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Нещодавно з благословення архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучацького Нестора, голова єпархіального відділу духовно-патріотичного
виховання у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, отаман Тернопільського обласного товариства ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», протоієрей В`ячеслав Кізілов відвідали бійців козацького батальйону «Торнадо». В цей нелегкий для козаків час випробовувань до
«торнадівців» приїхав Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко. Втома та несприятливі обставини не стали на заваді урочистій
посвяті в козаки, під час якої очільник українських реєстровців приводив до присяги бійців українського батальйону. За давньою традицією, після
озвучення кожним козаком слів присяги, Анатолій Шевченко кожному козаку та берегині покладав на плече козацьку шаблю, просив їх бути вірними
Господу Богу і наказував бути вірними Українському народові та Українському Реєстровому Козацтву. Кожен давав обітницю вірності й скріпляв її,
цілуючи спочатку шаблю, а потім Державний прапор України та знамено Українського Реєстрового Козацтва.

Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко посвячує в реєстрові козаки бійців батальйону
«Торнадо» на тренувальній базі МВС України

«Подібні акції проводяться для
того, щоб показати бійцям свою
увагу та турботу, підтримати бойовий
д у х в о ї н і в Ук р а ї н с ь к о ї а р м і ї ,
дати можливість відчути їм їхню
потрібність, не словом, а ділом
підтвердити повагу до них. Зрештою,
це спроба, хоча б частково, відволікти
бійців від жахіть війни, які вони
бачать щодня. Ми шануємо наших
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військових, які готові віддати своє
здоров`я та життя за безпеку країни
та благополуччя свого народу», пояснив значення акції Гетьман УРК
Анатолій Шевченко.
Не обійшлося і без приємних
сюрпризів. Отаман Тернопільського
обласного товариства ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», протоієрей
В`ячеслав Кізілов, який підтримує

постійний зв`язок із «торнадівцями» й
особисто регулярно привозить зібрану
Тернопільською єпархією УПЦ КП
допомогу захисникам Вітчизни на
передову, передав воїнам настільні
ігри та вишиванки.
А вишиванка, як ми знаємо, це
один із давніх символів українського
народу. Вона є і святковим одягом, і
символом непохитної віри українців у

свою державу, в перемогу над ворогом.
Одягаючи її, людина, патріот своєї
землі, відчуває особливе душевне
піднесення, тепло та радість, гордість
за свій непереможний, сміливий та
сильний народ.
«Вишиванка – це певний код, у
якому закодоване наше минуле.
Навіть в зоні АТО вони не будуть
зайвими. Їх можна одягати на
свята чи до церкви. Упевнений,
що й психологічний і лікувальний
вплив вишиванок під час
воєнних дій, присутній. Кожен
військовослужбовець вибирав
особисто подарунок, що припав
йому до душі, – розповів В`ячеслав
Кізілов. – Дарували вишиванки тим,
хто їх не мав. Дівчата-бійці, в основному, вихідці зі Сходу країни, вперше
в житті тримали їх в руках. Коли
дівчата одягали вишивані блузки, у
їхніх очах світилася така вдячність,
що рідко коли таке побачиш. Це
дійсно було для них неперевершеним відчуттям захвату й подяки.
Однак, навчені невтішним досвідом,
з міркувань безпеки, не всі захотіли
фотографуватися у вишиванках.
Адже дехто з дівчат, до військового
конфлікту, проживав у Луганську чи
в Донецьку, де й досі мешкають їхні
родичі. І щоб не наражати рідних
на небезпеку, дівчата відмовлялися
«світитися».
Загалом, подібні акції несуть
нашим хлопцям-козакам і дівчатамберегиням тепло, сигнал про те,
що ми пам’ятаємо про воїнів, які
зійшлися у смертельному герці з
зовнішніми і внутрішніми ворогами
України.
Реєстрові козаки України вірять
у те, що їхні зусилля з відродження
козацької звитяги будуть підкріплені
перемогами на лінії протистояння
добра та зла, минулого та майбутнього.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Тернопільська область
Фото автора

Коли тобі погано - прислухайся до природи.
Тиша світу заспокоює краще, ніж мільйони непотрібних слів
Конфуцій
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«УКРАЇНА КОЗАЦЬКА» ПРОДОВЖУЄ ПОДАВАТИ РЕЄСТРИ ОБЛАСНИХ КОЗАЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УРК

НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 383/44 від «28» лютого 2014 р.
Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні України,
генерала армії УРК Карпенка Олександра Федоровича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Київського обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК

(Продовження. Початок реєстру Васильківського міського козацького
товариства УРК у №№ 5-10, 17-24 2014 року та 5-6 2015 року)
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
рядовий УРК
Сурай Михайло Сергійович
08.06.1988
рядовий УРК
Кречуняк Юрій Ілліч
17.04.1992
рядовий УРК
Кабан Олександр Петрович
08.02.1992
рядовий УРК
Піха Анатолій Юрійович
10.05.1992
рядовий УРК
Гуменюк Олександр Олександрович
03.04.1991
рядовий УРК
Гросул Микола Олександрович
19.12.1991
рядовий УРК
Федірко Антон Олександрович
26.04.1990
рядовий УРК
Унчанський Сергій Іванович
14.09.1990
рядовий УРК
Гришан Євгеній Олександрович
15.09.1991
рядовий УРК
Чередниченко Андрій Іванович
04.06.1989
рядовий УРК
Кривошия Ігор Олександрович
05.11.1991
рядовий УРК
Моргузяк Олександр Вікторович
25.11.1988
рядовий УРК
Марценюк Микола Сергійович
20.04.1991
рядовий УРК
Петрелько Іван Іванович
25.06.1990
рядовий УРК
Осіпов Олександр Валерійович
23.10.1992
рядовий УРК
Марусин Ігор Іванович
27.05.1992
рядовий УРК
Следь Сергій Миколайович
18.01.1991
рядовий УРК
Семененко Андрій Васильович
02,11,1989
рядовий УРК
Видиш Андрій Сергійович
28.12.1991
рядовий УРК
Кольча Олександр Васильович
03.07.1990
рядовий УРК
Синичич Олександр Олександрович
16.03.1992
рядовий УРК
Клименко Петро Борисович
14.02.1991
рядовий УРК
Спапун Олександр Володимирович
12.05.1991
рядовий УРК
Резниченко Василь Олександрович
19.10.1954
рядовий УРК
Євстратьєв Сергій Петрович
12.02.1958
рядовий УРК
Білошапка Андрій Григорович
27.12.1938
рядовий УРК
Усенко Олег Андрійович
02.07.1967
рядовий УРК
Мокренко Валентин Григорович
19.10.1952
рядовий УРК
Пономаренко Сергій Вікторович
25.04.1963
рядовий УРК
Сулицький Михайло Михайлович
07.05.1962
рядовий УРК
Ковалик Володимир Васильович
25.04.1962
рядовий УРК
Білоус Валерій Володимирович
26.06.1961
рядовий УРК
Рябчук Володимир Іванович
08.05.1969
рядовий УРК
Гниліцький В’ячеслав Павлович
02.01.1950
ст. лейтенант УРК
Хорошило Сергій Валерійович
10.07.1988
рядовий УРК
Шейда Микола Васильович
26.11.1963
рядовий УРК
Турчин Анатолій Афанасійович
16.06.1945
рядовий УРК
Конопольський Володимир Миколайович 26.09.1963
рядовий УРК
Шевченко Микола Васильович
04.12.1954
рядовий УРК
Рудой Анатолій Іванович
08.01.1949
рядовий УРК
Кітченко Володимир Павлович
01.10.1954
рядовий УРК
Ремішевський Віктор Вікторович
04.11.1948
рядовий УРК
Совгира Анатолій Григорович
22.06.1960
рядовий УРК
Кучма Василь Миколайович
08.01.1951
рядовий УРК
Ліхарєв Валентин Михайлович
25.06.1997
рядовий УРК
Колачов Михайло Сергійович
24.01.1990
рядовий УРК
Малин Богдан Миколайович
02.09.1984
рядовий УРК
Погорєлов Григорій Васильович
28.04.1980
рядовий УРК
Федюченко Андрій Дмитрович
05.01.1982
рядовий УРК
Борисенко Анатолій Вікторович
25.05.1970
рядовий УРК
Васильєв Віталій Вікторович
03.10.1968
рядовий УРК
Скрипка Віталій Іванович
22.09.1971
рядовий УРК
Некрасов Сергій Вікторович
02.09.1960
рядовий УРК
Міненко Олександр Анатолійович
29.10.1972
рядовий УРК
Табатадзе Андрій Володимирович
19.06.1987
рядовий УРК
Монаков Іван Сергійович
11.09.1996
рядовий УРК
Долгушев Руслан Леонідович
01.01.1994
рядовий УРК
Михайлюк Мирослав Іванович
20.12.1994
рядовий УРК
Подорога Денис Миколайович
28.09.1990
рядовий УРК
Бондар Мирослав Юрійович
17.01.1995
рядовий УРК
Оганесян Артем Давидович
10.05.1995
рядовий УРК
Головко Олексій Павлович
29.08.1984
рядовий УРК
Венгер Олег Іванович
16.10.1984
рядовий УРК
Кривкін Володимир В’ячеславович
02.05.1988
рядовий УРК
Демчук Сергій Анатолійович
23.04.1986
рядовий УРК
Камишний Сергій Валерійович
04.10.1984
рядовий УРК
Некрасов Олександр Сергійович
02.09.1960
рядовий УРК
Саракул Олексій Валерійович
22.09.1983
рядовий УРК
Камишний Андрій Валерійович
23.10.1987
рядовий УРК
Оніщук Віталій Євгенович
06.07.1968
рядовий УРК
Мельниченко Павло Миколайович
29.01.1996
рядовий УРК
Мельниченко Вадим Миколайович
16.09.1993
рядовий УРК
Нетесаний Сергій Олександрович
25.04.1989
рядовий УРК
Панін Руслан Олександрович
28.10.1991
рядовий УРК
Веремій Олександр Сергійович
04.10.1994
рядовий УРК
Турчин Юрій Дмитрович
25.07.1975
рядовий УРК
Матушевич Тарас Леонідович
06.08.1981
рядовий УРК
Кострубіцький Едуард Олександрович 02.04.1993

Пелевін Олександр Михайлович
Прис Євгеній В’ячеславович
Головченко Петро Петрович
Бондаренко Ярослав Михайлович
Михайлюк В’ячеслав Іванович
Козел Роман Валентинович
Козел Дмитро Валентинович
Лопушанський Олександр Степанович
Донець Сергій Іванович
Проценко Максим Вадимович
Мельніченко Денис Олегович
Мельніченко Олег Іванович
Бишенко Григорій Володимирович
Ільченко Віктор Олександрович
Алексєєнко Василь Васильович
Стойко Володимир Михайлович
Рудаков Олександр Миколайович
Дубовик Олег Миколайович
Бобрук Роман Анатолійович
Рибак Дмитро Михайлович
Дідур Іван Володимирович
Самборський Руслан Васильович
Болтушенко Микола Володимирович
Ілюхін Максим Сергійович
Бабій Василь Семенович
Трохимчук Дмитро Володимирович
Переходьмо Дмитро Георгійович
Свердлик Сергій Олександрович
Гаран Олександр Олександрович
Клименко Володимир Михайлівна
Безух Володимир Михайлович
Огородник Дмитро Миколайович
Бедредінов Олег Володимирович
Мелехов Віктор Гаврилович
Тараненко Володимир Іванович
Горкуненко Василь Віталійович
Горобець Іван Васильович
Петренко Віталій Васильович
Попович Іван Іванович
Задніпряний Микола Якович
Василіка Іван Васильович
Остапенко Геннадій Борисович
Ляпунов Миколай Іванович
Швець Олег Сергійович
Тріщун Олег Петрович
Іщенко Олександр Васильович
Козир Василь Петрович
Марчук Олег Романович
Романенко Максим Дмитрович
Нагорний Олександр Олександрович
Новітній Микола Іванович
Новітній Владислав Миколайович
Невгодовський Руслан Ігорович
Невгадовський Олександр Анатолійович
Катревич Євген Миколайович
Чуб Володимир Петрович
Цікора Валерій Миколайович
Романенко Олександр Володимирович
Глуховський Євген Миколайович
Бердоус Володимир Олександрович
Кравченко Руслан Васильович
Косач Віктор Іванович
Чижик Віктор Ігорович
Комаренко Андрій Васильович
Зінько Юрій Володимирович
Лозенко Іван Іванович
Вернигора Олексій Вікторович
Євецький Віктор Федорович
Чухарков Ігор Михайлович
Пугачов Сергій Володимирович
Пугачов Володимир Сергійович
Власенко Денис Володимирович
Молчанов Сергій Васильович
Шиманський Сергій Васильович
Козуб Дмитро Васильович
Круглик Володимир Олександрович
Котельников Сергій Іванович
Герасименко Леонід Григорович
Герасименко Андрій Леонідович

15.06.1952
20.11.2002
29.06.1952
07.10.1980
05.10.1984
15.03.1988
15.07.1994
16.11.1983
20.04.1963
27.05.2004
28.11.1989
16.07.1962
12.10.1988
20.03.1955
04.09.1981
26.12.1986
22.05.1984
5.06.1985
07.02.1987
01.11.1987
14.10.1989
06.04.1988
26.03.1986
18.05.1987
29.06.1985
30.09.1986
16.02.1984
10.04.1986
19.08.1988
13.07.1958
30.04.1959
12.09.1956
26.07.1957
15.09.1956
08.07.1960
12.09.1961
04.09.1938
05.05.1937
04.01.1969
07.04.1939
10.01.1943
10.09.1948
17.09.1964
06.02.1967
05.04.1960
08.09.1961
24.05.1984
12.06.2000
07.07.1948
06.12.1955
22.05.1942
28.06.1998
29.07.1998
24.09.1977
21.03.1983
19.11.1982
03.09.1980
07.09.1984
12.12.1961
13.07.1989
03.08.1976
08.07.1957
08.02.2005
04.03.1988
07.06.1986
09.01.1941
20.05.1976
12.05.1956
05.12.1944
24.09.1968
21.09.1989
07.06.1995
04.12.1962
25.05.1956
20.01.1958
18.08.1953
17.05.1954
05.03.1953
24.11.1989

рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
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(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
у наступному номері «УК»)

