Україна

Д У Х О В Н І С Т Ь

І

П А Т Р І О Т И З М

КОЗАЦЬКА

ЗІ СВЯТОМ ПОКРОВИ,
КОЗАКИ-БРАТОВЕ

Дорогі козаки й берегині!
Шановні співвітчизники!
Жовтень ознаменувався світлим святом Покрови Пречистої Богородиці, яку
українці завжди вважали заступницею і
покровителькою, а також національними
святами – Днем Українського козацтва
та Днем захисника України!

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА

Моя друга батьківщина – Україна!
№ 13-14 (251-252) вересень-жовтень 2015 р.

«Справжні друзі найкраще пізнаються в біді»,– говорить народна
мудрість. Саме сьогодні, коли наша
країна – Україна знаходиться в
небезпеці, справжні наші друзі проявляють найкращі людські почуття,
як можуть, допомагають українцям
захистити свою незалежність і
цілісність, відстояти здобутки свободи
та демократії. Таким прикладом може
служити громадянин далекої Японії,
барон Йосіхіко Окабе. Хоча це й не
дивно, адже цього нащадка самураїв
поєднує з козацькою Україною
Всеукраїнська громадська організація
«Українське Реєстрове Козацтво».
Вже кілька років барон Окабе
є представником Гетьмана УРК в
Японії і активно пропагує історію,
культуру, звичаї козацтва і вбачає
в цьому своє покликання. У країні
Сонця, що сходить, пан Окабе разом
з дружиною бере активну участь у всіх
заходах, які проводяться під егідою
посольства України в Японії. Є
активним організатором та учасником
різноманітних культурно-історичних
заходів на своїй Батьківщині. Так,
лише останнім часом самурай-козак
зі своєю родиною взяли участь у
параді вишиванок, що пройшов у
Токіо, в майстер-класі з виготовлення писанок тощо, заохочуючи та
залучаючи до цього своїх земляківоднодумців і знайомих. «У традиціях
і культурі, і навіть в менталітеті
японського й українського народів,
є багато спільних рис і ця тема
мене дуже цікавить, - говорить
пан Окабе. – У мене багато добрих
друзів в Україні і я бажаю українцям
відстояти суверенітет і збудувати
міцну європейську державу».

СХІДНИЙ
ФОРПОСТ
УКРАЇНИ
стор. 3

C M Y K

Барон Окабе щиро переймається
долею України, разом із друзями
надає посильну гуманітарну
д о п о м о г у, в і т а є у к р а ї н ц і в і з
національними святами та бажає
переможного закінчення війни,
миру й процвітання нашій державі.

НА СВЯТІЙ
ЗЕМЛІ
ТАРАСА

стор. 6-7

Діяльність сучасного Українського
Реєстрового Козацтва – це пошук ефективних шляхів зміцнення духовності i
моралі нашого народу, збереження й
відродження національних пам’яток,
формування нового покоління, вихованого на патріотичних традиціях
українського народу, національної еліти,
освіченої в усіх галузях загальнолюдської
культури, здатної позитивно впливати на
духовний стан суспільства.
Українські
реєстрові
козаки
усвідомлюють, що справжнє осердя
цивілізованого i національно свідомого
суспільства - це сила добра, гуманізму,
віри в людину та в її велике призначення – відродження духовності,
історичних та патріотичних традицій
нашого народу.
У цей буремний час хочу побажати усім щастя, добробуту й здоров’я,
наснаги вивести весь український
народ із напівзабуття, розбрату до
величної нації, визнаної в усьому світі.
Адже народ, який витворив одну з
найдосконаліших армій світу – козацьку, вже має право бути великим і
насправді самостійним.
Прошу Господа, щоб благословив усіх
нас, наших воїнів-захисників і винагородив нашу плідну працю на ниві розвитку Українського Реєстрового Козацтва та нашої незалежної Держави!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ
РЕЄСТРОВОМУ КОЗАЦТВУ!

«Вітаємо всіх українців з
Днем Прапора! Вітаємо з Днем
Незалежності України. Україна є моя
друга батьківщина. З повагою, барон
Йосіхіко Окабе».
Happy National Flag day of Ukraine! Гетьман УРК Анатолій ШЕВЧЕНКО
Happy Independence day of Ukraine!

ВЕЛИКА
РАДА
УРК

стор. 8

ДУША
ПІСНІ
КОЗАЦЬКОЇ

стор. 14-16
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Заніс рідний вітер у серце зернину,
І чисте колосся з душі проросло.

Офіційно

НАКАЗ

Н АКАЗ

№ 373/110
від «12» вересня 2015 р.

№ 373/152
від «14» жовтня 2015 р.

Про обрання Гетьмана ВГО УРК
12 вересня 2015 року у м. Київ відбулась XIV Велика Рада Українського Реєстрового Козацтва. Рада
заслухала звіт Гетьмана УРК Шевченка Анатолія Івановича про діяльність Генерального штабу ВГО УРК
та план роботи на 2015-2016 роки. Під час обговорення доповіді Гетьмана Рада заслухала звіти членів Ради
Генеральної старшини ВГО УРК, а саме:
Звіт отамана Житомирської міської козацької організації ВГО УРК, начальника штабу Житомирської
обласної козацької організації ВГО УРК, полковника УРК Вербилюка Юрія Федоровича;
Звіт радника Гетьмана УРК з юридичних питань, наказного отамана Черкаської обласної козацької
організації ВГО УРК, генерал-майора УРК Гаврилюка Олександра Миколайовича;
Звіт заступника Гетьмана УРК з питань пропаганди та розвитку козацької ідеології, єднання української
нації, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні, генерала армії УРК Карпенка Олександра
Федоровича;
Звіт Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні України, отамана Херсонської обласної
козацької організації ВГО УРК, генерала армії УРК Капленка Євгенія Анатолійовича;
Звіт Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України, генерал-лейтенанта УРК
Пісковацького Юрія Георгійовича;
Звіт Героя козацтва, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України, Головного
отамана Івано-Франківської обласної організації УРК, генерал-полковника УРК Смачила Михайла
Васильовича;
Звіти представників закордонних організацій Українського Реєстрового Козацтва: Адміністрації Гетьмана
УРК в країнах Балтії – Голови комісії з етики та нагород у країнах Балтії, генерал-лейтенанта Українського
Реєстрового Козацтва Кота Михайла Павловича та представника Гетьмана УРК у Німеччині, генералполковника Українського Реєстрового Козацтва Сизова Миколи Андрійовича.
Отамани обласних організацій УРК звітували про діяльність ввірених їм козацьких організацій та обговорювали доповідь (звіт) Гетьмана УРК. Переважна більшість делегатів XIV Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва визнали роботу Генерального штабу ВГО УРК та Генеральної старшини ВГО УРК
задовільною.
Згідно з результатами відкритого голосування делегатів XIV Великої Ради Українського Реєстрового
Козацтва на наступні 5 (п`ять) років, тобто до 12 вересня 2020 року, на посаду Гетьмана ВГО УРК одностайно обрано професора Анатолія Шевченка. Дякуючи козакам і берегиням Українського Реєстрового
Козацтва за позитивну оцінку моєї діяльності на посаді Гетьмана ВГО УРК, керівного складу ВГО УРК
та підтверджуючи свою відданість Богу, народу й Україні,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення XIV Великої Ради ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» щодо обрання
Гетьмана ВГО УРК на наступні 5 (п`ять) років. Приступаю до виконання обов’язків Гетьмана ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» з 12 вересня 2015 року до 12 вересня 2020 року.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
ГЕТЬМАН УРК
АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 373/140
від «14» вересня 2015 р.
XIV Велика Рада ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», яка відбулася 12 вересня 2015 року у м. Київ
затвердила новий перелік військових козацьких звань козаків і берегинь Українського Реєстрового
Козацтва: рядовий (козак, берегиня); молодший сержант УРК; сержант УРК; старший сержант УРК;
прапорщик УРК; молодший лейтенант УРК; лейтенант УРК; старший лейтенант УРК; капітан УРК;
майор УРК; підполковник УРК; полковник УРК; генерал козацтва; маршал козацтва.
Військові козацькі звання присвоюються згідно з «Положенням про присвоєння військових козацьких
звань». Голови Адміністрацій Гетьмана УРК, отамани обласних козацьких організацій (товариств),
отамани окремих округів і дивізій мають право присвоювати військові козацькі звання до звання «підполковник» включно.
Військове козацьке звання до звання «полковник» включно має право присвоювати Гетьман
Українського Реєстрового Козацтва.
Військове козацьке звання «генерал козацтва» має право присвоювати Гетьман УРК за погодженням
з Радою Генеральної старшини ВГО УРК.
Військове козацьке звання «маршал козацтва» має право присвоювати Гетьман УРК за погодженням
із Великою Радою ВГО УРК.
Велика Рада також затвердила розмір членських щомісячних внесків.
Згідно з рішенням Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Отаманам обласних і прирівняних до них окремих козацьких організацій, дивізій, Київської
міської організації, головам Адміністрацій Гетьмана УРК надіслати до Генерального штабу ВГО
УРК подання щодо присвоєння вищих військових козацьких звань «генерал козацтва» діючим
козакам і берегиням Українського Реєстрового Козацтва, які мають звання від полковника УРК
до генерала армії УРК. Велика Рада УРК прийняла рішення, що військове козацьке звання «генерал козацтва» буде присвоюватися тільки козакам і берегиням, які мають в офіційному реєстрі
козацькі формування не менше 500 козаків і берегинь. Звання «генерал козацтва» також може бути
присвоєно козакам і берегиням, які обіймають офіційні посади у штабах козацьких організацій і
Адміністрацій Гетьмана ВГО УРК. Козакам і берегиням, які мають звання Збройних Сил України,
Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонних військ, Служби безпеки
України – звання у ВГО УРК присвоюються на ранг вище. Термін виконання до 31 грудня 2015 року.
2. З 1 січня 2016 року звання «генерал-майор», «генерал-лейтенант», «генерал-полковник»,
«генерал армії», «маршал» в Українському Реєстровому Козацтві втрачають чинність. Козакам і
берегиням, які раніше мали такі звання забороняється носіння одностроїв ВГО УРК із вказаними
знаками відмінності.
3. Генеральному штабу УРК на офіційному сайті ВГО УРК (http://www.kozatstvo.net.ua/ua/) до
01.11.2015 року розмістити зовнішній вигляд погонів зі званням «генерал козацтва».
4. До наступної Великої Ради Українського Реєстрового Козацтва затвердити розмір щомісячних членських внесків козаків і берегинь відповідно до звання: полковник УРК – 100,00 грн (сто
гривень, 00 коп); генерал козацтва – 200,00 грн (двісті грн., 00 коп); маршал козацтва – 500,00
грн (п`ятсот грн., 00 коп); для закордонних організацій УРК відповідно 15$ (п`ятнадцять доларів
США), 20 $ (двадцять доларів США) та 50 $ (п`ятдесят доларів США).
5. До затвердженого раніше переліку одностроїв козаків і берегинь УРК доповнити літній,
демісезонний та зимовий однострої: «камуфляж» із головним убором пілотка, кашкет, мазепинка,
папаха. На лівому рукаві вище офіційного шеврону ВГО УРК вказується посада козака або берегині.
6. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі УРК.
ГЕТЬМАН УРК
А. І.ШЕВЧЕНКО

XIV Велика Рада ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», що відбулася 12 вересня 2015 року у м.
Київ, відкритим голосуванням обрала новий склад Ради
Генеральної старшини ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».
Згідно з рішенням XIV Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Раду Генеральної старшини ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» у такому складі:
Гетьман УРК Шевченко Анатолій Іванович – Голова
Ради Генеральної старшини ВГО УРК;
Герой козацтва, Голова Адміністрації Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіоні України, Головний отаман
Івано-Франківської обласної козацької організації
ВГО УРК, генерал козацтва Смачило Михайло
Васильович – заступник Голови Ради Генеральної
старшини ВГО УРК у Західному регіоні України;
Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Східному
регіоні України, генерал козацтва Пісковацький Юрій
Георгійович – заступник Голови Ради Генеральної
старшини ВГО УРК у Східному регіоні України;
Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Південному
регіоні України, Головний отаман Херсонської
обласної козацької організації ВГО УРК, генерал
козацтва Капленко Євгеній Анатолійович – заступник Голови Ради Генеральної старшини ВГО УРК у
Південному регіоні України;
Головний отаман Тернопільської обласної козацької
організації ВГО УРК, генерал козацтва Кізілов
В’ячеслав Анатолійович – заступник Голови Ради
Генеральної старшини ВГО УРК з питань духовного
відродження України;
Отаман Житомирської міської козацької організації
ВГО УРК, начальник штабу Житомирської обласної
козацької організації ВГО УРК, генерал козацтва
Вербилюк Юрій Федорович;
Голова комісії з етики та нагород в країнах Балтії,
генерал козацтва Кот Михайло Павлович (Республіка
Естонія);
Заступник отамана Вінницької обласної козацької
організації ВГО УРК з економічних питань, генерал
козацтва Лутковський Анатолій Вікторович;
Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Центральному
регіоні України, генерал козацтва Марченко Борис
Андрійович;
Заступник Гетьмана УРК, Голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Приазовському регіоні України,
генерал козацтва Нефьодкін Олександр Олексійович;
Уповноважений секретар Ради Генеральної старшини ВГО УРК, майор УРК Єрошенко Тетяна
Вікторівна.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за
собою.
ГЕТЬМАН УРК
А. І.ШЕВЧЕНКО

Н АКАЗ
№ 373/142
від «19» жовтня 2015 р.
Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня
За щиру працю у державотворенні сучасної України, відродженні духовних і патріотичних традицій українського
козацтва, особистий приклад жертовності та відданості
народу України, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво»,
рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва та на підставі подання Заступника Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва з екологічних та
організаційних питань, генерал-полковника Українського
Реєстрового Козацтва Саратовського Володимира
Вікторовича,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Керуючого Дрогобицько-Самбірською
єпархією АРХІЄПИСКОПА ЯКІВА (Макарчука
Ярослава Івановича) відзнакою Українського
Реєстрового Козацтва «Бронзовий козацький хрест»
ІІІ ступеня.
2. Наказ набуває чинності після реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва , генерал-лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК
А. І.ШЕВЧЕНКО

Лише Батьківщина, лише Україна
Покладе надію мені на чоло
І. Калиниченко
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Візит Гетьмана до Маріуполя МАРІУПОЛЬ – ФОРПОСТ УКРАЇНИ
В осередках УРК

Одразу після Великої
Козацької Ради, що відбулася
в Києві, Гетьман Українського
Реєстрового Козацтва Анатолій
Шевченко з робочою поїздкою
відвідав Маріуполь.

