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«УКРАЇНУ КОЗАЦЬКУ»
у кожну родину
Дорогі наші читачі, шановні козаки й
берегині!
У всіх поштових відділеннях України триває
передплата на «Україну козацьку». Віримо,
що в цей непростий для нашої країни час ви
передплатите «УК» самі на наступний рік та
заохотите своїх друзів і знайомих до передплати
на цікаву, змістовну, патріотичну газету, якою,
безперечно, є «Україна козацька».
Передплатний індекс залишився той же 08159, а вартість передплати, незважаючи на
подорожчання типографських послуг і витрат
на доставку, залишається мінімальною.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
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ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ СТАНОВИТЬ:

ДО КІНЦЯ РОКУ – 49,14 ГРН;
НА ПІВРОКУ – 32,76 ГРН;
НА ТРИ МІСЯЦІ – 16,38 ГРН;
НА ОДИН МІСЯЦЬ – 5,46 ГРН.

Редакція «УК»

СИМВОЛ ДОБЛЕСТІ Й КОЗАЦЬКОГО ДУХУ

Символи бойових підрозділів, які
згодом ставали символами честі й
доблесті, спершу слугували скоріше
розпізнавальними знаками, скажімо,
щоб під час баталії командирам було
простіше управляти підрозділом , та й
ворогам було видно з ким мають справу.
Знаки військового розрізнення – це
честь, доблесть частини взагалі і кожного
військового окремо. Вони є величезною
мотивацією для прояву відваги, героїзму,
честі. Кожен воїн, одягаючи військовий
стрій, мріє про те, щоб його підрозділ
був найкращим, геройським. Тоді і він,
відчуваючи себе частиною тієї слави, не
матиме морального права зневажити і
свою честь і честь своїх побратимів.
Сучасним підрозділам українського
війська ще донедавна не доводилося
брати участь в баталіях, де б воно овіяло
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себе славою. Та сьогодні, з упевненістю
можна сказати, що армія молодої
держави лише народжується. У кровопролитних боях, в муках, помилках, на
жаль, зі справжніми смертями. Але й з
перемогами. « За пів року ми збудували
боєздатну сучасну армію, яка здатна
захистити цілісність та суверенітет
держави» – констатував Президент
України Петро Порошенко. Тож саме
сьогодні в протистоянні з небезпечним
ворогом народжується слава українського війська, яке є продовжувачем
слави легендарного козацтва й січових
стрільців.
Велику справу роблять нині
сучасні реєстрові козаки-волонтери,
які всіма засобами намагаються
підтримати бойовий дух наших
військовиків. У минулому номері
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«УК» ми розповідали про те,
що козаки Лисянського полку
Черкаського обласного товариства УРК генерал-майор УРК
Олександр Гаврилюк і майор УРК
Олег Ганжа розробили й виготовили
прапор та шеврони для мотопіхотного батальйону «Черкаси», бійці
якого стоять на кордоні поблизу
Волновахи. Освятивши символи в
Свято-Миколаївській церкві міста
Бориспіль (читайте на стор 9), Олег
Ганжа відвіз і від імені Українського
Реєстрового Козацтва вручив особовому складу МТБ «Черкаси» бойове
знамено, яке стане символом честі
та доблесті цього підрозділу.
«Дуже приємно було вручати
прапор воїнам, які перебувають
в зоні АТО в той час, коли вони
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щодня ризикують своїм життям і
знають справжню його ціну. До душі
пробирають моменти, коли дорослі
чоловіки, скроні яких опалені
війною, зі щемом у серці та сльозами
на очах цілують знамено», – розповідає пан Олег.
Про щемні моменти урочистої передачі бойового прапора та шевронів
особовому складу МТБ «Черкаси»,
а також про перебування козаківволонтерів на передовій поблизу
прифронтової Волновахи читайте
в н а с т у п н о м у н о м е р і « Ук р а ї н и
Козацької».
Світлана АРТЕМОВА,
власний кореспондент «УК»
м. Волноваха
Фото автора
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Ми є. Були. І будем ми!
Й Вітчизна наша з нами
І.Багряний
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Офіційно
ПОВІДОМЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ
ВГО «УКРАЇНСЬКЕ РЕЄСТРОВЕ КОЗАЦТВО»
№ 373/031
від« 23 » березня 2015 р.
Генеральний штаб ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
звертається до козаків і берегинь, які знаходяться в
офіційному реєстрі Українського Реєстрового Козацтва з
пропозицією звернути увагу на вибір «Друзів» у соціальних
мережах. Відкриття доступу до своєї сторінки у Facebook
(Фейсбук), Twitter (Твиттер), Google+ (соціальна мережа від
компанії Google), MySpace (Мій простір), Instagram – безкоштовний додаток для обміну фотографіями і відеозаписами
з елементами соціальної мережі; «Одноклассники» (соціальна
мережа, належить Mail.Ru Group), «ВКонтакте» (соціальна
мережа, належить Mail.Ru Group) та інших мережевих Internet
проектах, здійснювати після отримання та вивчення хоча б
мінімальної інформації з офіційних сторінок нових «друзів».
Тому що такі віртуальні контакти, особливо з особами, які
мають радикальні антиукраїнські погляди і проблеми з законом
можуть зашкодити як козакам, так і сприйняттю організації
«Українське Реєстрове Козацтво» в цілому і, зокрема, представникам Гетьмана УРК за кордоном.
Для прикладу, останнім часом знов активізував свою
діяльність громадянин Болгарії Христо Бояджиев, самопроголошений отаман БУКСа «Българско-Украински
Казашки Съюз». За інформацією керівництва Посольства
Республіки Болгарії в Україні, Христо Бояджиев від імені
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» пропонує за значний
фінансовий внесок продаж військово-козацьких звань,
орденів і посад.
Генеральний штаб ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
провів службове розслідування, за результатами якого була
підтверджена інформація Посольства Республіки Болгарії
в Україні, а також отримана нова інформація причетності
до вказаних дій колишнього Представника Гетьмана
УРК в Дніпропетровській області, генерал-полковника
Українського Реєстрового Козацтва Засядьвовка Юрія
Івановича.
На розгляд Генерального штабу УРК були представлені
документи, які мали ознаки примітивної підробки реєстрації
в Болгарії осередку Українського Реєстрового Козацтва.
В свою чергу, колишній Представник Гетьмана УРК у
Дніпропетровській області, генерал-полковник Українського
Реєстрового Козацтва Засядьвовк Юрій Іванович без погодження з Генеральним штабом УРК, дав згоду на співпрацю
і сприяв існуванню незаконної організації, діяльність якої
суперечить Статутним положенням ВГО УРК.
Генеральний штаб ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
офіційно повідомив МЗС України, Посольство Республіки
Болгарія в Україні, що не має жодного відношення
до шахрайських дій так званого отамана «БългарскоУкраински Казашки Съюз». Також повідомлено про те,
що в Болгарії 2014 року створено, а 2015 року офіційно
зареєстровано згідно чинного законодавства Болгарії та
України – Болгарсько-Українське Реєстрове Козацтво.
Згідно наказу Гетьмана УРК Анатолія Шевченка, Верховним
отаманом Болгарсько-Українського Реєстрового Козацтва
в Республіці Болгарія призначено генерал-полковника
Українського Реєстрового Козацтва Найденова Валентина
Атанасова, етнічного болгарина, відомого бізнесмена.
Отаман Болгарсько-Українського Реєстрового Козацтва,
генерал полковник УРК Найденов Валентин Атанасович
був здивований тим, що деякі генерали ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» продовжують активно спілкуватися у
соціальних мережах з особами, які дискредитували себе в
Болгарії і намагалися дискредитувати міжнародну діяльність
Українського Реєстрового Козацтва торгівлею званнями й
орденами Українського Реєстрового Козацтва.
Для довідки: кожен козак або берегиня УРК можуть мати
приватне, особисте спілкування з будь якими організаціями
та козаками інших козацьких структур, але вони не мають
права офіційно представляти інтереси ВГО УРК без погодження з Генеральним штабом ВГО УРК.
Що стосується колишнього Представника Гетьмана
УРК в Дніпропетровській області, генерал-полковника
Українського Реєстрового Козацтва Засядьвовка Юрія
Івановича, то він, за перевищення своїх повноважень, сприяння незаконної діяльності громадянина Болгарії Христо
Бояджиева та ухилення від виконання своїх службових
обов’язків, звільнений з посади, яку обіймав та переведений
до діючого резерву УРК (наказ № 373/113 від 17 квітня 2014 ).
Генеральний штаб ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
уповноважений повідомити керівний склад УРК про те,
що, за погодженням із офіційними державними установами Республіки Болгарія, з 25 квітня по 9 травня
поточного року відбудеться презентація зареєстрованого
в органах юстиції Болгарії Болгарсько-Українського
Реєстрового Козацтва за участю делегації ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
Начальник Генерального штабу УРК,
генерал лейтенант УРК С.І. Тараненко

ЛИСТ
№ 373/102
від « 23 » травня 2013 р

Головам адміністрації Гетьмана
в Україні та за кордоном,
Представникам Гетьмана в Україні
та за кордоном, Обласним отаманам,
Отаманам АРК, м. Києва,
м. Севастополь, міським
та районним отаманам

Генеральний штаб ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» отримав інформацію
від Посольства Болгарії в Україні про те,
що громадянин Болгарії Христо Бояджиев
представляється громадянам Болгарії та
інших країн як Представник Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва та
г ен ер а л - п о л к о в н и к У Р К . К р і м т о г о ,
в і н с т в ер д ж у є , що за погодженням із
Генеральним штабом ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» він створив громадську
організацію УРК в Болгарії «БългарскоУкраински Казашки Съюз» (БУКС).
З метою перевірки цієї інформації була
створена комісія для проведення службового розслідування.
На підставі висновків комісії
Ге н е р а л ь н и й ш т а б В ГО « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» офіційно заявляє,
що громадянин Болгарії Христо Бояджиев
не є членом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та не призначався на посаду
Представника Гетьмана УРК в Болгарії та
керівником БУКС.
Генеральний штаб ВГО «УРК» вимагає від
Христо Бояджиева припинити діяльність
псевдоорганізації УРК, використання
символіки УРК та залишає за собою право
звернутися до відповідної судової установи
Болгарії щодо порушення судової справи з
цього приводу.
Керівному складу ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», козакам і берегиням
УРК взяти до уваги цю інформацію.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

НА К АЗ
№ 373/113
від «17» квітня 2014 р.
Про переведення до резерву УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з порушенням Статуту ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» (п. 3.12.1)
за несплату членських внесків, усунення
від виконання посадових обов’язків,
звільнити з посади та перевести до діючого
резерву УРК представника Гетьмана УРК у
Дніпропетровській області, генерал-полковника Українського Реєстрового Козацтва
Засядьвовка Юрія Івановича.
2. Генерал-полковнику УРК Засядьвовку
Юрію Івановичу передати під звіт начальнику Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, маршалу УРК Міхеєву
Валерію Анатолійовичу офіційні реєстраційні
документи, печатку Криворізького міського
козацького товариства ВГО УРК, про що
скласти відповідний акт.
3. Наказ довести до особового складу
Українського Реєстрового Козацтва та
громадськості через загальнонаціональну
газету «Україна козацька».
4. Наказ набуває чинності з моменту
публікації його в газеті «Україна козацька»
та оприлюднення на офіційному сайті ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» http:// www.
kozatstvo.org.ua.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва, маршала
Українського Реєстрового Козацтва Міхеєва
Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
СВ - БУЛСТАТ БЛАГОЕВГРАД
РЕГИСТЪР «БУЛСТАТ»
РЕГИСТРАЦИОННО
УДОСТОВЕРЕНИЕ №: 30053220
Валидно до 15.12.2014 г.
Единен идентификационен код:
176789955
Наименование:
СДРУЖЕНИЕ
«БЪЛГАРО-УКРАИНСКО
РЕГИСТРИРАНО КАЗАЧЕСТВО»
(БУРК)
Документ за създаване:
Решение 4738 от 11.11.2012 по
Ф.Д.60/2014 на Благоевградски окръжен съд Ссдалище/адрес на управление:
гр. Благоевград, Област Благоевград.
Община Благоевград. Пощ. код 2700 ул.
Иван Михайлов № 1. ет. 5
Управляващ:
Валентин Атанасов Найденов,
ЕГН 6105010027. председател
14.11.2014 г

Н АКАЗ
№ 373/023
від «20» лютого 2015 р.
Про прийняття до лав УРК,
призначення на посаду
та присвоєння військового козацького звання
З метою активізації діяльності
Українського Реєстрового Козацтва в
Республіці Болгарія, розширення культурних та історичних зв’язків болгарського
й українського народів, подальшого розвитку духовності й патріотизму, а також
керуючись Статутом ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво»,
НАКАЗУЮ:
1. Створити Всеболгарську козацьку
організацію в республіці Болгарія
під назвою «Болгарсько-Українське
Реєстрове Козацтво» .
2. Прийняти до лав Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» Найденова
Валентина Атанасова .
3. Призначити Найденова Валентина
Атанасова на посаду Верховного отамана
Болгарсько-Українського Реєстрового
Козацтва.
4. У зв’язку з призначенням на посаду
Верховного отамана БолгарськоУкраїнського Реєстрового Козацтва
в Республіці Болгарія Найденову
Валентину Атанасову присвоїти
військове козацьке звання «генералполковник УРК».
5. Верховному отаману БолгарськоУкраїнського Реєстрового Козацтва
в Республіці Болгарія, генерал-полковнику УРК Найденову Валентину
Атанасову розробити Положення про
Б о л г а р с ь к о - Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво в Республіці Болгарія, план
роботи й зазначені документи подати
на узгодження в Генеральний штаб ВГО
УРК (Україна) до 20.09.2014 р.
6. Згідно Статуту ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» Верховному
отаману Болгарсько-Українського
Реєстрового Козацтва в Республіці
Болгарія, генерал-полковнику УРК
Найденову Валентину Атанасову прийняти присягу козака Українського
Реєстрового Козацтва (для козаків і
берегинь Болгарії).
7. Наказ набирає чинності після
публікації в загальнонаціональній газеті
«Україна козацька» та розміщення
на офіційному сайті Українського
Реєстрового Козацтва.
8. Контроль за виконанням наказу
залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Людина в світ зерно нести повинна,
як зерно носить людям колосок
Г. Коваль
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Фотофакт

НАКАЗ

НА К АЗ

№ 373/019
від «15» лютого 2015 р.
Про прийняття до лав ВГО УРК
та присвоєння первинного козацького звання
Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу ВГО УРК та
на підставі подання Заступника Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва з екологічних та організаційних
питань генерал-полковника Українського Реєстрового
Козацтва Саратовського Володимира Вікторовича,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» Логина
Ігоря Львовича, згідно поданої заяви.
2. Включити козака Логина Ігоря Львовича до
офіційного реєстру Дрогобицької міської козацької
організації ВГО УРК.
3. Присвоїти козаку Дрогобицької міської козацької
організації ВГО УРК Логину Ігорю Львовичу первинне
козацьке звання полковник Українського Реєстрового
Козацтва.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу УРК, генерал лейтенанта УРК
Тараненка Сергія Івановича.

