стає порятунком і сенсом буття
Матері — образу України.
Ще у 1848 році Шевченко
написав вірш «Варнак».
Герой твору — каторжник,
старий і змучений чоловік,
розповідає, як у молодості

він, сповнений жадоби помсти
за загублену долю коханої,
став розбійником — немилосердно «різав усе, що паном
звалось». І здавалося, що й
сам, одурівши, накладе на
себе руки. У такому стані
вийшов він із Броварського
лісу і –«Дивлюся, мов на небі
висить Святий Київ наш великий, Святий… Дивлюся, сяють
храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють… Тихо
задзвонили у Києві, мов на
небі… О Боже, мій милий!
Який Дивний Ти. Я плакав…».
Помолився варнак і пішов
«суда людського просити».
Шевченків варнак — це
узагальнений образ знівечених
несправедливістю земляків
поета, на яких, вірив він,
спливе осяяння — Ласка
Господня, щоб вони піднялися
до Істини Божої, запоруки
їхнього визволення. Але чому
в творі Шевченка ця Ласка
осяяла розбійника через образ
небесного Києва?
У с в . А в г у с т и н а Гр а д
Небесний (Civitas Dei) —
уособлення царства духа тієї
половини людства, яка хоче
бути, а не просто існувати — і
їм простяться гріхи їхні, бо
Бог осяє їх своєю Ласкою.
Натомість тим, які вибрали
байдужість, егоїзм, вегетативне існування, належить
civitas terrene — град земний і
кінцеве покарання.
Водночас у своїх творах
періоду солдатчини Шевченко
поринає в глибини людської
душі, що знову ж схиляє до
думки про вплив на нього
філософії Августина.
Як невгамована пристрасть
породжує підлість («Сотник»),
так само гординя породжує
таку ж невгамовану ненависть
і жадобу помсти, а відтак і
сатанізм (образ Микити з
поезії «Титарівна»). Саме
сатанинською дією називав
такий стан душі св. Августин:
«Мою волю тримав ворог,
із неї зробив він для мене
ланцюг і тримав мене. Від злої
ж волі виникає похітливість —
і ти раб її…» Натомість навіть
найважчі страждання не загасять внутрішньої доброти
духовно чистої людини. У
поезії «Між скалами, неначе
злодій» зраджений і спроваджений у москалі похітливою
жінкою, козак знаходить сили
повернутися додому і простити
її: «Підняв руки скалічені до
святого Бога і простив небогу…
Отак, люде, научайтесь, ворогам прощати, як сей неук…»
За Августином, людина
через випробування і самозаглиблення пізнає, що
Бог — у її серці, і на неї спливає
благодать.

У 1857 році, вже знаючи
про можливе звільнення,
Т. Шевченко пише графині
Толстій: «Тільки тепер, і тільки
тепер я вповні увірував у слово
«Любя наказую ви». Тепер
тільки молюся і дякую Богові
за безмежну Його любов до
мене, за ниспослане випробування. Воно очистило, зцілило
моє серце […]. Воно навчило
мене, як любити ворогів і тих,
хто ненавидить нас. А цьому
не навчить жодна школа, крім
тяжкої школи випробувань і
довгої бесіди самого з собою.
Я тепер почуваю себе якщо не
досконалим, то в кожнім разі
бездоганним християнином».
На тему Тарас Шевченко і
св. Августин можна говорити
безконечно. Про вплив останнього свідчить й оповідання
«Близнецы» — можливо,
Шевченко почерпнув
задум цього твору також зі
«Сповіді» св. Августина, який
розмірковував над причиною
різної долі та різних характерів
близнят. Шевченкова віра у
Сина Божого і трактування
Христа — достоту такі ж, як і
в св. Августина. Шевченкова
«Марія» перегукується з
думками філософа про
загадковість зачаття Ісуса
Христа і велич материнства
Божої Матері. Шевченко навіть
мріяв, як писав до В. Рєпніної,
проаналізувати серце матері
через Серце Марії.
Однак у біографії та творах
Шевченка ім’я св. Августина
не згадується. Можливо, для
такого «замовчування» були
свої причини?
Твори св. Августина були
перекладені на російську мову
в 1786 році й видрукувані у
тоді ж створеній російським
вільнодумцем і гуманістом
М. Новиковим Типографській
Компанії. Та тут же, цього ж
року було оголошено Указ
Сенату про заборону друкувати
у світських типографіях усього,
що стосується віри. І невдовзі
(1787 року) Типографська
Компанія була розгромлена.
Що ж, це не дивно — для
царської влади і російського
духовенства думки про свободу,
волю, сенс життя людини на
землі, до яких особливо спонукували праці св. Августина,
були крамолою. І не випадково
в російському православ’ї він
не визнаний святим, а лише
блаженним.
Катерина II жорстоко розправилася і з глибоко релігійним,
«розумним, але небезпечним»,
за її ж висловом, М. Новиковим
(1744–1818) — він був засланий
на 15 років у Шліссербурзьку
фортецю (звільнився після
чотирьох років — після смерті
імператриці).

У своєму «Щоденнику»
Тарас Шевченко називає
М. Новикова знаменитим. Це
підказує, що про його життя
та діяльність поет знав ще до
арешту. Про цього легендарного чоловіка говорила тоді
вся свідома інтелігенція. З
М. Новиковим пов’язують
початок просвітительства в
Росії, створення благодійних
приватних шкіл і лікарень,
допомога голодуючим у
1787 році, а також заснування
вже згадуваної Типографської
Компанії.
Можливо, з виданими типографією Новикова працями
св. Августина Т. Шевченко
ознайомився під час подорожі на Україну, гостюючи в
Рєпніних, де було чимало недозволеної літератури, до того ж
Варвара Рєпніна була добре
обізнана з християнською
філософією. Застановляє, що
саме «Тризна», присвячена
Варварі, є першою поезією,
до якої Шевченко ставить
біблійний епіграф із Першого
Соборного Послання ап.
Петра. Цей епіграф, та
й тема і сюжет «Тризни»
мимоволі навіюють думку про
М. Новикова. Однак, це може
бути суб’єктивне враження.
Важливіше інше: саме з цього
часу починаючи, Т. Шевченко
проставляє епіграфи з текстів
Старого і Нового Завітів до своїх
чи не найвизначальніших
творів: до згадуваного вище
«Сну» (з ап. Йоана, 14, 17);
до «Єретика» (з Пс. 117, 22);
до містерії «Великий льох»
(з Пс. 43, 14); до поеми
«Кавказ» (з Єремії, 9, 1);
до «І мертвим і живим…»
( з С о б о р н о г о Послання
Йоана, 4, 20). І, нарешті,
Шевченко переспівує
Давидові Псалми. Знову
до практики проставляння
біблійних епіграфів Шевченко
повертається аж після
звільнення, у 1857 році, у поемі
«Неофіти» (з Ісаї, 5,1), і тоді
ж пише низку Подражаній —
Ісаї, Єзекіїлю, Осії.
Доскіпливий аналіз
епіграфів і тематики названих творів свідчить, що в
полі зору Т. Шевченка були
концептуально важливі для
Отців Церкви, зокрема для
св. Августина, її релігійнофілософські положення.
Хочеться сподіватися, що
українські вчені глибше
торкнуться релігійнофілософського світогляду
Шевченка, виходячи з
порівняльного аналізу творів
українського генія та вчення
найвеличнішого християнського мислителя V століття.
Ірина КАЛИНЕЦЬ
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Вік наш котиться борзо,хоч хрущі не гудуть…
Я на львівському корзо, і каштани цвітуть.