Без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися,
але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо
В. Сухомлинський
Офіційно
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НАКАЗ
№ 373/092
від «11» серпня 2015 р.
Про проведення Великої Ради
Українського Реєстрового Козацтва
Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
наказую провести чергову дванадцяту Велику Раду Українського
Реєстрового Козацтва 12 вересня 2015 року за адресою: м.Київ,
проспект Перемоги 52/2. Початок об 11.00.
Наказному гетьману УРК, заступникам Гетьмана УРК, радникам Гетьмана УРК, генеральним інспекторам ВГО УРК,
головам адміністрацій Гетьмана у регіонах України, отаманам
та начальникам штабів обласних організацій ВГО УРК, а також
прирівняних до них козацьких організацій, керівникам (отаманам) округів, дивізій та інших формувань, підпорядкованих
Генеральному штабу ВГО УРК, представникам закордонних козацьких організацій – присутність на Великій Раді,
обов’язкова. Копії протоколів про вибори делегатів на Велику
Раду, пропозиції щодо доповнень та змін порядку денного
Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва, звіти про
діяльність обласних організацій ВГО УРК, а також прирівняних
до них козацьких організацій (для включення до загального
звіту Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва) подати до
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва, в електронному вигляді на адресу: urk.ukraine@gmail.com або поштою
на адресу: 01001, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11,
офіс 5а до 25.08.2015 року.
Проект порядку денного Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва:
– Звіт Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва;
– Звіт Головного бухгалтера ВГО УРК;
– Звіти керівників обласних та прирівняних до них козацьких
організацій;
– Звіт головного редактора загальнонаціональної газети
«Україна козацька»;
– Вибори (підтвердження повноважень) Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва;
– Звіти про участь козацьких організацій у наступних виборах
до місцевих Рад і до Верховної Ради України (відповідальний–
отаман Херсонської міської козацької організації ВГО УРК,
полковник Українського Реєстрового Козацтва Рибаков Олексій
Вікторович);
– Затвердження Положення «Про Раду Генеральної старшини
Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво»;
– Вибори членів Ради Генеральної старшини Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво»;
– Затвердження Положення «Про військові козацькі звання у
Всеукраїнській громадський організації «Українське Реєстрове
Козацтво»;
– Затвердження Плану роботи ВГО УРК на 2015-2016 роки.
Квота участі козаків та берегинь Українського Реєстрового
Козацтва – до 4 делегатів від кожної обласної організації.
Вимоги до делегатів: наявність в офіційному реєстрі ВГО УРК,
наявність звіту про роботу за 2014-2015 рік, звіт про сплачені
внески і підписку на газету «Україна козацька».
Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Генерального штабу УРК, генерал-лейтенанта Українського
Реєстрового Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК
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АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Пропозиції Генштабу ВГО УРК щодо підготовки річних звітів
на Великої Раді Українського Реєстрового Козацтва:
Генштаб ВГО УРК прийняв рішення: підготувати та видати
у кольоровому паперовому варіанті історичний літопис
(монографію) з фотографіями подій про участь козаків і берегинь
Українського Реєстрового Козацтва у становленні та захисті своєї
держави України тиражем 5000 екземплярів.
Сподіваємося, що сучасні українці та наші нащадки, ознайомившись з цією інформацією, будуть вдячні реєстровцям
України, які сумлінно виконали свою історичну козацьку місію
по розбудові міцної держави європейського рівня.
Оскільки в Україні триває збройна боротьба за її цілісність та
незалежність, Генштаб УРК рекомендує отаманам обласних товариств УРК активізувати діяльність щодо участі козаків і берегинь
у підвищенні обороноздатності України і пропонує делегатам
Великої Ради ВГО УРК (12.09.2015 р.) у своїх звітах про діяльність
обласних козацьких організацій, вказати, зокрема, наступне:
1. Внесок обласної організації і конкретних козаків (п. і.п.)
та берегинь у підвищення обороноздатності України (служба
в лавах ЗСУ, МВС, СБУ, Прикордонних військах, Нацгвардії,
добровольчих підрозділах або волонтерська діяльність, що має
бути підтверджено документально.
2. Оголосити списки козаків і берегинь (вказати їхні посади
та звання), які брали участь у бойових діях у зоні АТО в складі
окремих козацьких добровольчих батальйонів і рот ВГО УРК
(посади у цих підрозділах і термін перебування).
3. Оголосити прізвища козаків і берегинь, які отримали
державні нагороди від Президента України.
4. Оголосити прізвища козаків і берегинь, які отримали
військові звання у ЗСУ, МВС, СБУ, Прикордонних військах і
Нацгвардії.

ВІТАЄМО З ПОЧЕСНОЮ НАГОРОДОЮ

Ге н е р а л ь н и й ш т а б
Українського Реєстрового
Козацтва щиро вітає з почесною
нагородою Голову Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному регіоні
України, генерал-лейтенанта
УРК Юрія Пісковацького.

проведення АТО з ініціативи
міжнародної громадської
організації «Родина Мазеп»,
створеної 2008 року з
ініціативи Ігоря Мазепи та
Миколи Мазепи – директора Науково-дослідного

Генерал-лейтенант УРК Юрій Пісковацький (ліворуч) під час чергової
поїздки до однієї із військових частин МВС України

За активну роботу по
здійсненню допомоги
захисникам України – бойовим підрозділам у зоні

Центру козацтва імені гетьмана Мазепи, 29 липня 2015
року генерал-лейтенанта
УРК Юрія Пісковацького

було нагороджено Бойовим
Хрестом Українських Січових
Стрільців.
Нагорода «Лицарський хрест
родини Мазеп» заснована
2010 року на честь 70-річчя
«Бойового хреста Українських
Січових Стрільців» – нагороди, розробленої Левком
Лепким, яку вручали за бойові
заслуги українським січовим
стрільцям.
Прес-служба УРК

Козацьке селище Вашури
Зворотній зв’язок

У позаминулому номері «Україна козацька» звернула увагу громадськості до унікального
зоопарку в селищі Сартана Донецької області, який організував і багато років утримував реєстровий
козак Савелій Вашура. Йшлося про те, що селище зазнавало пошкоджень від артилерійських та
ракетних ударів сепаратистів і звірям загрожувала реальна небезпека. Тоді українські реєстрові
козаки через «УК» звернулися до громадян і, в першу чергу, до представників влади та бізнесу з
проханням врятувати звірів і допомогти звести для них оселю в безпечному місці.

Тож у першу суботу липня
в прифронтовому Маріуполі,
в заплаві річки Кальчик, а саме
в парковій зоні по проспекту
Металургів, українські реєстрові
козаки та працівники зоопарку
«Село Вашури» провели роботи
з розчистки близько трьох гектарів землі для двох майбутніх
об’єктів — козацького села та
зоопарку: косили траву, розчищали дерева, прибирали сміття.
На останній сесії
Маріупольської міської ради
депутати проголосували за виділення ділянки землі в заплаві
річки Кальчик для створення
зоопарку підприємця, депутата
міськради, наказного гетьмана Українського Реєстрового
Козацтва Савелія Вашури та
козацького села «Хортиця».
Унікальний зоопарк, який організував і утримує реєстровий
козак Савелій Вашура, і наразі
базується в Сартані, тепер переїде до Маріуполя.
Селище «Хортиця» на кошт
гранту Групи «Метінвест» будуватиме переможець соціального
конкурсу «Місто — нашими
руками» Гетьманський полк
УРК, який входить до складу
козацької дивізії УРК імені
Петра Сагайдачного. Очолює
цей козацький підрозділ — отаман, генерал-майор УРК Сергій
Коваленко.
«На організованому нами
суботнику працюють переважно козаки дивізії УРК імені
Петра Сагайдачного. Згідно
нашої ідеї, козацьке село
та зоопарк утворюватимуть
єдиний комплекс. У селі створимо музей козацтва, дитячий

ігровий спортивно-розважальний майданчик. Обов’язково
обладнаємо літню площадку
для приготування кулішу», —
говорить генерал-майор УРК
Сергій Коваленко.

розповів, що особливість
конкурсу «Місто — нашими
руками» полягає в тому, що
інвестиції компаній спрямовуються на проекти, які обрала та
затвердила громада міста.

Реєстровий козак Савелій Вашура (в центрі) керує роботами
по плануванню й будівництву нового козацького селища

«У селищі створимо інфраструктуру для повноцінного
відпочинку: зведемо козацькі
літні будиночки, організуємо
прогулянки верхи на конях
тощо. В цій благородній справі
величезну допомогу надає
керівництво Групи «Метінвест»
і комбінату ім.Ілліча. Гадаю,
вже до настання зими ми підготуємо все необхідне для
переселення сюди хижаків,
а потім і інших мешканців
Сартанського зоопарку», —
додав головний натхненник
заходу Савелій Вашура.
Координатор громадської спілки «Зелений центр
Метінвест» Сергій Магера, який
також прийшов на суботник,

Загалом же суботник тривав кілька годин та ще й під
живу веселу музику ансамблю
«Кам’янські зорі» з Кам’янська,
яким керує отаман сотні
Українського Реєстрового
Козацтва Іван Швець. А на обід
приазовські реєстровці приготували на вогнищі смачний
козацький куліш.
Варто додати, що Сартанський
зоопарк «Село Вашури» до переїзду в Маріуполь, прийматиме
відвідувачів у Сартані, яких з
нетерпінням там чекають.
Олександр ПАНКОВ,
журналіст,
спеціально для «УК»
м. Маріуполь
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Внук кремезного чумака, сiчовика блiдий правправнук,
Я закохавсь в гучних вiках, я волю полюбив державну.

В осередках УРК

Волонтерство

Рада Генеральної старшини УРК в Херсоні Разом — до перемоги!

Нещодавно в Херсоні відбулася виїзна рада Генеральної
с т а р ш и н и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва
під головуванням Гетьмана
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолія Шевченка.

генерал-лейтенант УРК Борис
Марченко; радник Гетьмана
УРК з юридичних питань,
наказний отаман Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-майор УРК Олександр
Гаврилюк; Герой козацтва,

Гетьман УРК Анатолій Шевченко вітає козаків Херсонського
обласного товариства УРК

На ній були присутні члени
ради Генеральної старшини
УРК: Герой козацтва, Голова
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а
УРК у Прикарпатському
р е г і о н і , Го л о в н и й о т а ман Івано-Франківського
обласного товариства УРК,
генерал-полковник УРК
Михайло Смачило; Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
в Південному регіоні України,
отаман Херсонського обласного товариства УРК, генерал
армії УРК Євген Капленко;
Голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Центральному регіоні
України, отаман Черкаського
обласного товариства УРК,

Голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Східному регіоні
України, генерал-полковник
УРК Олександр Нефьодкін.
На раді обговорювалися питання про
проведення Великої козацької
ради Українського Реєстрового
Козацтва (відбудеться
12 вересня 2015 року в Києві),
Положення про козацькі військові звання та стан сплати
членських внесків членами
ВГО «УРК».
Після ради Гетьман УРК
та члени ради Генеральної
старшини УРК зустрілися з
реєстровцями Херсонського
обласного товариства

УРК. Вишикувані в шеренгу
херсонські козаки вітали
Гетьмана УРК та Генеральну
старшину УРК. А потім відбулася церемонія нагородження
херсонських реєстровців
козацькими відзнаками.
За вагомий внесок у збереження цілісності держави
відзнакою УРК «Срібний
козацький хрест» II ступеня нагороджено учасника
АТО, отамана Скадовського
районного товариства УРК,
полковника УРК Олега
Сандула; відзнаки УРК
«Бронзовий козацький хрест»
III ступеня удостоєні отаман міського товариства УРК
м. Гола Пристань, полковник УРК Олександр Буренко
та отаман Брильовського
козацького осередку УРК
Цюрупінського району, капітан УРК Олександр Лутюк.
Після офіційної церемонії
козацьке товариство прибуло до місцевого ДЮСШ,
яке очолює генерал козацтва Олександр Черніченко.
Там реєстровці мали можливість поспілкуватися
між собою в неформальній обстановці, обговорити
нагальні питання тощо.
Кожний козак міг особисто
поспілкуватися з Гетьманом
УРК Анатолієм Шевченком,
отримати від очільника
реєстровців відповіді на хвилюючі питання.
Сашко КАРПЕНКО,
журналіст
Херсонська область
Фото автора

Вже стали традиційними спільні молебні, спортивні змагання
та й просто дружні зустрічі козаків Тернопільського обласного
товариства УРК з українськими військовослужбовцями, які
несуть службу в зоні проведення АТО.

Та к н е щ о д а в н о о т а м а н
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК,
полковник УРК, протоієрей В’ячеслав Кізілов разом
із бійцями 44‑ої бригади
помолилися за захисників
Батьківщини. Підкріпившись

поспілкувавшись із бійцями
ЗСУ, в якості волонтерської
допомоги запропонувала свої
послуги в проведенні психологічних тренінгів, наданні
юридичних консультацій,
організації навчальних курсів класичного масажу тощо.

Отаман Тернопільського обласного товариства УРК, протоієрей
В’ячеслав Кізілов з волонтерами та бійцями 44-ї бригади ЗСУ

духовно, учасники молебню
гартували свої фізичні тіла,
організувавши товариський
футбольний матч, в якому
взяли участь священики
Тернопільської єпархії УПЦ
КП та військовослужбовці
44‑ї бригади ЗСУ. У запеклому
спортивному протистоянні
з рахунком 7:4 перемогла
команда служителів церкви.

Завідувач спортивно-технічного відділу Тернопільського
обласного комунального
центру науково‑технічної
творчості школярів та учнівської молоді Валерій
Посвятовський запропонував
бійцям долучитися до виготовлення діючих моделей літаків,
а також взяти участь у картингових змаганнях. Багато

НА ТРУДОВОМУ РУБЕЖІ ОБОРОНИ
Трудовий десант козаків Славутицького міського
козацького товариства УРК
(Київська область) побував
на передовій — першій лінії оборони сил антитерористичної
операції.
На виконання постанови Кабінету Міністрів
Ук р а ї н и в і д 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5
№ 107 «Деякі питання
забезпечення у 2015 році
будівництва інженерних споруд (військово‑польових
об`єктів) з метою зміцнення
обороноздатності держави»,
козаки Славутицького міського козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» з 20 липня
по 3 серпня 2015 року добровільно взяли участь в заходах
по облаштуванню оборонних
споруд у зоні АТО, поблизу
міста Попасна Луганської
області.
До складу групи козаків‑волонтерів, які брали
участь в будові та облаштуванні військово‑захисних
об’єктів в районі населеного пункту Попасна, що
на Луганщині, увійшли отаман Славутицького міського
товариства УРК, полковник
УРК Олександр Ступа, реєстрові козаки — Вадим Зуй,

Після футбольного матчу переможених не було. У спорті перемагають всі

Трудовий десант реєстрових козаків Славутицького міського товариства
УРК в зоні проведення АТО поблизу міста Попасна Луганської області

Віталий Гладченко, Анатолій
Коба, Микола Мекшун і Петро
Яков’як.
Всі козаки-волонтери гідно
виконали свій громадянський
обов’язок і неушкодженими
повернулися до своїх домівок. Вчинок славутицьких
козаків може служити гідним прикладом того, як
не лише козаки, а й прості
громадяни України можуть
долучитися до кування
загальної перемоги над
російсько-сепаратиськими
зайдами.

Примітка: Славутицьке
міське козацьке товариство ВГО
УРК зареєстровано 2010 року й
підпорядковане Чернігівському
обласному козацькому товариству ВГО УРК (голова ради
Чернігівського обласного товариства УРК, генерал-полковник
УРК Петро Лобас, отаман
Чернігівського обласного товариства УРК, полковник УРК
Леонід Пузирний).
Прес-служба УРК
Фото з архіву
Олександра Ступи

«Хочу подякувати священикам Української Православної
церкви Київського патріархату
та бійцям бригади, які відгукнулися на пропозицію взяти
участь у заходах. Вранці відбулося богослужіння, сповідь
та причастя, а ввечері — спілкування та спортивний
відпочинок. Є домовленість
з військовослужбовцями про
проведення офіційного футбольного матчу», — розповів
протоієрей В’ячеслав Кізілов.
За словами пана В’ячеслава,
у ці складні для країни часи,
надзвичайно яскраво проявляються кращі якості
українців — милосердя,
бажання прийти на допомогу
та в міру своїх можливостей бути корисним народові,
Батьківщині. Приміром,
сімейний фінансовий консультант Наталя Орищак,

бійців відгукнулись на ці пропозиції та, в свою чергу, готові
провести майстер-класи з
малювання, вишивки бісером
тощо.
«Бажання одне — допомогти
кожному бійцю, аби наші захисники Вітчизни відчували себе
потрібними, постійно мали
духовну й психологічну підтримку співгромадян. Саме це
дуже потрібно воїнам, які ведуть
збройну боротьбу з небезпечним ворогом. Нехай знають, що
вони не самотні і завжди матимуть народну шану й всіляку
підтримку. І все це ми робимо
зі щирим серцем. Віримо
у перемогу! Слава Україні!», —
говорять волонтери.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Тернопільська область
Фото автора

I крiзь папери, крiзь перо,крiзь днi буденнi - богоданно
Рокоче запорозька кров мiцних поплiчникiв Богдана
Є. Маланюк

Українські реєстровці закликають до єднання
Козацькі ініціативи

В залі засідань виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів
відбулося відкрите козацьке коло за участю представників козацьких організацій міста
Хмельницького та виконуючого обов’язки міського голови Хмельницька Костянтина
Чернилевського. Ініціатором заходу виступив отаман Хмельницького обласного товариства УРК,
генерал-майор УРК Юрій Басистий.

