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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.
Вартість передплати становить:

до кінця року – 27,36 грн;
на півроку☻–☻32,76☻грн;
на три місяці – 16,38 грн;
на один місяць – 5,46 грн.

Редакція «УК»

КОЗАКИ-РЕЄСТРОВЦІ НА ВАРТІ КОРДОНУ
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Нещодавно в департаменті
Прикордонної служби України
відбулося нагородження
цінними подарунками козаків
Ук р а ї н с ь к о г о Р е є с т р о в о г о
Козацтва – лейтенанта УРК
Андрія Вовченка і старшого сержанта УРК Миколу
Потапчука.
Командуючий Прикордонними
військами України, генералполковник Віктор Назаренко
нагородив хлопців годинниками. Бійці-козаки проходили
службу по охороні державного
кордону України в кількох
прикордонних загонах у складі
Формування з охорони громадського порядку та державного
кордону, де командиром☻– Герой
козацтва, полковник УРК
Василь Вовченко. «Хлопці
бойові і своїм відношенням до
служби, умілістю, хоробрістю
й патріотизмом заслужили
на повагу й високу оцінку з
боку прикордонників і їхнього
керівництва. Я пишаюся своїми
земляками й тим, що вони гідно
несуть високе звання козаків»,☻–
розповів заступник голови
Адміністрації гетьмана УРК в
Центральному регіоні України,
генерал-лейтенант УРК Василь
Вовченко, який був присутній
при нагородженні в актовій залі
департаменту Прикордонної
служби України. До речі, разом
із реєстровими козаками такий
же подарунок з рук командуючого отримав відомий в Україні
волонтер, журналіст і автогонщик Олексій Мочанов.

дЖУРИ –
НАЩАДКИ
КОЗАКІВ
стор. 6

C M Y K

Наразі, за словами
п о л к о в н и к а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Василя
Вовченка, хлопці (як і їхній
командир☻– Авт.) знаходяться
на військовому полігоні в
Київській області, де передають
досвід, набутий в зоні АТО
та кордоні з Придністров’ям,
щойно мобілізованим
військовослужбовцям. «Нині
Формування з охорони
громадського порядку та державного кордону України в новому
складі веде посилену бойову
підготовку і вже невдовзі козаки
знову будуть нести службу в
Донецькому прикордонному
загоні. Про це вже узгоджено
з керівництвом Прикордонної
служби та прикордонного
загону»,☻– розповів командир
формування, полковник УРК
Василь Вовченко.
Варто задзначити, що всі
козаки вихідці з села Жорнище
Іллінецького району Вінницької
області, тож не дивно що отаман
Вінницького обласного товариства УРК генерал-полковник
УРК Микола Крижанівський
і вінницькі реєстровці роблять
все можливе, щоб бійці формування мали все необхідне для
несення служби по захисту
державного кордону.
Реєстрові козаки України
пишаються вами!

Реєстрові козаки Андрій Вовченко (ліворуч) і Микола Потапчук з бойовим товаришем–
собакою-прикордонником Ральфом під час патрулювання на кордоні

сЛАВИМО
ЗЕМЛЮ
КОЗАЦЬКУ

стор. 7-9

МИР
ТВОЄМУ
ДОМУ

стор. 10-11

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото з архіву
Василя Вовченка

мУС
ЧОЛОВІК
РОБИТИ

стор. 15-16

Хто бажає керувати людьми, не повинен гнати їх перед собою,
але мусить досягнути того, щоб вони слідували за ним
Монтеск’є
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Міжнародна науково-технічна конференція

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS
21– 26 вересня 2015 р.,

(AIIS’2015)

м. Бердянськ, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2015), яка відбудеться в
м. Бердянськ (Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Об’єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень
і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних
технологій та їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська

ОРГАНІЗАТОРИ

Від України
• Інститут проблем штучного інтелекту (ІПШІ) МОН України і НАН України
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ),
Факультет кібернетики
• Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) МОН України
Від Білорусі
• Білоруський державний університет (БДУ)
• НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ
Від Польщі
• «Люблінська політехніка», Люблін, Польща

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародна науково-технічна конференція AIIS’2015 проводиться з 21 по
26 вересня в м. Бердянськ Запорізької області, що є освітнім, культурним та
інтелектуальним центром Північного Приазов’я. Засідання будуть проводитися
в старовинному головному корпусі БДПУ, що розташований у центрі міста за
адресою: м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, неподалік від численних готелів, кафе
й набережної з міськими пляжами, що дозволяє зручно поєднати плодотворні
наукові дискусії з незабутнім відпочинком і вечірніми розвагами.
Додатково до пленарних і секційних засідань плануються круглі столи, стендові
доповіді, пізнавальні екскурсії містом й Бердянською затокою, ознайомлення
з багатою історією Півдня України. Учасники конференції зможуть оселитися
на чудовій Бердянській косі посеред неповторної заповідної краси у безмежжі
сонця й лагідного Азовського моря.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2015
Шевченко А.І. чл.-кор. НАН України (ІПШІ НАН України і МОН України,
Київ, Україна) – голова
Анісімов А.В.
чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна) – заступник голови
Зарва В.А.
доктор філологічних наук, професор (БДПУ, Бердянськ,
Україна) – заступник голови
Вуйчек Вальдемар
доктор технічних наук, професор («Люблінська
політехніка», Люблін, Польща) – заступник голови
Биков В.Ю.
академік НАПН України, д.т.н. (Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН України)
Богданов І.Т.
д.пед.н., професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)
Буза М.К.
д.т.н., професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)
Задірака В.К.
академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН
України, Київ, Україна)
Зайченко Ю.П.
д.ф.-м.н., професор (Інститут системного аналізу КПІ,
Київ, Україна)
Карташова Л.А
д.пед.н., професор (НАПН, Київ, Україна)
Кідалов В.В.
д.ф.-м. наук, професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)
Крак Ю.В.
д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ,
Україна)
Мєжуєв В.І.
д.т.н., професор (Університет штату Паханг, Малайзія)
Палагін О.В.
академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН
України, Київ, Україна)
Сидоренко В.І.
к.ф.-м.н. (Відділення інформатики Президії НАН
України, Київ, Україна)
Сосницька Н.Л.
д.пед.н., професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)
Харін Ю.С.
чл.-кор. НАН Білорусі (НДІ прикладних проблем математики та інформатики БДУ, Мінськ, Білорусь)
Керол Бейлі
віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)
Штерн Ю.М.
PhD (soft Xpansion GmbH & Co.KG, Німеччина)
Йосіхіко Окабе
PhD (університет Кобе, Японія)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Качур І.В.
к.б.н., доц. (Київ, Україна) – співголова
Сосницький О.В.
к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна) - співголова
Звенігородський О.С. к.т.н., доц. (Київ, Україна) – вчений секретар
Алексєєва А.М.
к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)

Антоненко О.В.
Єрошенко Т.В.
Косенко Г.О.
Лазоренко А.С.
Павленко М.П.
Хоменко В.Г.

к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)
(Київ, Україна)
(Київ, Україна)
к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)
к.п.н., доц. (Бердянськ, Україна)
к.т.н., професор (Бердянськ, Україна)

НАПРЯМИ РОБОТИ
1. Концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту.
2. Універсальні моделі і теорії інтелекту.
3. Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних
інтелектуальних систем.
4. Аналіз і синтез комунікаційної інформації.
5. Інтелектуальні системи планування, управління, моделювання та прийняття
рішень.
6. Інтелектуальні робототехнічні системи.
7. Навчальні та експертні системи.
8. Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки
інформаційних систем.
9. Інформаційні теорії навчання та виховання.
10. Біокібернетичні та фізико-технічні основи інтелекту.

ОСНОВНІ ДАТИ
• Термін подачі заявок та надання доповідей
• Повідомлення учасників про прийняття доповідей
• Оплата організаційного внеску
• Розсилання запрошень після оплати оргвнесків

– до 01.09.2015 р.
– до 03.09.2015 р.
– до 05.09.2015 р.
– до 11.09.2015 р.

ПУБЛІКАЦІЇ
Матеріали конференції AIIS’2015 у вигляді статей, відібраних програмним
комітетом та погоджених з редколегією будуть опубліковані в міжнародному
науково-теоретичному журналі «Штучний інтелект» (входить до фахових видань
України по фізико-математичним і технічним наукам, включений в аналітичну
систему рейтингу Science Index).
Вимоги до оформлення матеріалів розміщені на сайті ІПШІ: http://www.ipai.
net.ua/.
Статті та супровідні матеріали на папері направляються до на адресу
Оргкомітету: 03680, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 оф. 5а ІПШІ.
Електронний варіант статті надсилається на e-mail: aiis2015b@gmail.com.
Друкований примірник статті повинен аутентичним електронному варіанту.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
I. ОЧНА УЧАСТЬ
Організаційний внесок для всіх учасників
350 грн з ПДВ
Публікація статті в журналі «Штучний інтелект -2015» – 50 грн одна сторінка
Участь у конференції можлива без доповідей з оплатою організаційного внеску.
II. ЗАОЧНА УЧАСТЬ
Публікація статті в журналі «Штучний інтелект-2015» – 50 грн одна сторінка
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
Інститут проблем штучного інтелекту
03680, м. Київ, пр. академіка Глушкова, 40
Р/с 31258228100986 УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва
МФО 820019 ОКПО 02095826
Неприбуткова організація Свідоцтво №07736885, ІПН: 020958205643
Можлива оплата організаційного внеску готівкою в будь-якій валюті при
реєстрації учасників конференції.

III. ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ
Умови проживання і харчування: пансіонат на узбережжі Азовського моря
(відстань до моря 50-100 метрів – Бердянськ, Бердянська коса). Харчування в
їдальні пансіонату, університету або кафе за вибором – власним коштом учасників
конференції.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 офіс 5а, ІПШІ
Телефон для довідок: +38(044) 248-06-23; +38(044) 278-37-59
Факс: +38(044) 278-37-59
E-mail: aiis2015b@gmail.com Сайт: http://www.ipai.net.ua/
Контактні телефони:Качур Ірина Володимирівна, тел.+380-50-565-39-03
Звенігородський Олександр Сергійович, +380-50-478-42-01
E-mail: zvenigas56@gmail.com

Вiра зароджується вiд дiї ласки Божої
на розум i волю
І. Луцик
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В осередках УРК

УРК за кордоном

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ ПАРАДНИМ МАРШЕМ
КРОКУЮТЬ КОЗАКИ
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ – БУТИ!

Низка громадських організацій України направили відкритий листзвернення голові Верховної ради України Володимиру Гройсману та
прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку.

«Маємо честь звернутися від
громадських організацій України
в День Всесвітнього захисту дітей з
пропозицією про відкриття загальнодержавного телеканалу, котрий
буде висвітлювати життя, виховання, формування світогляду
й творчості дітей та молоді. Це
дасть змогу виховувати підростаюче

голова Київського дитячого фонду
Ніна Семенюк, голова Українського
фонду культури Борис Олійник,
президент ГО «Всесвітня ліга Миру»
Микола Файдун, голова Федерації
жінок за мир у всьому світі Тетяна
Коцеба, голова ГО «Поступ жінокмироносиць» Зоя Ружин, голова Ради
юристів України Сергій Гатченко,

23 червня 2015 року
в місті Ківілі (ІдаВірумаа) відбувся парад
Сил оборони Естонії
на честь перемоги над
Прибалтійським ландесфером 1919 року під
містом Винну.

1919 року. У результаті
битви з латвійської
столиці були витіснені
збройні пронімецькі
формування Андріевса
Ніедри та відновлено уряд
Латвійської Республіки на
чолі з Карліс Улманіс.

області, які більше двадцяти днів їхали з України,
щоб привітати жителів
міста Йихве зі святом
«V idup ha» та взяти участь
у святкуванні. Українці
разом з реєстровими козаками під українським

Фінські резервісти та реєстрові козаки Естонії на параді в місті Ківілі

покоління в дусі патріотизму,
єдності нації й великої любові до
своєї землі – матері-України. На
превеликий жаль, в Україні, на
відміну від сусідніх держав, відсутні
такі, вкрай необхідні, дитячі та
юнацькі телеканали», йдеться в
листі-зверненні.
Лист-звернення підписали голова
Національної ради жінок України
Галина Порохняк-Грановська,

автор проекту Всеукраїнського
суспільно-мистецького проекту
«Обіймись, Україно» Олександр
Карпенко, директор коледжу
культури і мистецтв Київської
області Василь Романчишин,
голова ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» Анатолій Шевченко,
голова Міжнародного благодійного
фонду «Обіймись Україно зі світом!
Україна - світ» Іван Драч.