До 200-річчя від дня народження Т. Шевченка

Живильне джерело творчості

ІРИНИ СЕНИК
Ірина Сеник - політв’язень, вишивальниця, поетеса. Її назвали «мадонною
українського опору» та визнали однією
зі ста жінок-героїнь світу. 34 роки у
в’язничних казематах та на засланні,
захворювання хребта (наслідок катування) не зламали ні її духу, ні бажання
творити. Кажуть, вона вміла жити поза
межами болю. Незважаючи на лиху
долю, що спіткала Орисю (так називали
її в концтаборі), вона зберегла любов до
України, почуття національної свідомості та людської гідності.
Тридцять п’ять років тому, в січні
1979-го року, коли Василь Стус ще
перебував на засланні на Колимі, Ірина
Сеник написала йому:
« .... Ти, Брате, до сліз мене зворушив.
Бо ж я і не славна, і негарна. Але сонця
в душі багато, так само, як журби,
як смутку і переживань. Усе сплелося
докупи міцно. Усе у мені, все поза мною
і усе навкіл. Призадумалась над Твоєю
Сивілою, над нашими дорогами Життя.
І все-таки, ось не переч мені — для Тебе
і Братів моїх зіткати варто барвистий килим, аби ноги не спотикались у
куряві щоденній. Аби сонце його взорило
променисто, аби не злітало в небо «Ох,
не однаково мені». …
Ірина не пояснює, що саме їй «не
однаково», але ми розуміємо: останні
рядки листа – цитата з Шевченкового
циклу «В казематі», продовження якої
розкриває підтекст наведеної в листі
фрази:
Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять…
Ох, не однаково мені.
(ІІІ. «В казематі»)
Шевченкове Слово знайшло
відлуння й у творчості Сеник – художниці, вишивальниці.
Мініатюрне панно
«Портрет Т. Шевченка».
Мініатюру «Т. Шевченко» І. Сеник
виконала під час перебування у
мордовському таборі у 1970-ті роки.
На перший погляд образ Т. Шевченка
на мініатюрі подібний тому, що на
«Автопортреті» (1840-41 р.). На автопортреті змальована молода людина,
відсутні ознаки професії, відчутні
сліди перенесеної хвороби – запалі очі,
проте голова – з високим та широким
чолом – гордо випрямлена на міцній
шиї. Одухотворене обличчя виявляє
непокірність характеру. На мініатюрі

І. Сеник. «Т. Шевченко».

І.Сеник Т. Шевченко – уже літня
людина, поруч із якою праворуч –
книга, розуміємо – «Кобзар», голова,
скоріше не випрямлена, а похилена від
дум, про котрі поет казав: «горе мені з
вами».
Унизу зліва – вензель «СО» – Сеник
Орися.
Світлина вишитого міні-панно
«Т. Шевченко» І. Сеник була зроблена
автором нарису 15.04.2008 року в квартирі світлої пам’яті Ірини Калинець у
Львові. Можливо, твір і донині зберігається там.
Обкладинка до нотатника
1858 року у фотоательє І. Досса
було зроблено фото Т. Шевченка.
На ньому Поет без головного убору,
в білій сорочці і чорному піджаку.
Через тридцять років за цим знімком
І. Рєпін написав портрет для світлиці
в хаті сторожа могили Шевченка.
Під час ув’язнення у мордовських
таборах Ірина Сеник вишила цей
портрет на обкладинці для нотатника.
Під портретом - фраза зі послання «І
мертвим, і живим…»: «Нема на світі
України, / Немає другого Дніпра»,
яка у Шевченка закінчується словами:
«А ви претеся на чужину / Шукати
доброго добра...»

І. Сеник. Вишита палітурка для нотатника

Світлина обкладинки була
зроблена автором нарису 08.12.2009
на виставці художників-шістдесятників «Літорость порубаного саду»,
що відкрилася 3 грудня 2009 р. у
Державному музеї літератури. Сам
експонат зберігається у фондах музею
Шістдесятництва (м. Київ).
Мініатюра «Розп’яття»
Працюючи над матеріалами
Аральської експедиції в Оренбурзі,
Т.Шевченко зблизився з багатьма
поляками, які відбували тут
заслання. Серед них — Михайло
Зельонка, засновник католицької
общини й організатор будівництва
костелу в Оренбурзі. Для костелу
Шевченко планував виконати
запрестольний образ розп’яття. Про
це він писав у листі до В. Рєпніної
від 7.III 1850 р.: «Я предлагаю здешней католической церкви (когда
мне позволят рисовать) написать
запрестольный образ (без всякой
цены и уговору), изображающий
смерть Спасителя нашего, повешенного между разбойниками, но
ксендз не соглашается молиться
перед разбойниками! что делать!
поневоле находишь сходство между
19 и 12-м веком».

У центрі – розіп’ятий Христос. Уся
Його постать, зі знесилено схиленою
головою, викликає стогін: «За кого ж
Ти розіп’явся, / Христе, Сине Божий?».
Але художниця, використавши традиційну символіку - розквітлий хрест,
висловлює, як і Шевченко, перемогу
Христа над смертю.
Разом із малюнком І.Сеник подаємо
мініатюру, вишиту за ним автором
нарису.
Проект вишивки «Розп’яття» розміщено у книзі Ірини Сеник «Метелики
спогадів».
І.Сеник. Мініатюра
«Заплакала Божа Матір»
Мініатюра «Заплакала Божа
Матір» - це вишитий уривок з поеми
«Іржавець» Т.Шевченка. Іржавець
(Ржавець) – село Полтавської
губернії, відоме тим, що там у СвятоТр о ї ц ь к о м у х р а м і з н а х о д и л а с я
чудотворна ікона Божої Матері, яка
мала дар передчувати поразку та біду,
й на знак того «плакала». Глибоко
віруючі люди сприймали сльози на
образі Богоматері як прямий знак
самої небесної Заступниці.

Т. Шевченко. Ескіз «Розп’яття»

Графічний твір Т. Шевченка –
«Розп’яття» так і залишився в ескізі.
На темному тлі, пробитому
пасмом світла, розіп’яті розбійники, у підніжжі хреста покрита
омофором Богородиця. Уся Постать
Сина Божого, розпластана на хресті,
світиться ясним світлом і мовби
здіймається над землею, а сам
Спаситель жестом розкинутих на
перекладині рук готовий обійняти
весь світ. Його піднесена голова –
голова переможця, а не мученика.
Шевченко-художник створив образ,
що втілював перемогу над смертю,
світла над темрявою, людяності над
злом. А в душі Шевченка-поета сум:
«За кого ж Ти розіп’явся,
Христе, Сине Божий?
За нас, добрих, чи за слово
Істини... чи, може,
Щоб ми з Тебе насміялись?
Воно ж так і сталось.
(поема «Кавказ»)

І. Сеник. Проект вишивки «Розп’яття»

І.Сеник поділяла думки Шевченка.
Її вишивку «Розп’яття» побачити
не вдалося, але була можливість
відтворити за схемою, створеною
художницею.

Л. Огнева. Вишита мініатюра
«Заплакала Божа Матір»

У статті Валентини Кузик «Козацька
святиня, оспівана Тарасом Шевченком»
(«Україна Козацька», №№ 5/6, 7/8, 9/10
2007 р.) дано ґрунтовне дослідження
долі Іржавецької ікони за народними
легендами, офіційною церковною
хронікою та історичними коментарями
шевченкознавців до поеми «Іржавець».
Валентина Кузик стверджує, що
«тільки з рядків Т.Г.Шевченка дізнаємось, що ікона була під Полтавою в
часи шведсько-полтавської битви 1709
р., разом із запорожцями емігрувала
до Криму».
Як покидали запорожці
Великий Луг і матір Січ,
Взяли з собою Матер Божу,
А більш нічого не взяли,
І в Крим до хана понесли
На нове горе-Запорожжя.
Життя під кримським ханом,
на чужині, було несолодким.
Мордувались сіромахи,
Плакали, і з ними
Заплакала Матер Божа
Сльозами святими.
Заплакала милосердна,
Неначе за сином,
І Бог зглянувсь на ті сльози,
Пречистії сльози!
Побив Петра, побив ката
На наглій дорозі.