№ 373/016
від «07» лютого 2015 р.
Про нагородження відзнакою УРК
«Срібний козацький хрест» ІІ ступеня
За вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, значний
особистий вклад у справу процвітання козацького руху на
Прикарпатті, керуючись Статутом ВГО «УРК», рішенням Генерального штабу ВГО УРК, на підставі подання
Героя козацтва, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства
ВГО УРК, генерал-полковника УРК Смачила Михайла
Васильовича та з нагоди 30 річчя від дня народження,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити козака Богородчанського районного козацького товариства Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК капітана Українського Реєстрового Козацтва Круля
Святослава Михайловича відзнакою Українського
Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест»
ІІ ступеня.
2. 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

НАКАЗ

ГЕТЬМАН УРК

№ 373/014
від «30» січня 2015 р.
Про призначення на посаду та присвоєння чергового
козацького звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити представника Гетьмана УРК у
Тернопільській області, отамана Тернопільської обласної
козацької організації ВГО УРК, генерал лейтенанта
Українського Реєстрового Козацтва Комарницького
Івана Васильовича на посаду Радника Гетьмана УРК з
організаційних питань.
2. Присвоїти Раднику Гетьмана УРК з організаційних
питань, генерал лейтенанту Українського Реєстрового
Козацтва Комарницькому Івану Васильовичу чергове
козацьке звання генерал-полковник Українського
Реєстрового Козацтва.
3. Звільнити генерал-полковника УРК Комарницького
Івана Васильовича з посади отамана Тернопільської
обласної організації ВГО УРК та з посади представника
Гетьмана УРК у Тернопільській області.
4. 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

НАКАЗ

ГЕТЬМАН УРК

НА К АЗ
№ 373/017
від «07» лютого 2015 р.
Про нагородження відзнакою УРК
«Срібний козацький хрест» ІІ ступеня
За вагомий внесок у справу державотворення сучасної
України, відродження духовних і патріотичних традицій
українського козацтва, особистий приклад жертовності
та відданості народу України, керуючись Статутом ВГО
«УРК», рішенням Генерального штабу ВГО УРК, на
підставі подання Героя козацтва, Голови Адміністрації
Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України,
Головного отамана Івано-Франківського обласного
козацького товариства ВГО УРК, генерал-полковника
УРК Смачила Михайла Васильовича та з нагоди 60 річчя
від Дня народження,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Митрополита Івано-Франківського
і Галицького Української православної церкви
Київського Патріархату, настоятеля Манявського
Скиту, Високопреосвященійшого Іоасафа відзнакою
Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» ІІ ступеня.
2. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, генерал-лейтенанта
Українського Реєстрового Козацтва Тараненка Сергія
Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

№ 373/015
від «07 » лютого 2015 р.
Про нагородження відзнакою УРК
«Золотий козацький хрест» І ступеня
За вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, значний
особистий вклад у справу процвітання козацького руху
на Прикарпатті, керуючись Статутом ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу
ВГО УРК, на підставі подання Героя козацтва, Голови
Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України, Головного отамана Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК, генерал-полковника УРК Смачила Михайла Васильовича та з нагоди
50 річчя від дня народження,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити козака Богородчанського районного
козацького товариства Івано-Франківського обласного козацького товариства ВГО УРК, підполковника
Українського Реєстрового Козацтва Бойчука Богдана
Ярославовича відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Золотий козацький хрест» І ступеня.
2. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, генерал-лейтенанта
Українського Реєстрового Козацтва Тараненка
Сергія Івановича.
А. І.ШЕВЧЕНКО

А. І.ШЕВЧЕНКО

Допомога Україні
із-за океану

Американська бізнес-леді зі штату Техас,
берегиня УРК Джінні Мартін до лав ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» вступила
ще у 2007 році. Своє рішення жінка пояснила
любов’ю, що виникла в неї до нашої країни,
культури, людей, які прагнуть свободи.
Сьогодні, в нелегкі для України часи
благодійний проект «Добрі новини» («Good
News»), координатором якого є Джінні, за
участі керівництва ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» надає допомогу лікарням. Серед
гуманітарної допомоги спеціальні ліжка,
крісла, ходунки, електрохірургічний та ультразвуковий апарати, апарат штучної вентиляції
легень тощо. Медичне обладнання отримали
Дніпропетровський військовий шпиталь та
обласна клінічна лікарня ім. Мечнікова.
Гуманітарна допомога була надана на кошти,
закумульовані благодійним проектом від
представників української діаспори та небайдужих американців. Вартість привезеного
в Україну медичного обладнання та інших
матеріалів склала понад півмільйона доларів.
Це перший такий великий благодійний
медичний вантаж, який отримали лікарні! «То
є цільова допомога. Ще у серпні я приїжджала
у Дніпропетровськ, щоби дізнатися про те,
яке потрібно обладнання і в якій кількості. За
півроку ми назбирали грошей, для того щоб
придбати все найнеобхідніше і доправити в
Україну. Зараз ми готуємо наступний вантаж»,
зазначила берегиня, капітан Українського
Реєстрового Козацтва Джінні Мартін.

А. І.ШЕВЧЕНКО

Дмитро ГРИГОРЕНКО, власкор «УК»

Н АКАЗ
№ 373/018
від «15» лютого 2015 р.
Про призначення на посаду та присвоєння первинного козацького звання
За вагомий внесок у справу відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, особистий приклад жертовності та відданості народу України, керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу УРК, на підставі подання Героя козацтва, Голови Адміністрації
Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України, Головного отамана Івано-Франківського обласного
козацького товариства ВГО УРК, генерал-полковника УРК Смачила Михайла Васильовича,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити настоятеля храму «Чуда Святого Архистратига Михаїла» Української православної
церкви Київського Патріархату, козака Українського Реєстрового Козацтва Стеблина Володимира
Юрійовича на посаду отамана Борщівського районного козацького товариства Тернопільської обласної
козацької організації ВГО УРК.
2. Згідно з посадою, яку він обіймає, присвоїти отаману Борщівського районного козацького
товариства ТОКТ ВГО УРК Стеблину Володимиру Юрійовичу первинне козацьке звання майор
Українського Реєстрового Козацтва.
3. Отаману Борщівського районного козацького товариства ТОКТ ВГО УРК, майору Українського
Реєстрового Козацтва Стеблину Володимиру Юрійовичу провести роботу щодо формування особового складу Борщівського районного козацького товариства ТОКО ВГО УРК та підготувати реєстр,
який подати до Генерального штабу УРК до 01.04.2015 року (в електронному вигляді на адресу:
urk ukraine@ mail.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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І не буде переводу українському народу.
Доки із глибин сторіч долина козацький клич!
Я. Яковенко
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РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ
СТАРШИНИ УРК
28 березня 2015 року відбулося
засідання Ради Генеральної старшини
Українського Реєстрового Козацтва з
порядком денним:
1. Інформація Гетьмана ВГО
УРК Анатолія Шевченко про
приведення до присяги бійців
батальйону «Торнадо», якій знаходиться на бойовому чергуванні
у м. Лисичанськ Луганської області.
Про зустрічі з козак а м и Те р н о п і л ь с ь к о ї ,
Івано-Франківської, Львівської та
Рівненської обласних козацьких
організацій УРК.
2. Звіти отаманів Вінницької
обласної козацької організації
ВГО УРК, генерал-полковника
УРК Миколи Крижанівського та
Черкаської обласної козацької
організації ВГО УРК, генерал-лейтенанта УРК Бориса Марченка про
проведену роботу в 2014 році та
участь реєстрових козаків в АТО.
Затвердження планів роботи
обласних організацій на 2015 рік
(організаційні питання — реєстр
козаків, фінансовий звіт, робота
з організації передплати газети
«Україна козацька»).
3. Інформація члена Генеральної
старшини УРК, генерал-майора
УРК Олександра Гаврилюка щодо
участі козаків у проведенні АТО.
4.Положення про військові
козацькі звання Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» (УРК), затверджене Великою Радою ВГО УРК
19 лютого 2005 р.
На розгляд членам Генеральної
старшини УРК була винесена пропозиція щодо змін у присвоєння
козацьких звань від полковника і
вище.
Пропонувалося залишити козацькі
звання без змін відповідно посаді від
рядового до полковника включно та
замінити козацькі звання «генералмайор УРК», «генерал-лейтенант
УРК», «генерал-полковник УРК»,
«генерал-армії УРК», «маршала
УРК» козацьким званням «генерал
козацтва УРК».
Р а д а Ге н е р а л ь н о ї с т а р ш и н и
Українського реєстрового козацтва
постановила:
Винести на обговорення козаків пропозиції щодо змін до
Положення про військові козацькі
звання Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» (УРК), затверджене Великою Радою ВГО УРК
19 лютого 2005 р., а саме: залишити козацькі звання відповідно
посаді від рядового до полковника включно та замінити
козацькі звання «генерал-майор
УРК», «генерал-лейтенант УРК»,
«генерал-полковник УРК», «генерал-армії УРК» козацьким званням
«генерал козацтва УРК».
Отаманам обласних козацьких
товариств УРК в своїх організаціях
провести обговорення цієї пропозиції та надати до Генерального
штабу УРК свої пропозиції щодо
змін до Положення про військові
козацькі звання Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» (УРК)
на Великій Раді ВГО УРК.
Начальник Генерального
штабу УРК,
генерал-лейтенант УРК
Сергій ТАРАНЕНКО

МОЯ ХАТА З КРАЮ – ВОРОГА ПЕРШИМ СТРІЧАЮ
Гордість УРК

На черговій раді Генеральної старшини Українського Реєстрового Козацтва
до її складу було обрано голову Адміністрації Гетьмана УРК в Центральному
регіоні України, отамана Черкаського обласного товариства УРК, генераллейтенанта УРК Бориса Марченка.

Генерал-лейтенант УРК Борис Марченко првоводить урочисту посвяту
в реєстрові козаки берегиню УРК Людмилу Сіденко із Таращі

«Козацький рух в Україні став
однією з найяскравіших сторінок
літопису героїчної боротьби народу
за політичну й державну незалежність. А на Черкащині, честь якої маю
представляти, живе душа козацтва.
Саме тут сакральні козацькі святині —
Трахтемирів і Чигирин, Умань, Корсунь
і Лисянка, Холодний Яр… Звідси родом
легендарні козацькі ватажки — Дмитро
Байда-Вишнивецький, Михайло і
Богдан Хмельницькі, Іван Гонта і
Максим Залізняк, брати Чучупаки —
імена, овіяні невмирущою народною
славою. Черкащина — це не лише
духовний, а ще й географічний центр
України. Тож саме на сучасних черкащан і, зокрема, на реєстрових козаків,
покладена висока відповідальність, —
говорить генерал-лейтенант УРК
Борис Марченко.
«Я завжди цікавився історією
козацького руху на Черкащині.
Реєстрове козацтво було частиною українського, яке перебувало
на державній військовій службі.
Козаки-реєстровці завжди були елітою українського народу, відрізнялися
освіченістю. Видатні козацькі полководці Петро Сагайдачний, Богдан
Хмельницький, Северин Наливайко,
Іван Виговський, Іван Мазепа,
Михайло Дорошенко й інші починали
свій шлях саме в реєстровому козацтві. Між іншим, у списках і реєстрах
Лисянського та Корсунського полків,
які захищали інтереси народу на теренах нашої держави, я не раз зустрічав
прізвище Марченко».
Борис Андрійович стояв біля витоків сучасного реєстрового козацтва
у черкаському краї. 2002 року козацьке
товариство обрало його начальником
штабу Черкаського обласного товариства УРК, а з 2004-го — він незмінний
керівник однієї з найпотужніших
в Україні козацьких організацій.
Розбудовували організацію, створювали структури у містах і районах.
Черкаські реєстровці пишаються
кінно-спортивним клуб «Мустанг»,
який очолює полковник УРК
Владислав Склянко, у складі якого
100 козаків. Завоював неймовірну
популярність серед черкащан
Лисянський козацький полк УРК, де
отаманом підполковник УРК Віктор
Колодяжний. У своїй діяльності полк
давно вже вийшов за межі Лисянського
району. Під його козацьким знаменом
представники Києва, Борисполя,
Таращі, Корсуня, Городища, Умані,

Звенигородки, Шевченкового,
Моринець, Медвина та Шендерівки,
які діють як козаки та козацькі сотні
Лисянського полку в себе на місцях.
Їхній реєстр уже сягає близько півтори
сотні козаків та берегинь.
Активно працюють Корсунське,
Чорнобаївське, Чигиринське районні
козацькі товариства. До речі, у складi
УРК багато відомих дiячів освiти
та культури. Скажімо, найвідомішим реєстровим козаком України є
письменник, почесний громадянин
Лисянки Василь Шкляр, письменник

100 тисяч гривень. Триває акція
«Козацький прапор навколо світу»,
яка популяризує реєстрове козацтво
у світі. Козацький прапор побував уже
в 38 країнах світу.
Реєстровці Черкащини увіковічнили
пам’ять сліпого козака-бандуриста
Антона Митяя, учасника національновизвольного руху 1917–1921 років.
Майже століття його ім’я було забутим,
але завдяки небайдужості козацьких
активістів на чолі з генерал-майором
УРК, краєзнавцем Олександром
Гаврилюком, ім’я Антона Митяя
повернуто на скрижалі історії. На віднайденій могилі козака-бандуриста
в селі Стара Буда Звенигородського
району поставлено та освячено
пам’ятник-меморіал.
Обласна організація активно пропагує історичні й культурні здобутки,
досягнення українського козацтва,
проводить культурно-просвітницькі
заходи, виставки майстрів народних промислів. На пісенному
фестивалі «Мости над Россю»
в Корсунь-Шевченківському на повен
голос заявила про себе лейтенант
УРК Ріма Хромцова, яка стала переможцем конкурсу в своїй категорії.
Козацький гончар, старший лейтенант УРК Костянтин Пустільник із
Лисянки активно відроджує традиційне ремесло. Його відзначено
почесною відзнакою Академії ремесел.
В Естонії наша козацька команда
брала участь у чемпіонаті світу з прикладної стрільби. Начальник штабу
Черкаського обласного товариства
УРК Сергій Харечко в особистому
заліку посів третє місце.

Начальник штабу Черкаського обласного товариства УРК, підполковник УРК Сергій
Харечко, отаман Черкаського обласного товариства УРК, генерал-лейтенант УРК Борис
Марченко та отаман Черкаського міського товариства УРК, підполковник УРК Юрій
Панчишин біля стели «Географічний центр України» поблизу Шполи Черкаської області

Євген Стеблівський, поетеси, берегині
УРК Валентина Войцехівська і Зоя
Ружин, співачка Ріма Хромцова.
За активну громадську діяльність,
розбудову козацького руху на Черкащині Бориса Марченка нагороджено
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Наразі ми проводимо патріотичні
акції, ініціюємо нові проекти, спортивні, мистецькі заходи, активно
допомагаємо бійцям АТО. Серед
наших козаків є бійці, які бруть безпосередню участь в АТО, а волонтери
Олег і Руслан Бойки, Олег Ганжа і
Олександр Гаврилюк, Олександр
Мовчан та інші наші козаки й берегині щоденно роблять вагомий внесок
у перемогу над російсько-сепаратиськими зайдами.
Серед найвідоміших проектів,
втілених нами за останній час — це
«Родинний маєток Хмельницьких —
Монастирок». Проект коштував

Українці-козаки в старі часи говорили: «моя хата скраю — першим
ворога стрічаю». Для реєстрового
козака «хата скраю» означає, що перший рубіж охорони — саме його хата.
Козаки, що жили на краю поселення,
повинні були вчасно виявити появу
ворога, швидко прийняти рішення
й прийняти на себе перший удар.
Для реєстрового козака «моя хата
скраю» — це перший рубіж оборони,
вважає генерал-лейтенант УРК Борис
Марченко.
Ось і сьогодні, коли йде справжня
війна за незалежність на сході країни,
кожен українець, тим більше козак,
зобов’язаний вносити свій посильний
внесок у загальну перемогу козацького
народу над «врагом-супостатом».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора

Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку
Л. Костенко
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Козацька дипломатія

Нас єднає Височан Робочий візит Гетьмана УРК
Сьогодні, коли країна перебуває у стані війни, надзвичайно важливою є ідея об’єднання на основі
духовності і патріотизму. Це вже упродовж кількох останніх років не словом, а ділом доводять
реєстровці двох обласних козацьких товариств УРК — Черкаського та Івано-Франківського, одних з
найпотужніших в Україні козацьких осередків. Вони активно проводять організаційну, практичну,
волонтерську роботу, піднімаючи на вищий щабель козацьку ідею серед сучасників. Вже стало
доброю традицією обмінюватися досвідом роботи на ниві відродження козацького руху, допомагати
один одному у вирішенні нагальних проблем, втілення спільних проектів тощо.