Перемога третьої
дивізії естонської армії
під командуванням генерал-майора Ернеста
Пиддера над загонами
Прибалтійського ландесвера під латвійським
містом Цесіс (естонська
назва - Винну) стала
важливою подією в
історії національновизвольної боротьби
е с т о н с ь к о г о н а р о д у.
Перемога в цій битві одна з низки перемог в
поході естонської армії
на Ригу, що відбувався
з 20 червня по 3 липня

З 1934 року річниця
«Битви під Винну» 23
червня 1919 відзначається
як День Перемоги і
вважається естонським
державним святом.
Традиційно на запрош е н н я А л у т а г ус ь к о ї
дружини Кайтселіт у
параді взяли участь і представники Українського
Реєстрового Козацтва
Естонії, а також фінські
резервісти. Серед гостей
заходу були і гості
з України – учасники
велопробігу із міста
Липовець Вінницької

ПАМ’ЯТЬ НАРОДУ

Українська земля багата на героїв,
одним з них був Євген Коновалець. За своє
коротке, однак бурхливе життя, він зумів
багато зробити для України. Був полковником Армії УНР, командантом УВО,
головою Проводу українських націоналістів, першим очільником ОУН. Смерть
підступно спіткала його за кордоном,
у Роттердамі, 23 травня 1938 року.
Нещодавно на малій батьківщині
героя у селі Зашків, Жовківського
району на Львівщині відбувся молодіжний фестиваль «Зашків — земля героїв»,
приурочений річниці з дня народження
Євгена Коновальця. Організатори цього
дійства запропонували усім зацікавленим відвідати вечір пам’яті Кузьми
Скрябіна, запалити ватру та поспівати
рекрутських пісень. Поціновувачі
активного способу життя мали нагоду
взяти участь у спортивних змаганнях
та велопробігу, який стартував від
пам’ятника Степана Бандери у Львові
до фестивального поля Зашкова. Вже
традиційно у велопробігу взяли участь
юні велосипедисти з дитячого оздоровчого табору «Росинка», який очолює
полковник УРК Лука Павлюк.
Гості не могли оминути увагою
актуальну на сьогодні презентацію
Академії сухопутних військ ім. гетьмана

Реєстрові козаки Львівського обласного товариства УРК біля пам’ятника Євгену
Коновальцю у Зашкові

П. Сагайдачного та Львівського бронетанкового заводу «Територія сили».
Військові підготували програму справжньої школи виживання та тренінг з
домедичної допомоги. Цьогоріч на фестивалі гостей частували старовинною
українською стравою — кулішем.

Духовним дороговказом для учасників
дійства стали Богослужіння та спільна
молитва за всіх полеглих Героїв та за мир
в нашій країні.
До відзначення дня народження
свого земляка, Героя України Євгена
Коновальця в його рідному Зашкові

прапором пройшли
парадним маршем центральною площею Ківілі.
Оскільки зараз
Ук р а ї н а з н а х о д и т ь с я
в стадії боротьби за
цілісність держави, то
участь представників
Українського Реєстрового
Козацтва в Естонії
свідчить про те, що
прибалтійські козакипобратими підтримують
братній український народ
у цій священній справі.
Прес-служба УРК
в Естонії

долучилися козаки Українського
Реєстрового Козацтва. На запрошення отамана Північно-Західного
козацького товариства Львівського
обласного товариства УРК, генералмайора УРК Олега Попруженка,
до садиби поводиря армії УПА
завітали члени ради Генеральної
старшини Львівського обласного
товариства УРК, генерал-майор УРК
Тарас Чайківський, генерал-майор
УРК Михайло Секела, Мирослав
Тарнавський, Роман Колодій. В заході
активну участь взяли отамани та
козаки Жовківського, Сокальського
і Червоноградського козацьких товариств УРК полковники УРК Василь
Нідзвіцький, Мирон Човага, Михайло
Годісь, Петро Хлищ, Ярослав Ребець
та інші. Реєстровці відвідали садибу та
поклали квіти до пам’ятника герою,
а потім долучилися до урочистостей
на фестивальному полі, де організували
гостям цікаве видовище — стрільбу з
козацької гармати.
Атмосфера свята була пронизана
патріотизмом. Особливе зацікавлення у присутніх викликали покази
бойового злагодження військових,
стрілецька зброя та бронеавтомобіль
Збройних сил України.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Жовківський район,
Львівська область
Фото автора
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А трапиться горе – приймали на плечі:
Ділили на всіх, що країні припало
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В осередках УРК

Козацькі свята

Сяйво «Дністрової зорі» ЛИСЯНКА – КОЗАЦЬКЕ МІСТО

На початку червня в містечку
Заліщики на Тернопільщині
відбувся черговий 21-й
Міжрегіональний фестиваль
української народної пісні,
музики і танцю “Дністрові зорі2015». Благословили цей захід
отець Василь Черничука та
військовий капелан, протоієрей
отець В’ячеслав.

Івано-Франківського обласного товариства УРК,
полковник УРК Петро
Кирилов, берегиня УРК
Світлана Стойко.
На відкритті фестивалю полковник УРК В’ячеслав Кізілов
відзначив: «Цьогорічний фестиваль проходить у тривожний
час, коли на українській землі

Отаман Тернопільського обласного товариства УРК, протоієрей отець
В’ячеслав Кізілов (у центрі) з волонтерам та організаторами фестивалю

На цьому мистецькому
святі, на запрошення громади міста Заліщики прибули
представники Українського
Реєстрового Козацтва, зокрема
о т а м а н Те р н о п і л ь с ь к о г о
обласного товариства УРК,
полковник УРК В`ячеслав
Кізілов, його радник Сергій
Стойко, начальник штабу

йде боротьба за незалежність,
суверенітет і єдність України,
за мирне небо над нами і
щасливе майбутнє прийдешніх поколінь. В цій кривавій
битві загинули герої Небесної
сотні та кращі сини-патріоти України в зоні АТО. Але
є справжні козаки — перший козацький батальйон

«Торнадо», бійці якого справно
виконують свій обов`язок
у зоні проведення бойових дій.
Учасники фестивалю запалили символічний вогонь та
підняли фестивальний прапор. Перед учасниками та
численними глядачами виступали багато шановних гостей,
серед яких і Народний депутат
України Олег Барна. А ось
голова Заліщицької районної
державної адміністрації Борис
Шипітко закликав усіх присутніх хвилиною мовчання
вшанувати пам’ять героїв
Небесної сотні та інших відважних українців, що полягли
в боях заради свого народу.
А потім учасники фестивалю
з трьох суміжних областей,
серед яких було багато дитячих художніх колективів,
радували глядачів своєю
творчістю. Гарне, піднесено
динамічне свято закінчилося
щирими оплесками глядачів, які понесли у своїх
душах багато позитивних
вражень, а в серцях – любов
до Батьківщини та відчуття
необхідності єднання перед
лицем небезпечного ворога.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
м. Заліщики
Тернопільська область
Фото автора

Сяйво «Купальських зір»

Неперевершена краса і
поетичність давніх народних
традицій, таємничість і чарівність дійства в ніч на Івана
Купала ось уже 16 років поспіль
збирають на Голій Пристані
його шанувальників рідного,
національного.
Cаме це народне свято
стало основою грандіозного за масштабами
Всеукраїнського благодійного фестивалю народної
творчості «Купальскі зорі»,
який з величезним успіхом
вперше пройшов 2003 року.
Хлібосольна Голопристанська
земля протягом двох днів
гостинно приймала гостей
та чарувала їх мальовничими
природними ландшафтами,
цікавила багатою історичною спадщиною, дивувала
лікувально-рекреаційними
ресурсами. Та й добиратися
сюди завжди приємно: водні
й сухопутні дороги зручно
зв’язують Голу Пристань з
регіональними центрами
Херсонської, Миколаївської,
Одеської областей та Криму.
Н е в е л и к е м і с т о Го л а
Пристань, але тут немов невідомий живописець пройшовся
пензлем по вулицях, кварталах, будинках - все потопає
в зелені дерев, розцвітає.
Привітні городяни з радістю
чекають гостей з різних куточків України, країн ближнього
і далекого зарубіжжя. Сюди
приїжджають туристи, творчі
колективи, актори і просто
небайдужі до краси тутешньої
природи люди.

Херсонські реєстровці з учасницями фестивалю «Купальські зорі»

Ми готові прийняти всіх
бажаючих помилуватися феєричним дійством фестивалю
«Купальскі зорі», яскраво і
весело провести час, або просто відпочити, насолодитися
дивовижною природою і привітною гостинністю наших
жителів. Різноманітні програми, концертні виступи,
змагання, конкурси – це далеко
не повний перелік підготовлених заходів.
Серед почесних гостей фестивалю виділялися реєстрові
козаки, які прибули сюди на
запрошення адміністрації
міста та організаторів заходу. І
прибули вони не з порожніми
руками. Козацькі подарунки
лауреатам фестивалю вручали
начальник штабу Херсонського
обласного товариства УРК,
полковник УРК Сергій
Ковіня, заступник отамана
Херсонського обласного товариства УРК, полковник УРК
Іван Коваленко, заступник
декана Херсонської Морської

академії, заступник отамана
Херсонського обласного
товариства УРК з виховної
роботи, капітан 1 рангу УРК
В’ячеслав Гавриленко, отаман
Комсомольського районного
товариства УРК в м. Херсон,
підполковник УРК Олег
Поспілко.
Спілкування учасників та
гостей заходу з реєстровцями
додало дійству затишку, і, як
зізналися учасниці фестивалю,
вишуканості й безпечності, бо
з козаками не страшно нічого.
Тож гості повезли з собою
незабутні враження про яскраві
миті фестивалю, чарівність
народних традицій, неперевершених мальовничих пейзажів
Голо-пристанської природи і,
звичайно ж, – привітність гостинних херсонців.
Сашко КАРПЕНКО,
журналіст
м. Гола Пристань
Херсонська область
Фото автора

Для всіх українців козацьке місто-фортеця Лисянка, як
земля Богдана і Тараса – є духовною величчю України. Воно
й нині є одним із головних духовних і культурних центрів
козацького руху в Україні.

Нещодавно, на фасаді
школи Лисянської НВК
ЗОШ № 1 I–III ступенів
козаки Лисянського полку
Черкаського обласного товариства УРК відкрили барельєф
видатному полководцю,
соратнику гетьмана Богдана
Хмельницького, лисянському полковнику Максиму
Кривоносу. На урочистій церемонії відкриття були присутні
голова Адміністрації гетьмана
УРК в Центральному регіоні
України, отаман Черкаського

нині є недобудована будівля,
оформити й відкрити музей
козацтва, а на центральній
площі містечка поставити
пам’ятник нашим видатним землякам — Михайлу та
Богдану Хмельницьким, віддавши їм належну шану.
Завдяки козацтву ці іменасимволи не стираються зі
скрижалей історії, а оживають
з кожним новим поколінням
українців, визначаючи їхню
знакову роль в історії України.
Завдяки героїчному подвигу її

Козацька старшина Черкаського обласного товариства УРК
та Лисянського полку УРК біля встановленої ними меморальної
дошки лисянському полковнику Максиму Кривоносу на подвір’ї
Лисянської ЗОШ №1

обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК Борис
Марченко, радник Гетьмана
УРК, наказний отаман
Черкаського обласного товариства УРК, генерал-майор
УРК Олександр Гаврилюк,
заступник отамана ЧОКТ
УРК, підполковник УРК Юрій
Панчишин, начальник штабу
ЧОКТ УРК, підполковник
УРК Сергій Харечко, отаман
Хмельницького обласного
товариства УРК, генералмайор УРК Юрій Басистий,
отаман Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковник
УРК Віктор Колодяжний,
козаки Лисянського полку —
майор УРК Олександр Мовчан
та майор УРК Михайло
Вербіцький, представники
духовенства.
Ми, козаки-реєстровці,
віддаємо шану Максиму
Кривоносу — герою
Національно-визвольної
війни середини ХVІІ століття, наказному гетьману, під
орудою якого прославився
Лисянський козацький полк
в далекому 1648 році. Барельєф
Максиму Кривоносу є одним
із десяти пам’ятних знаків та
барельєфів патріотам України,
що виготовлені та встановлені за сприяння й кошти
українських реєстрових козаків. Настав час позбавлятися
негативного тоталітарного
антиукраїнського, антигуманного радянського минулого,
а відтворювати своє, національне, рідне та дбати про гідне
майбутнє. Тож саме сьогодні
настав час перейменувати
вулицю Леніна в Лисянці, скажімо, на вулицю Гетьманський
шлях, а навпроти школи, де

синів та дочок різних поколінь
в боротьбі та праці, важливу
роль у збереженні та примноженні славних козацьких
традицій відіграють лисяни,
зокрема козаки Лисянського
полку Черкаського обласного товариства УРК, де
отаманом – підполковник
УРК Віктор Колодяжний.
Як уродженець Лисянки
і випускник цієї школи,
бажаю своїм землякам, щоб
нескорений дух наших пращурів-козаків завжди окриляв
вас на нові добрі починання
в ім’я соборної, незалежної
демократичної та процвітаючої України — нашої Вітчизни.
Щиро бажаю міцного здоров’я,
успіхів, особистих перемог,
реалізації задумів і творчих
планів! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних
друзів, наснаги, оптимізму та
невичерпної енергії! І не забувати, що ви сини і доньки
славетної Лисянської землі!
За дорученням командира
14 окремого мотопіхотного
батальйону «Черкаси» підполковника О. Потоцького
Почесною відзнакою батальйону було нагороджено
голову Адміністрації Гетьмана
УРК в Центральному регіоні
України, отамана Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенанта УРК
Бориса Марченка.
Олександр ГАВРИЛЮК,
наказний отаман
Черкаського обласного
товариства УРК,
генерал-майор УРК,
смт Лисянка
Черкаська область
Фото Михайла Вербіцького

Ішли, не спинялись в безтямній хуртечі,
І сонце безсонне нам стежку тримало
М. Пригара
Свято

«ДЕНЬ ЩАСЛИВОГО ДИТИНСТВА»
ВІД РЕЄСТРОВИХ КОЗАКІВ

Четвертого липня в парку «Веселка», що
в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя
відбулося велике свято для дітей із сімей переселенців
і дітей, котрі проживають у зоні АТО під назвою
«День щасливого дитинства». Захід проходив за
підтримки Спілки вірмен України, Федерації грецьких
громад, Українського Реєстрового Козацтва, депутатів
міськради, підприємців.