Шевченко поставив конкретні
завдання козакам Приазов’я:
діяти, виходячи із ситуації в
регіоні. Гетьман УРК привітав
старшину з присвоєнням генеральських звань. Так, військове

Гетьмана УРК Анатолія Шевченка вітає в Маріуполі Голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному регіоні України Олександр Нефьодкін

«Ці дві події пов’язані
між собою, - розповів отаман Маріупольської міської
організації УРК Володимир
Книшенко. - На Раді, де
зібралися отамани реєстровців
із різних регіонів України, розглядалися важливі питання:
участь козаків в АТО, надання
українським військовим
волонтерської допомоги тощо.
До речі, серед маріупольських
козаків також є учасники АТО,
велика кількість добровільних
помічників – волонтерів».
За словами Володимира
Книшенка, в Маріуполі
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й

козацьке звання «генерал
козацтва» було присвоєно
Наказному гетьманові УРК
С а в е л і ю В а ш у р і , Го л о в і
Адміністрації Гетьмана УРК в
Приазовському регіоні України
Олександру Нефьодкіну,
раднику Гетьмана УРК з
національних питань Генріку
Яйлояну, раднику Гетьмана УРК
з питань розвитку козацтва в
Приазовському регіоні Віктору
Чебанову, начальнику штабу
Адміністрації Гетьмана УРК в
Приазовському регіоні України
Володимиру Книшенку, головному інспектору УРК Олегу
Мотренку.

«Всі інші генерали УРК
в Приазовському регіоні
України до 1 січня 2016 року
мають пройти підтвердження
в Генеральному штабі УРК, –
наголосив Володимир
Книшенко. – Всього в
Приазовському регіоні
дев’ять генералів УРК. Якщо
підтвердження не відбудеться,
то вони автоматично стануть
полковниками».
Під час перебування
в Маріуполі – місті, яке
сьогодні є форпостом оборони рубежів суверенної
Ук р а ї н и , Ге т ь м а н У Р К
Анатолій Шевченко розповів
про участь реєстрових козаків
із різних областей України в
АТО. Однак, за його словами,
поряд із захистом східних
рубежів нашої країни, головним завданням Українського
Реєстрового Козацтва
залишається виховання
духовності та патріотизму,
особливо у молоді. Також
Анатолій Шевченко розповів
про нові розробки вчених
очолюваного ним Інституту
проблем штучного інтелекту
НАН України: елементів
екіпіровки та новітнього
озброєння для бійців
Збройних Сил України.
Олександр БІЛОКОНЬ,
генерал-майор УРК
м. Маріуполь
Донецька область
Фото автора

Героям – від громади
Пам’ять

У День Державного Прапора –
23 серпня та на честь 24-ої річниці
Дня незалежності України в
Новограді-Волинському на
Житомирщині відбулася важлива подія для жителів міста,
району та військових частин
місцевого гарнізону. Було відкрито меморіал на честь 143
військовослужбовців Збройних
Сил України, Національної
гвардії України та добровольчих
батальйонів, загиблих у АТО від
початку збройного конфлікту з
березня 2014 року.
На заході були присутні рідні
загиблих. Душевні співчуття
від громади висловили міський
голова Новоград-Волинського
Володимир Загривий, командир 12-го окремого полку
оперативного забезпечення
Микола Борисов, волонтерка
з Дніпропетровська (там у
військовому госпіталі проходили лікування наші земляки),
мама загиблого воїна Світлана
Абрамович, депутати місцевих
рад, громадські активісти,
волонтери.
Загиблих воїнів посмертно
відзначили орденами «За
мужність» III ступеня та
«Богдана Хмельницького» III
ступеня. Свій скромний внесок в урочистий захід зробили
реєстрові козаки НовоградВолинського районного
товариства УРК. Колектив
берегинь козацького вокального ансамблю «Чарівниця»,

Отаман Житомирської обласної організації УРК Олександр Дроздюк
із реєстровцями під час вшанування героїв у Новограді-Волинському

у складі капітанів УРК
С.О. Кочубей, Я.В. Опанасюк,
А.О. Янчук з села Пилиповичі
на чолі з керівником, майором УРК В.О. Примаком,
привітав присутніх українською патріотичною
піснею. Для відродження
національного патріотичного виховання в козацькому
музеї ЗОШ №4 було розміщено стенди з портретами
Героїв Небесної сотні та загиблих на Сході України бійців
30-ї Окремої механізованої
бригади, серед яких вихованці Новоград-Волинської
міської молодіжної козацької організації майор
Микола Володимирович
Лісовський та старший сержант Олександр Михайлович
Гордійчук, які навчалися саме
в цій школі й виховувались на
козацьких традиціях і любові

до незалежної України. До
заходу кожен клас підготував
матеріали про загиблих героїв
АТО, краєзнавчі дослідницькі
розвідки тощо, які будуть зберігатися у шкільному музеї.
А споруджений меморіал, у
вигляді державного символу –
Герба України та висіченими
на меморіальних плитах
іменами загиблих, буде нагадувати городянам про героїзм
і самопожертву їхніх земляків,
які поклали свої життя за
незалежність Батьківщини.
Пам’ять про них назавжди
залишиться в серцях вдячних
земляків.
Олександр ДРОЗДЮК,
отаман Житомирської
обласної організації УРК,
генерал-лейтенант УРК
м. Новоград-Волинський
Житомирська область

Цьогоріч головні урочистості з нагоди двісті тридцять сьомої
річниці з Дня заснування приазовського міста Маріуполя
відкрилися не традиційними карнавалом чи Парадом
професій, а колоритною святково-вишуканою ходою городян
у національних українських односторях.

Міський голова Юрій
Хотлубей, вітаючи маріупольців та гостей міста,
нагадав про скрутні моменти,
які пережив прифронтовий
Маріуполь за останній рік:
боротьбу з сепаратистськими
бандами, обстріли мікрорайону «Східний» і селища
Сартана і додав, що сьогодні
маріупольці впевнені в тому,
що «Маріуполь обов’язково
буде невід’ємною частиною
неподільної України».

свято було велелюдним, на
обличчях городян світилися
усмішки, а очі випромінювали впевненість у близькій
перемозі над небезпечним
ворогом, який зачаївся неподалік міста металургів. У той
день культурне національне
розмаїття було представлене українцями, греками,
вірменами, азербайджанцями, німцями, татарами. І усі
бажали один одному найголовнішого - миру!

Юрія Хотлубея зустрічають реєстровці Маріуполя

Народний депутат України
Сергій Тарута, у свою чергу,
висловив сподівання, що
Маріуполь і надалі сприйматиметься українською
спільнотою не лише як місто
металургів, але також і як
місто, де розвиваються наука,
культура та мистецтво.

Кожна громада мала свій
намет, де представляла свої
творчі, культурні та трудові
здобутки. До кожного намету
із задоволенням підходили
представники місцевої влади,
народні депутати, спілкувалися з людьми, знайомилися
з їхніми досягненнями.

Біля намету Українського Реєстрового Козацтва. Другий праворуч –
отаман Маріупольської міської організації УРК Володимир Книшенко

Саме Сергій Тарута і Юрій
Хотлубей очолили колону,
яка опівдні рушила від перетину проспектів Металургів і
Леніна до Театральної площі.
Поруч із ними в колоні
йшли козаки Українського
Реєстрового Козацтва. У
святковій ході взяли участь
представники національних
меншин міста. Саме такою
була задумка організаторів
цьогорічного параду: показати мультикультурність
жителів приазовського міста,
дати можливість представникам усіх національностей
голосно заявити про себе як
про частину великого українського народу. У підсумку
вийшло дуже патріотично.
Порівняно з минулим роком,
коли День міста відзначали
під звуки канонади, цьогоріч

Серед цього розмаїття
особливою дисципліною,
згуртованістю та патріотизмом
виділялися козаки й берегині Маріупольської міської
організації УРК, яку очолює
генерал козацтва Володимир
Книшенко. Їм є чим пишатися,
адже переважна більшість
козаків і берегинь прямо чи
опосередковано беруть участь у
захисті рідного міста, надають
допомогу бійцям з зони АТО.
Свято додало маріупольцям упевненості у мирному
майбутньому і показало, що
городяни готові до проведення
демократичних реформ. І в
авангарді цього руху – українські реєстровці.
Олександр БІЛОКОНЬ,
генерал-майор УРК
м. Маріуполь
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Як добре на душі, коли нема боязні
За слово праведне, що визріло в тобі...
Д. Павличко
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Співайте хором, а не кожний окремо! ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
Колонка редактора

Дорогі читачі «України
козацької»!
Багатотисячна армія
Українського Реєстрового
Козацтва проводить величезну роботу з духовного та
патріотичного виховання
українців, наповнює реальним змістом козацьку ідею.
І сьогодні, коли на Сході
України точиться справжня
війна, кожен реєстровець
так чи інакше виявляє своє
ставлення до цього лиха.
Історично, козаки завжди
були надійними захисниками Вітчизни й першими

вступали в бій з ворогом-агресором. Тож настав час, коли
не словом, а ділом потрібно
доводити свій патріотизм, бо
що про нас скажуть нащадки:
мовляв, знову, як і багато
попередніх поколінь українців,
ми втратили можливість стати
суверенними, заможними,
самодостатніми, щасливо
жити на своїй, Богом даній,
землі. Приємно, що багато
реєстровців були учасниками Революції гідності
на Майдані, а коли розпочалася війна за територіальну
цілісність України — зі зброєю
в руках стали на її захист,
проявивши неабияку мужність
та героїзм й удостоєні високих державних нагород. А ще
більше стали волонтерами:
збирають і відправляють
нашим бійцям в зону проведення АТО гуманітарну
допомогу. «Україна козацька»
висвітлює участь козаків
у захисті східних рубежів нашої
Батьківщини, розповідає про
волонтерську допомогу, яку
надають реєстровці та члени
їх родин.
Честь їм за це і хвала!
Сучасна війна — це
війна гібридна. І один із її
компонентів — інформаційна
пропаганда. Тож роботу
газети «Україна козацька»
я, як головний редактор,
вбачаю в тому, щоб не лише
донести до кожного українця
реальні справи Українського
Реєстрового Козацтва,
а й палким патріотичним
словом запалювати серця
наших співвітчизників,

закликати до активних дій
з реформування, оновлення
нашого суспільства. Тому
не випадково, що серед
вірних читачів нашої газети є
багато людей, не пов’язаних
з козацтвом. Разом із тим
є багато козаків, які байдуже ставляться до свого ж,
козацького видання, стоячи
на позиції: «про мене там
не пишуть — тож і передплачувати не буду». Скажу
таким відповідально: якщо
буде реальна робота, то вона
обов’язково буде висвітлена
в газеті.

Проаналізувавши стан
п е р е д п л а т и « Ук р а ї н и
козацької» на поточний рік,
можна зробити висновок, що
серед лідерів передплати —
ті козацькі товариства,
у яких робота проводиться
традиційно регулярно і добре.
Серед аутсайдерів — козацькі
організації, де реєстр лише
на папері, а реальної роботи
катма. Тож існує прямий
зв’язок між роботою, яка
проводиться в областях, і
передплатою газети.
Шановне товариство!
У жодному разі не хочу
нікого звинувачувати, тим
більше ганьбити. УРК —
це громадська організація
і примушувати когось
робити — справа не вдячна.
Тут кожен має робити те,
що велить йому совість і
обов’язок перед Господом
Богом і українським народом,
козацька присяга.
На жаль, минулорічна
передплатна компанія була
провалена, і, як результат, —
найменший тираж «УК»
за останні роки. Причини
об’єктивні: колектив, який
видавав газету в Донецьку
розкидало по всій Україні,
люди залишилися без
домівок, часто без засобів
для нормального існування.
Архів газети та редакційна
бібліотека, яку колектив
збирав роками, також залишилися в окупованому
Донецьку. Тож у Києві, де вже
налагодили випуск газети,
довелося розпочинати все
практично з нуля.

Фотофакт

Серед суб’єктивних причин вважаю недостатній
менеджмент газети. Хоча
основа для плідної роботи
створена. Є приміщення
редакції, технічні засоби,
досвід і бажання працювати. Є підтримка з боку
Гетьмана УРК, Генерального
штабу та членів Ради
Ге н е р а л ь н о ї с т а р ш и н и
УРК. «Україна козацька»,
як друкований ЗМІ, має
акредитацію у Верховній Раді,
Адміністрації Президента,
Кабінеті Міністрів України.
Але без підтримки козацького товариства та активної
передплати вижити сьогодні
будь-якому ЗМІ неможливо.
Тож закликаю отаманів,
козаків і берегинь, активно
провести передплатну
кампанію на 2016 рік, яка розпочалася у жовтні й триватиме
до 30 листопада 2015 року.
Розуміючи те, що
в більшості сімей козаків і
берегинь гаманці не надто
«товсті», передплатна вартість
н а « Ук р а ї н у к о з а ц ь к у » ,
порівнюючи з минулим роком,
зросла не значно і становитиме всього 84 гривні на рік.
В ідеалі хотілося б, щоб кожен
козак чи берегиня передплатили по одному примірнику
«УК». Однак, для нормального функціонування газети
потрібно, щоб кожна обласна
козацька організація передплатила не менше 100 примірників
«УК» на рік.
Тож прошу вас, панове
козацькі отамани, за місяць,
що залишився, провести серйозну роботу серед
реєстрових козаків, долучити
до цього меценатів і громадські
організації та передплатити
«Україну козацьку» для шкіл,
технікумів, університетів,
бібліотек, військових частин
тощо.
Панове козаки! Хочу
вкотре наголосити: не скористатися тим, що у вас є
друкований орган, було б
нерозумно. Вважаю, що
газета — це не лише джерело інформації чи рупор
організації, але й потужна
мотивація до справжніх дій!
Упевнений, що тим козацьким товариствам, які плідно
працюють і мають що показати, приємно бачити плоди
своєї праці на шпальтах нашої
з вами газети.
Шановні побратими й посестри! Сьогодні йде війна.
І оскільки виклики перед
нами величезні, успішно
пройти їх зможемо лише
с п і л ь н и м и з ус и л л я м и ,
коли співатимемо хором,
а не кожний свою мелодію
окремо!
Тож підтримайте газету
« Ук р а ї н а к о з а ц ь к а » й
передплатіть її на наступний 2016 рік у найближчому
поштовому відділенні. Індекс
видання не змінився — 08159.
Слава Україні!
З повагою,
Антін БОБИР,
головний редактор «УК»

На святкуванні Дня захисника України в прифронтовому
Маріуполі відбувся мітинг, на якому була присутня перша леді
України Марина Порошенко. Її супроводжував міський голова
Юрій Хотлубей.

Міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей і перша леді України
Марина Порошенко: з Україною в серці!

Пані Марина взяла участь у церемонії покладання квітів до
пам’ятника Воїну-визволителю.
«Я вперше в Маріуполі, – сказала Марина Порошенко,
звертаючись з промовою до маріупольців. – І дуже щаслива,
що приїхала до Маріуполя в такий світлий день – Покрови
Пресвятої Богородиці. А ще в таке велике державне свято – День
захисника України».

Представники УРК Олександр Нефьодкін, Володимир Книшенко
та Олег Мотренко (зліва праворуч) під час виконання Державного
Гімну України

Марина Порошенко наголосила на тому, що Маріуполь не
самотній. «Нас сорок сім мільйонів», – із гордістю сказала
вона й побажала приазовцям мирного неба над головою та
процвітання.

Представники влади Маріуполя, військовослужбовці Збройних Сил
України та реєстрові козаки віддають шану захисникам Вітчизни

Пані Марина подякувала реєстровим козакам Приазов’я за
патріотизм і відданість ідеям козацтва. На святі Українське
Реєстрове Козацтво представляли Голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Східному регіоні України, генерал козацтва Олександр
Нефьодкін, генеральний інспектор УРК, генерал козацтва Олег
Мотренко та отаман Маріупольської міської організації УРК,
генерал козацтва Володимир Книшенко.
Катерина КАРАБЄН-ФОРТУН,
власний кореспондент УК,
м.Маріуполь

Великий чин наших лицарів вчить вірності
ідеалам і умінню підпорядковуватись
С. Петлюра
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Козацькі свята

Святині

На Покрову – в козаки! На поклін до Почаївської святині

На козацьке свято Покрови
Пресвятої Богородиці козаки
Київської міської організації
УРК на чолі з отаманом
Володимиром Пазюком провели спільну козацьку Раду з
козаками Іллінецької районної
організації УРК Вінницької
області. А об’єднав їх заступник
Голови Адміністрації Гетьмана
УРК в Центральному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Василь Вовченко.
Зібранню передувала урочиста церемонія посвяти в козаки
та берегині. У цей складний
для України час вступити до
лав УРК вирішили працівники
Київського авіаційного заводу,
студенти провідних вишів
столиці. «Авіабудівники – це
мої земляки з Вінниччини, які
прониклися козацьким духом
на Майдані під час Революції
гідності, – розповів гене-

Нещодавно в селище Талаківка, яке знаходить на лінії
розмежування зони АТО, поблизу Маріуполя, в храм Різдва
Пресвятої Богородиці прибули особливо шановані православні
святині - Почаївська ікона Божої Матері, ікона Святого
рівноапостольного князя Володимира з частками його мощей
та ікона Святої рівноапостольної княгині Ольги.

На запрошення священика, капелана Українського
Реєстрового Козацтва, настоятеля храму Різдва Пресвятої
Богородиці отця Олександра,
реєстрові козаки взяли участь
у богослужіннях та Хресній
ході, приклалися до чудотворних православних ікон.
Прикластися до ікон змогли
усі бажаючі християни.
Генерал-лейтенант УРК Василь Вовченко (в центрі) та козак-реєстровець
Ростислав Войцехівський (праворуч) після козацької присяги

реєстровців саме в цей буремний час, бо далися взнаки гени
нащадків Івана Богуна, який,
як відомо, за часів Богдана
Хмельницького був полковником Вінницького полку.

Сивочолі реєстровці, берегині та козаки-новобранці після
церемонії посвяти в козаки в Покровському храмі міста Києва

рал-лейтенант УРК Василь
Вовченко. – Усі хлопці з
козацьких родин, долучилися до когорти українських

цієї чудотворної ікони
нерозривно пов’язана
з Почаївським монастирем, що на Тернопільщині.
На горі, де нині розташована Успенська Почаївська
лавра, 1340 року оселилися
два ченці, які були свідками появи чудотворного
образу Богородиці. Коли
явище зникло, на камені,

Та к с т а л о с я , щ о с а м е
козаки 4-ої сотні на майдані
були найзгуртованішими та
найдисциплінованішими,

і серед них було багато
реєстровців. «Краса і гордість
Майдану», – саме так про
козаків 4-ої сотні говорив
Юрій Луценко.
Серед почесних гостей
була присутня відома поетеса, Голова Ради берегинь
Лисянського полку Черкаської
обласної організації УРК
Валентина Войцехівська.
Для пані Валентини той
день закарбується в пам’яті
надовго, адже присягу козака
приймав її онук Ростислав
Войцехівський. Хлопець із
хвилюванням, але твердо
карбував слова присяги,
а й о г о б а б ус я в ц е й ч а с
відчувала гордість за свого
онука-патріота. Ось так народжуються козацькі родини, ось
так продовжується козацький
рід з покоління в покоління.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото автора

Біля чудотворних ікон – реєстрові козаки й берегині Приазов’я

Святині прибули на
Донеччину з благословення
митрополита Донецького і
Маріупольського Іларіона.
Варто зазначити, що звертаються до Почаївської ікони
Божої Матері з проханням
припинити міжусібну ворожнечу, захистити від ворожої
навали, зцілити від сліпоти як

де стояла Богородиця, залишився відбиток Її правої
стопи, що зберігся дотепер
і завжди наповнений водою,
яка чудесним чином пробивається з каменю. Тому
на скрижалях чудотворної
Почаївської ікони Божої
Матері часто зображують
камінь із відбитком Її стопи.

ЧЕСТЬ І СЛАВА ПО ТРУДУ!

З нагоди свят Покрови
Пресвятої Богородиці та
Дня захисника України – ГО
«Спілка бійців і волонтерів АТО
«Сила України», капеланська
служба Тернопільської Єпархії
УПЦ КП та Благодійний фонд
«Вірую» відзначили колектив загальноосвітньої школи
І-ІІІступенів села Озерна, що
на Зборівщині Тернопільської
області, нагородивши орденом
«За Волонтерську діяльність
«Сила України».

Орденом «Честь і Слава» та
медалями «За оборону рідної
Держави» також відзначено
колишніх випускників школи,
а нині бійців, які повернулися
з зони проведення АТО.
Учні, вчителі та їхні батьки
самовіддано допомагають
нашим Збройним Силам.
Протягом року вони зібрали і
відправили в зону АТО тонни
продуктів харчування, діти
своїми руками робили захисні
сітки, снайперські камуфляжі

тощо, а випускники школи
зараз героїчно захищають наше
мирне життя на Сході України.
Низький уклін захисникам
Вітчизни, діткам і їхнім батькам та вчителям із Озерної!
На святі для бійців 44-ої
бригади ЗСУ відбувся концерт дитячого творчого
колективу школи. Завдяки
вчителям і священикам діти
привітали захисників Вітчизни
зі святом Покрови Пресвятої
Богородиці. Після святкового
концерту діти передали бійцям обереги,
які вони виготовили
власноруч. Цей захід
– результат співпраці
капеланської служби
Те р н о п і л ь с ь к о ї
єпархії УПЦ КП та
керівництва 44-ої
бригади ЗСУ.
Після урочистостей
відбувся товариський футбольний
матч між бійцями та
капеланами.

Бійці 44-ої бригади ЗСУ, священики Тернопільської єпархії УПЦ КП
та діти ЗОШ I-III ступенів села Озерна на святі Покрови Пресвятої Богородиці

Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Зборівський район
Тернопільська
область

Реєстрові козаки в храмі Різдва Пресвятої Богородиці селища Талаківка

тілесної, так і духовної, звільнити з полону, а також просять
заступництва і зміцнення віри
в хвилини сумнівів і коливань.
До Святого рівноапостольного
князя Володимира, хрестителя
Київської Русі, звертаються з
молитвою про зміцнення віри,
позбавлення від зовнішніх
ворогів і внутрішніх чвар,
мир і злагоду, спасіння від
усякого зла, біди та напастей.
До Святої рівноапостольної
княгині Ольги, яка здавна
вважається захисницею українських земель, слід молитися
про захист країни, а також
просити вберегти свою сім’ю і
Батьківщину від усякого лиха,
вторгнення зловмисників,
насильства і безладів.
Найбільш шанована
зі святинь - Почаївська
ікона Божої Матері. Історія

Сама ж Почаївська ікона
Божої Матері з’явилася в
обителі наступним чином.
1559 року митрополит Неофіт
із Константинополя, проїжджаючи через Волинь,
відвідав дворянку Анну
Го й с ь к у, я к а п р о ж и в а л а
в маєтку Орля поблизу
Почаєва. У благословення
він залишив їй привезену
з Константинополя ікону
Богородиці. Незабаром стали
помічати, що від Почаївської
ікони Богородиці йде сяйво.
Коли 1597 року перед іконою
зцілився брат Анни Філіп,
вона передала Святий образ
ченцям, а сама оселилися на
Почаївській горі.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»
Донецька область
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Нема сильніш од землетрусу,
Як потрясать серця людей
П. Тичина
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Шевченків край –
До Дня незалежності

колиска українства
День прапора та річницю незалежності України козаки Черкаської обласної організації
УРК відзначили цікавими заходами на батьківщині свого великого земляка – Кобзаря,
генія нації Тараса Григоровича Шевченка. У рідному селі великого поета і художника –
Шевченковому, що в Звенигородському районі на Черкащині, того дня зібралися
кращі представники реєстрового козацтва області, приїхали козаки й берегині з Києва.
Найчисельніше представництво було від Лисянського козацького полку Черкаської
обласної організації УРК, козацькі сотні та курені якої плідно працюють на теренах
Черкаської, Київської областей та міста Києва. Серед почесних гостей заходу були видатні
українські митці – лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка, письменник, почесний
козак Лисянського полку УРК Василь Шкляр, відомий український режисер Олег Бійма,
скрипальки, Заслужені артистки України Іванна Котяш та Наталя Садовська.

Численне товариство з
державними прапорами та
прапорами козацьких осередків УРК, серед якого були
і сивочолі, і молоді козаки,
берегині, юні та ще маленькі
козачата, очолюване отаманом Черкаської обласної
організації УРК, генералмайором УРК Борисом
Марченком, наказним отаманом Черкаської обласної
організації УРК Олександром
Гаврилюком, берегинями
Українського Реєстрового
Козацтва Зоєю Ружин та
Валентиною Войцехівською
спершу віддали шану Тарасу
Шевченку, поклавши квіти
до підніжжя пам’ятника
славного земляка у центрі Шевченкового. Потім
козацьке товариство чарівною
дубовою алеєю чинно рушило
до церкви, де їх зустрічали
священики Української православної церкви.
У світлому просторому
козацькому храмі священики,
під гарний спів церковного
хору, відслужили Службу Божу,
в якій, до речі, брали участь й
інші прихожани, та благословили присутніх на добрі справи.
А потім відбулося красиве, справді незабутнє
дійство: урочиста церемонія

Богу, народові України та
Українському Реєстровому
Козацтву, присягнули бути
вірними синами ненькиУкраїни та до останнього
подиху боронити її від зазіхань ворогів. Сьогодні, коли
на Сході України точиться
війна за цілісність кордонів

Козаки і берегині УРК крокують до храму Іоанна Богослова
в рідному селі Тараса Шевченка

поетеса, громадська діячка
відзвітувала перед громадою
про свою роботу за останній
рік, і як доказ свого служіння
народу і громаді, а вона є
почесною жителькою села
Шевченкового, представила
три великі стенди, де на фото
задокументовано справи, які
організовувала й проводила
ця невтомна жінка-берегиня.
Зокрема, Зоя Володимирівна
щороку на День незалежності
України організовує захід
на Чернечій горі, на могилі
Тараса Шевченка в Каневі,
з неодмінним покладанням вінків з нового урожаю
пшениці, які традиційно
виготовляє власноруч. Там,

ЗСУ, Національної гвардії,
МВС, Прикордонних військ
України, н а т р е н у в а л ь н і
бази добровольчих батальйонів, у військові госпіталі.
До цих добровільних волонтерських концертів вона
залучає як відомих українських майстрів сцени, так і
талановиті художні колективи, самодіяльних артистів,
зокрема козаків і берегинь
Українського Реєстрового
Козацтва.
Зоя Володимирівна
подарувала своїм землякамшевченківцям ікону Божої
матері пензля видатного
українського художника
Олександра Охапкіна.

Підготовка до козацької посвяти у храмі Іоанна Богослова

і, фактично, за незалежність
країни, ці слова звучать особливо щемливо, примушуючи
частіше битися серця справжніх патріотів.Того дня лави
Українського Реєстрового

Серед бажаючих поповнити лави УРК і дорослі, і малеча,
і бійці Збройних Сил та Національної гвардії України

посвяти в козаки та берегині
Українського Реєстрового
Козацтва. Усі новобранці зачитали клятву козака на вірність

Звенигородського району:
вчителі, громадські діячі, дітиджури, чоловіки — учасники
бойових дій в зоні проведення
антитерористичної операції.
Серед новобранців — представники 27‑ої бригади
Національної гвардії України,
учасниці шоу-дуету «Мюзік-

Козацтва поповнили більш
як сорок козаків і берегинь
з села Шевченкового, містечок Лисянки і Шполи, сіл

Бомб», Заслужені артистки
України Іванна Котяш та
Наталя Садовська. Ці чарівні,
талановиті скрипальки вже
рік працюють з концертами
в зоні АТО, тішать своєю творчістю захисників Вітчизни,
які стоять на передових рубежах оборони. Скориставшись
н е т р и в а л о ю в і д п ус т к о ю ,
артистки вирішили поклонитися святій землі, яка
народила великого генія і
саме тут, у серці України,
вступити до лав Українського
Реєстрового Козацтва.
Процес посвяти проводив
Голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Центральному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Борис Марченко.
Новопосвячених козаків,
берегинь і козачат благословили місцеві священики, а всі
присутні привітали їх співом
«Многії літа».
Дуже цікавим і змістовним було привітання Голови
Ради берегинь Черкаської
обласної організації УРК,
Заслуженого діяча культури
України Зої Ружин. Берегиня,

Незабутня подія в житті козачат міста Шпола, які вступили до лав
Українського Реєстрового Козацтва в рідному селі Тараса Шевченка

звідкіля «видно й чути як реве
ревучий…», відзначають найпалкіших патріотів нашої
країни, які живуть і творять
з Тарасовим словом у серці,
вручаючи їм почесну відзнаку «Батьківщина Тараса
Шевченка». Пані Зоя відзвітувала про акцію «Мистецький
спецназ». Починаючи з травня
2014 року, вона організовує
поїздки з концертними програмами у військові частини

Оскільки, як відомо, не залишилося ні портрета, ні світлини
матері Тараса Шевченка —
Катерини, то художник на цій
іконі зобразив Богоматір як
символ святості материнства,
українську Богородицю, символ жінки «з малим дитятком
на руках».
«Миру, любові, віри та
потужних сил, які йдуть
по родоводу з дідів‑прадідів,
волелюбні, незборимі, щоб
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Для згаслих душ і безкорінних рас
Однаково ворожі – степ і море
Л. Українка
вони допомагали українцям
у їхньому прагненні до щасливого життя, щоб ваші діти й
онуки могли пишатися тими,
хто зараз будує й захищає
молоду незалежну Україну.
Слава Україні!», — побажала
всім присутнім пані Зоя.