Нещодавно делегація
Черкаського обласного товариства УРК у складі Голови
адміністрації Гетьмана УРК в
Центральному регіоні України,
отамана Черкаського обласного
товариства УРК, генерал-лейтенанта УРК Бориса Марченка,
р а д н и к а Ге т ь м а н а У Р К ,
наказного отамана ЧОКТ
ВГО УРК, генерал-майора
УРК Олександра Гаврилюка,
а також старшин та козаків
Лисянського козацького полку
ЧОКТ УРК Олега Ганжі, Федора
Філака, Михайла Вербицького
та М. І. Марченка побувала з
робочим візитом у побратимів
з Івано-Франківського обласного товариства УРК.

воїнам, що беруть участь в
АТО, побудови громадянського суспільства, відновлення
історичної справедливості,
створення помісної Української
Православної церкви, як
духовної основи подальшої розбудови національної держави.
«Історія нашої Батьківщини
окроплена кров’ю та слізьми,
причащена муками та вічною
боротьбою. Сплюндрована,
втоптана в болото, вона знову
піднімається з колін, щоб
засвідчити про свою нескореність, про те, що тепер уже
назавжди поверне свою незалежність. Наша сила в єдності
і це продемонстрували козаки
Прикарпаття та Черкащини

в і д з н а к у Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва — орден
імені Семена Височана, народного героя. Ці духовні обереги
спільно освятили священики:
від Черкащини — представник
УПЦ КП отець Володимир, від
Прикарпаття — представник
Української греко-католицької
церкви отець Ярослав.
Відбулася тепла зустріч реєстровців Черкащини зі своїми
козацькими побратимами
і на Тернопільській землі.
Там лисянські козаки з рук
настоятеля храму Положення
пояса Пресвятої Богородиці
УПЦ КП отця Михаїла з
села Поділля Заліщицького
району Тернопільської області

Н е щ о д а в н о Ге т ь м а н
УРК Анатолій Шевченко
та начальник Генерального
штабу УРК, генерал-лейтенант УРК Сергій Тараненко
здійснили інспекторську перевірку західних регіонів України.
Під час робочого візиту вони
в і д в і д а л и Те р н о п і л ь с ь к е ,
Івано-Франківське та
Львівське обласні козацькі
товариства УРК.
Мета інспектування полягала в здійсненні нагляду і
контролю щодо роботи даних
козацьких товариств, передбачала перевірку фактичного
стану підконтрольних структур для намічення шляхів
подальшого вдосконалення
їхньої діяльності та виявлення внутрішніх резервів.

На Прикарпатті очільників реєстрового
козацтва зустрічав Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіо н і Ук р а ї н и , Го л о в н и й
отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
генерал-полковник УРК
Михайло Смачило.
На Івано-Франківському
обласному телебачення
«Галичина» Гетьмана УРК
Анатолій Шевченко дав
змістовне інтерв’ю щодо
участі реєстрових козаків
у діях в зоні АТО, розвитку волонтерського руху
та постійної виховної
роботі, яка ведеться організацією в осередках УРК.
(Відео можна подивитися

Гетьман УРК Анатолій Шевченко з козацькою старшиною
та волонтерами Галичини

Козацька старшина Черкаського та Івано-Франківського обласних товариств УРК з козацьким прапором
у центрі патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери

В Івано-Франківському
Центрі патріотичного виховання молоді ім. С. Бандери
в присутності представників
козацтва, громадськості та
засобів масової інформації
реєстровці провели спільну
козацьку акцію «Бог! Народ!
Україна!».
В рамках заходу відбулася спільна нарада
старшини Черкаського
та Івано-Франківського
обласних товариств
УРК. Прикарпатське козацтво представляли Герой УРК,
голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Прикарпатському
регіоні, головний отаман ІваноФранківського обласного
товариства УРК, генерал-полковник УРК Михайло Смачило,
його перший заступник, генерал-майор УРК Володимир
Карман, начальник штабу
Івано-Франківського обласного
товариства УРК, полковник
УРК Петро Кирилів, Герой УРК,
Генеральний суддя УРК, генерал-армії УРК Василь Гринів
та отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК,
генерал-майор УРК Любомир
Малофій. Під час наради були
обговорені питання захисту
цілісності і державності України,
волонтерської допомоги

обмінявшись духовними оберегами», — говорить радник
Гетьмана УРК, генерал-майор
УРК Олександр Гаврилюк.
Реєстрові козаки
Прикарпаття вручили своїм
побратимам із Черкащини
14 великих і 14 малих копій
ікон Хресної ходи Ісуса Хреста.
Ці освячені дари іванофранківці передали спеціально
для храму Успіня Пресвятої
Богородиці УПЦ КП села Орли
Лисянського району та храму
Покрови Пречистої Богородиці
УПЦ КП, що в смт Лисянка.
Генеральний суддя УРК Василь
Гринів козакам Лисянського
полку УРК особисто подарував ікону Покрови Пречистої
Богородиці. У свою чергу
козаки Черкащини вручили
козакам Прикарпаття статуетку засновника українського
козацтва — Дмитра БайдиВишневецького та прапор
Івано-Франківського міського
козацького товариства УРК,
авторами якого є художникдизайнер, майор УРК Олег
Ганжа та генерал-майор УРК
Олександр Гаврилюк.
Варто зазначити, що
колегіальним рішенням
ради отаманів і старшин
УРК Черкащини та ІваноФранківщини було засновано

отримали для своїх православних храмів різне церковне
приладдя та хоругви.
З добрим серцем і приємними почуттями залишали
черкаські реєстровці
гостинні Івано-Франківщину
та Тернопільщину. Незабаром
вже черкащани будуть зустрічати своїх побратимів на своїй
землі: традиційно у квітні місяці,
в Холодному Яру, що на славній
Чигиринщині, відбуватиметься
велелюдне патріотичне дійство,
яке організовує та проводить
історичний клуб «Холодний
Яр» (президент клубу — Роман
Коваль) разом із іншими
патріотичними організаціями, а українські реєстровці є
його постійними учасниками.
Подібні акції підіймають дух
народу, єднають націю в народ,
який є міцним фундаментом
нашої держави. Бо саме народ
разом з Україною, переживає
біль та радощі, разом з нею
помирає і воскресає. Наше серце
б’ється в унісон з її серцем, наша
душа плаче й сміється разом з її
душею. Бо ми — невід’ємна її
частка, ми її майбутнє.
Богдан КУЗІВ,
керівник прес-служби УРК
Івано-Франківського ОКТ УРК,
полковник УРК

16 лютого була проведена
офіційна зустріч в Тернополі
з головою облдержадміністрації та головою обласної
ради, де обговорювались
питання розвитку українського козацтва в даному
регіоні та участі козаків в
АТО та волонтерському русі.
Відбулася предметна розмова щодо обрання нового
отамана Тернопільського
обласного товариства УРК
та прийому до лав козацького
товариства бійців батальйону «Торнадо». Гетьман УРК
Анатолій Шевченко наголосив на важливості виховання
моральних, духовних, розумових і фізичних якостей
осіб, які бажають стати козаками, та вже залученої до
лав козацтва перспективної
молоді.
17 лютого члени Генеральної старшини УРК
відвідали місто Борщів
Тернопільської області, де
створено новий козацький
осередок — Борщівське
районне козацьке товариство Івано-Франківського
обласного товариства
УРК. Відбулася зустріч з
головою Борщівської райдержадміністрації, впродовж
якої обговорювались питання
подальшого розвитку козацького руху в районі.
Не обминув Гетьман УРК
і Заліщицьких козаків. Була
надана методична допомога та
проведені консультації щодо
залучення та розстановки
керівного складу, зміцнення
дисципліни і підвищення відповідальності козаків під час
виконання зобов’язань.

на офіційному сайті ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво»).
За участю очільників УРК відбулася Рада
отаманів та старшин ІваноФранківського обласного
товариства УРК.
«В наш неспокій час, коли
під градом куль та снарядів
палає Схід України, для тих,
хто залишається в тилу —
головне завдання допомагати
нашим військовим, які знаходяться в зоні бойових
дій», — наголосив у своєму
виступі очільник реєстровців Прикарпаття Михайло
Смачило. Пан Михайло
розповів про благодійну
та гуманітарну допомогу,
яка надається обласним
товариством бійцям в зону
АТО. Також козаки обговорили нагальні питання
діяльності товариства,
зокрема про роль козацтва
в подоланні збройного конфлікту в Україні.
Го л о в н и й о т а м а н
Прикарпаття висловловив
подяку гостям за своєчасний
приїзд до осередків УРК у
найтяжчий період сучасної
української історії.
В другій половині дня
керівництво ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» відбуло
в місто Дрогобич Львівської
області. (Детальніше про
перебування Гетьмана УРК
у Львівській області читайте
у наступному номері «УК»).
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ
Фото Богдана Кузіва
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Знай, що в світі найтяжче –
це серце носити студене!
М. Рильський
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УРК і влада

В осередках УРК

Потрібні Батьківщині патріоти Рушник національної єдності
оберігає Маріуполь

«Військово-патріотичне виховання, відродження кращих традицій
наших предків, примноження козацького та повстанського духу – один
із пріоритетів обласної влади» - на цьому наголосив заступник голови
Тернопільської обласної державної адміністрації Леонід Бицюра під час
зустрічі з представниками Українського Реєстрового Козацтва, яка відбулася
16 лютого.

важливо, щоб наші захисники
мали не лише гарну військову
підготовку, а й були духовно
загартовані», - відзначив Леонід
Бицюра.
У своїй промові Гетьман УРК
Анатолій Шевченко зазначив, що
сьогодні козацький громадський
рух в Україні набув великого
поширення. Зокрема, його учасники беруть активну участь у
проведенні Антитерористичної
операції, посилено допомагають
воякам. Також він поінформував
про розвиток козацьких форЗаступник голови Тернопільської облдержадміні- мувань на Тернопільщині та
страції Леонід Бицюра та отаман Тернопільського потреби бійців, які є реєстровими
обласного товариства УРК Вячеслав Кізілов
козаками і зараз несуть службу в
«Місія Тернопільщини – бути духовдобровольчих батальйонах.
ним осердям України, – зазначив
П а н Ге т ь м а н У Р К п о д я к у в а в
пан Леонід – тут збережено десятки заступнику голови Тернопільської
чудотворних ікон, унікальних храмів. облдержадміністрації Леоніду Бицюрі
Із давніх-давен наш край був осе- за розуміння, підтримку та сприредком козацького духу, саме звідси яння розвитку козацького руху на
родом легендарний козацький вата- Тернопільщині.
жок Дмитро Вишневецький. Зараз в
Робоча поїздка була насичена
області триває активна робота щодо цікавими зустрічами. Гетьман УРК
збереження та примноження кращих Анатолій Шевченко та начальник
традицій наших славних предків».
Генштабу УРК Сергій Тараненко мали

В рамках акції «Рушник національної єдності» з 10 січня 2015 року
протягом кількох днів у виставковому центрі ім. А.Куінджи перебувало це
овіяне славою і надією на мир легендарне полотно. Його вишивали більш
ніж 300 кращих майстринь із усіх областей України протягом 16-ти місяців.
Маріуполь – це 72-е місто, до якого завітав цей символ єдності народу.
Активним учасником цього мистецького проекту з самого початку було
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» і його берегині. Багато зусиль для
приїзду Рушника у м. Маріуполь доклали отаман Маріупольського міського
товариства УРК, генерал-лейтенант УРК Володимир Книшенко та берегиня,
полковник УРК Раїса Кислощаєва.

«Рушник національної
єдності» – це полотно
розміром 9000 х 75 см, придбане ще у травні 2007 року
в селі Мухарів і виткане
ще у 50-55 роках минулого
століття, виполоскане в
Дніпрі, а з 7 червня 2007
року у Запоріжжі, на острові
Хортиця, почалося його
вишивання.
Один із організаторів
акції та ініціаторів приїзду
Рушника до Маріуполя,
президент Благодійного
фонду «Український рушничок» Микола Степаненко
зауважив: «Споконвіків
р у ш н и к б у в с и м в о л о м Берегиня УРК, полковник УРК Раїса Кислощаєва
берегині, полковника Українського
України. Вишите дбайливими руками полотно має велику Р е є с т р о в о г о К о з а ц т в а Р а ї с и
силу оберегу, зберігає інформацію Кислощаєвої. «Мені так хочеться,
про тих, хто вклав душу в процес щоби він дійсно приніс нам мир,
його створення. На ньому, ось у цих єднання і все те добре, що в ньому
символах і знаках, вся історія нашої закладене», – сказала пані Раїса.
Крім того, вишивальниці
землі, починаючи від мізинської культури до сьогодення. Тут немає жодної М а р і у п о л я з і б р а л и с я щ е д л я
рисочки, яка не несла б культурного, того, щоб зробити разом новий
історичного, художнього наванта- унікальний рушник, присвячений
ження. Від трипільської цивілізації, 200-річчю від Дня народження
часів Київської Русі та Козаччини Тараса Григоровича Шевченка.