У програмі заходу були
святковий концерт, безкоштовні атракціони та
безкоштовні частування
для дітей солодощами,
майстер-клас з образотворчого мистецтва, веселі
розваги з клоунами тощо.
Дітки й дорослі упродовж свята частувалися
смачним козацьким
кулішем, вишуканими
стравами вірменської та
грецької кухонь. Приємно
було дивитися дорослим
на те, як радісно сприймають малюки з родин

Миколу Токарського, отамана Маріупольського
міського товариства УРК,
генерал-лейтенанта УРК
Володимира Книшенка,
заввідділом молоді виконкому Федерації грецьких
товариств України Катерину
Узун, начальника служби
цивільно-військового
співробітництва ЗСУ, підполковника Костянтина
Міщенка. Вони щиро привітали всіх учасників свята
і побажали найголовнішого — мирного неба над
головою.
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Спортивне свято у Шевченково
Спорт в УРК

Наше українське суспільство переживає не кращі часи. Йде війна за цілісність країни, визначається
цивілізаційний вибір нашого народу. Разом з тим життя продовжується. Наші діти зростають і в них
мають бути свої свята, які урізноманітнюють та збагачують їх побут пам’ятними подіями та позитивними
емоціями. Найкращий час для цього, звісно, період літніх канікул. Шевченківське районне товариство
УРК Харківщини і в цей тяжкий час не зраджує своїм традиціям піклування та виховання школярів.
Під керівництвом отамана районної організації УРК, генерал-майора УРК Г. Д. Шапошникова та
за активної участі полковників УРК О. М. Гриценко і С. І. Саливона в черговий раз у райцентрі відбулися
змагання з футболу та військово-прикладних видів спорту між командами міста й району, в яких
взяли участь шість дитячих колективів. Варто відзначити козацького отамана УРК В. М. Жадана, який
як тренер підготував і привіз на змагання дві команди — хлопчиків і дівчаток.

Юні спортсмени Харківщини на урочистому відкритті спортивного свята

На спортивне свято з міста
Харкова прибули представники
козацької старшини на чолі
з отаманом Харківського
обласного товариства УРК
Олександром Федорякою.
Козаки привезли нагороди для
призерів змагань від голови
Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України,
генерал-лейтенанта УРК Юрія
Пісковацького. Учасників
козацького спортивного заходу

привітав заступник голови
Шевченківської райдержадміністрації О. П. Семенов.
Змагання проходили
в запеклому спортивному протистоянні. В результаті серед
футболістів переможцем стала
команда з вулиці Бурлуцька
на чолі з капітаном Олексієм
Овер’яновим. Друге та третє
місця посіли відповідно команда
з вулиці Гордєєва та селища
Новомиколаївки.

Традиційне щорічне спортивнопатріотичне свято, присвячене
Дню молоді та Дню Конституції
України «Олімпійський день
бігу — 2015» відбулося 26 червня
в селі Нова Романівка, що
на Житомирщині. Його мета —
розвиток олімпійського руху
в Новоград-Волинському районі,
пропаганда здорового способу
життя, формування патріотичного козацького духу серед
молоді. Підготували й провели
захід відділ освіти та сектор сім`ї
молоді та спорту райдержадміністрації на чолі з виразниками
козацького духу і українського
патріотизму В. І. Дейнекою,
П. П. Підкаурою, О. М. Дідовцем
за сприяння козаків й берегинь
місцевого осередку Українського
Реєстрового Козацтва. У своєму
виступі отаман Житомирського
обласного козацького товариства
УРК, генерал-лейтенант УРК
Олександр Дроздюк пообіцяв
нагородити призерів змагань,
а саме шкільні команди футбольними м`ячами та козацькими
грамотами.
Виконати почесну місію —
офіційно відкрити захід прибули
голова Новоград-Волинської
райдержадміністрації Володимир
Михнюк, його заступник
Наталія Даниленко, заступник
голови районної ради Дмитро
Рудницький, сільський голова
Юрій Лосовський. У спортивних
перегонах, як кращому способі відпочинку та святкування,

взяли участь представники
більше десяти сільських шкіл.
А ще більше не змогли приїхати
із- за відсутності транспорту
за місцем проживання.

Приємно вразив присутніх
своїми спортивними результатами Руслан Щобак, який
кинув гранату на 49 метрів та
у стрільбі вибив 34 очка з п’яти
пострілів.
По закінченню спортивної
частини учасників змагань та
глядачів частували смачним
козацьким кулешем берегині
УРК І. Чепель та Н. Гриценко,
що також додало до свята спорту
позитивних емоцій.
Всі учасники й гості залишилися задоволеними заходом.
Отаман Шевченківського
районного товариства
УРК, генерал-майора
УРК Г. Д. Шапошников зазначив, що спортивне свято
відбулося завдяки авторитету
реєстрових козаків у районі та
підтримки їхніх заходів з боку
місцевих підприємців і керівництва райдержадміністрації.
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківського обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Харківська область
Фото Дмитра Федоряки

КОЗАЦЬКИЙ СПОРТ – СВЯТО ДЛЯ ДУШІ ТА ТІЛА

У той час, коли діти спостерігали за концертним дійством,
реєстрові козаки козацької дивізії УРК ім. Петра Сагайдачного
готували їм куліш

переселенців моменти
щирого спілкування, дітки,
які в ранньому дитинстві
на собі відчули поневіряння
і біль війни. «Однак тут
на святі, вони граються,
радіють, із задоволенням і
натхненням беруть участь
у конкурсах, отримують
призи… Із їхній оченяток світиться радість, а з
маленьких поранених
душ теплиться добро…
Заради таких хвилин варто
жити й творити», — поділився враженнями отаман
Маріупольського міського
товариства УРК, генераллейтенант УРК Володимир
Книшенко.
У розпал свята ведуча
викликала на сцену тих,
хто подарував діткам
незабутнє дійство: керівника «Муніципальної
дружини Маріуполя»
Сергія Альохіна, першого
заступника голови Спілки
вірмен України в Донецькій
області Рубена Макаряна,
головного редактора газети
«Приазовский рабочий»

А Володимир Книшенко
згадав про те, як у цьому ж
парку, в Міжнародний
день захисту дітей дитяче
свято організувала вірменська громада міста та від
Українського Реєстрового
Козацтва вручив їхньому
представнику Рубену
Макаряну козацьку грамоту.
Реєстровці з козацької дивізії УРК ім. Петра
Сагайдачного прямо
в парку зварили козацький куліш і пригощали
всіх бажаючих. Керував
приготуваннями їхній отаман — генерал-майор УРК
Сергій Коваленко.
Свято для дітей тривало
майже цілий день — танцювали артисти міського
Будинку культури, веселі
клоуни проводили конкурси, на алеях парку
до самого вечора чувся
дитячий сміх …
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»,
м. Маріуполь
Фото Олександра Білоконя

50 переможців змагань, в тому
числі й ветерани спорту. Всіх
учасників змагань та присутніх
вболівальників пригостив морозивом представник блоку Петра

Переможці Новоград-Волинського «Олімпійського дня бігу-2015» .
Нагороджував козацькими грамотами отаман Житомирського обласного
товариства УРК, генерал-лейтенант УРК Олександр Дроздюк (другий ліворуч)

В змаганнях з міні-футболу,
гирьового спорту, армреслінгу,
легкої атлетики, підтягування
на перекладині, олімпійських
забігів на 100 та 500 метрів брали
участь більше сотні козачат
та берегинь. Наймолодшими
серед різних вікових категорій в бігу на 30 метрів були
вихованці дитячих садочків. Варто відзначити, що
козацькі грамоти Українського
Реєстрового Козацтва отримали

Порошенка «Солідарність»
Дмитро Голуб. У цей день
Новоград-Волинське районне
товариство УРК поповнило
свої лави кількома шкільними
осередками.
Анатолій ЛЕГЕНЧУК,
отаман Новоград-Волинського районного товариства УРК,
підполковник УРК
м. Новоград-Волинський
Житомирська область
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Що маєш зробити завтра – зроби сьогодні,
а що маєш з’їсти сьогодні – залиши на завтра
І. Пилипчак
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З Україною в серці

ІЗ ДЖУР – В КОЗАКИ!

У середині червня 2015 року на базі Навчального полігону Державного підприємства «Мобільний
рятувальний центр» ДСНС України, що в селі П’ятихатки Обухівського району на Київщині відбувся
ІІ обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
в якому взяли участь понад 30 команд-учасників, переможці районних етапів гри. Основною
метою гри є патріотичне виховання учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій,
формування активної громадянської позиції та готовності до захисту Вітчизни, об’єднання зусиль
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо покращення
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

В програмі гри були
різноманітні конкурси,
лекції, майстер-класи, а
саме: конкурс строю та пісні
«Впоряд», творчо-мистецький звіт «Ватра», стрільба з
пневматичної зброї, козацька
забава «Перетягування линви
(канату)», туристсько-спортивна смуга перешкод за
козацькою легендою, надання
першої долікарської допомоги, інтелектуальна
гра-вікторина «Відун», конк у р с и « Та б о р у в а н н я » ,
« То п о г р а ф і я » , « Б о й о в е
розгортання».
Рої-учасники показали
досить високу майстерність та
підготовку, що свід-чить про
рівень патріотизму молоді та
небайдужість інструкторськовикладацького складу до
майбутнього своїх вихованців.
Серед інших команд у
змаганнях взяв участь рій
Перемозького НВК, який

входить до Ядлівського
козацького куреня
Баришівської козацької сотні
ВГО «Українське Реєстрове

Козацтво» на чолі з отаманом, капітаном УРК Андрієм
Максименком. Рій показав
достойний рівень підготовки і
виборов почесне третє місце.
Козачата-реєстровці залишилися задоволеними, а
шкільний музей поповнився
ще одним «трофеєм», але
вже козацьким, адже діти
нещодавно вступили до лав
Українського Реєстрового
Козацтва.
Також в організації заходу
взяли активну участь бійці ГО
«Товариство сприяння обороні
Батьківщини», засновниками
та ідейними організаторами
якого є наші побратими –
підполковник УРК Віталій
Левченко та підполковник

підготовкою, опановували
прийоми самооборони тощо.
Особливо дітей цікавили
вправи зі зброєю, збирання-розбирання автомата
Калашникова та пістолета
марки ТТ. Хлопчаки продовжували вдосконалювати
свої навички поводження зі
зброєю навіть після настання
темряви, забезпечуючи
освітлення столу мобільними

наїдками учасників табору
частував кошовар, боєць ГО
ТСОБ Валерій Застріжний, за
що йому окрема подяка.
А родзинкою таборування
став виступ учасниці артпроекту «Bercana» Оксани
Прохненко, яка показала
фаєр-шоу. Магічне дійство
з вогнем зачарувало і дітей
і дорослих, які подякували
Оксані гучними оплесками.