громадський активіст, отаман
Лучанської сотні Лисянського
полку ЧОО УРК, капітан УРК
Василь Шевченко.
А потім багатолюдна процесія з іконою, козацькими
хоругвами і знаменами направилася до Національного

Посвяту в козачата проводить отаман Черкаської обласної
організації УРК Борис Марченко

А потім отаман Черкаської
обласної організації УРК
Борис Марченко зачитав
наказ Гетьмана УРК Анатолія
Шевченка. За виявлену громадянську позицію, патріотизм,
самовіддане служіння українському народові, організацію
волонтерської роботи для
учасників АТО, відродження
духовних і патріотичних традицій українського народу,
становлення та укріплення
Українського Реєстрового
Козацтва на Черкащині Голова
Ради берегинь Черкаського
куреня Лисянського

заповідника «Музей Тараса
Григоровича Шевченка», де
на подвір’ї від імені реєстровців вручили ікону в дар музею.
«Цю ікону ми передаємо
в музей аби увіковічнити образ
жінки, яку Бог удостоїв подарувати світові сина — генія
і пророка української нації,
українського народу», — сказала, передаючи ікону музею
пані Зоя Ружин.
Козаки й берегині поклонилися могилі матері Тараса
Шевченка — Катерині
Шевченко-Бойко, поклавши
на її могилу живі квіти.

7
господарі чемно, оригінально,
з високим знанням справи,
надзвичайно цікаво проводять екскурсії, захоплено
розповідаючи про ті чи інші
експонати. Зокрема, в музеї є
надзвичайно рідкісні зразки
стрілецької зброї. Родзинкою
музею можна вважати літаквинищувач «Мессершмідт»
часів Другої світової війни,
віднайдений і майстерно
відреставрований братами
Бойками. До речі, брати
Бойки знані на Черкащині
волонтери: своїми силами
ремонтують та відправляють на фронт в зону АТО
бойову техніку, постачають
українським бійцям бронежилети та ківларові шоломи,
іншу військову захисну амуніцію. Пройшовши війну
в Афганістані, ці козаки знають, що потрібно нашим
хлопцям на передовій і, в міру
сил і можливостей, роблять
свій внесок в загальну справу
перемоги над російським
агресором. «Справжні козакипатріоти», — із захватом і
гордістю говорить про братів‑козаків Бойків натхненник
і організатор святкових заходів на батьківщині Тараса
Шевченка, радник гетьмана
УРК з юридичних питань,
наказний отаман Черкаської
обласної організації УРК,
генерал-майор УРК Олександр
Гаврилюк.
Завершилося святкування
великим народним гулянням
у селі Моринці, батьківщині
матері Тараса Шевченка —
Катерини, де, власне, і
народився майбутній великий
поет і художник.

Козаків і берегинь зі святом вітає Голова Ради берегинь
Лисянського полку Черкаської обласної організації УРК
Валентина Войцехівська

На вірність Господу Богу, народу України і реєстровому козацтву
присягає Заслужена артистка України, рядова Національної гвардії
України Іванна Котляш

Шевченківців та гостей селища щирим українським словом
привітали маленькі землячки великого Тараса

Учасники святкового козацького дійства біля храму Іоанна Богослова в селі Шевченковому
Звенигородського району на Черкащині

козацького полку Черкаської
обласної організації УРК,
волонтерка, громадська активістка, поетеса, берегиня
УРК Валентина Войцехівська
нагороджена орденом УРК
«Срібний козацький хрест» II
ступеня. Орденом «Срібний
козацький хрест» IIступеня
нагороджено волонтера,
громадського активіста,
отамана Моринської сотні
Лисянського полку ЧОО УРК,
майора УРК Олега Мамая.
Ордена «Бронзовий козацький
хрест» III ступеня удостоєний
письменник, краєзнавець,

Культурна програма козаків і берегинь продовжилася
у народному музеї бойової слави у сусідньому з
Шевченковим селі Шампань,
де реєстрові козаки Олег
та Руслан Бойки створили
народний музей, у якому експонуються військовий одяг,
амуніція, стрілецька зброя,
військова техніка та інше
озброєння українських вояків
різних часів. Експонати, розміщені у чотирьох музейних
павільйонах та на музейному
подвір’ї вражають своєю
різноманітністю. Самі

Тож реєстрові козаки та
берегині відзначили День
прапора і День незалежності
України яскравим дійством
на батьківщині великого
Тараса, віддавши шану генію
та його батькам, запалили
в серцях його земляків віру
в силу народу, українського
роду, українського козацтва.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
с. Шевченкове
Звенигородський район
Черкаська область
Фото автора

Смачним короваєм земляків-шевченківців пригощає поетеса,
берегиня УРК Валентина Войцехівська

Синове воїнів хоробрих, явіть мужність свою!
І вам вовіки віків славу запишуть!
Б. Хмельницький
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Згідно з наказом Гетьмана
У Р К А н ат о л і я Ш е в ч е н к а
№ 373/092 від 11 серпня 2015
року «Про проведення Великої
Ради Українського Реєстрового
Козацтва», 12 вересня 2015
року в Києві пройшла дванадцята Велика Рада Українського
Реєстрового Козацтва.

очільник українських
реєстровців проаналізував
політичну та економічну
ситуацію в державі, окреслив
участь і місце реєстрових
козаків і берегинь у складних
процесах, які сьогодні відбуваються в країні, виклав своє
бачення перспектив розвитку суспільства в цілому
та реєстрового козацтва,
зокрема.

Про діяльність редакції
загальнонаціональної газети
«Україна козацька» доповів
головний редактор Антін
Бобир. Він, зокрема, наголосив на тому, що вдалося
налагодити випуск газети
«Україна козацька» в столиці
України, однак провал минулорічної передплатної кампанії негативно позначився на
роботі колективу й на виданні

Микола Крижанівський,
отаман Харківської обласної організації УРК
Олександр Федоряка,
Отаман Хмельницької обласної організації УРК Юрій

Га в р и л ю к і О л е к с а н д р
Карпенко. Натомість до
складу Ради Генеральної старшини УРК увійшли В’ячеслав
Кізілов, Михайло Кот та
Анатолій Лутковський.

Велика Рада УРК
Рада козацька

До козацького товариства звертається отаман Харківської
обласної організації УРК Олександр Федоряка

На Велику Раду УРК
були запрошені заступники
Ге т ь м а н а У Р К , р а д н и к и
Гетьмана УРК, генеральні
інспектори ВГО УРК, Голови
адміністрацій Гетьмана УРК
у регіонах України, отамани
та начальники штабів обласних організацій ВГО УРК,
а також прирівняних до них
козацьких організацій, керівники (отамани) округів,
дивізій та інших козацьких
формувань, підпорядкованих
Генеральному штабу ВГО УРК,
представники закордонних
козацьких організацій УРК.
Велика Рада УРК розпочалася з виконання Державного
Гімну України, а також гімнів
країн, представники яких були
присутні на козацькій раді.
Перед учасниками Великої
Ради УРК звітував Гетьман
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій
Шевченко. У своєму виступі

Учасники Ради заслухали та
прийняли до відома звіт головного бухгалтера Українського
Реєстрового Козацтва
Олександри Михайлюк.

M

Y K

Велику Козацьку Раду 2015 року відкриває Гетьман УРК Анатолій
Шевченко

Басистий, отаман Львівської
обласної організації УРК
Роман Колодій, отаман
Маріупольської міської
організації УРК Володимир
Книшенко, начальник штабу
Адміністрації Гетьмана УРК в
країнах Балтії Михайло Кот.
Хоча до закінчення повноважень Гетьмана УРК Анатолія
Шевченка залишилося ще
два роки, зважаючи на нові

Рада затвердила Положення
«Про військові козацькі
звання у Всеукраїнській
громадській організації «Українське Реєстрове
Козацтво». Віднині замість
козацьких військових звань
«генерал-майор», «генерал-лейтенант», «генералполковник» і «генерал армії
УРК» вводиться звання
«генерал козацтва».

Отаман Вінницької обласної організації Українського Реєстрового
Козацтва, відомий скульптор Микола Крижанівський у своєму
виступі закликав козаків дієвіше долучатися до змін, які сьогодні
відбуваються в нашій країні

На Великій Козацькій Раді були присутні представники більшості
обласних козацьких організацій УРК

Про роботу реєстровців Хмельниччини звітує їхній отаман,
генерал-майор УРК Юрій Басистий

C

загалом. За його словами,
на сьогоднішній день ще
не повністю використаний наявний потенціал як
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», так і колективу
друкованого органу цієї
поважної козацької організації. У ході обговорення доповіді, представники обласних козацьких організацій
виявили всебічну підтримку
виданню й запевнили, що
на 2016 рік кожна область
зобов’язується передплатити не менше, ніж по сто
примірників, що дозволить
газеті протягом року надійно
себе почувати у фінансовому
плані.
Перед козацьким товариством прозвітувалися голови
Адміністрацій Гетьмана УРК
в регіонах України та отамани
обласних козацьких організацій УРК: Герой козацтва,
Голова Адміністрації Гетьмана
УРК в Прикарпатському

регіоні, Головний отаман
Івано-Франківської
обласної організації УРК
Михайло Смачило, Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України
Юрій Пісковацький, Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні України
Євгеній Капленко, Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
в Київському регіоні України
Олександр Карпенко, отаман
Те р н о п і л ь с ь к о ї о б л а с н о ї
організації УРК, протоієрей
В’ячеслав Кізілов, наказний отаман Черкаської
обласної організації УРК
Олександр Гаврилюк, отаман
Житомирської обласної
організації УРК Олександр
Дроздюк, отаман Вінницької
обласної організації УРК

виклики сьогодення, він
особисто виніс на Велику
Раду УРК питання про
вибори нового очільника
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво». Учасники зібрання
відкритим голосуванням знову
довірили гетьманську булаву
Анатолію Шевченку.
Про участь козацьких
організацій УРК у наступних виборах до місцевих рад
доповів отаман Херсонської
міської організації УРК
Олексій Рибаков.
Учасники Великої Ради
УРК затвердили Положення
«Про Раду Генеральної старшини Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та на
період до наступної Великої
Ради обрали членів Ради
Генеральної старшини ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво». Так, зі складу
Ради Генеральної старшини
виведено та переведено до
діючого резерву УРК Богдана
Прокопишака. За власним
бажанням з керівного органу
УРК вийшли Олександр

За пропозицією радника
Гетьмана УРК з юридичних
питань Олександра Гаврилюка
на Раді було обрано Голову
Ради берегинь Українського
Реєстрового Козацтва. Нею
стала відома громадська
діячка, авторка волонтерського проекту «Мистецький
спецназ», Заслужений діяч
культури України, Голова Ради
берегинь Черкаської обласної
організації УРК Зоя Ружин.
Делегати Великої Ради УРК
підтвердили курс на подальшу
активізацію роботи козаків
і берегинь в усіх областях
України в дусі духовності й
патріотизму, збереження цілісності країни, її захисту від
посягань будь-якого ворога,
виховання молоді на кращих
традиціях українського
козацтва.
Завершилася Велика Рада
УРК виконанням Державного
Гімну України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото автора

Хто твердить – люблю свій народ, а не виконує
своїх обов’язків перед ним, – той твердить лож
І. Франко
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Нагороди в День Святої Покрови не буде переводу
В осередках УРК

У середній школі села Озерна
З б о р і в с ь к о г о р а й о н у, щ о н а
Тернопільщині, учні, вчителі, батьки
самовіддано допомагають нашій армії.
Протягом року вони зібрали й відправили в зону АТО тонни продуктів харчування, захисні сітки, які діти плели
своїми руками, снайперські камуфляжі
тощо. То і не дивно, адже багато випускників цієї славної школи геройськи
захищають кордони нашої Вітчизни на
Сході в зоні проведення АТО.
За високий патріотизм і активну
волонтерську діяльність та з нагоди
свят Покрови Пресвятої Богородиці й
Дня захисника України, Тернопільська
обласна організація УРК, яку очолює
полковник УРК В’ячеслав Кізілов,
ГО «Спілка бійців і волонтерів АТО
«Сила України», капеланська служба
Тернопільської Єпархії УПЦ КП та
благодійний фонд «Вірую» відзначили
колектив загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів села Озерна орденом

Козацька педагогіка

Козацькому роду –
Напередодні великого свята Покрови
Пресвятої Богородиці та Дня Українського
козацтва, на запрошення учнівського колективу
та батьківського комітету, Гетьман Українського
Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко
провів зустріч із вихованцями Гімназії №191
імені Павла Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов м. Києва.

За волонтерську діяльність високою відзнакою нагороджує отаман
Тернопільської обласної організації УРК Вячеслав Кізілов

«За волонтерську діяльність «Сила
України». А колишніх учнів школи,
тепер бійців, які брали участь в АТО і
вже повернулися додому, нагороджено
орденами «Честь і Слава» та медалями
«За оборону рідної держави».
«Щиро вітаю усіх небайдужих людей
села Озерна і низько вклоняюся перед
дітками, батьками, вчителями та
бійцями-захисниками Батьківщини
з Озерної, які, кожний на своєму
місці і в силу своїх можливостей,
наближають перемогу України в
боротьбі з ворогами!», – сказав на
церемонії вручення нагород отаман
Тернопільської обласної організації
УРК, військовий і козацький капелан,
протоієрей В’ячеслав Кізілов.