У вступному слові Костянтин
Чернилевський наголосив на
важливості єднання усіх патріотичних організацій міста для
забезпечення правопорядку,
успішної діяльності громади,
запобігання провокативних
дій п’ятої колони та проявів
ворожих спецслужб на теренах
Хмельницького. Він розповів
про дії, які вживає міська рада
та її виконком у цьому напрямку.
Зокрема, пан Костянтин
повідомив, що на прохання
міської міліції, мерія встановила камери спостереження в
багатолюдних місцях обласного
центру. Міський голова наголосив на тому, що співпраця між

організації до системної роботи,
зберігаючи при цьому унікальність громадських об’єднань.
Отаман Куреня Інформаційних
технологій Хмельницького
обласного товариства УРК
Сергій Назаревич зазначив, що
наразі постало питання налагодження плідної взаємодії між
патріотичними організаціями
міста та проведення роботи
щодо боротьби з кримінальною
ідеологією, згідно з якою органи
МВД та СБУ подаються як
ворожі. Сьогодні, на думку пана
Сергія, коли створюються національно свідомі силові структури,
козаки мають зробити свій вагомий внесок у їх становлення.

Представники козацьких організацій на відкритому козацькому колі
у міській раді міста Хмельницького. Крайній праворуч - Юрій Басистий

виконкомом та патріотичними
організаціями міста могла бути
значно кращою, тому він покладає великі надії на цю зустріч,
яка проводилася в стилі традиційного козацького кола.
Отаман Хмельницького обласного товариства Українського
Реєстрового Козацтва, генералмайор УРК Юрій Басистий,
на правах ініціатора наради
козацьких організацій, зазначив, що Українське Реєстрове
Козацтво дуже багато уваги
надає плідній взаємодії між
козацькими організаціями міста
та міською владою, але ця взаємодія має бути ефективнішою
і саме для цього Хмельницьке
товариство УРК зініціювало
таку зустріч. Пан Юрій запропонував представникам інших
козацьких організацій долучатися до роботи, яку проводить
Українське Реєстрове Козацтво,
а саме: до виховання молоді
на козацьких традиціях, проведення на постійній основі
військово-спортивної козацької гри «Джура», допомоги
місцевим органам влади в
захисті миру та громадського
правопорядку, волонтерської
діяльності на допомогу воїнам
АТО, інформування суспільства
про нагальні потреби громади
міста тощо.
У козацькому колі взяли
участь представники козацьких
організацій міста та області.
Зокрема, голова Ради старійшин Хмельницької організації
Українського козацтва Козьма
Матвіюк закликав козацькі

Виходячи з наявності «внутрішнього фронту», запропонував
налагодити волонтерську діяльність аналогічно допомозі
воїнам, які беруть участь в АТО.
Отаман Хмельницького
міського товариства
Запорізького Козацтва, голова
Координаційної ради з питань
козацтва при Хмельницькій
ОДА Петро Тарасюк зазначив, що вже чотири роки діє
обласна Координаційна рада,
а тому козаки міста могли б
плідно використати наявний
вже досвід. «Позитивним є те,
що міська влада цікавиться цими
питаннями і маємо вітати той
факт, що всі козацькі організації
прагнуть єднання у спільних діях
на користь України, Поділля
та міста. Важливо активніше
проводити роботу з молоддю,
головним чином через допомогу навчальним закладам міста
у козацькому патріотичному
вихованні школярів та студентів. У цьому сенсі буде в нагоді
досвід районів області зі створення козацьких шкіл на базі
закладів освіти», – зазначив
голова Координаційної ради.
Отаман козацького товариства імені Степана Бандери
Олександр Климчук наголосив на тому, що, враховуючи
складну ситуацію в Україні та
військові дії на Сході, сьогодні
важливою є координація діяльності козацьких організацій. Він
зазначив, що певна співпраця
організацій вже існує, особливо
в напрямі волонтерського руху
та підтримки козаків міста, які

воюють з російським агресором
на Сході. Пан Климчук доповів,
що саме завдяки такій співпраці
Військовим Силам України
передано джип, який куплено,
модифіковано й камуфльовано
коштом волонтерів та козаків.
Після обговорення очільники
козацьких організацій прийняли
рішення про створення такої
ради та обрали робочу групу, яка
протягом тижня має напрацювати усі необхідні документи та
надати в. о. голови Костянтину
Чернилевському для подальшого опрацювання апаратом
виконкому й прийняття відповідного рішення.
Присутній на зустрічі начальник управління міського
відділу освіти Валерій Олійник
зазначив, що очолюване ним
відомство проводить роботу з
патріотичного та козацького
виховання, в тому числі з участю
козацьких організацій міста.
Однак, за словами чиновника,
цю роботу потрібно перевести
на якісно вищий рівень. Для
цього разом із патріотичними
козацькими організаціями
потрібно напрацювати відповідні методичні рекомендації та
інші правові документи.
Аналізуючи виступ пана
Олійника, заступник отамана
Хмельницького обласного
т о в а р и с т в а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Андрій
Карнатовський зазначив, що
вчителі з виховної роботи, до
яких він теж належить, мають
напрацьований досвід у козацькому патріотичному вихованні.
Він окремо зупинився на досвіді
плідної роботи, яку наразі в місті
проводить Українське Реєстрове
Козацтво та на завданнях, до
вирішення яких доцільно долучати інші козацькі організації.
Реєстровець зазначив, що в
справі виховання молоді важливим є професійний рівень,
а тому наголосив на залученні
фахівців у галузі освіти.
У нараді також взяли участь
отаман Хмельницького товариства ВГО «Об’єднана Рада
українського і закордонного
козацтва» Петро Побережний,
виконуючий обов’язки отамана
Академії культурної спадщини
козацтва Микола Добрянський,
отаман Хмельницького обласного товариства Запорізького
козацтва Володимир Цап, отаман Хмельницького товариства
Українського козацтва Іван
Козар.
Наприкінці зустрічі всі присутні подякували Костянтину
Чернилевському за сприяння в
діяльності козацьких організацій
та домовилися про наступну
зустріч, яка пройде вже в рамках
Координаційної Ради козацьких організацій при мерії міста
Хмельницького.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»
м. Хмельницький
Фото Андрія Карнатовського
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Останній «похід»

гетьмана Сагайдачного

Напередодні Дня державного прапора та Дня незалежності
України в Харкові було відкрито пам’ятник гетьманові Війська
Запорозького Петру Конашевичу-Сагайдачному – талановитому полководцю, політику, меценату.

Реєстровців Харківщини на заході очолювали генерал козацтва
Юрій Пісковацький та генерал-лейтенант УРК Олександр Федоряка

У церемонії урочистого відкриття взяла участь численна
делегація реєстрових козаків Харківщини на чолі з Головою
Адміністрації Гетьмана УРК в Східному регіоні України,
генерал-лейтенантом УРК Юрієм Пісковацьким і отаманом
Харківської обласного козацького товариства УРК, генераллейтенантом УРК Олександром Федорякою.
Так сталося, що внаслідок анексії Криму, пам’ятник
славному гетьманові із окупованого Севастополя потрібно
було переправити на материкову Україну. Окупаційна влада
Криму демонтувала монумент одразу після того, як прийшла
до влади, ще 25 квітня 2014 року.
І ось тепер славний гетьман Сагайдачний буде надихати на
ратні та трудові подвиги слобожанців та гостей Харківщини.
Восьмиметрова бронзова скульптура встановлена в сквері,
на перехресті Московського проспекту і Червоношкільної
набережної. На урочистій церемонії відкриття пам’ятника,
заступник Харківського міського голови Ігор Терехов нагадав присутнім про непросту долю цієї скульптури та пояснив
чому саме свій останній «похід» Сагайдачний здійснив саме
до Харкова. «2008 року його встановили в Севастополі, але
після анексії Криму Росією, місцева влада демонтувала
монумент і хотіла його утилізувати... Харків’яни пов’язують
зародження свого міста із Сагайдачним, бо саме в його часи
козаки почали освоювати землі Слобожанщини», –
наголосив Ігор Терехов.

Біля пам’ятника Петру Сагайдачному в Харкові – реєстрові козаки

В урочистій церемонії також взяли участь генерал-майор
УРК Валерій Рубан, отаман Харківського міського товариства УРК, генерал-полковник УРК Іван Закіпний, реєстрові
козаки області та міста.
Восьмиметрова бронзова скульптура Петра Сагайдачного
була створена відомим українським скульптором Володимиром
Луцаком, якому належить ціла низка пам’ятників відомим
державним діячам. Митець нестандартно підійшов до
втілення образу легендарного козака. Образ славетного
гетьмана постає у поетичній манері: його фігура нагадує
чайку, що злітає і з пам’яті символічно постають легендарні
козацькі «чайки» – кораблі, на яких запорожці здійснювали
свої переможні військові походи по Чорному морю. У нижній
частині пам’ятника – стрічка з написом «Козаки гуляють» і
датами морських походів Війська Запорозького.
Саме на Чорному морі та в Криму, на початку XVII
століття відбувалися найбільш знакові походи та звитяжні
битви запорожців під керівництвом видатного політичного
діяча і полководця Петра Конашевича-Сагайдачного.
Символічно, що монумент гетьманові встановлено саме на
День міста Харкова.
Саврадим СОНЬКО,
власний кореспондент «УК»
м. Харків
Фото Дмитра Федоряки
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Відкриваються знову ворота, грає збір на корнеті сурмач.
Третя рото,— шикуйсь, третя рото! І відсутніх сьогодні пробач
Б. Мозолевський
До козацької читальні

Ні – війні

ХВИЛИНА УСВІДОМЛЕННЯ ЖИТТЯ За волю України!

За сприяння Благодійного фонду «Обіймись, Україно, зі світом. Україна – світ» (проект
Заступника Гетьмана УРК з суспільно-політичних питань, генерала армії УРК Олександра
Карпенка) у партнерстві з Українським фондом культури, в рамках миротворчого
проекту «Стоп війні», було проведено показ благодійної моновистави «Анна Ахматова.
Самотність».

У головній ролі – лауреат Міжнародних та
Всеукраїнських конкурсів,
володарка Гран-прі за найкращу жіночу роль Анни
Ахматової на конкурсі моновистав 2006 року, актриса,
танцівниця, член Спілки християнських письменників та
художник Юлія Сак.
Вистава «Анна Ахматова.
Самотність» входить до сольного проекту режисера Ольги
Тичини та актриси Юлії Сак
«Великі жінки» та розповідає про важку жіночу долю
геніальної поетеси Анни
Ахматової від її молодості до
останньої хвилини життя.
Доля Анни Ахматової тісно
пов’язана з Україною. Її дитячі
роки пройшли в Криму, а
юність у Києві. Тут вона
закінчила Фундуклеївську
гімназію йі вийшла заміж за
Миколу Гумільова. Поезія
Анни Ахматової сучасна та
своєчасна, навіть через багато
років несе людям водночас,
і ліричну ніжність, і вчить
молоде покоління мужності
та стійкості.

Берегиня УРК Оксана Карпенко (крайня ліворуч), акторка Юлія Сак
(друга зліва) і генерал армії УРК Олександр Карпенко (в центрі)
після показу моно вистави «Анна Ахматова. Самотність»

(присвячення Лесі Українці);
«Ніка Турбіна. Політ»; «Загадка
Віри Холодної» (присвячення
легенді німого кіно актрисі
Вірі Холодній); «Княгиня
Ольга», «Марія Магдалена»,
« М а р ус я Ч у р а й » , « Л і н а
Ошерова. Мить і вічність».
До репертуару актриси Юлії
Сак також входять вистави
«Шекспір, Гете. Світло і тінь»,
«Мелодія любові» та інші.

Актриса Юлія Сак у ролі Анни Ахматової

Вистава «Анна Ахматова.
Самотність» пройшла
з аншлагом в приміщенні
Українського фонду культури й нікого не залишила
байдужим.
«Щиро дякуємо актрисі
Юлії Сак за прекрасний монолог-виставу. Вистава пройшла
на одному подиху, зачепила
глибину душі та струни серця.
Важко було стримати сльози.
Ми вдячні Благодійному
фонду «Обіймись Україно
зі світом. Україна – світ»,
Українському фонду культури,
а також координатору – організатору Антоніні Євдокимовій
та авторам проекту берегині
УРК Оксані Карпенко та
заступнику Гетьмана УРК з
суспільно-політичних питань,
генералу армії УРК Олександру
Карпенко», - сказав після
постанови кореспонденту
«УК» один із глядачів.
Варто зазначити, що до проекту «Видатні жінки» увійшли
вистави: «Без надії сподіваюсь»

Завдяки цим виставам, ми
намагаємося підтримувати
пам’ять великих та геніальних
жінок, виховувати в молодого
покоління духовність та патріотизм, поняття є базовими
в діяльності ВГО Укранське
Реєстрове Козацтво», - розповів один із керівників проекту,
генерал армії УРК Олександр
Карпенко.
У 2015 році актриса
Юлія Сак, режисер та автор
с ц е н а р і ю О л ь г а Ти ч и н а ,
заслужений артист естрадних мистецтв України Олег
Разумовський та режисерпостановник Кирило Кужалєв
с т а л и Л ау р е а т а м и Х - г о
Міжнародного конкурсуфестивалю «Духовні джерела»
за художній фільм «Хвилина
усвідомлення». В цей фільм
увійшли чотири новели за
однойменними творами
режисера та письменниці
Ольги Тичини: «Хвилина усвідомлення»; «Мама»; «Клєтка»
та «Портрет».

Фільм «Хвилина усвідомлення» дебютна робота в кіно
молодого, талановитого режисера Кирила Кужалєва. Хоча
в його творчому доробку вже
є декілька документальних
фільмів. Зокрема, за документальний фільм «Самотність»
(в якому розповідалося про
самотніх старих бабусь з міста
Красний Луч), режисер отримав спеціальну нагороду за
актуальність теми на фестивалі
«Покров».
Музику до фільму «Хвилина
ус в і д о м л е н н я » н а п и с а в
видатний композитор та
аранжувальник, Заслужений
артист естрадних мистецтв
України Олег Разумовський.
Це перший фільм нашої
творчої групи і спрямований він на переосмислення
людських цінностей. Фільм
«Хвилина усвідомлення»
- небюджетний, та, не зважаючи на це, до зйомок
підключилося багато акторів,
музикантів, співаків, поетів,
навіть каскадерів. Головні
ролі у всіх короткометражних фільмах виконує молода
та неймовірно талановита
актриса Юлія Сак. В інших
ролях знімалися талановиті
актори: Микола Коваль, Іван
Сонітський, Євген Степанов,
Антон Мельников, Мар’яна
Леонтович, Сабіна Радімовата
та інші. Приємно, що в цьому
фільмі були задіяні дуже талановиті діти – дванадцятирічна
Юля Пстига та восьмирічний Ваня Кульба, які зіграли
складні психологічні образи.
Картина «Хвилина усвідомлення» психологічна та
філософська. Це – глибоколюдяний фільм, який заставляє
задуматися глядача над вічними
цінностями дружби, доброти,
духовності, вірності та вічної, як
світ, Любові.
Прем’єра фільму, директором якої виступила Анна
Петрова, а продюсером
Гарегина Депеляну, відбулася
у Будинку кіно 21 травня 2015
року.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ

Щойно з друку вийшла
чергова історична книжка
краєзнавця, радника
Гетьмана УРК з юридичних
питань, наказного отамана
Черкаського обласного
товариства УРК, генералмайора УРК Олександра
Гаврилюка під назвою «За
волю України!».