УРК Олександр Подстєвой.
Разом із реєстровими козаками- інструкторами ТСОБ,
діти займалися тактичною

телефонами! Досвідчені
інструктори працювали з
усіма бажаючими протягом двох днів, а смачними

Кращі рої обласного
етапу візьмуть участь у
Всеукраїнському етапі гри
«Сокіл»(«Джура»), яка проходитиме у Полтавській області.
Від імені Київського обласного товариства УРК хочу
подякувати всім небайдужим і свідомим людям, які
відгукнулись на прохання
допомоги в проведенні
гри та організації дитячого дозвілля, адже саме
на цьому етапі розвитку у
дітей формується світогляд
та відношення до Великого
і Славетного Українського
народу, почуття гідності,
національної свідомості та
любов до Батьківщини!
Тож козачата Київщини
з допомогою своїх старших
друзів-реєстровців зробили ще
один вагомий крок до справжнього козацького життя і дай їм
Боже жити з Україною в серці!
Максим ПАВЛЕНКО,
полковник УРК,
Київська область
На фото: Миттєвості
військово-спортивної
гри «Джура»
Фоторепортаж автора

Щоб називати себе людиною, треба мати ідею в голові,
розум у серці і Бога в душі
о. Ігор Цар

№ 9-10 (247-248) червень-липень 2015 р.

7

ПАТРІОТИЗМ, НАТХНЕННЯ Й ДОСВІД –
В осередках УРК

ЗАПОРУКА НАШОГО УСПІХУ

Івано-Франківське обласне козацьке товариство Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» – одна з найчисельніших за складом та найдієвіших обласних козацьких організацій не лише в
реєстровому козацтві, а й в Україні загалом. Струнка, дієва структура обласного товариства, чітко спланована робота
та висока виконавська дисципліна помножена на громадську активність й вроджений патріотизм прикарпатських
реєстровців, дозволили їм стати активними й авторитетними гравцями на громадсько-політичному полі Прикарпаття,
завоювати авторитет серед громадськості, педагогів та учнів шкіл, студентів та викладачів вишів, інтелігенції
краю, виконавчих органах влади усіх рівнів. «Україна козацька» постійно висвітлює діяльність прикарпатських
реєстровців і наші читачі багато чули про добрі справи цього козацького товариства. Про секрети злагодженості
та взаємодії структурних ланок Івано-Франківського обласного товариства УРК, досягнення вагомих результатів
у громадському житті краю, волонтерському русі, навчально-виховній роботі в навчальних закладах та участі
в культурно-мистецькому житті країни розмовляємо з Героєм козацтва, Головою Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головним отаманом Івано-Франківського обласного товариства УРК, генералполковником УРК Михайлом Васильовичем Смачилом.
Генерал-лейтенант УРК Михайло Смачило

— Михайле Васильовичу, успіхи
та результати роботи очолюваного
Вами козацького товариства справді
вражають. У доробку реєстрових
козаків Прикарпаття багато корисних і благородних справ і це зважаючи
на те, що організація громадська і
ніякої матеріальної вигоди її члени
не мають. Поділіться, будь ласка, з
читачами «УК» секретом успішності.

Ге н е р а л ь н о г о с у д д і У Р К , п і д
керівництвом якого закладалися
основи та розбудовувалася обласна
організація. Мені не довелося
нічого ламати, ба, більше, взяли
на озброєння ідеї та досвід вже
досвідчених козаків: генерал-лейтенанта УРК Василя Гречаника,
полковника УРК Петра Кирилова,
полковника УРК Богдана Кузіва,
генерал-майора УРК Михайла
Круля, полковника УРК Миколи

— Коли Батьківщина у стані
війни з Російською Федерацією,
то зрозуміло, що сьогодні основна
робота направлена на зміцнення
бойової потуги наших збройних
сил, підтримку бійців добровольчих
батальйонів. Задіяли практично
всіх козаків і берегинь, які разом
із волонтерами та священиками
збирають продукти харчування,
за власні та волентерські кошти
купують військове обмундирування, обладнання та пристрої
для бойових дій, засоби захисту й
гігієни, речі повсякденного вжитку,
необхідні бійцям на передовій
і цілеспрямовано направляємо
гуманітарну допомогу в зону АТО.
З весни минулого року щомісяця,
а той по кілька разів на місяць

відправляємо в той чи інший
підрозділ, який несе службу в зоні
АТО.
Зокрема, суттєву допомогу протягом 2014–2015-го років надавали
військовослужбовцям військової
частини, що дислокується в місті
Миргород Полтавської області.
Бійцям, серед яких багато наших
земляків (з підрозділу, що дислокується
в місті Коломия — Авт.) ми збирали
та відправляли необхідні продукти
харчування, засоби гігієни, військову
амуніцію тощо.
Зібрали та відправили необхідні
продукти харчування, засоби
гігієни та іншу амуніцію для
роти спеціального призначення
ім. Т. Г. Шевченка Українського
Реєстрового Козацтва, Громадському

Козаки вручають портрет Т.Г. Шевченка командирові військової частини у Миргороді

— Ніякого секрету тут немає.
Просто в Івано-Франківську вдалося зібрати потужну команду
однодумців — розумних,
освічених, порядних, авторитетних
в області людей, які спроможні
організувати й виконати будь-яке
суспільно-громадське замовлення.
А мотивувати прикарпатців у час,
коли на Сході нашої країни точиться
кривава війна за незалежність й
цілісність нашої країни, зайве.
Настільки всі просякнуті духом
перемоги та бажанням якнайшвидше прогнати ворога за кордони
нашої Батьківщини, що не жаліють
ні сил, ні здоров’я, ні засобів для
наближення довгоочікуваної перемоги й відновлення мирного життя
на всій території України.
Ми зі своєю теперішньою командою не починали з нуля. Велика
заслуга у створенні й становленні
обласного козацького товариства
мого попередника, генерала армії
УРК Василя Гриніва, нинішнього

Гуменяка, полковника УРК Миколи
Пашинського, генерал-майора УРК
Михайла Бубніва, підполковника
УРК Нестора Мартинця, старшого лейтенанта УРК Оксани
Сливки та багатьох інших членів
ВГО УРК. Наразі 82-річний Василь
Гречаник очолює Раду старійшин
обласного товариства УРК, Петро
Кирилов — начальник штабу, Богдан
Кузів — очільник прес-служби нашої
організації. Як кажуть, до нашого
козацького двору впору прийшлися
дуже поважні й авторитетні в регіоні
люди — Володимир Карман, генерал-майор УРК, який наразі є моїм
першим заступником і Любомир
Малофій, генерал-майор УРК,
очільник Івано-Франківського
м і с ь к о г о т о в а р и с т в а У Р К . То ж
із такою потужною командою
працюється легко та ефективно.
— Пане Михайле, які пріоритети
в роботі очолюваного вами обласного
козацького товариства сьогодні
переважають?

Розвантаження гуманітарної допомоги побратимам із козацької роти спеціального
призначення УРК ім. Т. Шевченка. м. Київ

відправляли гуманітарний вантаж в той чи інший військовий
підрозділ в зону АТО. Причому все
це робиться відкрито, видача-прийом відбувається з оформленням
відповідних документів, а всі товари
обов’язково ліцензійовані.
Гуманітарну допомогу формуємо
в приміщенні штабу обласного
козацького товариства УРК, потім
наймаємо вантажівку й у супроводі
наших козаків, очолюваних кимось
із членів козацької старшини,

об’єднанню «Народна самооборона Івано-Франківської області»,
для потреб військовослужбовців
батальйону «Івано-Франківськ»,
військовослужбовцям 54-ї та
80-ї бригад ЗСУ, які брали участь
у в і й с ь к о в и х д і я х у з о н і АТО ,
відправляли медикаменти для
комплектації швидкої допомоги,
придбаної для АТО волонтерами
Богородчанського району.
(Закінчення на стор. 8–9)

Осінившись триперстями, у вірі – єдині,
Ми укріпимо зладою душу і плоть!
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Патріотизм, натхнення й досвід –
В осередках УРК

запорука нашого успіху
Нині продовжуємо надавати благодійну допомогу
військовослужбовцям військової
частини, що дислокується
на Полтавщині. Також одноразову
допомогу надали воякам добровольчого
батальйону «Азов». Разом із козаками
Тернопільського обласного товариства
Українського Реєстрового Козацтва
зібрали 80 000 грн для придбання
військового приладу «Тепловізор»
бійцям батальйону «Торнадо».

Зростаємо патріотами
— Зрозуміло, що військові дії — тема
номер один і вона болюча для патріотів
України. Але життя у мирних регіонах,
в тому числі й на Івано-Франківщині
продовжується …
На шевронах реєстрових козаків написано гасло «Духовність і патріотизм».
Цього гасла ми маємо дотримуватися,
особливо сьогодні. Війна і сепаратизм
на Сході, на мою думку, це величезна

Івано-Франківського міського товариства УРК вступили викладачі та учні
Крихівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, де створено понад
10 навчальних козацьких куренів.
Пишаємося окремим навчальним
козацьким куренем, що діє на базі
загальноосвітньої школи-ліцею

школі дорогоцінний подарунок — портрет Шевченка, виконаний підполковником УРК Іваном
Гаврилівим. Під керівництвом берегині
Івано-Франківського МКТ УРК,
капітана УРК Оксани Франчук проведено святкування Шевченківських днів
у гімназії № 3 міста Івано-Франківська.

Урочистий стрій перед прийняттям присяги учнями школи-ліцею № 23.
м. Івано-Франківськ

Продовжуючи тему допомоги захисникам Вітчизни, варто відзначити,
що у березні цього року козаки
нашого товариства зібрали 7 900 грн
для протезування пораненого в зоні
АТО бійця Олега Климишина.

прогалина державної політики у плані
патріотичного й духовного виховання. Ось і маємо сумний наслідок
упущення в сфері виховання молодого покоління. Тому як і раніше,
реєстрові козаки Франківщини
Подарунок козачатам гімназії №3 від реєстрових козаків - телевізор.
м. Івано-Франківськ

Фрагмент передачі гуманітарної допомоги українським воїнам в зону АТО

Загалом же, практично щомісяця
відправляємо гуманітарний вантаж
в той чи інший підрозділ в зону
АТО і ця робота не припиняється
ні на хвилину. Час такий, і, вважаю,
що сьогодні кожний українець, і
тим більше козак, має вносити свій
посильний внесок у загальну справу
перемоги над ворогами України.

C

M

Y K

приділяють молоді велику увагу. Ми
співпрацюємо з багатьма школами
області, де діють козацькі класикурені, є приклади вступу до лав
УРК не лише дітей, а й повністю
педагогічних колективів на чолі з
їхніми директорами. За прикладом
дітей до козацтва свідомо долучаються і
їхні батьки. Так, останнім часом до лав

№ 23 Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника,
який носить ім`я Івана Мазепи.
В цьому колективі, який очолює
полковник УРК Микола Василик,
понад 150 козаків та берегинь склали
присягу на вірність Богу, Україні та
реєстровому козацтву. Варто зазначити,
що патріотичне виховання, розвиток
козацького руху в цьому закладі на дуже
високому рівні. Приємно спостерігати,
з якою захопленістю дітки сприймають
козацьку ідею. Видно, що ще живі
гени їхніх славних пращурів. Це дуже
відчувалося, коли козаки побували
у них на огляді козацької пісні. Новий
козацький курінь тепер діє і в ІваноФранківській ЗОШ № 13.
Козаки нашого товариства активно
долучилися до заходів з нагоди
200‑річчя Тараса Шевченка. Художник,
полковник УРК Іван Гаврилів зі
своїм сином — дизайнером, майором
УРК Андрієм Гаврилівим оформили
перший в Західній Україні «Музей
народної шани Тараса Шевченка»
в обласному будинку «Просвіти».
Козаки Івано-Франківського міського
товариства УРК, яке очолює генерал-майор УРК Любомир Малофій
подарували Угорницькій середній

Для дітей важливим фактором
виховання є гідний приклад, але й
матеріальний та духовний стимули
для них також важливі. Наші козаки
взяли участь у Всеукраїнському дитячому турнірі з шашок, де переможцям
та призерам були вручені грамоти та
нагороди від Українського Реєстрового
Козацтва. А переможцям конкурсуогляду стрілецької пісні, що пройшов
у приватній загальноосвітній школі І
ступеня «Католицька школа Святого
Василія Великого» вручили козацькі
грамоти та книги з козацької тематики.
На День Святого Миколая відвідали
Івано-Франківський професійний
політехнічний ліцей, де від імені
реєстрового козацтва вручили дітямсиротам подарунки. Загальноосвітній
школі № 12 імені І.Франка подарували
портрет нашого великого землякаКаменяра, ім’я якого з честю носить
школа.
Варто наголосити на тому, що кожен
козацький шкільний курінь має свою
атрибутику — шеврони та хоругви,
виготовлені й вручені козачатам
реєстровими козаками. Тож представники реєстрового козацтва не лише
почесні гості, але й активні учасники
виховного процесу. І приємно, що з