Активісти волонтерського руху та бійці-учасники АТО з села Озерна
отримали заслужені нагороди

Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
с. Озерна
Тернопільська область

Гетьман УРК Анатолій Шевченко радо спілкується
з вихованцями Київської Гімназії №191 ім. Павла
Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов

Гетьман УРК прочитав лекцію для гімназистів 2 курсу 4 групи. «Діти зараз працюють
над написанням робіт на тему «Козацькому
роду — нема переводу» і ця зустріч, знання,
набуті в процесі зустрічі, стануть їм у
нагоді», — зазначила вчитель історії, куратор
2 курсу 4 групи Світлана Пустова.
У лекції Анатолій Іванович розповів про
історію створення реєстрового козацтва,
його розвиток та сьогоднішній стан козацького руху в нашій державі. Він, зокрема,
відзначив, що Українське Реєстрове
Козацтво — найчисельніша та найпотужніша козацька організація в Україні і
закликав педагогічний колектив долучатися
до виховання молоді в дусі духовності та
патріотизму.

У Хмельницькому, на Покрову!

На день Святої Покрови
реєстрові козаки Хмельницької
обласної організації Українського
Реєстрового Козацтва, яку очолює
отаман, генерал-майор УРК Юрій
Басистий, разом із побратим а м и з Ук р а ї н с ь к о г о к о з а ц т в а
та Запорозького козацтва святково, але без зайвої помпезності,
відзначили першу річницю
Державного свята – День захисника Вітчизни, День Українського
козацтва та свято Покрови
Пресвятої Богородиці.
Організованою колоною, на чолі
якої йшов козацький оркестр, із
прапорами козацьких організацій
козаки пройшли вулицями міста
Хмельницького до пам`ятника
«Небесній Сотні», де поклали квіти
та вшанували загиблих патріотів
Ук р а ї н и х в и л и н о ю м о в ч а н н я .
Потім козацька колона вирушила в центр міста, до пам`ятника
великому сину України, Гетьману
Української козацької держави
Зеновію Богдану Хмельницькому,
де покладанням квітів вшанували великого полководця й усіх
борців за волю України різних
часів. Потім козацьке товариство
на автобусах рушило до церкви
Покрови Пресвятої Богородиці, де
була відслужена святкова літургія.

C

M

Y K

Вихованці гімназії уважно слухали розповідь
очільника реєстрових козаків України

Реєстрові козаки Хмельниччини під козацьким прапором та з квітами
йдуть вшанувати пам’ять героїв «Небесної Сотні»

Після офіційної частини хмельничани та гості міста насолоджувалися
концертом самодіяльних колективів
Хмельниччини. Завершилося свято
традиційним козацьким кулішем,
яким пригощалися не тільки козаки,
а й усі учасники святкування. Козаки
вітали усіх зі святом і висловлювали
надію на якнайшвидше встановлення

миру на нашій багатостраждальній
землі, добробут народу та процвітання
країни. Над вулицями та майданами
Хмельницького ще довго лунало
гучне : «Слава Україні!», а у відповідь
звучало «Героям слава!».
Андрій КАРНАТОВСЬКИЙ,
м. Хмельницький

Після лекції діти із задоволенням фотографувалися з Гетьманом УРК, а потім відбулася цікава розмова Анатолія Шевченка з
заступником директора гімназії із навчальновиховної роботи Іриною Вороновою та
членом батьківського комітету 2 курсу
4 групи Оленою Шевченко.
Доктор технічних наук, доктор богослов’я,
професор Анатолій Шевченко подарував
гімназистам історичну літературу, зокрема
книгу «За волю України» та власну монографію «Христос».
Результатом зустрічі стала домовленість
про створення в навчальному закладі
козацьких класів, а в перспективі і Козацької
республіки.
Викладачі гімназії, батьки та гімназисти
сподіваються, що шефство українських
реєстровців над навчальним закладом стане
для дітей вагомим поступом до вдосконалення,
підвищення рівня духовності й патріотизму.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото автора

Щасливий воїн, що во ім’я миру
Свою підносить бойову сокиру,
Во ім’я правди кривду тне з плеча!
М. Рильський
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Харківській міській організації УРК – 10 років! КОЗАЦЬКІ
В осередках УРК

У середині вересня Харківська
міська організація ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» відзначила
десятирічний ювілей з дня свого створення. До цієї події реєстровці столиці
Слобожанщини підійшли з гідними
результатами своєї роботи. Зокрема,
Харківські козаки неодноразово надавали благодійну волонтерську допомогу
реєстровим козакам, які беруть
участь у військових діях в зоні АТО;
провели урочисту церемонію посвяти
в козаки і берегині УРК молоді, в
тому числі учнів ЗОШ №96 селища
Велика Данилівка м. Харкова; взяли
участь у заходах з нагоди відкриття
у м.Харкові пам’ятника Гетьману
Петру Сагайдачному; випустили
пам’ятну медаль «10 років Харківської
міської організації ВГО УРК».
Урочисте відзначення десятирічного ювілею Харківської міської
організації УРК відбулося в бібліотеці
імені В.Г. Короленка в рамках
обласної наукової конференції,
присвяченої 420-річному ювілею з
дня народження Б.Хмельницького,
організаторами якої стали реєстровці
Харкова. На ювілейному заході
були відзначені найактивніші члени
Харківської міської козацької
організації УРК. Зокрема, отаман
Харківської міської організації УРК,
генерал козацтва Іван Закіпний був
удостоєний медалі «За дотримання
козацьких традицій».
За активну роботу в розвитку
козацьких традицій на Харківщині
ювілейними медалями «10 років
Харківської міської організації
ВГО УРК» були нагороджені
отаман Фрунзенської районної
організації УРК, полковник УРК

Ю.І.Єгоров, отаман Київської
районної організації УРК, полковник УРК В.А.Мельник, отаман
Дзержинської районної організації
УРК, полковник УРК П. А.Тома,
отаман Орджонікідзевської
районної організації УРК, генераллейтенант УРК В.В.Головко, отаман
козацької сотні, полковник УРК
Ю.В.Журавльов, начальник штабу
Харківської міської організації
УРК, майор УРК Ю.Д.Резніков,

армії УРК Віктор Посохов, отаман
Харківської обласної організації
УРК, генерал-лейтенант УРК
Олександр Федоряка, заступник
міського голови Харкова, берегиня
УРК, генерал-майор УРК Світлана
Горбунова-Рубан, депутат Харківської міської ради, берегиня УРК
Т.Г.Поздєєва, духовний наставник
реєстровців Харкова, настоятель
Покровського храму селища Велика
Данилівка отець Андрій.

У Баришівці на Київщині напередодні
свята Покрови в спортивному комплексі
«Прогрес», за ініціативи козаків
Українського Реєстрового Козацтва,
було проведено районний фізкультурнопатріотичний захід серед школярів
загальноосвітніх навчальних закладів
Баришівського району «Козацькі розваги».

Мета заходу – поліпшення
національно-патріотичного виховання
учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, поглиблення знань про
козацьку добу, її важливе значення в
історії України. Загалом же реєстровці
Баришівщини дбають про збереження
духовного зв’язку наших молодих
співвітчизників із лицарями-козаками,

Біля Покровського храму – реєстрові козаки та берегині Харківщини

заступник отамана Харківської
міської організації УРК, полковник
УРК Г.І.Коваленко та інші.
На урочистостях, присвячених
святкуванню 10-річчя Харківської
міської організації УРК, були
присутні заступник Гетьмана УРК,
генерал армії УРК Микола Мазепа,
Голова Адміністрації Гетьмана УРК у
Східному регіоні України, генераллейтенант УРК Юрій Пісковацький,
Генеральний інспектор УРК, генерал

Святковим концертом привітали
присутніх на святі реєстровців і
жителів міста Харкова ансамбль
«Берегиня» Харківської міської
організації УРК та ансамбль народної
творчості «Криниченька». .
Юрій РЕЗНІКОВ,
начальник штабу Харківської
міської організації УРК,
майор УРК
м.Харків

Козацька ідея примножує ряди реєстровців

Вже понад рік українська держава
знаходиться у стані війни, більшість
людей зайняті проблемою виживання
у складних економічних умовах.
Неадекватні дії політиканів, нездатних об’єднати суспільство, ведуть
до зростання соціальної напруги,
знецінення ідей та втрати духовних
цінностей. За цих умов відмічається
занепад громадської діяльності населення. Але, незважаючи на зазначені
тенденції, рух реєстрового козацтва,
його ідеї, сконцентровані в гаслі
«Духовність і патріотизм» поширюються серед українців.
У Харківському районі
Слобожанщини серед мальовничих
пагорбів і гаїв розмістилось невелике містечко Буди. Воно виникло з
козацьких поселень у бурхливі роки
17-ого сторіччя та зберегло свою
історію завдяки працьовитим, щирим
і натхненним нащадкам українських
козаків. Багато років місто славилося
фаянсовим заводом, який випускав
оригінальну продукцію не тільки
для України, а й імпортував в інші
держави світу. На сьогодні містоутворююче підприємство зруйноване
та закрите, а на заробітки люди
вимушені вирушати до Харкова та
інших міст області й України. За цих
умов неочікуваним було звернення
групи чоловіків з Буд до отамана
Харківської обласної організації
УРК з проханням прийняти їх до
лав козаків-реєстровців. Завдяки
енергії та цілеспрямованості Ночного
Володимира Олександровича, який
очолив новостворений козацький

РОЗВАГИ

осередок і став отаманом, весною
поточного року була створена
Будянська козацька організація УРК.
Майже два десятки козаків сприйняли ідеї реєстровців як свої життєві
орієнтири. На честь заснування
організації у міському парку висадили

боку місцевої держадміністрації,
яка пообіцяла виділити приміщення
для козацького штабу. Підтримує
реєстровців і настоятель місцевого
храму отець Петро, який благословляв та настановляв козаків і берегинь
під час прийняття присяги.

Реєстровці Слобожанщини з настоятелем храму села Буди отцем Петром

дерева, які утворили козацьку
алею, до свята Перемоги козаки
відремонтували пам’ятник загиблим
бійцям. Планується створення спортивних секцій для школярів та ряд
інших заходів, у тому числі створення
«Козацької варти» для забезпечення
громадського порядку. Запорукою
успішного функціонування козацького осередку отаман Будянських
реєстровців вважає порозуміння
та підтримку козацьких заходів з

Авторитет організації реєстрових
козаків у Будах зростає. Про це
свідчать звернення городян із проханням поповнити ряди міської козацької
організації. Нове прийняття присяги
планується провести у жовтні місяці.
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківської обласної
організації УРК,
генерал-лейтенант УРК
Харківська область

Команда Перемозького НВК –
переможець «Козацьких розваг»

залучають до активного вивчення
історичних витоків формування
Української держави, пропагують
здоровий спосіб життя, дбають про
зміцнення здоров’я учнівської молоді,
підвищення соціальної активності.
Дуже приємно, що команда
Перемозького навчально-виховного
комплексу виборола І місце серед багатьох команд і привезла додому кубок
переможця. Адже команда складалася,
в основному, з новоспечених козачат,
які лише нещодавно вступили до лав
Українського Реєстрового Козацтва,
а саме Ядлівського куреня. «Гарний
вишкіл та бажання перемогти допомогли нащадкам славних козаків
здобути перемогу серед доволі сильних команд», – розповів наставник
команди переможців, керівник гуртка
«Козачок», отаман Баришівської сотні
Українського Реєстрового Козацтва,
майор УРК Андрій Максименко. –
Значну допомогу в підготовці
козачат до змагань надала вчитель
фізичної культури Наталія Савченко.
Незважаючи на те, що під час змагань
було досить прохолодно, діти мужньо
проходили всі етапи змагання: творче
представлення команд-куренів,
естафетний біг, підтягування на
перекладині, вікторини тощо. Отаман
Баришівського районного навчальновиховного комплексу УРК, полковник
УРК Максим Павленко подякував усім
учасникам змагань та їхнім наставникам за активну життєву позицію та
розвиток козацького руху на Київщині.
Андрій МАКСИМЕНКО,
майор УРК
Баришівський район
Київська область

І наповнює море краплина, сходить сонце в небеснім склепінні.
Постає велика Вкраїна на великім жіночім терпінні
Г. Гордасевич
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Берегиня УРК – учитель року! «ЩАСЛИВІ РАЗОМ»
В осередках УРК

Берегиня Українського Реєстрового Козацтва, учитель Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Галина Кізілова, стала переможницею Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
в номінації «Образотворче мистецтво». У конкурсі, що тривав чотири дні в місті Миколаєві взяли
участь 48 учасників, по 12 у кожній номінації.

Педагогів розділили на
три групи. Поки одні готували відкритий урок, інші
продумували творче завдання.
«Найголовнішим було проведення уроку, – розповіла пані
Галина. – Учасники конкурсу
методом жеребкування вибирали тему уроку та клас.
Потім їхали знайомитися зі
школою та приміщенням, де
мали проводити відкритий
урок, а ввечері, власне, готуватися до його проведення.
Для кожного предмету були
свої, чітко прописані критерії оцінювання. Члени журі
оцінювали володіння мовою,
фахову майстерність, вміння
подати матеріал, емоційний
стан на уроці, вміння тримати
ау д и т о р і ю т а п р а в и л ь н о
розрахувати час. Мені випало

У берегині УРК Галину Кізілову посвячує заступник Головного отамана
Івано-Франківської обласної організації УРК Володимир Карман

ідеї, напрацювання, родзинки.
Для мене цей конкурс –
можливість оцінити свій
рівень фахової майстерності,
почерпнути нові знання від

Галина Кізілова, переможниця конкурсу «Учитель року – 2015,
під час вручення диплому

проводити урок у четвертому
класі. Допомогло, можливо, й
те, що мій син навчається саме
в четвертому класі, тож я добре
розумію вікові й психологічні
особливості дітей цього віку.
Після відкритого уроку кожен
учитель мав зробити самоаналіз, тобто показати наскільки
адекватно він може себе
оцінити, помітити помилки,
правильно побудувати урок
тощо. Останнє завдання було
творчим – придумати та представити власний освітній
проект. І зробити конкурсанти
мали це всього лиш за вечір
і ніч, тоді, як на обласному
етапі на це завдання відводився
місяць. До речі, всі наші уроки
організатори записували на
відео та викладали в Інтернет.
Щоб потрапити до фіналу
конкурсу, вчителям довелося
рік напружено працювати і
готуватися, спочатку пройти
міські конкурси, потім
обласні... Після цього проводився заочний фінальний
конкурс, на якому вчителі
проходили фахові тести,
журі оцінювало їхні блоги
та відео-майстер-класи. З
переможців обласних етапів
відібрали лише по 12 фіналістів із чотирьох предметів.
«Конкуренція була надзвичайно високою, – продовжує
Галина Кізілова. – До фіналу
потрапили дійсно найкращі
педагоги, а тому хвилювання
було неймовірним. Однак,
кожен мав чимось здивувати
журі, представити авторські

колег, побачити цікаві напрацювання, адже кожен із них
має чим поділитися. Також
було бажання захистити честь
рідної школи і міста. Цілей
ставилося кілька і приємно,
що всі вони досягнуті.

