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КОЗАЦЬКА

З ВЕЛИКОДНЕМ, ПАНОВЕ!

Високоповажне козацьке
товариство!
Дорогі браття і сестри!
Шановні співвітчизники!
Вітаю вас із великим святом
Воскресіння Христового!
З переповненим почуттям радості, від
щирого серця зичу вам щастя, здоров’я,
добробуту і душевної гармонії.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
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УКРАЇНА – ЯПОНІЯ:

Нехай Світла Христова Пасха
наповняє ваші душі любов’ю до людей
і вірою у Всемогутнього Господа, вірою
у краще життя і спасіння!
Нехай Господь береже від усякого лиха
ваші родини, а нашу рідну Батьківщину
боронить від ворогів.
Бажаю миру усім українцям, добробуту, родинного затишку, великих
звершень на благо народу і на славу
Божу!
Гарних великодніх свят вам і смачної
паски!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Гетьман УРК
Анатолій ШЕВЧЕНКО

КОЗАЦЬКА ДИПЛОМАТІЯ – В ДІЇ!

Президент України Петро Порошенко і Представник Гетьмана УРК в Японії Йошіхіко Окабе під час офіційної зустрічі в Японії

На початку квітня відбувся триденний
офіційний візит до Японії Президента
України Петра Порошенка на запрошення прем’єр-міністра Сіндзо Абе.
Глава нашої держави мав зустрічі з
Прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
керівниками обох палат Парламенту
Японії, іншими високопосадовцями.
Під час зустрічей сторони обговорили широке коло питань
двостороннього співробітництва, а
також актуальні проблеми міжнародного порядку денного в контексті
головування Японії у Великій Сімці.
У рамках офіційного візиту до
Японії, Президент України Петро
Порошенко разом із дружиною
відвідав місто Кіото. Глава нашої
держави зустрівся з губернатором
префектури Кіото Кейдзи Ямадою,
мером міста Кіото Дайсаку Кадокавою
та головою Торгово-промислової
палати міста Кіото Йосіо Татейсі.

СЛУЖИМО
НАРОДУ
УКРАЇНИ
стор. 4,5,13

Як відомо, Японія, як на державному рівні, так і окремі її громадяни,
активно підтримує нашу країну,
всіляко сприяє проведенню в ній
економічних реформ, реформуванню
банківської системи, освіти та медицини. Лише за останній час Японія
надала Україні гранти загальною
сумою 335 тисяч доларів на реалізацію
п’яти проектів у сфері освіти та медицини в чотирьох областях України.
Президент України мав зустрічі
з представниками бізнесу та
громадськими діячами, а також
– із представниками української
громади Країни сонця, що сходить.
Зокрема, приємною несподіванкою
для Президента стала зустріч із
нащадком древнього самурайського
роду, Представником Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва в
Японії, Генералом Козацтва, бароном
Йошіхіко Окабе.

ДУХОВНОГО
СТАНОВЛЕННЯ
ОСНОВИ

стор. 10-11

Пан Окабе – відомий у світі
благодійник – є великим другом
українського народу, який щиро переймається долею України, а на знак
глибокої поваги до нашої країни, що
зараз зі зброєю відстоює цілісність
і суверенітет, прийшов на зустріч із
українським Президентом у чудовій
вишиванці, оздобленій українськими
національними символами.
Президент подякував японцям за
гостинність і підтримку курсу України
до об’єднаної Європи. «Ця гостинність відповідає духу стратегічних
відносин між Японією і Україною»,
– сказав Петро Порошенко та повідомив, що наступний 2017 рік буде
оголошено роком Японії в Україні.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото з сімейного архіву
Йошіхіко Окабе

СВЯТО
НАРОДЖЕННЯ
ЖИТТЯ

стор. 18-19

ВЕЛИКДЕНЬ –
СОНЦЯ ПЕРЕМОГА
І знову все на повні груди
Дихнуло, збуджене життям,
І кожне серце чує чудо,
І світ увесь неначе храм.
Горять свічки, блищать ікони,
Земля в молитві до небес…
«Христос воскрес!», –
Лунають дзвони,
І спів – «Воістину воскрес!»
І лине музика весіння,
Зринає пісня в унісон:
«Христос воскрес!»
Бо воскресіння –
Природи вічної закон.
Весна – це сонця перемога.
У великодній світлий час
Ми наближаємось до Бога,
Бог наближається до нас.
Олекса ВЕРЕТЕНЧЕНКО

СИЛА
ТВОРЧОСТІ
МИСТКИНІ

стор. 20-22

Прагни не до того, щоб домогтися успіху,
а до того, щоб твоє життя мало сенс
А. Ейнштейн
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 37

№ 373/032
від «24» березня 2016 р.
Про рішення Ради Генеральної старшини Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво
щодо зменшення розмірів членських внесків
12 березня 2016 р. у смт. Немішаєве Київської області
відбулася чергова Рада Генеральної старшини ВГО УРК.
Одним з питань порядку денного Ради Генеральної старшини ВГО УРК був розгляд питання, порушеного Гетьманом
Українського Реєстрового Козацтва щодо зменшення
розмірів членських внесків, що сплачуються козаками і
берегинями ВГО УРК.
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Ради Генеральної
старшини ВГО УРК від 12 березня 2016 р., протокол від
15.03.2016 № 1/03, на виконання розпорядження Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва від 12.03.2016 р.,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до пункту 3 Положення про
фінансування та членські внески Всеукраїнської
громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво
(УРК)», прийнятого Рішенням Ради Генеральної старшини ВГО УРК 01.11.2014, затвердженого Гетьманом
Українського Реєстрового Козацтва (набуло чинності
01.01.15), наказ від 14.09.15 № 373/140 та викласти у
редакції:
3.Розміри індивідуальних внесків складають:
3.1. Вступних - 20 грн. (на посвідчення);
3.2. Від козака до підполковника Українського
Реєстрового Козацтва включно, розмір членських внесків
затверджується Радою старшини обласного козацького
товариства.
Ці надходження залишаються в обласній організації
ВГО УРК і використовуються виключно для проведення
Статутної діяльності УРК.
Членські внески від звання «полковник козацтва» до
звання «Маршал Козацтва» перераховуються на рахунок
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та складають:
- полковник козацтва - 50 грн. на місяць;
- Генерал Козацтва - 100 грн. на місяць;
- Маршал Козацтва - 500 грн. на місяць.
Членські внески закордонних представництв:
- полковник козацтва - 3 € на місяць;
- Генерал Козацтва - 5 € на місяць;
- Маршал Козацтва - 15 € на місяць.
2. Наказ довести до заступників Гетьмана УРК,
радників та представників Гетьмана УРК за кордоном, голів Адміністрацій Гетьмана УРК у регіонах
України, керівників окремих козацьких формувань УРК,
отаманів обласних організацій ВГО УРК, членів Ради
Генеральної старшини ВГО УРК та всіх козаків і берегинь
Українського Реєстрового Козацтва.
3. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/033
від «24» березня 2016 р.
Про призначення на посаду
та присвоєння військового козацького звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва,
на підставі подання Генерального інспектора ВГО УРК у
Центральному регіоні України, Маршала Козацтва Лапка
Олексія Григоровича,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити майора Національної поліції
України, генерал-лейтенанта УРК ЛАПКА ЮРІЯ
ОЛЕКСІЙОВИЧА на посаду радника Командувача
Лубенської окремої Гетьманської дивізії особливого призначення імені Северина Наливайка.
2. Згідно з Положенням про військові козацькі звання
Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», відповідно до посади, що
обіймається, присвоїти раднику Командувача Лубенської
окремої Гетьманської дивізії особливого призначення
імені Северина Наливайка, майору Національної поліції
України, генерал-лейтенанту УРК ЛАПКУ ЮРІЮ
ОЛЕКСІЙОВИЧУ вище військове козацьке звання
Генерал Козацтва.
3. За значний особистий внесок у розвиток Українського
Реєстрового Козацтва у Полтавській області, фінансову
підтримку і сприяння у придбанні у власність Лубенського
міського козацького товариства ВГО УРК «Лубенська
окрема Гетьманська дивізія особливого призначення
імені Северина Наливайка» окремого приміщення у
місті Лубни Полтавської області загальною площею 183,3
кв.м., що буде використовуватися як штаб дивізії, раднику
Командувача Лубенської окремої Гетьманської дивізії
особливого призначення імені Северина Наливайка,
Генералу Козацтва ЛАПКУ ЮРІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ
оголосити подяку.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

« 20 » квітня 2016 року
м. Київ
Генерального штабу Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» та
РІШЕННЯ
Політичної Ради «Всеукраїнської партії духовності і патріотизму» від «18» березня 2016 р.
З метою підготовки обласних та міських організацій Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове
Козацтво» (ВГО УРК) та обласних і міських осередків Всеукраїнської партії духовності і патріотизму (ВПДП) до
участі у наступних виборах до органів місцевого самоврядування всіх рівнів та Верховної Ради України, Генеральний
штаб ВГО УРК, за погодженням з керівництвом ВПДП, прийняв наступне рішення.
1.Отаманам обласних козацьких організацій (товариств) ВГО УРК пропонується очолити обласні осередки ВПДП.
При складанні списків кандидатів у депутати обласних рад, отамани – голови обласних осередків ВПДП – повинні
бути у списках під номером 1.
Подальший список формується виключно з членів ВПДП – козаків і берегинь ВГО УРК.
2. Протоколи обласних конференцій ВПДП про формування списків подати до Політради ВПДП у термін до 23.05.2016 р.
Голова Всеукраїнської партії духовності і патріотизму,
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва
А.І. ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ

Н А К АЗ

№ 373/031
від «23» березня 2016 р.
Щодо надання реєстрів обласних козацьких товариств
ВГО УРК та копій свідоцтв про реєстрацію обласних
козацьких товариств ВГО УРК
Протягом останніх двох років відбулися значні зміни
в державі, органах державного управління та порядку
обліку і реєстрації громадських організацій.
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Ради Генеральної старшини ВГО УРК від 12.03.2016 р.,
на виконання розпорядження Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва від 12.03.2016 р., з метою упорядкування існуючих обліків козаків-реєстровців в обласних
козацьких товариствах ВГО УРК та централізованого
обліку наявних документів реєстрації обласних козацьких
товариств ВГО УРК,
НАКАЗУЮ:
1.Керівникам обласних козацьких товариств ВГО УРК
(за списком) у термін до 18.04.2016 р. подати у паперовому
вигляді (відправити на адресу: 01001, Україна, м.Київ, вул.
Мала Житомирська, 11, офіс 5) до Генерального штабу
ВГО УРК копії існуючих на теперішній час реєстраційних
документів обласних козацьких товариств ВГО УРК,
завірених печаткою та підписом отамана обласного
козацького осередку ВГО УРК (в електронному вигляді
відправити на адреси: urk.ukraine@gmail.com, urk.ngsch@
gmail.com).
2. Керівникам обласних козацьких товариств ВГО
УРК (за списком) у термін до 18.04.2016 р. подати до
Генерального штабу ВГО УРК у паперовому вигляді
(відправити на адресу: 01001, Україна, м.Київ, вул.Мала
Житомирська, 11, офіс 5) копії за власним підписом
актуалізованих реєстрів обласних козацьких товариств за
раніше встановленою формою (в електронному вигляді
відправити на адреси: urk.ukraine@gmail.com, urk.ngsch@
gmail.com).
3. Наказ довести до членів Ради Генеральної старшини,
отаманів обласних козацьких осередків ВГО УРК, Голів
Адміністрацій Гетьмана Українського Реєстрового
Козацтва у регіонах України.
4.Контроль за виконанням наказу покласти на
Начальника Генерального штабу УРК, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.

№ 0011
від «25» лютого 2016 р.
Про призначення на посаду
та присвоєння військового козацького звання
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального
штабу Українського Реєстрового Козацтва, на підставі подання
Радника Гетьмана УРК, почесного Маршала Козацтва, членакореспондента НАН України Гончара Анатолія Івановича,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» полковника запасу Збройних Сил України МОРОЗА ВАДИМА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА.
2. Призначити полковника запасу Збройних Сил
України МОРОЗА ВАДИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА
на посаду отамана Запорізького обласного козацького
товариства ВГО УРК.
3. Згідно з Положенням про військові козацькі звання
ВГО УРК, відповідно до посади, що обіймається,
присвоїти отаману Запорізького обласного козацького
товариства ВГО УРК полковнику запасу Збройних Сил
України МОРОЗУ ВАДИМУ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ
військове козацьке звання Генерал Козацтва.
4. Отаману Запорізького обласного козацького товариства
ВГО УРК, Генералу Козацтва УРК МОРОЗУ ВАДИМУ
ОЛЕКСАНДРОВИЧУ оновити документи щодо реєстрації
обласного осередку Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» в Запорізькій області згідно
з вимогами Статуту ВГО УРК, сформувати реєстри та подати
їх до Генерального штабу УРК до 30.05.2016 року (в електронному вигляді відправити на адресу: urk.ukraine@gmail.com).
Презентацію Запорізького обласного козацького
товариства ВГО УРК провести у термін до 30.06.2016 р.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на
Начальника Генерального штабу УРК, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/007
від «03» лютого 2016 р.
Про призначення на посаду
Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити отамана Краматорського міського
козацького товариства ВГО УРК, полковника УРК
МІХАЛЬКОВА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА на посаду
отамана Донецького обласного козацького товариства УРК.
2. Звільнити полковника козацтва МІХАЛЬКОВА
СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА з посади отамана
Краматорського міського козацького товариства УРК.
3. Отаману Донецького обласного козацького товариства ВГО УРК, полковнику козацтва МІХАЛЬКОВУ
СЕРГІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ провести перереєстрацію
Донецького обласного осередку Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» згідно з
вимогами Статуту ВГО УРК, оновити реєстр Донецького
обласного козацького товариства ВГО УРК та подати його
до Генерального штабу УРК до 29.04.2016 року, а також
скласти план роботи організації на 2016 рік (в електронному
вигляді відправити на адресу: urk.ukraine@gmail.com).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Генеральний штаб Українського Реєстрового Козацтва.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/035
від «06» квітня 2016 р.
Про переведення з діючого резерву та призначення на посаду
З метою створення умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів для вирішення статутних завдань
та впорядкування діяльності територіальних козацьких
товариств, керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Ради Генеральної старшини УРК,
НАКАЗУЮ:
1. Перевести з діючого резерву та включити в офіційний
реєстр ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» полковника
Українського Реєстрового Козацтва ЖЕНЧУРА ОЛЕГА
ОЛЕКСІЙОВИЧА.
2. Призначити полковника Українського Реєстрового
Козацтва ЖЕНЧУРА ОЛЕГА ОЛЕКСІЙОВИЧА на
посаду отамана Криворізького міського козацького
товариства УРК.
3. У зв’язку з призначенням на посаду та згідно зі
Статутом Українського Реєстрового Козацтва отаману
Криворізького міського козацького товариства ВГО
УРК, полковнику Українського Реєстрового Козацтва
ЖЕНЧУРУ ОЛЕГУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ присвоїти
військове козацьке звання – Генерал Козацтва.
4. Підпорядкувати Криворізьке міське козацьке товариство ВГО УРК безпосередньо Генеральному штабу
Українського Реєстрового Козацтва.
5. Отаману Криворізького міського козацького товариства ВГО УРК, Генералу Козацтва Женчуру Олегу
Олексійовичу здійснити перереєстрацію організації
в органах юстиції та до 18 квітня 2016 року подати до
Генерального штабу ВГО УРК реєстр козаків міської
організації та план роботи на І півріччя 2016 року.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Вибираєм ми дорогу.
І вона нас вибира...
Л. Костенко
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Офіційно

Фоторепортаж

Н А К АЗ
№ 373/009
від «08» лютого 2016 р.
Про виключення з діючого резерву та включення до
офіційного реєстру ВГО УРК, призначення на посаду та
присвоєння чергового козацького звання
З метою оптимізації системи управління козацькими
товариствами Українського Реєстрового Козацтва
в Україні, вирішення статутних завдань та впорядкування діяльності Генерального штабу ВГО УРК,
керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» та відповідно
до поданого рапорту про повернення з діючого резерву
до офіційного реєстру Українського Реєстрового
Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Виключити з діючого резерву та включити в офіційний реєстр ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
генерал-полковника Українського Реєстрового Козацтва
ПОЛЬОВИКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА.
2. Призначити генерал-полковника Українського
Реєстрового Козацтва ПОЛЬОВИКА СЕРГІЯ
ВОЛОДИМИРОВИЧА на посаду начальника
Генерального штабу Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».
3. Присвоїти начальнику Генерального штабу
ВГО УРК, генерал-полковнику УРК ПОЛЬОВИКУ
СЕРГІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ чергове козацьке
звання Генерал Козацтва.
4. Начальнику Генерального штабу ВГО УРК,
Ге н е р а л у К о з а ц т в а П О Л Ь О В И К У С Е Р Г І Ю
ВОЛОДИМИРОВИЧУ розробити Положення про
Генеральний штаб ВГО УРК та план заходів, спрямованих на відновлення та впорядкування діяльності
Генерального штабу ВГО УРК. Зазначені документи
подати на розгляд Гетьману УРК до 01.03.16 р.
5. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

ХХХ Рада Генеральної старшини
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
У березні поточного року в смт Немішаєве Бородянського району Київської області, на
базі Немішаївського агротехнічного коледжу, була проведена чергова Рада Генеральної
старшини ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
Члени Ради Генеральної старшини ВГО УРК розглянули питання кадрової політики,
оптимізації діяльності козацьких осередків у регіонах, зокрема, на Київщині. Під час роботи
Ради ГС ВГО УРК відбулося підписання угоди з відокремленим підрозділом НУБіП МОН
України «Немішаївський агротехнічний коледж» (директор – доктор філософських наук
Альохін Володимир Ілліч). У роботі Ради брали участь представники Болгаро-Українського
Реєстрового Козацтва, на чолі з Верховним отаманом, Маршалом Козацтва Найденовим
Валентином Атанасовим.

Представлення членам Ради Генеральної старшини
УРК начальника Генерального штабу УРК, Генерала
Козацтва Польовика Сергія Володимировича

Виступ Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва
Анатолія Шевченка під час урочистостей у
смт Немішаєве Бородянського району Київської області

Урочиста посвята в козаки УРК. За дорученням
Гетьмана УРК присягу приймає Верховний отаман
Болгаро-Українського Реєстрового Козацтва,
Маршал Козацтва Найденов Валентин Атанасов

Підписи під угодою поставили директор
Немішаївського агротехнічного коледжу Володимир
Альохін і Гетьман Українського Реєстрового Козацтва
Анатолій Шевченко

А. І.ШЕВЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №47
«16» травня 2016 р.