Дорогою ціною заплачено за незалежність
України! Збройна боротьба
під час Української національної революції та
національно-визвольних
змагань в 1917–1920‑х роках
за українську державність
забрала сотні тисяч життів
кращих синів і дочок України.
Свій внесок у цю святу
боротьбу внесла і Лисянщина.
Саме земля Богдана і Тараса
стала одним із найбільших
регіонів селянсько-повстанс ь к о г о р у х у в Ук р а ї н і
в 1917–1923 роках, де досить
сильно відчувалися самостійні настрої, а в історичній
памяті населення міцно збереглися традиції українського

Палітурка книжки Олександра
Гаврилюка «За волю України»

оспівують їхні подвиги. Це надзвичайно важливо, бо кожний
з лисянців, хто нині береться
твердо відстоювати право
нашого народу на самостійне
життя, бачить, що героїчний
чин земляків вшановується.
Відтак цей лисянський чин
звитяги має тяглість…

Олександр Гаврилюк презентує книгу «За волю України!»
в с. Медвин Богуславського району на Київщині

козацтва. Повстанський рух
1918–1923 років у цьому
регіоні — це приклад організації активного збройного
опору селян загарбникам —
німецько-австрійським,
денікінським, більшовицьким, непримиренність щодо
зволікання українських урядів у вирішенні аграрного
питання, протидія політиці
більшовиків в українському
селі, спрямованої на впровадження чужих селянинові
форм господарювання…
«У книзі детально описано
звитягу славних отаманів
Лисянщини в 1920‑х роках. Бо
саме звідси розпочався повстанський рух. Невипадково
уродженець Лисянщини,
прославлений отаман Іван
Лютий-Лютенко, на псевдо
«Гонта», казав, що Холодний
Яр для нас розкинувся від
Лисянки до Чигирина, — пише
в передньому слові до видання
редактор книги, професор
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, доктор історичних
наук Володимир Сергійчук. —
Тож цілком закономірно, що
нині вдячні нащадки встановлюють героям-повстанцям
Лисянщини пам’ятники,
пишуть про них книги й

Хотілося б сказати про
автора цієї книги Олександра
Гаврилюка, подвижницький
здвиг якого на ниві історичних
досліджень особисто для мене
виявився особливо несподіваним. Людина, здавалося б,
далека за основною професією
від наукових пошуків, демонструє справді цілісний підхід
до висвітлення минулого свого
краю…»
То ж с п о д і в а є м о с я , щ о
в козацькій бібліотеці неодмінно з’явиться це популярне
видання українського реєстрового козака Олександра
Гаврилюка «За волю України»
і стане посібником для дослідження та вивчення козацького
характеру українців Середньої
Наддніпрянщини.
Книга вийшла за редакцією доктора історичних наук
Володимира Сергійчука, рецензент — кандидат історичних
наук Станіслав Степенькин.
Художньо оформив видання
козак Лисянського полку
Черкаського обласного товариства УРК Олег Ганжа.
Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського полку
ЧОКТ УРК
смт Лисянка
Черкаська область
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Коли встають світанки сині або метелиця мете,
Дарую серце Україні, таке ласкаве і просте
І. Калиниченко
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Спорт в УРК

Жовківщина зустрічає

велотуристів з усієї Європи
Безліч екскурсійних груп, величезна кількість велосипедистів, ватри та велопрогулянки
приємно змінили життя мешканців Жовкви. Адже саме тут, неподалік серця Галичини — Львова,
відбувся XI Європейський Тиждень велосипедного туризму під егідою UECT. Вперше в своїй
історії цей форум перетнув кордон Євросоюзу і дав можливість велотуристам із країн ЄС
та інших куточків світу відкрити для себе Україну. Ініціатором та головним організатором
проведення цього масштабного спортивно-оздоровчого свята став заступник отамана
Жовківського районного козацького товариства УРК, підполковник Українського Реєстрового
Козацтва Лука Павлюк.

Маленькі українці в національних одностроях щиро вітали учасників
і гостей свята велоспорту

З 13 по18 липня у Жовкву
приїхали велотуристи з одинадцяти європейських країн,
в тому числі з Німеччини,
Франції, Англії, Польщі,
Бельгії, Нідерландів,
Грузії, Ізраїлю, Португалії,
Люксембургу, Швеції, Австрії.
Їх люб’язно зустрічали
жителі сіл, через які вони переїжджали, а в деяких гостинні
українці влаштували гостям
смачні колоритні частування.
До цього чудового, оздоровчо-пізнавального,
спортивного заходу долучилися
понад 300 поціновувачів цього
спорту. Варто відзначити, що
наймолодшому велолюбителю
ледве виповнилося шість років,
а найстаршому — сімдесят.
Учасники велотуру стартували з центру міста-перлини
галицького краю — Жовкви.
Першу зупинку велотуристи здійснили у селі
Глинськ, де їх зустрічали
представники громади
на чолі з головою сільської ради Ольгою Тенетою.
Звертаючись до учасників
велопробігу, пані Ольга з
приємністю зауважила, що

Учасники велопробігу на маршруті

ці велоперегони стали для
глинчан найприємнішим
сюрпризом за останні кілька
років. Гостинні глинчани
пригощали гостей пампуш-

Перша група обрала
маршрут Дубровиця —
Брюховичі — Гряда — Зашків —
Костеїв‑Мокротин — Жовква,
подолавши загалом
25 кілометрів; друга група
вирушила за маршрутом —
Івано-Франкове — Страдч
( Я в о р і в с ь к и й
район) — Ясниська —
Брюховичі — Гряда — Зашків —
Костеїв — Мокротин — Жовква
(загалом — 79 км), а третя
колона велотуристів подолала 131 кілометр, проїхавши
маршрутом — Івано-Франкове
–Лелехівка — Верещиця —
Страдч — Ясницька —
Брюховичі — Гряда — Зашків —
Костеїв — Мокротин –Жовква.
Усім бажаючим можна було
долучитися до 25‑ти кілометрового велотуру за маршрутом
Жовква — Глинське — Нова
Скварява — Мокротин —
Жовква.

Організатор вело фестивалю, підполковник УРК Лука Павлюк (крайній
праворуч) з учасницями церемонії відкриття форуму в центрі міста Жовква

зачудовано дивлячись на колоритний гопак.
Велотуристи завітали
до дітища натхненника й
організатора велотижня Луки
Павлюка — дитячого спортивно-оздоровчого табору
«Росинка». Там Лука Петрович
організував справжній козацький обід та налаштував гостей
на неформальне спілкування.
На церемонію закриття
спортивно-оздоровчого
заходу та підведення підсумків Європейського Тижня

75‑річний велотурист, представник UECT з Польщі.
«На Жовківщину приїхав
вперше, але вражень зібрав
стільки, що хочу сюди повернутися знову. Був у багатьох
країнах, та ніхто нас так
не пригощав і не співав таких
чудових пісень. Захоплений,
що у вашому краї так багато
співучих людей. Особливо
сподобалися вишиванки, в які
вбираються тутешні люди», —
розповів велотурист із Вінниці
Віталій.

Центральний майдан міста Жовкви був переповнений любителями
велосипедного спорту і позитивними емоціями гостей

Підполковник УРК Лука Павлюк (другий ліворуч) із учасниками велопробігу

ками та узваром, а ті, в свою
чергу, дякували господарям
на різних мовах світу.
З Глинська велотуристи
вирушили до Крехівського
монастиря, а згодом розділилися на групи, обравши ті
маршрути, які їм до снаги.

Уже ввечері, стомлені, але
щасливі, переповнені гарними
враженнями від здорового
відпочинку та спілкування
з українцями, велотуристи
повернулися до Жовкви, де
на них чекала смачна вечеря та
цікава розважальна програма.
Велошляхи проходили переважно сільською місцевістю,
дорогами з неінтенсивним
автомобільним рухом, без
суттєвих перепадів висот. І хоч
стан деяких доріг не викликав захоплення, велотуристи
ділилися лише приємними
враженнями. Найбільше
до душі гостям припали
екскурсії по історико-культурним об’єктам Жовківщини,
частування та спілкування
з гостинними українцями.
Більшість закордонних велотуристів саме в цій мандрівці
вперше у своєму житті скуштували українського борщу
з пампушками, почули українську пісню, тамували подих,

В е л о с и п е д н о г о Ту р и з м у
до районного Народного
дому в Жовкву з’їхалося понад
300 велосипедистів. Їх вітали
керівники Жовківського
району, спеціально з Києва
привітати учасників заходу
п р и ї х а в Уп о в н о в а ж е н и й
посол України, президент
Федерації спортивного
туризму України (ФСТУ)
Валерій Цибух. Перед велотуристами виступили Президент
клубу Велосипедного Туризму
(UECT) Європейського Союзу
П’єр Розе, член Польського
туристично-краєзнавчого
товариства Міхал Рачинський
та місцеві чиновники.
«Я в багатьох країнах їздив
на ровері, брав участь у всіх
Євротижнях, але такої гостинності місцевих мешканців, які
пригощали рибною юшкою,
борщем, ковбасами і пампушками, не було у жодній
країні. Сердечно вдячний
організаторам культурних
програм, виступів і концертів,
особливо вечірніх дискотек
у Народному домі. Приємно
вражений багатьма пам’ятками
історії, захоплений багатством
дерев’яних церков. І якби
не було цих культурних імпрез, все інше носило б інше
забарвлення», — зазначив
знаменитий Міхал Рачинскі,

Окрім популяризації
велосипедного туризму та
призвичаєння до здорового
способу життя, організатори
ХІ Європейського тижня
велосипедного туризму дали
можливість жовківчанам
поспілкуватися з іноземними
туристами, зрозуміти їх стиль
життя, а гості, у свою чергу,
мали можливість відкрити
для себе безпечну й гостинну
Україну, ознайомитися з
цікавими пам’ятками культури, чудовим ландшафтом
Розточчя, скуштувати страви
української національної
кухні, познайомитися зі звичаями та побутом місцевого
населення.
На урочистій церемонії
закриття ХІ Європейського
тижня велосипедного туризму
представник України, підполковник УРК Лука Павлюк
особисто передав естафету
велопробігу мерові французького міста Ош, яка приїхала
в Україну спеціально для цієї
події, і яка, до речі, брала
участь у велопробігах дорогами
Жовківщини.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Жовква
Львівська область
Фото Олега Попруженка

У третьому тисячолітті
Вже без москов і без варшав
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Найвищий вияв
Герої не вмирають!

душевного спротиву
Напередодні Дня незалежності України нащадки героїв-повстанців славнозвісної Медвинської
республіки, які в 1920 році повстали проти червоного терору зібралися на центральній площі села
Медвин, щоб згадати і своїх прадідів і віддати шану новітнім героям, своїм землякам-односельчанам,
які в ці дні зі зброєю в руках боронять цілісність і незалежність нашої держави в зоні проведення АТО,
а точніше воюють з окупантами на Сході України. За словами сільського голови, майора УРК Петра
Листопада сьогодні в зоні АТО знаходиться 35 медвинців і вже троє гідних синів цієї легендарної
землі загинули, захищаючи Батьківщину від російських окупантів. Організаторами заходу виступили
реєстрові козаки Лисянського козацького полку Черкаського обласного товариства УРК.

Центральний сільський майдан того дня був переповнений
медвинцями та гостями із багатьох куточків України

Саме в цей день медвинці
відзначали День села, а тому
центральний майдан ще
зранку заяскравів селянами та
численними гостями у святко‑
вих одностроях, вишиванках.
Серед інших виділялися козаки
Українського Реєстрового
Козацтва, адже Медвинська
козацька сотня, що є складо‑
вою одиницею Лисянського

полку Черкаського обласного
товариства УРК, сотником
якої є капітан УРК Петро
Хоха, один із найпотужніших
осередків козацтва Київщини.
Саме реєстрові козаки доклали
максимум зусиль, щоб свят‑
кова програма була різно‑
манітною та цікавою, а саме
свято вкарбувалося в пам’яті
сельчан і гостей Медвина.

Символічно, що велелюд‑
ний мітинг біля пам’ятника
героям Медвинської респу‑
бліки відкрив козацькою
життєстверджуючою думою
бандурист, Заслужений артист
України Тарас Силенко. Після
виконання пісні пан Тарас
сказав: «Сьогодні ми віддаємо
шану тим, хто зі зброєю в руках
давав можливість нам вільно
сіяти й орати, давав приклад
нащадкам як треба землю свою
від ворогів захищати».
А потім до товариства
звернувся сільський голова
Медвина, майор УРК Петро
Листопад. Він привітав
присутніх зі святом, розповів
про славну історію Медвина
та хвилиною мовчання попро‑
сив вшанувати тих, хто поліг
на полях битв за волю та неза‑
лежність рідної землі.
А потім слово взяла відома
громадська діячка, голова
ради берегинь Черкаського
обласного товариства УРК
Зоя Ружин. Від імені реєстро‑
вих козаків вона поклала
вінок до пам’ятника героям
Медвинської республіки, який
зробила власноруч з вінків
пшениці. Вона привітала

Святкові заходи в центрі села Медвин відкриває сільський голова,
майор УРК Петро Листопад

медвинців зі святом і закли‑
кала всіх українців, у цей, дуже
непростий для країни час,
єднатися навколо української
ідеї та попросила розгорнути
рушник національної єдності,
який є символом єднання і
мандрує Україною вже трива‑
лий час.
П о т о м у, в е л е л ю д н а
процесія з розгорнутим
полотнищем на чолі виру‑
шила до дерев’яного храму

товариства УРК, підполков‑
ник УРК Сергій Харечко,
отаман Черкаського міського
товариства УРК, підполков‑
ник УРК Юрій Панчишин
і отаман Лисянського
полку УРК, підполковник
УРК Віктор Колодяжний.
Посвяті передував спіль‑
ний молебень, який провели
отці Володимир і настоя‑
тель храму Преображення
Господнього отець Ярослав.