Моя Руська німує, вітражі в молитвах.
Я стою і цілуюсь з самотою в уста…
І. Сеник
Вернулися запорожці,
Принесли з собою
В Гетьманщину той чудовий
Образ Пресвятої.
Поставили в Іржавиці
В мурованім храмі.
Отам вона й досі плаче
Та за козаками.
Тарас Шевченко в повісті «Музикант»,
розповідаючи про свою подорож до
Дігтярів, згадує дуб, який насправді
бачив у Сокиринцях: «Виргилий мой
подвел меня к высокому раскидистому огромному дубу и показал мне
на стволе его небольшое отверстие
вроде маленького окошечка, сказавши:
«Посмотрите-ка в это оконце». Я посмотрел и, разумеется, ничего не увидел.
«Посмотрите пристальнее». – Я посмотрел пристальнее и увидел что-то вроде
иконы Божией Матери. И действительно, это была икона Иржавецкой
Божией Матери, как мне пояснил
мой Виргилий, врезанная в этот дуб
знаменитым Прилуцким полковником
год спустя после Полтавской битвы».
За народними переказами
Іржавецька ікона Божої Матері деякий
час, дійсно, зберігалася в дуплі дерева.
А потім, у 1716 році, чудотворну ікону
перенесли в Іржавець.
У 1930-тих роках комсомольці, члени
Іржавецького сільського осередку
«Безбожник» палили ікони. Активістка
Анастасія Заєць власноруч кинула у
вогонь Образ чудотворної Іржавецької
ікони Божої Матері. Але видатний
філолог Сергій Іванович Маслов зберіг
фото чудотворної ікони.
Про іржавецьку ікону Матері Божої,
яка заплакала після поразки Мазепи
під Полтавою, Шевченко згадував і в
поемі «Великий льох»:
Отойді-то було свято!
Аж пекло злякалось.
Матер Божа у Ржавиці
Вночі заридала.
Вишиту мініатюру «Заплакала Божа
Матір» побачити не вдалося, але була
можливість відтворити за схемою,
створеною І.Сеник.
Проект вишивки «Заплакала Божа
Матір» розміщено у книзі Ірини
Сеник «Метелики спогадів». А вишита
мініатюра належить автору нарису.
І. Сеник. Мініатюрне панно
«Нас тут триста як скло»
У затишному куточку Малого Полісся,
в районі сполучення Волинської та
Рівненської областей, розташовані
три населених пункти: Берестечко,
Пляшева та Острів. А між ними, за
зеленою стіною дерев, – національний
пантеон «Козацькі могили».

Саме тут влітку 1651 р. відбулася одна
з найбільших битв, відома в історії, як
битва під Берестечком.
На честь героїв-козаків, які полягли у цій визначній битві, створено
меморіальний комплекс. Його основою став збудований у 1910-14 роках
Свято-Георгіївський собор. Він
трирівневий: у підвалі, де саркофаг з
останками полеглих у 1651-му козаків, знаходиться церква Параскеви,
на першому поверсі – Георгіївська,
вище – Борисоглібська.
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Зберігся переказ про те, що наприкінці битви, в одному місці серед
болота скупчилось 300 козаків під
керівництвом сотника Нечитайла.
Вони хоробро оборонялись, дорого
віддавши свої життя. Нечитайло
по-груди в болоті бився три години.
Він був весь порубаний, його тіло
пробили 14 куль, у руках у нього була
лише одна коса. Король Ян Казимир
запропонував сміливцю життя, але той
відмовився. Зрештою два німецьких
найманці прокололи сотника списами.

І. Сеник. Мініатюрне панно «Нас тут триста як скло»

Велика арка, що відкривається на
площині фасаду є символічною тріумфальною брамою.
За задумом архітекторів, площа перед
собором мала слугувати місцем масових молебнів, тому його фасад являє
собою іконостас під відкритим небом.
Усю площину над іконостасом заповнює композиція «Голгофа».

У циклі «В казематі» Тарас Шевченко
про цю подію писав:
За байраком байрак,
А там степ та могила.
Із могили козак
Встає сивий, похилий.
Встає сам уночі,
Іде в степ, а йдучи
Співа, сумно співає:

– Наносили землі
Та й додому пішли,
І ніхто не згадає.
Нас тут триста як скло!
Товариства лягло!
І земля не приймає….
Згодом народ на ці слова склав
мелодію.
У часи перебування на засланні
Ірина Сеник створила мініатюру «Нас тут триста як скло!».
Усю її площу займає зображення
С в я т о - Ге о р г і ї в с ь к о г о с о б о р у –
національного пантеону «Козацькі
могили». Художниця тоненькими
штрихами передала не лише складну
архітектуру храму, а й кольорову гаму
розпису іконостасу та оточуючого
середовища.
Автором нарису за малюнком, розміщеним у книзі І. Сеник «Метелики
спогадів», вишита мініатюра «Нас тут
триста, як скло, товариства лягло» .
Згадки про Шевченка в поетичних
рядках І. Сеник:
Лиця квадратові,
Шалики червоні,
А по серцях наших
Копита, копита …
Кажуть, наша правда
В Тайшетах зарита,
Кажуть, наша правда
В Мордовії та в Норильськах
А тут повсякденно
Наруга, злочинства.
Це – кати Шевченка,
Курбаса, Косинки,
Це тавром по лицях
Їх ганебні вчинки.
Дуже цікаво підмічає поетеса
антропологічно-візуальну сторону
влади Кремля. Коли на трибуні під
час параду 1-го травня стоять причепурені червоними шаликами, чи
прапорами антропологічно і психологічно однорідні постаті з квадратовими
обличчями, за теорією Ломброзо типу
злочинців. За злочини супроти української нації, особливо української
культури, тут символізованої трьома
постатями: Шевченком, замученим
Москвою ще за царату, і жертвами
терору 30-х років, великим прозаїком
Косинкою, оскарженим за «куркульську
ідеологію» та геніальним театральним інноватором Лесем Курбасом.
Ставлячи Шевченка поруч сучасних
двох, І. Сеник недвозначно звинувачує
в злочині не лишень більшовицьку
систему, але й Москву, як таку.
Відомий італійський судовий
психіатр і кримінолог XIX століття
Чезаре Ломброзо вважав, що злочинні
пристрасті у людини написані на
обличчі.
У листі Ірини Сеник до Івана Гулея
від 9.04.1997 року знаходимо: «У
мене болить душа, як згадаю нашого
генія — Шевченка. Наше місто
(Борислав – Л.О.), на жаль, досі не
спромоглося на гідний пам’ятник. А
гроші? Їх кажуть, нема, криза… А на
пікніки є?
Ось Вам ще один з неопублікованих
віршів. А у мене їх чимало:
Нам говорили, що у нас
Не було Пушкіна та Блока.
А ми? Пишались кожен раз,
Бо мали й маємо
Шевченка — нашого пророка.
.
Шевченко велет з велетнів, авжеж!
Борець за Правду і Свободу.
Його талант не знає меж,
Він СВІТОЧ нашого Народу.
Він приходив у найменший зал,
Через віки та покоління,
Тож піднесім його на п’єдестал
Якщо в нас є сумління.

Свято-Георгіївський собор у національному пантеоні «Козацькі могили».

Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу
Союзу українок,
член спілки народних
майстрів України

Хмара встала з висі до пониззя,
Темна тиша впала на лиман.
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Навесні 1648 р. стався могутній вибух народного гніву проти
посилення гноблення українського народу польськими
феодалами. Очолив повстання
чигиринський сотник Богдан
Хмельницький.

Після перших перемог
на Жовтих Водах та під
Корсунем, коли війною
з польською владою була
охоплена величезна територія
від Новгорода-Сіверського
до Поділля та Східної Волині,

Те р и т о р і я , н а я к у
Богданові Хмельницькому
вдалося поширити свою
владу, швидко набула всіх
атрибутів держави: адміністративно-територіальний поділ,
політичний устрій, центральні

генерального бунчужного та
інших посадовців. Столицею
держави в ті часи було місто
Чигирин.
Добре розуміючи роль еліти,
Б. Хмельницький надавав
особливу увагу її формуванню

та інших супротивників.
Б. Хмельницький звертався із
закликами до шляхти, навіть
до князів, видавав універсали
на підтвердження шляхетських маєтностей. Хоча не
раз і заявляв: «не відступлю

Козацького роду

БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

«Зіновій Богдан Хмельницький».
Автор Сергій Васильківський.
скрізь по Україні чутно було,

Вісімдесят соратників
Богдана Хмельницького були
мужі надзвичайних здібностей. Значна частина сотників
мали вищу освіту, здобуту в
Києво-Могилянській академії чи в Колегіумах Львова,
Варшави, Кракова, Замостя…
Не один із них вільно володів кількома мовами, добре
знався на вищих досягненнях
тодішньої західної воєнної
науки.
Найвеличнішим здобутком
Богдана Хмельницького та
його соратників стало відновлення української державності
у формі Козацької держави.
Польські урядовці, хоча й
попервах презирливо обзивали гетьмана гультяєм,
свавільником, розбійником і
навіть «останнім виродком у
Речі Посполитій», проте добре
розуміли, якими загрозами
повіяло з України.