м. Київ

Щодо проведення ХХХІ Ради Генеральної старшини
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
Членам Ради Генеральної старшини ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Згідно зі Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» провести XXХІ Раду Генеральної старшини
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» 18 червня 2016 року
об 11.00 у м. Херсон.
Місце проведення – відповідно до рішення Голови
Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні України,
Генерала Козацтва КАПЛЕНКА Євгена Анатолiйовича,
буде доведене до відома членів Ради Генеральної старшини
додатково.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва
про діяльність ВГО УРК за період з 12.03.2016 р. до
18.06.2016 р.
2. Розгляд досвіду роботи Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК з метою розповсюдження його на всі козацькі організації ВГО УРК.
3. Звіти членів Ради Генеральної старшини та отаманів
ВГО УРК у Херсонській, Миколаївській та Одеській
областях.
4. Розгляд пропозицій Генерального штабу ВГО
УРК щодо активізації участі членів редколегії
загальнонаціональної газети Українського Реєстрового
Козацтва «Україна козацька» у прес-конференціях в
Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів
України, Верховній Раді України, Міністерстві оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України,
Міністерстві освіти і науки України, Національній
академії наук України, Міністерстві закордонних справ
України тощо.
5.Представлення отамана Запорізького обласного
козацького товариства ВГО УРК МОРОЗА ВАДИМА
ОЛЕКСАНДРОВИЧА та вручення йому наказу щодо
присвоєння військового козацького звання Генерал
Козацтва.
6. Розгляд рішення про започаткування постійнодіючого
наукового семінару з напрямку «Духовність і патріотизм»
та участь членів Ради і запрошених у першому семінарі.
7. Різне.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Реєстрові козаки Київщини на чолі з Гетьманом УРК та членами Ради Генеральної старшини Українського
Реєстрового Козацтва
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Реєстрового козака Василя
Вовченка можна вважати ще
не старим пенсіонером. Свого
часу, чесною працею заробив
непогану, як на сьогоднішній день, пенсію... Сиди собі
мирно вдома в Жорнищах,
лови рибу в Семирічці, виховуй сина та чекай на онуків...
Що ще потрібно? У принципі,
так би й було, якби не листопадові події на столичному
Майдані.

формувань Майдану, – згадує
Василь Володимирович. –
Перша сутичка з силовиками
запам’яталася особливо. У
ніч з 8-го на 9-те грудня біля
Будинку офіцерів нас взяли
в кільце солдати Внутрішніх
військ, які прибули з Харкова.
Протистояння при 15-градусному морозі тривало аж
до шостої ранку, проте нам
вдалося вирватися з лабет
червонопогонників».

«Через два з половиною
місяці, набувши необхідних
навичок, за домовленістю з
департаментом Прикордонної
служби України, згідно з
Законом України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону України», нам дали
дозвіл на несення служби в
Донецькому прикордонному
загоні, – продовжує розповідь пан Василь. – З 20 липня

Ніяка в світі сила нас не зламає,
бо нас коріння наше в землі тримає
Г. Дудка
згідно з законодавством, 53
роки для кордону – забагато... Повернувся до рідної
домівки», – згадує козак.
Та не сиділося йому в теплій
хаті. Зібрали сімейну раду, на
якій були присутні батько з
сином, і вирішили: йдемо на

за потреби... Але якщо до нас із
мечем, то від меча і смерть їм
буде, супостатам. Упевнений,
що вже нікому й ніколи не
дозволимо на нашій, Богом
даній землі, встановлювати свої
порядки. А негаразди переживемо. Головне зараз – москаля

ОДНІЄЇ КРОВІ – КОЗАЦЬКОЇ
Козаки в АТО

Після спілкування з чоловіком, про якого піде мова далі, ще раз переконався, що козак – це
не звання і не титул! Козак – це національна ознака патріота, в крові якого пульсує жага до
безкомпромісної боротьби з ворогами. Це – незнищенні гени пращурів, які проявляються через
століття, й коли Батьківщина зве, то козаки, без усіляких вагань, йдуть і мужньо її захищають.
Коли дізнався, що реєстровці з села Жорнище, що в Іллінецькому районі на Вінниччині,
Василь Вовченко та його син Андрій, нині проходять службу на Яворівському військовому
полігоні, не здивувався, бо знаю: потреба в них така – захищати Вітчизну.

«Коли побачив по телевізору,
як розганяють та нещадно
б’ють силовики студентів,
серце зайшлося кров’ю. Важко
було стерпіти насилля над беззахисними дітьми, адже мій
17-річний син також на той
час був студентом, – розповідає Василь Володимирович.
– Зателефонував до Києва
своєму братові й тезці, отаману реєстрових козаків
Василю Вовченку. З його слів
все зрозумів... Зібрав у сумку
найнеобхідніші речі, попрощався з рідними та й подався
на Майдан».
Відчуваєте? Все за класикою
жанру.
Так, 4 грудня, з перших днів
організації Майдану, пан Василь
вже брав активну участь у житті
«Київської Січі». Спочатку,
кілька днів був патрульним у
Будинку профспілок, а потім
його земляк, козак із Вінниці
Василь Любуня, засновник і
отаман 4-ої козацької сотні,
запросив до щойно створеного
козацького підрозділу.
«Вже через кілька днів до
нас приєдналося чимало
хлопців-козаків і козацька
сотня, як бойова одиниця
Майдану, була сформована.
Номер сотні говорить про

Невдовзі пана Василя
обрали командиром окремого
підрозділу реєстрових козаків.
Разом із козацькими побратимами з честю відбивав штурм
силовиків на Грушевського
та Інститутській, особливо
запам’яталася тривожна ніч з
9 на 10 січня.
Саме після цих подій до
батька на Майдан прийшов
і син. Сімнадцятирічний
Андрій на той час був студентом Іллінецького аграрного
технікуму. Та не сиділося
юнакові за партою в такий
скрутний для Батьківщини
час. Самостійно перевівся на
заочну форму навчання й, за
прикладом батька, гайнув на
«Січ».
«Таке рішення син прийняв самостійно. Хоча в душі
боявся за життя Андрія, однак
його намірів не стримував.
Так сталося, що з трьох років
я виховував Андрія сам, із
раннього дитинства прищеплював йому суто чоловічі,
козацькі якості, вчив любові
до Вітчизни. Виростив сина
патріотом!», –пишається
батько.
Після Майдану, в квітні 2014
року, коли почалися бойові дії
на Сході, Вовченко з побра-

Василь Вовченко на сторожі рубежів країни

те, що ми, козаки, були одні
з перших, хто організувався
в дієвий, керований підрозділ. Ми здійснювали
патрулювання та охорону
території. Протягом усього
стояння та боротьби, наш
козацький підрозділ був
найорганізованішим із усіх

тимами вирішили не згортати
свою діяльність до повної
перемоги над сепаратистами.
Поблизу Києва організували
навчально-тренувальний табір
для підготовки добровольців
у зону проведення АТО, залучивши до цього досвідчених
військових інструкторів.

2014 року наші козаки несли
службу в Новоазовську та
Седовому. Саме під час трагічних подій 24 серпня (у День
незалежності України), коли
російські загарбники зненацька напали й заволоділи
Новоазовськом, син Андрій

Батько і син Вовченки – бійці-контрактники ЗСУ

контрактну службу в Збройні
Сили України. Вирішено –
зроблено! Разом пішли до
військкомату й підписали
контракт: «...до закінчення
особливого періоду», тобто,
до закінчення воєнних дій на
Донбасі.

Боєць-козак Андрій Вовченко

отримав поранення в ногу...
На жаль, довелося відступити... Козаків, серед яких
були й поранені, вивозили
бійці батальйону «Дніпро».
Охорону правопорядку та
кордону наш підрозділ продовжив у районі селищ Талаківка,
Сартана, Мангуш, Ялта».
Загалом, в Донецькому прикордонному загоні козаки
служили 10 місяців, здобувши там хорошу репутацію.
Про це свідчать відзнаки та
пам’ятні подарунки від департаменту Прикордонної служби
України.
Вже досвідчених, обстріляних воїнів-козаків з
Донеччини направили на
кордон із Придністров’ям,
де хлопці передавали досвід
молодим прикордонникам. Потім знову служба в
Донецькому прикордонному
загоні, де пан Василь очолював козацьке формування
з охорони державного кордону. Після повернення в
тил, козаки ще півроку охороняли громадський порядок
у Київській області.
«Було велике бажання залишитися в Прикордонному
загоні, проте відмовили
через віковий ценз. Дійсно,

Хлопців відправили на
Яворівський військовий полігон, там одразу розгледіли в них
досвідчених воїнів. Молодий,
але вже «обстріляний», сержант ЗСУ Андрій Вовченко
призначений заступником
командира автомобільного
взводу. Крім того, хлопець
навчає новобранців прийомам
рукопашного бою. Батько
– Василь Володимирович –
інструктор із тактики бою в
обороні та з надання першої
медичної допомоги на полі
бою. Практичний досвід, набутий на Сході України, козаки
передають новобранцям.
«Приємно, що серед військовослужбовців на полігоні немає
розмов про гроші, – розповідає
старший Вовченко. – Тут все
тримається на патріотизмі. У
кожного військового – своя
житейська історія, проте кожен
– патріот. Є багато таких, які
свого часу «закосили» від
служби. Однак, в цей складний для Батьківщини період,
і в них проснулися совість та
відвага – тож тепер на службі.
Тішуся з того, що люди козацького роду не перевелися. Ми,
українці, мирний та щирий
народ: нагодуємо, напоїмо,
пісню заспіваємо, затанцюємо,

прогнати з нашої землі, в якій,
до речі, не одна тисяча їх вже
закопана... Ми маємо закінчити цю війну, й, обов’язково,
переможно».
За два роки реєстрові
козаки, батько і син Вовченки,
побачили немало: пройшли
Майдан, побували у складних бойових ситуаціях, на
багатьох військових базах. За
їхніми словами, за цей час
армія зміцнилася, стала боєздатною. Якщо спочатку їжею,
обмундируванням і військовою амуніцією забезпечували,
переважно, волонтери, то
зараз держава одягає, годує,
надає військове обладнання та
зброю в повному обсязі.
«Щодо озброєння, то воно
не дуже змінилося, просто вже
навчилися воювати: з’явилися
навички, досвід, а отже, й
упевненість у своїх діях, у
професійності командирів.
Можна впевнено сказати, що
армія в нас є! Крім того, ми
відчуваємо у себе за спинами
потужний резерв демобілізованих, добре навчених,
обстріляних в боях бійців,
які при першому серйозному загостренні ситуації,
готові стати грудьми на захист
Вітчизни», – вважає пан
Василь.
Вже менше ніж через місяць
реєстрові козаки з Вінниччини,
батько й син Вовченки, відправляться в зону проведення
АТО, де разом із бійцями 59-ї
Мотопіхотної бригади ЗСУ
будуть захищати східні рубежі
нашої країни.
Про свої заслуги та нагороди скромні козаки Василь і
Андрій Вовченки просили не
писати. «Найвища нагорода
для нас – це перемога над ворогом, а війна – зірковий час для
козака», – вважають вони.
То ж п о б а ж а є м о н а ш и м
козацьким побратимам виконати свій козацький обов’язок
і живими та неушкодженими,
неодмінно з перемогою,
повернутися додому. А тоді
вже й рибалка, онуки й мирне
життя...
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Фото з архіву
Василя Вовченка

Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину,
з усякого погляду справжня людина
В. Сухомлинський
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«Ніхто, крім нас»
Нещодавно боєць АТО, козак Українського Реєстрового Козацтва, доброволець Ігор
Половніков прибув додому, в рідні Лубни, що на Полтавщині, у короткотривалу відпустку.
Боєць отримав її як заохочення після бойового завдання, яке успішно виконав його
батальйон. Девіз цього бойового підрозділу – «Ніхто, крім нас».