Реєстрові козаки-бійці АТО, волонтери, очільники Українського Реєстрового Козацтва
та капелани УРК із виконуючим обов’язки голови Тернопільської облдержадміністрації
Іваном Крисаком

У Тернополі діє школа допризовної
підготовки. Це чи не єдиний подібний
навчальний заклад не лише на
Тернопіллі, а й в Україні загалом.
Тут вже зі шкільної парти виховують
майбутніх захисників Вітчизни. В
області триває робота над проектом
Програми військово-патріотичного
виховання.
Ще одна проблема, до якої прикута
особлива увага керівництва області,
- це відродження духовності в краї.
Нещодавно тут відбувся круглий
стіл за участю працівників закладів
освіти різних рівнів та представників
традиційних християнських церков.
Їхні ідеї та напрацювання будуть
покладені в основу «Програми духовного відродження краю».
«Я сподіваюся, що завдяки підтримці
новопризначеного Головного отамана
Тернопільського обласного козацького
товариства ВГО УРК, полковника
УРК, отця В’ячеслава Кізілова, з яким
ми співпрацюємо вже не один рік, нам
вдасться реалізувати багато цікавих
проектів, зокрема, у сфері відновлення
інституту капеланства. Адже нам

зустріч із виконуючим обов’язки голови
Тернопільської ОДА Іваном Крисаком.
У ЗОШ№4 з учителями та членами
учнівського парламенту школи провели конференцію на тему: «Українське
Реєстрове Козацтво та участь козаків в
АТО». Очільники УРК також побували в
Школі допризовної підготовки, а потім
Гетьман УРК Анатолій Шевченко дав
інтерв’ю на каналі ІНТБ.
Наостанок робочої поїздки
по Тернопільщині гості відвідали
Кременецький,Заліщицький та
Борщівський козацькі осередки.
Козаки й берегині приємно здивували
гостей гостинністю, своїми напрацюваннями і різноманіттям форм
взаємодії з громадою.
На знак пошани отаман
Тернопільського обласного товариства
УРК, полковник УРК Вячеслав Кізілов
подарував гостям ікони, виготовлені
членом благодійного фонду «Вірую»
Олексієм Левенцем.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК,
Тернопільська область

Президент Благодійного фонду «Український рушничок» Микола Степаненко

тягнеться ниточка через сучасність
до майбуття. В центрі рушника –
золотий тризуб – символ Трійці
та Всевишнього. Акція покликана
об’єднати українців».
Цей унікальний рушник покликаний стати символом, святинею
України після прапора, герба та гімну,
як оберіг.
Особливо слід відзначити
участь у продовженні вишивання
«Рушника національної єдності»

Невдовзі планується творча подорож знаної майстрині-берегині
Українського Реєстрового Козацтва
Раїси Кислощаєвої до Коломиї для
участі у виставках та майстер-класах.
Докладніше про ці події в наступних
номерах нашої газети.
Ганна ГРИГОР’ЄВА,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора
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А виховати – це завжди складніше:
Бо треба, щоб все в душу перейшло...
Н. Красоткіна

7

Козацька педагогіка

ШКІЛЬНА КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА В ПОДІЛЛІ

Шкільна Козацька республіка імені Петра Сагайдачного загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Поділля
Заліщицького району на Тернопільщині (одного з найбільших сіл у районі, розташованого на річці Джурин і вперше
згаданого у писемних джерелах в 1469 році) народилася в день свята Покладення Чесного Пояса Пресвятої Богородиці
2009 року. В той пам’ятний для всіх подільчан день у церкві було як ніколи багатолюдно, до подільчан завітали шановні
гості – представники Українського Реєстрового Козацтва з Івано-Франківська. Після Святої Літургії на церковному
подвір’ї, біля статуй Матері Божої та Ісуса Христа, відбулася посвята юних подільчан у реєстрові козаки та берегині. Діти
урочисто промовляли слова присяги, з великою пошаною цілували прапори України, реєстрового козацтва, хоругву
та шаблю, як символ нашої героїчної минувшини. Цей дійство запам’яталося односельцям надовго, адже було справді
урочистим і зворушливим. З того часу ось уже 6 років активно діє в нашій школі дитяча Козацька республіка. Багато
корисних справ зроблено в ім’я незалежної України, а ще більше – попереду, бо тече у наших жилах кров козацька,
живе у серці нескорений дух козацький, бо козацькому роду – нема переводу.

Нещодавно в нашій школі знову відбулася непересічна, справді історична
подія. До дітей та наставників шкільної козацької республіки ім. Петра
Сагайдачного завітали поважні гості:
гетьман Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко,
начальник Генерального штабу УРК
Сергій Тараненко, начальник штабу
Івано-Франківського обласного товариства УРК Петро Кирилов, перший
заступник головного отамана ІваноФранківського обласного товариства
УРК Володимир Карман, отаман
Тернопільського обласного товариства УРК, отець В’ячеслав Кізілов,
отаман Заліщицького районного
товариства УРК Сергій Лютий, отаман
Товстенського районного товариства
УРК Володимир Полевий, отаман
Борщівського районного товариства
УРК, отець Володимир Стеблина.
Юні члени козацької республіки,
козаки й берегині, джури та лелі
зустрічали високоповажних гостей в
урочисто прибраній спортивній залі
школи вишикувавшись по чотах, які
носять імена славетних українців:
Лесі Українки, Марусі Чурай, Устима
Кармелюка, Миколи Лисенка, Богдана
Хмельницького, Тараса Шевченка,
Петра Калнишевського, Івана
Богуна, Максима Кривоноса, Павла
Полуботка, Марка Кропивницького.
Дзвінко і гордо звучали гасла, промовки й пісні, які представляла
почергово кожна чота.
Козачата з великим натхненням дарували гостям українські народні пісні,
читали вірші, присвячені Революції
Гідності та Героям Небесної Сотні.
Справжньою окрасою став виступ танцюристів, які виконали козацький гопак.
Із неприхованою цікавістю глядачі
спостерігали за показовими двобоями
та сміливими козацькими трюками у
виконанні вихованців школи.
А потім до дітей звернувся Гетьман
Українського Реєстрового Козацтва
Анатолій Шевченко. Він закликав дітей дізнаватися правду про

героїчне минуле України, поширювати
й розвивати історичні, патріотичні,
господарські та культурні традиції
українського козацтва.
Сьогодні ми все частіше повертаємося до наших витоків, рідної
мови, історії Батьківщини, традицій
народу. Ще одним кроком назустріч
відродженню українських традицій
стала посвята в козаки. До козацької
присяги було приведено отця Юрія
Стеблину. Перед усім товариством
священик урочисто присягнув служити Господу Богу, неньці Україні та
Українському Реєстровому Козацтву.
Ставши на коліно, він цілував наші
святині: синьо-жовтий прапор, хоругву
та козацьку шаблю. Ці хвилини були
хвилюючими як для нього, так і для
його сина, також священика, козацького капелана отця Володимира, який
мав честь окропити освяченою водою
та благословити на чесний козацький
шлях свого рідного батька.

Дорослі й діти схвильовані: за мить розпочнеться обряд посвяти в козаки й берегині
Українського Реєстровго Козацтва

доведе, що козацькому роду — не буде
переводу», — звернувся до присутніх
старший капелан Івано-Франківського

Юні берегині зі шкільної козацької республіки Подільської ЗОШ

«Ви є нащадки славних українських козаків. Тож любіть Україну,
шануйте її народ. Хай кожен із вас
своїми вчинками і добрими справами

Анатолій Шевченко дарує козачатам літературу про духовність та історію козацтва

обласного товариства УРК, настоятель
храму Покладення Чесного Пояса
Пресвятої Богородиці, отець Михайло
Бубнів.
Варто відзначити, що в навчальному
закладі, під керівництвом директора
школи, підполковника УРК Надії
Ярославівни Слободян проводиться
систематична, цілеспрямована робота
з плекання в учнів патріотичних
почуттів, гордості за свій народ,
свою державу. Виховання дітей на
прикладі життя й боротьби кращих
представників українського козацтва
стало важливою складовою роботи
педагогів школи: Г. В. Ковальчук,
М. М. Мельничин, Н. Б. Федунів,
Г. М. Горлач, Н. В. Тарнавської,
О. В. Рижевської, О. В. Ониськів,
Г. Б . В і в ч а р , Г. А . С а в і ц ь к о ї ,
М . Б . С т а д н и к , Г. П . К о в а л ь ,
Д. І. Лопушняк, І. П. Пипчук,
Г. І. Кузь. Вихованці, юні козаки та
берегині, гідні своїх наставників. І
про це красномовно говорять їхні
практичні справи в ім’я народу, в ім’я
української держави. У цей скрутний
для країни час, коли на Сході країни

українські воїни ведуть бойові дії
проти сепаратистів та російських
загарбників, діти Подільської ЗОШ
горять бажанням допомогти, розділити горе, підставити своє маленьке
плече. І видно, як разом із країною,
вони подорослішали за цей рік страшної війни, а серцем, душею ще більше
потягнулися до свого рідного, українського. Не перестає звучати в стінах
школи поезія Великого Кобзаря, і
розуміють діти, яка могутня сила
закладена в словах Пророка.
Члени дитячої козацької республіки
виготовляють своїми руками обереги,
щоб благословенням своїм боронили наших воїнів від ворожих куль,
пишуть на передову листи підтримки,
малюють малюнки, які передає бійцям в зону АТО духовний наставник і
волонтер, невтомний натхненник на
добрі справи — отець Михайло Бубнів.
Також для українських військових
діти та їхні батьки збирають продукти
харчування, теплий одяг тощо — все
те, що несе часточку тепла і затишку,
що нагадує про єдність у прагненні
перемоги. Саме в ці часи випробування на міцність духу нашого народу,
подільські козачата ще з більшим
натхненням долучаються до української культури і традицій — міцного
нашого коріння, ще активніше вивчають найважливіші віхи вітчизняної
історії — історії перемог і страждань,
випробувань і здобутків, видатних
особистостей, які своїм життям доводили любов до рідної землі. А вчителі
школи, при підтримці і участі реєстровців ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», систематично проводять
тематичні «Уроки мужності», на яких
формують міцний стрижень внутрішніх цінностей у поєднанні з повагою
до людей і сміливістю майбутніх
захисників України.
Ірина ПИПЧУК,
вчителька молодших класів
ЗОШ с. Поділля,
берегиня УРК,
с. Поділля,
Заліщинський район,
Тернопільська область

Ніяка в світі сила нас не зламає,
бо нас коріння наше в землі тримає
Г. Дудка
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«торнадо»
На передовій

важко зупинити

У минулому номері «УК» ми розпочали розповідь про перший козацький батальйон «Торнадо», що
дислокується в Лисичанську Луганської області.
Бійці батальйону, а це переважно вихідці із Тернопільської та Івано-Франківської областей, вже не
першій місяць поспіль беруть безпосередню участь у бойових операціях в зоні АТО. А місяць тому, вони
всі як один - на чолі з командиром батальйону та капеланом, склали присягу на вірність Господу Богу,
вступивши до лав ВГО «Українське Реєстрове Козацтво». У прифронтовій зоні урочисту присягу від
добровольців приймали Гетьман УРК Анатолій Шевченко, голова Адміністрації Гетьмана УРК у Східному
регіоні України, генерал-лейтенант УРК Юрій Пісковацький і заступник Гетьмана УРК із організаційних
і патріотичних питань, генерал армії УРК Микола Мазепа.
Варто зазначити, що духовну опіку хоробрим українським воїнам-козакам надають священики:
капелан Південно-Західного регіону Тернопільської області Івано-Франківського обласного товариства
УРК, генерал-майор УРК о. Михайло Бубнів, отаман Тернопільського обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК о. В’ячеслав Кізілов та отаман Борщагівського районного осередку УРК, майор
УРК о. Володимир Стеблина.

…Зимно. Кілометрів за тридцять до бази нас зустрічає автомобіль супроводу. На капоті
великими буквами написано
«ТОРНАДО», а також майорять прапори — національний
синьо-жовтий та червоночорний УПА. Їдемо. Сьогодні
для бійців батальйону визначний, урочистий день —
посвята в реєстрові козаки:
зустріч із Гетьманом УРК та
отаманами і козацька клятва —
одвічна й непорушна. Бійці
готові…
Якщо хочеш на власні очі
побачити справжній приклад
свідомого патріотизму, завітай на базу «ТОРНАДО» —
відкрита місцевість, у випадку
ворожого наступу (не дай же
ж, Боже!) всього один шлях
для відступу. Зовсім поряд —
домівки, людські обійстя…
Місцеві жителі, що снують
туди — сюди, з недовірою
дивляться на солдатів, зазираючи за паркан. В їх очах
читаються втома і страх —
віковічні супутники війн та
соціальних потрясінь. Майже
в кожній оселі — самі жінки та
діти. Куди поділися чоловіки,
залишається лишень здогадуватися, але в кожного своя
доля і кожен обирає її сам.
Підготовка до посвяти.
Хлопці зодягнули балаклави,
стали в стрій у неповному
складі, бо війна є війна —

З напутнім словом перед бойовим чергуванням до бійців
батальйону «Торнадо» звертається комбат Руслан Онищенко

чимало бійців☻пильнують
на блокпостах та слідкують за безпекою в місці
розташування.
Винесли Національний
прапор України, стяг УРК,
ікону Божої Матері — покровительки українського
козацтва і чашу зі святою
водою. Всі дуже серйозні,
адже розуміють, що присягнувшись служити Богові та
українському народу, давши
обітницю перед Господом та
побратимами, немає вороття
назад, бо клятва ця є непорушною до самої смерті. Державна
символіка і присутність

Козацькі капелани протоієреї Михайло Бубнів і В’ячеслав Кізілов
окроплюють свяченою водою захисників☻Вітчизни
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капелана☻батальйону придає
події урочистості, однак немає
навіть натяку на помпезність — на це вказує сум у
очах бійців. Балаклава може
приховати вираз обличчя,
але не погляд, в якому можна
прочитати багато пережитого… Адже кількома днями
раніше вони ледь не втратили двох своїх побратимів,
що повернулися зі Станиці
Луганської із небезпечними
вогнепальними пораненнями
кінцівок.
«Як тільки наступає темрява,
бійців на першій лінії оборони
атакують сепаратисти. Наші
відстрілюються майже
навмання, бо не мають тепловізорів. Це сліпа війна. Ворог
не йде відкрито, вичікує слушний момент, а наші солдати
безсилі перед темрявою, коли
за якихось двадцять кроків вже
нічого не видно. Так само, як
і безсилі вони перед підступністю та боягузтвом ворогів,
що виповзають із темряви
і, немов щури, намагаються
відстрілювати наших хлопців по-одному. Ось у чому
підступна перевага «героїв
Новоросії» — в тактиці, що
заснована на боягузтві», —
розповідають бійці «Торнадо».
Але є в очах «торнадівців»
жива надія, яка веде і зберігає
їх там, на передовій бою за
єдину, незалежну та соборну
Україну. Нащадки козаків та

На передовій в реєстрові козаки бійця-«торнадівця» приймає
Гетьман УРК Анатолій Шевченко

послідовники воїнів УПА не
сидять склавши руки — я в
цьому упевнилась особисто.
На базу мені допомогла дістатися одна дуже цікава родина.
Син (позивний «Сокіл») вже
пів року служить на передовій, живе у казармі разом
із батьками — справжніми
патріотами, представниками
Українського Реєстрового
Козацтва, прихильниками ідей
УПА. Родина за пів року надала
значну волонтерську допомогу
бійцям, брала активну участь у
житті батальйону.
«Як Ви спромоглися у
досить поважному віці змінити
цивільний одяг на військову
форму, а домівку на казарму?
Тим більше, Ви — жінка…», —
запитую при нагоді у Світлани,
матері «Сокола».
«Та хіба всидиш на місці?», —
впевнено, але з сумом в голосі
відповіла жінка.
Вважаю, що це запитання
і є відповіддю, яке більше не
потребує пояснень.

та бою: зручній військовій
формі, взуттю, засобам особистої гігієни тощо. Бійці-козаки
дуже дисципліновані, адже
розуміють, що порядок і злагодженість дій рятують життя і
допомагають одержати перемогу над ворогом. Батальйон
добровольчий і кожен боєць
а ні на хвилину не забуває де і
навіщо він перебуває.
Наші бійці, на жаль,
інколи поступаються «до
зубів» озброєному супротивнику через брак необхідної
військової техніки, та ось
впевненості в перемозі, віри
та хоробрості нашим воїнам
не позичати. Бо знають, що
б’ються з ворогом на своїй,
Богом даній, землі! Сюди
приїжджають цілими родинами, приходять дівчата,
змінюючи модні сукні на
солдатський стрій, а жіночі
прикраси та парфуми на
з б р о ю … Ту т п а т р і о т и —
прокидаються вранці, наспівуючи гімн.

