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УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ
НА ЗАХИСТІ ДЕРЖАВИ

До Дня Соборності
України
Дух наш пречистий,
дух наш народний,
Над нами сходить
в сю мить сьогодні.
На крилах в’ється,
В сльозах сміється.
І сльози щастя,
обмивши рани,
Пливуть потоком,
несуть кайдани.
Сьогодні дух наш
зійшов над нами,
Ввійшов, влетів нам
в серця пташками.
У душах б’ється,
У слові ллється.
О день преславний,
блаженні миті,
Сьогодні з духом святим
ми злиті!
О, поведи ж нас,
лицарський духу,
По вільній стежці
життя і руху.
На тихі води,
На ясні зорі.
І в цю велику,
(страшну) годину
З’єднай в єдину всю Україну!
Олександр Олесь
19 грудня 1918 р.
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Бійці батальону «Торнадо» з Гетьманом УРК і представниками Українського Реєстрового Козацтва
після церемонії посвяти в реєстрові козаки

На захист територіальної цілісності
України заступив перший в Україні
о к р е м и й к о з а ц ь к и й б ат а л ь й о н
«ТОРНАДО». Понад 70 бійців батальйону, які побували на передовій, а
також несуть службу на блокпостах
у Лисичанську Луганської області та
навколо міста, присягнули на вірність
Богу і народу України. Серед бійців —
козацька молодь, науковці й освітяни з
Луганська, Тернополя, Харкова, ІваноФранківська, Києва і Донецька.
П р и с я г у, п і д з в у к и в и б у х і в
артилерійських снарядів та ракетних
комплексів, урочисто приймав
Гетьман Українського Реєстрового
Козацтва, професор Анатолій
Шевченко.
За словами бійців, учасників
АТО, зброю козаки здобули в бою
з терористичними угрупованнями,
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а реєстровці привезли одяг, спорядження, ліки та інше необхідні речі,
які зібрали переважно козаки й
берегині з Тернополя, зорганізовані
військовим капеланом отцем
Михайлом.
«Віднині і так високий бойовий
дух хлопців значно зміцнився, –
говорить комбат «Торнадо». – Ми
першими серед батальйонів, що
діють у зоні АТО, в повному складі
прийняли присягу козаків і тепер
не лише будемо співробітничати
з УРК, а й представляти козацтво
як потужну патріотичну структуру.
Надіємося на волонтерську допомогу, і найважливіше, на духовну
підтримку побратимів».
На церемонії посвяти були
присутні голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному регіоні

України, генерал-лейтенант УРК
Юрій Пісковацький, заступник
ГетьманаУРК із організаційних
і патріотичних питань, генерал
армії УРК Микола Мазепа,
капелан Південно-Західного
регіону Тернопільської області
Івано-Франківського обласного
товариства УРК, генерал-майор
УРК, отець Михайло Бубнів,
отаман Тернопільського обласного
товариства УРК, полковник УРК,
отець В’ячеслав Кізілов, отаман
Борщівського районного товариства УРК, майор УРК, отець
Володимир Стеблин.
Розширений репортаж про подію
читайте в наступному номері «УК».
Прес-служба УРК
Луганська область

НЕЗНАНІ…
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ВІЧНІ…
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ДИВА
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МАЙДАНУ
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Коли б загадали: Хочеш, одне лише слово твоє
І вища лаврова почесть чоло твоє обів’є,
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ФIНАНСУВАННЯ ТА ЧЛЕНСЬКI ВНЕСКИ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ
ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ РЕЄСТРОВЕ КОЗАЦТВО» (УРК)
1. Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво»
здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному Законодавством
України та своїм Статутом.
2. Джерелом фінансування діяльності Українського Реєстрового Козацтва є:
- кошти від вступних і членських внесків;
- кошти, які утворюються зі спонсорської та благодійної допомоги;
- добровільні пожертвування членів Українського Реєстрового Козацтва
(членські внески), інших юридичних та фізичних осіб;
- заповіти та внески приватних осіб, установ, підприємств як з України,
так і з-за кордону.
3. Розміри індивідуальних внесків складають:
3.1. Вступних - 50 грн;
3.2. Членських:
- рядового й сержантського складу - 5 грн в місяць;
- молодшого офіцерського складу (до капітана включно) - 10 грн в місяць;
- старшого офіцерського складу (майор, підполковник) – 20 грн в місяць.
Ці надходження залишаються в обласній організації і використовуються
виключно для проведення Статутної діяльності УРК.
Членські внески від звання «полковник» до звання «маршал» перераховуються на рахунок ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та складають:
- полковник - 50 грн в місяць;
- генерал-майор - 100 грн в місяць;
- генерал-лейтенант - 110 грн в місяць;
- генерал-полковник - 120 грн в місяць;
- генерал армії - 130 грн в місяць;
- маршал – 500 грн в місяць.
Банківські реквізити для перерахування:
Назва банку: ПАТКБ «Правекс-банк» м. Київ
Розрахунковий рахунок 26007799975474
МФО 380838
ЗКПО 26195805
Призначення платежу: оплата членських внесків
Отримувач: ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
3.3. Для козацьких осередків, які щойно засновані, тимчасово на період
становлення до 1 року, дозволяється рядовому, сержантському і молодшому
офіцерському складу УРК замінити збір членських внесків передплатою газети
«Україна козацька» із розрахунку: 1 газета на одного 1 козака (одну берегиню)
за передплатним індексом: 08159.
3.4. Для зарубіжних представництв і формувань ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» розмір членських внесків для рядового й сержантського складу, молодшого офіцерського складу, старшого офіцерського
складу (майор, підполковник) встановлюються згідно рішення керівників
зарубіжних представництв, та узгоджуються з Генеральним штабом ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»..
Членські внески молодшого офіцерського складу та старшого офіцерського
складу (майор, підполковник) залишаються в організаціях і використовуються
для проведення Статутної діяльності.
3.5. Членські внески старшого офіцерського складу та генеральського складу
складають:
полковник – 5 доларів США в місяць;
генерал-майор - 10 доларів США в місяць;
генерал-лейтенант - 11 доларів США в місяць;
генерал-полковник - 12 доларів США в місяць;
генерал армії - 13 доларів США в місяць;
маршал – 15 доларів США в місяць.
Ці надходження перераховуються на рахунок ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».

Банківські реквізити для перерахування:
Назва банку: ПАТКБ «Правекс-банк» м. Київ
Розрахунковий рахунок 26007799975474
МФО 380838
ЗКПО 26195805
Призначення платежу: оплата членських внесків.
Отримувач: ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
4. Кошти Українського Реєстрового Козацтва використовуються для
здійснення статутних завдань, проведення заходів, передбачених планами
УРК, задоволення організаційно-господарських потреб, утримання штатного
персоналу.
Обласні (районні, міські) отамани (голови) розпоряджаються коштами своїх
товариств згідно з рішенням рад своїх товариств.
5. Генеральний скарбник разом з Генеральним обозним Українського
Реєстрового Козацтва організовує та координує фінансово-господарську
діяльність Українського Реєстрового Козацтва, звітує Гетьману Українського
Реєстрового Козацтва про роботу.
6. Заступник Гетьмана УРК з економічних питань організовує фінансовогосподарську діяльність Генерального штабу та всіх його служб, звітує перед
Гетьманом та, за його дорученням, - перед Великою Радою.
7. Обласні штаби виносять на розгляд обласної ради й ради обласної старшини проект річного бюджету та програму заходів і діяльності обласного
товариства. Отамани (голови) обласних козацьких товариств на обласних
радах затверджують річні бюджети після узгодження їх із Генеральним штабом
Українського Реєстрового Козацтва.
8. Кошти у штабах кожного рівня використовуються на відрядження, одяг,
оргтехніку, рекламу, оренду приміщень, транспорту, засобів зв’язку, оплату
комунальних послуг, на реалізацію програм та планів, утримання та забезпечення діяльності адміністративного апарату, благодійної допомоги козакам і
малозабезпеченим людям, військовослужбовцям, студентам і учням, освітнім
закладам, зміцнення матеріально-технічної бази козацьких організацій, розвиток заснованих козацьких підприємств та господарств, видавничу діяльність.
9. Відповідальність за облік коштів та майна несуть:
- за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів
і фінансовий контроль за витратою коштів у громадах (товариствах)
Українського Реєстрового Козацтва - скарбник громади, у Генеральному
штабі УРК - головний бухгалтер;
- за облік, технічний стан, умови та якість зберігання, організацію
експлуатації й ремонту технічних засобів, будівель та майна в громадах (товариствах) і Генеральному штабі УРК - заступники з тилу всіх рівнів.
Безпосереднє керівництво та загальний контроль за фінансовогосподарською діяльністю здійснюють і несуть отамани; в Генеральному
штабі – Заступник Гетьмана УРК з економічних питань (головний бухгалтер).
Головний отаман Українського Реєстрового Козацтва, Генеральний обозний,
Генеральний скарбник, козаки і берегині, які отримали для виконання завдань
своїх служб у розпорядження кошти Українського Реєстрового Козацтва,
разом із головним бухгалтером несуть відповідальність за їхнє використання
згідно з вимогами чинного Законодавства України.
10. Українське Реєстрове Козацтво, створені ним установи та організації
зобов’язані вести бухгалтерський облік, забезпечувати статистичну звітність,
бути зареєстрованими в органах державної податкової адміністрації та вносити
до бюджету обов’язкові платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним
Законодавством України.
Рішення прийнято радою Генеральної старшини ВГО УРК 01.11.2014 року.
Затверджено Гетьманом УРК А.І. Шевченком.
Набуло чинності 01.01.15 року.

LEGAL_FOX_EXPERT
Заступник Гетьмана УРК з юридичних питань,
адвокат ПОПОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2827
Надання видів юридичних послуг:
адміністративне, господарське та цивільне впровадження
кримінальне впровадження
економічні злочини
сімейне право
право власності (нерухомість)
корпоративне та трудове право
пенсійне законодавство
інтелектуальна власність та інше
Вирішення питань:
•
досудове врегулювання спорів;
•
комплексний аналіз ситуації (справи);
•
адвокатський запит;
•
підготовка і подача всіх необхідних документів для судової справи;
•
представництво інтересів клієнта в судах;
•
апеляційне та касаційне оскарження рішень суду;
•
допомога на стадії виконання рішення суду;
•
кваліфіковане юридичне супроводження та захист прав обвинувачених, підозрюваних, підсудних і засуджених на будь-якій стадії кримінального
судочинства.
-

Надання:
усних, письмових юридичних консультацій;
докладних консультацій з кримінального, податкового, спадкового,
сімейного, житлового, цивільного, адміністративного права, майновим
претензіям, трудових спорах;
послуги по складанню претензій, заяв, скарг, цивільно-правових
договорів, позовних заяв;
- забезпечення представництва в адміністративних, державних і слідчих
органах.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДХІД-ЗВАЖЕНЕ РІШЕННЯ
ВАШ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВСІМА
ЗАКОННИМИ СПОСОБАМИ
Контакти, адреса:Україна, м Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11, офіс 5.
тел.: +38 095 395 78 91; +38 096 242 42 92; +38 063 842 54 62
E mail: pvv-legal@bk.ru

Я б вибрав найвищу почесть: у чистім і чеснім бою
На чорному мармурі ночі зорю записати свою!
Б.Олійник
Офіційно

№ 1-2 (239-240) січень 2015 р.

3

Звернення Гетьмана УРК
З кожним роком в Україні зростає кількість комерційних структур, які незаконно використовують відомий в усьому світі
бренд «Українське Реєстрове Козацтво».

Ці комерційні структури не мають жодного відношення до ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
У звітах Міністерства юстиції України повідомляється, що зареєстровано багато комерційних структур з подібними назвами,
або в назві яких використані слова «Українське Реєстрове Козацтво». Наприклад: ТОВ «ГКЦ» Українського Реєстрового
Козацтва, ТОВ «Господарсько-комерційний центр Українського Реєстрового Козацтва», ТОВ СП «ТД-УРК» Українського
Реєстрового Козацтва, ТОВ «УРК-комплект» Українського Реєстрового Козацтва тощо.
Генеральний штаб Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» офіційно повідомляє, що не
має жодного відношення до цих організацій.
Юридична служба ВГО УРК на чолі з заступником Гетьмана УРК з юридичних питань, адвокатом Поповим Володимиром
Вікторовичем доповідає, що, згідно чинного законодавства України, громадяни України мають право створити будь-яку
комерційну організацію з будь-якою назвою, зокрема і використовуючи у назві слова або словосполучення «Українське
Реєстрове Козацтво». Треба зазначити, що при реєстрації ці недобросовісні засновники подібних організацій використовують назву «Українське Реєстрове
Козацтво», яка їм не належить.Для захисту своїх інтересів ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» ініціює вирішення цього питання у судовому порядку.
Генеральний штаб Українського Реєстрового Козацтва звертається з проханням до керівництва обласних, міських, районних та окремих формувань ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» перевірити в місцевих органах юстиції або державної реєстрації наявність таких комерційних організацій, що без погодження з ВГО УРК використовують назву «Українське Реєстрове Козацтво» та негайно проінформувати про це керівництво УРК.
Офіційно повідомляємо: деякі телеканали України надають не перевірену інформацію, яка стосується діяльності ВГО УРК. Нагадуємо нашим опонентам,
що Українське Реєстрове Козацтво не причетне до подій, які були наведені у сюжеті, де мова йшла про маніпуляції з вугіллям.
Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво» комерційною діяльністю не займається, вугіллям, металами, будівельними
матеріалами та іншим не торгує.
Також нагадуємо, усім нашим опонентам і лжепатріотам України, що ваші дії, які спрямовані на спроби руйнації чіткої статутної діяльності Українського
Реєстрового Козацтва, були, є і будуть марними, тому що з нами Бог, Народ і Україна. Саме це гасло присутнє на шевроні кожного реєстровця та є запорукою
того, що правда на нашому боці!
Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво» вже довела багатьма своїми справами відданість Державі і надалі буде брати активну
участь у створенні суверенного майбутнього України на засадах духовності, патріотизму, любові до Бога і людини.
З повагою,
Гетьман УРК А.І. ШЕВЧЕНКО

ЗВІТ ВПДП ЗА 2014 РІК
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму (ВПДП) –створена у жовтні
2000 року, відповідно до ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні».
Координаційна рада партії повідомляє, що дохід ВПДП за 2014 рік становить –
0,00 грн., фінансові витрати за 2014 рік складають – 0,00 грн., ВПДП не має
власного майна. Партія заснована на громадських засадах.
Головний бухгалтер ВПДП

МИХАЙЛЮК О.М.