В і д п ус т к а п а н а І г о р я
співпала з його Днем народження, тож дійсно стала
неоціненним подарунком.
– Лубни – моє рідне
місто, – розповідає Ігор
Юрійович. – Я тут народився, і живу на «Осовцях».
Працював у МРВ на посаді
старшого дільничного
інспектора, звідки звільнився
в 1997 році. Після цього працював начальником служби
охорони в Олексія Лапка
до 2015 року. А коли сталося в країні лихо, пішов у
військкомат і добровільно
написав заяву на призов до
війська. З 14 серпня 2015
року розпочалася моя нова
служба. Перш ніж потрапити
у зону АТО, 45 днів навчався
на навчальній базі Інституту
зв’язку в Полтаві. Далі –
навчальний центр Житомира,
а потім – полігон «Широкий
лан» на Миколаївщині. Після
вишколу направили в 90-ий
батальйон 81-ої десантноштурмової бригади, де я
виконую обов’язки водія. З
місця дислокації постійно
в и ї ж д ж а є м о в А в д і ї в к у,
Зайцеве, де часто бувають
бойові зіткнення. Наразі
займаємося патрулюванням
Авдіївки, яку нещодавно
звільнили від сепаратистів.
На наш батальйон покладено завдання патрулювання
вулиць і виявлення бойовиків.
Вдень їх майже немає, але
активно проявляють себе
вночі: діють невеликими
розвідувально-диверсійними
групами, нападають на пости,
ведуть обстріли з автоматичної
зброї, кулеметів. Доводиться
більше уваги приділяти промзонам, бо там можна сховати
практично все – навіть великогабаритну техніку.
- Чи можете повідомити
про якийсь бойовий епізод? цікавимося в Ігоря Юрійовича.
– Як кажуть, кулі лопатою
не розгрібаємо й мішками
кров не носимо, але нещодавно був неприємний епізод.
Наша рота стояла у Зайцевому,
разом з мінерами і розвідкою –
це близько 120 військових.
А неподалік розташувався
ворог у кількості 3000 осіб
і 30 танків – це лише ті, що
знаходилися в зоні видимості.
На передньому краї нашої
оборони стояла 34-та танкова.
У разі бойових дій нашим
завданням було забезпечити
її вихід і, фактично, закрити
собою лінію оборони. А ті, хто
відходить, мали переплануватися й підготувати укріпрайон.
Три дні поспіль проти нас
працювали крупнокаліберні
кулемети: «засипали» нас градом мін. Та завдання своє ми
виконали з честю. А взагалі,

нашу бригаду поважають,
бо 90-та захищала аеропорт,
наші хлопці показали себе
там достойно. Вважаю, що
наше завдання – захистити,
відстояти територію України,
дати людям спокійно жити і
працювати.
– Як ви сприймаєте ситуацію
в Україні: чи відбулися зміни
порівняно з тим, що було до АТО
і зараз?
– Якщо відверто, то склалося враження, що країна
зайшла у безвихідь. Мають
відбутися кардинальні
зміни. Хочу, щоб мої слова
сприйняли правильно, я
не про політику. Але є враження, що воюємо ми не
там. Бойові дії затягуються
штучно. Наш підрозділ давно
готовий витіснити ворога з
нашої території. Ще є в нас
підрозділ – Національна
гвардія. Нехай вони «зачищають» після нас – якщо десь
когось ми проґавили, недопрацювали певні моменти.
А так, складається враження,

– Яка ситуація з військовою
формою загалом?
– Зараз армію намагаються зробити контрактною.
Заробітна плата контрактників
має бути на порядок вищою,
ніж у інших військових. При
такій ситуації в країні багато
хто йде в армію, щоб просто
заробити. Зараз зарплата солдата складає 7500 гривень. У
селі таких грошей не заробиш.
На мій погляд, ще є проблема
в тому, що ми намагаємося
бути схожими на інші армії.
Так, від них можна дещо брати
за зразок, але вважаю, що не
треба робити нашу армію під
шаблон: як американську чи
ізраїльську. Ми багато чим
відрізняємося, починаючи
від ментальності, побутових
умов і закінчуючи оснащенням. Постачання запчастин
у нас немає. Тому є мобільні
ремроти, рембригади, які
виїжджають безпосередньо на місце, де ламається
машина. Приємно, що в 4-ту
хвилю мобілізації прийшло

Боєць АТО, реєстровий козак Ігор Половніков

- Можу лише стверджувати: відчувається вишкіл,
достатня мобільність і техніка
на порядок досконаліша.
Потрібно розуміти, що ми
воюємо не з бандою, а з добре
підготовленими російськими
військовими.
- А наші розвідники добре працюють, «язиків» захоплюють?
- Багато говорити не буду. На
війні, як на війні.
- Як місцеве населення
сприймає наших бійців?
Не всі люди однаково до нас
ставляться, але здебільшого –
приязно. Коли ми виконуємо
бойову задачу, то продукти не
беремо з собою, а віддаємо
місцевим людям. Буває, що
на все село є лише кілька
мешканців... На території, де
відбуваються збройні протистояння, лишилися ті, кому просто
нікуди подітися, пенсіонери. У
населених пунктах – залишені
хати, магазинів немає. За про-

Генерал Козацтва Юрій Падалка, Маршал Козацтва Олексій Лапко та Генерал Козацтва Ігор
Половніков (зліва праворуч) під час зустрічі в штабі Окремої Гетьманської дивізії спеціального
призначення УРК імені С. Наливайка

що йде відмивання грошей. Виділяються кошти на
армію, на закупівлю частин
для техніки, паливо і т.п., але
вони не доходять до місця
призначення. Наприклад,
на сьогоднішній день наш
підрозділ ще не отримав усіх,
так званих «атошних», грошей.
З нами розрахувалися лише за
січень, а вже кінець березня
(розмова відбувалася в кінці
березня – Ред.). Мотивують
тим, що фінансова група
частини не знає технології
виплати. Ми знаходимося в
30-кілометровій зоні АТО.
Коли на передовій – виплачують 100% надбавки, якщо не
на передовій – 50%. На цьому
й стало...

багато фахівців-механіків,
працівників автомобільних
підприємств, де вони безпосередньо стикалися з
технікою, тому нам стало
значно легше. Фактично, працюють універсальні хлопці,
які можуть усе.
- А чи зустрічали Ви в бойових
підрозділах наших реєстрових
козаків?
– Наших козаків там багато,
але вони воюють не окремим підрозділом, а у складі
Збройних Сил. Ми знаємо,
що є хлопці з Кременчука,
Полтави. В основному, це
добровольці – справжні
козаки.
- А як щодо «козацьких»
підрозділів з ворожої сторони?

дуктами ходять пішки чи їздять
велосипедами. Запам’ятався
один епізод. Стояв гарний
будинок, будувався на віки.
Бачимо – залишились від нього
лише стіни. А біля паркану –
три вінки...
– У бойових умовах, напевно,
буває й на душі важко. Що вас
підтримує?
– Сім’я, рідні, знайомі.
Буває, достатньо поговорити
по телефону з рідними, щоб
стало легше. Інколи дивимось
телевізор.
– Як ви облаштовуєте побут?
– Проживаємо на території
колишньої поліклініки,
по 4-6, інколи по 10 осіб у
кімнаті. Хлопці «скинулись»,
купили кахлі, щоб зробити

умови більш комфортними,
знайшли дошки, зробили
полички, тумбочки. Майже
за рік служби, купили вже
чотири пральні машинки, тож
маємо можливість доглядати
за собою. З харчуванням теж
більш-менш нормально. Є
м’ясо, сир, ковбаса, тушонка.
Куховарять наші хлопці,
мобілізовані з Полтавської
області, також є контрактники.
Годують смачно.
- І на Донбас прийшла весна.
Чи бачили заходи до посівної?
- Вільної землі дуже багато,
але там майже не сіють. Землі,
які для сепаратистів перестали становити стратегічний
інтерес, були ними залишені.
Та й мін там багато залишилося.
Якщо раніше ставили розтяжки
– дві мотузки й міна, то зараз
розвішують цілі «гірлянди».
Тобто, в таку пастку може
потрапити й підірватися ціла
група людей. Є також міни, які
«підскакують» на висоту приблизно 90 см і розриваються в
повітрі. Тож, у таких районах
дуже небезпечно не те, що
сіяти, а й взагалі пересуватися.
Наша зустріч відбулася у
стінах штабу реєстрового
козацтва. Зініціював її проведення командувач Окремої
Гетьманської дивізії особливого призначення імені
Северина Наливайка, Маршал
Українського Реєстрового
Козацтва Олексій Лапко. Адже
Ігор Половніков вже давно
перебуває у лавах козацтва і має
чин генерала.
Тож, на завершення зустрічі,
Олексій Лапко подякував
гостю за зустріч, висловивши
таку думку: «Ми, козаки, горді
з того, що наш побратим прийняв надзвичайно важливе
рішення – залишити сім’ю,
дітей і пішов добровольцем захищати рубежі нашої
Батьківщини. Ми часто виходимо на зв’язок, підтримуємо
його, як можемо. Тож бажаємо,
щоб жив довго, щоб кулі
минали, а доля була прихильною. Віримо, що прославить
наш козацький край, всім буде
прикладом».
Сьогодні десятки тисяч
наших синів, братів, чоловіків,
коханих – патріотів нашої
держави, знаходяться на
передовій, захищаючи Україну.
І їм, як ніколи, потрібні наша
увага, добре слово, підтримка.
Тож дякуємо вам за те, що
забуваючи про страх, біль та
небезпеку, ви стали на боротьбу
з ворогом. Пишаємося вашою
мужністю і віримо перемогу.
Тамара БІРЮКОВА
Фото автора
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Якщо ти за все життя не посадив жодного
дерева – плати за чисте повітря
О. Довженко
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Нещодавно обласне товариство УРК відвідав Гетьман
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій
Шевченко. Очільник реєстровців та козацька старшина
Харківського обласного
козацького товариства УРК
обговорили ситуацію в країні,
місце та роль реєстрового коза-