По козацькому Медвину з рушником національної єдності
крокують реєстровці

Квіти героям-медвинцям від вдячних нащадків
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Преображення Господнього
УПЦ КП, де на його подвір’ї
відбулася урочиста посвята
в реєстрові козаки та бере‑
гині Українського Реєстрового
Козацтва онуків і правнуків
тих, хто боровся за волю й
свободу в далеких 1917–1923‑х
роках.
Церемонію посвяти прово‑
дили отаман Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Борис Марченко, наказний
отаман Черкаського облас‑
ного товариства УРК, гене‑
рал-майор УРК Олександр
Гаврилюк, начальник штабу
Черкаського обласного

Більше десяти коза‑
ків і берегинь присягнули
на вірність Богу, Україні та
козацтву, поповнивши таким
чином багатотисячні лави
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво». Серед новобран‑
ців — молоді хлопці й дівчата,
люди похилого віку, а також
воїни-учасники АТО, які,
на щастя, повернулися додому
живими. Після посвяти та
благословення святих отців,
отаман Черкаського облас‑
ного товариства УРК Борис
Марченко, звертаючись
до громади, сказав, що йому
особливо приємно приймати
до лав реєстрового козацтва

Державно, вільно, справжньо жити
Нам Бог судив межи держав
О. Різників

Отаман Черкаського обласного товариства УРК Борис Марченко
посвячує в реєстрові козаки свого молодшого брата Михайла

найдостойніших синів і дочок
цього козацького краю та
наказав чесно виконувати
статутні обов’язки членів ВГО
УРК, а всю їхню молоду енер‑
гію, силу і знання направляти
на розбудову нашої незалеж‑
ної держави.
Новобранців приві‑
тали козацькі побратими та
благословили священики.
А потім Борис Марченко
зачитав накази про нагоро‑
дження козацькими відзна‑
ками. Зокрема, за проявлений
патріотизм, активну грома‑
дянську позицію та участь
у волонтерському русі отамана
Медвинської сотні Київського
куреня Лисянського козаць‑
кого полку Черкаського облас‑
ного товариства УРК, дирек‑
тора Медвинського будинку
культури, капітана УРК Петра
Хоху нагороджено орденом
УРК «Бронзовий козацький
хрест» III ступеня. За виявлену
громадську позицію і патріо‑
тизм орденом УРК «Срібний
козацький хрест» II ступеня
нагороджено курінного
отамана Київського куреня
Лисянського козацького полку
Черкаського обласного това‑
риства УРК, підполковника
УРК Миколу Кравця.
Звертаючись до присутніх
громадський діяч, берегиня
УРК, поетеса Зоя Ружин,
сказала: «Дорогі брати-козаки
і посестри-берегині! Господь
Бог удостоїв нас сьогодні,
в День яблуневого Спаса

поповнилися лави УРК патрі‑
отами, в жилах яких пульсує
кров непереможного україн‑
ського народу, свідчить про
невмируще бажання українців
до волі й свободи. Упевнена,
що з ваших родин, з ваших
осель розквітне нова слава

C

M

Y K

9
країни від російсько-терорис‑
тичних загарбників.
На місці проведення заходу
реєстровці організували збір
коштів для потреб військо‑
вослужбовців, які зі зброєю
в руках, жертвуючи своїми
життями та здоров’ям, відсто‑
юють цілісність України на її
східному кордоні.
А потім в Будинку куль‑
тури відбулася офіційна
частина свята та великий
святковий концерт. Серед
поважних гостей на заході
були присутні почесний
козак Лисянського полку
УРК, лауреат Шевченківської
премії, письменник Василь
Шкляр, відомий український
кінорежисер Олег Бійма,
народний депутат України
Геннадій Кривошея, заступник
голови Богуславської райдер‑
жадміністрації Олександр
Новосвітній, директор това‑
риства «Богуславщина -ЕКО»
Геннадій Симон, заступник
директора Благодійного фонду
«Урожай громаді» Микола

Медвинська сотня УРК поповнюється гідними козаками й берегинями

України на весь світ у своїй
величі і красі».
У цей день козацький капе‑
лан УРК, священик УПЦ КП
отець Володимир святкував
своє сорокаріччя. Від імені
Українського Реєстрового
Козацтва його привітав гене‑
рал-майор УРК Олександр
Га в р и л ю к т а п о д а р у в а в
книги «Шляхами козацької
Лисянщини» та «За волю

Заслужену нагороду з рук отамана Бориса Марченка отримує
сотник Медвинської сотні УРК Петро Хоха

бути на цій святій україн‑
ській землі. І не випадково
ми сьогодні розгорнули тут
рушник національної єдності,
адже сьогодні вся Україна
єднається в Медвині, в праг‑
ненні до миру, любові, добра
і злагоди. І те, що сьогодні
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України!». Варто сказати, що
отець Володимир минулого
року побував в зоні прове‑
дення АТО з душпастирською
місією і в ці дні знову відбув
для молитовної підтримки
військовослужбовців ЗСУ, які
захищають східні рубежі нашої

Єфремцев, представники
Українського Реєстрового
Козацтва Борис Марченко,
Олександр Гаврилюк, берегині
УРК, поетеси Зоя Ружин і
Валентина Войцехівська.
Виступаючи перед перепо‑
вненим залом автор славноз‑
вісного «Чорного ворона»,
сказав: «Вітаю нащадків героїв
Медвинської республіки.
Сьогодні ми вшановуємо
героїв, бо жодна крапля крові
не була пролита ними даремно».
Василь Миколайович розпо‑
вів про свій зовсім новий
роман, героями якого стали
сучасні захисники Вітчизни
з батальйону «Азов»: «Скоро
День незалежності України
і ми маємо відзначати його
по-козацькому: хто з чаркою,
хто з квіткою, а хто з мечем
в руках. Однак хочу наголо‑
сити, що наші хлопці-козаки
йшли до бою з радістю. Для
них нищення окупанта було
найвищим виявом свого
душевного спротиву і радості
боротьби. Так і сьогодні ми
віримо в нашу перемогу і це
буде наша найбільша радість,
коли ми відсвяткуємо нарешті
день перемоги над комунофашистською Росією. Це буде
неодмінно».
А потім до товариства звер‑
нувся один із організаторів
свята, наказний отамана
Черкаського обласного
товариства УРК Олександр
Гаврилюк, який привітав
медвинців‑самостійників,

нагадавши їм про
візит до Медвина
в радянські часи
Щербицького, і
промовив: «Медвин
завжди був форпос‑
том української
незалежності.
Його історія — це
шлях у майбутнє.
Сьогодні трид‑
цять п’ять медвин‑
ців воюють в зоні
АТО. Лисянський
козацький полк
УРК також долу‑
чився до цієї справи:
зараз на передовій
перебувають семеро
наших козаків і
дві берегині, всі
інші долучилися
до волонтерської
роботи і допома‑
гають воїнам АТО
всим, чим можуть». Берегиня Лисянського козацького полку УРК
Н а й г і д н і ш и м Ольга Шіптенко з онучкою роблять свій внеж и т е л я м с е л а , сок у перемогу України над агресором
пам’ятний знак із надписом:
яких вшановували
в той день односельчани, пан «Кожен, хто прийде на це
Олександр подарував свою місце всім серцем поклонися
книгу «За волю України!». цій святій землі, яка просякла
Палко, щиро поетичним кров’ю закатованих муче‑
словом привітали медвин‑ ників». Саме на цьому місці
ців чарівні наші берегині- 13 жовтня 1920 року вісім
поетеси — пані Зоя Ружин десятків Медвинських юнаків,
і Валентина Войцехівська. як заручників, по-звірячому
Знаний бандурист-кобзар порубали, постріляли, закату‑
Тарас Силенко думою про вали більшовицькі головорізи
отамана Зеленого переніс кінної армії Будьонного.
Реєстровці вклонилися
слухачів у ті часи, коли їхні
діди-прадіди йшли на герць із своїм невинно убієнним
червоними окупантами через землякам, поклали на могилу
Медвин, Богуслав, Таращу квіти, помолилися за земляків,
які пішли в землю, назавжди
на Білу Церкву…
Багато на нашій козацькій залишившись молодими…
Навіть холодна джерельна
землі місць, де вона дихає
славою, гордістю, пам’ятає вода не може погасити в наших
перемоги і трагедії. Саме таким душах тієї палкої любові і щирої
сакральним місцем, ген там, шани до хлопців‑козаків, які
за медвинськими ланами тоді без оглядки віддавали свої
за височіла легендарна гора життя за свободу землі рідної
Тотоха. Саме на цю гору, ніби і боронять її тепер: оті трид‑
отримати ковток свіжого пові‑ цять двоє медвинців… А вже

До могили невинноубієнних медвинців покладають квіти вдячні
нащадки – дорослі й діти

тря чи поближче піднятися
до Бога (саме це місце вчені
вважають одним із наймогут‑
ніших енергетичних центрів
на планеті Земля, де енер‑
гія землі напряму зв’язана
з енергію космосу невиди‑
мим могутнім енергетичним
стовпом) піднялися реєстрові
козаки, щоб зарядитися пози‑
тивною енергією. А там, з гори
відкривається чудова панорама
медвинських садів і ланів…
Отримавши заряд енергії,
реєстрові козаки й берегині
переїхали через горбок, де
в долині, неподалік цілющого
степового джерела, височить
на могилі хрест… Біля нього

троє їх земляків приєдналися
до Божого воїнства, бо хто
помирає за свободу – потра‑
пляє на небо, а раби, як відомо,
в рай не потрапляють.
Козацький захід у Медвині —
це ще один яскравий приклад,
яким козаки Черкаського
обласного товариства УРК,
Лисянського полку УРК пока‑
зують як потрібно любити
свою землю, свій край і наочно
вчити цьому співгромадян.
Слава Україні!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Медвин-Кам’яний Брід-Київ
Фото автора

І хочеться бути дужим, і хочеться так любить,
Щоб навіть каміння байдуже
Захотіло ожити і жить!
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Більше двадцяти дітейучасників вишколу гостинно
прийняли та розмістили
на території тренувального
табору ГО «Товариство сприяння обороні Батьківщини»,
головою якого є Володимир
Ковальчук — він же керівник
навчального центру — людина
з багатим життєвим та військовим досвідом, справжній
патріот України.

стрільб із пневматичної зброї,
луків та арбалетів, метання
ножів і гранат, тактичної та
стройової підготовки, основ
самооборони, альпінізму та
подолання смуги перешкод.
Дітей ознайомили з основами парашутного спорту та з
авіаційною технікою, які організував інструктор-парашутист
Центрального авіаклубу ТСОУ
Володимир Шаров.

у військово‑патріотичній
справі. Так, навіть дівчатка
(а дехто із зав’язаними очима),
можуть розібрати та зібрати
автомат Калашникова, називаючи кожну його деталь
у правильній послідовності.
«Оскільки таборування
проходили діти з малозабезпечених сімей, які не мають
змоги десь відпочити чи оздоровитися, то організований і

України триває війна, відчули
себе патріотами, частинкою
великої країни, яка протистоїть сильному та небезпечному
окупантові. Вважаю, що ми,
реєстрові козаки, зробили
і робимо велику справу з
виховання молодого покоління в дусі духовності та
патріотизму», — вважає
натхненник і організатор
табору «Козацький гарт»,
полковник УРК Максим
Павленко.

юним таборувальникам
запам’ятався майстер-клас
зі свічкарства, практичні
заняття з метання ножа,
стрільби з лука тощо. Пан
Андрій із задоволенням
проводив бесіди на козацьку
та патріотичну тематику. Під
час однієї з них він презентував та подарував діткам книгу
«За волю України», автором
якої є козак Лисянського
полку ЧОКТ УРК, гене рал-майор УРК Олександр

Козацький гарт об’єднує патріотів
До Міжнародного дня захисту дітей

За ініаціативою отамана Вишгородського районного товариства УРК, полковника УРК Максима
Павленка, Благодійного фонду «Коло» та голови Вишгородської районної ради Ірини Побідаш з 11 по
18 серпня 2015 року під Києвом, на території тренувального табору ГО «Товариство сприяння обороні
Батьківщини» було проведено військово-патріотичний козацький вишкіл «Козацький гарт». До збору
коштів також долучилися наказний отаман Черкаського обласного товариства УРК, генерал-майор УРК
Олександр Гаврилюк, козаки Бориспільської козацької сотні Лисянського полку Черкаського обласного
товариства УРК на чолі з сотником, майором УРК Андрієм Вознюком, який взяв безпосередню участь
в організації та проведенні таборування дітей.

Таборувальники проживали
у військових наметах, вчилися
готувати смачну їжу на багатті,
облаштовували територію
табору, під пильним наглядом
досвідчених інструкторів ГО
«ТСОБ» чатували на нічній
варті, що сприяло дисципліні
в таборі, а також самоорганізації дітей.
Кожен день розпочинався з
ранкової фізичної зарядки та
урочистого підняття прапору
під звуки Державного Гімну,
який виконувався учасниками
дитячого хорового колективу
«Світанок» Катюжанського
сільського Будинку культури Вишгородського району
на чолі з художнім керівником, берегинею Українського
Реєстровго Козацтва, старшим
лейтенантом УРК Галиною
Глущенко. Під керівництвом
досвідчених інструкторів
проводилися заняття з вогневої
підготовки (робота з автоматом
Калашникова), практичних

Ділова розмова козацьких побратимів:генерал-лейтенант УРК
Василь Вовченко, полковники УРК Максим Павленко та Леонід
Поліщук і майор УРК Андрій Вознюк (зліва праворуч)

Щоденно в таборі проводилися лекційні бесіди з
патріотичного та правового
виховання, дітки розучували

Гаврилюк. В ній йдеться про
події національно-визвольної боротьби Українського
народу в 1917–1921 роках.

Максим Павленко і Андрій Вознюк проводять посвяту в лелі
Українського Реєстрового Козацтва

За словами керівника
п р о е к т у, п о л к о в н и к а
УРК Максима Павленка,
дітки за сім днів вишколу
д о с я г л и з н а ч н и х ус п і х і в

проведений нами вишкіл став
їм не лише цікавим проведенням часу, але й пізнавальним,
оздоровчим заходом. Тут
вони, в час коли на Сході

Голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш, майор УРК
Андрій Вознюк і комендант табору Валерій Застріжний під час урочистого закриття табору «Козацький гарт»

Учасники таборування надовго запам’ятають корисні уроки «Козацького гарту»

козацькі пісні, переглядали
художні та документальні
фільми на козацьку тематику.
Для захисників Вітчизни, які
перебувають в зоні провед е н н я АТО , х л о п ч и к и й
дівчатка малювали малюнки
та писали побажання, які вже
найближчим часом будуть
передані нашим воїнам
на передову.
Сотник Бориспільської
сотні Лисянського козацького полку Черкаського
обласного товариства УРК,
майор УРК Андрій Вознюк
проводив цікаві й корисні
майстер-класи. Зокрема,

«Природно, що від хлопчиків очікуєш кращих
результатів, скажімо, більшої
тяги до козацької, військової справи, ніж від дівчаток.
Проте в нашому випадку
майже у всіх військово‑спортивних дисциплінах перемогли
дівчатка, — розповідає майор
УРК Андрій Вознюк. —
У змаганнях із волейболу
перемогла команда дівчаток.
Так само вони були влучнішими за хлопців в кульовій
стрільбі та метанні ножів.
Хоча всім вправи пояснював
однаково, однак джури поступилися лелям…».

Воскресайте, камінні душі, розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали про вас грядущі:
– Їх на землі не було...
В. Симоненко
натхненням сприйняли цю
пропозицію і в передостанній день перебування
в таборі, у присутності
батьків та почесних гостей,
відбулася церемонія посвяти
діток в джури та лелі
Українського Реєстрового
Козацтва.
У цей день до навчального центру завітали
голова Вишгородської
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цей день і ніколи не забувайте, що ви нащадки
великого козацького роду».
Керівник козацького
дитячого табору, полковник УРК Максим Павленко
подякував усім причетним
до організації й проведення
таборування та від імені
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» вручив козацькі
грамоти голові ГО «ТСОБ»

Керівник дитячого козацького вишколу, полковник УРК Максим
Павленко з вихованцями табору

Найменшим діткам організатори подарували поїздку
до ігрового дитячого центру,
де малюки брали участь
у різноманітних атракціонах. Там вони також мали

нально-визвольної боротьби
українського народу проти
червоної навали.
З великою цікавістю дітки
слухали лекцію учасників
військово‑патріотичного

Сотник Бориспільської сотні Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК,
майор УРК Андрій Вознюк проводить практичні заняття зі стрільби з лука

районної ради Ірина
Побідаш, заступник голови
Адміністрації Гетьмана УРК
в Центральному регіоні
Ук р а ї н и , г е н е р а л - л е й т е нант УРК Василь Вовченко,
головний редактор газети
«Україна козацька» Антін
Бобир, підполковник УРК
Леонід Поліщук. На урочисту

Володимиру Ковальчуку,
голові Вишгородської районної ради Ірині Побідаш та
коменданту табору Валерію
Застріжному.
Пані Ірина Побідаш подякувала за небайдужість
та справжню батьківську
опіку військовим і козакамреєстровцям, наголосивши,

Виступає дитячий самодіяльний колектив «Козацький гарт» під
керівництвом берегині УРК, старшого лейтенанта УРК Галини Глущенко

можливість поспілкуватися
з аніматорами, випробувати
свої можливості в цьому
мистецтві, власноруч приготувати смачну піцу тощо.
Родзинкою вишколу
стала велика ватра, на яку
завітав кобзар-бандурист, Заслужений атрист

клубу «Переплуття» дитячооздоровчого екологічного
центру Оболонського району
Києва про козацьку зброю,
одяг та побут, на завершення
якої козаки Олексій Шелест
«Аян» та Вадим Рубцов
влаштували показовий
шабельний бій.