НАК АЗ
№ 373/006
від «07» січня 2015 р.
Про присвоєння козацького військового звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва та на підставі подання командувача Лубенської Гетьманської дивізії
особливого призначення iм. Северина Наливайка, генерала армії Українського
Реєстрового Козацтва Лапка Володимира Олексійовича,
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти Заступнику командувача Лубенської Гетьманської дивізії особливого призначення iм. Северина Наливайка ВГО УРК, генерал-полковнику
Українського Реєстрового Козацтва Стеценку Михайлу Васильовичу чергове
козацьке військове звання – генерал армії Українського Реєстрового Козацтва.
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
3. 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

НАК АЗ
№ 373/009
від «16» січня 2015 р.
Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового Козацтва
«Золотий козацький хрест» І ступеня
За значну військово-патріотичну й оздоровчу роботу, природоохоронну діяльність
у Прикарпатті та вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність у вихованні молоді, вірність лицарським ідеалам
Українського Реєстрового Козацтва, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва та на підставі Радника Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва з економічних питань, генерал-майора Українського
Реєстрового Козацтва Тустановського Миколи Мироновича,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Заступника Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва з екологічних та організаційних питань, генерал-полковника Українського Реєстрового
Козацтва Саратовського Володимира Вікторовича орденом Українського
Реєстрового Козацтва «Золотий козацький хрест» І ступеня.
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі УРК.
3. 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

Н АКАЗ
№ 373/002
від «07 » січня 2015 р.
Про присвоєння козацького військового звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти командувачу Лубенської Гетьманської дивізії особливого
призначення iм. Северина Наливайка ВГО УРК, генерал-полковнику
Українського Реєстрового Козацтва Лапку Володимиру Олексійовичу чергове козацьке військове звання – генерал армії Українського Реєстрового
Козацтва.
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
3. 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

Н АКАЗ
№ 373/013
від «30» січня 2015 р.

Про призначення на посаду
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва та на підставі подання Героя Козацтва, члена
Генеральної старшини ВГО УРК, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК, генерал-полковника
Українського Реєстрового Козацтва Смачила Михайла Васильовича,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити військового капелана Івано-Франківської області
підполковника Українського Реєстрового Козацтва Кізілова В’ячеслава
Анатолійовича на посаду отамана Тернопільської обласної козацької
організації ВГО УРК.
2. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти отаману Тернопільської
обласної козацької організації ВГО УРК, підполковнику Українського
Реєстрового Козацтва Кізілову В’ячеславу Анатолійовичу чергове козацьке
звання полковник Українського Реєстрового Козацтва.
3. Отаману Тернопільської обласної козацької організації ВГО УРК,
полковнику Українського Реєстрового Козацтва Кізілову В’ячеславу
Анатолійовичу провести роботу щодо зміцнення виконавчої дисципліни
особового складу та сформувати реєстр Тернопільської обласної організації
ВГО УРК. Оновлений реєстр подати до Генерального штабу УРК до
01.03.2015 року (в електронному вигляді відправити на адресу: urk.ukraine@
gmail.com).
4. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі
Українського Реєстрового Козацтва.
5. 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
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Мужність не дається напрокат
Л. Костенко
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ЗВЕРНЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБУ УРК
Отаманам обласних та
міських козацьких
товариств ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»

На засіданнях Ради Генеральної Старшини
УРК в грудні 2014 р. та січні 2015 р. розглядались результати участі підрозділів
Українського Реєстрового Козацтва у
захисті незалежності та цілісності нашої
Держави, зокрема тих, хто брав або бере
участь в АТО, а також питання виконавчої
дисципліни серед членів організації щодо
передплати газети УРК «Україна козацька»
та сплати членських внесків старшим
офіцерським складом УРК (полковниками
та генералами) за 2014 рік.
Члени Ради Генеральної Старшини одностайно підтримали позитивну діяльність
Українського Реєстрового Козацтва
у подіях під час громадських акцій на
Майдані, в антитерористичній операції та
вшанували пам’ять загиблих козаків.
Р а д а з а п р о п о н у в а л а Ге н ш т а б у
Українського Реєстрового Козацтва:
1. Активізувати допомогу козацьким
підрозділам УРК, що наразі перебувають
у зоні бойових дій за рахунок членських
внесків старшого офіцерського складу,
які збираються на рахунках УРК та
благодійної діяльності.
2. Сформувати на базі козацьких
організацій Тернопільської і Харківської
областей ще дві козацькі роти у складі
батальйонів ВСУ і МВС України.
3. Посилити контроль за зібранням
коштів, технічних засобів, одягу,
продуктів харчування для цих козацьких підрозділів обласними і міськими
організаціями ВГО УРК та особисто
козаками і берегинями УРК.
4. Для ефективного виконання рішень
Ради Генеральної старшини зобов’язати
отаманів обласних товариств УРК зробити все необхідне для погашення до
28 лютого 2015 року заборгованості
по сплаті членських внесків старшим
офіцерським складом УРК за 2014 рік та
взяти під особистий контроль це питання
у 2015 році.
5. До 1 березня поточного року Гетьману
УРК слід надати на розгляд реєстр
полковників, генералів і маршалів, які
не сплатили членські внески за 2014 рік
для виключення їх з офіційного реєстру
Українського Реєстрового Козацтва.
Накази про їх переведення до резерву
УРК, по кожному особисто, розмістити
н а о ф і ц і й н о м у с а й т і В ГО У Р К т а
надрукувати у загальнонаціональній
газеті «Україна козацька».
6. Заборонити використання старшим офіцерським складом особистих
членських внесків на будь-які цілі без
дозволу Генштабу УРК.
Нагадаємо, що у кожного полковника
і генерала УРК для виконання статутної
діяльності та допомоги козакам, які
проходять службу в зоні АТО повинні
бути фінансові надходження від козаків
і берегинь, як мінімум одного полку або
однієї дивізії (від 300 до 1000 козаків),
що значно більше розміру внесків від
старшого офіцерського складу будь-якого
підрозділу УРК.
Наша Батьківщина перебуває у
небезпеці! Саме тому на її захист треба
залучити кожного козака і берегиню
особисто, нагадати про відповідальність
у справі захисту нашої країни тим чином,
який є найбільш корисним та плідним у
цій справі.
Генштаб УРК щомісяця буде надавати довідкову інформацію про участь
козаків і берегинь в АТО до Адміністрації
Президента України та зберігати цю
інформацію в електронній базі УРК для
звітності.
Сергій ТАРАНЕНКО
начальник Генерального штабу УРК,
генерал-лейтенант УРК

Волонтерство

Козаки-волонтери – в похід!

Чи не найважливішим мотивом мобілізації, згуртованості нації, громади,
а це ми відчуваємо протягом останнього року, як не дивно, стала війна.
І чим жорстокішого характеру вона
набирає, тим сильніше протистоїть
їй суспільство, тим більший імунітет
до горя виробляє державний організм.
Саме в такі часи проявляється сутність
кожного громадянина, викристалізовується його громадянська позиція.
І тут вже порожні слова про патріотизм не проходять, тут потрібні дії.
Дії сміливі, дії щирі, дії часто-густо
небезпечні для життя. Так сталося,
що війна на Сході України провела
таку собі невидиму, але відчутну духовно межу між «своїми» та «чужими».
Той за сепаратистів, той за «укропів».
Такий поділ відбувся і серед членів ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»,
яке має свої осередки у всіх областях
України. Серед них, і де тут гріха таїти,
є люди які відверто підтримали анексію
Росією Криму чи невизнані «луганську»
й «донецьку народні республіки».
Але переважна більшість козаків і
берегинь залишилися вірними своєму
народові і Україні. Для них гасло УРК
«Духовність і патріотизм» у ці скрутні

Прапор і шеврон батальйону «Черкаси», розроблені для військовослужбовців
реєстровцями Олегом Ганжою і Олександром Гаврилюком

що свій внесок у перемогу над
ворогом вони мають зробити. І
роблять!
Серед лідерів волонтерського
руху — обласні товариства УРК:
Івано-Франківське (головний отаман
Михайло Смачило), Черкаське (отаман
Борис Марченко, наказний отаман
Олександр Гаврилюк), Вінницьке
(отаман Микола Крижанівський),
Лисянський козацький полк ЧОКТ
ВГО УРК (отаман Віктор Колодяжний),
Ілінецьке районне козацьке товариство ВОКТ ВГО УРК (отаман Василь
Вовченко) та інші.

Волонтер, майор УРК Олег Ганжа (стоїть в центрі) з бійцями, учасниками АТО
в районі Волновахи Донецької області

для країни дні стало зобов’язанням,
нормою життя без будь яких наказів.
Сьогодні кожен, навіть і не козак,
має внести свій посильний внесок у
спільну перемогу над сильним, до зубів
озброєним ворогом — терористичноросійськими ордами. І тут поле для
діяльності широке й різноманітне.
Серед феноменів, що породив
Євромайдани, а згодом і військові
дії в зоні АТО, став волонтерський рух. Фахівці, та й, зрештою,
самі військові, які беруть участь в
бойових діях чи стоять на охороні
державного кордону визнають, що
без волонтерів — цих добровільних,
проте надзвичайно надійних помічників, нашим військовим було б
непереливки. Значною частиною
військового спорядження, бойових
приладів і пристроїв, предметів спеціального захисту і навіть деякою
бойовою технікою, а також продуктами харчування бійців підрозділів
Збройних сил України, Національної
гвардії, добровольчих батальйонів
забезпечують саме волонтери.
У попередніх номерах, «УК»
розповідала, що серед добровольців, які зі зброєю в руках стали на
захист цілісності країни є чимало
реєстрових козаків. Із різних причин не всі реєстровці мають змогу
воювати. Проте всі усвідомлюють,

Реєстровці своїм власним
прикладом, залучаючи до волонтерського руху своїх родичів,
небайдужих земляків, організовують
збір необхідних для військовиків
речей, продуктів харчування, військового спорядження тощо, а потім
доправляють безпосередньо до військових підрозділів в зону АТО.
Нещодавно з чергової поїздки
повернувся представник Лисянського
козацького полку ЧОКТ ВГО УРК,
сотник, майор УРК Олег Ганжа.
«Цільову чергову гуманітарну
допомогу бійцям 14 ОМПБ ЗСУ
«Черкаси» та ОБ МВД «Київ-2»,
72 ОМБ, ВЧ ДПСУ № 2144, власне,
організували лідери волонтерського
руху Черкащини, реєстрові козаки
з села Шампань Звенигородського
району Олег і Руслан Бойки, — розповідає пан Олег. — Хлопці привезли
великий причеп лісоматеріалів для
перекриття бліндажів, які виділив
Звенигородський лісгосп, продукти
харчування, три телевізори, засоби
захисту тощо. Я ж у свою чергу для
підняття патріотичного духу виготовив для наших воїнів патріотичні
плакати, іншу наглядну агітацію.
Звернув увагу на те, що там, на
передовій, в зоні АТО наглядна
патріотична агітація майже відсутня
і це, на мою думку, великий недолік

командування частин і керівництва
АТО загалом. Адже дух бійців має
бути високим.
Разом із нами на передові позиції
поблизу міста Волноваха Донецької
області підіймати бойовий дух, переможний настрій бійців прибули
учасники ансамблю «Шураві» з
м. Таращі Київської області, у складі
Олександра Сташкова, Олександра
Розпутнього, Василя Шкарівського
та Петра Красуцького. Ми приїздили
до частин, роздавали гуманітарну
допомогу, давали концерти. Виступи
таращанських хлопців, які виконували бійцям українські патріотичні
та народні пісні, сприймалися дуже
добре. За словами учасників АТО,
близько чотирьох місяців подібних
заходів у них не відбувалося».
Про побут наших вояків на передовій пан Олег розповідає скупо:
«На війні — як на війні. Сплять
бійці переважно в наметах, але в
них тепло і затишно. На харчування
не скаржаться і в цьому, знову ж
таки, за словами учасників АТО,
скоріше заслуга волонтерів, аніж держави. Хоча зброєю, боєприпасами,
бойовою технікою, паливно-мастильними матеріалами захисники
України забезпечені в повному обсязі.
Бойовий дух у хлопців високий:
вперед до перемоги! В одному із
підрозділів зустрів свого земляка з
Лисянки Миколу Дубка, сотника
Шендирівської сотні Лисянського
козацького полку ЧОКТ ВГО УРК,
капітана УРК, старшину 14-го ОМПБ
ЗСУ «Черкаси», старшого прапорщика ЗСУ Олексія Богуна.
Мене, як дизайнера, особливо вразила
відсутність в частинах наглядної агітації, української символіки, немає навіть
розпізнавальних нашивок. А тому ми
разом із моїм козацьким побратимом
Олександром Гаврилюком вирішили
розробити, виготовити й подарувати
бійцям добровольчого батальйону
«Черкаси» бойовий прапор, а всім його
бійцям та командирам — шеврони».
Дизайн прапора та шеврона козаки
вже розробили й узгодили із командуванням батальйону. «Невдовзі
виготовимо й відвеземо нашим землякам, які щодня ризикуючи життям,
стоять на сторожі цілісності нашої
держави, — розповідає Олег Ганжа. —
Кошти на виготовлення прапора й
2400 шевронів спільними зусиллями
небайдужих людей, гадаю, знайдемо.
То ж у наступну поїздку, разом із
іншою гуманітарною допомогою,
повеземо і виготовлені нами розпізнавальні знаки, які, сподіваюсь,
стануть не лише окрасою одягу бійців, але й символом, що підніматиме
їх моральний стан і служитиме оберегом від поранень чи смерті».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото Олега Ганжі

Всім людям миру і тверду віру,
Хрестився Христос на Йордан
Йорданська пісня
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У ХЕРСОНІ НА ЙОРДАН
У день свята Хрещення Господнього, козаки Херсонського
міського товариства УРК пройшли з молитвою від СвятоДухівського кафедрального собору Херсона до Георгіївського
храму, розташованого на набережній річки Дніпро.

Владика Іоанн: Хай буде мир на нашій землі!

У хресному ході, який
очолив Архієпископ
Херсонський і Таврійський
Іоанн, взяли участь священнослужителі місцевих храмів,
міський голова Херсона
Володимир Миколаєнко,
численні парафіяни,
мешканці та гості міста.
Реєстровці Херсонського
обласного товариства УРК

вже 5-й рік поспіль є учасниками цього урочистого
сакрального дійства. І це
стало для них відновленням доброї благочестивої
традиції спільної молитви,
адже подібні хресні ходи в
Херсоні відбувалися ще до
революції і збирали багато
учасників. Упродовж ходи до
нього приєдналися клірики

та парафіяни Успенського
с о б о р у, х р а м і в Р і з д в а
Пресвятої Богородиці,
Гр е к о - С о ф і ї в с ь к о г о т а
Монастирька.
На
набережній
Архієпископ Іоанн звершив Велике освячення
дніпровської води. У своєму слові Владика привітав
усіх зі святом, подякував
за участь у хресній ході та
спільній молитві і побажав,
щоби з Божою допомогою люди зміцнювалися в
православній вірі, виконанні заповідей Божих і
творенні добрих, благочестивих справ. На завершення
святкування Владика Іоанн
підніс молитву до Господа
за мир і спокій в Україні
та благословив наш край і
його людей на богоугодні
справи.
По закінченні святкового дійства, всі бажаючі,
за доброю традицією, мали
змогу зануритися в освячені води Дніпра. Серед тих,
хто того дня відчув на собі
Божу благодать було чимало
реєстрових козаків міста
корабелів.
Олександр КАРПЕНКО,
м. Херсон
Фото автора

ФРАНКІВСЬКА КОЛЯДА

ОМИТИСЯ ВОДАМИ

ХРЕЩЕНСЬКИМИ

Хрещення Господнє — одне із
двунадесятих непереходящих
церковних свят. В церковному
календарі воно посідає особливе
місце, бо, за словами священиків,
дає нам можливість досконально
зрозуміти сутність спасіння,
дарованого людині Господом.

Сергію Матвієнкову та телекомунікаційній компанії
«Формат», — відзначив у своєму
виступі-звертанні до маріпльців
Голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Східному регіоні
України, генерал-полковник
УРК Александр Нефьодкін.