Військовослужбовці батальйону «Торнадо» в строю

До речі, жінки на військовій
базі не новина. Тут їх всього
шість. Є дівчата на кухні — не
покладаючи рук цілодобово
готують на весь батальйон їжу
(і дуже смачно), а є й справжні
бійці: на рівні з чоловіками
ходять на шикування, заступають в наряди, ідуть в бій…
Є серед них і снайпери …
Словом, справжні патріотки
своєї Держави.
Живе батальйон єдиною
родиною, бійці ділять між
собою і дах над головою, і
останнє, що мають, залишаючи всі буденні проблеми й
бажання там, у тилу. Натомість
радіють простим речам, необхідним лишень для виживання

Побувавши в розташуванні
батальйону «Торнадо» переконалася, що неможливо
зрадникам-сепаратистам та
московським зайдам здобути
перемогу над тими, хто дійсно
знає, за що воює — за свою
Україну та її майбутнє. І нехай
Господь оберігає козаків і берегинь батальйону «Торнадо»,
які залишили теплі домівки
для того, щоб співвітчизники
мали надію на мир і скоріш
скінчилися жахіття справжньої
війни, де вбивають і калічать…
Дарина КАЗАНЦЕВА,
журналіст
м. Київ
Фото Тараса Лесика

Я боровся не за свою свободу, а свободу вітчизни, і таке завзяття виявив не
задля того, аби самому бути вільним, а щоб жити серед вільних
Катон
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В осередках УРК

Коли слово не розходиться з ділом
Реєстрові козаки Лисянського полку Черкаського обласного товариства УРК вручили освячений
прапор перемоги батальйону «Черкаси».
Нещодавно з черговою гуманітарною допомогою у районі бойових дій в зоні АТО побували
реєстрові козаки-волонтери Олег Бойко та Олег Ганжа, які доправляли захисникам Вітчизни
необхідні матеріали, продукти харчування тощо. Тоді ж, майор УРК Олег Ганжа помітив, що у воїнів
зовсім відсутні військові знаки розрізнення, навіть немає прапору військового підрозділу. І тоді
в нього виникла ідея розробити та виготовити прапор частини та шеврони для особового складу
батальйону «Черкаси».
І ось не минуло й кількох тижнів, як у Свято-Миколаївському храмі, що в місті Бориспіль, де
діє потужний осередок Лисянського полку ЧОКТ УРК, відбулося урочисте освячення та вручення
заступникові командира МТБ «Черкаси» Святославу Вовкодаву бойового прапора, розробленого
Олегом Ганжою та Олександром Гаврилюком та узгодженого із командуванням батальйону.

Майор ЗСУ Святослав Вовкодав з бойовим прапором МТБ «Черкаси»

«Владико Многомилостивий, охорони нашу державу
від тих, хто зазіхає на її
незалежність і хоче розділити
її. Збережи нашу українську
державу, як Ти завжди зберігав
християнські держави, і наше
українське військо, Господи,
Боже наш», — словами щирої
молитви розпочав урочисте
дійство настоятель храму отець
Микола Кравчук. А потім
відбулася урочисте освячення
прапору та шевронів батальйону, які представили заступник Гетьмана УРК з юридичних
питань, член Ради Генеральної
старшини УРК, генерал-майор
УРК Олександр Гаврилюк,
майори УРК Олег Ганжа та
Андрій Вознюк.
Передаючи прапор командиру військового угрупування, генерал-майор

товариства УРК цей прапор і
шеврон. Ми віримо, що цей
прапор, на якому написані
слова Шевченка: «І на
оновленій землі, врага не
буде, супостата», допоможе
вам бити ворога, відстоювати
Україну».
«Цей прапор буде для воїнів
нашого підрозділу символом
перемоги! Із щирим захопленням приймає його наш
батальйон, по всіх звільнених
нами містах та селищах ми
будемо тримати його високо.
Звільнимо свою землю від
ворога нашого, супостата на
сході України та відвоюємо
з ним ще й Крим...», —

До пам’ятника Павлу Чубинському – авторові слів Гімну України
крокують реєстровці

На цій урочистій, освяченій
любов’ю до рідної землі події
була присутня Посол Миру,
берегиня, генерал-майор
УРК Зоя Ружин, яка звернулася до воїнів‑захисників та
побратимів козаків із теплими
словами: «Ви виконуєте велику,

Закінчилося це духовне,
урочисто-щемливе дійство
піснею-молитвою — «За
Україну, за її волю! За честь і
славу! За народ!»
Тож нехай Господь дає
здоров’я і наснагу нашим
захисникам, дарує їм☻перемогу

Біля пам’ятника П. Чубинському звучить спів кобзаря Тараса Силенка

Сотник Бориспільської сотні УРК Андрій Вознюк
під час передачі прапора МТБ «Черкаси»

УРК Олександр Гаврилюк
сказав: «Прийміть від
Лисянського козацького
полку Черкаського☻обласного

Богом означену місію — захищаючи рідну землю, цілісність
її кордонів, свої власні родини і
всю нашу неньку-Україну, щоб
вона була цілісною, єдиною
і в перспективі утвердилася в
своїй величі й красі в усьому
світі!»

приймаючи☻під присягу
прапор, сказав заступник
командира МПБ «Черкаси»
Святослав Вовкодав.

над ворогом-супостатом
і сподіваємося, що з Його
високої ласки всі захисники
Вітчизни повернуться до своїх
домівок живими та неушкодженими. Нехай Господь
завжди посилає на них свою
благодать.

Запашний хліб захисникам Вітчизни від реєстровців

Фото на згадку про непересічну подію

C

M

Y K

На останок сотник
Бориспільської сотні
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, майор УРК Андрій
Вознюк від імені реєстрових
козаків і берегинь з відчуттям
поваги вручив на дорогу
бійцям батальйону «Черкаси»
освячений хліб. Однієї такої
хлібини, за словами пана
Андрія, вистачить одній
людині на дві доби.

А ми всі як один будемо вірити
в перемогу! Тому що правда, це
завжди перемога добра над
злом, світла над темрявою!
З Україну, за її волю, за честь
і славу, за народ!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Бориспіль
Київська область
Фото Віталія Ничипоренка
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Євангеліє – це не обітниця легких успіхів. Щоб знайти життя – треба його втратити;
щоб народитися – треба померти; щоб врятуватися – треба прийняти хрест
Іван-Павло ІІ

Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. Початок у №№ 5–24
за 2013 рік, №№ 1–24 за 2014 рік
та №№ 1–2 за 2015 рік)
ГЛАВА 9.

АВТОР СВЯЩЕННЫХ КНИГ
9.1 Таблица Библии
Первые переводы появились в
еврейской среде, а со временем — и в
христианской общине. Для лучшего
понимания русского и украинского
переводов полезно будет вспомнить
такие переводы:
Таргумим. Многие евреи, возвратившись из Вавилонского пленения, успели
забыть свой родной язык, поэтому
родилась необходимость составить
доступное для простых людей объяснение (таргум) Библии на арамейском
языке. Это и были первые толковые переводы Священного Писания.
Важнейший «таргум» был осуществлен в
Вавилоне во ІІ — І вв. до Р. Х. Он охватывает только Пятикнижие. Перевод этот
понятный, хотя и буквальный. Позднее
Реб Йонатан Бен Узиэль осуществил
новое толкование Книги Пророков —
это вавилоно-палестинская редакция
на арамейском языке.
Семидесяти. Это греческий перевод, который был сделан в ІІІ — ІІ вв.
до Р. Х. для нужд еврейской диаспоры
в Египте. Из-за своего географического происхождения он называется
Александрийским, название же «перевод
Семидесяти» («Септуагинта») восходит
к преданию, согласно которому этот
перевод осуществили на острове Фарос
под Александрией в течение 72 дней —
72 старейшины под руководством
Аристея, специально приехавшие с этой
целью из Иерусалима. Перевод охватывает также и второканонические книги.
Он, составленный из предмасоретских
текстов, помогает исправлять языковые ошибки, попавшие в текст Библии
из еврейских книг. Именно благодаря
этому переводу Священное Писание
перешло от евреев к язычникам, и
апостолы в своих Посланиях цитируют
Ветхий Завет преимущественно по нему
(300 цитирований из 350, имеющихся в
Новом Завете). И уже в христианскую
эру появились новые греческие переводы Аквила, Теодоциона (подобный
Александрийскому) и Симмаха.
Простонародный (Вульгата). Так
называется христианский перевод
всей Библии на латинском языке.
Большую часть его выполнил святой
Иероним в IV в. для использования
широкими массами в Римской империи. Псалмы и Новый Завет святой
Иероним только исправил, книги же
Маккавеев, Премудрости Соломона и
Варуха перешли в Вульгату из старших
латинских переводов, сделанных в
Италии.
Пешитта. Это древний сирийский
перевод всей Библии, выполненный
в разные времена после Р. Х. Он также
полезен для реконструкции еврейских
подлинников.
Другие. Распространение христианства вызвало появление и других
более или менее ранних переводов,
например, армянского (самый ранний,
ІІІ в.) и германского (готская Библия
Вульфилы, IV в.). Сегодня Библия уже
переведена на все языки христианских
народов мира.
Протестантская Реформация XVI в.
открыла новый этап в осмыслении
канона библейского текста. Сделав
акцент исключительно на тех книгах
Ветхого Завета, которые сохранились
на древнееврейском языке и признаны

каноническими в иудаизме, представители христианских протестантских
церквей (лютеране, кальвинисты,
конгрегационисты, пресвитериане,
баптисты, методисты и т. д.) для переводов на современные языки выбирают
именно масоретскую Библию. Все
остальные неканонические тексты
используются протестантскими церквями по-разному, в зависимости от
особенностей своего учения.
Первые частичные переводы на
народный язык в Украине датируются XVI веком. Их появление
было продиктовано практическими
нуждами — приблизить Библию к народу.
Этим, в частности, было вызвано к жизни
появление так называемых «учительных
Евангелий». 1561 г. датируется завершение рукописи так называемого

Библейское Общество, в соответствии с принципами протестантского
вероучения, не включило в издание
второканонические тексты. Издание,
помимо этого, не имеет примечаний.
Тем не менее, значимость Библии
Кулиша состоит в том, что она представляет собой первый полный перевод
Библии с еврейских и греческих текстов
на современный украинский язык. В
таком качестве она получила распространение среди украинского народа.
По пути Библии Кулиша пошел (в
период между двумя войнами) проф.
Иван Огиенко, который перевел Новый
Завет и Псалмы. Со временем, с благословения Библейского Общества, он
осуществил перевод всей Библии,
который увидел свет в 1962 г., в новом
языковом и техническом оформлении.

Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам’ятка староукраїнської мови
та мистецтва XVI століття. Один із перших українських перекладів канонічного тексту
Четвероєвангелія, що зберігся дотепер. Один із символів української нації.

Пересопницкого Евангелия, ставшего
образцом художественности с точки
зрения графики (его выполнил монах
Григорий в Пересопнице «для лепшего
вразумления люда християнского»). А
в 1563–1572 годах появляется знаменитый Креховский Апостол.
Появление этих частичных изданий
библейских текстов с пояснениями
привело к тому, что Священное Писание
стало настольной книгой образованных
кругов Украины того времени. Начиная
с «Евангелия учительного» Ивана
Федорова (1568), его же львовского
«Апостола» (1574), различных изданий
Псалмов, которые были излюбленным
предметом чтения тогдашних украинцев не только в церкви, но и вне ее,
библейские тексты все глубже входили
в душу народа, а украинские писатели
своими переводами Псалмов или других
частей Священного Писания еще
больше укрепляли народное понимание
«Книги жизни». Марьян Шашкевич,
Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко,
Григорий Конисский, Иван Франко,
Богдан Кравцив охотно обрабатывали
библейские мотивы, следуя мотто
Григория Сковороды, который принадлежал к числу лучших комментаторов
Библии: «Сия Книга вечная, Книга
Божия, Книга небесная».
В начале ХХ века (1903) под
эгидой Английского Библейского
Общества был издан украинский
перевод всей Библии, выполненный
по оригинальным текстам. Он был
осуществлен Пантелеймоном Кулишем
в сотрудничестве (в греческих текстах)
с Иваном Пулюем. После смерти
Кулиша (1897) перевод завершил Иван
Нечуй-Левицкий.

Практически одновременно с появлением Библии Кулиша, во Львове в 1903 г.
вышел перевод Александра Бачинского.
Это первое католическое издание
украинского перевода Библии, ограничившееся Новым Заветом и Псалмами.
Параллельно с украинским переводом
был напечатан и церковнославянский
текст. Из-за своего формата и внешнего
вида перевод Бачинского не получил
широкого распространения в народных
кругах и остался скорее настольной
книгой клира.
Со временем, Ярослав Левицкий
подготовил перевод Нового завета и
Пятикнижия, который появился в
прекрасном печатном оформлении в
Жовкве в 1921 г., изданный Орденом
отцов Василиан. Удачная попытка
перевода Евангелий (издан во Львове
в 1937 г.) принадлежит М. Кравчуку.
Новое издание Евангелий в условиях
эмиграции осуществил известный
библеист Теодосий Тит Галущинский,
архімандрит ЧСВВ. Перевод вышел
в 1946 г. в Риме и был предназначен
для массового распространения среди
народа.
Ветхий Завет (Танах)
Первая по времени своего создания
часть Библии, которую христианство позаимствовало из иудаизма, в
оригинале имеет название Танах. В
христианстве она получила название
«Ветхий Завет», как противопоставление «Новому Завету». Используется
также название «еврейская Библия».
Эта часть Библии представляет собой
сборник книг, которые были написаны
на древнееврейском языке задолго
до нашей эры и отобраны в качестве
священных из прочей литературы

древнееврейскими законоучителями.
Ветхий Завет является Священным
Писанием для всех авраамических
религий — иудаизма, христианства
и ислама — но канонизирован лишь
первыми двумя (в исламе его законы
считаются недействительными и,
помимо этого, неверно изложенными).
Ветхий Завет состоит из 39 книг, в
еврейской традиции искусственно
посчитанных как 22, по количеству букв
еврейского алфавита, или как 24, по
количеству букв греческого алфавита.
Все 39 книг Ветхого Завета делятся в
иудаизме на три раздела.
Состав Танаха
Танах, содержит 24 книги. Состав книг
идентичен протестантскому Ветхому
Завету, но отличается порядком расположения книг. Впрочем, Вавилонский
Талмуд указывает порядок их расположения, отличающийся от принятого
ныне. Католический и православный
каноны Ветхого Завета могут содержать в себе дополнительные книги
Септуагинты, отсутствующие в Танахе.
Еврейский канон делится на три части
в соответствии с жанром и временем
написания тех или иных книг.
1. Закон, или Тора, который включает
в себя Пятикнижие Моисея.
2. Пророки, или Невиим, содержащие, помимо прочего, некоторые
книги, которые сегодня принято считать
историческими хрониками.
Книги Невиим, в свою очередь,
делятся на два раздела:
— «Ранние пророки»: книги Иисуса
Навина, Судей израилевых, 1 и
2 Самуила (1 и 2 Царств) и 1 и 2 Царей
(3 и 4 Царств);
— «Поздние пророки», которые включают в себя 3 книги «великих пророков»
(Исайи, Иеремии и Иезекиля) и 12
«малых пророков». Но в рукописном
варианте «малые пророки» составляли
один свиток и считались одной книгой.
3. Писания, или Ктувим, которые
содержат произведения мудрецов
Израиля и молитвенную поэзию.
В составе Ктувим выделялся сборник «пяти свитков», включающий в
себя книги Песнь Песней, Руфи, Плач
Иеремии, Экклезиаста и Эсфири,
собранные в соответствии с годичным
кругом чтений в синагоге.
Деление Танаха на три части было
засвидетельствовано многими древними авторами на рубеже нашей эры.
Упоминание про «закон, пророков
и прочих писателей» (Сир. 1:1) мы
обнаруживаем в Книге Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, написанной
около 190 г. до н. э. Три раздела Танаха
называют также историки Филон
Александрийский (ок. 20 г. до н. э. — ок.
50 г. н. э.) и Иосиф Флавий (37 г. н. э. —?).
Многие древние авторы насчитывают
в Танахе 24 книги. Еврейская традиция
подсчета объединяет 12 малых пророков
в одну книгу, а также рассматривает пары
Самуила 1,2, Царей 1, 2 и Хроники 1, 2 в
качестве одной книги. Также объединяются в одну книги Ездры и Неемии.
Кроме того, иногда условно объединяют
пары книг Судей и Руфи, Иеремии и
Ейха, так что общее количество книг
Танаха приравнивается к 22 по числу букв
еврейского алфавита. В христианской
традиции каждая из этих книг рассматривается как отдельная, таким образом,
речь идет о 39 книгах Ветхого Завета.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Я знаю: мова мамина – свята,
в ній вічний, незнищенний дух народу
М. Адаменко
Плевков фамилию сменил,
Жемчужиным назвался,
Но в основном — ослом он был,
Ослом он и остался!
Ще з дитинства пам’ятаю
цього нехитрого віршика
Михалкова. І частенько його
згадую, працюючи над своїм
Стислим кореневим словником.
Згадую тому, що я до свого словника додаю прізвища одеситів.