наскільки мене люблять і цінують в рідній школі, скільки
у мене друзів, і тих, хто мене
щиро підтримує. Повернулася
в рідний Тернопіль із величезним вантажем корисної
інформації, налагодила нові
ділові контакти з колегами з
усієї України».
У конкурсі «Учитель року»
берегиня УРК Галина Кізілова
бере участь вже вдруге.
Перша спроба була чотири
роки тому, також у номінації
«Образотворче мистецтво».
Тоді, на обласному етапі,
жінка посіла друге місце. Цього
ж разу потрапила до фіналу
й виборола там найвищу
нагороду. Коли видається
вільна хвилина пані Галина
з задоволенням займається
живописом. Вона є членом
арт-групи «Сновиди», однією
із засновниць Тернопільського
дитячого пленеру.
Довідка: Конкурс «Учитель
року» був започаткований 20
років тому з метою підвищення престижу учительської

Б е р е г и н я Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, майор
УРК Катерина Карабєн-Фортун
взяла участь у першому інтернаціональному проекті «Happy
together» — «Щасливі разом».

берегиня УРК, заступник
отамана Кальміуського полку
УРК з питань сім’ї та
молоді, майор УРК, член
Молодіжної координаційної
спілки Маріуполя, поетеса

Берегиню УРК Катерину Карабєн-Фортун (друга ліворуч)
прийшли підтримати козаки й берегині УРК міста Маріуполя

Наприкінці вересня
в Маріуполі в Палаці Молоді
вперше відбувся інтернаціональний фото- та відеопроект
«Happy together» (Щасливі
разом). Його організаторами
виступили студенти-політологи Дипломатичного корпусу
Маріупольського державного
університету.

та художниця Катерина
Карабєн-Фортун. Від вірменської та грецької спільнот були
громадські активісети Артур
Григорян та Микола Дангулжи,
від єврейської — спортсмен
Борис Данцкер, від німецької — металург Генріх Ремпель.
Під час «Тижня супроводу»,
коли фотографи та журналісти

Український етнос на заході презентувала глядачам берегиня УРК
Катерина Карабєн-Фортун

Мета проведення заходу
досить актуальна — зміцнення
дружніх стосунків різних етносів, які мешкають в одному
місті. Яскраві представники
грецької, вірменської, єврейської, німецької та української
спільноти згуртувалися для

разом із учасниками відвідували різні громадські заходи,
Катерина Карабєн-Фортун
провела лекторій до Дня міста
«Маріуполь у персоналіях».
Підведення підсумків відбулося у міському Палаці молоді
в День заснування Маріуполя.

Галина Кізілова із колегами-вчителями – переможцями
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015»

Загалом, було нелегко.
Але приємно вразило і місто
Миколаїв, і організація
конкурсу. Ми побачили високий рівень загальноосвітніх
шкіл міста суднобудівників,
дитячих творчих колективів. Надзвичайно приємне
враження залишилося від
Спеціалізованої школи № 22,
де я проводила урок: дисципліна, порядок, високий
рівень організації роботи в
школі, діти виховані, чемні,
охайні.
Я к п е д а г о г, б а г а т о д л я
себе почерпнула корисного та вкотре переконалася

професії. Його ініціаторами
стали Міністерство освіти і
науки України та Національна
академія педагогічних наук.
Статус конкурсу було закріплено Указом Президента
України від 29 червня 1995 р.
№ 489 «Про всеукраїнський
конкурс «Учитель року». Цим
документом, зокрема, було
передбачено, що «переможцям
конкурсу присвоюється звання
«Заслужений учитель України».
Саврадим СОНЬКО,
журналіст
м. Тернопіль
Фото автора

Реєстровці Маріуполя з козачатами після відкриття творчого заходу

участі у цьому проекті. Вони
показали свою активну громадянську позицію та відданість
своїм народним традиціям та
звичаям.
Сама ідея організації
проекту полягала в тому, що
п’ять команд фотографів і
журналістів протягом тижня
висвітлювали повсякденне
життя учасників проекту, їхню
громадську діяльність тощо.
Символічно, що український
етнос на проекті представляла

Усі відвідувачі фотовиставки
мали змогу скуштувати національні страви, прочитати
інтерв’ю учасників проекту
та поспілкуватися з ними.
Учасники проекту «Щасливі
разом» дійсно допомогли усім
присутнім відчути єдність
культур та етносів Маріуполя.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»
м. Маріуполь
Фото Олександра Білоконя

Слухай: Батьківщина свого сина кличе
найпростішим, неповторним, вічним словом.
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Слово Тараса
НА КОНТИНЕНТАХ
В осередках УРК

У світі існує більше чотирьохсот пам’ятників великому сину українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку. На всіх
земних континентах звучить слово геніального поета і пророка української землі. Це не тільки велика людська вдячність генію,
але й прагнення людства до осмислення його творів, до повсякчасної роботи людських сердець в ім’я добра, свободи і віри.
Його твори про Україну, але вони близькі людям будь-яких національностей, адже він писав про загальнолюдські цінності,
які покликані піднести людину в усій її величі і красі, дати їй волю і життя в «сім’ї вольній, новій».

У нашому районі пам’ятник
видатному поету ще
в п’ятдесяті роки минулого
століття було відкрито в селі
Ілляшівка. Колись його ім’я
носило місцеве господарство.
До світової плеяди увіковічення Тараса Шевченка
додалась ще одна зірочка —
нещодавно пам’ятник поету
відкрито в селі Летківка. Ця
подія зібрала в центрі села
чимало жителів громади обох
сіл. Вони прийшли віддати
шану Кобзарю, сподіваючись,
що ця подія стане початком
відродження центру села,
покращення його інфраструктури, розширення культурних
надбань.
За ідею встановлення
погруддя великому Тарасу із
захопленням взялися козаки
Українського Реєстрового
Козацтва, районну організацію якого очолює Микола
Васильович Прус. Товариство
УРК існує в нашому районі
вже 11 років. На його рахунку
багато корисних справ, дуже
помітних та необхідних для
відродження українських
традицій, виховання молодого
покоління в дусі патріотизму та
любові до рідної землі. Члени
районної організації УРК брали
найактивнішу участь у встановленні Козацького хреста
на могилі Галицьких стрільців
у селі Тростянчик. Силами
Капустянського Українського
Реєстрового Козацтва відновлено козацьке поховання,
встановлено хрест та впорядковано могилу. Багато жителів обох
сіл схвалили ідею встановлення
пам’ятника Тарасу Шевченку

Віталій Назаренко, Андрій
Калита, Сергій Шпирко, Олег
Мисько, Володимир Тютенко,
Валерій Овчарук, Володимир
Денисюк, Тамара Строкаченко,
Микола Строкаченко, Петро
Строкаченко, Анатолій Шарт,
Павло Вольський, Віталій
Редько.
Відкриваючи урочистості,
голова районної організації
Українського Реєстрового
Козацтва, полковник УРК
Микола Прус сказав:

З відкриттям пам’ятника Великому Кобзарю жителів села
гарною піснею вітають талановиті Тростянецькі співачки

Пам’ятник Тарасу Шевченку освячує протоієрей Михайло Торбахевич

— В історії народу є імена,
які становлять його славу,
велич і національну гордість.
Саме таким є для України
ім’я безсмертного КобзаряТараса Шевченка. Він оспівав
і прославив свій народ, дав
йому поезію буремної сили і
животворної наснаги.
Заступник голови райдержадміністрації Віктор
Задорожний висловив вдячність усім, хто доклав своїх
зусиль, аби така знакова для

Звучить пісня у виконанні аматорського хору Тростянецького
районного будинку культури

і в усьому допомагали козакам. Серед спонсорів Сергій
Панасюк, Микола Панасюк,
Олександр Кравець, Андрій
Тучик, Володимир Драпак,
Олександр Мовчан, Максим
Никонович, Володимир
Драпак, Микола Пухальський,
Дмитро Колісник, Наталя
Балюк, Володимир Олійник,
О л е г Ш п и р к о , Га л и н а
Колісник, Марія Окольська,

людей, які прагнуть робити
добро. А добро завжди
перемагає.
На урочисту подію, приурочену Кобзареві, завітали
козаки з обласного центру
та м. Жмеринка. З великою
любов’ю говорив про поета
Олексій Гамарник, заступник
начальника штабу організації УРК Вінницької області,
п о л к о в н и к У Р К . Тв о р и
великого поета, як ніколи,
актуальні сьогодні, коли

Летківської громади та й всього
району подія відбулась. Ми
маємо пам’ятати безсмертне
ім’я Тараса Шевченка, завдячуючи якому слово українське
звучить по всьому світу.
Сільський голова Лариса
Драпак висловила сподівання, що пам’ятник Тарасу
Шевченку — це початок оновлення села. Приємно, що
в громаді багато небайдужих

Україна переживає важкі події
на Сході, докладаючи максимум зусиль, щоб подолати оте
підступне і жорстоке гадюччя,
через яке гинуть українські
сини. Він передав летківчанам
у подарунок книги, побажав
наснаги і оптимізму й надалі
творити добро.
Був серед присутніх на святі
і особливий гість — Волтер
Орр Скотт – американець
за паспортом, але душею
українець. Його доля тісно
переплелась з Україною і
назавжди поселилась в серці
американця любов до українського народу. Він бачив, як
люди збирались на Майдан,
як їхали до Києва, і ті події
сколихнули в ньому бурю
емоцій і солідарності з людьми,
які вийшли на протест не тому,
що просто підняли ціни, а тому
що хотіли змінити систему,
своє життя і майбутнє своїх
дітей. У минулому Волтер
Орр Скотт – офіцер Служби
охорони здоров’я США.
2004 року звільнився у званні
капітана і помандрував
до Східної Європи та провів
чимало часу в Росії, Болгарії,
Молдові, Румунії та Україні.
З жовтня 2011 він постійно
проживає в Україні, облюбувавши собі місто Жмеринку.
У березні 2013 року він розпочав свою письменницьку
діяльність під псевдонімом
«Комрад 58». Пояснюючи
свій псевдонім, Волтер пише,
що найбільшим його страхом була загроза депортації.

«Простіше кажучи, я не хвилювався за свою безпеку, я просто
не бажав покинути обрану
мною домівку». І вже в 2014 році
виходить його книга «Вставай,
Україно!». Незважаючи на те,
що всі твори написані іноземцем, вони дихають любов’ю
до України, вірою в справедливість і в торжество правди
та добра.
«Коли я прибув в Україну,
я не знав добре Шевченка,
просто знав, що є такий
український поет», — зізнається Волтер, «Почав читати
в англійському перекладі
і відразу ж зрозумів, чому

Його голос знову говорить.
Почуй, що душа
прокинулась, Україно.
Скинь кайдани,
він кричить Досить!
«А ще гірше-спати, спати,
І спати на волі»
Досить! Байдужість,
тікай від нас!
Високо над Дніпром,
Почуй його
демонстративний заклик.
Тремтить могила,
аби сколихнути душі.
Прокиньтесь,
не будьте байдужими.
Встань знову, Україно!
Встань знову, Встань!

Найактивніших реєстровців козацькими грамотами нагороджує отаман
Тростянецької районної організації УРК, полковник УРК Микола Прус

Шевченко надихає українців,
його твори надихнули й мене.
І вже першим результатом
цього натхнення стала книга
«Вставай, Україно! У мене
не було письменницького
досвіду, але це результат того,
що я бачив в Україні. Я знаю,
що українці вірять в те, що
Тарас Шевченко й донині
промовляє з домовини. Всі
кошти від реалізації книги
йдуть на потреби АТО».
У зачині цієї книги однойменний вірш, який
просякнутий Шевченковим
буремним словом.
…З середини злодій
краде душу.
Наша земля, о, наша земля
знову ридає.
Але тремтяча земля, та,
що в кургані,

На завершення протоієрей
Української православної
церкви Київського патріархату
Михайло Торбахевич освятив
пам’ятник Тарасу Шевченку.
Відбулось відзначення всіх,
хто причетний до встановлення погруддя. Тематичний
концерт за участю дітей місцевої школи та аматорів сцени
районного Будинку культури викликав у присутніх
багато емоцій. Звучали твори
Тараса Шевченка та пісні
на його вірші, а також посвяти
нашому великому поетові,
мислителю, історику, етнографу, художнику та пророку
української нації.
Надія МАКУХ,
м. Тростянець
Вінницька область

У воді відбились зорі і обличчя,
кароокі люди і співуча мова
Богдан-Ігор Антонич
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Із козацьким знаменом – навколо світу
До Дня прапора

З ініціативи наказного отамана Черкаської обласної організації УРК, генерал-майора УРК
Олександра Гаврилюка, Лисянським козацьким полком Черкаської обласної організації УРК ще
2010 року була започаткована та втілена в життя акція «Козацький прапор навколо світу». Метою
цієї акції є популяризація ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та козацького міста-фортеці
Лисянки, з відновленням якого тісно пов’язані життя і діяльність його громадянина Михайла
Хмельницького (батька Гетьмана Богдана Хмельницького- Ред.), що виконував там функції
осадчого. Саме з цього козацького форпосту, ймовірно, і розпочався життєвий шлях засновника
козацької держави, Гетьмана України Богдана Хмельницького, під знаменами якого вперше
прославив себе і Лисянський козацький полк. Тому саме прапор цього полку і в ХХІ столітті
символізує собою козацтво як сильну, всеперемагаючу, об’єднавчу ідею для українського народу,
в тому числі і на чужині.