І якщо навіть світ нас полишить, як нині, –
Ми – незборні, бо з нами Господь!
Б. Олійник
кожним днем у наших лавах все більше
з’являється вчителів, які активно й
ефективно використовують в своїй
педагогічній діяльності козацьку ідею.
Наше козацьке товариство активно
співпрацює з Центром патріотичного
виховання молоді імені Степана
Бандери, який очолює берегиня,
полковник УРК Галина Савченко.
Нещодавно в цьому закладі відбулися
проводи військовослужбовців на строкову службу в армію. В заході взяли
участь і реєстровці Прикарпаття.
Не хлібом єдиним…
— Пане Михайле, в лавах прикарпатських реєстровців є багато митців.
З чим це пов’язано?
— Франківщина багата на талановитих людей. І не використовувати їхній
талант, їхнє вміння художньо донести
до людей національну, козацьку ідею,
було б неправильно. Тому в наших
лавах чимало відомих митців краю:
журналісти, артисти, художники,
скульптори, письменники. Серед них
уже відомі читачам «України козацької»
з численних публікацій художники —
підполковник УРК Іван Гаврилів та
майор УРК Андрій Гаврилів, полковник УРК Богдан Кузів, підполковник
УРК Петро Грицюк, письменник,
голова обласного відділення НСПУ,
полковник УРК Євген Баран, скульптор, підполковник УРК Богдан
Гладкий, керівник хору «Заграва»
Богородчанського районного товариства УРК, Заслужений працівник культури України, полковник УРК Микола
Гуменяк та багато інших. Ці талановиті
люди є членами нашого товариства і
нашою гордістю. Вони багато роблять
як для популяризації козацького руху,
так і для виховання художніх смаків
українців.
Реєстровці Прикарпаття долучилися до виставки художніх творів
митців Прикарпаття та Донбасу,
що нещодавно пройшла в ІваноФранківську в рамках проекту «У нас
єдина доля — ім’я їй Україна». Мета
виставки — підтримка художників зі
Сходу України, котрі переселилися
на Івано-Франківщину.
В обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. І. Франка в рамках
Інтелектуального клубу творчих
особистостей відбулася зустріч з
династією Гречаників. Там було представлено науковий доробок голови
Ради старійшин Івано-Франківського
обласного товариства УРК, генерал-

України. Вже багато років активну
участь в усіх мистецько-патріотичних
заходах бере чоловічий козацький
хор «Заграва» Богородчанського
районного товариства УРК ім. Івана
Виговського, яким керує полковник
УРК Микола Гуменяк та козацький
ансамбль «Прометей» Калуського
районного товариства УРК. Із задоволенням дарують свою творчість
берегині УРК з вокального ансамблю
«Смерічка».
А кожної зими козаки
Богородчанського районного
товариства УРК ім. І.Виговського
організовують Загальну Розколяду,
яку у цьогоріч провели на території
Манявського Скиту.
Зведений козацький хор прикарпатських реєстрових козаків брав
участь у святкуванні Водохреща
т а в « Гу ц у л ь с ь к о - л е г і н с ь к і й
коляді», яка пройшла під егідою
науково‑просвітницького товариства «Просвіта-Світовид» (керівник,
полковник УРК Олег Полівчак). Виступ
хору прикарпатських реєстрових козаків
можна подивитися, зайшовши на сайт
Українського Реєстрового Козацтва.
Наші гуцули-козаки приємно
вразили глядачів та учасників
Всеукраїнського фестивалю мистецтв
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Покладання квітів до пам’ятника Євгену Коновальцю

міськвиконкому та райдержадмінстрацій, де діють козацькі
осередки. Наші козаки є членами
громадських рад при органах
виконавчої влади, беруть активну
участь у роботі органів місцевого
самоуправління.

Хор «Заграва» Богородчанського районного товариства УРК

«Обіймись, Україно!», приуроченого до Дня Соборності України, що
пройшов у січні цього року в Києві.
Там наші хлопці майстерно виконали
«Легінську гуцульську коляду».

Посадка карпатської ялинки біля пам’ятника поетові Василю Симоненку.
м. Черкаси

лейтенанта УРК Василя Гречаника:
монографія, брошури, підручник
(у співавторстві), понад 180 праць і
статей із соціально-економічної та
фінансової тематики.
Ми пишаємося нашими козацькими
вокальними ансамблями, які беруть
участь у багатьох мистецьких заходах
не лише в Прикарпатті, а й на теренах
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— Зі зміною влади хоч і помалу, але
проходять демократичні перетворення
в нашій країні. Яка роль реєстровців
Прикарпаття в цій загальноукраїнській
перебудові?
— Івано-Франківське обласне
товариство УРК бере участь
у всіх святкових заходах ІваноФранківської облдержадміністрації,

Жоден суспільний чи культурнопросвітницький захід в ІваноФранківську не проходить без
участі наших козаків. Реєстровці
Прикарпаття брали активну участь
у відзначенні річниці з дня народження провідника ОУН Степана
Бандери, конференції присвяченій
95‑тій річниці проголошення Акту
злуки УНР і ЗУНР, у вечері-реквіємі,
присвяченому пам’яті Героям Крут,
організували панахиду за загиблими на Майдані, відзначили роковини з дня народження В´ячеслава
Чорновола, поклавши до його
пам’ятника квіти.
Наші козаки були учасниками
щорічного військового паломництва — всеукраїнської прощі
у Зарваниці Тернопільської області.
А на козацьке свято — Покрову —
провели урочисту козацьку раду та
покладання квітів до барельєфів
Семену Височану та Іванові Мазепі,
пам’ятного знаку Пилипу Орлику
та меморіальної дошки Богданові
Хмельницькому, а також взяли участь
у загальноміській ході. Хотілось би
відзначити, що барельєф Семену
Височану та Іванові Мазепі, а також
меморіальна дошка Богданові
Хмельницькому були виготовлені з
ініціативи та за кошти наших козаків.
Члени усіх наших районних козацьких товариств — учасники усіх заходів
місцевого значення. Додам, що
реєстровці, за власною ініціативою,
у найнапруженіший період подій
на Майдані здійснювали патрулю-

вання міста разом із працівниками
органів внутрішніх справ, що позитивно вплинуло на настрої громадян.
Нас єднає Височан
— Михайле Васильовичу, з яким
козацьким товариством УРК налагодилися особливо плідні стосунки?
— Із відповідальністю можу сказати,
що особливо плідні, навіть дружні
стосунки зав’язалися з козаками
Черкаського обласного товариства
УРК, де отаманом генерал-лейтенант
УРК Борис Марченко і наказним
отаманом — генерал-майор УРК
Олександр Гаврилюк.
Нас із Черкащанами поєднує не лише
спільна історія, але й спільні герої. Так,
скажімо, уродженець Прикарпаття
Семен Височан був полковником
Лисянського полку в часи гетьманування Богдана Хмельницького. Багато
цікавого про Черкащину реєстровці
Франківщини дізналися, побувавши
в складі делегації Івано-Франківської
облдержадміністрації на Черкащині з
нагоди святкування 200‑річчя з Дня
народження Тараса Шевченка.
Невдовзі вже ми на Прикарпатті
зустрічали делегацію Лисянського
полку Черкаського обласного товариства УРК. Під час візиту було
проведено низку робочих зустрічей,
на яких було ухвалено ряд спільних
проектів, частину яких на сьогодні вже
успішно реалізовано. Зокрема, козаки
Лисянського полку УРК виготовили
для Івано-Франківського міського
товариства УРК козацький прапор,
а козаки Прикарпаття на замовлення лисян виготовили барельєф
Лисянського полковника Максима
Кривоноса для Лисянської ЗОШ, що
носить його ім’я.
Також за нашого сприяння виготовлено та передано козакам Черкащини
28 ікон Хресної дороги, ікони Покрови
Пресвятої Богородиці та ікони Святої
Трійці для церкви УПЦ КП, що в селі
Орли Лисянського району Черкаської
області.
Дуже добре, ми, земляки Великого
Каменяра, знайшли спільні точки
дотику з земляками Великого Кобзаря
і сподіваємося, що взаємовигідні
стосунки та спільна праця на благо
процвітання країни з активним проведенням в життя козацької ідеї, принесуть позитивні плоди народу України.
Тож хочу побажати всім українцям
козацького здоров’я, якнайшвидшої
перемоги над ворогом, мирного неба
і багато сонячних днів у житті кожної
людини.
Розмовляв Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Івано-Франківськ — Київ
Фото автора та з архіву
Івано-Франківського обласного
товариства УРК
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Навіть переможна війна – це зло,
яке має бути попереджено мудрістю народів
О. Бісмарк

МИР ДОМУ ТВОЄМУ
До Міжнародного дня захисту дітей

У житті кожної людини найщасливіша і найбезтурботніша пора –
дитинство. Це час веселих ігор, відпочинку, навчання, пізнання
дивного світу. Дитинство завжди асоціюється з улюбленими
батьками, затишною домівкою, друзями, яскравими подарунками
і особливою увагою оточуючих.
Однак у пам’яті сучасних дітей Донбасу виникають абсолютно
інші асоціації, і в першу чергу, пов’язані з війною, яка непрошеною
гостею закралася в їхні міста, села, домівки. Так, саме з війною
та усіма її страшними проявами – смертями, загибеллю близьких
людей, гуркотом канонади, звуками падаючих снарядів, зойками
ракетних комплексів, зруйнованими будинками і укриттями у
бомбосховищах, вимушеним переселенням з рідних будинків,
поневіряннями по таборам переселенців або чужим квартирам.

Є такий вираз: «У війни не
дитяче обличчя». І дійсно,
таке враження, що за цей
воєнний рік діти Донбасу
несподівано подорослішали
і дивляться на світ зовсім
не дитячими очима. Багато
хто з них за свій короткий
життєвий вік зазнали стількох
страждань і поневірянь, що
не кожна доросла людина
може зазнати за усе своє
довге життя. Вони вже на
слух визначають з якого
озброєння обстрілюють і
з якого напрямку, уміють

дітей, свідчить давня мудрість.
Тому уряд України повинен
зробити усе можливе, щоб на
їх землю прийшов довгожданий мир, щоб діти Донбасу
відчували турботу держави в
якій живуть, відчували, що
країна не глуха до їхнього
волання й до їх скалічених
доль, а державні мужі роблять
вагомі кроки для досягнення
миру й стабільності в їхньому
регіоні.
Зазвичай, для дитячих
малюнків властиві яскраві
фарби, позитивні емоції,

швидко знаходити надійні
схованки, навчилися не
відчувати дефіциту в елементарних дитячих потребах:
розвагах, іграшках, солодощах тощо.
І свої емоції, бачення того,
що відбувається виражають
через малюнки, твори, вірші.
І в кожному малюнку чи письмовому творі проглядається
звернення до нас, дорослих, з
проханням зупинити військові
дії і швидше повернути їм
безтурботне, безхмарне
дитинство.
Тому основне завдання
дорослих, політиків,
громадськості, усіх людей
доброї волі швидше знайти
цивілізований вихід із
ситуації, із війни, адже діти
Донбасу - це такі ж громадяни
України як і всі, тільки ще
маленькі. І не їхня провина, а
скоріше біда, що ці маленькі
українці волею долі виявилися в епіцентрі проведення
антитерористичної операції.
Завдання держави - почути
їх і допомогти! Хочеш перемогти ворога – виховай його

казкові персонажі. Проте
малюнки дітей війни виконані
в сіро-чорній гаммі, просякнуті печаллю і скорботою,
німим криком про допомогу.
Та к с т а л о с я , щ о д і т и
стали заручниками ситуації і проблем, які створили
дорослі. І зараз від нас, батьків,
педагогів, членів громадських
організацій і об’єднань залежить дуже багато. І насамперед,
доки ще не згасло світло надії в
очах цих дітей, треба зробити
усе можливе й неможливе для
того, щоб в їхнє життя, в їхню
творчість повернулися яскраві
фарби мирного життя, радісного щасливого дитинства.
До уваги наших читачів
пропонуємо декілька дитячих
творів і малюнків школярів
Донбасу, які відображають
їхнє бачення війни на Сході
України.
Ці малюнки були відібрані
нашим кореспондентом на
одній із виставок дитячої
творчості в Донбасі, тому ми
не подаємо імена маленьких
авторів, однак автентичність
текстів гарантуємо.