всі вони є витвором українського духу, мудрості і природи.
Новий він буде тому, що я усі
слова подаю за спеціальною
схемою (взірцем була Таблиця
Менделєєва), а також додаю
до кожного словогрона ще й
оніми, себто назви міст і сіл,
назви річок і людські прізвища,
які належать до означеного
словогрона (зауважу, такого ще

Мова про мову
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із захопленням знайомився із
його геніальною п’єсою «Мина
Мазайло». Пригадуєте? — Мині
Мазайлу закортіло поміняти
своє неоковирне — на його
думку — прізвище на ніби-то
благородноє, вєлікоруськоє —
Мазєнін.
Беру ОТД-2005, пробую
знайти це прізвище — теж
нема! Натомість є Мазаев,
Мазайшвили, Мазалов,
Мазалюк та інші подібні.

КОЗАЦЬКІ ГЕНИ
МАТУСІ ОДЕСИ
Послуговуюсь Одеським телефонним довідником 2005 року
(далі — ОТД-2005), де наведено
понад 200 000 прізвищ одеситів.
То ж можете собі уявити, скільки
там цікавих, різноманітних,
рідкісних прізвищ!! Маю на
увазі козацькі, які тут побутують ще з часів, коли Хаджибей,
якому 600 років, ставав Одесою,
якій всього 200, розбудовувався
під звуки козацького гопака
(слова одного з де Рібасів):
Незовибатько (1-далі я у дужках,
або через тире, вказуватиму
кількість прізвищ у ОТД-2005),
Нездійминога (6), Пробачай (1),
Джур (1), Варибрус (1),
Варивода (5), Дуридівка (аж 3!),
Пахнекниш (1), Тягнирядно (2),
Тягнибіда (2), Свічколап (1),
Скачедуб (1), Кукурика (1),
Кукуричкин (1), Зачешигрива (1),
Семиусова (2), Крутиголова (1),
Лихошапко (1), Скоропупов (3)…
А нумо, гляньмо, що з цими
прізвищами, які згадані у
віршику Михалкова?
Як я і сподівався, Плевкова
нема. Таки поміняв, якщо був.
Зате є дещо інакші — аж п’ять
Плевако, одна Плевакова.
Звичайно, це звучить більш
благородно, тим більше, що
у 19 ст. в Росії був дуже і дуже
знаменитий адвокат з таким
прізвищем — Плевако….
Отже, він його і облагородив!
А як із Жемчужиним? А ось як:
Жемчужин — 2, Жемчугов — 2,
Жемчужников — 6!! Не маю я
права навіть думати, що вони
змінені! Мабуть, предки цих
одеситів справді були свого часу
перлинами! Ого! Подививсь
до ОТД, а там цілий розсип
перлів: Перлей (3), Перлик (1),
Перлина (2), Перлмунтер (1),
Перлов (12), Перловський (3)!!
Отак.
Не всім читачам, гадаю,
зрозуміло, чому і яким чином
я додаю прізвища. Пояснюю.
Уже років тридцять я укладаю свого нового стислого
кореневого словника. І вісім
років набираю його на компі.
Кожну спільнокореневу сім’ю
чи родину я називаю словогроном, оскільки всі слова у
ньому, як виноградинки у гроні,
тримаються за спільний корінець. Я збираю до словогрона
усі-усі слова, які суть записані
у книгах, у словниках, в тому
числі рідкісні і діалектні, бо

не було в історії словникарства).
Наприклад, до словогрона
ВАРИТИ додаю населені
пункти в Україні: Вариводки
Хм, Варівськ Кв, Варівці Хм,
Підварівка Пл, Сировари Тр,
Уварівка Крм тощо (поруч
вказую скорочено назву
області, бо певен, що читач
зрозуміє, яка вона) та гідроніми: Варенка, Вареникова,
Варешка, Варибрусів,
Вариводка тощо. При наявності я додаю назви і гір, і озер,
і часто кутків міст чи сіл.
Щодо прізвищ — я мусив
обмежитися лише Одесою, бо
довідників інших міст нема
під рукою. Наведу кілька із
209 прізвищ цього словогрона,
які мають 53 різних форми:
Варещенко — 5, Варибрус — 1,
Варивода — 5, Поваров — 3,
Подварко — 1, Подварчан — 2,
Суховаров — 3, Уваров — 28,
тощо.
Ну ще візьмімо словогроно ЛИПА. Тут прізвищ 160
(52 форми) (нпр. Липа — 2,
Липенко –2, Липинський — 13,
Липовський — 10, Липов —
3 тощо); населених пунктів
80 (49 форм), нпр. Великий
Липовець — 1, Зелена Липа —
1 Золота Липа –1, Липа — 3;
гідронімів — 52 (30 форм). Ну
ось приміром: Золота Липа,
Липівка (5), Липова (26),
Липовий (15) тощо.
Отже, читачеві тепер зрозуміло, що мій словник охоплює
майже всю ноосферу даного
кореня, усі суфіксальнопрефіксальні утворення з
усіх теренів України-Русі і з
усіх проминулих віків або й
тисячоліть.
Часто чую зауваги, що це
занудлива і скучнюсінька
робота. Але я можу похвалитися, що дуже часто маю цілим
віхтем втіхи і радісні збурення.
Особливо, коли зустрічаю
нове слово, мені незнане, чи
напівзабуте.
Незабаром має вийти моя
книга «Словогрона духу», де
можна буде познайомитися
детальніше з цим словником.
Та повернімось до Одеських
прізвищ
У зрілі мої роки, коли українці домоглися у правлячої
банди нарешті права читати
твори розстріляного (нею ж, у
1937 році) Миколи Куліша, я

Навіть суть Мазеин (1), таке
близьке до омріяного Миною,
Мазенко (3), Мазепа (аж 6!)…
Мазайла нема. Хоч Куліш і
жив у Одесі довгенько, але
не тут знайшов це прізвище,
певне, десь у Києві. До речі,
в Одесі прізвищ Кулеш — 8,
Кулеша — 5, Куліш — 27,
Кулешов — 33!!
За польських часів багато хто
додавав до свого козацького
прізвища кінцівку -ський, або
-цький, — ачний, щоб подібніше до польського. Це видно
і з нашого Довідника: — не
Табак (3), не Табачник (7), а
Табачковський (3), не Буряк
(36), не Буряченко (11), а
Бурячковський (1), чи ще «польськіше» Бурякевський (1); не
Цап (5), Цапенко (27), Цапко
(11), Цапок (12), а — тримай
вище!! — Цаповський (1)!!.
Голобородько (21) тоді ж, мабуть,
ставав, Голобородським (2)!
За московських часів почали
додавати -ов, — єв: були
Тютюнник (15), Тютюник (3),
а ставали Тютюнков — (2),
Тютюнников (3), були Табак
(30) чи Табачник (7), ставали
Табачников (11), Табачков (2).
Тому тепер поруч стоять
Цвірінько (6), Цвірко (5),
Цвіркун (5) і Цвірінкалов (1)!!
Синило (1) і Синилов (3),
Синько (6) і Синьков (9),
Шкуро (8) і Шкуров (1);
Поруч із Шкуренко (17) є
уже Шкуренков (1). Так що
крім Бабенко (119), зустрічаємо Бабенков (5)! І крім
Пономаренко (173), маємо
Пономарев (96)!
Отже, картина зрозуміла — повзуча русифікація «в
дєйствії».
Тому перейду до більш приємних свідчень. Погляньмо, на
Одесу очима колишніх або,
краще, нинішніх козаків. Маємо
ж бо в Одесі і Чорноморське
козацтво, і Гайдамаків, і звичаєве… Але ще ніхто не ревізував
так одеські прізвища, як збираюся я. Отже, чи багато у нас
козацьких нащадків?

ЧИ ПРАВНУКИ КОЗАКІВ?
Кошовий отаман «Вірного
війська Запорозького» на
Васильківській Січі Сидір
Білий легендарно повоював на
берегах нашого Руського моря
і загинув 1788 року, капітально

розгромивши турецький флот
своїми козацькими чайками.
Ще був один Білий, Сава —
полковник, який 1792 року
переправляв козаків з Одещини
до Кубані.
Чи є їхні однофамільники у
Одесі? Дивимось — у словогроні Білий є 1560 прізвищ,
серед них — Белый — 54!
Билый — 1.
Писарем був полковник Іван
Підлесецький. Подивімось до
ОТД — так і є: Подлесецький (1)
і Подлисецький (8).
Відомий одеський краєзнавець Олександр Дерібас
(внучатий племінник Іосіфа де
Рібаса) у збірнику «Стара Одеса»
пишучи про штурм Хаджибея
1789 року, зауважує, що між
запорожцями, які прийшли до
замку та козаками, які проживали в районі Хаджибею,
були приятельські стосунки.
Місцеві козаки, а їх чимало
мешкало попід Хаджибеєм,
запропонували свою допомогу
із штурмом замку, до якого не
можна було підійти непомітно.
Осавул Кондратій Табанець
повів військовий загін балками
та ярами і вивів коло самої
стіни замку. До неї приставили штурмові драбини, і за
мить козаки билися із турками.
Штурмом керували генерал де
Рибас та запорізькі старшини —
військовий суддя і наказний
отаман Антон Головатий, на
цей час уже георгіївський
кавалер (за взяття Березані),
кошовий отаман Захар Чепега
(Чепіга), уже в чині бригадира,
та інші, серед яких відзначилися Височина, Прокопій
Чайківський, хорунжий Іван
Сербин, Василь Левенець…
Перевірмо, чи є зараз у Одесі
нащадки цих козаків. Ну хай не
нащадки, хай однофамільники.
Дивимось.
Ось перший — Чепега (4),
Чепеженко (1), Чепиженко (3),
Чепіжко (4). Хм, досить переконливо… Це ж треба, 230 років
пройшло, а прізвища тривають.
Відкриємо словогроно
ГОЛОВА. Тут є 92 форми і
аж 539 прізвищ. Із тих
92 форм вибираємо потрібну
нам — Головатий. Суть аж
16 одеситів з таким прізвищем (до речі, насправді не
16, а вдвоє-втроє більше, бо

ж у кожного є дружина, діти,
онуки). Оскільки у нас синів
називали із суфіксами -енко, —
юк, глянемо, чи є такі? Є!
Головатенко (6), а Головатюк
(28). Думаю, можна додати
сюди ще одного Головатого,
який у центрі Одеси сидить
на коні уже з десяток років.
Чудовий пам’ятник авторства
Олександра Токарева і архітектора Володимира Чепелєва.
Третій хто там? Височина. У
словогроні Високий є 97 прізвищ із 21 формою. Серед них
Височина — 11, Височин — 5,
Височанський — 6, Височинський — 1.
Звіряємось
далі.
Чайковський — 71. До речі,
один з них, мій друг Олександр,
так боровся за демократизацію,
за Рух і Одеську Просвіту, такі
гарні вірші пише, так замилуваний у козацтві, що точно в
ньому є гени козацькі!!
У розпорядженні Головатого
були три кінних козацьких
полки полковника Кіндрата
Табанця. Інші називають його
просто козаком.
Та б а н ц я у О Т Д - 2 0 0 5
нема, але є отакі похідні:
Табан –2, Табанаков — 1,
Табанюк — 1, Табаньков — 1.
Теж переконливо.
А не забувайте — пройшло
230 років з гаком! Зразу ж на
пам’ять приходять слова Василя
Симоненка: «Народ мій є! В
його гарячих жилах Козацька
кров пульсує і гуде!»
Я можу здивувати читача ще
одним прізвищем. Чули ви,
мабуть, що прадід визначного
українського мандрівника
Миколи Миклухи-Маклая
Степан Миклуха відзначився
тим, що 1788 року першим
видерся на мури міста Очакова
в складі Чорноморського
козацького війська. За це його
родові надали дворянське
звання. Так ось, у Одесі досі
є Миклуха (1), та похідне від
нього Миклашевський (4)… От
вам і дві сотні років!
(Далі буде)
Олекса РІЗНИЧЕНКО,
мовознавець, поет,
член Національної спілки
письменників України,
м. Одеса

Найцiннiшим скарбом, яким Бог
обдарував людину, є свобода.
о. Ігор Цар
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ЩЕ ЗАСПІВАЄМО РАЗОМ
Земля моя, барвінкова

Який високий зміст закладено в одному короткому слові — Україна! І для кожної людини це слово
містить у собі щось своє, особисте, особливе й щось загальне, більше, значне. Розмірковуючи над
долею рідної країни, думаю про ту велику, прекрасну землю, в якій народилася, зв’язую це поняття зі
складною і цікавою, іноді трагічною історією рідної неньки. Почуваю гордість тому, що я — частина цієї
країни, частина цього великого світу.

Любов до батьківщини нам
прищеплюють із дитинства —
батьки, вихователі, вчителі.
З покоління у покоління
передаються оповідання
про найважливіші події,
про видатних особистостей, про їхні подвиги й
великі справи. Тому, думаючи
про батьківщину, згадую
і про героїв минулого й
сьогодення, і про відомих
письменників, поетів,
музикантів, художників. Все
це наша історія, все це —
наша батьківщина. Я щаслива
з того, що народилася і живу
саме в Україні. Я люблю її за
безмежні, красиві, неосяжні
простори. Вийди в поле — і
ти залюбуєшся полями високого жита, яке стоїть неначе
дві високі стіни. Увійди в
нього — і тебе сховають його
колоски. Тільки синє небо є
твоїм дороговказом. Милує
душу така краса. Здається,
йшов би вічність цією стежкою, аби вона не кінчалася.
Оглядаючи з високості
рідну землю, захоплюєшся
її красою і величчю. Яка
широчінь! Який простір!
На заході постають зелені
Карпатські гори, на півдні
золотиться море золотої
пшениці, на сході встають
терикони донецьких шахт, на
півночі багряніють червоною
калиною ліси. З давніх-давен
люди були готові захищати
свою Батьківщину вогнем
і мечем, не шкодуючи
власного життя, бо лише
це гарантувало їм та їхнім

нащадкам можливість бути
господарями на своїй землі та
жити вільно, у злагоді. Моя
Батьківщина — Україна —
це держава з драматичною
та суперечливою історією,

чудовою щедрою природою,
працелюбними та дружніми
людьми. Я б зробила все, що
в моїх силах, аби всі ми жили
у мирі та добробуті. На моє
щире переконання, любов до
Батьківщини — це не лише
знання її історії та повага

до її державних символів,
мови. Це взаєморозуміння
поміж людьми, які живуть
поруч. Це глибоке розуміння
такої простої речі, що ми
маємо поважати інших. І
пам’ятати, що в кожного з
нас є Батьківщина, біль за
негаразди якої ми відчуваємо
як власний.