що «держава від вас, ляхів,
перейшла до нас, козаків».
Спантеличені шляхтичі
писали, що Б. Хмельницький
«сам вже паном чи князем
чиниться», що «творить нове
князівство», тобто державу.
І гетьман її справді створював. Це була держава, скроєна
на військовий лад, бо ж тоді
на полі бою вирішувалося,
існуватиме держава чи ні.
В адміністративному відношенні Українська козацька
держава була поділена на
полки, а полки на сотні. За
реєстром 1649 р., наприклад, існувало 16 полків. У
кожному полку налічувалося
10–29 сотень.
Заповітна мета Богдана
Хмельницького полягала в
тому, щоб зібрати під своєю
булавою усі етнічні українські
землі. Однак реально це не
вдалося.

«Бій під Берестечком. 1651 р» . Автор Артур Орльонов

та місцеві органи влади, суд,
армію, символіку, фінанси,
митниці, дипломатичну
службу, розвідку й контррозвідку. Він усіляко дбав
про внутрішню стабільність
держави й без жодних вагань
розправлявся з бунтами.
За своїм суспільним
устроєм Українська козацька
держава була республікою.
Уся повнота влади належала
загальній козацькій раді. У
роботі ради теоретично мав
право брати участь кожний
козак. У полках і сотнях збиралися, відповідно, полкові і
сотенні ради. Ради вирішували найважливіші питання
й обирали старшину свого
рівня, яка керувала державою в міжчасі. Генеральна
(загальна) рада обирала генеральну старшину, тобто уряд
держави — гетьмана, генерального писаря, генерального
суддю, генерального обозного,

Бердиш гетьмана Богдана Хмельницького

та зміцненню. Основу її склали
козаки. До них долучилася
частина шляхти, яка сприйняла ідею війни. Масова
підтримка еліти зробила б
Козацьку державу легітимною
в очах сучасників, дозволила
б консолідувати суспільство й виступити єдиним
фронтом проти Варшави

від черні, бо це права рука
наша», але вимагав від селян
виконання «звиклого послушенства», особливо на користь
тих шляхтичів, які підтримали визвольну війну. Він
висував шляхту на визначні
державні посади. Проте основна маса шляхти не підтримала
Б. Хмельницького. Це була
велика трагедія українства, коли
стара еліта — мозок нації —
розв’язала братовбивчу війну на
користь одного із сусідів.
Одночасно з розбудовою
держави Б. Хмельницький з
перших же днів усіляко дбав
про зміцнення свого становища як гетьмана. Адже в
умовах постійної зовнішньої
загрози живучість держави
залежала від внутрішньої
стабільності. Богдан добре
знав вади козацтва, особливо
низів. Саме поведінка низів,
учорашніх селян, становила
найбільшу внутрішню небезпеку. Низам, схильним до
анархії й популізму, важко
давалася «наука» тактичних
поступок і компромісів заради
досягнення кінцевої мети.
На пам’яті Б. Хмельницького
було чимало випадків, коли
гетьмани клали булаву під
впливом мінливих настроїв
голоти. Сам він завдяки
непересічному військовому
талантові та організаторським
здібностям користувався високим авторитетом. Але також
не вберігся від виникнення
заколотів.
Відтак Б. Хмельницький
послідовно намагався обмежити вплив низів на державні
справи. Він все рідше та й рідше
скликав загальні козацькі
ради. Повноваження перебирала на себе рада старшин,
до якої входила генеральна та

Де ж ти в трясці, Хмелю, забарився, –
Богом нам дарований Богдан?!
Б. Олійник

Ікона Святої Покрови з села Дашки на Київщині. Кінець XVII ст. Праворуч
у другому ряду – зображення гетьмана Богдана Хмельницького

полкова старшина. Для вирішення невідкладних питань
збирав вузьку генеральну раду,
тобто раду лише генеральної
старшини.
Кінцева ж мета Богдана
Хмельницького полягала
в тому, щоб зробити владу
гетьмана спадковою, незалежною від примхливої долі та
настроїв схильних до анархії
низів. «Я є одновладцем і
самодержцем руським»,—
заявляв Богдан уже на початку
1649 р. спантеличеним королівським посланцям. Закласти
підвалини «самодержавства
руського», тобто української
монархії — такою була заповітна Богданова мрія.

Для Богдана добитися визнання свого титулу й статусу
правителя з боку сусідніх
держав рівночасно означало
досягти від них визнання самої
Української козацької держави
та козацтва як нової еліти. Без
такого визнання повноцінна
держава тоді не могла відбутися, як, зрештою, і зараз.
В той час існувало кілька
універсальних передумов
визнання «законності» утворення держави. Королем
доказів було так зване «право
старовини». Воно передбачало, що могла відновитися
тільки та держава, яка вже
колись існувала. Відродити
її «мала право» лише еліта,

Діарама «Зборівська битва». Художник Степан Нечай
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коріння якої занурене в еліту
тієї старої держави. Найвища
ознака — це коли ще й новітній володар держави походив
з династії правителів.
Ще один «законний» шлях
передбачав можливість
утворення держави через
завоювання. Діяло правило —
«переможців не судять».
Переможець міг на власний
розсуд кроїти кордони, утворювати держави чи, навпаки,
знищувати їх. Але право це не
поширювалося на внутрішньодержавних переможців,
якщо вони не походили з
еліти.
На зламі ХУІ-ХУІІ ст. до
цієї умови було долучено
право на опір релігійним
переслідуванням. Відповідно
держава, яка поставала
внаслідок такого спротиву,
вважалася легітимною.
Під жодну з цих вимог український варіант не потрапляв.
Усе впиралося в той факт, що
відновила нашу державність
не стара еліта — князівськошляхетська,— а зовсім нова,
козацька. Однак вихід був.
Діяло ще й право прецеденту, коли законним ставало
те, що було визнане таким
бодай кимсь із законних
правителів. Для Української
козацької держави це
означало, що узаконити її
існування могла будь-яка
християнська держава.
Отже, слід було добитися,
щоб одна з так званих «великих держав» (Річ Посполита,
Османська імперія, Московія,
Швеція), погодилася стати
зверхником Козацької
держави і в такий спосіб
визнала її окремим державним
утворенням і повноправним суб’єктом міжнародних
відносин.
В умовах ХVІІ ст. найвірогіднішим кандидатом на
узаконення Козацької держави
була Московія, оскільки саме
вона вела затяте противоборство з Річчю Посполитою за
гегемонію у Східній Європі й
належала разом з Україною до
православного світу.

Ге т ь м а н п о с т і й н о
підкреслював тяглість
державницької традиції в
Україні. Козацька держава
подавалася як пряма спадкоємниця Київської Русі, а
козаки — як «люди війни»
і спадкоємці києво-руських
бояр, тобто як представники
законної еліти. Додаткових
аргументів додавав факт
присутності в оточенні
Б. Хмельницького представників шляхти. Повсякчас
наголошувалося на переслідуванні королем і шляхтою

Рушник. Початок ХХ століття.
Рослинний орнамент XVII ст.,
присвячений Б. Хмельницькому.
Автор вишивки – Людмила Огнева

Речі Посполитої православної віри, на тому, що
козаки воюють «за віру, нашу
старожитну грецьку (тобто
православну. — Авт.), яку з
давніх часів мали, й за вольності свої, криваво заслужені,
від королів давніх надані».
Зрештою, заявлялося, що
війна в Україні почалася
цілком законно, з дозволу
к о р о л я В л а д и с л а в а I V,

який нібито благословив
Б. Хмельницького на спротив шляхті.
Військові успіхи козацького війська призвели до
того, що сама Варшава була
змушена першою започаткувати процес визнання
Козацької держави. У
1649 р. після катастрофи
під Зборовом і Збаражем
король Польщі Ян Казимир
визнав владу гетьмана на
території трьох воєводств —
Київського, Чернігівського
та Брацлавського,— а отже,
існування окремого державного утворення, нехай і в
рамках Речі Посполитої.
Поруч з проблемою узаконення Козацької держави
в рамках тогочасного
міжнародного права стояло
питання утворення широкої
антипольської коаліції для
остаточної перемоги над
Варшавою.
Участь же Московії в коаліції нейтралізувала б її. Адже
Річ Посполита на підставі
оборонного союзу, укладеного з Московією 1647 року,
намагалась втягнути її у
війну з молодою Козацькою
державою, що було для
України смертельним.
Тож через Переяславську
раду 8 (18) січня 1654 р., а
потім через письмову угоду
з Москвою — Березневі
статті — Б. Хмельницький
вирішував обидва завдання.
Богдан Хмельницький
розглядав військовий союз з Москвою як
інструмент остаточного
утвердження незалежної
України. Московія ж мала
на Переяславську раду
цілком інші види. Договір
з Козацькою державою був
для неї шляхом приєднати
українські землі.
Уп р о д о в ж н а с т у п н о г о
століття після смерті Богдана
Хмельницького Московія
довела справу до цілковитого знищення Української
козацької держави.
Людмила ВРАДІЙ