закінчення сільськогосподарського інституту, працював
агрономом у рідному районі.
Люди шанували його за
професіоналізм та неабияку працездатність. Обрали
головою колективного господарства, яким він керував
понад тринадцять років. Так, зі
звичайного сільського хлопця

шкільних та вуличних команд,
на які приїжджають футбольні
команди з інших районів. До
Дня Українського козацтва
реєстрові козаки організовують змагання джур – нащадків
козаків. Військово-спортивні
та культурно-масові заходи із
залученням козачат, їх наставників – педагогів шкіл – та
реєстрових козаків проходять

ХАРКІВЩИНА КОЗАЦЬКА
В осередках УРК

Останнім часом наша країна переживає багато подій, які суттєво впливають на життєдіяльність
українців, на їх самопочуття та соціальний настрій. Наразі всі українські патріоти живуть
очікуванням на припинення військових дій на Сході України, повернення людей до мирного
життя. Але, поки що, маємо загострення обстановки по всій лінії проведення АТО, зростання
політичної кризи, погіршення матеріального становища населення на фоні непомірного
зростання тарифів на енергоносії. Та всупереч цим негараздам, активне життя в Харківському
обласному козацькому товаристві УРК триває, в організації відбуваються нові події.

цтва у суспільно-політичному
житті держави. Було розглянуто і проблемні питання,
які виникають у козацькому
середовищі, та затверджено
плани роботи реєстровців
Слобожанщини на найближчий час та середньострокову
перспективу.
З о к р е м а , Ге т ь м а н У Р К
закликав козаків та берегинь
Харківщини активніше працювати на благо Вітчизни,
розбудови козацтва, пропагувати ідеї духовності та
патріотизму серед населення
регіону.
Виконуючи рішення
Великої Ради УРК, Гетьман
особисто вручив нові погони
генералів козацтва козацькій
старшині Харківського обласного козацького товариства
УРК.

ЮВІЛЕЙ
КОЗАКА-ХЛІБОРОБА
Нещодавно в житті реєстрових козаків Харківщини
відбулася подія, пов’язана
з шанованою у козацькому
середовищі людиною – отаманом Шевченківського
районного козацького

У Маріуполі, на березі річки Кальчик, повним ходом
триває будівництво козацького селища, в якому, окрім
зони відпочинку, передбачено справжнісінький зоопарк із
рідкісними тваринами. Ця мальовнича місцина добре підходить
для того, щоб розмістити на ній тварин із селища Сартана
Донецької області (неподалік прифронтового Маріуполя), яке
неодноразово потрапляло під підступні обстріли бойовиків. Тож
навіть дикі тварини на Донбасі знають ціну миру…

Власник унікального зооп а р к у, р е є с т р о в и й к о з а к
Савелій Вашура любить своїх
вихованців і намагається
робити все для того, щоб вони
відчували себе комфортно.
У порівнянні з зоопарком в
Сартані, територія нового
звіринця вдвічі більша й
складає близько 3,5 гектарів.
Кілька вольєрів, зроблених
із натурального дерева, вже
обладнані. Частина тварин, а
це переважно птахи - павичі,
качки, лебеді, фазани, вже справили «новосілля».
Територією зоопарку вільно
гуляє кінь Алмаз. На радість
козака-господаря підростають майбутні охоронці
зоопарку – щенята кавказької вівчарки.
За словами Савелія Вашури,
штат співробітників звіринця
збільшиться. Для господаря

доступний для маріупольців.
Нові вольєри вже облюбували
перші мешканці: голуби,
павичі та інші пернаті. Від
охочих помилуватися птахами, які гордо плавають на
водоймі, вже відбою немає.
Наразі на території зоопарку регулярно проводяться
суботники. На місці майбутнього козацького хутора
в кінці березня висадили
50 саджанців горобини і 50
кленів, молоді дерева довголистої акації.
«Саджанці дерев нам
поставляють козаки
Українського Реєстрового
Козацтва, зокрема отаман
Володарського районного
о с е р е д к у У Р К , Ге н е р а л
Козацтва Сергій Іващенко,
а також привозимо молоді
порослі з території нашого
зоопарку, що в Сартані».

Гетьман УРК Анатолій Шевченко вручає погони генералам козацтва
– представникам козацької старшини Харківського обласного
козацького товариства УРК

сформувався вмілий керівник, щира відкрита людина,
патріот своєї Батьківщини.
Із появою реєстрового козацтва в Харківській області,
він очолив Шевченківський
районний козацький осередок
УРК, став його отаманом.
Саме його патріотизм, цілеспрямованість, завзятість,
справді козацький характер
допомогли за короткий час

Козака-реєстровця Геннадія Шапошникова прийшли привітати
реєстрові козаки Харківського обласного козацького товариства
Українського Реєстрового Козацтва

т о в а р и с т в а
У Р К
Ге н н а д і є м Д м и т р о в и ч е м
Шапошниковим. Козацькому
отаману виповнилося 65 років!
Все його життя проходило
в напруженній праці, постійному спілкуванні з людьми та
піклуванні про них.
Одразу після закінчення
середньої школи служив у
Збройних Силах – танкістом
у знаменитому навчальному
центрі «Десна» в Остері,
де відбулося перше гартування його характеру. Після

Зоопарк козака Вашури

створити дієздатну козацьку
організацію, яка неодноразово відзначалася серед
кращих районних козацьких
організацій України.
У цьому осередку козаки
багато уваги приділяють патріотичному вихованню молоді,
школярів. За ініциативою
отамана, кожної весни козачата беруть участь у розчистці
джерельних криниць, кращих відзначають козацькими
нагородами. Традиційними
стали футбольні фестивалі

цікаво й змістовно і завершуються традиційним козацьким
кулішем.
Козацького отамана Геннадія
Шапошникова поважають у
районі. Заходи козаків знаходять всебічну підтримку з боку
Шевченківської райдержадміністрації. Тож, на ювілей до
пана Геннадія завітали козаки
з Харкова, сільських козацьких осередків району, голови
сільських рад.
Приємною несподіванкою
для ювіляра став дзвінок та особисті позоровлення Гетьмана
УРК Анатолія Шевченка.
Очільник реєстрових козаків
України побажав ювілярові
успіхів у козацьких справах,
а від його імені була вручена козацька грамота. Того
дня побратима вітали його
земляки – реєстрові козаки
Слобожанщини, а заступник
отамана Харківського обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Борис
Бабинкін від імені обласної
організації УРК привітав ювіляра віршем.
«Такі події збагачують наше
життя, запам’ятовуються як
визначні миттєвості серед
напруженого повсякдення.
Козаки згуртовуються навколо
лідерів, а це зміцнює козацьке
товариство й дає натхнення
до нових звершень», – вважає отаман Харківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Олександр Федоряка.
Дмитро ФЕДОРЯКА,
козак УРК,
Харківська область
Фото автора

Зовсім скоро зоопарк козака Савелія Вашури
відкриє двері для відвідувачів

головне, щоб люди любили
тварин і вміли доглядати за
ними.
«Вже у квітні плануємо
завезти в новостворений зоопарк першу партію тварин, а
на початку травня частково
відчинити двері звіринця для
відвідувачів, – розповідає
пан Савелій. – На території
селища також обладнаємо
зону для відпочинку, до послуг
відвідувачів тут буде кав’ярня
в українському стилі, зведемо
затишні альтанки тощо.
Важко стало виживати
нам на старому місці через
бойові дії, відвідувачів стало
зовсім мало, а на одноденне
утримання тварин потрібно
близько двох тисяч гривень…
Тому сподіваємося, що в
Маріуполі відвідувачів буде
більше. Адже, попри військові
дії, життя продовжується і
має бути повноцінним».
Незважаючи на те, що
роботи ще багато, директор зоопарку обіцяє, що
вже в травні зоопарк буде

Не дивлячись на те, що
територія не до кінця упорядкована, майбутню красу
вже видно, а в кінці квітня
розпочнеться перевезення
тварин.
І тут є деякі проблеми.
Приміром, тигри мають
вагу 250-300 кілограмів, лев
також важить не менше трьох
центнерів, а ведмідь взагалі
важить 400 кілограмів! Тож
для перевезення тваринної
братії доведеться щонайменш
винаймати кран. «Однак,
гадаю, що з допомогою реєстрових козаків Приазов’я
упораємося», - говорить
Савелій Анатолійович.
Розширений репортаж
про відкриття унікального
звіринця в прифронтовому
Маріуполі читайте в наступному номері газети «Україна
козацька».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Донецька область
Фото Катерини Бережної
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Як не буде птахів,
то і людське серце стане черствішим
М. Стельмах
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Усі ми діти твої, Україно! З ГРОМАДОЮ – НА ТОЛОКУ!
Доброчинність

Козацькому роду – нема переводу

На сторінках «України козацької» ми вже розповідали про дитячий навчальний заклад «Ясласадок» № 166 «Діоскурія» при Управлінні освіти Маріупольської міськради. Він унікальний
тим, що в ньому діє дитячий козацький курінь, а всі його вихователі – берегині Українського
Реєстрового Козацтва, які виховують своїх малят-козачат на засадах козацької педагогіки.
Очолює заклад директор, отаман Сартанського дитячого куреня «Діоскурія», полковник УРК
Євгенія Єрмоленко.