Заняття з козачатами з парашутного спорту проводять досвідчені
інструктори

Майстер-клас зі свічкарства, проведений майором УРК Андрієм
Вознюком, захопив і хлопчиків і дівчаток

Ук р а ї н и Та р а с С и л е н к о .
Під чарівні звуки старосвітської бандури, всі присутні
поринули у козацьку минувщину. Народні та козацькі
думи доповнювалися цікавими розповідями, байками
та переказами з сивої
давнини: від часів КиївськоЇ
Русі-України до часів націо-

А коли вже діти отримали певні теоретичні
знання та практичні навички, реєстрові козаки,
які весь час опікувалися
таборувальниками, запропонували їм вступити до лав
Українського Реєстрового
Козацтва. Хлопчики й
дівчатка, всі як один, з

посвяту дітки запросили і
своїх наставників‑інструкторів, керівника табору
Володимира Ковальчука та
коменданта табору Валерія
Застріжного.
Посвяту проводили заступник головного отамана
Київського обласного товариства УРК, полковник
УРК Максим Павленко та
сотник Бориспільської сотні
Лисянського полку ЧОКТ
УРК, майор УРК Андрій
Вознюк. Діти перед своїми
товаришами присягнули
на вірність Україні.
Вітаючи дітей зі вступом
до лав реєстрового козацтва, Андрій Вознюк сказав:
«Вступ до козацтва — це
ще один важливий крок
у вашому житті. Упевнений,
що ви ніколи не забудете ні
цей табір, ні слова присяги.
А коли буде важко, згадайте

що дні перебування діток
в справжньому таборі підготовки військових, набуті
ними ази дисципліни та
практичні навички, стануть
у пригоді в їхньому подальшому житті, а подібні життєві
віхи назавжди закарбуються
в їхній пам’яті.
Маленьких джур і лель
привітав заступник голови
Адміністрації Гетьмана УРК
в Центральному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Василь Вовченко. Він
розповів присутнім про
важливу роль, яку нині виконують українські реєстровці,
прикладаючи багато зусиль
для виховання молоді в дусі
духовності й патріотизму.
«Реєстровці брали активну
участь в подіях на Майдані,
а нині багато козаків захищають цілісність держави
зі зброєю в руках у зоні

проведення АТО. Серед них
є справжні герої, відзначені високими державними
нагородами. Тож козаки,
як в давні часи, так і тепер,
виконують свою історичну місію — захищають
Батьківщину від ворогів. І
всі, хто зараз тут присутні,
є до цього причетні, бо
причетні до козацтва! Слава
Україні! Слава Українському
Реєстровому Козацтву!», —
наголосив Василь Вовченко.
А потім джури та лелі
влаштували своїм наставникам та гостям концерт,
показавши свій мистецький вишкіл. На загал вони
представили українські
патріотичні та народні
пісні, декламували вірші.
Запам’яталися сольні
номери у виконанні Каті
Кухаренко, Івана Моринця,
Ані Слюсаренко, Софійки
Ку ц е н к о . Ус і х п р и с у т н і х
вразила пісня «Повертайся
живим!» у виконанні Марини
Павленко, яку дівчина
присвятила захисникам
Вітчизни, що нині перебувають в зоні проведення АТО.
Найбільш активні діти
С о ф і я Ку ц е н к о , М а р и н а
Павленко, Настя Вдовиченко,
Аня Слюсаренко, Катя
Кухаренко, Андрій Сторчак,
Михайло Стацевич були
нагороджені пам’ятними
подарунками від Українського
Реєстрового Козацтва.
Закінчився концерт виконанням Державного Гімну
України та вигуками Слава
Україні! Героям слава!
А на завершення насиченого цікавими моментами
дня, організували волейбольний матч, у якому взяли
участь вихованці табору
«Козацький гарт» та гості.
Разом із дітками в командах
грали голова Вишгородської
районної ради Ірина Побідаш,
головний редактор газети
«Україна козацька» Антін
Бобир, сотник Бориспільської
сотні Лисянського полку
ЧОКТ УРК Андрій Вознюк,
батьки дітей. Переможених
у спортивному протистоянні
не було, гравці обох команд
отримали від гри насолоду
та купу позитивних емоцій,
за що щиро дякували одне
одному.
Реєстрові козаки, організатори проведення
вишколу від себе особисто
та від дітей Вишгородщини,
які взяли участь у таборуванні, висловлюють окрему
подяку командиру, коменданту табору та всьому
інструкторському складу
ГО «Товариство сприяння
обороні Батьківщини», всім
небайдужим людям, завдяки
яким стало можливим
проведення військово‑патріотичного козацького
вишколу «Козацький гарт».
Сподіваємося, що подібні
таборування стануть систематичними із залученням
до патріотичного виховання
якомога більшої кількості
дітей!
Слава Україні!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Київська область
Фото Антона Бобиря
та Максима Павленка
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Так хочеться пожити хоч годинку,
коли моя розів’ється біда.

«Великий поет був великою Людиною»
До 30-ї річниці з дня загибелі Василя Стуса

Поет, художник, політик, військовий є перш за все людиною. Яким був Стус?
Віра Вовк: Профіль Василя Стуса нагадував мені Данте в лавровому вінку, що його Рафаель увінчав на стіні Сікстинської каплиці.
Він також мав таку габсбурзьку нижню губу, що надавала його обличчю виразу впертості. Впертий він і був, говорив протяжливо
і поважно. Не пригадую собі, щоб він коли засміявся. Часом тільки усміхався вдумливо…
Василь Стус, з витонченими манерами, підсував нам крісло й не наважувався сідати, доки всі дами не примістилися.
— Стус — не селянський син! — патетично вигукувала пані Орися. — Він, певно, нешлюбний син якогось князя!
Ми щиро сміялися з такої дивовижі, яка напевне не сподобалась би Василеві».
Атена Пашко: «Ми бачилися всього двічі …Перший раз, коли я у червні 1975 року приїхала в Барашево, що у Мордовії,
на коротке побачення з Вячеславом (Чорноволом — Л. О.). Василь побачив мене в щілину огорожі (знав про побачення і упізнав
за фотографією). Я стояла в коридорчику, змучена, схвильована, коли раптом на якусь хвилину відчинилися двері в зону, бо
хтось туди заходив з наглядачів, — і я побачила чорнявого засмаглого чоловіка, обличчя якого сяяло усмішкою, а в очах ясніло
стільки тепла і ніжності, що метнулась до нього, а він простягнув мені букетик чорнобривців з кількома бадилинками полину…
Квіти ці, оті чорнобривці, вирощені на мордовській землі, у таборі, я потім засушила. Довгі роки вони лежали на моєму столі
серед Василевих віршів…

Фото: Василь Стус

В д р у г е з ус т р і л и с я в К и є в і ,
на Чорнобильській вулиці, під час
його короткого перебування там,
напровесні 1980‑го. Важкий то був
час, і Василь всього себе віддав мені
на допомогу. Я зрозуміла, що для себе
він взагалі не існував. Великий поет був
великою Людиною».
Під час поховання Алли Горської
7 грудня 1970 року багато хто з
присутніх відчув, що пішла з життя
незвичайна людина. У могилу кидали
калину і вона, наче кров, проступала
крізь грудки підмерзлої землі. Василь
промовив:
Сьогодні — ти. А завтра — я,
і пустить нас Господь до пекла,
де нам на вічний біль — утекла,
в смерть перелякана земля.
І тільки горстка нас. Щопта
для молитов і сподівання,
усім нам смерть судилася зарання,
бо пізня суджена мета.
Цей вірш пізніше ліг в основу іншого:
Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України.
А ти шукай — червону тінь калини,
На чорних водах — тінь її шукай,
де горстка нас. Малесенька щопта
лише для молитов і сподівання.
Усім нам смерть судилася зарання,
бо калинова кров — така ж крута,
вона така ж терпка,
як в наших жилах.
У сивій завірюсі голосінь
ці грона болю, що падуть в глибінь,
безсмертною бідою окошились.
Майже кожен рядок вірша « Ярій,
душе» знайшов образотворче втілення.
У грудні того ж 1970 року студентка
3‑го курсу Художнього інституту Аліса
Забой створила скульптуру — «Пієтта
ХХ ст. На смерть Алли Горської».
Сюрреалістична, гротескна фігура
сидячої жінки. Біль рве її нутро, груди
і горло — «Ярій, душе. Ярій, а не ридай.
У білій стужі сонце України».
Чоловік Алли Горської — Віктор
Зарецький відмовився прощатися
з Аллою, назавжди зберігаючи
в пам’яті живий і сповнений сил
образ дружини. Художник шукав ту
«тінь калини» усе подальше життя.
І лише перед смертю знайшов, і
не тінь, а пружне молоде дерево.
Він написав алегоричний портрет
Горської в образі калини у картині
«А ми ж тую калину та й підіймемо».

Пам’ятаєте — «ці грона болю, що
падуть в глибінь»?
Вірш Василя Стуса «Заходить чорне
сонце дня» і картина Опанаса Заливахи
«Пам’яті Аллі Горській» також перегукуються, але, думаю, що у цьому
випадку митцями керували однакові
почуття і висловили вони їх кожний
своїми засобами незалежно один від
одного.
Ще не один вірш, присвячений
Василем Стусом Аллі Горській, знайшов образотворче втілення у картинах
Віктора Зарецького. А може, як і
у випадку з Опанасом Заливахою,
давала знати спорідненість душ.

для нього щастя. Спливло немало часу,
і Зарецький змалював Стуса орачем.
Картина «Орач» (Пам’яті Василя
Стуса) сповнена семантикою часу й
поетичними символами. Поет оре
цілину — то не тільки квітуче поле, а й
чорна занедбана пустка, яка візуально
й емоційно обертається у картині мало
не проваллям, а символічно — смертю.
Птах долі, у якого хвіст справжньої
жар-птиці, має золоту, але посивілу
голову й веде, замруживши очі, свого
поета-плугатаря у безмежний простір,
у ніч, у небуття. Досить умовно, але
реалістично змальовані фігури Стуса
і його змореного коня. На тлі декора-

Віктор Зарецький «Вознесіння»

Стусове «Самого спогаду на дні,
як зірка у криниці, Вона з’являється
мені — і світить, і святиться»
прочитується у творі Віктора
Зарецького «Світлий спогад».
Вознесіння душі Алли Горської,
змальоване Стусом у вірші
«Бентежністю вивищена до неба»,
бачимо і в картинах Віктора Зарецького
«Вознесіння» («Душа піднімається
на небо») та «Метафоричне видіння».
В останній картині у «вертикальному
склепі» «немов левиця, вивищена
бентежністю» йде Алла. Довкола
голови горить червоно-кривавий
німб, з її рук падають грона калини.
«Хто б зміг пройти межи двома
смертями і лишитись живішим
від живих?» — запитують Поет і
Художник.
Вони були добре знайомі. Колись,
у бесіді з Віктором Зарецьким, Василь
Стус признався, що якби міг обирати
долю, якби наважився все кинути й
робити що заманеться, то працював
би на землі — орав, бо то найбільше

тивного буяння трав життя і чорного
провалля смерті вони виглядають
прибульцями з іншого виміру. Отак
художник дивним чином зосередив і
відбив долю поета.
Іноді чути здивоване відкриття того,
що наші сучасники, ба, навіть, діти
розуміють Стуса. Додам: ще й пишуть
музику до його творів. Принаймні,
в моїй фонотеці є 15 оспіваних поезій
Василя Стуса.
Як могло статися, що серед такого
жорстокого режиму, який з корінням
вирвав усе національне, могла народитися така постать, як Василь
Стус? Таке саме питання можна
поставити і до інших мислителів і
поетів — шістдесятників. Як воно
могло статися? Адже всі вони були
випусками того режиму, багато з них
належало до КПУ і вірило в комунізм.
Одначе існує якась відвічна засада
в людській природі, що навіть
у найжахливіших обставинах випадково родяться і дозрівають незвичайні
особистості високої духовної сили

з опором до всього ницого. Земля
прадідівська з усіма своїми прикметами відроджується в них і вони
вмирають — як зерно, щоб дати життя
новому колоссю. Таким був Василь
Стус».

РАЗОМ ЗА ГРАТАМИ
Писати спогади про Василя Стуса
мені важче, ніж тим, хто бачив його
декілька разів і зберіг у пам’яті кожну
зустріч. Адже я з ним був разом
роками. Ось не можу навіть згадати,
де я познайомився з Василем — чи
то в Галини Возної, чи у Світличних?
Було це в 1963 році. Тоді я повернувся до Києва зі Львова і поселився
у Вишгороді. У Києві швидко зійшовся
з шістдесятниками.
…Коли треба було зробити рішучий
крок — то Василь не вагався. Ось
тільки один приклад.
Рання весна 1965 року. Нас уже
тиснули зусібіч. Літературні вечори
забороняли. Але вечір на Київському
заводі верстатів‑автоматів таки ж
відбувся. Людей прийшло багато,
не тільки заводчан. Та на Будинку
культури — великий замок. Вечір —
заборонено. І тоді Василь пропонує:
«Ходімо до парку, не дають нам
тут — підемо на свіже повітря…»
У березневому надвечір’ї зазвучали
вірші. Прибігло начальство заводу.
Голова профкому Глазирін видав
репліку: «Что они там говорят?
Переведите мне по-человечески,
я этого бандеровского языка не понимаю». Треба було бачити Стуса в цю
мить! Ледь стримуючись, він правив
своєї…
Або — 4 вересня 1965 року. Щойно
прокотилася хвиля політичних
арештів. Уже за ґратами — Іван
С в і т л и ч н и й , б р а т и Го р и н і ,
Олександр Мартиненко, Ярослав
Геврич, Євгенія Кузнєцова. Хапали
людей у Києві, Львові, ІваноФранківську, Луцьку, Тернополі.
Що робити? Як протестувати?
Домовляємося з Іваном Дзюбою
скористатися прем’єрою фільму
Параджанова «Тіні забутих предків».
На сцені Дзюба скаже про арешти,
а я підтримаю його з зали… Ось бере
слово Іван Дзюба й несподівано
каже про арешти, називаючи імена
тих, кого кинуто за ґрати. І раптом
з переднього ряду вихоплюється
Стус і кричить до зали: «Потрібно
протестувати всім! Сьогодні
беруть українців, завтра візьмуться
за євреїв, післязавтра — за росіян!».
Ще один спогад з того ж 1965 року.
У газеті «Молода гвардія», де я тоді
працював, відбувся поетичний
конкурс. Переміг на ньому Василь
Стус зі своїми поезіями «Тонкостанна