I золота, як сонце, Україна
кудись пiшла, лишаючи слiди!..
В. Стус
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ТРАДИЦІЇ ТА ЖИТТЄДАЙНІСТЬ
Історія на полотні

УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ
Фрагмент рiздвяного рушника

Нам, мешканцям сучасних міст, для
душевної рівноваги з рідною землею не
вистачає в побуті повногрудих глеків,
тканих та вишитих виробів, різьблених
та розписаних меблів. Маючи у своєму
домі вироби, не властиві нашій
культурі, ми все життя страждаємо
від розбалансування психіки, ніби
ми не вдома, а в гостях. Ритми речей,
що залежать від пластики, кольору,
ритміки та масштабу орнаменту,
повинні співпадати з біоритмами
Землі, в унісон з якою б’ється наше
серце. А ми спілкуємось мовою, ритм
якої не співпадає з ритмом нашої
рідної, ми живемо у світі чужих речей.
Колись бабусі-знахарки, яких в
Україні називали «планетарками»,
збираючи у певні дні та години
лікарські зела, добре відчували з яким
кольоровим спектром пов’язана кожна
квітка, і який орган тіла людини добре
нею лікувати, бо відчували який кольоровий ритм випромінює кожен орган
людини.
Отже людина — це свого роду орнамент, зітканий з генів та емоцій, із
вродженим біополем та доповненим вихованням, освітою, працею.
Біополе в певних умовах можна бачити
у вигляді різнобарвного світіння —
аури. У барвах аури відбивається
стан психіки — байдужість мигтить
сірим, гнів спалахує червоно-чорним,
інтелект світиться жовто-золотистим,
духовність — голубим. Таким чином,
блакитно-жовтий колір аури — це колір
інтелектуально й духовно розвиненої
людини. Наші предки побачили у
цьому національний символ. Вони
не вміли фотографувати, але, мабуть,
вміли бачити ауру краще від нас.
С у ч а с н а н ау к а п р о в і д ч у т т я
випромінювання (радіоестезія)
стверджує, що на земні емоційні
ритми (музика, співи, танці, слово,
поезія) накладаються космічні сигнали
електромагнітних полів. Здається, ніби
цілі етнографічні терени просто-таки
«підігнані» під певні орнаментальні
ритми. «Космічне випромінювання,
що йде від усіх небесних тіл, охоплює
всю біосферу, проймає її всю й усе в
ній… Біосферу не можна осягнути в
явищах, які на ній відбуваються, якщо
буде упущено цей її зв’язок з будовою
цілого космічного механізму…» —
писав Володимир Вернадський ‘. Отож
специфіку життєвих і творчих ритмів
насамперед слід вбачати в енергообміні
географічного рельєфу з Космосом,
у взаємообміні інформацією між
Землею та Космосом за допомогою
електромагнітних випромінювань.

У 1990 році була створена Національна спілка майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ). На установчі збори
приїхали представники 24 областей, окрім Донецької. Обласний науково-методичний центр народної творчості вирішив,
що нам Спілка не потрібна.
У Спілці з майстрами всієї України обговорювались питання: про «Прикмети й критерії нашого народного мистецтва»,
«Специфіку народного мистецтва», «Феномен народного мистецтва в суспільній свідомості України», «Генетичну природу
традиції та інновації», «Відродження православного мистецтва» та ін. Справжньою скарбницею знань стали публікації у
квартальнику «Народне мистецтво», що видає НСМНМУ. Але для нас, у Донецькій області, ця інформація була недоступною.
Про заходи, які проводила Спілка ми дізнавались, коли вони вже відбулися. Виявляється, Спілка запрошувала і нас,
звертаючись до відповідних донецьких державних установ. Проте серед майстрів поширювалася думка: «Донецьких Київ
не визнає». Тоді, як народний майстер повинен матеріалізувати у своїх творах дух народу, відчувати ритм, колористику,
пластику, притаманні національному народному мистецтву, знати і розуміти його символіку, афористичність, донецьких
майстрів відлучали від українського національного життя.

У давнину ці явища добре відчували
ті, хто був «посвячений», тобто був
поставлений «на сторожі» інтересів
свого народу. Відступництво від
рідних орнаментів у музиці, танцях,
співах, одягові трактувалося ними як
зрада і підлягало карі. Трагічна доля
спіткала сина скіфського царя —

і дав обітницю — принести їй жертву
по такому ж обряду, якщо дістанеться
додому здоровим і неушкодженим.
Повернувшись, так і зробив, але під
час виконання ритуального танцю був
убитий стрілою з лука своїм рідним
братом — царем Савлієм за зраду
рідних звичаїв.

Фрагмент подільського орнаменту

Анахарсиса, який жив 5 тисяч років
тому і вважався великим філософом.
Повертаючись з мандрів у рідні степи,
він зупинився у Кизику (Греція), де в
той час відзначали свято Матері Богів,

Давні орнаменти — це не тільки
зорові магічні знаки-обереги, це —
ще й спосіб вижити. Відомо, що
трипільські поселення будувалися
концентричними колами з майданом

посередині. За законами радіоестезії
можна допустити, що такою структурою наші предки оберігали своє
поселення від шкідливого впливу
підземного випромінювання, оскільки
коло мало магічно-ритуальну функцію
оберегу.
Переключимося на так звані
«передавачі кам’яного віку» — на
кам’яні кола, дольмени й менгіри, що,
як виявляється, були генераторами
акустичних та електромагнітних коливань. І хоч енергія випромінювання
кожного окремого каменя була невелика, але точне розташування всіх
каменів разом, форма кола, форма
дольменів, матеріал, із якого вони
виготовлені, орнаменти на стінах
камер створювали могутній енергетичний потік, що біологічно впливав
на людину: або руйнівно (при частоті
коливань 3, 16, 35 гц — інфразвуковий
діапазон), або лікувально (на
ультразвукових частотах). Саме
орнаменти — зубчасті лінії, зигзаги,
концентричні кола, спіралі були отими
підбудовними контурами, за допомогою яких «підганялися» потрібні
частоти випромінювання.
Навіть у пантеоні язичницьких
богів, при князеві Володимирі, на
Старокиївській горі стояли позолочені
кумири, покриті символічними
знаками, які, на думку вчених, задавали
певний енергетичний ритм-орнамент
цій території. Але орнамент, як і все
у світі, любить триєдність: формаматеріал-орнамент. Усе це разом і
створює потужну енергетику. Ми
знаємо, що давні собори будувалися на
«добрих» місцях, де людина відчувала
благотворний вплив енергопотоків.
Конструкція собору, енергетично
якісний матеріал та форма купола
будови, зведена з урахуванням точки
золотого перетину — все це, безумовно, впливало на біополе людини,
морально і фізично зцілювало її.
Модельки трипільських хат, знайдені
під час розкопок, вказують — мазані
білою глиною стіни хат розмальовувалися і ззовні, і зсередини. Сьогодні вже
відомо, що біла глина випромінює поле
близьке людському, тому добре впливає
на стан здоров’я.
Так само повсякденно оберігав
людину від хвороб, від поганого
ока білий, оздоблений орнаментом,
одяг. Адже добрі думки й побажання
вкладала майстриня, коли пряла
нитки, ткала полотно, відбілювала його
на сонці, кроїла, вишивала й шила.
Хіба це не установка на добро, на оберіг
тому, хто носитиме ту річ?