Святкове Богослужіння на березі Азовського моря проводить отець
Олександр

Опівдні 19 січня, полковой
священик, майор УРК отець
Олександр провів святкове хрещенське богослужіння прямо
на березі Азовского моря, на
спеціально змайстрованому
реєстровими козаками і накритому килимом дерев’яному
помості. Особлива молитва,
окроплення присутніх, серед
яких переважали реєстрові
козаки й берегині, святою водою
та житейська настанова —

А Народний депутат України
Сергей Матвієнков у своєму виступі побажав своїм
землякам миру, здоров’я та
благополуччя.
«Звертаючись в цей день до
Всевишнього, ми просимо в
нього найзаповітнішого, найдорожчого — миру для нашої
України, порозуміння серед
українського народу та спокою
нашим сім’ям», — підкреслив
народний депутат.

Під час різдвяних свят на невеликий перепочинок із зони АТО прибули
військовослужбовці ЗСУ з Коломиї.Вони зустрілися зі своїми родинами, а потім прийшли
подякувати тим, хто у скрутну годину допомагав їм виживати на передовій. Хлопці
завітали в офіс Українського Реєстрового Козацтва, де їх зустріли реєстрові козаки з
гуцульською колядою та словами вдячності за героїзм. До речі, серед колядувальників,
багато реєстрових козаків на чолі з головним отаманом Івано-Франківського обласного
товариства УРК Михайлом Смачилом та його заступниками – генерал-майором УРК
Володимиром Карманом та полковником УРК Петром Кириловим.

«Українське Реєстрове
Козацтво – одна з
219-ти громадських організацій області, яка практично
щомісяця відправляють партію гуманітарної допомоги,
- говорить головний отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
генерал-полковник УРК
Михайло Смачило. – Це
і продукти харчування, і
форменний одяг та інша
амуніція, яка необхідна
нашим воїнам на передовій.
Вважаю, до допомога нашим
воїнам – наш скромний
внесок у загальну перемогу
над сепаратистами та російськими загарбниками, які є
сьогодні на сході України».
«Ми із задоволенням приїхали в Івано-Франківськ,
щоб подякувати усім
волонтерам, і, перш за
все, реєстровим козакам
Івано-Франківського обласного товариства УРК, за
ту допомогу, яку вони нам
надавали і надають, - розповідає учасник АТО, капітан
ЗСУ Михайло Рученко.
– Земляки-прикарпатці
допомогли нам з одягом,

Реєстровці Приазов’я з хоругвами. Хай Бог помогає!

Реєстрові козаки Прикарпаття вітають колядою своїх
земляків – воїнів Збройних сил України, учасників АТО в штабі
Івано-Франківського обласного товариства УРК

рукавичками, взуттям,
продуктами харчування.
Відверто кажучи, саме
завдяки таким людям ми
там і існували. Дивлячись
на реакцію наших земляків із Коломиї та
Івано-Франківська та й,
власне, по всій Україні, відчуваємо як війна згуртувала
наш народ, і це дає мені
підстави упевнено говорити

про те, що перемога буде
тільки за нами, за Україною.
У нас моральний і бойовий
дух стійкий і ми там стоїмо
для того, щоб перемогти».
Після двотижневої відпустки, військові знову
вирушать на передову.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото Богдана Кузіва

окунаться в воду з відповідним
настроєм і благоговінням, надавали цьому заходу особливої
величності та значимості.
«Бережи, Господь, здоров’я
всім і миру», — побажав усім
отець Олександр.
«Однією з улюблених традицій у цей день є занурення тіла
в ополонку. Можна по-різному
відноситися до цієї процедури, однак саме купання в
день Хрещення Господнього,
останнім часом, в Маріуполі
набуло великої популярності. І
це, не в останню чергу, завдяки
організаторам: реєстровим
козакам Приазовського регіону Українського Реєстрового
Козацтва та спонсорам,
народному депутату України

А потім настала черга народних гулянь із піснями, танцями,
розважальними спортивними
змаганнями, безкоштовним
козацьким кулішем, запашним
гарячим чаєм. Варто зазначити, що все це організували
реєстрові козаки та берегині
Приазовського регіону УРК.
Не дивлячись на достатньо
напружену військову ситуацію,
що склалася у нашому регіоні,
свято відбулося і воно ще раз
нагадало маріупольцям про
християнські обов’язки, які
ми всі маємо виконувати перед
Господом Богом.
Прес-служба УРК
м. Маріуполь
Фото Володимира Книшенка

№ 1-2 (239-240) січень 2015 р.

Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад
В. Терен

6
Так на початку жовтня у
Маріуполі за сприяння предс т а в н и к і в Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, на
базі спортивного комплексу
Приазовського державного
технічного університету
було проведено міський етап

плідну працю на ниві розвитку духовності й патріотизму
в Приазовському регіоні, а
найгіднішим вручив заслужені
нагороди.
Від імені реєстрових козаків
Приазов’я, письменник-історик Анатолій Дегтяр вручив

В осередках УРК

та практичної допомоги в знаходженні правильних рішень
у простих і складних дорожніх
ситуаціях. Долучення маленьких громадян до виконання
правил дорожнього руху
дозволить їм відчувати себе
упевненими, вмілими, освіченими у будь-яких житейських
ситуаціях».

КОЗАЦЬКИЙ ДУХ – НЕПЕРЕМОЖНИЙ!

Хоча Маріуполь сьогодні знаходиться на передових рубежах оборони нашої країни, а
прилеглі до нього населені пункти цілеспрямовано обстрілюють російсько-терористичні
бандформування, життя в цьому портовому місті на Азові вирує. Його мешканці, створивши
навколо міста кілька потужних ешелонів оборони, мають високий патріотичний дух і сповнені
бажання в будь-якому випадку захистити своє рідне місто від зазіхань ворога.
Серед тих, хто підтримує бойовий дух приазовців і сприяє нормальній роботі в усіх життєво
важливих сферах міста, завжди були і залишаються сьогодні реєстрові козаки й берегині
Приазов’я.

Всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). Показати
свої вміння, навички, готовність захищати свою Вітчизну,
пропагувати здоровий спосіб
життя засобами патріотичного
та спортивного виховання,
зустрілися команди середньоосвітніх шкіл № 3 і № 62,
загальноосвітніх шкіл № 47 і
№ 54, а також вихованці
морського, технічного і технологічного ліцеїв.
На урочистому відкритті
змагань був присутній отаман
Маріупольського міського
товариства УРК, генераллейтенант УРК Володимир
Книшенко. Він привітав учасників змагань, наголосивши на
важливості участі у патріотичних заходах для підвищення
їхнього патріотичного, фізичного, пізнавального рівня.
Змагалися юнаки та дівчата
в елементах стройової підготовки та виконанні маршових
пісень, випробовували себе
у влучності, витривалості,
фізичній підготовці. Свій інтелектуальний рівень команди
показували у творчому
завданні «Презентація».
Переможцем військово-спортивної гри «Сокіл»
(«Джура») стала команда морського ліцею. Друге місце
посіли ліцеїсти технічного
ліцею, а команда ЗОШ
№ 3 стала третьою. Переможці
та учасники заходу отримали
кубки, грамоти, пам’ятні
сувеніри.
Як завжди цікаво й насичено
пройшов у Маріуполі День
Українського козацтва. Того
дня, у Свято-Миколаївському
кафедральному соборі на
вірність Богу та Україні присягнули тридцять новобранців
УРК. До них з вітанням та
настановами звернувся
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Шевченко. Він нагадав молодим козакам і берегиням про
відповідальність, яку вони
беруть на себе перед Богом,
народом України і товариством
реєстровців. А настоятель
Свято-Миколаївського кафедрального собору, благочинний
протоієрей Маріупольського
округу Микола Марковський
благословив новобранців і
всіх присутніх на богоугодні
справи.
Після церемонії посвяти,
Ге т ь м а н У Р К п о д я к у в а в
маріупольським козакам за

Анатолію Шевченкові свою
книгу «Степова вольниця
Русі».

КРАЇНОЮ ДОРОЖНІХ
ЗНАКІВ
У рамках міського оглядуконкурсу серед дошкільних
навчальних закладів
міста, в дитсадку № 142 м.
Маріуполя було проведено
захоплюючу гру-подорож в
«Країну дорожніх знаків»,
в якій взяли участь вихованці закладу, вихователі та
батьки. У розважальному
д ус і д і т к и п о в т о р ю в а л и ,
закріплювали та узагальнювали знання про дорожні
знаки та правила поведінки

У цьому дошкільному закладі
працює виставка малюнків
і поробок «Діти і дорога» та
фотовиставка «Ми за безпечний рух», створена руками
дітей і батьків.

КНИГА — ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
На початку грудня
2014 року, в Палаці культури
«Молодіжний» пройшла
презентація другої книги історика, письменника, радника
отамана Маріупольського
міського товариства УРК, капітана УРК Анатолія Дегтяря
«Степова вольниця Русі».
Це була справді знакова
подія в житті письменника.
Реєстровці Приазовського

«В країні дорожніх знаків»

на дорозі. Свято було захоплюючим, а талановита гра
вихователів викликала величезний інтерес як у дітей,
так і в дорослих. До хлопчиків та дівчаток завітали
казкові Карлсон, Фрекен Бок
і Світлофор. Малюки активно
відгадували загадки, кмітливо виконували командні
завдання, жваво відповідали
на запитання. А яскравим
завершенням свята став веселий український танок.
Присутня на святі, інспектор
ДАІ з профілактики дорожньотранспортного травматизму
Я. В. Дранович провела з присутніми бесіду з безпечної
поведінки на дорозі, а заступник наказного гетьмана УРК,
генерал-полковник УРК
Олег Затолокін підвів підсумок огляду-конкурсу: «Успіх
профілактики дорожньо —
транспортних пригод багато
в чому залежить від свідомості, особистої культури та
дисциплінованості батьків,
надання педагогам методичної

регіону УРК, при фінансовій
підтримці спонсорів, подарували примірники нового
видання всім публічним
бібліотекам та бібліотекам
навчальних закладів міста,
керуючись правилом: «Одна
книга тисячі людей навчає, а
книга для дітей, як волога для
полів».

МАЙСТРИНІ-БЕРЕГИНІ
У грудні, в приміщенні
Маріупольської музичної
школи № 2 пройшов творчий
звіт берегинь УРК, майстрів
народно-прикладного мистецтва творчого обєднання
«Натхнення». На загал були
представлені нові роботи рукодільниць — вишиті картини та
ікони, вироби з бісеру, в’язані
речі тощо.
Керівник творчого
об’єднання «Натхнення», полковник УРК Раїса Кислощаєва
розповіла, що незважаючи на
важку військову обстановку
в Маріуполі, жінки-берегині
двічі на тиждень проводять

Презентація книжки Анатолія Дегтяря «Степова вольниця Русі»

безкоштовні майстер-класи
для всіх бажаючих спробувати
себе в народно-прикладній
творчості. На сьогодні, за
словами пані Лариси, приміщення музичної школи вже
не може розмістити всіх бажаючих долучитися до цього виду
народного мистецтва.
Отаман Маріупольського
міського товариства УРК
Володимир Книшенко
подякував берегиням за
подвижницьку роботу, а найактивнішим вручив козацькі
грамоти.

ПОДАРУЙ ДИТИНІ РАДІСТЬ
Реєстрові козаки Приазов’я
спільно з Молодіжною координаційною радою Маріуполя
успішно провели міську благодійну акцію «Подаруй
дитині радість» для дітей
зі шкіл-інтернатів та дитячих реабілітаційних центрів
міста, яку приурочили до Дня
Святого Миколая. Дітям,
позбавленим батьківського
тепла та сімейного затишку,
організували цікаве свято з
концертно-розважальною
програмою та приємними
сюрпризами.
Під час благодійної
акції, завдяки отаманам
козацьких товариств і підрозділів Українського Реєстрового
Козацтва Олександру
Нефьодкіну, Володимиру
К н и ш е н к у, О л е к с а н д р у
Білоконю, Раїсі Кислощаєвій,
В. Б. Чебанову, С. О. Коваленко,
С. В. Портас та С. М. Макарову
були вручені подарунки та
солодощі всім діткам, присутніх
на цьому святі.
А в День Святого Миколая
за традицією, реєстрові
козаки Приазов’я в
Свято-Миколаївському кафедральному соборі відслужили
Службу Божу, взяли участь у
хресній ході та привітали настоятеля храму, благочинного
протоієрея Маріупольського
округу Миколу Маяковського
з храмовим святом і днем його
небесного покровителя.

ДОПОМОГА ВОЇНАМ АТО
Волонтери з Коломиї привезли своїм землякам, які
беруть участь в АТО на Сході
країни подарунки.
З гуманітарним вантажем,
який ледве помістився у чотирьох автівках, подолавши
майже 1500 кілометрів від
карпатських гір до місць дислокації військових підрозділів
із Івано-Франківської області,
були доставлені теплий одяг,
продукти харчування, солодощі, а також листи, малюнки
і вироби дітей, для солдатів,
які захищають Маріуполь на
першій лінії оборони.

Частина подарунків, виготовлених дітьми Прикарпаття,
були передані в день Святого
Миколая дітям прифронтових
сіл Приазов’я.
«Серед волонтерів — голови
сільських рад та директори шкіл Коломийського
району, — повідомив їхній
представник Михайло
Уг о р с ь к и й . — М и д о с т а вили нашим землякам, що
перебувають у зоні проведення АТО необхідні речі та
подарунки. Дуже хотілося
на власні очі побачити стан
справ у цьому регіоні, поспілкуватися не тільки зі своїми
земляками, а й налагодити
особисті стосунки з місцевими жителями».
На запрошення реєстрових козаків Приазовського
регіону УРК, гості з Коломиї
взяли участь у відкритті
виставки «Зимовий вернісаж» у Центрі сучасного
мистецтва ім. А. Куїнджі.
Вони ознайомилися з
роботами маріупольських
майстрів традиційного та
декоративно-прикладного
мистецтва, серед яких були і
роботи берегинь УРК. Перед
відвідувачами з невеликою
концертною програмою
виступив коломийський
ансамбль «Серпанок», за що
був нагороджений бурхливими оплесками учасників та
гостей виставки.
А потім, прикарпатська делегація разом із
ансамблем «Серпанок»,
переїхали до Палацу культури «Молодіжний», де
відбувся великий концерт
для маріупольців. На концерті планувалася присутність
військовослужбовців, дислокованих у місті, але, на жаль,
воїни не змогли прибути через
загострення військової ситуації навколо Маріуполя.
Після завершення концертної програми, Михайло
Уг о р с ь к и й п е р е д а в р е є стровцям подарунки для
дітей, а для військовослужбовців — обереги,
виготовлені дітьми Коломиї.
Отаман Маріупольського
міського товариства УРК
Володимир Книшенко подякував артистам і побратимам
із Прикарпаття за візит до
Маріуполя і на добру згадку
подарував їм книгу про сучасне
козацтво в Приазовському
регіоні.
Олександр НЕФЬОДКІН,
генерал-полковник УРК
Володимир КНИШЕНКО,
генерал-лейтенант УРК
м. Маріуполь
Фото прес-служби УРК у
Приазовському регіоні
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Я йшов кривавими житами і знов піду, де гул і мгла…
Лиш одного я хочу, мамо, – щоб ти щасливою була!
В. Сосюра
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Волонтерство

НА ПЕРЕДОВІЙ
ДУХОВНОЇ ЗВИТЯГИ

Нещодавно «Мистецький спецназ» у складі голови Національної ради жінок України
Людмили Порохняк-Гановської, голови правління «Всесвітньої асоціації миру» Михайла Ільїна,
колекціонерки хусток Людмили Грабовенко, солісток Зразкового театру пісні «Ладоньки»
Марічки Леонової та Амєлії Підлісної, Народного артиста України Олеся Харченка, лауреата
Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів Ірини Пірсанової, солістки Народного ансамблю
«Калина» Наталії Ребрик, ініціатора поштового походу-реквієму «Останнім шляхом Кобзаря»
Олександром Канівцем, фольклорного ансамблю з Драбівського району «Черкаські Цокотухи»,
прибули до однієї з військових частин Національної Гвардії України в село Новопетрівці аби
підтримати патріотичний дух військових. Захід також був присвячений 200-річчю від дня
народження Тараса Шевченка.