Наприкінці XX століття
відбулася незвичайна подія
в історичній долі України.
Першого грудня 1991 року
народ одностайно проголосував за державну незалежність,

тим самим засвідчивши перед
усім світом незбориме прагнення до волі.
Кривавою та жорсткою
була дорога через століття
до жаданої свободи. Через
роки переслідувань, заборон,
указів, катувань народ проніс

ідею державності, тим самим
наблизивши крах останньої
імперії. У середині 1660-х
років Українська держава
внаслідок міжстаршинських
усобиць опинилася перед
загрозою повної катастрофи.
Її фатальний розкол на дві
окремі частини дедалі поглиблювався. І все ж серед цього

безладу й зневіри знайшовся
лідер, мета життя якого
полягала в об’єднанні всіх
українських земель у складі
незалежної держави — гетьман Петро Дорошенко.

Вважаючи головною метою
визволення й об’єднання всіх
українських земель в єдиній
незалежній державі, новообраний гетьман змушений
був виходити з тогочасних
несприятливих реалій, коли
розколоту Україну контролювали Московія і Польща.
Українцям так і не судилося створити в етнічних
межах свого проживання
незалежну соборну державу.
Вдалося лише зберегти
державні інституції на теренах
Лівобережжя, яке на правах
автономії входило до складу
Московщини. Українці самі
почали писати історію своєї
землі. Адже в ній — духовні
корені кожного українцягромадянина. Славна наша
Вітчизна іменами видатних
діячів історії та культури, які
зараз повернено із забуття.
Вчитися на досвіді попередніх
поколінь, примножувати
матеріальні й духовні багатства — священний обов’язок
кожного українця. Від цього
залежатиме майбутнє нації.
Пишемо історію суверенної
держави вже сьогодні.
Адже можна сказати,
що український народ
безповоротно обрав демократичний шлях до спільноти
європейських держав.
Цього року наше життя
затьмарене російською
окупацією Криму та агресією
на Донбасі, загибеллю воїнів
і мирного населення від рук
агресора. За 23 роки від часу
відновлення української
державності нам ще ніколи
не доводилося стикатися
з подібними викликами.
Однак маємо привід пишатися тим, що ми, як єдиний
народ, з Божою допомогою
гідно долаємо ці випробування. Завдяки надзвичайній
взаємній допомозі та
підтримці, мужності та
жертовності український
народ переміг у Революції
Гідності. Зараз звитяжні
українські воїни женуть
агресорів та їхніх найманців
з рідної землі, звільняючи
міста і села Донбасу.

Переконана, що Україна
переможе у нинішній
боротьбі за свою державність,
суверенітет, незалежність
і територіальну цілісність.
Бо на нашому боці правда і
допомога Божа, а до дії нас
спонукає жертовна любов до
батьківського краю й рідного
народу. Боротьба України
за свою незалежність,
територіальну цілісність та
суверенітет стала моментом
істини в наших відносинах з
державами світу.
Вікова історія боротьби
українського народу за
незалежність назавжди
вкарбувала в історичній
пам’яті українців повагу
до звитяжної визвольної
боротьби нашого народу
і б а ж а н н я ус і м а с и л а м и
зберігати мир та спокій
рідної землі. Від моменту
в и н и к н е н н я Ук р а ї н и я к
суверенної держави саме
це стало причиною проголошення без’ядерного та
позаблокового статусу
держави. Весь цивілізований
світ підтримав боротьбу
України
за
свою
територіальну цілісність,
за свою незалежність, проти
зовнішньої агресії і тероризму. Ми єдині, і ми в цій
боротьбі переможемо.
Які барви переважатимуть на скрижалях нашої
історії? Яку врешті державу
збудуємо? Яка доля судилася моїй Україні? На ці
запитання дасть відповідь
невблаганний і вимогливий
час. Сподіваюся, що твої
діти, моя нене, все-таки
заспівають разом, на повні
груди, від сходу до заходу,
«Заповіт» Шевченка та гімн
«Ще не вмеpла Укpаїни ні
слава, ні воля…»
Анна ДУБИЧ,
учениця 11 класу
Херсонського навчальновиховного комплексу
«Загальноосвітня школа
ІІ ступеня — ліцей
журналістики, економіки та
правознавства» Херсонської
міської ради

Холодний Яр завжди був територією українського духу, це була особлива
місцина, знамениті ліси, в яких відбувалися знамениті повстання
В. Шкляр
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Холодний Яр: Безсмертна душа
І повіє огонь новий...

прийди й освяти зброю! СЕМЕНА ГРИЗЛА
Вже двадцять років у Холодному
Яру на славній Чигиринщині, що в
Черкаській області українські патріоти
вшановують пам’ять козацьких
ватажків і повстанських отаманів різних
періодів національно-визвольних
змагань українського народу проти
поневолювачів. Активну участь у цьому
велелюдному дійстві беруть і козаки
та берегині Українського Реєстрового
Козацтва, а газета «Україна козацька»
постійно виступає інформаційним
партнером вшанувань.

Головний редактор газети «Україна
Козацька» Антін Бобир із президентом Історичного клубу «Холодний Яр»
Романом Ковалем. Село Бужанка,
Лисянського району,Черкаської
області. Серпень 2013 року

Ювілейні 20-ті вшанування
борців за волю України пройдуть на
Чигиринщині 25 – 26 квітня 2015
року.
Цього року виповнюється 95
років від дня загибелі Головного
отамана Холодного Яру Василя
Чучупака, а також 95 років створення
Холодноярської бригади і Степової
дивізії – легендарних добровольчих формацій, які взяли участь у
всеукраїнському повстанні проти
російських окупантів навесні, влітку
й восени 1920-го.
Історичний клуб «Холодний Яр»
та інші патріотичні організації –
ініціатори цьогорічних меморіальних
заходів у Холодному Яру, закликають усі вояцькі формації та всі
патріотичні середовища вшанувати
полеглих у Визвольній боротьбі за
Українську державність у 1917 –
1920-х та 2014 – 2015 роках під час
Всеукраїнської холодноярської
прощі.
Заплановано вшанування могил
героїв, освячення зброї на берегах Гайдамацького ставу, урочисте
прийняття добровольців до лав
добровольчих полків і батальйонів,
проведення Фестивалів вояцької
пісні та документального кіно про
Визвольну війну 2014 – 2015 років та
інші заходи.
Створений в Києві 3 січня 1997
року Історичний клуб «Холодний Яр»
має за мету плекання шанобливого
ставлення до національних героїв —
найвагоміших представників
н а р о д у, щ о є с в і д ч е н н я м с п р а ведливого і високорозвиненого
суспільства з історичним типом
мислення.
Прес-служба
Історичного клубу
«Холодний Яр»

У Катеринополі Черкаської області вшановано народного
полководця Семена Гризла. 7 березня 1918 р. на ст.
Бобринській (тепер ст. Тараса Шевченка) 8000 вільних
козаків Семена Гризла розгромили 8-му російську армію.

3 березня у м. Катеринополі Черкаської області у
Будинку культури відбувся
вечір пам’яті звенигородського кошового Вільного
козацтва Семена Гризла.
Вечір відкрив організатор вшанувань, селищний
голова Іван Гегедош. Лекцію
про життєвий шлях Семена
Гризла прочитав Роман
Коваль. Він зокрема сказав:
“У грудні 1917 р. особовий
склад Звенигородського
коша Вільного козацтва
сягнув 20000 козаків.
Фактично це була дивізія
повного складу — з кінними
та гарматними частинами.
Така велика сила свідчила
про організаторський хист і
авторитет кошового Гризла.
7 березня на ст. Бобринській
(тепер ст. Тараса Шевченка,
місто Сміла) 8000 вільних
козаків Звенигородщини,
Ч е р к а щ и н и
т а
Єлисаветщини в кровопролитній битві розгромили
8-му російську армію. “
[Росіяни] розбіглися в різних

на оригінальну організацію
буржуазної самооборони.
Особливо дався взнаки
Звенигородський повіт, де
український шовіністичний націоналізм збудував
собі фортецю у формі так
зв. Вільного козацтва. Ця
організація не тільки не
допустила нашої влади
в повіт, а, навпаки, сама
перейшла до наступу, чим
зробила чималу шкоду
нашим військам. Я дуже
шкодую, що мені не довелося зруйнувати це гніздо,
втопити в крові тих, що
посміли підняти руку на
червону армію…».
Чому ми не святкуємо
цю видатну нашу перемогу?! — запитав Роман
Коваль. — Чому ми відзначаємо тільки свої поразки?
Чому досі в Катеринополі,
Звенигородці і Черкасах
немає вулиці Семена
Гризла?! Семен Гризло —
гордість Черкащини,
його можна поставити
в один ряд з такими

Холодноярський отаман Семен Гризло

Представник «Правого
сектора» Юрій Григор’єв
вислови таку думку: «Якщо
на Західній Україні є бандерівці, то ми — гризлівці,
вільні козаки». Звернувся до
учнів і директор Вікнянської
ш к о л и В а с и л ь Ку р а ш :
«Діти, ви щасливі, бо вам
говорять правду. Мене ж
учили в школі, що героями є
Котовський і Будьонний —
кати українського народу».
Роман Коваль оголосив подання Історичного
клубу «Холодний Яр»

«Ось і закінчився вечір,
присвячений пам’яті Семену
Гризлу. Емоції не передати.
Ще довго в душі бринітиме кобза Тараса Силенка.
Багато вражень залишив
нам видатний історик Роман
Коваль, який своєю повагою
до нашого земляка пробуджував любов до героїв
рідного краю у молодих
серцях численної публіки.
Сподіваюсь, що після його
лекції юних козаків і козачок переповнить гордість
і честь бути нащадками

Учасники вечора присвяченого пам’яті звенигородського кошового отамана Вільного козацтва Семена Гризла

напрямках, — свідчив Юрко
Тютюнник. — Тут мало не
був захоплений командант
російських військ на Україні
[Михайло] Муравйов”.
Згодом в інтерв’ю газеті
«Известия В. Ц.К.» червоний
кат сказав: «Революційна
російська армія пройшла
Україну, змітаючи на своєму
шляху все, що носило на
собі ознаки буржуазно-шовіністичного сепаратизму.
Одне наближення червоних військ примушувало
повіти, а то й цілі губернії
визнавати нашу владу. На
Україні довелося натрапити

воєначальниками як Андрій
Гулий-Гуленко, Матвій
Григорьєв, Нестор Махно,
отаман Зелений і Кость
Блакитний-Пестушко”.
К о б з а р
Та р а с
Силенко виконав пісні
«Буде нам з тобою що
згадати» (повстанська),
«Проводжала дівчинонька
до повстанців козака»
(варіант про С. Гризла)
та «Останній двобій»
(поминальна), а катеринопільська козачка Сніжана
Репеченко прочитала свій
вірш про отамана Гризла
«Безсмертна душа».

із проханням назвати
центральні вулиці на честь
Вільного козацтва, Семена
Гр и з л а і л е г е н д а р н о г о
кулеметника батальйону
«Айдар» Руслана Бобурова,
який загинув 31 січня у
м. Щасті.
Наприкінці вечора було
показано документальний
фільм Романа Коваля і
Олександра Домбровського
«Семен Гризло, звенигородський кошовий Вільного
козацтва». У вшануваннях
взяла участь Юлія Бобурова — дочка легендарного
кулеметника «Айдара».

с л а в н о г о Ге н е р а л ь н о г о
осавула Вільного козацтва
Семена Григоровича Гризла.
Як хочеться пройтися разом
із паном Романом вулицями
Вільного козацтва, Руслана
Бобурова і бульваром Семена
Гризла. Щиро віримо, і
допоможемо селищному
голові Катеринополя Іванові
Гегедошу реалізувати цю
мрію», — підсумувала
учасниця заходу Сніжана
Репеченко.
Роман КОВАЛЬ,
письменник, історик
м. Київ

… Із грудочки йде солов’їна музика,
сльозами люди скроплюють її
С. Пушик
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З Україною в серці

З ШЕВЧЕНКОВИМ «МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ»
СВІТЛОМ У ДУШІ
«МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ».

Ще 2013 року ЮНЕСКО
на своїй сесії в Парижі включило у календар пам’ятних дат
200-літній ювілей композитора
Михайла Вербицького, автора
мелодії гімну України.
Ця мелодія й слова «душу
й тіло ми положим за нашу
свободу» особливо сьогодні
нікого не залишають байдужим. З нею щодня вмирають
українці.
Зі двохсотлітнім ювілеєм
композитора співпала
150-та річниця першого
публічного виконання
національного Гімну. З цієї
нагоди Посольство України
у Фінляндській Республіці
р а з о м і з То в а р и с т в о м Пані Світлана Тіркконен –
українців у Фінляндії оголо- фінка з українською душею
сило конкурс на краще
Вірш Степана Пушика «Грудка
виконання Гімну України.
України» читала пані Світлана
Захід відбувся 7 березня 2015 року Тіркконен, яка з молодих років
в приміщенні Посольства України в закохана в Україну, її народ та
Гельсінкі. Все йшло спокійно, урочи- його мову. Тому, як вона каже,
сто, по протоколу: лунали пісні, отриманий в нагороду «Кобзар» –
молодь, діти читали шеченкові вірші. надзвичайно коштовний приз для
Та ось на сцену вийшла Жінка, і, неї, фінки, що ніколи не вивчала
простягнувши до зали руки, з болем в українську мову, але, з юності була
голосі промовила:
закохана в прекрасні українські
Червоноваті зерна із калини
пісні. Саме через ці дивні пісні,
Кудись несе у дзьобі сивий птах.
українську мову Шевченко раз і
Так землю, чорну землю України,
назавжди увійшов до її серця і посів
Розносять по усіх материках.
у ньому гідне місце.
Везуть, несуть її в маленьких вузликах;
«Довгий час «Кобзар» був моєю
А, там де не співають солов’ї,
настільною книгою. Я люблю цю
Із грудочки йде солов’їна музика,
книгу, перечитувала її багато разів.
Сльозами люди скроплюють її.
Читала й російські переклади.
.............................................
Але завжди, читаючи переклад, у
І навіть там, де не цвіте калина,
мене в голові звучав оригінал... Я
Де слово зневажається моє,
порівнювала ці два тексти і, звичайно,
Всі знають - є на світі Україна,
завжди вигравав Тарас Григорович!» –
Не грудка, а земля з народом є!
згадує пані Світлана.
В залі - тиша. Тільки чути, як дехто
А ми дякуємо Їй, що нагадала нам:
стримує ридання.
ми – Народ.