Козачата й лелі дитячого козацького куреня «Діоскурія»
готові до балу

Нещодавно в стінах
«Діоскурії» відбувся міський
фестиваль дитячої та професійної творчості «Усі ми діти
твої, Україно!». Багато ласкавих і теплих слів було сказано
дітьми й дорослими про любов
до краю, де вони народилися
і живуть. До уваги численних
глядачів була представлена
концертна програма за участі
вихованців «Діоскурії», батьків
та педагогів – берегинь УРК.
Вихованці «Діоскурії»
продемонстрували високий
рівень підготовки: співали,
танцювали, розповідали вірші.
Варто відзначити, що маленькі
козачата й лелі, шануючи свою
Батьківщину – Україну, не
забувають і про свої грецькі
корені. Музичні постанови
були на будь-який смак. Глядачі
були приємно вражені виконанням українських таночків
«Дивна квітка» (під музичну
композицію Ніни Матвієнко),
«Танок на лавочці», «Янгол»,
українських пісень «Матуся»,
«Три подружки», «На добро»,
«Козаками будемо», а також
грецького народного танка
«Хасапіко» та пісні «Калімера».

м у л ьт и м е д і й н и м о б л а д нанням, яке педагогічний
колектив дошкільного закладу
отримав за грантом, за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження».

Головний отаман реєстрових козаків Тернопільщини Вячеслав
Кізілов (в центрі) на загальноміській толоці

Козаки та берегині
Всеукраїнської громадської
о р г а н і з а ц і ї « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» разом
із учителями та учнями
загальноосвітньої школи № 4
взяли участь у загальноміській
толоці. До цієї богоугодної
справи долучилися і козацькі
отамани-капелани парафії
«Введення в храм Пресвятої
Богородиці»: настоятель
храму протоієрей Вячеслав
Кізілов, протоієрей Іоан
(Тарас Кусень) та диякон
Олексій Левенець.

«Ми маємо показати дітям,
що паркові зони – це наше
багатство, легені міста і
засмічувати їх не можна.
Адже відомо, що чисто не
там де прибирають, а там,
де не смітять», – прокоментував доброчинний
захід його учасник, отаман
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Вячеслав
Кізілов.
Не забувають реєстровці
Те р н о п і л ь щ и н и і п р о
священний обов’язок

Вихованці «Діоскурії» зустрічають гостей із хлібом-сіллю

На святі були присутні
почесні гості: секретар міської
ради м. Маріуполя С.Г. Махсма,
депутат міської ради К.В.
Папакиця, професор кафедри
дошкільної освіти МДУ – Ю.М.
Косенко, керівник освітнього
округу № 8 Л.О. Корона,

Реєстрові козаки Приазов’я з козачатами та їхніми педагогами –
берегинями Сартанського дитячого куреня «Діоскурія»

Зворушливим моментом, що торкнувся сердець
присутніх, була колискова,
а кульмінацією свята стала
музична композиція «Мир
без війни» у виконанні
вихованців «Діоскурії» та
їхніх педагогів. Святковий
виступ супроводжувався

представники Збройних Сил
України і, звичайно, шефи –
члени Генеральної старшини
Адміністрації Гетьмана УРК в
Приазовському регіоні України.
По закінченні заходу усі
запрошені висловили свої
враження від творчої майстерності та побажали подальшої
наснаги, зростання педагогічної діяльності. Діти були
нагороджені солодкими призами, а педагогічний колектив
- подарунковим сертифікатом
у розмірі 2000 гривень від
президента громадської організації «Мост Плюс», голови
федерації бойових видів єдиноборств А.А. Ананьєва.
Позитивні емоції від цього
свята переповнювали серця
усіх присутніх.
Після концерту 20 козачат
і 4 берегині з козацького
куреня «Діоскурія» прийняли присягу на вірність

У Тернополі на початку квітня відбулася загальноміська
толока. За цей час тернополяни прибирали парки Тернополя,
прибережні смуги річки Серет, зелені зони при дорогах та
біля житлових будинків, об’єкти соціальної інфраструктури,
міські кладовища, сквери, провулки та зупинки громадського
транспорту. До цього заходу долучилися козаки й берегині
Українського Реєстрового Козацтва на чолі з отаманом
Тернопільського обласного козацького товариства УРК,
Генералом Козацтва Вячеславом Кізіловим.

члени виконкому Сартанської
селищної ради, представники
об’єднаного центру ЦВС Б.В.
Харчук і громадської оборони
Маріуполя, директор громадської організації Мост Плюс
Н.П. Папакиця, чотириразовий чемпіон світу з тайського
боксу Олександр Олейник,

Господу Богу, українському
н а р о д у і Ук р а ї н с ь к о м у
Р е є с т р о в о м у К о з а ц т в у.
Урочиста посвята відбувалася в храмі Різдва Пресвятої
Богородиці с. Талаківка. До
присяги малят і майбутніх
берегінь приводили: Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Приазовському регіоні,
Генерал Козацтва Олександр
Н е ф ь о д к і н , Го л о в н и й
і н с п е к т о р У Р К , Ге н е р а л
Козацтва Олег Мотренко,
полковий священник, підполковник УРК, настоятель
храму Різдва Пресвятої
Богородиці, отець Олександр
Гаврилюк. Після присяги, від
Адміністрації Гетьмана УРК
в Приазовському регіоні,
козачатам і лелям козацького куреня «Діоскурія» були
вручені козацькі універсали,
а їхнім наставникам, берегиням УРК – нагороди, грамоти,
козацькі посвідчення.
Урочиста, щемливо-святкова атмосфера церемонії
посвяти в козацтво нікого
з присутніх не залишила
байдужим.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент УК,
м. Маріуполь
Фото автора

Священики, козаки й берегині УРК разом зі школярами
та викладачами ЗОШ № 4 м. Тернополя на загальноміській
толоці в парку «Загребелля»

«Ми плануємо провести
б л а г о ус т р і й ц е н т р а л ь н о ї
алеї цього парку, який виходить аж до Львівської траси,
впорядкувати джерело, що
поблизу вулиці Бережанської,
а також створення безпечних
пішохідних і велосипедних
зон», – поділився планами
заступник міського голови
Тернополя Леонід Бицюра.
Загалом же козаки й
берегині разом із школярами прибирали територію
ландшафтного парку
«Загребелля» від чагарників
і х м и з у, с м і т т я т а б р у д у.

кожного громадянина –
захищати Батьківщину. Саме
напередодні цього заходу, до
рідного Тернополя повернувся
реєстровий козак, козацький і військовий капелан,
протоієрей УПЦ КП
Володимир Андрухів, який
більше трьох місяців проводив службу Божу серед
українських воїнів-захисників
в зоні проведення АТО.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК,
м. Тернопіль
Фото автора
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Символічно, що реєстрові козаки
Маріуполя розпочали свій річний
козацький похід з відзначення Різдва
Христового. Це свято дало старт плановим заходам козацького товариства, і
саме на Різдво отримали благословення
полкових священиків на добрі і благії
справи.

Управління освіти Маріупольської
міськради та Українського Реєстрового
Козацтва, приніс святкову радість
городянам та гостям Маріуполя.
Гл я д а ч і м а л и з м о г у п о р и н у т и
у казкову різдвяну атмосферу
театралізованого дійства з героями
гоголівської «Ночі перед Різдвом».
Учасників та гостей фестивалю
вітали почесні гості — настоятель

Любов до Бога і Батьківщини – це дві
найбільші любові кожної благородної душі
Папа Пій XII
народного танцю «Дружба» (керівник — Олена Сосновська), ансамбль
естрадного танцю «Арт-денс» (керівник Тетяна Залавіна) і танцювальна
група «Мікс-денс».
За вагомий внесок у розвиток
та підтримку народних традицій,
керівників ансамблів та груп фестивалю «З Різдвом, Україно-2016» було
нагороджено дипломами лауреатів,

Козацтва Олександром Білоконем.
В організації та проведенні свята
їм активно допомагали реєстрові
козаки та берегині Приазовського
регіону, а сувеніри та призи, безкоштовний куліш, гарячий чай та виступ
самодіяльних творчих колективів —
все це стало можливим завдяки
матеріальній підтримці місцевих
благодійників.

МАРІУПОЛЬ – СХІДНИЙ КОЗАЦЬКИЙ ФОРПОСТ
Козацький даайджет

Із початком російсько-української війни на Сході України, чимало козацьких
товариств на Донеччині (саме цей регіон донедавна був в авангарді козацького
руху в Україні) або припинили свою роботу, або ж скромно «принишкли». Хоча
варто відзначити, що не було випадків, коли якийсь із тамтешніх осередків
реєстрового козацтва підтримав сепаратистів.
Зрозуміло, що на окупованих ворогом територіях далі продовжувати
патріотичну роботу небезпечно, а то й зовсім неможливо. Однак, на теренах
Донеччини, які підконтрольні Україні, час діяти, як ніколи, слушний. Тут можна
не лише словами, а й на ділі проявити духовність і патріотизм на повну силу,
організовуючи культурно-патріотичні заходи, беручи участь у волонтерському
русі чи захищаючи країну зі зброєю в руках. Варто відзначити, що немало
реєстровців так і роблять, але свої прізвища, з причин їхньої безпеки та безпеки
членів їх сімей, вважають за доцільне не розголошувати.
Щоб там не було, але наразі в прифронтовому Маріуполі, який став центром
області як у промисловій, так і в соціально-культурній сфері, міське товариство
Українського Реєстрового Козацтва діє активно, а реєстрові козаки мають
вплив на позитивні процеси, які відбуваються в цьому стратегічно важливому
для країни місті. Велику роботу в цьому напрямку проводить начальник
штабу Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України, отаман
Маріупольського міського козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко, який і розповів про заходи, які козаки Приазов’я
провели з початку цього року.