Черкаський коровай військовикам від учасників «Мистецького
спецназу»

Барвистою, національною красою тішила погляд
сцена, прикрашена хустками із колекції Людмили
Грабовенко «Мамина хустка
єднає Україну».
Тр а д и ц і й н о , з а х і д в і д крився позивними «Україна
є, Україна буде!». Звернення
«До України» зачитала автор
проекту, берегиня УРК Зоя
Ружин. Отець Олександр
прочитав молитву за здоров’я
присутніх та всіх захисників Вітчизни та освятив їх
свяченою водою. У яскравих, самобутніх українських
костюмах, створених люблячими маминими руками,
Амєлія Підлісна й Марічка
Леонова дарували слухачам насолоду від виконання
Різдвяних колядок та щедрівок, народного задору
додали учасниці ансамблю
«Черкаські Цокотухи». Вони
приїхали до військових, які
за віком годяться їм в діти
або й онуки, не з порожніми руками. Привезли їм
вареники, деруни, зрази,
пампушки, картопляники,
манники і звісно ж, сало та
ще й перемелене з часником.
Голова НРЖУ Людмила
Порохняк-Гановська висловила слова вдячності воїнам,
яку стоять на варті кордонів
України: «Ми всі молимося
за Вас. Знайте, Вас чекають, Вас люблять і надіються,
вірять у Вашу, у нашу спільну
перемогу». А потім пані
Людмила вручила командиру підрозділу, полковнику
В. Г. Мусієнку малюнок свого
5-ти річного онука Георгія
Порохняка з написом:
«Поверніться додому здоровими! Перемога!» Малюнок

хлопчик підготував, почувши,
що бабуся їде на зустріч із
солдатами…
У свою чергу полковник
В . Г. М ус і є н к о в и с л о в и в
подяку волонтерам за організацію подібних акцій для
військових, наголосивши,

Від «Мистецького спецназу» військово-службовцям
частини було вручено запашний коровай випечений з
черкаської пшениці умілими господинями за
сприяння патріотів України
Володимира Дзеги та
Анатолія Головка.
Задушевно линули пісні
у виконанні фольклорного ансамблю «Черкаські
Цокотухи». Веселі й жартівливі
жінки отримали винагороду —
щирі усмішки на обличчях
слухачів. Присутній на зустрічі
відповідальний секретар
Національної спілки театральних діячів України, актор і
режисер Владлен Портніков
вручив керівнику фольклорного ансамблю «Черкаські
Цокотухи» Любові Козій
Почесну грамоту від СТДУ —
за активну життєву позицію
колективу та високий професіоналізм у виконанні народних
пісень.

Солістки Зразкового театру пісні «Ладоньки» Марічка Леонова
та Амелія Підлісна

бійцям Національної Гвардії
України. Від Федерації миру
пан Михайло передав гвардійцям мандарини, печиво,
солодощі.
Пролунали вітання та
слова подяки від голови МГО
«Жінки за мир в усьому світі»
Тетяни Коцеби, яка неодноразова брала участь в поступі
«Мистецького спецназу» та
керівника мистецького проекту «Обіймись, Україно!»,
генерала армії Українського
Реєстрового Козацтва
Олександра Карпенка.
Кілька вокальних творів артистично виконала
співачка Ірина Персанова,
яка разом із піснею вміло
демонструє колекцію видатної українки Людмили
Гр а б о в е н к о . З а ч а р о в а н о
слухали присутні в залі розповідь пані Людмили про
історію хусток із її колекції.
Вона продемонструвала присутнім хустку, якій близько
300 (!) років, пронесла її по
залу, щоб воїни, торкнувшись насправді унікального

«Народ і армія – єдині!», – стверджують військовослужбовці Збройних сил України і митці-волонтери

що в листах і малюнках дітей,
відчувається патріотичне
виховання, любов до своєї
Батьківщини. «Всі листи та
малюнки солдати зберігають,
тримають їх, як обереги, в
нагрудних кишенях. Це надзвичайно потужна духовна
підтримка для нас», — зазначив командир бойового
підрозділу.

А потім на крилах чарівного голосу співачки Наталії
Ребрик злітала під зводи
палацу та чарувала слух присутніх українська народна
пісня «Чорноморець».
У в и с т у п і П о с л а м и р у,
Михайла Ільїна, який також
свого часу брав участь у
бойових діях в Афганістані,
пролунали слова підтримки

раритету, могли загадати
на щастя найзаповітніші
бажання. А вони, як свідчать
очевидці, здійсняться.
Від громадської організації «Жінки за мир у всьому
світі» пролунав виступ
очільниці її молодіжного
крила — Наталії Машир,
яка побажала всім українцям
миру та любові, перемог над

життєвими труднощами,
особливо, пов’язаними з
військовим конфліктом на
сході України.
Тр а д и ц і й н о , х в и л и ною мовчання вшанували
пам’ять всіх тих захисників Вітчизни, хто віддав
своє життя за збереження
цілісності та незалежності
Батьківщини. Авторський
вірш, присвяту командиру
батальйону «Київська Русь»
Олександру Гуменюку, який
загинув від ворожої кулі на
сході України прочитала,
Зоя Ружин.
Звитяжно та полум’яно
прозвучав виступ Народного
а р т и с т а Ук р а ї н и , л ау р е ата Національної премії
ім. Тараса Шевченка Олеся
Харченка. Із великою увагою
бійці слухали організатора
поштового походу-реквієму
«Останнім шляхом Кобзаря»
Олександра Канівця,
який, на завершення свого
виступу, продекламував уривок із поеми Т. Г. Шевченка
«Кавказ».
Від імені командування та
особового складу, учасників
«Мистецького спецназу» привітав заступник командира
військової частини з виховної роботи Петро Крицький
і вручив їм Подяки: «За
невтомний поступ у складі
«Мистецького спецназу» на
передовій духовної звитяги
України». Щедрими оплесками відгукнулися присутні
в залі військові на його палкі
слова.
На завершення святазустрічі всі присутні піднялися
з місць і разом із учасниками
«Мистецького спецназу»,
приклавши руку до серця,
виконали Гімн України.
В черговий раз відбулося
життєстверджуюче дійство:
«Народ і армія — єдині!». Всі
учасники заходу отримали
задоволення, адже самовіддано прагнули внести в поступ
«Мистецького спецназу» свою
щиру любов і професіоналізм на підтримку духовного
і бойового осердя країни —
Українського війська.
Зоя РУЖИН,
керівник
«Мистецького спецназу»,
Посол Миру,
голова ВГО
«Поступ жінок-мироносиць»,
генерал-майор УРК,
Заслужений працівник
культури України
м. Київ

Там, де мов струна, бринить потік,
Там, де ніжно пахне черемшина,
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Козацькі фестивалі

«Обіймись, Україно!», –

закликає вас рідная мати
22 січня 2015 року в Будинку офіцерів Міністерства оборони
України під патронатом та за підтримки голови Печерської в м. Києві
райдержадміністрації Сергія Мартинчука, за участі мистецького проекту
«Україна є, Україна буде!» відбувся Всеукраїнський фестиваль мистецтв
«Обіймись, Україно!», присвячений 96-й річниці Соборності України.
В проведенні фестивалю взяли активну участь Міністерство оборони
України, Міністерство культури України, співробітники Будинку офіцерів
ЗСУ, Національна Рада жінок України, Асоціація «Рада земляцтв
областей та регіонів України», представники ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», Київський міський центр сім’ї «Родинний дім», столичний
Коледж культури і мистецтв, ВГО «Поступ жінок-мироносиць».

Гала-концерт суспільно-мистецького проекту «Обіймись, Україно!»
відкриває автор Олександр Карпенко

Сцена Будинку офіцерів
зустріла глядачів фестивалю
барвистими хустками з колекції
видатної українки Людмили
Грабовенко «Мамина хустка
єднає Україну». Символічно,
немов казкові птахи злітали
мальовничі хустки, створюючи
атмосферу єдиної української
родини. Фестивальна програма
традиційно відкрилася піснею
«Обіймись, Україно!», авторами
якої є Олександр Карпенко
та Леонід Попернацький. ЇЇ
виконав заслужений артист
України Василь Сас разом
із Академічним заслуженим
ансамблем пісні і танцю ЗСУ,
художній керівник та головний
диригент — заслужений діяч
мистецтв України, полковник
Дмитро Антонюк.
Концертну програму
урочисто відкрили☻голова
Печерської райадміністрації
Сергій Мартинчук, заступник Міністра оборони
Ук р а ї н и П е т р о М е х е д ,
автор проекту фестивалю
«Обіймись, Україно!», поетпісняр Олександр Карпенко,
начальник управління у справах сім’ї молоді та спорту
департаменту освіти і науки
молоді та спорту Київської
держадміністрації Олексій
Тр о ф и м о в , Ге н е р а л ь н и й
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директор ДП «Укрпошта» Ігор
Ткачук, голова ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» Анатолій

Під час заходу відбулася
знакова подія: почесні
гості погасили нову марку,
яку ДП «Укрпошта» випустило спеціально до Дня
Соборності. Погашені марки
урочисто передали до музею
«Укрпошти».
Перед заключним концертом
фестивалю Голова Печерської
райдержадміністрації
Сергій Мартинчук нагородив Почесними грамотами
автора проекту «Обіймись,
Ук р а ї н о ! » О л е к с а н д р а
Карпенка, голову оргкомітету
Оксану Карпенко, директора
Будинку офіцерів Євгена
Блискуна, члена оргкомітету
Ольгу Белевій, композитора
Леоніда Попернацького та
поетесу, берегиню УРК Зою
Ружин.

Заступник головного отамана Київського обласного товариства
УРК Петро Красноштан, Гетьман УРК Анатолій Шевченко, головний отаман Київського обласного товариства УРК Віктор Книшев,
автор проекту «Обіймись, Україно!» Олександр Карпенко

прочитавши уривок із поеми
Тараса Шевченка «Холодний
яр». Бурхливими оплесками
дякували слухачі видатному
майстру, патріарху вітчизняної
сцени. Високодуховне
Кобзареве слово підтримала
капела бандуристів Вищої
школи кобзарського мистецтва
з села Стрітівка. Молоді
кобзарі виконали пісню на
вірш Т. Г. Шевченка «Думи
мої».
Струнка мов берізка,
велична і вродлива, немов
сама Україна, ведуча фестивалю, заслужена артистка
України Оксана Антонюк
вдало керувала виступами
мистецьких колективів,
які вражали своїм високим
професіоналізмом та красою
виконання. Особливо варто

Виступає Академічний заслужений ансамбль пісні і танцю ЗСУ, художній керівник і головний диригент
Дмитро Антонюк

Шевченко, автор мистецького
проекту «Україна є, Україна
буде!», керівник «Мистецького
спецназу», поетеса Зоя Ружин.

Програму фестивалю
феєрично розпочав Народний
артист України, Герой України
Анатолій Паламаренко,

відзначити костюми учасників,
що веселковими барвами,
багатоголосим звучанням
кольорів, що променіли з

автентичних зразків святкового національного
вбрання природно доповнювали виступи. Урочисто,
натхненно прозвучала пісня
«Україна є, Україна буде!»
на слова З. Ружин і музику
Р. Демчишина у виконанні
Ганни Солоничної. З цією
піснею співачка неодноразово виступала на Майдані під
час революційних подій, саме
нею розпочинаються творчі
зустрічі з воїнами-захисниками
Вітчизни учасників
«Мистецького спецназу».
Один за одним линули
виступи учасників, кожен з
яких численні глядачі ознаменовували щедрими, бурхливими оплесками. Серед
них ансамбль «Роксолана»
та гурт «Будьмо!» Коледжу
культури і мистецтв, художні
керівники — заслужені
артисти України Людмила
Придіус та Микола Голючек;
тріо бандуристок «Веселка»
дитячої музичної школи
№ 28 Печерського району
м. Києва. Нікого не залишила байдужим вокальнохореографічна композиція
«Безсмертя» у виконанні
Академічного заслуженого
ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Саме після неї присутні в
залі, стоячи, вшановували
хвилиною мовчання світлу,
незабутню пам’ять героїв
Батьківщини, які віддавали і
віддають своє життя за волю
та незалежність нашої ненькиУкраїни. В унісон темі героїзму
натхненно прозвучала пісня
«Ніхто, крім нас» у виконанні
талановитого співака Олексія
Шпортька…
У виконанні Академічного
заслуженого ансамблю пісні і
танцю ЗСУ прозвучала пісня
«Материнський оберіг», авторами якої є Дмитро Антонюк
та берегиня УРК Зоя Ружин.
В день Соборності України
цей видатний колектив став
серцевиною всієї програми

Там мені кохана Батьківщина
Ллє у серце калиновий сік.
І. Калиниченко

фестивалю. Злагодженість та
високий професійний вишкіл
вражали довершеністю його
творчого здобутку.