який, до речі, був побудований радянськими
військовополоненими під
час Другої світової війни.
Потім із Європи шлях судна
проліг у Західну Африку
до міста Нуакшот, столиці
Мавританії. Цікаво, що місто
Нуакшот – найбільший порт
цієї країни, побудоване
лише 40 років тому. Нині тут
мешкає 735 тисяч жителів,
більшість з яких складають
маври (араби та бербери).

Прапор Лисянського полку УРК в Південно-Африканській республіці

також ласим шматочком
для любителів гучних розваг.
Останнім пунктом океанської
«прогулянки», в якій побував наш реєстровий козак
і де розгорнув козацьке
знамено, став острів Лабуан

Козак Бориспільської сотні УРК Олексій Москвичов з прапором
Українського Реєстрового Козацтва в Єгипті

До 2014 року козацький
прапор, завдяки реєстровцям,
побував уже в 35-ти країнах
с в і т у. О д н а к , п о д і ї н а
Майдані, анексія Криму та
російська агресія на Донбасі
весною 2014 року призупинили акцію. Зрозуміло, що
всі свої зусилля козаки зосередили на захисті України,
допомозі нашим воїнам в зоні
АТО. І лише 2015 року акція
«Козацький прапор навколо
світу» була відновлена й

знамено реєстрових козаків
України, що замайоріло в
Палаці Європи та ЄСПЛ,
стало символом того, що
українці не лише поділяють
європейські цінності, а й зі
зброєю в руках відстоюють
вільну та незалежну Україну, а
відтак і демократичну Європу.
Там же відбулась неформальна зустріч українських
і російських правників, які,
як представники народних
дипломатій, під час дискусії
Козацьке знамено та газета «Україна козацька» –
на Африканському континенті

Завдяки козацькій дипломатії
тепер і там, серед аборигенів,
з’явилися нові друзі України.
Далі через Атлантичний
океан судно дісталося
Фолклендських островів, що
належать Великобританії. Від
берегів Південної Америки
шлях козацького прапора
знову проліг через океан –

в Малайзії. Звідти літаком
він відправився до її квітучої
столиці – Куала Лумпур,
міста вражаючих хмарочосів.
Оглянувши місто наостанок, наш козак-моряк в кінці
липня повернувся на бажану,
рідну Батьківщину. Його
повітряний шлях проліг з міста
Дубаї Об’єднаних Арабських

Реєстровий козак Михайло Марченко розгорнув козацьке полотнище
на Фолклендських островах

присвячувалася патріотам,
які боронять незалежність,
суверенітет та територіальну
цілісність України в зоні АТО.
У середині березня в
Страсбурзі (Франція), з
ініціативи Європейського
центру правового
співробітництва, група
українських суддів та
адвокатів відвідала Раду
Європи та Європейський суд
з прав людини (ЄСПЛ), де
разом із колегами з Італії та
Росії пройшла курс навчання
на тему: «Успішне звернення
до ЄСПЛ: від теорії до практики». У складі української
делегації був і Олександр
Гаврилюк, який поєднав
поїздку зі своєю акцією
«Козацький прапор навколо
с в і т у » . То ж , м а л и н о в е

прийшли до висновку, що
нам усім потрібна оновлена Україна, нова Росія в
Європейському Союзі, де
відносини будуть побудовані
на принципах демократії,
верховенства права, поваги до
прав і свобод людини.
Свій внесок в акцію
зробив і реєстровий козак,
моряк торгового флоту
М.Меланченко, який ходить
на судні-рефрижераторі
«Електра», портом приписки якого є місто Кінгстаун.
Судно із козацьким прапором, завантажене продуктами
харчування, пройшло маршрутом із Санкт-Петербурга
до голландського міста
Фліфінген. Шлях, зокрема,
пролягав і через Кільський
канал, що в Німеччині,

Прапор українських реєстровців у місті Гаосюн (острів Тайвань)

до міста Кейптаун, що в
Південно-Африканській
республіці. А потім був перехід
через Індійський океан до
Сінгапуру – найбільшого
порту Південно-Східної
Азії, звідти – ПівденноКитайським морем до
Тайваню – міста Гаосюн,
що є одним зі світових
комерційних центрів, а

Еміратів через СанктПетербург, і, звідти потягом
до Києва. А завершилася
подорож у рідному Корсуні,
що на Черкащині, де його
радо зустріли козацькі побратими. Незважаючи на той
факт, що з 23 членів екіпажу
лише троє були українцями,
а решта – росіянами, на всі
непорозуміння, що виникли

між ними щодо анексії Криму
та військового втручання
Росії на Донбасі, реєстровий
козак М. Мелащенко свою
акцію присвятив воїнам,
які боронять незалежність,
суверенітет та територіальну
цілісність України в зоні АТО
на Сході України.
Станом на вересень 2015
року прапор українських
реєстровців майорів у
Південно-Африканській
республіці, Ефіопії, Єгипті,
Ту р е ч ч и н і , О б ’ є д н а н и х
Арабських Еміратах, Росії,
Угорщині, Австрії, Польщі,
Словенії, Німеччині, Румунії,
Франції, Італії, Хорватії,
Чорногорії, Великобританії,
Мальті, Монако, Ватикані,
С а н - М а р и н о , Гр е ц і ї ,
Нідерландах, Мексиці,
Норвегії, Литві, Сербії,
К и т а ї , Та ї л а н д і , Л а о с і ,
Португалії, Швейцарії,
Молдові, В’єтнамі,
Камбоджі, Ізраїлі, Йорданії,
Палестині, Мавританії,
Тайвані, Сінгапурі, Малайзії.
Тобто в 42-х країнах світу,
де побували з візитами наші
козаки та берегині. Варто
відзначити, що прапор
Лисянського козацького
полку УРК викликав великий інтерес як у туристів, так
і у місцевих жителів. Більше
того, вони, зустрівшись
з послами народної
дипломатії, зробили для
себе висновок, що серед
європейських народів є
достойна українська козацька
нація, джерелом сили якої
є духовність і патріотизм,
як основа буття народу й
величі нашої країни. А слово
«козак» у них асоціюється з
честю, порядністю, відвагою.
Тож, козаки Лисянського
козацького полку
Черкаської обласної
організації УРК продовжують працювати і творити
на благо свого рідного
козацького містечка, популяризуючи його і живильну
козацьку ідею по всьому
світу, гордо несучи малинове козацьке знамено своїх
легендарних пращурів.
Олесь МИКОЛЕНКО,
власний кореспондент «УК»
смт Лисянка
Черкаська область
Фото з архіву автора

Звитяги наші, муки і руїни
безсмертні будуть у її словах.
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Маруся (Марина Гордіївна) Чурай
народилася 1625 року у Полтавському
посаді, в родині урядника Полтавського
охочекомонного козацького полку
Гордія Чурая.
Гордій Чурай був людиною хороброю, чесною. Він палко любив свою
батьківщину й ненавидів її ворогів.
Якось, під час сварки з одним шляхтичем, не витримавши його знущань
з українського народу, він вихопив
з піхов шаблю і зарубав шляхтича.
Після цього Гордію Чураю довелося
тікати з Полтави. Він подався на Січ,
пристав до гетьмана нереєстрового
козацтва Павлюка (Бута) і разом з ним
брав участь у походах проти польської

Гриць був молочним братом Марусі.
Високий на зріст, з русявими кучерями
й карими очима, він вигідно відрізнявся від Іскри.
І цей опис збігається з описом ліричного героя в одній з пісень Марусі Чурай:
Коли б же я знала, маляра б найняла,
Його біле личко та й намалювала.
Карі оченятка, котрі я любила,
Його русі кудрі я б позолотила.
Проте Гриць був людиною слабовольною, безхарактерною. Хлопець
був під великим впливом своєї матері,
яка й чути не хотіла про одруження
сина з Марусею. Вольова і користолюбна жінка хотіла одружити сина з
племінницею полковника Мартина

Пізніше, Маруся ще раз підкреслить у своїй пісні безвольність Гриця,
яка згодом призведе до трагічної
розв’язки, і тоді створені нею рядки
будуть сповнені справжнього драматизму й глибокого суму:
Чом ти мене не послухав,
як тобі казала:
«Ходім, серце, повінчаймось,
мати не знала.
Ти все неньку свою слухав,
мене покидаєш,
Покидаєш сиротину, іншої шукаєш».
Суворим докором звучать заключні
слова цієї чудової пісні:
Тяжкий камінь, тяжкий-важкий
на серденьку буде.
Покидаєш через неньку –
сам бог свідком буде!

знайти заспокоєння. Мабуть, тут,
почуваючи себе самотньою в чужому
й далекому місті, вона створила одну
з кращих своїх пісень «Віють вітри,
віють буйні», яку І. Котляревський
згодом використав у своїй «Наталці
Полтавці».
У цій пісні Маруся згадувала свої
щасливі дні, коли Гриць був із нею:
Не поможуть сльози щастю,
серцю легше буде,
Хто щаслив був хоч з часочок,
– повік не забуде.
Єсть же люди, що і моїй
завидують долі;
Чи ж щаслива ж та билинка,
що росте у полі.
Що у полі, на пісочку,
без роси, на сонці...

Маруся Чурай – душа української козацької пісні
З Україною в серці

Ще у минулому сторіччі точилися суперечки навколо постаті легендарної української поетеси Марусі Чурай. Одні твердили, що
вона історична особа, і приписували їй авторство багатьох популярних пісень, зокрема, таких, як «Ой не ходи, Грицю …», «Засвіт
встали козаченьки…», «Віють вітри…».
Інші заперечували і те й друге. Ці суперечки тривають і нині. Хто вона Маруся Чурай? Витвір народної фантазії чи історична
особа? Та доки не будуть знайдені відповідні архівні документи, на це питання не можна дати твердої відповіді.
А тим часом усе, що стосується Марусі Чурай, межує з легендою, щоправда, вельми цікавою, захоплюючою.
Читачам «України козацької» пропонуємо легенду про Марусю Чурай, складену за дослідженнями Леоніда Кауфмана («Дівчина
з легенди»). Малюнки до розповіді-легенди, яку упорядкувала та випустила окремою книжечкою голова Донецького відділення
«Союзу українок», член Національної спілки народних майстрів України, член Національної спілки журналістів України, власний
кореспондент газети «Україна козацька» Людмила Огнева, виконала донецька художниця Світлана Тіщенко.
Отже, дві жінки-донеччанки про жінку-полтавчанку.

шляхти. Під час бою під Кумейками
(1637) козаки зазнали поразки. Гордій
Чурай разом з гетьманом Павлюком
та іншою козацькою старшиною
потрапив до рук польського коронного
гетьмана М. Потоцького. Полонених
привезли до Варшави і там 1638 року
стратили.
Після смерті Гордія Чурая його
дружина Горпина залишилася удвох
із дочкою. Пам’ятаючи про героїчну
загибель її чоловіка, народ оточив
літню жінку і її дочку теплотою й
увагою. Цьому, в значній мірі, сприяла
і обдарованість Марусі, дівчини з чарівною зовнішністю й добрим серцем.
Маруся мала чудовий голос і майстерно
співала пісні, які складала з різних
приводів, і часто навіть у звичайній
розмові викладала свої думки віршами.
Один із сучасників Марусі зазначав, що «чорні очі її горіли як вогонь
у кришталевій лампаді; обличчя було
біле, як віск, стан високий і прямий, як
свічка, а голос... Ах, що то за голос був!
Такого дзвінкого і солодкого співу не
чувано навіть від київських бурсаків».
Звичайно, з такою чарівною зовнішністю, дівчина подобалась місцевим
парубкам. Серед них був і реєстровий
козак Полтавського полку Іван Іскра.
Парубок був прихильником Богдана
Хмельницького. Гетьман, у свою чергу,
цінив у ньому чесність, безмежну хоробрість і палку любов до Вітчизни.
Іван Іскра був людиною мовчазної вдачі. Він палко любив Марусю
Чурай, хоч ніколи не відкривав їй своїх
почуттів, бо знав, що її серце належало
сину хорунжого Полтавського полку
Грицькові Бобренку.

Пушкаря, дочкою осавула Федора
Вишняка, Ганною (Галею) Вишняк.
Гриць, очевидно, не приховував від
Марусі цих намірів, і, звичайно, вони
хвилювали молоду дівчину. Особливо
болісно переживала вона, коли Гриць
не приходив на обіцяне побачення.
Тоді в голові дівчини народжувались
сумні думки, які вона виливала в чудові
поетичні рядки:
Болить моя головонька,
від самого чола:
Не бачила миленького ні тепер,
ні вчора,
Ой бачиться, не журюся,
в тугу не вдаюся,
А як вийду за ворота, од вітру валюся.
Ой бачиться, що не плачу,
самі сльози ллються:
Од милого нема людей,
од нелюба шлються.
У цих рядках Маруся недвозначно
натякала на те, що покірний матері
Гриць не засилав до неї сватів, тоді як
Іван Іскра, це добре відчувала дівчина,
мріяв бачити її своєю дружиною. Та
кохаючи Гриця, Маруся водночас добре
знала вади свого обранця й висміювала
їх у жартівливих та гумористичних
піснях. Ось одна з них:
Грицю, Грицю, до роботи!
В Гриця порвані чоботи...
Грицю, Грицю, до телят!
В Гриця ніженьки болять...
Було б помилкою вважати, що
Маруся хотіла показати свого коханого якимсь ледацюгою. Ці рядки
лише тонко натякали, що Гриця ніщо
не цікавило, крім коханої:
Грицю, Грицю, до Марусі!
Зараз, зараз уберуся!
Невблаганна Маруся вирішує посміятися з бідолашного хлопця, який не
може відстояти своє кохання, і в пісні
з’являються гострі й дотепні рядки:
Грицю, Грицю, хоч жениться?
Не можу одговориться!
Це вже прямий натяк на те, що
Гриць не може відмовити своїй матері
в її намаганнях одружити його з Галею
Вишняк, і тому, як зле глузування,
звучать слова пісні:
Грицю, Грицю, кого взяти?
Краще Галі не зіськати...