Шепотіла яблуня привітно у зеленім запашнім саду,
Коли небо, чисте і блакитне, обняло пшеницю золоту
І. Калиниченко
Давні магічні знаки — обереги:
восьмипелюсткова розетка чи
квітка — Сонце; ромб чи квадрат —
Земля; хвиляста лінія — Вода. Один
із найдавніших і найпоширеніших
мотивів — Праматір Світу, яка
постаттю своєю нагадує Дерево Життя
або трипроменевий знак трисуття.
Трипромінник — універсальний

розгадкою якої працюють різні люди.
Одні — щоб глибше пізнати природу
людини, розгадати послання древніх,
залишені нам предками в знаковому та
орнаментальному вигляді. Інші — щоб
створити новий, один із найстрашніших
засобів негативного впливу на людство.
Їм зрозуміле одне: орнамент і знак є
інформаційно заряджений образ. Якщо
його зарядити «як слід», то
він може бути творящим
або руйнівним. У народі ці
знаки й орнаменти вважають магічними.
Отже, якщо хочеш щось
добре зробити в житті —
не дай пропасти вишивці,
цьому неоціненному
скарбу мистецької культури
нашого народу.
І в наші дні жінки люблять
орнаментований одяг, але
він вражає стандартністю
узорів. І це в Україні, де така
різнорідність у вишивці
та багатство візерунків,
накопичених століттями.
Оті, виконані за програмою, машинні вироби з
Туреччини та Польщі —
досконалі, а душу не гріють
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Кандидат психологічних наук
Володимир Куєвда у монографії
«Міфологічні джерела української
етнокультурної моделі: психологічний
аспект» доводить, що народ, який
свідомо, чи напівсвідомо формує свій
спосіб життя за законами тисячолітньої
традиції, забезпечує життєдіяльність
свого етносу. Як важливо розуміти це
зараз, бо сьогодні Україна
проходить шлях неабиякої
трансформації. І їй слід,
залишаючись відкритою
до вимог часу, не забувати
про прадавні корені. Де ж
їх шукати? Про це свого
часу писав Іван Франко:
«Невичерпна скарбниця
є народна мудрість і
мистецтво, вони сягають
сивої давнини, розвиваються тисячоліттями,
дають наснагу поетам,
письменникам і малярам.
Історикам і науковцям
дають поштовх до праці
і розшуків». (Львівський
кур’єр, 1884).
В елементах малої
архітектури, екстер’єрах
та інтер’єрах будівель,

у кожнім поколінні, поставало
та поставатиме й надалі. Окрім
збереження мови, пісень, обрядів,
матеріальної культури тощо, зберігся
також спільний для українців спосіб
мислення, спільні риси характеру,
а звідси — й однакова поведінка за
певних умов. Ці прояви «українства»
лежать на рівні підсвідомості,

Фрагмент орнаменту (Поділля)

«Кривий танок». Фрагмент орнаменту

оберіг — енергетичний резонатор, що
проявляє себе на всіх електромагнітних
хвилях діапазону людського біополя і
невидимого для ока ультрафіолетового
кольору (він оберігає людину від низьких енергетичних випромінювань,
хвороб, патогенного випромінювання
з-під землі).
За свідченням літописців, творити
обереги-орнаменти мали право тільки
дівчата й жінки, які належали до
вищого суспільства. Так, дружина
князя Рюрика Ростиславовича Анна
сама вишивала і для своєї сім’ї, і для
оздоблення Видубицького монастиря.
Очевидно, цей звичай пішов ще з
арійських часів, коли носіями ведичних знань і законів, творцями «ритмів
життя» були рамани-брахмани. А хіба

передаються від діда-прадіда, незалежно від того, яка на сьогодні влада.
Це означає, що українські національні
риси формувались за умов дуже
тривалої (понад сотню поколінь) і
дуже жорстокої організації суспільства.
Вочевидь, кожна людина в тому
суспільстві повинна була дотримуватись певних правил. Всі верстви
населення об’єднувала спільна
царина — рідне суспільство та спільна
мета — зробити своє суспільство, свою
націю якомога досконалішою, тобто
якнайкраще пристосованою жити
в гармонії з довкіллям і між собою.
Практично це здійснювали через
життєво необхідні обряди і правила
поведінки, від яких не міг відступити
ніхто, бо це означало зраду вірі.

Фрагмент орнаменту рожаниці

у прямому розумінні цього
слова. Згадую, як одного
разу моя знайома художниця Інна Іванівна Лукаш
незвичайним, на мій погляд,
способом відібрала один
із трьох, запропонованих їй, орнаментів. Вона
провела рукою над папірцем
і сказала: «Цей орнамент мій.
Від нього мені тепло». Саме
цей малюнок відзначили
всі, хто бачив його раніше.
А відрізнявся він від інших
округлою формою елементів,
із яких складався, та ритмом
їх повторення. Думаю, саме
це сприяло тому, що відбувся
взаємоенергетичний обмін.
Отож, мабуть, поки наш
традиційний одяг не стане
щоденною потребою (японФіолетовий килим. Вишивка Людмили Огнєвої
цям кімоно не заважає бути
узори-орнаменти не є виявом ритму цивілізованою нацією), поки народна
життя? Обереги-орнаменти могли архітектура не облагородить наших
творити для своїх людей й передавати жител, поки ми будемо цуратись свого
їх у часі лише ті, хто розумів їх енерге- слова, музики, поезії, танців, тобто
поки ми будемо жити у ритмах, не
тичне значення та призначення.
Як і мова, орнамент має велике притаманних нашій нації, доти не буде
значення в культурі народу, іноді навіть згармонізоване наше людське єство,
важливіше. Справа в тому, що орна- доти українцям не відродити своєї
мент сприймається нашою свідомістю культури.
Народні митці повинні творити світ
як інформація, що приходить до нас
ззовні. Яким чином відбувається цей українських речей, тоді народ почувапроцес трансформації — таємниця, над тиме себе комфортно.

вітрових дошках на
причілках будинків,
«коньках», оформленні
криниць, господарчих
приміщень, вітряків,
в оздобах меблів утілені
архаїчні уявлення про
«подію-подій» — народження життя. Графічні
символи творення стали
основними елементами
більшості традиційних
українських орнаментів.
Вони зустрічаються
на керамічному посуді,
декоративних виробах (килимах, обрусах,
рушниках тощо). Проте
в більшості випадків для
користувача ці символи
залишилися ознаками
красивого, втративши
розуміння глибинного Червоний килим. Вишивка Людмили Огнєвої
Український етнос глибоко всотав
змісту. Але найгірше те, що майстри,
які вважають себе народними, намага- ті традиції, ревно зберігав їх всі ці
ючись створити щось своє оригінальне, тисячоліття, вони стали для українців
руйнують усталену систему символів. природними.
То ж не втрачаймо віру в перемогу.
Тут впору нагадати застережуюСлава Україні!
чий вислів французького філософа
Мішеля Фуко: «Руйнування символів
Людмила ОГНЕВА,
довкілля руйнує саму людину».
член Національної спілки майстрів
Останнє тисячоліття в історії
народного мистецтва України,
України відоме неймовірними зусилголова Донецького відділу
лями нищення будь-яких проявів
Союзу українок
«українства». Але воно витикалось

А наші коні, наша зброя –
Це мужність серця, спрага волі,
І Слово з ними заодно
Б. Скробут
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ЗГУБА ВОЛІ
ЗГУБА ВОЛІ
(Поема)
(Продовження.
Початок у №№ 13-16 за
липень-жовтень 2014 року)
***
Глибока ніч, а сну нема,
Невже я в полі був дарма?
І думку правди не впіймав?
Даремно ці рядки писав?
А може мій Пегас - не мій?
А може з поля виповз змій
І спокусив мене на блуд,
Щоб я чинив неправий суд?
Але я бачив! Я там був!
Я стогін, крики добре чув!
До речі, свідків маю я –
Це Сонце, Небо і Земля.
Вони правдиві, як завжди,
Як крапля чистої води.
Вони казали, я писав,
Таємну правду воскресав.
О думи, думи, правди біль.
Сьогодні в полі тім ячмінь
Гірке зерно своє дає,
А разом з тим біль в серце б’є.
Це, мабуть, Бог карає нас,
Бо вже давно настав той час,
Щоб ми ті душі козаків
Звели в один церковний спів.
Хоч їх кісток вже й слід
прогнив,
Може Господь їх не простив?
Простити їх вже треба нам,
В молитві збудувати храм.
І для майбутніх поколінь
З історій стерти чорну тінь,
У спадок правду вознести,
А не нести чужі хрести.
***
Бо не побачити нам Волі,
Як в рану підсипати солі,
Щоб рана зримою була.
Оберігати чужу Славу
І пити їх ганебну каву,.
Щоб кров отруєна була.
Щоби відродження духовне,
Національне, рідне, кровне
Підживлював московський
гній,
І з покоління в покоління
Козацький стовбур і коріння
Підточував імперський змій.
А в думці був нащадок лютий,
Мовляв: «... ті козаки забуті,
бо з шведом йшли
проти царя».
Але... хто предків забуває,
Той сам себе вже проклинає
При світлі нинішнього дня.
В полтавській битві
розбрат гніву
Вже відійшов у древність сиву.
Не шабля, слово було зло,
А ми уже свідомі досить
І нас майбутня доля просить
Піднятись вверх,
не йти на дно.
Небесний простір правду знає,
І в довгім часі зберігає,
Не всім доступний правди світ.
Господня кара –
перст правдивий,
Як люд, неначе юродивий,
Вогонь в серцях змінив на лід.
А я в молитві, в покаянні,
Ще в доранковому світанні
Прошу небесного Творця
На вхід недовгий, на хвилини,
Задля святої України
Зиркнути в книгу Забуття.
Тілесним там закритий доступ,
Готовий вмерти з голокосту,
Так правди хочеться мені,
Не пожалію, не покаюсь,