району, Народного фольклорного козацького ансамблю «Горлиця» — Тарасівка
Києво‑Святошинського

Урочисте погашення марки, присвяченої соборності України

Самобутньо звучали пісенні
твори у виконанні народного фольклорного ансамблю «Свашечки» з села
Вишневе Драбівського району
Черкаської області і яким керує
невтомна подвижниця Ольга
Компанець. Немов квітник,
сяяв сонячною, українською
красою Зразковий театр пісні
«Ладоньки» під керівництвом
видатної українки Світлани
Садовенко. Саме любов її
серця променіла в той день
у виступах її чарівних, юних
вихованців. Переповнена
глядацька зала з милуванням
слідкувала за їх виступом.
В той незабутній вечір зі
сцени линули пісні одна
краща від іншої: Віталій
Тр о п і н і н в и к о н а в п і с н ю
«Я — України син», варіації на
теми козацьких пісень представив ансамбль «Липовий
цвіт» із села Липовий Скиток
Васильківського району, що
на Київщині, «Легіньську
гуцульську коляду» чудово
виконали учасники
науково‑просвітницького
товариства «ПросвітаСвітовид» м. ІваноФранківська (голова товариства — Олег Полівчак),
побажавши усіляких гараздів,
миру та злагоди усім присутнім.
У яскравому мистецькому
вінку розквітали пісенні
твори ансамблю «Козацькі
джерела» Васильківського
району (керівник —
Олександр Сніжко), ансамб л ю « Го р л и ц я » з с е л а
Слобода Кагарлицького
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пісня» на слова Олександра
Карпенка й музику Леоніда
Попернацького від Народного
артиста України Олександра
Василенка. Натхненно
пролунала пісня «Брате!»
заспівана володарем Гранпрі міжнародного конкурсу
«Сузір’я Відня» Ярославом
Квашєю. Життєстверджуюче
й переможно прогримів в залі
«Козацький марш» у виконанні
народного аматорського духового оркестру «Енергія» з м.
Житомира під керівництвом
козака реєстровця Юрія
Вербилюка, а чарівна, талановита солістка Наталя Губарєва
своїм чистим дзвінким голосом додала його виступу ще й
ліричних ноток.
В заключній частині фестивалю всі учасники концерту
заспівали пісню, що вже давно
стала незамінним його симво-

Вокально-хореографічна композиція «Безсмертя»

є, Україна буде!» Зої Ружин
від народних колективів
вручили коровай, який пані

На сцені капела бандуристів Вищої школи кобзарського мистецтва с. Стрітівка Кагарлицького району
Київської області

району (керівник Любов
Рачинська), хору «Заграва»
Українського Реєстрового
Козацтва ім. Івана Виговського,
з Івано-Франківської
області (керівник Микола
Гуменяк). Вишукані костюми
та злагодженість виконання
при карпатців передавали
глядачам самобутній колорит цього самобутнього
краю. Неповторно і пестливо звучала «Материнська

Український коровай співорганізаторам художнього дійства –
Олександру Карпенку і Зої Ружин
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лом — «Обіймись, Україно!»,
розцвічену яскравим тембром
соліста — Народного артис т а Ук р а ї н и О л е к с а н д р а
Василенко.
По завершенню концертної
програми відбулося вручення
заслужених відзнак фестивалю
його учасникам. Бурхливими,
одностайними оплесками дякували головному
режисерові-постановнику
фестивалю, заслуженому
діячеві культури, директору
коледжу культури і мистецтв
Василю Романчишину, який
доклав чимало зусиль та
професійного досвіду, щоб
концертна програма залишила у глядачів найкращі
спомини.
Кошик з чудовими
барвистими квітами учасникам заходу — від голови
Печерської в м. Києві
райдержадміністрації; від
Національної Ради жінок
Ук р а ї н и , з н а н а п о д в и ж ниця та ініціатор багатьох
вагомих заходів на теренах
України Людмила ПорохнякГановська вручила запашний
красень-коровай незмінному
керівнику проекту «Обіймись
Ук р а ї н о » , п о е т у - п і с н я р у
О л е к с а н д р у К а р п е н к у.
Керівнику проекту «Україна

думку підтримали жінкимироносиці: Люмила
П о р о х н я к - Га н о в с ь к а ,
Людмила Какауліна, Юлія
Бесараб, Світлана Тверда,
представники Українського
Реєстрового Козацтва
О л е к с а н д р Га в р и л ю к ,
Василь Вовченко, Микола
К р а в е ц ь , О л е г Га н ж а т а
г о л о в а В ГО « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» Гетьман
УРК Анатолій Шевченко.
Всі вони були одностайні в
тому, що фестиваль наповнив національною енергетикою єдності та непоборності,
державотворчим духом як
учасників, так і глядачів заходу.
Упевнена, що маючи такий
талановитий і звитяжний
народ, «Україна є, Україна
буде! На віки вічні!»
Інформаційними спонсорами фестивалю «Обіймись,
Україно!» виступили газети
«День», «Україна козацька»
та «Справи сімейні»,
радіокомпанії «Голос Києва»
та Радіо-Київ — 98 ФМ, телеканал Європейської столиці
ТК «Київ».
Від імені оргкомітету хочу
висловити сердечну вдячність
всім, хто посприяв проведенню фестивалю «Обіймись

Чарівні українські мелодії дарував глядачам ансамбль «Горлиця»

Зоя розділила між усіма учасниками фестивалю на ознаку
того, що вісі учасники проекту
вже стали єдиним родинним
колом.
Насамкінець весь зал могутньо і одностайно скандував:
«Слава Україні! Героям слава!»
За словами директора
Київського міського центру
сім’ї «Родинний дім» Галини
Козлової, фестиваль пройшов на найвищому рівні! Її

Україно!» та взяв участь в
його грандіозній концертній
програмі.
Зоя РУЖИН,
Заслужений працівник
культури України,
керівник мистецького проекту
«Україна є, Україна буде!»,
Посол миру,
генерал-майор УРК
м. Київ
Фото Антона Бобиря

Біблія – книга вічна, тому що вона – книга Божа.
У Біблії міститься Істина.
Патріарх Філарет
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. Початок у №№ 5-24
за 2013 рік
та №№1-24 за 2014 рік)
ГЛАВА 9.

АВТОР СВЯЩЕННЫХ КНИГ
9.1 Таблица Библии
Библия – вечная книга, написанная
для всех земных цивилизаций, начиная
с того времени, когда на Земле появился
совершенный человек, и заканчивая
тем временем, когда современная цивилизация завершит свой путь на нашей
голубой планете Земля. Заложенные в
ней постулаты были понятны человеку,
который жил на Земле 7 тысяч лет назад,
понятны они и современному человеку.
Но есть одно замечание – современный человек должен увидеть в Библии
информацию, которую не видели наши
родители и прародители. Современный
человек имеет возможность использовать для этого свои знания в области
информатики, физики, телекоммуникаций, экономики, политики и т.п.
По своей структуре Библия разделена
на 2 основные части: Ветхий Завет и
Новый Завет. Книги Ветхого Завета
были написаны сорока пророками.
В них были описаны законы Ветхого
Завета. В сравнении с современными,
эти законы были жестокими и построенными на грубой силе и страхе. Люди
должны были под страхом смерти
неукоснительно выполнять эти законы.
Это связано с тем, что они еще не имели
достаточного уровня духовности и
нравственности. Основные законы
Старого Мира: око за око, зуб за зуб,
кровь за кровь, смерть за смерть. Эти
законы существовали на протяжении
пяти тысяч лет.
Но к концу пятого тысячелетия своего
существования человек постепенно
превратился в более духовное, нравственное и любящее существо. Человек
пришел к выводу, что данные Богом
законы он должен выполнять не потому,
что будет наказан, а потому, что этого
требуют его духовно-нравственные
принципы. Поэтому для новой цивилизации должны были быть разработаны
новые законы. Если бы Ветхий Завет
был без недостатков, то не возникла бы
необходимость в Новом Завете. «Ибо,
если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы нужды искать
места другому» (Евр. 8, 7).
Но кто-то должен был эти законы
людям передать, эту миссию Бог поручил Своему Сыну. Со дня рождения
Иисуса Христа началась Новая Эра в
жизни человечества на Земле. Новые
законы, которые Сын Божий передал людям, уже были построены не на
страхе, а на любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3, 16).
Через весь Ветхий Завет красной
нитью проходит информация о необходимости прихода на Землю Сына
Божьего, о Его жизни, смерти и воскресении. В Новом Завете эта информация
подтверждена. Библия состоит из исторических книг, поэтических книг, книг
законов и книг пророков.
От первых стихов Ветхого Завета и
до последних стихов Нового Завета,
прослеживается основная цель именно
такого построения структуры Библии.
Информация из Библии и Корана
должна помочь человеческой цивилизации совершенствоваться до уровня
понимания созданных Творцом косми-

ческих законов, которые базируются
на принципах любви. В Ветхом Завете
Автор книги передает людям информацию о возможности существования
такой цивилизации. Но для создания
такой цивилизации людям должно было
прийти осознание, что для этого необходима жертва. Люди Ветхого Завета
находились в полной власти дьявола,
поэтому кого-то нужно было отдать
дьяволу в жертву за грехи всех людей.
Как мы знаем, в качестве такой
жертвы Богом был избран Его Сын. Для
того чтобы люди смогли постичь своим
умом величие этой жертвы, Господь
ознакомил людей с алгоритмом, в соответствии с которым возможно получить

Ветхого Завета. Однако все протестантские церкви полностью принимают весь
новозаветный канон. В то же время
некоторые старые ортодоксальные
церкви (Коптская, Эфиопская, церковь
Эритреи и др.), имеют еще и дополнительные тексты в Новом Завете.
Записывание библейских текстов
продолжалось свыше двух тысяч лет
и закончилось со смертью последнего апостола Старого Света Иоанна
Богослова. Создание текста Библии
и его последующее сохранение имеет
свою долгую и сложную историю,
которую можно рассматривать с точки
зрения языка, алфавита, рукописей и
первых переводов.

Давні святі письмена у сувої. Біблія

прощение. В жизнь людей была введена
сначала бескровная жертва, а потом
кровная. Люди должны были осознать,
что за все подарки в этом мире надо
платить, как и за все свои нехорошие
поступки и зло по отношению к другим
людям.
Бог готовил сознание людей к определению цены этой жертвы пять тысяч
лет. Люди Ветхого Завета, приносившие
в жертву за свои грехи домашний скот,
животных на продолжении пяти тысяч
лет, уже были готовы постичь разумом
жертву Сына Божьего. Он отдал Свое
тело как жертву за грехи всех людей.
Поэтому ценность Ветхого Завета
состоит в том, чтобы информация, переданная людям, могла подготовить их
сознание к жертве. Законы, описанные в
Ветхом Завете, имели высокую ценность
только в начале земной цивилизации,
т.е. до нашей эры, но чем больше цивилизация приближалась к нашей эре, тем
больше эти законы не соответствовали
действительности.
В Новом Завете реализовались Законы
Ветхого Завета. Человек уже осознал,
что ему не нужно нарушать законы не
из страха перед наказанием, а потому,
что это не позволяют духовно-нравственные законы его сердца. Совесть
человека всегда показывает нашему
сознанию ответственность за нарушение
этих законов. Напомним определение
термина «совесть».
Совесть – это система,
которая устанавливает уровень выполнения духовно-нравственных законов
человеком.
Полный библейский канон принят
только ортодоксальными церквями (католиками, православными,
коптами, приверженцами Армяногригорианской церкви, Ассирийской
Церкви Востока и др.). Протестанты не
признают второканонические книги

Язык. Ветхий Завет сначала (в основном) был написан на древнем еврейском
языке. Во время переселения евреев в
Вавилонию в обиход вошел новый язык
– арамейский, а еврейский язык вышел
из устного употребления и превратился в
книжный, литургический. Со временем,
в употребление вошел греческий язык,
на этом языке были написаны некоторые книги Ветхого Завета (Премудрость
Соломона и 2 Маккавейская) и практически весь Новый Завет.
Письменность. Первоначальная
еврейская система письма по происхождению была финикийской. В XIII
в. до Р.Х. она была уже достаточно
совершенной, и евреи пользовались ею
вплоть до Вавилонского переселения.
Потом стал использоваться арамейский алфавит, который, по-видимому,
происходил от синайского алфавита.
Это так называемое квадратное письмо.
Этот алфавит имеет 22 согласных
знака. Только в VI – VIII вв. еврейские
традиционалисты (масореты, от ивр.
«масор » – традиция) разработали 10
знаков для записи гласных и переписали
библейский текст в соответствии с этой
новой системой письма с ее специальными правилами, что позволило
очистить текст Библии от ошибок. Этот
текст получил название масоретского.
У книгах первоначальной греческой
записи и в александрийском переводе Семидесяти был использован
греческий алфавит того времени,
который соответствовал употреблявшемуся тогда языку (койн в Новом
Завете). Латинский алфавит для
первоначальной записи священных
книг, по-видимому, не использовался.
Рукописи. До сих пор не найдены
аутентичные тексты. До нас дошли
лишь позднейшие списки, наглядно
демонстрирующие все недостатки
записывания вручную. Древнейшие

рукописи едва достигают VIII в. от Р.Х.
(Масоретский текст). Лишь недавно в
пещерах Кумрана (в Палестине) были
найдены еще более древние рукописи
Библии – т.н. «Свитки Мертвого моря».
Некоторые из них дошли до нас целиком, другие – частично (фрагменты).
Для реконструкции библейских
текстов заслуживают внимания
такие древние переводы: арамейский
(Таргумим), греческий (Семидесяти),
сирийский (Пешита) и латинский
(Вульгата). Для русского и украинского
переводов важны также старославянские
рукописи восточно-южно-славянского
происхождения.
Сегодня больше всего имеется рукописей книг Нового Завета (они, кстати,
являются наиболее близкими к подлиннику) – сейчас их насчитывается свыше
4800. Многие из них пергаментные – ІV
в. Найдено и несколько папирусных
фрагментов ІІІ в., даже и ІІ в., то есть
относящихся ко времени приблизительно 100 лет по смерти авторов. При
этом древнейшие рукописи древней
литературы отстоят по времени от своих
подлинников на несколько сотен, а то и
более чем на тысячу лет.
Редакции. Одновременное изготовление большого количества
тождественных экземпляров библейского текста стало возможным только с
появлением печатного станка (в Европе
– лишь с ХV в.). Поэтому, когда речь
идет о рукописных списках, сегодня
в нашем распоряжении нет и двух
относительно равных по длине текстов
Священного Писания, которые были
бы полностью тождественны. Правда,
различия в них скорее формальные,
буквальные, редко – существенные.
Все они сугубо текстового характера, и
поэтому ни одно из них не представляет
угрозы для самой веры. Как правило, это
перестановка букв, их пропуск, повторение нескольких букв, слов или целых
предложений, вставка в текст примечаний формального или поясняющего
характера. Исследуя эти различия,
ученые-библеисты установили даже
некоторые рукописные родословные,
назвав их редакциями текста.
Критические тексты. Сопоставление
различных рукописных редакций
библейских текстов помогает реконструировать подлинник. Тексты,
образовавшиеся в результате такого
научного сопоставления, называются
критическими, а их издания –
критическими изданиями. Такими
изданиями сегодня, как правило, пользуются при переводе Библии на живые
языки. Соревнования за критический
текст имеют своим происхождением
еще времена ручного переписывания
Библии, однако тогда лишь некоторые из них могли быть успешными. С
углублением библейских штудий в
новейшие времена в этой области были
достигнуты гигантские успехи.
Древние переводы библейских
текстов имеют большое значение
при определении подлинника. Эти
переводы появлялись под влиянием
различных социальных и историкокультурных потребностей, в частности
потребности в развитии языка внутри
определенного народа и в распространении Священного Писания среди разных
народов. Эти причины актуальны и в
наши дни.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Не ридать, а здобувать!
Хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі!
І. Франко
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Герої не вмирають

НЕЗНАНІ ВОЯКИ
Василь Білас (17.09.1911 – 23.12.1932)

ЗАСУДЖЕНИМ
Присвячується
В. Біласу та Д. Данилишину
Як ми можемо жити,
сміятись і дихати?
Як могли ми чекати –
не битись, а спать
В ніч, коли у в’язниці
спокійно і тихо
Ви збиралися вмерти –
у шість двадцять п’ять.
І, коли приволікся
заплаканий ранок,
Вас покликала смерть
у похмурій імлі.
А тепер наші душі
і топчуть і ранять
Ваші кроки останні
по зимній землі.
А тепер в кожнім
серці пожежу пригаслу.
Розпалили ви знову,
спаливши життя.
І, мов гімн урочистий,
мов визвольне гасло,
Є для нас двох імен
нерозривне злиття.
Над могилою вашою тиша і спокій,
Та по рідному краю – зловіщі вогні.
І піти по слідах
ваших скошених кроків
Рвучко тягнуться сотні
окрилених ніг.
Олена Теліга