(УРИВКИ З ТВОРІВ ДІТЕЙ ДОНБАСУ)

Война – самое пугающее и ужасное слово на
земле. Когда я слышу это слово, в ушах раздаются
звуки разрывов снарядов, плач людей, крики детей,
а перед глазами очень много крови.
Сейчас у нас в Донецке идет война, гибнет много
людей. Война принесла много горя и бед. Страдает
много людей, а особенно страшно нам – детям.
Сидя в подвалах и мечтая ходить в школу, хочется
обратиться ко всем взрослым: Остановите войну!
Пусть буде мир во всем мире!
Даша, 2 класс
Остановите войну! Остановите страдания
людей! К сожалению она пришла к нам и коснулась и взрослых и детей… Разбиты тысячи
судеб, лишились жизни тысячи людей. Самыми
беззащитными и ранимыми оказались в это
время дети.
Наше детство безвозвратно уходит, на смену
приходит боль, страдания, потери родных и близких, хрупкие детские души война сжимает
стальными тисками, раня и калеча их. Мы переживаем войну и никогда уже ее не забудем.
По ночам мы по-прежнему
слышим грохочущие разрывы
бомб, пулеметные очереди,
испуганные крики людей.
Нам очень страшно.
Никогда и подумать не
могла, что она нагрянет…
Очень страшно… Хочу мира!
Мне не интересна политика, мне интересен мир!
Хочу нормально ложиться
спать в постель, в пижаме,
а не в коридоре между несущими стенами в одежде и
с сапогами в руках… Хочу
не прислушиваться к мельчайшим шорохам, хочу забыть как различать артиллерийские обстрелы, про все эти грады,
ураганы, минометы, САУ! Хочу забыть слово обратка! Хочу в подвал опускаться за солеными
огурчиками, а не в убежище! Хочу
любить снег как раньше, а не
воспринимать его как препятствие для прохождения в подвал,
когда прячусь!
Я просто хочу мира! Я просто
хочу жить, а не существовать от
взрыва до взрыва…
Остановите войну на Донбассе!
Мы хотим мира! И ничего больше.
Надежда, 7 класс
…Когда-нибудь, лет через
пятьдесят, когда у меня будут
взрослые дети и маленькие внуки,
я буду сажать их на колени и
рассказывать им о войне своей
далекого детства. Расскажу им
как пряталась от бомбежек, как
сидела в ванной с родителями, потому что подвала не было, а до бомбоубежища было далеко
бежать, как тряслись окна, как все молились. Чтобы снаряд не попал в наш дом.
Расскажу как боялась, как за лето выучила названия всех соседних городов по «бахам» ГРАДов,
как не могла ночью спать
из-за танков, грохочущих за
окнами.
Я буду кричать об этом
всем-всем, всему миру!
Пусть люди услышат, пусть люди поймут.
Расскажу, как голова болела
из-за постоянной стрельбы
гаубиц, как мама плакала
над новостями в бегущей
строке, как считали воронки
во дворе…
Р а с с к а ж у, к а к д е т и
кричали и бежали в подвалы,
как люди уезжали, бросая
родных, дома и вещи, как наш
город опустел…
Объясню каждому, что
происходило в моем родном
Донбассе…

Мир – чеснота цивілізації,
війна – її злочин
В. Гюго
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Хочу чтобы каждому, кто причастен к этой войне, стало
стыдно и больно в душе! И дай Бог, чтобы этот ужас никогданикогда не повторился и не коснулся наших потомков.
Алина, 8 класс

…Война пришла в наши города совсем неожиданно. Для
детей это страшное событие, когда вокруг города стреляют,
бомбят . Тяжело жить в таких условиях, когда в городе нет
денег, продуктов питания.
Конечно, я бы многое отдал за то, чтобы в Донбассе был
мир и мой город зажил прежней мирной жизнью.
Максим, 8 класс

Пришедшая в дома донбассовцев война принесла не только
разрушенные дома и много убитых мирных жителей, но и
искалеченные судьбы детей. Мы еще не скоро сможем забыть
ужасы, которые нам пришлось прочувствовать живя в подвалах, ночуя на улицах. Видя смерти своих близких…
Война в Донбассе заставила нас стать взрослее. Наши
родители замечают, что в волосах детей появляется седина…
Дети уже на равнее со взрослыми обсуждают из какого артиллерийского орудия произведен выстрел, какой радиус разлета
осколков мины и как различить по звуку куда летит снаряд.
От этого уже становится страшно и я переживаю, как мы –
дети Донбасса, оказавшись в условиях мирной жизни, сможем
вернуться в свое детство…
Таня, 9 класс
Матеріал підготувала
Світлана АРТЕМОВА,
власний кореспондент «УК»
Донецька область

ВАМ ЖИТИ В МИРІ ТА ЛЮБОВІ

У Києві, на Софіївські площі, у Всесвітній день захисту дітей за сприяння громадського
об’єднання «Всесвітня Ліга Миру» відбулася миротворча акція миру, єдності, любові під
гаслом: «Об’єднаймось на захист миру! Стоп війні!». Ідеологічну основу та суспільномистецьку підтримку ГО «Всесвітня Ліга Миру» надає Всеукраїнський мистецький
проект «Обіймись, Україно!», автором і керівником якого є генерал армії УРК Олександр
Карпенко. Мистецьку акцію також підтримали Київська міська адміністрація та багато
громадських міжнародних організацій.
Для
урочистого
відкриття заходу ведучі
Катерина Стратієнко та
Іван Андрейченко запросили на сцену президента
Громадського об’єднання
ГО «Всесвітня Ліга Миру»
Миколу Файдуна та віцепрезидента Олександра
Карпенка.
Вітаючи дорослих і
юних, маленьких і найменших киян та гостей
столиці з Міжнародним
днем захисту дітей, віцепрезидент ГО «Всесвітня
ліга Миру», генерал армії
УРК Олександр Карпенко
сказав: «Дитинство потребує
не лише батьківської любові
та материнської ніжності,
й о м у н е о б х і д н и й з а х и с т пісенні таланти дарували їм з м . М а к а р і в ( х у д о ж н і й
держави і суспільства, щоб Заслужені артисти України к е р і в н и к Л ю д м и л а
маленький громадянин міг Ярослав Кваша та Олена К о л о с ) т а у ч н і ц и р к о зростати в мирі, достатку, Литвин, лауреат обласного в о г о в і д д і л е н н я К Д М Ш
дитячого конкурсу «Крок № 14 ім. Д. Кабалевського,
бути здоровим і щасливим.
В Україні є багато громадсь- до зірок», дитячий вокаль- порадував грою на акордеоні
ких організацій, які в основу ний колектив «Акварель», Іван Завадський. А заключсвоєї діяльності поклали учениця Київської дитячої н и м а к о р д о м к о н ц е р т у
с л у ж і н н я с п р а в і м и р у, музичної школи імені Турчака присвяченому Всесвітньому
суспільній злагоді, єднанню Марина Кириленко, фоль- дню захисту дітей став виступ
всіх українців навколо святої клорний ансамбль «Козацькі Народного артиста України

Представники УРК Оксана та Олександр Карпенко (в центрі), Микола Файдун (праворуч) з учасниками
концертного дійства на Софіївській площі

ідеї: творення сильної,
багатої, мирної країни, в якій
би добре і щасливо жилося
всім, особливо дітям! Серед
них — Громадська організація
«Всесвітня Ліга Миру» та
Всеукраїнська громадська
о р г а н і з а ц і я « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво»!
Після привітань глядачі
стали свідками гарного
мистецького дійства. Свої

джерела», вокальний дует
ДШМ № 4 у складі Ганни
Коростелкіної та Олексія
Новобранця, учениця ШДЕМ,
десятирічна Олександра
Попова, дитячий ансамбль
«Ладоньки», Віталій Тропінін,
Сергій Папуша, Заслужений
дитячий ансамбль «Зернятко».
Танцювальними номерами
вразили глядачів вихованці
дитячого балету «Ясочка»

Олександра Василенко,
який разом з усіма учасниками концертної програми
виконав пісню на слова
Олександра Карпенка
«Обіймись, Україно!»
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото автора

Ми повиннi своєю смертю вчити майбутнiх, як жити
Леся Українка
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Берестецька битва
(28 червня — 10 липня 1651) —
найбільша битва другого
періоду Національно —
визвольної війни українського
народу середини XVІІ століття,
а за кількістю її учасників —
найчисельніша в історії
України з найдавніших часів
до ХІХ століття.

валися шляхтичами корінної
Польщі та Литви, посполитого рушення (шляхетського
ополчення) з усіх кінців
Речі Посполитої, приватних
магнатських військ, а також
німецьких, французьких і
угорських найманців.
Щодо чисельності та боєздатності козацького війська

Шляхами історії

Вночі проти 28 (18) червня
авангард українсько — татарської кінноти переправився під
Козином через р. Пляшівку.
Ранком татарські підрозділи
зав’язали сутички з польськими силами. Це стало
початком Берестецької битви.
Близько 12 години 29 (19)
червня українсько — татарські підрозділи атакували ліве
крило поляків, а вночі україн-

вночі прибув, подолавши
шлях від Козина до с. Острів
(нині село Радивилівського
р-ну Рівненської обл.), український табір з піхотою та
артилерією.
30 (20) червня битва поновилася пополудні, коли розвіявся
густий туман. Зіткнення козаків і жовнірів було страшним.
За словами очевидця, з півгодини все «було у вогні, не було

БЕРЕСТЕЧКО:
НАША ПАМ’ЯТЬ,
НАША СЛАВА

Є ще в нашій країні такі куточки, де сама земля промовляє до нас голосами предків, де минуле видається таким близьким, де жива
історія Батьківщини. Де можна легко перенестися уявою в бурхливе сімнадцяте століття, серцем торкнутися героїки давніх часів, коли весь
український народ піднявся на боротьбу із польськими й українськими магнатами, йшов на смерть, щоб жити, наче в легенді, і попереду
в нього завжди були ватажки — стратеги, ті, що не знали докорів сумління, бо цілком і повністю віддали себе священній боротьбі за волю
народу, за незалежність краю. Цим місцем є музей — заповідник «Поле Берестецької битви», що розташований на межі трьох областей —
Рівненської, Волинської та Львівської. Саме тут у буремні роки Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького
в 1651 році відбулася одна із визначних битв в історії України, відома як битва під Берестечком.

Битва під Берестечком. Художник В. Полтавець

Точну кількість тих, хто
брав участь у цій битві, встановити складно, оскільки
немає документальних відомостей. За однією версією,
чисельність військ короля
Речі Посполитої Яна
Казимира складала 150 тис.
чоловік, а з урахуванням
озброєної і боєздатної
челяді — близько 200 тис.
Польська армія складалася
з регулярних польських
частин, які укомплектову-

теж багато розбіжностей,
адже крім 13 полків гетьмана
Богдана Хмельницького,
у битві брало участь чимало
повсталих селян і міщан,
озброєних одними лише
косами, сокирами, ціпами,
шаблями. Більшість сучасних дослідників схиляється
до думки, що всіх разом
в армії Хмельницького було
ймовірно 100–110 тис. чоловік та ще близько 30 тис.
союзників — татар.

ські козаки завдали поразки
жовнірам правого крила. Деякі
шляхетські полки відірвалися
від своєї армії й потрапили
в оточення, з якого вийшли
з величезними втратами.
Лише керівників шляхтичів
полягло того дня 300, козаки
зах о пи ли на ві т ь ко ро г ву
М. Потоцького. На цьому
закінчився бій, бо українська
кіннота не могла наступати
своїми дрібними силами
на укріплений табір. Лише

нічого чути, лише гук… з ручної
стрільби й гармат, так що ми
вже думали, що звідтіля вже
ніхто живим не повернеться».
Польські війська після
невдалих спроб збити козаків,
які стійко трималися й успішно
відбивали атаки, направили
всю силу вогню своєї артилерії
на лівий фланг армії Богдана
Хмельницького, де стояли
татари та яничари. Татари
несли великі втрати, було
вбито кілька мурз. Не витри-