Якщо я істини дізнаюсь
Про ті безповоротні дні.
Я українець і ніколи
Я не покину серцем поле,
Де воля згублена колись.
Душа і думка там блукає,
Над полем Господа благає
І проситься в небесну вись.
А піді мною, Боже милий,
Змішалися військові сили
У куряві із-під копит.
Хто впав, того не помічають,
Напівживих в траву
вминають,
Ослаб в руках сталевий щит.
А в другий день після неділі
Ненависть, кров і рани в тілі
Вже без молитви і без фан
По-азіатськи. грізним валом
Царські полки, немов оралом,
Перевернули шведський стан.
І бій по фронту не тактичний,
Петро вчинив
хід не привичний Степних, беззбройних
калмиків
Погнав на стрій редутний
з криком,
А вслід за табуном великим
Муштрованих по трупах вів.
Розтоптані копитом фланги
Добили вимуштрові ранги,
Скрізь трупом встелена земля...
Петро радів від «перемоги»,
Не витягав із стремен ноги,
Крутив вуздечкою коня.
Вже більшість
у полон піддалась.
Сміліші насмерть захищались,
В неволі бути - це ганьба.
Король і гетьман
в степ подались
І від погоні озирались
Аж до могутнього Дніпра.
І врізнобіч по всій окрузі
Розбіглись недруги і друзі,
А цар салют шалений б’є,
Тут шведи, голови схиливши,
Знамена, зброю положивши,
Клянуть в душі ім’я своє.
Цар так у захваті взгордився,
Аж злегка шведам поклонився,
Столи накрити повелів,
Щоби вином їх частувати,
Поранених підлікувати,
Добром стелив жорстокий гнів.
Та козаків в полоні мало,
Їх більшість землю обіймало
Холодним тілом без душі.
Та на ту горстку невелику
Цар скоса кинув погляд дико,
Як звір, що лань не додушив.
І на полтавськім цім просторі
Продовжилось пекельне горе –
Хмільний москаль забаву мав,
Щоб досита задовільнитись,
На козаках рішив помститись –
Колеса, диби майстрував.
Одним - як фініш перемоги,
Другим - для страху і тривоги,
Щоб бачив світ кулак війни.
І з дня на день ведуть на муки,
Тріщать кістки, ламають руки,
Живцем рвуть тіло на шматки.
А стогін хвилями котився,
І з барабанним звуком злився
Мазепинців останній шлях.
І паліївці завмирали,
Так цар велів, спостерігали,
Щоб на віки втілився страх.
О Альфа битви і Омега,
Невже це Ви по волі Бога
Туманом чорним
в світлий день,
Щоб воля впала на коліна
1 йшов козак той до загину
Під спів анафемних пісень?
Я все те бачу, розумію,

Але втручатися не смію,
В минуле слово не дійде,
Зате в майбутнє голос лине,
Почують діти України
І слово Правди ще зійде.
Щоб Україна була в славі,
Пора створити у Полтаві
Належну пам’ять козакам,
Відкрити шлях майбутній долі,
А страх імперської неволі
Віддати згубленим вікам.

Що поле кровію полите...
Тепер ячмінь, люцерна, жито
З неправди в правду пророста.
Але... але... нема хреста...
Збирайтесь, браття, поговорим,
Ось тут, над цим зеленим полем...
Бо стан душевний у тривозі,
Ми йшли по зоряній дорозі
В безмісячну червневу ніч
І відстань майже в триста років
Скривалась облудом мороків
Про козаків, Мазепу, Січ...
***
Ось знову день, немає спеки,
Я від «побиванки» далеко.
Я тілом тут, думками там,
Веду поемну цю розмову,
Щоб не вернулось горе знову,

Богдан Скробут

***
Ох, козаки Ви, козаки...
Взяли мене в полон роки,
Минулий час мене поглинув,
А може... я тоді загинув?
Тепер воскрес? І бачу знов?
А може... наступив на кров
Свою?
В тім полі? І тривога
Мене взяла... і ця дорога
Мені знайома? Дух воскрес?
Я ж там, витаю до небес
І знов на землю опускаюсь
І все те бачу, і караюсь...
Я Волі, як і Ви хотів,
Там, серед вас, своїх братів...
Я всіх Вас добре пам’ятаю
І з Вами знову розмовляю.
Нас так багато, всі ми тут.
Давайте разом скинем блуд.
Розкажем правду, як було,
Яке окутало нас зло,
Що без могильними ми стали...
Але... ми Волю захищали,
Але... нас в пам’яті нема,
Зійшли з арени і дарма,

Роблю стереотипу злам.
Оцінку дасть читач розумний,
А не поспішний і бездумний,
Що пригнітив себе в низах.
Чи той, хто вірить, що для нього
В тарілці принесуть від Бога
Свободу, хліб і сіль за страх!
Оцінку першу дам я нині,
Щоби на користь Україні
Шукав майбутній мій читач
В своєму серці волелюба,
А не робив хреста із дуба,
Його робив
нам «царь-палач».
На три століття Україну
Розп’яв в полтавську оту днину,
Орлом печінку розбивав.
Та хрест його прогнив,
струхлявів,
І з ним впаде хвалебна «слава»
В могилу ту, що нам копав.
Впаде, повірте, бо немає
Тим виправдань, хто зневажає
Других під гнітом своїх влад,
Брехнею, страхом
гнав в неволю,

Підступно, зрадництвом
крав волю,
Палив свої мости назад.
Розплати час - це воля неба
І волю цю здійснити треба,
Ти чуєш, українцю мій!?
Відчуй себе в своїй гордині,
Будь вільним в рідній Україні
Вставай і стань
в духовний стрій.
Не може вмерти Україна,
Не має права йти до згину
В свідомості своїх доброт,
За терпеливість, працю щиру
Ще є у нас могутні крила –
Це Ти і Я, а ми – народ.
Це ми – далекі їх нащадки,
Вони тоді не мали й гадки,
Що єдність рвуть для ланцюгів,
З котрих москаль
кайдани правив,
Щоб українець його (!) славив
Покірним поглядом рабів.
Питання всім,
пряме,відкрите –
Тарас питав: «чиї ми діти?»
Свободолюбних козаків?
Чи тих, що піддались зазнобі
І майже триста літ у злобі
До України мають гнів?
І не шанують рідну мову,
Покірно служать чужослову
І самозванцю «старшобрат».
Під їхні шлягери вульгарні,
Що витворялись в буцегарні,
Де лексиконом – грубий мат.
Тому очиститися треба,
Над нами чисте, світле небо,
Для нас немає там пітьми.
А звідти нам щодня, щоночі
Гетьманські і козацькі очі
В свідомість дивляться:
«хто ми?»
Вони там всі вже об’єднались,
Бо триста літ за нас карались
(Ісус один за людство вмер).
За них молитва –
єдність наша,
У Божій волі – Правди Чаша,
В котрій живемо ми тепер.
Тому мазепинцями будьмо,
Історій правду не забудьмо.
А для нащадків у майбуть
Змінити треба панораму,
Чужинське все піддати зламу,
І не жаліючи нічуть.
Сам Бог дає нам
Правду в руки,
Щоби і предки і онуки
Дійшли одних порозумінь.
Я це відчув, бо я те бачив,
Таку дав Бог мені удачу,
Щоби я світлом скинув тінь.
ЕПІЛОГ
З тих пір минуло днів немало,
Думки роїлись, серце рвали,
Тривожно бились в глибині,
Багато мав розмов безмовних
При зустрічі братів
безкровних,
Їх душі бачились мені.
Вони мене там не цурались,
Багато в чому зізнавались.
А я лише пером водив,
Блукаючи по тому полі,
Шукав себе і згубу волі,
Я волю теж тоді любив.
Не знаю, правда, чи неправда
Писав я легко, а чи вправно –
Судити Вам, а не мені,
Я з тих глибин
до Вас звертаюсь,
Я жив колись,
з тих пір караюсь
У трьохсотлітньому житті.
Брати і сестри! Українці!
Прошу, не будьте поодинці.
Беріть вуздечку і сідло,
А наші коні, наша зброя –
Це мужність серця,
спрага волі,
І Слово з ними заодно!
Богдан СКРОБУТ,
1993 рік

Відлунює в камені пам’ять жива
мойого народу і роду
П. Перебийніс
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Навколо радости так мало!
Навколо радости так мало!
Який у чорта днів бадьор,
коли ми крила поламали
у леті марному до зор.