Василь і Дмитро були майже однолітки,
Василеві виповнилось 21, а його дядькові
по матері — Дмитрові — 24 роки. Обидва,
по закінченні народної школи, почали
працювати. Василь — продавцем у
крамниці, а Дмитро — у шевця. Ще замолоду хлопці стали членами УВо-ОУН,
де належали до бойового відділу.
Одержавши наказ, вони покидали свою
працю, їхали виконувати завдання і знову
поверталися до своїх щоденних занять у
Трускавці, де проживали.
У листопаді 1932 року бойовики
виконували чергове завдання у місті
Городок. Відбувся бій. Були жертви з
обох сторін.
Після невдалої операції Василь Білас
і Дмитро Данилишин хотіли повернутися додому залізницею, однак
польська поліція на станції намагалась їх схопити. У перестрілці один із
поліцейських був поранений, другий —
загинув, що потім й стало підставою
для смертельного вироку героям.
Василь і Дмитро пішки попрямували
до Дністра.
Вранці вони зайшли до одного
сільського господаря. Помилися,
почистили одяг, поснідали, заплатили
за гостину й пішли далі. Та польська
поліція оголосила, що шукає злочинців,
які пограбували український кооператив. Обурені селяни кинулися доганяти
“грабіжників”.
Біля села Веринь на хлопців накинувся натовп селян і почав їх бити.
Священик намагався зупинити людей.
Коли з’явилася польська поліція,
хлопці, підтримуючи один одного,
обнявшись стали на горбку біля хреста
при дорозі. І Дмитро Данилишин сказав
до селян: “Ми є члени Української
Військової Організації. Ми за Україну
гинемо! Якщо ви так далі будете робити,
то України не побачите!” Селяни впали
на коліна немов перед святим образом.
Зрозумівши безвихідне становище,
Василь просив Дмитра застрелити його
і себе, але Дмитро відповів: “Вони самі
покінчать з нами!” Він не помилився.
Поліція закувала їх в кайдани, важко
побила й перевезла до Львова.
Суд почався 17 грудня 1932 року.
Дмитро Данилишин увесь час мовчав і
ні у чому не признавався. Промовив він
лише тричі: раз, щоб врятувати Василя,
стверджуючи, що на станції стріляв
тільки він, а не Василь; другий раз,
коли польський суд хотів поширити
їх провину, а третій раз, коли свідок
отець Індій повторив слова Дмитра:

Дмитро Данилишин
(02.04.1907 – 23.12.1932)

Щороку в селі Добряни селяни вшановуюють пам’ять В. Біласа та Д. Данилишина.
Чоловіки одягають отакі вишиванки.
Відшила зразок Л. Огнева

«Ми за Україну гинемо!», тоді сильний
і мужній Дмитро заплакав і пояснив
суддям: «Не думайте, що я за себе
плачу! Я знаю, що мене жде. Я був і є на
все приготований. Тільки жалую, що не
зможу дальше працювати для Неньки
України».
Це говорила молода людина, яка на
порозі життя має віддати його в жертву
для ідеї!

були змушені вбивати противників.
Відповідні постанови містяться в
міжнародних договорах і бережені
міжнародним правом.
А тут у процесі перед польським
наглим судом у Львові засуджено
двох юнаків, Данилишина і Біласа, на
кару смерті через повішення і присуд
виконано, коли президент Польщі не
покористався правом помилування.»
Жоден із тодішніх політичних
процесів, не викликав такого
зацікавлення серед українців всього
світу, як процес проти Данилишина
і Біласа… До цього у жодному
політичному процесі не було виконано
вироку зі смертним присудом.
У час страти били дзвони всіх
греко-католицьких церков міста
Львова. Відправлялися панахиди в
церквах Галичини, Чехословаччини,
Німеччини та української діаспори за
океаном.
Через півгодини після екзекуції
поліція таємно поховала тіла засуджених на Янівському цвинтарі у Львові.
Навіть рідня загиблих не могла бути
на тих похоронах.

Судовий процес Бiласа i Данилишина

Пам’ятник Василю Біласу та Дмитру Данилишину в Трускавці

Підсудних боронили шість
українських адвокатів. Це були відомі
на теренах Галичини оборонці.
Олександр Марітчак — адвокат
Василя Біласа у своїх спогадах про
суд писав: «Всі оборонці прийняли
одну лінію оборони, а саме: підсудні
діяли як члени військової організації
і незалежно від того, чи це була
підпільна, чи так звана легальна
організація, її члени підлягали
військовій дисципліні… Підсудні були
зобов’язані присягою виконати наказ
і тому слід їх трактувати не як звичайних злочинців, але як військовиків. В
ніякій збройній сутичці не карається
смертю військовиків чи полонених, які, виконуючи наказ, часто

Смерть Біласа і Данилишина
потрясла населення західноукраїнських земель і прихилила
його на бік Організації Українських
Націоналістів, яка боролася за визволення країни. Її ідеї стали ідеями
широких мас.
Про Біласа і Данилишина творилися
легенди, складалися пісні. Їх вшанували своїми поезіями Олег Ольжич,
Олена Теліга. До сьогодні палає почуття
пошани й подиву до героїв української
національної революції, які віддали
своє життя за волю України.
Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького обласного
Союзу українок

Отче наш, скажи нам, чи не досить наших воскресінь і помирань?
Україна на колінах просить – перед нами і за нами стань!
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Майдан із середини
Майдан, це, власне, Майда н
Незале жності — центральна площа
Києва. Розташована між Хрещатиком,
в у л и ц я м и Б о р и с а Гр і н ч е н к а ,
Софіївською, Малою Житомирською,
Михайлівською, Костьольною,
Інститутською, Архітектора
Городецького та провулком Тараса
Шевченка.

Дива майдану
Скажений струс суспільства у
вигляді протистояння величезної маси
людей породив і вилив величезної
кількості енергії у простір, що могло
(чи ще може) позначитися природними катаклізмами. На сьогодні це
вилилося в у декілька див, які, на
мою думку, не могли статися за інших
обставин.

Відверто про наболіле

Диво четверте. Не дивлячись
на багаторічне протистояння, яке
часто доходило до травм і каліцтв,
об’єдналися практично фанати усіх
футбольних клубів України. Незалежно
від регіону і команди за яку вболівали
«ультрас», вони виступили на захист
мирних людей і українського прапора
по всій Україні. Такого ще не було
ніде в світі з часів появи «ультрас» як
поняття соціального прошарку.

Майдан. Рік по тому
(Спогади у вигляді коротких нарисів)

В Україні у різні часи «майданом»
називали як площі, так і будь-яке
скупчення людей на території того чи
іншого населеного пункту, які хочуть
висловити свою думку і яких не чують
в інший спосіб.
Майдан 2013-го та 2014-го років
став епохальним переломом в новітній
історії українського суспільства. На
жаль у державників не вистачило
ані розуму, ані хисту, щоб шляхом
переговорів розрядити ситуацію і не
доводити до кровопролиття.
Студентство, як найактивніша
частина будь-якого суспільства,
виявило свою незгоду з рішеннями
діючої влади. Силовий розгін малесенького майдану переріс у масове
протистояння свідомого громадянського суспільства з могутньою
каральною машиною недолугої влади.
Чим довше стояв майдан, тим більше
загострювалось протистояння. І те,
що сталося 18,19 і 20 лютого показало всьому світу справжнє обличчя
керівництва держави. Завдяки
подвигу патріотів зі всієї України, ми
маємо унікальну можливість побудувати державу сучасну, державу
демократичну, державу козацьку. Щоб
козацький хрест не просто був основою емблем силових структур, а став
справжнім символом цілої України.
Склад майдану
Не дивлячись на брехливі заяви
деяких можновладців про те, що
майдан складається з екстремістів із
трьох західних областей, на майдан
приїхали нормальні люди зі всієї
України. Справді, найбільш чисельними були групи зі Львівської,
Івано-Франківської та Тернопільської
областей. Разом з ними були «десанти»
з Донецька, Харкова, Луганська,
Сум, а також Миколаєва, Херсона,
Одеси, Ялти, Сімферополя, Ужгорода,
Полтави, Черкас та інших великих і
маленьких міст, селищ і хуторів.

Диво перше. Із десятків тисяч
номінальних козаків в Україні,
на Майдані виявились декілька
сотень — справжніх. І за духом і за
переконаннями вони були справжніми
козаками. Кожен із них, не жаліючи,
віддавав своє життя за краще майбутнє
своїх родин, не вимагаючи нічого
натомість. Козацтво в Україні живе!
Диво друге. Після перших бойових
зіткнень, коли протистояння набувало
ознак військових сутичок, між протестувальниками і військовими стали
священики і ченці. Поки вони були в
буферній зоні і читали молитви, протистояння припинилося. І це тривало
декілька годин.

П р о й ш о в р і к М а й д а н у. Щ о
змінилося в суспільстві? Що змінилося
всередині різних соціальних груп?
Що змінилося в головах людей, які
були на Майдані, які зараз на війні, і
у тих хто співчуває й допомагає в міру
своїх можливостей? Що змінилося
в головах держслужбовців різних
рівнів? ЩО?..
Перший вихід на майдан
Середина грудня 2013 року. Мітингарі
стоять з кінця листопада вдень і щоночі.
Вночі їх трохи менше, але все таки є.
Найбільше людей збирається вранці та
після обіду. Ближче до вечора, пройти
через натовп майданівців стає дедалі
важче.

Диво трете. Після багатьох століть
задзвонили дзвони Михайлівського
Золотоверхого монастиря. Молоді
науковці-богослови з благословення
намісника святої обителі били у дзвони
три години поспіль, порвавши при
цьому чотири троси. Навколо дзвіниці
стояли жінки на колінах і молили
Господа про захист.

Після першого звірячого розгону
М а й д а н у, з а м і с т ь о ч і к у в а н о г о
звільнення території, влада отримала
додатково 40–50 тисяч киян, що не
побоялися вийти на захист студентів.
Відчувається якась напруга у
повітрі, але обличчя людей усміхнені,
зі сцени лунає музика, ніби все
добре…
Трапляються поодинокі зіткнення
прихильників і противників Майдану,
активно працює авто майдан, щодня
відбувається пікетування будинків
та установ можновладців. Тривають
переговори влади та уряду, депутатів.
Незрозумілі 15 млрд. допомоги із
Росії… Але це десь там, десь далеко…
На самому майдані вже більш-менш
організовано працює самооборона,
є організація і самоорганізація.
Формуються нові сотні та поповнюються існуючі. З’являється поняття
«правий сектор» замість незрозумілих
правих сил, УНА-УНСО, «Тризуба»
та менш відомих радикалів. Дає про
себе знати «Спільна справа» — єдина
організація з саме жовто-блакитним
прапором. Частішають народні Віча.
На них нібито щось вирішується і
приймається, але воно далеке від
виконання.
Ялинка, так і не стала зеленою,
перестала бути «йолкою», і стала
символом і рекламним щитом
революції.

Майдан барикадується
Скоро новий рік. Опозиція просить
затихнути людей на період різдвяних
свят. Хтось їде додому, але Майдан
живе. Свята проходять як зазвичай:
із напоями, наїдками, веселощами
та розвагами. Новорічний телевізор
майже заплювали. Владу за владу ніхто
вже не вважає. Країна зустрічає Новий
рік як останній.
Свята минули дуже швидко. Прийшов
січень. Вдалося трохи попрацювати.
В середині січня, не дивлячись на
погіршення погодних умов, протистояння наростає. Віча, на жаль, нічого не
приносять. Проте багато що змінилось
після 16 січня, коли розтанули останні
ілюзії на мирне урегулювання. З’явився
антимайдан та озвірілі, так звані,
«тітушки». Влада контролює тільки ту
територію, де є великі групи міліції чи
«Беркута». Абсолютний беспрєдєл там,
де з’являються банди тітушок.
Майдан барикадується. Намагаємося
створити захисний периметр. На
цей час захопили приміщення
державних структур на Хрещатику.
У них розміщується значна частина
протестувальників.
Крім денної сторожі є необхідність
і в нічному патрулюванні. Після
опівночі «оживають» невідомі в формі
«Беркута», але без розпізнавальних
знаків. З’являються тітушки-баби —
особи жіночої статі невідомого віку
і роду занять, які намагаються при
15-ти градусному морозі підмітати сніг
віниками біля барикад.
Нічне чергування
Якщо вдень на сонечку — 8, то до
вечора стало — 15, а вночі –18 морозу.
Хрещатик між Городецького і
Прорізною… Металева діжка, дрова,
вогонь. Перед чергуванням був насичений день. Облаштування барикади,
заготовка харчів для сотні та інше.
Ніч очікується важка. Вітер такий,
що сльозу з ока вибиває і десь на щоці
вона і замерзає. Коло діжки з вогнем
нас троє. Періодично підходять ще
хлопці і дядьки. Хтось із анекдотом,
хтось із салом, а хтось із чверткою.
На такому морозі та ще й з вітром
горілки не хочеться зовсім. Чому?
Не зрозуміло. Завжди у мирний час
була в радість… За три години вітер
трохи вщухає і сніг уже не просто
ріже відкрите обличчя, а дає трохи
помилуватися собою. За кілька метрів
від нас намети. Там трошки тепліше.
Хлопці сплять на палетах, вкритих
матрацами та ковдрами. У наметах
ті, хто не захотів чи не зміг ночувати
в адміністративних будівлях. Наші
з гарячими напоями запізнюються.
Як стало відомо на ранок, затримали
машину з головним кухарем, який
підвозив чай і консерви на кухню:
довго питали куди везе. Прийшли
сусіди, принесли термос із гарячою
кавою. Висьорбали його дуже швидко.
Кава не дуже смачна і без цукру,
але гаряча. Глибока ніч. Київ спить.