Навесні 1648 року почалася
визвольна війна українського народу
на чолі з Богданом Хмельницьким
проти польської шляхти. Піднявся
на боротьбу і Полтавський полк,
в якому були Іван Іскра і Грицько
Бобренко.
Для Марусі розлука з коханим була
тяжким ударом. Очевидно, саме тоді
вона склала чудову пісню, сповнену
глибокого болю й страху перед невідомим. Ця пісня в наші дні співається
в маршовому темпі і починається
словами «Засвіт встали козаченьки».
Зовсім не так співала цю пісню
Маруся. Вона співала її повільно,
виповнюючи кожний рядок глибоким
сумом і печаллю:
Засвіт встали козаченьки
В похід з полуночі,
Заплакала Марусенька
Свої ясні очі....
Ці слова правдиво передавали тогочасну дійсність. Готуючись до походу,
козаки вставали засвіт і скликали їх
зовсім не свистом як співається тепер.
Сигналом для збору у козаків були
гучні удари литавр.
Проте, нас у цій пісні цікавить не
стільки її початок, скільки зміст. Тут
знову є прямий натяк на взаємини між
Марусею і матір’ю Гриця.
Рушаючи в похід, Гриць, звертається
до своєї матері:
Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину.
Прийми ж мою Марусеньку, як рідну
дитину...
Прийми ж її, матусенько,
бо все в божій волі,
Бо хто знає, чи жив вернусь,
чи ляжу у полі!
– Яка ж би то, мій синочку,
година настала,
Щоб чужая дитиночка за рідную стала?
Туга Марусі Чурай за коханим перетворюється на нові пісні й думи.
Очевидно, саме на цей час припадає створення нею пісень: «В огороді
хмелинонька», «Шумить-гуде дібровонька» та інші.
Сумуючи за своїм коханим, не
маючи від нього жодної звістки,
Маруся пішла на прощу до КиєвоПечерської лаври, щоб у молитві

Тяжко жити без милого на чужій
сторонці!
Не знайшовши заспокоєння в молитвах, дівчина пішла до ворожки, і та
наговорила їй нісенітниць. Нещасна
дівчина одразу ж відчула, що її обдурено, і з обуренням змалювала хитру
ворожку в образі зозулі:
«Скажи мені, зозуленько, довго ль
мені страждати?» – запитує вона у
ворожки-зозулі.
«Ні, недовго, – відповідає їй
ворожка, – нудьга твоя закінчиться
цей день до вечора!»
Та Маруся знає, що це неможливо,
адже козаки ще на війні, похід не
закінчився. Обман очевидний, і,
сповнена гніву, Маруся закінчує свою
пісню такими словами:
Бодай же ти, зозуленько,
сім літ не кувала,
Що ти мені, молоденькій,
правди не сказала!
Очевидно, в цей же час було створено
і коротенький вірш, у якому також
відбито глибокий душевний біль і
страждання дівчини:
Хилилися густі лози,
звідкіль вітер віє,
Дивилися карі очі, звідкіль милий їде.
Хилилися густі лози,
та вже перестали,
Дивилися карі очі
та й плакати стали...
Восени 1648 року становище польських військ стало катастрофічним.
Новообраний польський король
Ян-Казимир звернувся до Богдана
Хмельницького з пропозицією про
перемир’я. Хмельницький погодився
припинити воєнні дії. Скориставшись
із тимчасового затишшя, козаки
почали повертатися додому.
Маруся чекала Гриця, але він не
з’являвся. Якось вона зустріла Івана
Іскру і спитала в нього про свого коханого. Чесний хлопець сказав їй гірку
правду: Гриць скорився своїй матері і
одружився з Галею Вишняк. Маруся,
спочатку, не повірила. Вона вирішила,
що Іван навмисно обмовляв Гриця,
щоб відвернути її від нього. Але згодом
сумнів закрався в її душу і вилився в
нові пісні.

Вона ж була як голос України,
що клекотів у наших корогвах!
Л. Костенко
Милий покидав, іншої шукав!
До іншої ходить,
з іншою говорить,
Мене, молодую,
до славоньки вводить.
Ой боже ж мій, боже, милий
покидав.
У цій, сповненій сумом
і журбою думі, вперше
з’являються думки про
смерть, як єдиний вихід зі
становища, що склалося:
Хіба вже розлучать
заступ та лопата,
Заступ та лопата,
гробовая хата.
А в глибині душі ще жевріє
маленький вогник надії на
одруження з коханим:
...Коли б мені, боже,
неділі діждати,
Неділі діждати,
на рушничку стати.
Тоді не розлучать ні батько,
ні мати,
Ні батько, ні мати,
ні суд, ні громада.
Ця дума – переконливий документ про важкий
душевний стан Марусі
Чурай після зради коханого.
І тому таким природним
докором звучить створена,
мабуть, у той-таки час
дума «Стелися, стелися,
зелений гороше», в якій
М а р ус я з в е р т а є т ь с я д о
Гриця з гіркими, але суворими словами:
Гей, ти, молоденький,
голубе сизенький,
Не в правді живеш;
Минуєш мою хату
і мої ворота,
До іншої йдеш.
Тут, крім суворого докору,
вже помітний трохи завуальований мотив фатальної
приреченості, який згодом,
у наступних піснях Марусі,
стане досить виразним. «Гей,
ви не тіштесь, воріженьки,
моїй пригоді»,— звертається
Маруся до громади і пояснює:
Бо моя пригода, бо моя
пригода, як літня роса:
Як вітер повіє і сонце
пригріє, спаде вона вся.
У цих словах відчувається
вже якась покірність долі.
Гіркий докір і покірність
н е м и н у ч о м у з ус т р і ч а є м о
й в іншій думі, створеній,
очевидно, у той період:

Чи ти, милий, пилом припав,
чи метелицею,
Чом не ходиш ти до мене цею
вулицею?
Дівчина докоряє милому
за зраду і водночас запевняє
його, що не буде йому щастя
з іншою:
Найдеш собі дівчиноньку з
карими очима:
Буде тобі, мов серце, камінь
за плечима.
Найдеш собі дівчиноньку з
чорними бровами,
Та не знайдеш собі правди,
що була між нами.

Любов дівчини до Гриця
була така сильна, що вона
йому бажає щастя навіть з
іншою:
Буду бога я просити,
щоб був ти щасливий,
Чи зі мною, чи з другою —
повік мені милий...
Такий напрям думок Марусі
здається цілком виправ даним: вона кохала Гриця
глибоко й щиро і заради його
особистого щастя приносила
себе в жертву. Та життя без
коханого не мало для неї
ніякого сенсу.
У відчаї вона кинулася
із греблі у Ворсклу, щоб
покінчити з життям. Та була
врятована Іваном Іскрою,
який випадково був поблизу.
Він витягнув її з води, приніс
додому і потім довгий час
доглядав разом зі старою
Горпиною Чурай.
Після невдалої спроби
покінчити життя самогубством думки про смерть не
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залишали дівчину, вона лише
чекала нагоди, коли зможе
здійснити свій намір:
Скарай, боже, мене з неба,
бо життя мені не треба.
Ой піду я утоплюся
або в камінь розіб’юся.
Як бачимо, у наведених
вище думах і піснях ще немає
й натяку на помсту. Але незабаром сталися події, що
зовсім змінили напрям думок
нещасної дівчини.
Якось восени приятелька
Марусі, дочка полтавського
старшини Мелася Барабаш,

влаштувала вечорниці.
Важко сказати, що примусило Марусю піти туди: чи
вона хотіла трохи розвіятися, чи мала таємну надію
побачити там Гриця. Він
справді прийшов на вечорниці, та ще й не сам, а зі
своєю молодою дружиною.
Там вони й зустрілися. Саме
ця зустріч призвела до рішучого зламу в настрої Марусі.
Вона сколихнула її палку
натуру. Ревнощі, ображене
жіноче самолюбство, згадки
про нещасливе кохання, про
нездійснені дівочі мрії —
все це разом завирувало в її
душі і породило страшний
план помсти. Маруся була
сильною, вольовою натурою.
Жодним натяком вона не
розкрила свого внутрішнього
стану, свого наміру. Зовні
вона була чарівною, колишньою веселою Марусею і
з н о в у п о л о н и л а Гр и ц я .
Очевидно вона запросила

Гриця до себе, чи, може, він
сам напросився.
Про те, що сталося далі,
ми дізнаємося з Марусиної
пісні «Ой не ходи, Грицю»,
в якій вона детально розповіла про свою помсту. Пісня
починається зверненням до
Гриця, ніби попередженням
йому, щоб він не ходив на
вечорниці, бо це приведе до
жахливого кінця:
Ой не ходи, Грицю,
та й на вечорниці,
Бо на вечорницях
дівки-чарівниці.
Не важко здогадатися, що
під дівками-чарівницями
Маруся мала на увазі і свою
суперницю Галю Вишняк, і
саму себе. Галі Вишняк відведено у пісні всього два рядки:
Котра дівчина чари
добре знала.
Вона ж того Гриця
та й причарувала.
Тут уже прямий натяк на те,
що Галя відбила у неї коханого. Ніби відчуваючи, що
більше пісень їй співати не
доведеться, вона поспішала
викласти все, що було в неї
на душі:
Інша дівчина чорнобривая,
та чарівниченька
справедливая...
Тут Маруся протистав ляє себе Галі Вишняк. Вона
підкреслює свою справедливість, бо вважає, що задумана
нею кара буде цілком справедливим актом відплати за
зганьблену честь. І тому з
такою методичністю розкриває вона в пісні свій план дій:
У неділю рано
зіллячко копала,
A y понеділок переполоскала,
Як прийшов вівторок —
зілля ізварила,
У середу рано Гриця отруїла.
у четвер надвечір
Гриценько помер,
А прийшла п’ятниця —
поховали Гриця.
(Закінчення на стор.16)
Підготувала
Людмила ОГНЕВА,
власний кореспондент «УК»,
член НСЖУ
Малюнки
Світлани Тіщенко
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Ой, у полі вітер віє

Роман Наконечний

Ой у полі вітер віє,
А жито половіє,
А козак дівчину та й вірненько
любить,
А зайнять не посміє.

Тел.: (0322) 64-99-79

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна

Ой тим її не займає,
А що сватати має,
Ой тим же він, тим же та й не
горнеться,
А що слави боїться.

Газета виходить один раз

Сидить голуб на черешні,
А голубка на вишні,
Ой скажи, ой скажи,
серце дівчино,
А що в тебе на мислі.

Тел. : (0552) 46-94-76

А у мене те на мислі,
Що в тебе на думці.
Якби прийшов, прийшов
до мене в садочок –
Посиділи б вкупці.
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Не поможуть сльози щастю, серцю легше буде,
Хто щаслив був хоч з часочок, – повік не забуде
Маруся Чурай
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Маруся Чурай – душа української козацької пісні
З Україною в серці

до церкви, туди прибігла сповнена
відчаю Маруся. Вона кинулась до
труни, цілувала небіжчика, обливаючись сльозами, розповіла про свій
злочин. Тим часом у пісні немає цього
каяття.
Марусю посадили до острогу.
Незабаром відбувся суд, який засудив
дівчину до смертної кари. Було це,
очевидно, влітку 1652 року. У день

(Закінчення.
Початок на стор.14-15)
Тут маємо певне відхилення від
історичної правди, бо за старими
церковними звичаями померлих
ховали лише на третій день. У кінці
пісні Маруся намагається виправдати
свій вчинок. Звертаючись до матері,
вона каже:
Ой мати, мати,
жаль ваги не має,
Нехай же Гриценько
двоїх не кохає!
Нехай він не буде ні тій,
ні мені,
Нехай дістанеться
сирій землині.
І далі:

Оце тобі, Грицю,
З чотирьох дощок

до Богдана Хмельницького і, користуючись прихильністю гетьмана,
врятував Марусю від смерті.
Відомі дві версії народних переказів
про останній період життя Марусі. За
однією версією, Маруся після помилування зачахла, змарніла і в тому ж
таки році померла від сухот. За другою
версією, їй було тяжко залишатись
страти вдосвіта на центральний
майдан Полтави почав збиратися
народ. Невдовзі під’їхав віз із засудженою, і два кати втягли на поміст
майже непритомну, закуту в кайдани
Марусю. Писар почав читати вирок.
У цей час через натовп прорвався
на змиленому коні вершник. Як
свідчать народні перекази, іменем
гетьмана Богдана Хмельницького
він припинив читання цього вироку і
вручив писареві гетьманський наказ,
згідно з яким Марусі дарувалося
життя.

за теє заплата —

темная хата...
Вражає в цій пісні послідовність,
з якою Маруся здійснювала свою
помсту. У тексті пісні немає натяку
на каяття або на жаль з приводу заподіяного. Це дає підставу вважати, що
пісню було створено до отруєння.
Що це саме так, видно з того, що
коли померлого Гриця принесли

Козак, який майже в останню
хвилину врятував Марусю, був Іван
Іскра. Дізнавшись про засудження
коханої дівчини, він негайно подався

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.
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«Чого ж вода каламутна?», «Засвіт
встали козаченьки», «На городі верба
рясна...», «Віють вітри, віють буйні»,
«Котилися вози з гори», «Прилетіла
зозуленька», «Зелененький барвіночку», «Чом не гудуть буйні вітри?»,
«Над моєю хатиною чорна хмара,
стала...», «Сидить голуб на березі»,
«Чи ти, милий, пилом припав?», «Ой
боже, ж мій, боже, милий покидав»,

«Шумить-гуде дібровонька»,
«Хилилися гycтi лози», «Стелися,
стелися, зелений гороше», «Болить
моя головонька», «В кінці греблі
шумлять верби», «Летить галка через
балку», «Їхав козак на війноньку».
Одну з них ми подаємо у нашій
традиційній рубриці «Пісенний клуб
«Кобзар».

у Полтаві, вона багато мандрувала і
померла в якомусь російському монастирі 1653 року.
Отже, пісня «Ой не ходи, Грицю»
була, вочевидь, останнім твором
талановитої поетеси. Поки що називають близько двадцяти пісень,
приписуваних Марусі Чурай. Проте,
можна гадати, творча спадщина цієї
легендарної дівчини ними не обмежується. Мабуть, багато цих пісень до
нас не дійшло, а деякі, безперечно,
і досі живуть у народі як безіменні
твори. Серед пісень, приписуваних Марусі Чурай, такі: «Грицю,
Грицю, до роботи!», «Ішов милий
горонькою», «Ой не ходи, Грицю…»,
«Як з тобой ми спознавались»,
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Підготувала
Людмила ОГНЕВА,
власний кореспондент «УК», член
НСЖУ
Малюнки
Світлани Тіщенко
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