Хай прийдуть в гості Леся Українка,
Франко, Шевченко і Сковорода
В. Стус
тополе», «Я тебе збираю по людях,
розкидану», «Сто років, як сконала
Січ». При цьому премію лауреату було
призначено мізерну, майже символічну.
Через кілька тижнів мене було
звільнено з роботи — як згодом стало
зрозуміло, за публікацію поезій Драча
та Стуса…
Вибігши в обідню перерву з роботи,
Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Рита
Довгань, Василь Стус і я, а щоразу
й хтось інший, збиралися в тому
чи іншому кафе (місця міняли для
«конспірації», щоб нас менше слухали)
й обговорювали останні новини
про ув’язнених, планували якісь
дії на захист. Арешти не приголомшили нас тоді, а навіть активізували.
Саме тоді Дзюба прочитав нам фрагменти з праці «Інтернаціоналізм чи
русифікації!?», фактичні дані для
якої ми йому допомагали збирати;
я розпочав роботу над «Лихо з розуму»,
а Василь під час одного з таких обідів
буквально приголомшив нас віршем

Я відчував: цій людині довірити
можна — ніколи не видасть і випадково
не проговориться. Інший висновок:
Василь — не організатор у звичайному розумінні цього слова, але є
лідером духовним, лідером найвищих морально-етичних принципів.
Саме так він почав висвітлюватися
для мене тоді, навіть на тлі відоміших
за нього на той час шістдесятників.
Поет за покликанням і Божою ласкою,
філософ і естет за складом розуму,
він разом з тим мав гостре політичне
чуття, на диво швидко схоплював
конкретну ідею й був безпомильним
в оцінках.
З цього приводу хочу згадати зустріч
у тодішній його хаті на Львівській
вулиці восени 1971 року, знаменну
хоча б тим, що потім вона фігурувала
в кількох «кримінальних справах»
осіб, заарештованих на початку
1972 року. Наступ реакції, особливо
погром інтелігенції за колективний «Лист 150‑ти» на захист прав
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на три політичні табори карцерні
приміщення, він сміливо, мало
не розштовхуючи наглядачів, які
вели мене у відгороджений плотом
карцерний закуток табору, проривався
до мене, щоб мовити кілька слів чи
бодай потиснути руку. Було й так, що
наступного дня я чув голос Василя
в сусідній камері карцеру, а потім
ми зустрічалися на півгодинній
прогулянці в дворику, обнесеному
дротяною сіткою не тільки з богів,
але й зверху, від неба. …Наприкінці
1976 року в політтаборах Мордовії
з участю Василя Стуса починалася боротьба за Статус політв’язня
в СРСР. Урахувавши всі пропозиції,
я уклав такий Статус, надіслав його
за трьома підписами (відомого
вірменського політичного діяча
Паруйра Айрік’яна, російського
націоналіста Володимира Осипова
та своїм) до Президії Верховної Ради
СРСР і з 10 грудня 1976 року сам перейшов на такий Статус: відмовився від

Віктор Зарецький. Орач. 1990 р , полотно, темпера, 110х80

«Не можу я без посмішки Івана»,
останні рядки якого я мимоволі повторював щодня:
Тоді прости-прощай, проклятий
краю,
Вітчизно боягузів і убивць.
Пригадую Василя під час судових процесів початку 1968 року. …
Василь дивився на тих офіцерів, які
виштовхували нас з коридору суду, з
таким презирством, що ті мимоволі
відступали і їжилися під його поглядом. Цей погляд глибокого презирства
не могли пробачити йому наші кати й
пізніше, у концтаборі.
У Василя було дуже характерне
обличчя — коли він розмовляв з
друзями, воно сяяло добротою й
ставало надзвичайно гарним. Коли ж
говорив із ворогом чи ницою людиною,
очі ставали колючими, уперед виходило підборіддя, опускалися куточки
губів — вираз людини, що бридиться
ропухою. Він міг не сказати ні слова,
але одного такого погляду вистачало,
щоб тюремщики відправляли його
до карцеру «за оскорбление начальства», придумуючи «докази» провини.
…Згадую останню зустріч з Василем
на волі. Січень 1972 року. Василь
приїхав до Львова…
Я тоді підпільно видавав
«Український вісник». Василь був
один з не багатьох, хто знав про це.

людини навесні 1968 року, під час
моєї першої «відсидки», певною
мірою змінив психологічний клімат
серед київської інтелігенції, ба навіть
серед її найбільших авторитетів.
Прозвучали заклики згортати самвидав, не акцентувати на національних
вимогах, «берегти людей», «зайнятися
перекладами» і т. ін., бо, мовляв, треба
перечекати наступ реакції.
Я принципово не погоджувався з
таким підходом до ситуації. Розпочав
в и д а н н я п і д п і л ь н о г о ж у р н а л у,
організовував різні протести і… раптом
відчув холодок з боку деяких своїх
київських однодумців.
Тому я приїхав до Києва для
з’ясування стосунків. Зібралися
у Василя дома вузьким колом. Гріх
признатися, але Василя тоді я брав
більше за господаря хати й не думав
знайти в ньому, здавалося б, далекому від щоденних політичних реалій
поетові, свого повного однодумця…
«Сидіти» нам обом довелося
в Мордовії, але спочатку в різних таборах. Знаходили будь-яку нагоду (через
тюремну лікарню, через етапників)
передати один одному звістку, домовитися про спільну політичну голодівку
чи іншу акцію протесту.
Коли мене привозили відбувати
кару в концтабір «Лєсной», де був
тоді Василь Стус і де були єдині

примусової безплатної праці, виконання принизливих приписів режиму
тощо. Розплата не забарилася: мене
повезли в «Лєсной», у табірну тюрму,
де тримали в суворій ізоляції. Але
в’язні мають свої способи зв’язку —
і вже наступного дня я дізнався,
що Василь Стус, якому залишався
місяць до відправки на заслання,
не вийшов на роботу й заявив про
п е р е х і д н а С т а т ус п о л і т в ’ я з н я .
На цей раз розрахунок не вдався:
до штрафного ізолятора, де могли
ми зустрітися, Василя не посадили.
Його трохи раніше відправили важким
двомісячним етапом на «чудную
планету» — Колиму.
Але найбільше моїх табірних
спогадів про Василя зв’язано
з 1975 роком, коли нам півроку
випало бути в одній зоні в Мордовії,
барашевській (ЖХ 385–3-5),
і коли наші ліжка стояли майже
поруч у довгому бараці. Так само
поблизу в цеху стояли електричні
машинки, на яких ми шили захисні
рукавиці, а в табірній «сім’ї» —
специфічному об’єднанні кількох
в’язнів для спільного виживання, де
порівну ділиться все — від кусня хліба
до шкарпеток, — зібрався справді
інтернаціональний колектив з двох
українців (Василь і я), двох вірмен
(Паруйр Айрік’ян і Азат Аршак’ян)

і старенького грузина дворянського
роду (Васо Елізбаришвілі). Це був
відносно спокійний відтинок мого
(мабуть, і Василевого) невільництва.
Може, тиск на нас трохи зменшили перед підписанням улітку
того року Гельсінського заключного
акта, підписаного, аби не дражнити
громадську думку. У всякому разі,
поменшало «відряджень» у карцер
і голодівок протесту, Василеві й
мені нарешті надали побачення з
рідними. На диво стриманою була
й реакція на наші гострі політичні
заяви, наприклад, про зречення
радянського громадянства на користь
символічного українського і т. ін. …Це
була єдина табірна зона, не розгороджена на житлову і промислову, а отже,
не було щоденних чотириразових
переганянь з однієї в другу з принизливими обшуками й перекличкою.
Виконавши робочу норму, можна
було взяти книжку чи ручку. Це було
немалою перевагою барашевської
зони, чим ми й користувалися. Саме
тут Василь написав значну частину
своїх, може, найбільш відшліфованих
віршів.
Підписання Брежнєвим Заключного
акта Гельсінської наради ми зустріли
голодівкою протесту, бо розуміли це
підписання як глум передусім над
нами, в’язнями сумління.
А невдовзі з Василем сталося нещастя. Він хворів виразкою шлунка,
яка в умовах табірного харчування
дуже йому дошкуляла. Іноді Стуса
переводили в міжтабірну лікарню,
там же, в «барашевці». Але це важко
назвати лікуванням. Табірна медицина
швидше калічила, ніж лікувала. Цього
разу, приблизно на початку серпня
1975 року, Василя, який почувався
дуже зле, раптом поспішно викинули з лікарні на зону з діагнозом
«стійка ремісія», що означає затухання
хвороби. Річ у тім, що до лікарні
мали привезти в’язня з іншої зони,
зустріч якого зі Стусом, на думку
оперативників, була зовсім небажаною. Через той брехливий діагноз
Василеві ще й дієту відмінили.
…Щойно оголосили відбій, я вже
задрімав, раптом чую, як Василь рвучко
звівся з ліжка і з хрипом звалився
на підлогу. Ввімкнули світло — Василь
без видимих ознак життя лежить
блідий як смерть в калюжі власної
крови… Кров стікає з уст. Ми кинулися
на вахту. Переляканий солдат на вишці,
запідозривши табірний бунт, виставив
назустріч автомат. Табірний лікар,
будучи напідпитку, з’явився ледве
за годину.
У лікарні Василь отямився тільки
через добу, а наступного місяця повернувся до табору блідий, знеможений.
Разом були недовго: восени того ж,
1975 року Василя відправили в лікарню
МВС у Ленінграді для оперування,
а звідти він повернувся вже до іншого
табору. Зустрілися ми знову в карцері
«Лєсного». На початку 1977 року
Василя відправили на заслання
до Магаданської області, а ще через
рік мене — до Якутії. Перебуваючи
в засланні, ми жваво листувалися,
навіть удалося поговорити по телефону. Але зустрітися, на жаль, уже
не довелося.
У 1980 році почався новий тур
нашої тюремної одіссеї — кого брали
за другим разом, кого за третім чи
й за четвертим. Мене забрали із
заслання у квітні, Василя з Києва —
у травні. Тільки вряди-годи доходила
про нього звістка: живий, пише,
бореться… Найстрашніша прийшла
через кілька місяців після мого повернення на Україну, така, що в неї годі
було повірити…
Вячеслав ЧОРНОВІЛ,
Герой України,
диссидент,
громадський і політичний діяч

Достигає жито, соняшник цвіте.
Кобзарює літо, літо золоте.

№ 11-12 (249-250) липень-серпень 2015 р.

14
Котигорошко

ДИТЯЧА САМОРОБНА ІГРАШКА
Етнографія дитинства є
своєрідним показником стану
етносу. В цьому сенсі цілком
позитивною є тенденція останніх
років, коли на українську
традиційну іграшку звернули
увагу як на культурне явище.
Нарешті до українства приходить усвідомлення того, що
в національній культурі немає
нічого другорядного, особливо
якщо йдеться про дитинство — найважливіший етап
освоєння навколишнього середовища для кожної людини. Чи
не найважливішу роль у цьому
процесі, поруч із мовою та фольклором, виконує іграшка.

самій зрозуміти і зробити,
розвиває її спостережливість,
кмітливість і майстерність.
Крім того, це потужний носій
інформації про фізичні закони
світу.
Пригадуючи хлоп’ячі
саморобні іграшки свого
дитинства, я ставив собі
за мету надати фактичний
матеріал, яким при нагоді
зможуть скористатися етнографи та мистецтвознавці.
Я народився під час Другої
Світової війни у грецькому
селі Гранітне на Донеччині.
Моє свідоме дитинство
припало на перше повоєнне

були переважно греки, а також
вірмени, грузини та молдавани.
Пізніше, у ХІХ ст. виникли ще
колонії німців‑протестантів та
українські села.
Якщо розглядати Донеччину
з точки зору особливостей
культуротворчих чинників,
то, в першу чергу, слід зазначити багатоетнічний склад
населення. Саме завдяки
співіснуванню на цій території
багатьох етносів, виникла
своєрідна суміш різних культурних традицій. Крім того,
не такі вже далекі предки
тих, хто зараз вважає себе
корінними донеччанами,

Безперечно, в цьому є
певний мінус, оскільки тут
не були розповсюджені
традиційні для території всієї
України глиняні та дерев’яні
іграшки. Проте, приведені
нижче саморобні іграшки,
як показують опитування,
були розповсюджені на всій
території країни.
І третім фактором, важливим
для формування іграшкової
культури, є степовий ландшафт, що передбачає освоєння
широкого простору, забіги
на довгі відстані, вміння
влучати в ціль на значній
відстані тощо.

довжиною 7–10 см, у яку
треба дмухати. Якщо
не пищить, треба зубами
обережно пом’якшити один
кінець трубки. Такий же
свищик можна робити зі
стрілки зеленої цибулі.
Дудка з листя гарбуза. (Мал.
4). Від черешка гарбузячого
листа обережно відрізається
лист. На цьому ж місці уздовж
черешка робиться надріз
2–3 см. Якщо дмухати, повинен виходити риплячий звук.
Дудка з очерету. (Мал. 26).
З очеретини вирізається
коліно, закрите з одного кінця.
З цього ж кінця обережно

У сучасному світі, переповненому фабричними речами,
особливої цінності набувають
речі, зроблені руками. В цьому
сенсі дитяча саморобна
іграшка взагалі стає явищем
унікальним. До недавнього
часу можна було б сказати, що
дитячі саморобні іграшки —
це вічні іграшки, оскільки
вони в різних модифікаціях
зустрічалися в різні часи
в різних народів. Саморобна
іграшка має величезний
пізнавальний потенціал:
даючи дитині можливість

десятиліття, коли окрім
саморобної, ніякої іншої
іграшки й не було. Принаймні
в сільському середовищі. Село
Гранітне (колишня Карань)
Те л ь м а н і в с ь к о г о р а й о н у
Донецької області розташоване на річці Кальміус,
у приазовських степах. З
давніх часів і майже до ХVІІІ
ст. ці землі були диким полем,
по якому ходили лише кочові
племена. В кінці ХVІІІ ст.
за наказом Катерини ІІ ці землі
були заселені православними
переселенцями з Криму. Це

були людьми рішучими й
активними. Вони потрапили
до цього молодого промислового регіону, відірвавшись
від коренів у пошуках краю
с в о є ї м р і ї . То м у ц і л к о м
закономірним є те, що переважна більшість іграшок та
ігор не мають прив’язаності
до українських традицій
календарної обрядовості.
Другий фактор, який слід
зазначити, це географічна
віддаленість Донецького краю
від усіх центрів традиційних
народних промислів.

Не претендуючи на наукову
класифікацію, пропоную
розглянути саморобні іграшки
за функціональними групами.