Хочем жити вольною сім’єю, чути в серці людяності щем.
Оточи нас мудрістю Своєю, а як треба – захисти мечем!
Д. Павличко
Світяться поодинокі вікна житлових та
адміністративних будинків. Нас знову
залишилось троє. Асфальт прогрівся
на півтора метри навколо діжки. За
розмовами про політиків, історію та
дівчат минає ніч. До самого ранку
нічого не сталося. Близько половини
шостої ранку прокидається Майдан.
Носять дрова до наметів, відновлюють
тенти та покриття столів, де роздають
їжу. Потихеньку прокидається і весь
Київ…
Барикада
Ук р і п л ю є м о с т а р у б а р и к а д у.
Нарощуємо висоту та товщину.
З’явились нові рецепти «коктейлів»
для захисників барикад. Сміємося
що доводиться використовувати
зброю пролетаріату проти нащадків
самих пролетарів. Дійшли відомості
про перші смерті на Майдані і до
нас. Злість на недолугих очільників
за бездіяльність. Не можете самі —
дайте зробити нам! Після крижаного
душу захворіли декілька хлопців.
Медицина не встигає. Декілька сутичок з ВВ-шниками та «Беркутом»
показали, що всі вони люди і вбити
можна їх так само як і нас. Більшість із
нас навчилась розрізняти «срочників»
із ВВ і нелюдів із «Беркуту». Солдатиків
навіть жалко. До «Беркута» — ні жалю,
ні пощади.
На моїх очах четверо молодих хлопців повалили здорового
«беркутівця» і дерли його одяг на
шмаття, і місили, доки він юшкою не
вмився. У когось із молодих і гарячих
з’явились перші трофеї: шоломи,
наколінники, дубинки. Декілька
невдалих штурмів нашої барикади
довели, у першу чергу нам самим, що
ми, навіть із камінням на щось здатні.
Хочеться зброї.
Кожну хвилину в голові йде боротьба
між хочеться і можна, між необхідністю
і законом, між історією славного
народу і недолугими нащадками
комуністичної імперії.
Коли тобі в обличчя дивиться
три-чотири автоматні стволи, дуже
хочеться вижити будь-якою ціною.
Нам протистоять загони добре
озброєних солдатів. Найжорстокіші —
«беркутівці». Найспритніші — «Альфа»
СБУ. Не знаю чи вистоїмо, якщо всі
вони підуть на нас з усіх сторін…

Геть регіоналів звідусіль!
До нас дійшла інформація про
Український дім. Половина сотні
хочуть вже йти штурмувати «беркутів».
Без зброї і загальної стратегії це самогубство. Почалися масові арешти.
Затримали родича одного з киян
за те, що він віз воду і дрова на
Майдан. Продовжуються локальні
штурми барикад. Багато поранених.
Розвертаємо другий медпункт. Котрий
день горять шини на двох барикадах.
Палаючу резину важко залити водою.
І вітер нам у поміч — дме весь час в
один бік. Поранено нашого медика.
Допомагаємо переносити поранених
у медпункт.
Наш штаб розмістився у колишній
кав’ярні за домовленістю з її власниками. Родичі та знайомі кажуть, що я
непогано влаштувався. Випало багато
снігу. Збираємо його в мішки і будуємо з
них внутрішнє кільце барикад. Кажуть,
що підстрелили священика. Частина
сотні, що приїхала з Франківська,
побігли мститися стрілкам. Почалися
незрозумілі штурми «Беркута». Третій
раз наступають з різних сторін, б’ють
все і всіх та відступають назад. Знову
прославилась Четверта козацька сотня.
Крім козака, що голим, але гордим
стояв на морозі, зробили виставку
набоїв та засобів, якими користуються
«беркутівці». Піднялися Майдани
по всій країні. Починають гнати
регіоналів від усюди.
Переговори пішли за переговорами.
Сенсу — нуль. Нас знову заколисують
обіцянками.
Наші дівчата носили гарячий чай та
печиво з бутербродами солдатам ВВ.
Ми їх охороняли дорогою. Ближче
50 метрів нас не пустили. Солдатиків
жалко, вони попадуть першими…
«Беркут» їх використовує як живий
щит.
Затишшя. Трохи змінився графік. Два
дні на роботі, п’ять днів на Майдані, ніч
помитися-попрати і знову на Майдан.
Війна почалась…
Знову чергування, пікети та лайка з
тітушками. Пусті переговори. Тільки
б лідери опозиції нас не зрадили.
Теплішає. Барикади подекуди починають танути. Потрібно переробляти з
чогось міцнішого за кригу та сніг.
18 лютого. Чекаю документів у
дозвільній службі.
Була інформація,
що вночі стріляли.
З наших ніхто
не чув, може
провокація. Після
обіду страшна
звістка. Майдан
оточили практично
з усіх боків.
19 лютого. Війна
почалась… З ночі
вибухи, стрілянина.
Мирний похід під
Раду закінчився
побоїщем. З того
боку дробовики і
автомати, і набої
вже не резинові.
У нас бруківка та
коктейлі. Перші
смерті й перші
перемоги. Спалили
БТР. Страху більше
нема. З бронею
легше воювати —
не бачиш облич.
Загони міліції
вже ніхто не
ідентифікує. Треба
захищати барикаду
будь-якою ціною.
Величезні жертви.
Рахунок уже йде на
десятки. Найкращі
гинуть першими.
У сусідів є загиблі,
наша сотня
теж має втрати.
Серед помічників
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з’явилися жіночки
п е н с і й н о г о в і к у.
Подають каміння та
пляшки. Вигляд не
реальний. Хлопці
готові грудьми
кидатись на стволи
автоматів. Дай Боже
цей день пережити!..
20 лютого. Ніч була
напружена, майже
божевільна. Скільки
часу ми ще будемо
шукати тіла зниклих
товаришів, не знає
ніхто. Знайшли
нашого командира.
Після походу десь
пропав. Має поран е н н я в г о л о в у.
Добре що лижний
шолом був, куля
зрикошетила: кістка
й око — цілі. Каже,
що опритомнів в
операційній. Як
тільки заштопали,
одразу звідти втік.
Вчора два загони
СБУ спалили Будинок
профспілок. Разом
зі шпиталем і всіма
запасами там. Скільки
загинуло невідомо.
Прийшло поповнення. Приймаємо
та розподіляємо на
десятки. З Києва
студент, безробітний та власник магазину, офісні працівники та службовці.
Є ще з Вінниці, Білої Церкви та
з Умані. Швидко розподіляємо та
йдемо на відновлення внутрішньої
барикади в бік Європейської площі.
Не зрозуміла ситуація. Парадокс:
Росія доправила цілий літак набоїв,
якими нас розстрілювали, а ми
укріплюємо відділення «Сбербанку
Росії». Барикада росте дуже швидко.
За дві години майже 4,5 метрів. Київ
знову проснувся. На Майдані тисяч
на п’ятнадцять збільшилося людей. І
молодь і люди середнього та похилого
віку. Майдан прострілюється снайперами. Поки ми поновлювали барикаду,
мимо нас пронесли тіла трьох загиблих.
«Прокинься моя, Україно…»
Прокинулися українці по всій
Україні. Блокпости навколо Києва
виросли за одну ніч. Блокують під’їзд
тітушок в різних областях. Жах трохи
зменшився. Дуже багато молоді
прийшло на Майдан із бажанням
віддати своє життя за свої переконання та за своїх близьких. Доводиться
багатьох майже силоміць відправляти
додому. Боячись тітушок, чоловіки з
Києва приїздять з кухонними ножами,
гайковими ключами та монтировками. Після розміщення та вечері
виганяю всіх на вулицю для знайомства з «обстановкою», один з одним
та хто чим «дихає». Перша ніч після
поповнення. Вибігаємо по тривозі.
Хтось у нашому секторі ламає двері
у приватний магазин. Знаходимо
народного месника та передаємо
дисциплінарникам з самооборони. До
ранку позмінно чатуємо, щоб більше
не було подібних інцидентів.
Настала гаряча пора для регіоналів.
Тікають всі хто куди може. Бійці
нашої сотні виїздять на чергування і
до приватних садиб, і до міністерських
квартир, і навіть один раз охороняли та
прочісували Києво-Печерську Лавру.
Настоятель Лаври здав в оренду келії
та деякі підвали донецьким тітушкам.
Сам втік у невідомому напрямку, а
босота почала грабувати церкви та
монастирі. Коли наші хлопці підходили
до центрального входу, там нас уже
чекали кілька монахів. Ніч пройшла
тихо. Піймали двох босяків та передали в міліцію. Знову дивна ситуація:
Ми виконуємо роботу міліціонерів, а
вони бояться навіть з відділка вийти.

Люди в столиці самоорганізувалися.
З’явилися маленькі загони самооборони в усіх районах міста. Тітушок
ловлять або виганяють звідусіль. Навіть
від бандитського угрупування «Оплот»
нікого не залишилося.
Де радість і смуток злилися
Далі була рутина — чергування
біля сцени, Верховної Ради, маленькі
сутички зі свободівцями, патрулювання в місті та виїзди в передмістя.
Ще згадується футбол на льоду,
повернення Юлі, гараж «сімейства»,
всеукраїнський «ленінопад» та багато
іншого.
Громадська панахида за загиблими
на Майдані була найбільшою у моєму
житті. Квітами і свічками вкриті дві
площі та великі частини трьох вулиць.
Радість перемоги була розбавлена
смутком за загиблими.
Прийшов радісний і одночасно страшний березень. Ми відрубали голову
змії, яка впилась в тіло матері-України,
а північно-східний сусід підступно
посміхаючись, наніс удар у спину. Напад
на Крим та Херсонщину став жахливою
несподіванкою, в яку й досі не хочеться
вірити. Історія йде по спіралі. І знову,
як і колись, «дружня і братня» Росія
нападає на нас. Коли ми вже навчимося відрізняти друзів і ворогів?..
Історія Майдану потроху
закінчується, хоча ще довго матиме
відлуння в різних куточках. Патріоти,
з якими мені довелося зустрітися на
Майдані та пізніше на вишколах, були
з різних соціальних груп. Безробітний з
Луганщини та власник бутіка з Києва,
селянин зі Львівщини та шахтар з
Донеччини, студент із Хмельниччини
та хлопчина, що вибирав собі черговий
спортивний «Лотус». Всі вони стояли
разом і ходили в одному строю. Всі
вони дуже швидко вивчили гасла:
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛАВА НАЦІЇ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Україна — ПОНАД УСЕ!
Дай Боже, щоб це не пройшло дарма,
не були забуті смерті, не загубилися
в повсякденні уроки, винесені з цієї
ситуації.
Андрій ВОЗНЮК,
сотник Бориспільської сотні
Лисянського полку ЧОКТ УРК,
майор УРК
Київ — Бориспіль
Фото автора

Я не знаю, що буде, і що було, не знаю –
цю хвилину сприймаю без хвали і огуди
О. Різників
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ДВОСТРУННЕ ГРАЛО РІЗНИЧЕНКА
Поезія

Серед друзів «України козацької» в дисидента, поета, письменника, філолога, громадського діяча з Одеси Олекси Різниченка
особливе положення. Він як батько, як брат, як вчитель. Вже протягом п’яти останніх років пан Олекса найщиріший наш читач і
найоб’єктивніший критик. А ще палкий патріот своєї країни. У своєму вітальному листі до «УК», пан Олекса привітав колектив часопису
з новим етапом в його історії та побажав усім українцям: «Дай вам, Боже, усіляких гараздів і дай нам української України»

Ми також вітаємо нашого щирого
шанувальника й автора і хочемо
запропонувати читачам кілька його
сонетів, писаних у камері Одеського
КДБ та в концтаборі № 36. Вони були
зібрані Олексою Різниченком, до речі
народженим у місті Єнакієвому на
Донеччині, усі 170 (!) й опубліковані
у збірці «ДВОСТРУННЕ ГРАЛО»
(Одеса, «Друк») у 2004 році. Публікацію
автор приурочує до Дня українського
політв’язня.
Чомусь у в’язниці, у камері, у
концтаборі пишуться сонети. Класична
чітка, реґламентована форма їхня із
14 рядочків нагадує клітку, в яку авторизеки намагаються спровадити і навічно
ув’язнити вільного птаха поезії.
Писав і я їх при другому полоні
(1971–1977 рр.) у камерах Одеського
КДБ і в Кучинському таборі № 36
(Пермська обл.). Тоді я знав лише про
«Тюремні сонети» Івана Франка. Про
сонети Івана Світличного не знав,
про Богдана Кравціва теж не було
мені відомо. Ось як, до речі, пише
Тарас Салиґа про феномен сонетів
Кравціва: «У тій самій львівській
в’язниці, де колись Франко писав
тюремні сонети, у 1932–1933 роках
«в’язничні» думи Кравціва також
формувалися у канонічну віршову
строгість. Тюремна невольничість,
сувора одноманітність буднів,
«сквадратованість ґратами вікон»,
звичайно, найкраще відповідала
нормативам тюремних умов».
Хм, «нормативи тюремних умов»…
Але ж мені чомусь видавалося, що
чотири чи п’ять рим, характерних для
канонічного сонета, — це недопустима
розкіш, недозволена ув’язненому
поетові, як наприклад, обід з одеських
ресторанів «Україна» чи «Київ»! Це ж як
у гітари шість чи сім струн — розкіш,
у скрипки чотири — розкіш! Паґаніні
зумів зіграти на одній струні не згірш,
ніж деякі маестро на чотирьох.
І тому я, маючи якусь природню
звичку обмежувати себе ще більше,
ніж мене хтось обмежив, вирішив
свідомо порвати оті дві-три зайвих
«струни», залишивши собі лише дві.
У мене в камері два дерев’яних ліжка,
у віконці двоє перехрещених ґрат —
прямовисні і поперечні. Ходити можу
лише в двох напрямках — вперед і
назад… Дві руці, дві нозі, два ока… Та й
слідство бачить лише дві барви у моїй
діяльності, у моєму житті — чорне і
біле. Жодних нюансів.
Так і почав писати сонети з двома
римами, називаючи їх своїм двострунним гралом. Але зараз у мене виникли
сумніви — чи можна звати сонетами те,
що писав я, порушивши «канонічну»
форму щодо кількости рим та щодо
ритміки.
Автори «Словника літературознавчих
термінів» («Радянська школа», К.
1971 р.) В. Лесин і О. Пулинець уже в
другому реченні своїх пояснень дозволяють деяке коливання, послаблення
вимог до канонічности: «Це складна
строфа з 14 рядків п’ятистопного
ямба (іноді — шестистопного,
рідше — чотиристопного»).
Далі знову неусталеність — римування може бути аббааббаввгдгд, або
абабабабввгддг. Більше того: «Можливі
й інші варіанти розташування рим у
сонеті». І ще більше! — В. Шекспір
писав три катрени і двовірш!

Ну а далі виявляється, що є
«суцільні», перевернуті, безголові і
безхвості напівсонети… А Дмитро
Павличко «вдало спробував створити
сонети без рим»!
Гай-гай! Ось тобі і канонічна форма! А
я намагався витримувати 14 рядочків,
риму — і все одно сумнівався чи
то є сонети. Я пробував їх звати
ДВОРИМКАМИ, ДЗВОНЕТКАМИ,
СОНЕТОНАМИ і т. д.
Але якщо автори «Словника…» усі
оті безголові і безхвості утвори вперто
нарікають сонетами, то хай і в мене
так зовуться. В усякому разі я погоджуюсь з Дмитром Кременем, який ще у
1988 році в рецензії на рукопис збірки
«ДВОСТРУННЕ ГРАЛО» сказав: «Мені
здається, форма сонета в даному разі
присутня радше як формальна формотворча оздоба, ніж власне сонетна форма».

над білим аркушем паперу посеред
безглуздости, навіженства, абсурдности імперії зла і глупства, так добре
оспіваної Салтиковим-Щедріним під
псевдонімом «города Глупова».
Пишучи сонети, я відчував себе там
інопланетником, а сонети — моїми
НЛО для усамітнення.
***
9 (167)

Грицю Гірчаку
Очунюєм, як мрець із небуття.
Свідомість проясняється помалу.
Минулого ще майже не згадали,
не втямили ще, хто ми, до пуття.
Лиш народились? Чи лише поспали?
Таке здихляче в нас серцебиття –
не до звитяг – було б лише життя.
Безсилі жили: кров не доступала.

Подібність ледь намічена у ньому…
І раптом думка стала в голові:
ми – дзеркала криві, лише живі,
ми ті, хто судить інших в світі цьому,
бо ж не вдавалось ні людей, ні світ
правдиво віддзеркалити нікому –
фантазії, балачки, поговір…
Ходімо звідси кращенько додому!
Лиш ти чужим зображенням не вір,
а віддзеркаль мене в собі по-свому.
14.06.1972
41 (1012)
На червоному тілі згуби
сиві пасма, як болю смуги,
від захеканої наруги,
від питання, що стало руба.
Присмокталася спрагла туга,
напилася, мов п’явка груба.
Розтискай же залізні зуби!
Розпускай дротяні попруги!
Слід копит борозну подлубав,
злак понівечив після плуга,
надаремно волають труби,
не устане, не зійде вдруге:
бачиш, зуби згризають губи,
бачиш, люба, врізаю дуба…
26.07.1972
42 (1014)
Море хвилею грає,
ллється літепло всюди.
Я без шор і полуди
світ у себе вбираю.
Я не знаю, що буде,
і що було, не знаю –
цю хвилину сприймаю
без хвали і огуди.
Добре, люба, що маю
це кохання розкуте,
твої очі і груди,
тихий шепіт «кохаю»…
Ну подумайте, люди, –
буде ліпше у раю?
26.07.1972

Ювілейна зустріч із Олексою Різниченком у м. Єнакієвому. Зліва направо: керівник
літстудії «Чумацький шлях», поет Василь Чубенко, поет Станіслав Жуковський, письменник-гуморист, керівник Донецької організації НСПУ Павло Кущ, поет Олекса Різниченко,
поет Юрій Доценко, редактор журналу «Донбас», письменник Віктор Логачов. 2012 рік.