Я не окраїна, я не руїна,
Я – Україна, я – Україна!
Навік обрала собі дорогу:
Іду до Бога, іду до Бога.
Мій шлях ізмірить єдина міра –
Святая Віра, святая Віра.
Не знаю, хто там у центрі світу,
Я в центрі світла, і в серці світло.
Кличу Вас, люди, зліва і справа,
В святу Державу, в мою Державу.
В країну сонця, добра й свободи
Рушай, народе, рушай, народе!
Нас порятує від зла і крові
Голос любові, голос любові.
Вже час позбутись лиха-сваволі,
Плекаймо волю, плекаймо волю!
Пора звільнитись нам від прокляття –
Єднаймось, сестри, єднаймось, браття!
Плакати годі, годі тужити –
Нумо творити, нумо творити!
Будем служити Богу одному
І більше нікому, більше нікому!
Лиш перед Богом я на колінах,
Я – Україна, я – Україна.

Тетяна Домашенко
Двічі я була свідком, того як не
просто вдавалося поетесі зі сцени
читати цей вірш. Перший раз – у Білій
Церкві на І-ому Всеукраїнському
Конгресі жінок (за часів Л.Кучми).
У Полтаві на Конгрес її не пустили,
але вона приїхала сама. Зустрілися ми
з нею в лісі. Я там блукала-відпочивала
від донецьких «подруг» - делегаток, а
Тетяна йшла пішки до санаторію, де
мав відбутися Конгрес, бо з автобуса,
який віз делегаток від київського
залізничного вокзалу, її випхали.
Але ж не те що поселитися, навіть,
зайти у корпус без спеціального запрошення було неможливо: на Конгрес
прибули Л.Кучма і В. Пустовойтенко.
На щастя одна з моїх знайомих киянок
мала два запрошення. До зали Тетяна
попрапила, а поселилася на дивані в
одній із кімнат львів’янок (донецька
делегація не дозволила цього зробити).
Отже проблема була вирішена.
Відкриття Конгресу відбулося
без виконання Державного Гімну.
І вирішила Тетяна не допустити

УКРАЇНСЬКА СТРАЖДАЛЬНА МАТИ

У Степана і Анни Кук було шестеро дітей: пя’ть синів і одна донька. Батько родини — людина спокійної вдачі, робітник залізничної
станції. Мати — ініціативна, бойова жінка. Вона вела невелике господарство і займалася вихованням дітей. Саме мати вклала у
душі дітей незламний характер борців за долю України. Усі шестеро були учасниками національно-визвольного руху.

З шістьох дітей Анна втратила чотирьох: Гілярка стратили у 1938 поляки,
Ілько загинув на Волині в час наступу
німців, Івана і Филимона вивезли
більшовики до Сибіру (один з них
там загинув), донька померла в 1994, а
Василь, який після загибелі генералхорунжого Романа Шухевича (Тараса
Чупринки) очолив Провід ОУН, був
зрадливо «накритий» у бункері біля
села Кругів, відбув семилітній термін
у концтаборі. Після звільнення жив
у Києві, працював над виданням
Історії визвольного руху 30–50-х
років 19 ст. Помер.
Найулюбленішою дитиною був
молодшенький Гілярко. Вона називала його «мій Гілярцьо», або «мій
синунцьо». Він мав ніжне, майже
дитяче обличчя, чорні, глибокі очі, що
завжди сміялися, а усмішка була така
щира і невинна, що ніхто не повірив

би в переступлення ним карного
закону. І саме його мати втратила
першим.
Гілярка Кука — 20-літнього студента
засудили на кару смерті за напад на
двір Ясинських на ідейному підґрунті.
Вирок прийшлося ждати довго. Цілі
тижні і місяці проводив хлопець у
самоті. Почуття, які нуртували в душі,
він приглушував сильною волею.
Нарешті, 23 серпня 1938 року
прийшло рішення. Присуд смерті. Він
мав бути виконаним 25 серпня, про що
було повідомлено матері.
«Що ж діяти! Така вже Божа воля!» —
здавивши біль, відповіла Анна.
Ніхто не знав, що діється в її серці,
якою силою стримує сльози. Коли
адвокат просив, щоб вона при останній
зустрічі з сином не плакала, аби не
спричинити плачу у сина, бо він ні у
якому разі не сміє зломитися, вона

твердо сказала: «Вони у мене сльози не
побачать! Вони мали би тішитись тим,
що завдають нам такий великий біль,
що роблять мені таку страшну кривду?
Ні! Їм того не діждатися. Тільки боюся
за мого старого. Ми йому ще нічого не
сказали. Він, напевно, не видержав би.
Такий м’який, як віск. Скажемо йому
тоді, коли вже буде по всьому. Тому
його, навіть, сюди не брали. А тут вам
за ваше добре серце до мого Гілярця я
принесла гостинця: курочку, бо більше
нічого немала».
Ця Мати в такий жахливій хвилині
свого страждального життя не
забула про те, що наказує прадавній
звичай доброї поведінки — прийти з
гостинцем.
Після зустрічі з сином, вона повернулась до адвоката, який не міг знайти
спокою: «Я була у мого Гілярця! Він
спокійний! Навіть сміявся, коли говорив

Тетяна Домашенко

цього при закритті на наступний день.
Почали готуватися звечора.
Мене як члена Координаційної
Ради Союзу Українок знали голови
всіх відділів СУ, а вони були у складі
делегацій від областей. Тож я розповіла
їм про Тетянин план дій: Тетяна сідає
у першому ряду, і, як тільки Головуюча
почне виголошувати останнє слово,
Тетяна виходить на сцену, попереджає,
що хоче на завершення прочитати свій
вірш. А ми чекаємо того моменту, коли
вона підведе над головою руки. Тоді
вже грянемо «Ще не вмерла Україна».
Виконати задумане вдалося. Тетяна
виглядала ефектно. Невелика, струнка,
красива жінка, у чорно-червоній
шапочці та таких же кольорів сукні
привертала до себе увагу і заворожувала.
Коли ми, стоячи заспівали Гімн,
більшість делегаток сиділи, а підвелися
тільки тоді, коли розгублена Президія
оговталася та підвелася.
А вдруге я чула як Тетяна читала цей
вірш біля пам’ятника Шевченкові в
Києві. Вів концерт Іван Драч. Він не
дозволив поетесі виступити, але вона –
у тій же сукні і шапочці кольорів
прапору ОУН-УПА, така ж натхненна голосно сказала в мікрофон: «Молитва
за Україну». Іван Драч відступив.
Отак Тетяна Домашенко як і Україна,
лиш перед Богом стає на коліна.
зі мною… Я знаю, що моя дитина не
вийде зі себе, не зломиться, та все ж
таки я йому сказала: «Слухай, Гілярцю,
що би ти, дитинонька, припадково
не зломився й не зробив стиду. Ти не
гинеш за що-небудь. Ти не зробив цього
для себе, а для справи, для нас усіх.
Тримайся, дитинонько, будь спокійний,
закуси губи й видержи до останньої
хвилини». І він обіцяв, а він уміє додержати слово. Я свою дитину знаю…».
Навіть Богоматір плакала, коли
втрачала Сина, а довгі віки художники
напружували уяву, щоб відтворити цей
біль і ці сльози. А тут, наша селянка,
нещасна матір. Її давить не менший
біль, але вона в такій скорботній
хвилині не заплакала, вона ще й сина
підтримувала. Та хто ж у силі змалювати цю скорботну матір-селянку з її
болем, без сліз?
І син був гідний матері. В останні
хвилини додержав слова. З усмішкою
на обличчі пішов на смерть.
Спогади адвоката Степана Шухевича
вперше були надруковані у щоденнику
«Краківські вісті» (№ 83) 20.04.1941, а
переповіла їх вам Людмила Огнєва.
Сторінку підготувала
Людмила ОГНЕВА,
член Національної спілки
журналістів України

У кого лев у серцi,
в того не буває гадюки у мозку
Конфуцій
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БРАТИ НАШІ МЕНШІ ВОЛАЮТЬ ПРО ДОПОМОГУ!
Актуально

Ун і к а л ь н и й п р и в а т н и й
зоопарк у селищі Сартана,
що під прифронтовим
Маріуполем, і якому немає
аналогів в Україні, потребує
нашої допомоги. Закликаємо
козацьке товариство допомогти врятувати життя
його мешканців!

екзотичних птахів. Білки,
плямисті й благородні олені,
європейські лані, в’єтнамські
й дикі свині, вовки, чорнобурі та степові лисиці – всі
вони були в єдиній родині
під турботливою опікою
Савелія Анатолійовича і його
однодумців...

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

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

Головний редактор

піклуються, що вони
перебувають у безпеці.
Особливо це стосується
високоорганізованих ссавців.
Варто відзначити, що всі
кошти, які отримували від
відвідувачів зоопарку, дійсно
витрачалися на утримання
його мешканців і це стало
життєвим кредом власника
Натхненником, організатором і директором
унікального звіринця, який
багато років розвивається
і поповнюється новими
мешканцями є наказний гетьман Українського Реєстрового
Козацтва у Приазовському
регіоні України, генерал армії
УРК Савелій Анатолійович
Вашура. Але саме сьогодні,
коли воєнні дії відбуваються в
безпосередній близькості від
помешкання звірів та вкрай
важка економічна ситуація
можуть стати фатальними для
«Села Вашури».
Приватний зоопарк – це не
тільки великий культурнорозважальний центр, це
справжня оаза гостинності,
краси та гармонії, в якому
цікаво й корисно провести час і відпочити не лише
дітям, а й дорослим. Так було
і, сподіваємося, так буде,
коли мир знову прийде на
нашу багатостраждальну
Донеччину.
У ставку плавали лебеді,
гуси, багато видів качок із
Го л л а н д і ї т а Н і м е ч ч и н и .
Територію звіринця облюбували павичі, журавлі, фазани,
страуси Ему, цесарки, пелікани
та ще багато видів інших

сьогодні надзвичайно гостро
стоїть проблема прогодувати
звірів. На харчі для тварин не
вистачає коштів, а перевезти
до Маріуполя поки що неможливо – немає відповідних
умов утримання. Будівництво
нового зоопарку розпочнеться тільки навесні і то за
умови поліпшення ситуації
в місті, говорять представники адміністрації міста на
Азовському морі. А обстріли
Сартани не припиняються…
Шановні брати-козаки і
сестри-берегині!
Дорогі співвітчизники!
Навіть в умовах війни, ми
повинні залишатися людяними, толерантними один до
одного і дбати про тих, за кого
ми взяли відповідальність!
Закликаємо всіх небайдужих
взяти участь у збереженні
справи всього життя нашого
побратима, реєстрового козака
Савелія Вашури і врятувати
унікальний зоопарк, який,
сподіваємося, ще принесе
нашим діткам і щирим
любителям природи багато
позитивних вражень.

2012 року зоопарк став
домівкою для левів, верблюдів,
леопардів, кенгуру, семи
видів мавп, тигрів. У родини
ведмедів з’явився первісток –
ведмежатко Потапчик, а
минулого року – ще одне
дитинча. Відомо, що звірі
дуже чутливі до умов, у яких
вони утримуються, а поява
потомства стає справжнім
святом для технічного персоналу зоопарку й і ознакою
того, що про звірів дійсно

Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15
Відповідальний секретар
Ганна Косенко
Дизайн і верстка
Дмитро Бобир
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комплексу, козака з чистим
і щирим серцем Савелія
Вашури. Зоопарк – його
гордість і біль, особливо
зараз, коли майже щодня
ведуться артилерійські та
ракетні обстріли Маріуполя й
прилеглих до нього населених
пунктів. Важко спостерігати
як звірі, власне, як і люди,
живуть у постійному страху,
намагаючись знайти безпечне
місце у вольєрах. До того ж,

Для надання допомоги
зоопарку можна звертатися
на адресу редакції газети
«Україна козацька».
Врятуємо разом унікальний
зоопарк на Донеччині!
Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
смт Сартана,
Донецька область
Фото Володимира Книшенка
та Савелія Вашури

Наклад 3000
Замовлення № 3 від 2.04.2015 р.
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Культура – це пізнання досконалості.
Люди культури – справжні апостоли рівності
М. Арнолд
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ЛЮДЕЙ ВИХОВУЮ КРАСОЮ
Полковник Українського Реєстрового Козацтва Никола Янчак народився в селі Острівець
Городенківського району на Івано-Франківщині. Після закінчення середньої школи навчався в
Косівському технікумі народних художних промислів імені В. І. Касьяна. Пізніше закінчив факультет
«скульптура» в Київському художньому інституті, аспірантуру в Академії мистецтв, факультет «теорія
та історія мистецтва».

Скульптор і козак Никола Янчак

Педагог, скульптор, реставратор,
має персональну творчу майстерню
в Києві.
Майстер спорту міжнародного
класу по шашкам, щорічно проводить на свої кошти турніри в рідному
селі Острівець, присвячені «Дню
вчителя».
Так сталося, що талановитий юнак із
прикартаття Никола Янчак став одним
із кращих художників-скульпторів
далекого і незатишного російського
Сургуту.

у парку Енергетиків, улюбленому
місці відпочинку сургутівців. Серед
тамтешніх робіт майстра різні рельєфні
вироби з дерева на тему російських
народних казок: «Золота рибка», «Кіт
учений», «Царівна-жаба», «Кабан»,
профіль якого дуже схожий на …
Олександра Сергійовича Пушкіна.
«Я наполегливо добивався цієї подібності, — зізнається Никола Іванович
Янчак. — Хотілося зробити незвичайний пам’ятник Поету».
У художній скарбниці Николи
Івановича Янчака багато престижних
нагород. Він переможець конкурсу
в Москві, в центрі оперного співу,
автор пам’ятника легендарному музиканту Мстиславу Ростроповичу для
міста Мегіон. На міжнародному
конкурсі скульптури у Франції за
роботу «Модель» наш земляк здобув
гран-прі.
І все ж, найвищим досягненням
у своїй творчості Никола Янчак
вважає пам’ятник Тарасові Шевченку

Никола Янчак (крайній ліворуч) серед козацьких побратимів

«Я, як художник, своїми творами
хочу виховувати в людях гармонію,
відчуття ритму, доброту, красу, —
розповідає пан Никола. — Щоб через
мої роботи люди, ніби моїми очима,
подивилися на світ трохи інакше».
Никола Іванович незвичайний
скульптор, він любить експериментувати. Так, скажімо, в його
творчому доробку є чи не єдиний у світі
пам’ятник сучасній медичній сестрі,
встановлений на території окружного травмоцентру міста Сургута. З
цим пам’ятником, ініціатором встановлення якого став головний лікар
травмоцентру Сергій Тарасенко,
пов’язана цікава історія. Триметрова
скульптура, на відливку якої пішло
майже 600 кілограмів бронзи виглядає
настільки переконливо, що коли пан
Никола віз пам’ятник в Сургут, то його
зупинили співробітники державтоінспекції й запідозрили, що в автівці
лежить справжня жінка…
Маленькі й дорослі мешканці
цього західно-сибірського міста
вдячні нашому талановитому
землякові за парковий ансамбль

в місті Тисмениця поблизу ІваноФранківська, який і сьогодні
прикрашає місто.
«А свої перші фігурки з карпатської глини ліпив під керівництвом
дідуся», — з теплотою в серці згадує
знаний майстер.
А ще пан Никола пишається своєю
Батьківщиною – Україною та рідною
донькою Лесею, яка є провідною
актрисою Сургутського музично-драматичного театру. До речі, разом зі своїм
сином у січні 2014 року був учасником
подій Революції гідності на Майдані
в Києві та на власні очі бачив все, що
відбувалося. Тому невипадково зараз
майстер працює над пам’ятником
«Небесній сотні» для Івано-Франківська.
За плідну роботу на ниві розвитку
духовності й патріотизму полковник
УРК Никола Янчак нагороджений
орденом «Бронзовий козацький хрест»
III ступеня.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Івано-Франківськ — Київ
Фото із архіва Николи Янчака
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