«Радуйся, земле — Син Божий народився!», — співали в ті дні на службі
Божій козаки й берегині. І ці слова
сповнювали серця людей теплим
святковим настроєм, прагненням
віри, надії та любові, що так потрібні,
особливо тепер, в часи кривавої війни,
і, що найважливіше, вірою в наших
захисників Вітчизни, вірою в перемогу
над ворогом, вірою в довгоочікуваний
мир на багатостраждальній землі
Донбасу.

храму Різдва Пресвятої Богородиці
селища Талаківка, капелан УРК,
отець Олександр, заступник начальника Управління освіти міськради
О л е н а М і щ е н к о , Го л о в а р а д и
ветеранів Меткомбінату ім. Ілліча
Костянтин Куркчи, спонсори та
партнери заходу.
На превеликий жаль, через напружену обстановку в регіоні, далеко
не всі бажаючі танцювальні колективи
змогли взяти участь у фестивалі, але

Козаки та берегині УРК м. Маріуполя біля пам’ятника Тарасу Шевченку
під час заходів зі вшанування Великого Кобзаря

Надія на краще майбутнє та любов
до рідного краю — ось триєдина
основа святкування Різдва у Маріуполі.
Наше місто вже десятий рік поспіль
вітало всю Україну зі святом яскравим
фестивалем дитячого танцю, ідея проведення якого виплекана отаманом
Кальміуського полку Маріупольського
міського козацького товариства УРК,
Генералом Козацтва Олександром
Білоконем.
Цього року ювілейний захід «З
Різдвом, Україно!», що відбувся у Палаці
дитячої творчості Іллічівського району
за підтримки корпорації «Метінвест»,

ті ансамблі та групи, що виступали
на сцені, запалили в серцях глядачів
вогонь різдвяного настрою.
Радість та щирі святкові емоції дарували маріупольцям Народний ансамбль
народного танцю «Первоцвіт» (керівник — Генерал Козацтва Олександр
Білоконь), зразковий ансамбль
народного танцю «Світанок» (керівник — Наталія Галиця), зразковий
ансамбль хореографічних мініатюр
«Вітерець» (під керівництвом Катерини
Тихонової), спорт-клас «Формула»,
естрадно-цирковий колектив
«Вертикаль», Народний колектив

Козацька старшина Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні України

грамотами Українського Реєстрового
Козацтва, а юні учасники фестивалю
отримали щирі оплески глядачів та
солодощі від спонсорів.
***
Вже традиційно, свято Хрещення
Господнього реєстровці Приазов’я
святкували на території міської
рятувальної станції, де були встановлені
намети з обігрівом для всіх бажаючих
зануритися в хрещенську купель.
Опівдні, після Божественної літургії
в храмах, за участю реєстрових козаків
і настоятеля храму Різдва Пресвятої
Богородиці, полкового священика,
майора УРК, отця Олександра
(Гаврилюка) пройшла Хресна хода.
Після чину освяти води, священик
звернувся до городян із побажаннями миру й любові, з молитвою
до Господа, аби Отець Небесний
напоумив своїх дітей і, нарешті, припинилося кровопролиття. Священик
нагадав присутнім, серед яких було
багато козаків та берегинь УРК, що
Хрещення Господнє — це епохальна
історична подія, зафіксована всіма
євангелістами. І не варто забувати, що
це свято ще називають Богоявленням,
оскільки, під час хрещення Ісуса
Христа, Господь відкрився людям
в трьох іпостасях: Син Божий хрестився, Дух Святий зійшов на нього
у вигляді голуба, а Бог Отець із небес
гучно віщав, що «Це є Син Мій улюблений, що Його Я вподобав».
Маріупольців зі святом привітав
Голова Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України, Генерал
Козацтва Олександр Нефьодкін.
На святі Хрещення також були присутні
наказний гетьман УРК Савелій Вашура,
радник Гетьмана УРК з національних
питань, Генерал Козацтва Генрик
Яйлоян. Почесні гості, за традицією,
випустили в небо білих голубів.
Культурно-розважальну та спортивну програми для маріупольців
організували учасники
Кальміуського козацького полку УРК
на чолі з його отаманом, Генералом

***
У цей нелегкий для країни час
маріупольські реєстрові козаки
відзначили День соборності України,
адже ми прагнемо цілісності й
соборності нашої держави. І тут,
за кілька кілометрів від зони проведення бойових дій, відчувається
потреба в цілісності України, в її
успішній інтеграції до Європейського
співтовариства.
«Єднання України завжди було й
залишається важливим питанням,
тим більше в нинішній складний
час. Зараз ворожі сили хочуть розколоти нашу країну, однак ще тоді,
далекого 1919 року, українці сказали: «Україні бути! Україні жити!
Єдиній і неподільній!». Розчепірені
пальці мало можуть, а кулак і дошку
розіб’є», — сказав на святі заступник
Голови Адміністрації Гетьмана УРК
у Приазовському регіоні, Генерал
Козацтва УРК Михайло Логутов.
***
Напередодні 119-ї річниці заснування Маріупольського меткомбінату
ім. Ілліча, в центрі соціального захисту
ветеранів «Турбота» пройшов черговий
захід «Зустріч поколінь». На урочистій
зустрічі були присутні учні ЗОШ № 21,
представники молодіжної організації
«Щирість», ветерани комбінату, представники Українського Реєстрового
Козацтва.
Серед почесних гостей був отаман Кальміуського полку МГКТ
УРК, Генерал Козацтва Олександр
Білоконь і директор компанії «Формат»
А. С. Андрейко.
На адресу ветеранів було сказано
багато теплих слів, добрих щирих побажань удачі й благополуччя. Завдяки
ансамблю народної пісні «Іллічівська
душа», всі присутні змогли зануритися
в атмосферу подій давно минулих днів.
Ветерани були щиро вдячні всім гостям,
які прийшли їх привітати та висловили
окрему подяку Маріупольському
міському козацькому товариству УРК
та компанії «Формат», завдяки яким

Наша сила – в єдності, а порука успіху
наших змагань – в державній слухняності!
С. Петлюра
вони матимуть комп’ютер і тепер зможуть спілкуватися та обмінюватися
інформацією завдяки сучасним засобам комунікації.
***
Як завжди, урочистим, яскравим дійством став ритуал посвяти
в реєстрові козаки Маріупольського
міського козацького товариства УРК,
який пройшов у Свято-Покровському
храмі Маріуполя.
У з а х о д і в з я л и у ч а с т ь Го л о в а
Адміністрації Гетьмана УРК в Східному
регіоні України, Генерал Козацтва
УРК Олександр Нефьодкін, головний
інспектор УРК, Генерал Козацтва
УРК Олег Мотренко, отаман
Маріупольського міського козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко, отаман дивізії
УРК ім. Петра Сагайдачного, Генерал
Козацтва Сергій Коваленко, отаман
Кальміуського полку УРК, Генерал
Козацтва Олександр Білоконь, отаман Сартанського дитячого куреня
«Діоскурія», полковник УРК Євгенія
Єрмоленко, отаман Миколаївського
полку УРК, підполковник УРК Сергій
Портас.
Тридцяти трьох реєстрових козаків,
які ввійшли до складу дивізії УРК ім.
Петра Сагайдачного, до присяги привели генерали козацтва Олександр
Нефьодкін і Олег Мотренко, благословив новобранців настоятель
Свято-Покровського храму, отець
Вадим, а отаман реєстровців
М а р і у п о л я , Ге н е р а л К о з а ц т в а
Володимир Книшенко дав їм козацькі
настанови та побажав плідної роботи
на благо громади міста.
Варто зазначити, що в багатовіковій
історії України козацтво посідає важливе місце. Сьогодні жодна громадська
організація не може зрівнятися з
козацтвом за кількістю прихильників.
Козацька велич і слава житимуть вічно,
бо вони оспівані в народних піснях
та легендах. Українські козаки — це
не лише героїчне минуле нашого
народу, але й гідний приклад для
наслідування. Саме ці світоглядні
фактори спонукають маріупольців,
котрим не байдуже майбутнє держави,
об’єднуватися в козацькі осередки.
Все нові й нові мешканці міста
за покликом серця поповнюють лави
Українського Реєстрового Козацтва.
Спонукає до цього активна культурнопросвітницька робота реєстровців
у сфері національно-патріотичного
виховання молоді та тісна співпраця
зі священиками Маріуполя.
Новоприйняті козаки та берегині
обіцяли вірно служити Господу, народу
України та Українському Реєстровому
Козацтву.
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П і с л я ч и н у п о с в я т и Го л о в а
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а У Р К
у С х і д н о м у р е г і о н і Ук р а ї н и
Олександр Нефьодкін зачитав накази
про присвоєння найдостойнішим
реєстровцям чергових козацьких
звань, вручив погони та грамоти
УРК.
***
Наприкінці лютого, на площі
біля пам’ятника Тарасу Шевченку
з і б р а л и с я к о з а к и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Приазов’я, щоб
разом із городянами віддати данину
пам’яті українським патріотам, які
загинули під час Революції Гідності
на Київському Євромайдані. На заході
був присутній голова Донецької
військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський, представники
міської ради Маріуполя, Головного
управління поліції міста.
Мітинг розпочався з виконання Державного Гімну, а потім
до маріупольців звернувся Павло
Жебрівський: «Сьогодні вся Україна
схиляє голову, аби вшанувати пам’ять
тих, хто загинув за те, щоб Україна
була багатою європейською країною».
Потім він розповів про початок

серед них і Дмитро Чернявський,
який загинув на Донецькому
Євромайдані.
Секретар міської ради, реєстровий
козак Степан Махсма відзначив, що
на Майдані загинули люди, які стояли