мавши гарматного обстрілу,
татарська кіннота кинулася
втікати, оголивши лівий фланг
козацького війська. Через таку
підступну зраду орди хана
Іслам — Гірея козацько —
селянське військо було під
загрозою повного оточення.
Але козацький табір встиг
замкнутися й успішно витримував атаки поляків протягом
десяти днів його оборони.
Б. Хмельницький передав
керування кропив’янському
полковнику Філону Джелалію,
а сам разом з генеральним
писарем Іваном Виговським,
кинулися вслід за татарами,
щоб повернути їх на поле бою.
Наздогнали хана під Ямполем.
Після переговорів Іслам-Гірей
і його старшина присягли,
що повернуться до козацького війська. З огляду на це,
український гетьман послав
полковника Івана Лукіянова
з універсалом до повстанців готуватися через два дні
до битви з шляхтою.
Однак хан не додержав
слова — він не тільки не повернувся зі своїм військом
на поле бою, а звелів затримати Хмельницького, котрий
був з невеликою охороною.
Ціною великого викупу
Б. Хмельницькому вдалося
на початку липня звільнитися
з ув’язнення в татарському
т аб о р і . Ал е п ов е р н ут и ся
до свого війська він не міг:
воно було оточене польською
армією.
До сьогоднішнього дня
не до кінця відомою є причина
втечі хана Іслам — Гірея.
Однак більшість істориків
твердить, що хан мав домовленості з Яном Казимиром
про те, що він відійде з поля
бою; Кримському ханству було
вигідно, щоб українська армія
отримала поразку.
Якби Б. Хмельницький
п е р е м і г, т о у к р а ї н с ь к а
Козацька держава отримала б незалежність від Речі
Посполитої, і таким чином
Кримське ханство отримало б
сильного сусіда у вигляді
Козацької держави. Але й
повної перемоги поляків хан
теж не хотів. Його влаштовувало ослаблення поляків
і українців та безперервна
боротьба між ними.
Після втечі хана польські війська зайняли місце,
де стояли татарські орди, і
таким чином відрізали шлях
для виходу козакам з-під
Берестечка. Однак козаки
під захистом табору — «рухомої фортеці», відбивалися
від навальних атак ворога,
відійшли з пагорба в долину,
до берега річки Пляшівки,
де болота й хащі могли
прикрити їхні тили. За визнанням анонімного польського
автора — сучасника тих подій,
«козаки дуже добре трималися
і вистояли».
Ворожа армія з трьох сторін
обступила козацький табір,
з четвертої сторони були
непрохідні болота. Козаки,
які залишились без гетьмана,
під заливним дощем, огороджують табір возами, риють
окопи, насипають земляні
вали. В облозі козакам вдалося
протриматися з 1 по 9 липня.
Вони здійснювали сміливі,
раптові для ворога вилазки,
знищуючи передові загони
ворога. Але становище

І все ж прожити, певне, так годиться, щоб старість не промовила, бува:
— Ти був, козаче, щедрим на дурниці і на красиві та пусті слова!..
В. Симоненко
в козацькому таборі погіршувалося з кожним днем облоги.
Польське командування,
поставило на височині важкі
гармати і почався безперервний обстріл козацького табору,
внаслідок чого козаки несли
великі втрати.
6 липня (26 червня) козаки
відправляють до польського
короля послів: полковника
миргородського Гладкого,
чигиринського Крису й писаря
військового Переяславця,
які передали королю лист з
пропозицією миру. 7 липня
(27 червня) король Речі
Посполитої, залишивши
в заручниках полковника
Крису (польські й чимало
українських істориків стверджують, що Криса добровільно
залишився в короля), посилає
до взятого в облогу табору
лист, в якому виставив козакам
свої вимоги: видати козацьких полковників, булаву
Хмельницького, гармати, і
скласти зброю.
8 липня (28 червня) відбулася нова козацька рада,
на якій замість Філона
Джалалія наказним гетьманом було обрано Матвія
Гладкого. Посланці передали
лист-відповідь, у якому відкидалися всі вимоги короля.

Всю ніч в козацькому таборі
кипіла робота: козаки
споруджували мости та гаті,
використовуючи все, що
було в таборі — дошки, сідла,
колеса, намети… На світанку
10 липня (30 червня) Іван
Богун з старшиною і частиною козацького війська
трьома переправами
перейшов на правий берег
Пляшівки, водночас відбиваючись від жовнірів з загону
Лянцкоронського, що зайшов
у тил козацького табору.
На жаль, селянські
повстанці, що стояли окремим
табором і не були на козацькій
раді, вирішили, що козаки їх
покинули. Вранці кинулися
до наведених переправ, руйнуючи мости і топлячи один
одного. Помітивши цей нелад,
Богун кинувся до табору, однак
було вже пізно. Втримати
десятки тисяч охоплених панікою людей не вдалося.
Зранку польські війська підійшли до козацького табору.
Вони вирішили, що відступ —
це якась хитрість, і не одразу
увірвалися до табору. Та коли
вже потрапили туди, нещадно
рубали шаблями всіх, хто ще
там залишився: хворих, жінок,
дітей. Загинув і митрополит
Йоасаф, який з хрестом у руці

життя. Вважали за краще загинути, ніж здатись у полон.
Невмирущою славою вкрили
себе 300 козаків, які влашту-
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польське військо і навіть
його королівську величність,
в присутності якого закінчувався цей бій. Король дуже

Козацька зброя.

вали засідки на острові, що
утворився з одного боку злиттям рік Стир і Пляшівки, а з
другого — грузьким болотом,
і мужньо захищались, намагаючись прикрити відступ своїх
і затримати ворога. Польська
піхота атакувала козаків. Вони
відійшли і продовжували
захищатись. З презирством
відкинули умови ворога і загинули всі до одного в нерівному
бою смертю героїв.

захопився хоробрістю цієї
людини і наказав крикнути,
що дарує йому життя, коли
він здасться; на це останній
відповів, що він уже не дбає
про те, щоб жити, а лише хоче
вмерти як справжній вояка.
Його убив ударом списа
інший німець, який прийшов
на допомогу атакуючим…»
Так загинули безіменні герої
останньої козацької сторожі
у багнах річки Пляшівки.

Панорама Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви»

Обурений гордою відповіддю українців, Ян Казимир
наказав артилерії розпочати обстріл їхніх позицій.
Активізується блокування
козаків: за порадою Криси
польське командування
розпорядилося будувати гаті
на річці Пляшівці, щоб затопити козацький табір.
У ніч на 10 липня
(30 червня) старшинська
рада обрала наказним
гетьманом Івана Богуна,
змістивши надміру пасивного Гладкого, й ухвалила
«отойти на Украину оборонною рукою…». Богун видав
наказ: одній частині війська
розпочати бій, а другій —
ладнати переправи через
р. Пляшівку для відступу.

намагався зупинити поляків.
Один з магнатських челядників убив його з лука.
Шляхтич С. Освєнцім
описує в діаріуші про розгром
10 липня (30 червня) козацького табору: «… По лісам,
чагарниках і болотах позастрявало багато козаків; наші,
йдучи облавою, жорстоко
нищили їх, витягаючи їх
протягом дня з чагарників, розстрілюючи, рубаючи
голови (хоч і вони завдавали
шкоди необережним), так
що весь час нічого не було
видно, крім убивств і кривавого потопу. Це тривало аж
до ночі…».
Козаки, що не встигли вийти
з оточення, хоробро боронилися, не жаліючи свого

Ось як згадує про ті події
очевидець Берестецької битви
французький дипломат П’єр
Шевальє: «… залишився один
козак, який боровся протягом
трьох годин проти всього
польського війська; він знайшов на болотному озерці
човна і, прикриваючись
бортом, витримав стрілянину
поляків проти нього; втративши весь порох, він потім
узяв косу, якою відбивав всіх,
хто намагався до нього підступити… Тоді якийсь шляхтич
з Цехановщини та якийсь
німецький улан… кинулись
у воду по шию і знову почали
бій; козак, хоч і пробитий
чотирнадцятьма кулями,
зустрів їх ще з великою завзятістю, що дуже здивувало

Під час відступу козацьких частин, шляхта
захопила у козацько-селянському таборі 18 гармат,
7 б о ч о к п о р о х у, б а г а т о
коней, возів, самопалів, три
дзвони, військові котли;
у наметі Івана Богуна —
кілька десятків прапорів,
у тому числі два, подаровані польськими королями
Війську Запорізькому та
прапор коронного гетьмана
Миколи Потоцького, здобутий козаками 29 (19) червня.
У наметі Б. Хмельницького
розграбовано скарбницю
Війська Запорізького —
30 тисяч талерів, взято
шкатулку з козацькими
привілеями, актами та
листуванням.

Це була найбільша і найтрагічніша поразка української
армії у Визвольній війні,
яка перекреслила наміри
Б. Хмельницького довести
до переможного кінця
війну з Річчю Посполитою,
засвідчила ненадійність
військово-політичного союзу
з Кримським ханством,
різко погіршила становище Української козацької
держави. Та все ж основні сили
українських військ, під проводом Івана Богуна, вийшли
з оточення. Як констатував
С. Освенцім, «встигли врятуватися і вислизнути з наших
рук».
З д а в а л о с я , Ук р а ї н а
опинилася в безвихідній
ситуації. Польська шляхта
справляла повсюди пишні
торжества з приводу перемоги
під Берестечком, вважаючи,
що тепер український народ
поставлений на коліна.
Однак, невдача під
Берестечком не зломила український народ. Він став ще
більш згуртованим і свідомим свого прагнення воювати
до переможного кінця. Козаки
й повстанці, вийшовши
з оточення, знову почали
об’єднуватись у полки під
проводом Б. Хмельницького.
Незважаючи на фактично
п р о г р а н у б и т в у, г е т ь м а н
не втратив свого авторитету
серед народу, який бачив
у ньому борця за його інтереси, вірив йому.
Давно віддзвеніли шаблі,
відгриміли гарматні постріли
під Берестечком. На полях
колись густо вкритих козацькою кров’ю, давно визрівають
мирні врожаї. Всесильний
час зрівняв із землею укріплення військових таборів,
переправ… Та народ свято
береже пам’ять про героїзм
кращих своїх синів, які у бурхливі роки Визвольної війни
вперто боролися зі своїми
гнобителями — польськими
та українськими магнатами й
шляхтою за свою священну
волю.
Українці увічнили пам’ять
селян і козаків спорудивши в 1910–1914 рр.
на острові Журавлиха у селі
Пляшева — Георгіївський
храм-пам’ятник. Поряд розміщена Михайлівська церква,
п е р е в е з е н а з с ус і д н ь о г о
села Острів. За переказами,
саме в цій церкві перед
початком бою молився
гетьман Б. Хмельницький.
Михайлівська церква
з’єднана з Георгіївським
храмом підземним переходом. В 1967 році на території
було відкрито музей-заповідник «Козацькі могили», нині
НІМЗ «Поле Берестецької
битви». В експозиції музею
експонуються унікальні речі,
знайдені під час розкопок
на полі Берестецької битви.
Всіх, хто цінує історію українського народу та бажає
доторкнутися до тих речей,
які в червневі — липневі дні
1651 року востаннє тримали
в руках козаки та повстанці,
запрошуємо відвідати
заповідник.
Марія ЧИРСЬКА,
науковий співробітник
НІМЗ
«Поле Берестецької битви»
Рівненська область

Маки та волошки, мальви біля хати:
Долю для дитини вишивала мати
Л. Вознюк
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ВИШИВАЄМО ДЛЯ ЖІНОК
(Закінчення. Початок
в «УК» №№ 5-8 за 2015р.)

ВЕЧІРНЯ СУКНЯ
ЗІ ВАЖКОГО ШОВКУ

плечах, навкруг пахви і пазушки. Хоч
на плечах нема розрізу, проте вони
прикрашені так, ніби там є шов.
Серединою ідуть стовпчики
виконані чорною ниткою ззовні, а з
середини – обведені червоним. Далі
йде подвійна кривулька. Ближче до
стовпчиків виконана жовтим, а далі
від стовпчиків – червоним. Подібно
виконати розріз пазухи.

Скромно прикрашена вечірня
сукня – це мрія наших вишивальниць!
І справді – чи не можна б придумати
кращий крій, скромніше прикрасити
вишивкою, ніж ця київська модель!
Сукня з білої жоржети, скроєна
прямо. Рукав – реглан. Скроєний
доволі широко так, що на плечі він
зібраний у поздовжні збірки, на яких
розміщена вишивка. Невеликий виріз
біля шиї викінчено подвійним краєм,
що зібраний, немов на сільській
сорочці. Вишивкою оздоблено розрізи
з обох сторін подолу. Розріз підкладено
жоржетою або якоюсь тоншою
тканиною.
Буковинський мотив «меандр» –
«кривулька» - «безконечник»
виконаний хрестиком нитками
муліне Д.М.Ц. в кольорах: чорна – ( ),
червона – (х).

ПЛЯЖНІ КОМПЛЕКТИ
На сьогоднішнім пляжі маємо не
тільки купальники, але ще всілякі
пелеринки, спіднички, нагрудники,
штанята, жакетики. Вдягають їх після
купелі чи для захисту від палючого
сонця. Отже дуже часто така частина
одягу потрібна та ще й на перемінку.
Тож нехай вона буде вишитою.

СТРІЙ СІЛЬСЬКОЇ ДІВЧИНИ

Ця вечірня сукня виконана з
важкого шовку насиченого кольору:
синього, зеленого або вишневого.
Талія підвищена і тісно прилягає.
Спідниця розкльошена. Рукави широкі
з вузькими манжетами. Вишивку слід
виконати хрестиками і півхрестиками.
Контури - золотими або срібними
нитками. Вкраплення - якимось
контрастним кольором. Наприклад: на
синій тканині й срібних контурах вкраплювання вишневе, на зеленій тканині
і золотих контурах вкраплювання
іржаве, на вишневій тканині і золотих
контурах вкраплювання жовтогаряче.
Скісна, рівна лінія повинна бути
кольорова.