Втім, апостол Марко, 2, 27 навів
чудові слова Христа про суботу:
«Суботу установлено для людини, а не
людину для суботи».
Тож, що б там не було, а мені подобалося втискувати зміст у цю таку важку,
складну, головоломну, хитромудру
тісну форму. Любив спостерігати, як,
навпаки, часто сама форма диктувала
мені свій непідвладний авторові зміст,
або розкривала закладене у перших
словах, у першій фразі. В якомусь місці
я так і написав: «Люблю дивитись, як
зростає перлинка нового вірша».
Ще мені подобалися ці сонети якоюсь
«чистою» поезією, незаанґажованістю,
звільненістю від політики, гасел. Хоча
й неможливо їх було повністю позбавити того, що само просилося з душі,
але замість розпачу я проціджував сум,
замість ненависті — розуміння, співчуття.
Любов до України розверстувалася на самі
слова, на сонетову мову, бо ж українську.
З безнадії — народжувалися обнадійливі
рядки, а з презирства до оточуючого
безґлуздя народжувалося самокопання,
самодослідження, самокартання іноді.
Деякі сонети мають настільки прихований контекст чи підтекст, що я й сам
не зовсім можу собі пояснити, що ж
хотілося сказати.
Але минає уже сорок п’ять років з
дня арешту і закортіло мені показати
їх читачеві. Вони дорогі як спомин
про чисті хвилини усамітнення

53 (1126)
На моїм гралі дві струни,
бо решту вітром позривало.
І ось в руках держу цурпалок…
Покинуть? Боже борони!

Буксуємо, як з місця потяг.
У змоклу землю загрузають шпали.
Зніяковіло здригується стяг:
йому вітрів зустрічних збракувало.

В нім – дві струни. Хіба це мало?
Як пара рук, як пара ніг,
як пара крил міцних, пружних,
котрі природа дарувала!

Повз нас шалено в далеч цокотять
чужі состави… Що ж ми так відстали?
31.03.1972

Ще в небеса полине з них
те, що під серцем сповивалось,
те, що веде мене й п’янить.

10 (173)
Мене страшить наступний аркуш
чистий,
бо ж так цнотливо-радісно чека,
коли моя відважиться рука
і вірш наниже, мов разок намиста;

Не замовкай, двострунне грало!
Чистіш, ясніше забрини, –
бо ти іще не все програло!
5.08.1972

бо я ніяк не можу відшукать
джерело віршів, котре б’є вогнисто,
з якого нині, завтра, чи колись там
тече й тектиме ця ріка п’янка.
Але – п’янію. Учиняю тісто,
І вже рядок лаштую до рядка,
додаючи то почуття, то хисту,
та дрібку віри в те, що виника
сучасний вірш за формою і змістом
і з силою, принаймні, як в бика.
1.04.1972
21 (508)
Ми дивимось у дзеркала криві,
сміємось відображенню смішному:
де упізнати в дзеркалі кривому
мій білий вус, чи милий носик твій.

80 (1385)
Із хмари білої химерний зводжу храм,
по стінах розплямовуючи фрески,
і вписані в жовтіючі колеса
донька і мати, батько і сестра.
В очах розбризкана блакитнява небесна
і тріски сонця, котре ма воскреснуть.
Вже освятить і окропить пора
мій хмарний храм тридцятип’ятивесний.
Священнодійство чи грайлива гра?
Високоосвященне? чи бурлескне?
Нависла крапля з кінчика пера.
Прийшла пора косити і збирать.
Ну що ж, підмурок рівний був і чесний –
то ж буде храм довіри і добра.
25.06.1973
Олекса РІЗНИКІВ

І якби люди були спроможні бaчити чaрівне,
вони б побaчили, як своїми лaпкaми сонячні зaйчики
розкривaють тугі бутони кульбaбок…
В. Нестайко
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«Журавлик Країни Сонячних Зайчиків»
До 85-річчя від дня народження Всеволода Нестайка
Це великий дар від Господа – бачити Світ так, як заповідано – завжди з
радістю. Бачити неймовірне диво у повсякденному житті, кожному промені
сонця, кожній посмішці дитини, кожній кульбабці… знаходити невеличку
частинку щастя, щоби зробити щасливими багато поколінь читачів від
маленького до старенького… відновити гармонію стосунків людини з
людиною, людини і природи, Людини і Творця і врешті-решт із самим собою.

У вирі подій неспокійного
холодного літа 2014 року, багато
хто, навіть з шанувальників
його творчості, не помітив
відходу у Вічність нашого
видатного співвітчизника,
класика сучасної української
дитячої літератури, талановитого письменника Всеволода
Зіновійовича Нестайка.
Це сталося 16 серпня у Києві,
на вісімдесят п’ятому році
його бурхливого і насиченого
життя, закоханого в казковий
світ українця. Нагадаємо, що
Всеволод Зіновійович народився 30 січня 1930 року у
Бердичеві на Житомирщині.
За чотири роки по тому,
його батько січовик загинув у страшні роки репресій.
Мама, рятуючи дітей, переїхала з ними до Києва. Саме
з цих років Всеволоду і
запам’яталась сіра самотність:
хворобливого, маленького,
руденького, худенького хлопчика (“мабуть, немає такої
дитячої хвороби, окрім рахіту,
якою б не хворів у дитинстві”) мама зачиняла дома, а
сама бігла на роботу в школу.
Перше своє оповідання він
написав у вісім років. Так зростав Журавлик, розпалюючи
внутрішній вогонь власного
сонця, щоби потім подарувати
нам казкову «Країну сонячних
зайчиків».
Він зростав… одинадцятирічним пережив два страшних
дитячих роки голоду, страху,
тотального жаху щоденної
загрози життю — роки німецької окупації. У чисельних
інтерв’ю він розповідав про
навчання у підпільній школі,
яку зорганізувала його мама
(“щоб не дуже відстали, як
прийдуть наші”), смерті
товаришів, які він бачив на
власні очі, роки «розтоптаного
дитинства», яке йому так хотілося відновити, залікувати,
переписати.
Після війни Всеволод
Зіновійович закінчив школу
і в 1947 році почав навчатись
на слов’янському відділенні
філологічного факультету
Київського університету ім.
Тараса Шевченка, який закінчив у 1952 році. Працював у
редакціях журналів «Дніпро»,
«Барвінок», видавництві
«Молодь», а з 1956-го по
1987 рік завідував редакцією у
видавництві «Веселка».
Стиль творів Нестайка,
образно-вишуканий і дидактично-простий одночасно,
зрозумілий і легко ідентифікується, мало не з першого
рядка. Гумористичне обігравання імен героїв, ситуацій,
відчуття звучання кожного
слова, асоціативність і глибина
стали складовими його неповторного авторського доробку
на п’ятдесятирічному шляху в
дитячій літературі.

«…А коли я став
по-справжньому дорослим,
мені страшенно захотілося
повернутись назад у дитинство — догратися, досміятися,
добешкетувати… Вихід був
один — стати дитячим письменником. Так я й зробив.
І, пам’ятаючи своє невеселе
дитинство, я намагався писати
якомога веселіше», писав
В. Нестайко.
Перше надруковане оповідання для дітей з’явилося
в журналі «Барвінок», коли
письменнику було 24 роки,
а перша книжка «Шурка і
Шурко» побачила світ у
1956 році.

За його повістями та оповіданнями поставлено фільми
«Одиниця з обманом», «Чудеса
в Гарбузянах», короткометражна стрічка «Тореадори з
Васюківки», п’єси з успіхом
беруть до свого постійного
репертуару дитячі та лялькові
театри не тільки в Україні, а й
за кордоном.
У 2004 році Всеволод Нестайко
разом із поетом та редактором
Іваном Малковичем (директор
видавництва «А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА») опрацювали та
опублікували нову авторську
редакцію книги «Тореадори з
Васюківки», який став однією
з перлин сучасної світової
дитячої літератури. Твір було
позбавлено деяких неминучих
ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей, незрозумілих
сучасному і майбутньому читачеві. З’явилися й нові епізоди.
Дві трилогії — «Тореадори

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

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

Всеволод Нестайко

з Васюківки» і «В Країні
Сонячних Зайчиків» стали
за результатами чисельних
опитувань, найзнанішими
його творами. Він став володарем багатьох вітчизняних і
міжнародних премій: Премія
імені Лесі Українки (1982) —

За повість-казку «Незвичайні
пригоди в лісовій школі»,
Премія імені Миколи
Тр у б л а ї н і — З а п о в і с т ь казку «Незнайомка з Країни
Сонячних Зайчиків», Премія
імені Олександра Копиленка —
За казку «Пригоди їжачка
Колька Колючки та його
вірного друга і однокласника зайчика Косі Вуханя»,
Відзнака «Золотий письменник України» (2012),
Гр а н - п р і М і ж н а р о д н о г о
кінофестивалю в Мюнхені
(1968) — За телефільм
«Тореадори з Васюківки»,
Головна премія Міжнародного
фестивалю в Алегзандрії
(Австралія, 1969) — За
т е л е ф і л ь м « То р е а д о р и з
Васюківки», 1979 року ухвалою Міжнародної ради з
дитячої та юнацької літератури трилогію «Тореадори
з Васюківки» внесено до

«Особливого почесного
списку Г. Х. Андерсена» (Special
Hans Christian Andersen Honor
List) як один із найвидатніших
творів сучасної дитячої літератури тощо.
Доробок нашого видатного
сучасника перекладено двадцятьма мовами світу — від
англійської до бенгалі, але,
здається, це тільки початок. Пригодницькі історії та
казки, які так вдало написані,
дочекаються своїх читачів
ще в багатьох країнах світу
і ще народяться талановиті
перекладачі, які зможуть
перенести чудову атмосферу
чуйних образів.
А взагалі-то краще дати
слово самому автору, бо хто,
як не він сам зможе розкрити
хоча б трохи таїну створення
цих чудових казкових світів.
«Сиджу, думаю, і в голові
щось мелькає. Це відбувається здебільшого зранку…
З’являється спершу сама
думка. Навіть може бути так,
що з’являється герой, потім
його характер, потім, залежно
від його характеру, якісь його
дії, пригоди. Як правило, герой
першим з’являється… А буває,
що випливає якась деталь або
ім’я — я дуже люблю вигадувати різні цікаві імена. А потім
починається робота уяви.
Тобто я разом із моїм героєм
вже починаю розвивати якісь
події, якісь пригоди. Я люблю
пригоди, і в мене всі книжки
в основному пригодницького характеру. І «Тореадори з
Васюківки», і «Лісова школа»,
і «В країні сонячних зайчиків» — усе це пригодницькі
книжки…
…Я вважаю, що дитяча література повинна бути доброю,
веселою і вчити моральних
чеснот. У мене немає книжок з
поганими героями і в усіх моїх
книжках перемагає добро. Це
головне для виховання совісті у дітей. Тоді може вони
не будуть займатися поганою
політикою, а будуть займатися
гарною політикою».
Саме тому, особливу увагу
привертає повість-казка,
яка з’явилася у 2006 році —
«Чарівні окуляри», але це довга
й цікава розмова…
(Продовження у наступному
номері)
Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент «УК»
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Всі великі творіння Данте, Рафаеля, Сервантеса, Шевченка –
це теж творіння не пера і пензля, а творіння духу
Є.Сверстюк

Сакральне

ЧОЛОВІЧІ ОБЕРЕГИ

На початку ХХ століття у багатьох селах
Галичини з’явився звичай у передвеликодній
час виготовляти з бісеру прикраси для хлопців
у вигляді квітки, букета або серця з картону,
матерії, ниток, стрічок, бісеру.
Називали його — «обережок», «вісьорок»,
«вісюк». Дівчина, запрошуючи парубка на танець,
на знак освідчення чіпляла йому обережок на
одяг з лівого боку грудей. Після танцю парубок,
вдячний за прихильність і дарунок, пригощав
дівчину солодощами та запрошував на наступний
танець.
Дарували бісерну прикрасу й парубкові, що
йшов до війська. Обережки власноручно виготовлялись нареченими, дружинами або матерями. Це
був виріб у формі п’ятикутника з двома прямими
нижніми кутами (дно прикраси могло мати не
тільки прямолінійні обриси) та даховидним
завершенням. Такий обережок виконувався
переважно у техніці ткання, яка дає можливість
будувати композицію з геометричних, рослинних,
антропоморфних мотивів, вписувати ініціали
тощо. Він мав довжину 8–14 см, ширину 4–5 см.
Робили обережки для парубків й на Черкащині.
Знайомий розповідав, що «то було вишите, на
білому червоним і гаптоване наче шнуром по
периметру; на вершині з петлею під гудзик,
щось на кшталт вимпелу (сантиметрів так 8-м),
всередині на білому вишиті дві пташки, які
тримають в дзьобах серце. Я добре пам’ятаю:
бабця казала на нього не тільки «обережок», але
«вісюк» і «петлюк»… Петлюка бабця почепила
діду ще до заручин, на вечорницях».
При опрацюванні сучасних досліджень
народного промислу, було встановлено назву,
призначення, історію виникнення цих чоловічих
прикрас. Їх наукова — назва «котильон».
Котільон захищав свого власника від негативного впливу ззовні, оточуючи його «доброю
енергетикою», будучи красивим та привабливим,
відвертав надмірну увагу від самої людини.
Цей тип прикрас побутував на Західному
Поділлі, Опіллі, Гуцульщині, Буковині,
Черкащині. На Донеччині поширюється вишитий
тип котільонів. У лютому-березні цього року
вони експонуватимуться у Шевченківській
світлиці інтернату-санаторію № 19 міста Києва.
Донецькими майстринями виконано понад
кілька десятків котільонів, оздоблених орнаментами, пов’язаними з іменами видатних
українців: С. Бандери, О. Басараб, В. Біласа,
Д. Данилишина, О. Гірника, А. Горської,
О. Довбуша, П. Заливахи, А. Волошина, М. Лаврів,
У. Кармалюка, Є. Коновальця, І. Мазепи,
В. Макуха, П. Полуботка, В. Романюка, І. Сеник,
Н. Світличної, В. Стуса, О. Тихого, Л. Українки,
І. Франка, Б. Хмельницького, В. Чорновола,
Т. Шевченка, Д. Шумука, Р. Шухевича.
Розроблено орнаменти, присвячені Ліквідаторам
аварії на ЧАЕС та Небесній сотні.
До кожного котільона додано вислів, над яким
варто замислитися. Наприклад: «… все створене
людськими руками, ними ж може знищитися» —
гетьман Богдан Хмельницький.
«Я радий скоріше піти на люте катування, ніж
бачити, як гине народ український» — гетьман
Павло Полуботок.
«Жалься, Боже, з України, що не вкупі має
сини!» — гетьман Іван Мазепа.

Бісерні обереги Галичини

Вишиті обереги Донеччини

Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділу Союзу українок
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.
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