зішкрябується стінка трубки
на 0,5–2 см. Потім кінчиком
гострого ножа вирізається
язичок і трішки відхиляється
від стінки. Цей язичок,
вібруючи під струменем
повітря, утворює звук.
Скрипка з очерету. (Мал. 7).
З очеретини вирізається два
коліна, закриті з обох кінців.
Уздовж усієї трубки робиться
два паралельних надрізи так,
щоб утворилася неширока
смужка. По краях смужки
встромляються тоненькі
коротенькі палички, щоб

ШУМОВІ ТА ЗВУКОВІ
ІГРАШКИ
1. Свищики та пищики
можна робити з безлічі рослинних матеріалів: зеленої цибулі,
стручків та листя акації, молодої
гілки верби, липи чи клена,
очерету, кісточок плодів тощо.
Пищик з кульбабки. Від
стеблини квітки кульбабки відрізається трубочка

Всі пісні у нього на веселий лад,
бо у літа того тисячі принад
Н. Поклад
вона піднялася над трубкою.
Те ж саме робиться з другим
коліном. При терті смужок
одна об одну утворюється
тоненький скриплячий звук.
Таким чином, двома очеретинками можна імітувати гру
на скрипці.
Свищик з гілки дерева. (Мал.
8). Робиться навесні з молодого
пагону верби, липи чи клена.
Вирізається шматок гілки
діаметром 1–1,5 см і довжиною
10–15 см. На 1–1,5 см від краю
робиться виріз — це вихідний
отвір, який буде утворювати
звук. На відстані 3–4 см від
отвору робиться круговий
надріз кори. Постукуючи
ножем по корі, обережно
стягується кільце кори з гілки.
Потім на місці, з якого знята
кора, починаючи від вихідного
отвору і не доходячи до кінця
зрізу кори, зрізається шар
дерева на глибину ½ товщини
гілки. Також трішки зрізається
дерево до входу, щоб утворився
канал, яким буде вдуватися
повітря. Кора обережно
одягається на місце. Такий
свищик працює доти, доки
не висохне кора.
Свищик з абрикосової
кісточки. (Мал. 3). Кругліший
край кісточки абрикоса
стирається на рівному камені
до утворення отвору. Через
цей отвір виймається зерно.
Якщо прикласти до губів,
паралельно підборіддю і дути,
утворюється високий голосний звук.
Свищик з волоського горіха.
(Мал. 2). Береться цілий
волоський горіх, на одному з
боків посередині ножем або
свердлом робиться отвір, через
який виймається ядро горіха.
Прикласти до губ і знайти
положення, при якому буде
утворюватися свист.
Фуркало. (Мал. 9). Пласка
дощечка (0,5х5х30 см)
прив’язується до крученої
мотузки довжиною 1 м. Другий
кінець мотузки прив’язується
до короткої палички, за яку
зручно триматися. При
розкручуванні дощечка
починає обертатися навколо
своєї осі, утворюючи звук
гудіння ґедзя.
Фуркалка-»гармошка».
(Мал. 5). Потрібна міцна
нитка довжиною з 1 м і ґудзик
діаметром 3–5 см. Обидва
кінці нитки просилюються
в дві дірочки ґудзика і
зав’язуються. Утворюється
довга петля з ґудзиком
посередині. Якщо обидва
краї петлі взяти зігнутими
вказівними пальцями, накрутити навколо своєї осі, а потім
розтягувати, утвориться
фуркаючий звук.
Фуркалка-вертлюжок
із жерстянки. (Мал. 1).
Металева або пластикова
пластина, приблизно 3х3 см,
затискається між великим
та вказівним пальцями
за куточки, по діагоналі.
Якщо дмухати на одну половинку пластини, вона починає
швидко розкручуватися, утворюючи звук.
Дрикавка. (Мал. 6). До половинки шкаралупи волоського
горіха щільно прив’язується
міцна нитка, скручена вдвоє.
У нитку встромляється
паличка. Якщо паличку
відгинати та відпускати,
утворюється звук.
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Дудка-пукалка з паперу.
(Мал. 10). Аркуш паперу
15–20 см довжиною скочується на олівці в трубочку. Під
час скочування на одному з
кінців трубочки вставляється
(або приклеюється) клапан
того ж діаметру, що й трубка.
При дутті утворюється низький риплячий звук.
Телефон. (Мал. 25). Потрібна
порожня коробка з‑під сірників і міцна нитка довжиною
1 м. На один кінець нитки
прив’язується сірник або подібна за розмірами паличка.
Посередині широкої грані
коробки робиться дірочка,
в яку заводиться сірник із
н и т к о ю . Та к и м ч и н о м ,
нитка з’єднується з коробкою за допомогою сірника.
На другому кінці нитки
робиться петля, у яку вставляється дерев’яна котушка
або коротка паличка. Один
гравець прикладає коробку
до вуха. Другий — натягує
нитку і, повертаючи котушку,
утворює шкрябаючий і риплячий звук, що по нитці, ніби
по телефонному дроту, передається у „трубку”.

Вирізується дерев’яна паличка,
на якій котушка може вільно
обертатися. Потім з дощечки
довжиною 20 см вистругується дерев’яний пропелер,
у центрі якого просвердлюються дві дірочки під цвяшки
на котушці. Пропелер одягається на цвяшки на котушці,
к о т у ш к а — н а п а л и ч к у.
На котушку, в тому місці де були
нитки, намотується шворка
довжиною 60–70 см. Лівою
рукою слід тримати всю
конструкцію на паличці.
Правою рукою — різко
смикнути мотузку. Літунець
набирає обертів, зривається з
котушки і летить високо вгору.
Використовується на відкритому просторі.
Бризкавка. (Мал. 16).
Робиться з коліна пустотілої рослини, наприклад,
борщівника. Вирізається
частина стовбура так, щоб
один кінець був закритий.
У ньому робиться невеличкий
отвір. На паличку намотується ганчірка, щоб утворився
поршень, за допомогою якого
набирається і витискається
цівка води.

МЕХАНІЧНА ІГРАШКА

ЗБРОЯ

Гімнаст. (Мал. 17). Два
дерев’яних брусочки (1х2 см,
довжиною 35 см) за допомогою цвяхів скріплюються
посередині бруском (2х2 см,
довжиною 7–8 см) у вигляді
букви Н. На вершечках бічних
брусків просвердлюються
по дві дірочки для нитки,
на якій буде висіти гімнаст.
Фігурка гімнаста робиться
з цупкого картону, фанери
або патичків. Вирізаються
ніжки, ручки і тулуб.
На руках робляться по дві
дірочки зверху, де буде протягуватися нитка, і по одній
дірочці знизу, для з’єднання
з тулубом. На ногах робиться
по одній дірочці для з’єднання.
На тулубі також робляться дві
дірочки для приєднання рук та
ніг. Фігура гімнаста збирається
на дротиках так, щоб кінцівки
були рухливі. На міцній нитці
гімнаст кріпиться на верхівці
букви Н. Головне — правильно
перехрестити нитки (див.
мал. 17). Якщо різко стискати нижні кінці брусочків,
гімнаст буде підстрибувати і
перевертатися.
Водяний млинок. (Мал. 15).
У дерев’яній котушці з‑під
ниток навхрест робляться
чотири пази, в які вставляються чотири дерев’яних
пластини 0,5х2х5 см. У середину котушки вставляється дріт
або паличка. Млинок встановлюється на потічок, де під дією
води вертиться та хлюпає.
Літачок дерев’яний вуличн и й . ( М а л . 1 8 ) . Го л о в н а
деталь — дерев’яний пропелер,
який за допомогою цвяшка
кріпиться до патичка або
тонкого бруска. До цього ж
патичка кріпиться хвіст, вирізаний з бляшанки, фанери чи
цупкого картону. На літачку
треба знайти точку рівноваги
і просвердлити в ній дірочку,
крізь яку закріпити на палі.
Літачок встановлюється
на даху або на високій жердині
і працює як флюгер.
Літунець. (Мал. 14).
У дерев’яну котушку з‑під
ниток з одного боку вбиваються два тоненьких цвяшки.

Іграшки, що імітують зброю,
завжди присутні у хлоп’ячих
іграх. Окрім таких загальновідомих видів зброї, як рогатка,
праща, дерев’яні меч, ніж,
пістолет, були й такі, що заслуговують на детальний опис.
Гряземеталка (або чамурка —
чамур (греко-тат.) грязь).
(Мал. 13). Потрібен не дуже
гнучкий прутик довжиною
50 см. На тонший кінець наліплюється шматок гливкої
глини або грязі. Треба добре
замахнутися і послати цей
шматок у ціль.
Списометалка. (Мал. 12).
Потрібна палка довжиною з руку. На одному з її
кінців робиться заглибина,
в яку можна оперти списа.
Списом може бути будь-яка
більш-менш цупка рослина
довжиною 1–1,5 м. Передній
кінець списа має бути важкуватим — або залишають
корінь рослини, або щось
примотують.
Дротик. (Мал. 19). Аркуш
паперу розміром 13х13 см
перегнути по діагоналях,
скласти по згинам, щоб утворились пірамідка — це буде
оперення дротика. У розщеплене учнівське перо, в якого
відламаний один з кінчиків,
вставити оперення.
Пневматична зброя. (Мал.
11). Потрібні металева трубка
діаметром 0,5–0,7 см довжиною 15–20 см, олівець або
гладенька паличка. Трубка
легкими ударами штрикається у гарбуз (картоплю,
яблуко) з обох кінців. Таким
чином, з обох боків трубка
заткнута гарбузячими пробками. Паличкою натискають
на одну з пробок, під тиском
повітря друга пробка вилітає,
немов куля.

«ЗАСОБИ
ПЕРЕСУВАННЯ»
Хлопці в усі часи полюбляють ігри, пов’язані з біганиною
на далекі відстані. Але набагато цікавіше бігати не просто
так, а «їздити» на якихось
імпровізованих засобах пересування. Найпоширенішими

з них були металеве колесо
з рулем та кінь зі стовбура
соняшника. Також популярним був „модернізований”
кінь, який набував трохи іншої
функції — мотоцикла. Робився
з того ж стовбура соняшника,
але мав фару, зібрану з батарейки, маленької лампочки і
дроту.
У дитячій уяві можна було
і літати, зробивши повітряного змія з аркуша зошита,
тоненьких паличок та
грубої нитки. Або нашвидку
зробивши вертлюжок-літак
з листя очерету (Мал. 20).
З плаского листа очерету
вирізається шматочок довжиною 15–20 см. Посередині
робиться дірочка, куди вставляється паличка товщиною
із сірник. Паличку тримають
між вказівним і великим
пальцями, виставляють
руку з пропелером уперед і
швидко біжать. Пропелер при
цьому починає обертатися,
особливо якщо піймати потік
вітру.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ІГРАШКИ
Головоломки чи морочки
робилися з дроту, тоненьких
патичків, ниток і ґудзиків.
(Див. мал. 21, 22).
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ІНШІ
Воланчик. (Мал. 24). У кукурудзяний качан, очищений
від зерня, довжиною із 5 см,
встромляються два гусячих чи
курячих пера.
Дзиґа. (Мал. 23). Дерев’яна
котушка з‑під ниток розрізається навпіл. В отвір
вставляється кругла паличка
відповідного діаметру, щоб
котушка щільно трималася. З нижнього краю дзиґа
загострюється.
Повітряна кулька з міхура.
Сечовий міхур свійських
тварин ретельно виминався
в попелі, після чого ставав
м’яким і надувався, перетворюючись на повітряну кульку.
М’яч із коров’ячої вовни.
Збиралося волосся з корови і
скочувалося з теплою водою і
милом у м’ячик.
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ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
Напевно, кожен із читачів вже неодноразово сказав:
„І у нас таке було, і ми таке
робили, а ще робили ось
таке…”. Цілком можна припустити, що всі описані вище
саморобні дитячі іграшки,
а також подібні до них, робилися дітьми різних народів
і різних часів. Дослідити це
досить важко через нетривалість життя таких іграшок.
Проте очевидно, що інформація щодо їх вироблення
передавалася від покоління
до покоління протягом дуже
тривалого часу. І навіть сучасні
діти, живучи у світі, переповненому речами, продовжують
робити власноручні забавки.
Над цим, здається, варто
замислитися. І досліджувати
це явище.
Підготовлено
Федором КУРКЧІ та
Олександрою КУЛІНЕНКО
Донецька область
(Упорядковано
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Звіку і зроду нашого роду слово святило честь і свободу.
Правнуки прадідів чули чудово, бо шанували Слово і Мову
О. Різниченко

ЄДНАННЯ ДУХУ І СЕРДЕЦЬ
Поетичним рядком

Гарні, чемні, талановиті жінки-берегині
Українського Реєстрового Козацтва Зоя
Ружин і Валентина Войцехівська долучилися до розвою козацького руху в Україні
невипадково. Таке враження, що вони
накопичували енергію і досвід, плекали
талант, щоб саме зараз, коли їхня країнаУкраїна в небезпеці, своїми державницькими вчинками, рішучістю, творчістю, не
награним патріотизмом і жертовністю
надихати співгромадян на такі ж вчинки.
Ці дві жіночки – берегині Черкаського обласного товариства УРК. Пані Валентина Войцехівська, голова ради берегинь
Черкаського куреня Лисянського козацького полку Черкаського обласного товариства УРК, проживає в селі Шевченкове на Черкащині; пані Зоя Ружин очолює
раду берегинь Черкаського обласного
товариства УРК, мешкає в Києві. Проте
застати їх дома просто неможливо. Вони
завжди в дорозі, завжди в турботах. Зоя
Ружин вже тривалий час виконує волонтерську місію, опікуючись волонтерським проектом «Мистецький спецназ»:
організовує виступи знаних в Україні
професійних і талановитих самодіяльних
артистів у військових частинах ЗСУ, НГУ,
МВС України, на базах підготовки бійців
для АТО. Валентина Войцехівська своєю
невгамовною енергією також всіляко
підтримує патріотичний дух українців,
бере активну участь у патріотичних заходах на своїй рідній Черкащині та за її
межами. А ще обидві жінки пишуть гарні
патріотичні вірші. Багато з них покладені
на музику і стали піснями.
Читачам «України козацької» пропонуємо
останні
поезії
талановитих
берегинь
Українського Реєстрового Козацтва.

Зоя Ружин
Козацька родина у світі – єдина!
Єдина могутня козацька сім’я.
Козацька родина – моя Україна !
Свята Україна – героїв земля!

Так вмирають герої
Так вмирають герої: за народ наш і волю,
Так вмирають герої на Вкраїнській землі.
В нас не стало набоїв, та сини твої – вої
Не здаються без бою!
Так вмирають герої!

Гартуються крила! Джерельная сила!
Джерельная сила підносить орлів!
Ростуть перемоги, нас кличуть дороги
Шевченкове слово – зеніт прапорів!
Брати-побратими! Тілами своїми,
Тілами за матінку-правду стоять!
Земля розквітає родами міцними,
Нам світ для любові й добра добувать!
Зроста Україна! Козацька родина!
У творчості, праці, житті козаків.
Козацька родина – нам доля єдина!
Тож будьмо єдині на віки віків!

Любов і віра єднають Україну!

Організатори мистецького дійства з учасниками концерту та військовослужбовцями Національної
гвардії України

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.

CM Y K

Валентина Войцехівська
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Ми ідем з побратимом вдвох по мінному полю
Нам всміхається Доля, а за нами – кати.
В нас не стало набоїв, та сини твої – вої
Не здаються без бою!
Так вмирають герої!
Ти прости нас, матусю, що не здались без бою!
Ти прости, Україно, наша рідна Земля!
Ми лишились з Тобою ув останнім двобої,
Розірвалася міна і з’єднала з Тобою
Наші дух і серця.
Так вмирають герої: за народ свій і волю!
Так вмирають герої на Вкраїнській землі!
В нас не стало набоїв, та сини твої – вої
Не здаються без бою!
Так вмирають герої!
Нещодавно на базі Національної Гвардії України
відбулася грандіозна акція-концерт, яку ініціювали
голова Адміністрації Гетьмана УРК в Київському регіоні
України, заступник Гетьмана УРК з питань ідеологічного
розвитку козацтва, генерал армії УРК, поет-пісняр, автор
проекту «Обіймись, Україно!» Олександр Карпенко та
голова ради берегинь Черкаського обласного товариства
УРК, голова ГО «Поступи жінок-мироносиць», автор
мистецького проекту «Україна – є! Україна – буде!»,
Заслужений діяч культури України Зоя Ружин.
Перед українським гвардійцями виступили
професійні артисти та аматори сцени, серед
яких бандурист, Заслужений артист України
Тарас Силенко, ансамбль берегинь Українського
Реєстрового Козацтва «Горлиця» з села Слобода
Кагарлицького району Київської області та інші.
Мистецький захід неабияк прикрасила і додала
йому неповторних барв колекція українських хусток
знаної в Україні подвижниці, чудової жінки Людмили
Грабовенко.
А в фіналі дійства учасники акції та гвардійці розгорнули на сцені величезне полотнище рушника єднання,
як символ віри в перемогу над агресором, єдності
українських земель та гідного життя українського
народу.
Слава Україні! Слава козакам і берегиням
Українського Реєстрового Козацтва!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Київська область
Фото Оксани Карпенко
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