Цей стрій сільської дівчини виконаний з міцного поліестру білого
кольору, скроєний поширено до
низу. Рукав – реглан – досить широкий. Сукня – доволі довга. Вишивка
розміщена наверху рукава. Це покиданий мотив, що поширюється до ліктя.
Виконана вишивка у двох кольорах,
причому один домінуючий. Якщо
тканина кремового кольору, то головний колір – вишневий, помідоровий
або фіолетовий. Відповідно до цього
прикраса зачіски.
Автор пані Ірина Мельник-Юрчак.

БЛУЗКА З БОЙКІВСЬКОЮ
ВИШИВКОЮ
Блузка має скромні, але дуже вдалі
вишивані прикраси. А головне, що
вони взяті прямо з народної сорочки
на Бойківщині.
Найбільшу вишивку (ч.І) розмістити
на комірі. Виконати її хрестиком у
трьох кольорах - чорному ( • ), темночервоному (х) золотисто-жовтому (::).

ВЕЧІРНЯ СУКНЯ ЗІ ЖОРЖЕТИ

Комплект 1. Цей комплект
складається зі станичка (топу) і
спіднички, яка застібується збоку.
Станичок і спідничка обведені доволі
широкою вишивкою або вишитою
тасьмою. Тканина для комплекту може
бути кольоровою.
Комплект 2. Спідничка у цьому
комплекті застібується спереду замком
«блискавка». Станичок і спідничка
прикрашені вузькою вишивкою або
тасьмою у кілька рядків. Тканина
кремового кольору.
Комплект 3. Станичок із короткими рукавцями застібується спереду.
Спідничка довга до кісточок. Вишивка
чи тасьма розміщена з двох країв
спідниці.

СУКНЯ-ШТАНИ

Вишивані моделі суконь набирають різних форм. Вишивана
пряма сукня без стану, як її тепер
носять – це вже не новина. Одначе
як виглядатиме модна сукня-штани
з вишивкою? Такий проект виконала
пані Ірина Мельник-Юрчак. Пряма
сукня трансформувалась у блузкубезрукавку, що сягає до стегон.
Її долішній край прикрашений
вишивкою в двох кольорах: чорному
(•) та червоному (х).
Широкі штани внизу теж вишиті
тим же узором. Цей комплект нагадує
стрій японки, але більш модерний і
відповідає сучасним смакам.

Узор складається зі чотирьох мотивів
рожі, що зібрані в одне ціле, виконаний
хрестиками або настилуванням, яке
вже було вживане в княжі часи. Поділ
сорочки обведений малими рожечками, густо поставленими. Сорочка
зібрана в стані поясом з червоної
волічки, що зав’язується спереду.
Цікавий убір голови, що складається
зі стрічок. На чорному тлі виткані
червоні рожечки.

ШИФОНОВА СУКНЯ
ДО ВИПУСКНОГО БАЛУ
Крій цієї сукні нагадує народну
сорочку. Ліф, широченна спідниця і
рукава скроєні з рисованого шифону,
а уставка з рівного. Вишивкою
прикрашені: стоячий комірець,
уставка, манжети і високо розміщений
поясок.

Цей узор обводиться чорними стовпчиками для закріплення краю і пришиття
коміра до стану сорочки.
Червоний зигзаг (на Бойківщині
зветься «кривулька») виконати вже на
тканині сорочки. ч.2 і 3 – прикраси на

Підготувала
Людмила ОГНЕВА,
член Національної спілки народних
майстрів України, член національної
спілки журналістів України

Він дім свій Україною квітчав –
вкраїнським вжитком і вкраїнським зіллям
В. Данилейко
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Україна КОЗАЦЬКА

Гордість УРК

«МУС ЧОЛОВІК РОБИТИ»

Іван Васильович Фізер народився 17 червня 1953 року у
селі Лопушанка Свалявського
району Закарпатської області.
Навчався в Дусинській середній
школі, де учителем малювання
був народний майстер І. І.
Гучкович, який відкрив йому
дорогу у творчий світ. Навчався
в Ужгородському училищі декоративно-прикладного мистецтва
на відділі обробки дерева, 1980
року закінчив з відзнакою
Львівський державний інститут
прикладного та декоративного
мистецтва, де його викладачами
були І. І. Гарапко, В. І. Свида,
Ф. В. Лащак, І. В. Якунін, В.
Н. Борисенко, В. П. Коропчак.
Із 1986 року – відповідальний
секретар Черкаської обласної
організації Національної спілки
художників України. З 1988
року працював на Черкаському
художньому комбінаті. Член
Спілки художників України.
Уч а с н и к в с е у к р а ї н с ь к и х ,
всесоюзних, міжнародних та
персональних виставок.
Тв о р а м и І в а н а Ф і з е р а
прикрашені інтер’єри та
екстер’єри, сади і парки: дитячий парк в місті Черкасах,
селищі Драбове, оформлено
кімнату казок в обласній дитячій
бібліотеці. Монументальне
панно «Сини сивого Дніпра»
прикрашає фойє Канівського
культосвітнього училища.
Його твори знаходяться у
Міністерстві культури України,
Спілці художників України,
в музеях України, а також в
приватних галереях України,
Польщі, Німеччини, США,
Канади.
2001 року Івану Фізеру
присвоєно почесне звання
«Заслужений художник
України». Із 2007 року – професор
кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Черкаського національного
університету імені Богдана
Хмельницького.

ник отамана Черкаського
обласного козацького товариства УРК з питань культурної
спадщини.
Дивлюся на портретну
голову мистця, виконану
в шамоті Іваном Фізером.
Пластична характеристика
цього образу викликає довір’я:
вона поєднує авторське
психологічно особистісне з
часово зоб’єктивізованими
уявленнями загалу про тип
художника-козарлюги, такого
собі характерника Гайдибера.
Портрет не героїзований,
– скоріше, навпаки, він
позбавлений цього права,
бо в ньому реалізовано межу
людського: вічне і розумне,
допитливе і щире; ця режисура скеровує погляд до
індивідуального, веде зір
до окремого і тому обличчя
портретованого постає в

Іван Фізер (у центрі) зі своїми батьками

Основні твори: «Господар
гір» (1984); «Покіс» (1988);
«Ватра» (1994); «Оранта»
(1999); «Велет-гора» (2000).
Іван Васильович Фізер –
підполковник Українського
Реєстрового Козацтва, заступ-

Нарбут на усіх кружальцях
свого життя... То ж маємо
в результаті мудру, добру,
немолоду людину, з глибокими прорізами зморщок
на обличчі: щось величне в
цій голові, а коли пригля-

Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»
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серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року
Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net

«Велет-гора»

нутись, пройтись доокруг
об’єму – і мудрість, і печаль,
і гумор, і щедрий дарунок
доброти загалом ув образі.

Художник Іван Фізер у майстерні серед героїв своїх творів

багатстві пережитого...
Скульптор найбільше линув
до цього психологічного стану
в образі, і в цьому сенсі правда
людська увібрала правду
мистецьку, історичну, земну,
такою правдою жив Данило

ЗАСНОВНИК:

У керамічних творах, у
дереворізьбленні, у численних
акварелях, графіках – в огромі
того психологічного коду, що
визначає напругу творчості
Фізера, проростає, наче
підсніжник напровесні, нерв
національно-історичного.
Ця наука, наставленість на
причетність до власного
роду – землі, місця життя,
генних традицій, – усього,
що означує в людині людське
і насамперед гордість за власний рід. В ракурсі мовленого
твори художника бережуть
пам’ять про увесь наш рід
– і через це вони сприймаються найактивніше з позиції
«нашого берега». І водночас
вони цю пам’ять «несуть»
у глибині форми, думки,
пластичної мови; вони, – що
виплекані нею і що проносять
її від твору до твору; вони –
що бринять у самому серці,
як пісня в надвечір’ї. У цьому
сенсі правомірно виглядає:
пластика Фізера – це душа
форми в будь-якому виді
його авторських мистецьких
уподобань.
Національно-історичне –
від фольклорних міфолоґем.
І не лише. Від історичної
пам’яті – воно. Від пережиття,
що на цій землі жили твої
пращури. І ще – від почуття

096-383-75-15

гордості за пам’ять про них
(на землі черкаській вона
особлива; на кожному кроці
тут – слова-символи: Суботів,
Чигирин, Мотронин монастир, Холодний яр), що,
скажімо, єднала Нарбута з
його молодшими однодумцями і з-поміж них
– Фізером. Приклади цього
відчуття – з різних періодів
творчого Фізерового життя:
у дереворізьбі «Двадцятий
вік» (1990), «Ноша» (1998),
«Той, що тримає землю»
(2000), «Чумацький шлях»
(2005), «Дорога до успіху»
(2008), «Джерело» (2009),
різні композиціїї царських
врат для храмів, рельєфи
«Мліївська осінь» (1984),
«Хлібодари» (1985), «Зустріч»
(1985); у кераміці – «Тепла
осінь» (1990), «Холодний
яр» (1994), «Сінокіс» (1997),
«Ой висока та гора»(2000),
«Обереги степу» (2001). Цей
перелік творчовиявлення
далеко не повний, посвідчує,
окрім сказаного, ще одне –
налаштованість художника
на повсякденний ритм праці,
без богемних перепочинків і
нарікань-скиглень, що нема
настрою-натхнення. Бо, як
писав геніальний Франко про
творчу працю: мус чоловік
робити... і додають до цього
сказаного мудрі: і нема на то
ради.
Мені здається: творячи –
не можна бути нещасливим.
Творячи – треба бути самим
собою. Таким є Іван Фізер.
І ще я зауважую для себе:
ті, що з Черкаського краю,
що милуються скіфськими,
козачими могилами на своїй
землі, що творять у робітнях
самі, а своїм дружинам дозволяють займатися ґаздівством і
допомагають їм у цьому, – усі
вони добрі талановиті люди.
І зрештою уся вона прямо з
раю, ця благословенна Богом
черкаська земля! І люди тут
особливі, не зробили з них
хохлів, не вивелася козацька
порода!
Приємно стає: думаю про
твори Івана Фізера, про нього
самого.
Олександр ФЕДОРУК
(Продовження теми на стор .16)
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Та не кляну роботу всує, бо відкрива мені вона,
що справжню музику дарує лише напружена струна!
Л. Талалай
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«МУС ЧолоВіК РоБИтИ»
(Продовження. Початок на стор 15)
Творчий самовираз Івана Фізера надзвичайно
потужний і натхненний. Упродовж одного сеансу
здатний створити мистецький твір. Це неодноразово довелося спостерігати автору цих рядків
під час виходу на етюди в Закарпатті. А вже
з того збагнути – чим керується мистець, що
спрацьовує на нього, з огляду на вибір мотиву
краєвиду, його відтворення, в якому є щось від
баченого, а щось від пам’яті прожитих років.
Іншими словами, мистець прагне в краєвиді
передати не стільки враження (хоч і його),
скільки часопросторові візії, акумульовані впродовж тривалого часу, котрі очікували на своє
відтворення.
Як вихідцю із Закарпаття, де збереглися
храми й відповідна культура і традиція оформлення храмового простору, Іван Фізер добре
усвідомлював, наскільки важливо дотримуватися в здійснені іконостасу певних канонів його
будови, техніки різьбярства, традиції орнаментики, аби іконостас мав вигляд цілісний і в якому
було б відчуття присутності Святого духу. А тому
треба було знати якими канонами керувалися
майстри минулого, які схеми побудови застосовувалися ще з часів Середньовіччя. До всього
того І. Фізер доклав чимало зусиль, знань і праці.
На сьогодні його іконостаси прояснюють душі
і серця віруючим. І поза всіляким сумнівом –
нагадуватимуть майбутнім прочанам ім’я їхнього
творця.
З огляду жанрових вподобань Івана Фізера
можна сказати наступне: морально-етичні настанови, як і традиції закапатського краю знайшли
своє відтворення в його творчості.
Творчість майстра глибоко національна й
індивідуально самобутня. В ній – дух часу,
пристрасті й сподівання, любов до Україну і
рідного краю, вболівання за все, що торкається
серця й почуття мистця. В його «картині світу»,
яку він відтворив, нинішні й наступні покоління
знаходитимуть оті часопросторові реалії, коли
нам так вільно дихалося в передчутті бути незалежними ні від кого, усвідомлюючи майбутнє
України як рівної серед рівних.
Пройдуть десятиліття, але глядач, дивлячись
на створене мистцем, звертатиметься до свого
національного коріння, шануватиметься, знаючи
хто він є і хто були його попередники. І не лише
для того щоб поважати тих, кому зобов’язаний
життям, але й з повагою ставитися до роду людського взагалі.
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