Хіба ж не жах!? Своєї зброї
не маєш ти в ці скорбні дні.
У тебе так: два, три герої,
а решта - велетні дурні.

І гнів, і муку неозору
співаю я в ці дні журби,
коли лакеї йдуть угору
й мовчать раби!

А решта - тільки безголів’я,
що на багно кричать: «Блакить!»
Якби ж я міг, якби зумів я
тебе, Вкраїно, воскресить!?

Коли розходяться з ділами
в розгоні страшному слова....
Розбий же голову об камінь,
моя Вкраїно, удова!

Твої шляхи - одчай і камінь,
така прекрасна, й мов на сміх
ти плодиш землю байстрюками,
багном і гноєм для чужих!...

Українська
революція –

ЄВРОМАЙДАН
Невже це все? Не буде більше болю?
Не буде залпів і безглуздих слів…
Я йшов вперед і впав на полі бою,
Я вже помер, хоч жити так хотів...
Ми йшли у бій за покликом свободи,
Ми не змогли рабами в світі жить...
Ми йшли у люту спеку і в негоди,
Ми ж мали рідну землю боронить!

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

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

Як і колись, так і тепер ти
не спромоглась на гарний плід..
Не вміла жить, так хоч умерти
зумій як слід!

У голові твоїй макуха,
хіба ж ти можеш жить сама,
російсько-польська потаскухо,
малоросійськая тюрма!..

Ходою гнівною блукаю
в своїм краю чужинцем я.
Пожаром очі заливає
мені трагедія твоя.

Веди ж, безумна, до загину
мене на розпач і на жуть!
Ах, я люблю тебе, Вкраїно,
І сам не знаю, що кажу!

Сліпій, обдуреній, забитій
невже не встать тобі від ран?
Москві та Жечі Посполитій
тебе шпурнув колись Богдан,

Я ж - син, твій син, що йшов за тебе
на смерти реготи не раз,
той, що забув і Бога, й небо,
аби тобі був світлий час.

А потім хтів тобі Мазепа
від серця щирого добра...
Його ти зрадила і степом
пішла рабинею Петра.

Я йшов кривавими житами
і знов піду, де гул і мгла...
Лиш одного я хочу, мамо,
щоб ти щасливою була!
Володимир СОСЮРА
Літо 1927 року, Одеса

Урок Української, №3, 2001 р.
Оригінал цього віршу КДБ Білорусі передало в дар нашому СБУ до
5-річчя української незалежності. Згодом вірш потрапив до Інституту
національної літератури. Краще про це знає Сергій Анастасійович Гальченко
(0505464102), який і донині там працює. Він був упорядником 2-томного
видання Володимира Сосюри.

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

Я вже помер, та ні... жалю не маю…
Є просто щем нездійснених бажань,
Є сльози тих, кого я так кохаю…
І розпач їх, і стогін їх благань.
Я йду від вас... я йду тепер на небо,
Та залишусь навіки у серцях…
Не треба сліз… і болю більш не треба,
Лиш залишіть мій образ у думках.
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01001, м. Київ, вул. Мала
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www.kozatstvo.org.ua.
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Факс: (044) 278-75-27
е-mail: go-ukr@i.ua
genstab-kiev@kozatstvo.org.ua

Згадайте нас, брати мої по крові,
А ми вас захищатимем з небес.
Ми одягли вінки свої тернові
Щоб дух свободи зрештою воскрес...
Олена Лемішко (Symnaya)
26.11.2014.

Пісенний клуб «Кобзар»

КОРПУНКТИ:
м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Львів

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА
(УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КОЛЯДКА)

Дмитро Бобир

Завідувач корпункту
Роман Наконечний
Тел.: (0322) 64-99-79
м. Харків
Завідувач корпункту

Нова радість стала,
яка не бувала,
Над вертепом звізда
ясна на весь світ засіяла.
Де Христос родився,
з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами
убога вповився.
Просиме тя царю
небесний владарю
Даруй літа щасливії
цьому господарю
Цьому господарю
тай цій господині
Даруй літа щасливії
всій його родині.
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Оживуть гетьмани в золотім жупані;
Прокинеться доля; козак заспіва...
Т. Шевченко
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ВІД ТРИПІЛЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
Мистецький проект «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників», автором якого є київський
мистець Олександр Мельник, цього року відзначає своє десятиріччя. Започаткований у час народного піднесення 2004
року, коли суспільство піднялося на захист справедливості й законності, на захист своєї честі й гідності, він покликаний до
відновлення історичної пам’яті українського народу, розвитку історичного жанру в образотворчому мистецтві.

«Я не нездужаю, нівроку!»
Автор Микола Шевчук

На сьогодні виставка «Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників» стала традиційною, набувши
статусу всеукраїнського бієнале.
Шоста бієнале, що відкрилася під егідою Міністерства культури та Національної спілки художників України у виставкових залах Центрального будинку художників України НСХУ, була присвячена життю і творчості геніального поета й
художника, пророка української нації Тараса Шевченка, 200-річчя від дня народження якого ми відзначали у 2014 році.
Постать Шевченка, з його духом свободи й безмежною любов’ю до свого народу, вже друге сторіччя надихає на творчість
багатьох мистців, які змальовують його непростий життєвий шлях, ілюструють поетичні твори, намагаються осягнути
його роль і значення в житті українського народу. Багато творів, представлених на шостій бієнале, увійдуть до скарбниці
української шевченкіани, що поповнюється з кожним роком. Творчість Шевченка, діапазон його діяльності, його помислів
– невичерпне джерело натхнення для мистців. На бієнале було представлено твори майстрів, що вже стали класиками
українського мистецтва, - Валентина Задорожного, Веніаміна Кушніра, Віктора Полтавця, Володимира Федька, а також
Василя Забашти, Миколи Стороженка, Людмили Семикіної, Галини Севрук, Віри Баринової-Кулеби, Володимира Прядки,
Феодосія Гуменюка, Олександра Івахненка, Віктора Ковтуна, Анатолія Куща, який подав скульптурну шевченкіану, та інших;
водночас тут були й дипломні роботи випускників НАОМА, і навіть твори студентів.
«Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників» розкриває маловідомі широкому загалу сторінки
нашої історії, вона підкреслює роль Шевченка в долі українського народу, непроминущість його творчості, що й сьогодні
залишається актуальною в нашому житті. А каталог виставки, безперечно, вже став традиційною складовою проекту та
поповнив джерельну базу історії сучасного українського мистецтва.
Володимир ЧЕПЕЛИК,
голова Національної спілки художників Українины

«Тарас Шевченко»
Автор Анатолій Кущ

«Кобзар. Заповіт»
Автор Анатолій Кущ

«Полковник У.Ф. Богун дорогою до Вінниці»
Автор Євген Єгоров

«Ідіть, сини, погуляйте. Гайдамаки»
Автор Валерій Франчук

«Реве та стогне Дніпр широкий»
Автор Віктор Полтавець

«Тарасові музи. Тарасові образи»
Автор Василь Живогляд
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«Гетьман в еміграції. Пилип Орлик»
Автор Анатолій Кущ
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«Тарас Шевченко в засланні»
Автор Анатолій Кущ

«Пісня про волю»
Автор Михайло Кузів

«Капустяна балка»
Автор Володимир Прядка
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