протестів на Майдані. «Коли почали
розстрілювати людей на Майдані —
тоді почалася війна», — сказав
очільник області.
Також Павло Жебрівський нагадав
присутнім, що серед загиблих під
час Революції Гідності — чотири
представники Донецької області,

за цілісність і незалежність України.
«Ми шануємо їх подвиг і будемо шанувати завжди», — додав він.
Потім учні маріупольських шкіл
читали вірші, присвячені Небесній
Сотні, після чого маріупольці
вшанували пам’ять усіх загиблих
за цілісність і суверенітет України

До маріупольців звертається голова Донецької військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський

Генерал Козацтва Володимир Книшенко та капітан УРК Анатолій Діхтяр (в центрі) з учнями 9-А класу ЗОШ № 53 міста Маріуполя

хвилиною мовчання. Завершився
захід урочистою ходою та покладанням квітів до пам’ятника Тарасу
Шевченку.
***
А вже на початку березня
реєстровці Маріуполя відзначили
роковини з Дня народження
Великого Кобзаря.
На святі були присутні міський
голова Вадим Бойченко, депутати
міськради, начальник Головного
управління поліції Донецької
області В’ячеслав Аброськін, голови
райдержадміністрацій і Українського
Реєстрового Козацтва.
Після мітингу, який відкрився
Д е р ж а в н и м Г і м н о м Ук р а ї н и ,
відбулася урочиста церемонія покладання квітів до підніжжя пам’ятника
Тарасу Шевченку: за лічені хвилини
пам’ятник Кобзаря був уквітчаний
букетами червоних троянд і жовтоблакитних хризантем.
Після мітингу реєстровці
Маріуполя в неофіційній
обстановці поспілкувалися з
новообраним міським головою
Вадимом Бойченком, обговорили
питання співпраці реєстровців із
представниками органів місцевого
самоврядування.
***
У рамках місячника військовопатріотичного виховання, в 9-А
класі ЗОШ № 53, за участю
викладача іноземної мови Ірини
Зінченко, пройшов виховний захід
«Козацькому роду — нема переводу», в якому взяли участь отаман
Маріупольського міського козацького товариства УРК Володимир
Книшенко та помічник отамана
Маріупольського міського козацького товариства УРК з питань історії
та культури, капітан УРК Анатолій
Дегтяр.
Генерал Козацтва УРК Володимир
Книшенко розповів учням про роль
і діяльність сучасного реєстрового
козацтва в Маріуполі, а капітан
УРК Анатолій Дегтяр познайомив
школярів з історичними передумовами виникнення козацтва
як соціального та національнокультурного феномену. Потім учні
мали змогу подивитися історичні
фільми про козаків.
Такі заходи підтримують зв’язок
поколінь, зміцнюють почуття віри,
надії та любові до рідної землі,
до героїв-козаків. У цей день кожен
учасник заходу усвідомив, що бажає
щастя і миру своєму народові, місту
та державі.
Завершився захід спільним фото
на пам’ять.
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора
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Шукаймо в людях хороше,
мов скарби, що давно забуті
М. Сингаївський

ОСНОВА ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНИНА
Козацька педагогіка

Берегиня Українського Реєстрового
Козацтва Оксана Франчук

Всебічний розвиток людини
як особистості та формування
її національної свідомості становить головну мету концепції
гуманітаризації системи освіти,
проголошеної Державною
національною програмою
« О с в і т а » ( « Ук р а ї н а X X I
століття»).
«Виховання патріотизму
в школі має велике значення,
бо йдеться про долі сьогоднішнього і майбутнього поколінь,
оскільки наші молоді сучасники повинні не тільки
володіти належним об’ємом
знань, але й стати зрілими
духовно та інтелектуально», —
вважає педагог з 17-ти річним
стажем Оксана Франчук.
— Оксано Ярославівно, що
Вас, як педагога, спонукало
стати на шлях виховання молоді
саме в патріотичному дусі?
— Оскільки в цьому році
я маю пройти чергову атестацію, то мій досвід роботи з
впровадження патріотичного
виховання вивчається адміністрацією нашої школи та

Гаслом ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» є духовність і патріотизм. Саме за цими двома значимими для кожної нації
поняттями можна визначити рівень свідомості як нації загалом, так і окремих її представників. Реєстрові козаки України
впевнені в тому, що саме з дитячих шкільних і, навіть, з дошкільних навчальних закладів має починатися формування
патріотичного українця з хорошою європейською освітою та високими духовними цінностями. Своїми педагогічними
творчими напрацюваннями, які успішно застосовує на практиці для виховання молоді на патріотичних засадах, про
втілення методів козацької педагогіки в освітній процес школи щиро ділиться з колегами учитель-новатор Навчальновиховного комплексу «Школа-гімназія №3» міста Івано-Франківська, берегиня Українського Реєстрового Козацтва,
підполковник УРК Оксана Франчук.
До речі, своїм патріотичним прикладом пані Оксана надихнула і свого сина, племінника та двоюрідну сестру, які також
є активними членами ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
Усі свої напрацювання та досвід, а також основні документи, на які спирається у своїй новаторській роботі, вона
виклала у збірці «З досвіду роботи класного керівника Франчук Оксани Ярославівни», яку допомогли видати реєстрові
козаки Івано-Франківщини.

перейнялися духом козацтва і
також присягнули на вірність
Богу, Українському народу та
реєстровому козацтву.
Як педагог і берегиня УРК,
у своїй роботі з дітьми впроваджую систему формування
національної свідомості й
патріотичних почуттів учнів
засобами національного патріотичного виховання. Оце є
модель системи виховної
роботи мого класу.
У процесі цієї роботи ми
проводимо різноманітні
виховні заходи, змагання,
відкриті уроки, конкурсивікторини «Козацькі забави»,
які зараз дуже актуальні по всій
Україні, беремо участь у дитячих заходах, організованих
Управлінням освіти ІваноФранківської міськради.
Безпосередньо йде співпраця з
Івано-Франківським Центром
виховання патріотичної
молоді ім. С. Бандери та ІваноФранківським обласним
козацьким товариством УРК,
головним отаманом якого є

Організаційна структура Вовчинецького козацького куреня
імені Петра Сагайдачного

Управлінням освіти ІваноФранківської міської ради.
Моя робота в цьому руслі
почалася 2010 року, коли
я набрала 1-й клас. На той час
вже досить актуально було
приймати маленьких школярів
у козачата. І, майже сім років
тому, в Івано-Франківському
Центрі виховання патріотичної молоді ім. С. Бандери, яким
керує берегиня Українського
Реєстрового Козацтва Галина
Савченко, всі мої першокласники вступили до лав
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», хлопчики стали
козачатами, а дівчатка —
лелями. Того дня і я стала
берегинею УРК. До речі,
чимало батьків школярів також

Генерал Козацтва Михайло
Васильович Смачило. Тобто,
у нас викристалізувалася
взаємовигідна співпраця в своєрідному трикутнику: НВК
(школа-гімназія) — Українське
Реєстрове Козацтво — Центр
виховання патріотичної
молоді ім. С. Бандери.
На базі мого класу було створено Вовчинецький курінь
імені Петра Сагайдачного,
до якого увійшли 33 дітей та
їхні батьки. Курінним отаманом був обраний відомий
у нашому краї лікар, полковник УРК Микола Васильович
Пашинський. У грудні минулого року ми знову провели
посвяту в козачата і до нашої
дружньої козацької сім’ї

долучилося ще 56 дітей з перших, шостих і восьмих класів.
Наші здобутки висвітлюються, зокрема,
у загальнонаціональній газеті
Українського Реєстрового
Козацтва «Україна козацька»,
а також у шкільній газеті
«Точка зору», в якій юнкорами
є вихованці нашої гімназії.
Наразі в стані розробки
перебуває ще один проект,
який називається «Нащадки
козацького роду». Він буде
впроваджуватися в наступному навчальному році і
передбачає створення на базі
Вовчинецького куреня УРК
Козацької республіки. На її
чолі буде стояти козацька
рада з курінним отаманом
і досвідченими козаками й
берегинями УРК. До козацького кола будуть залучені учні
школи, козачата й лелі. Тобто,
проект передбачає учнівське
самоврядування. Кількість
козачат і лель у курені дозволяє нам створити чотири рої.
У рої будуть об’єднуватися
козачата з паралельних класів.
Незабаром буде схвалена програма розвитку Вовчинецького
куреня і Козацької республіки загалом, згідно з якою
діятиме ця шкільна козацька
організація.
— Які напрацювання вже втілилися і прижилися в колективі
маленьких козачат?
— У нас вже виробилася
чітка система залучення дітей
і, навіть, їхніх батьків до лав
Українського Реєстрового
Козацтва. Варто наголосити
на тому, що практики примусового залучення до громадської
організації в нас немає. Цю
ідею, як діти, так і батьки,
мають сприйняти душею. Як
правило, вступ до козацтва
відбувається поетапно. Якщо
діти, беручи приклад зі своїх
ровесників-козачат, бажають
вступити до лав козацтва,
вони цей крок мають обговорити зі своїми батьками,
які, у разі схвалення вибору
дитини, мають написати
письмову заяву про згоду.
Потім класні керівники збирають батьківські збори і діти
разом із батьками приймають остаточне рішення щодо
вступу в козацтво. Як правило,
урочисте дійство прийняття
присяги відбувається на свято
Покрови або на інші релігійні
та державні свята. З моменту
прийняття рішення про вступ
до козацького товариства з

дітьми проводиться велика підготовча робота. Ми розробили
спеціальну методичку і людям
пояснюємо, розповідаємо про
духовно-патріотичну складову діяльності Українського
Реєстрового Козацтва. Чесно
кажучи, серед такого різноманіття козацьких організацій
важко зорієнтуватися, люди
бояться помилитися у виборі і
тому доводиться пояснювати
переваги УРК, належності
саме до цього козацького
товариства.

школи-гімназії, вони мають
на рукавах шеврони козачат, а це зобов’язує їх і краще
вчитися, і поводитися чемно.
Приналежність до козацтва
накладає на них додаткові
обов’язки і вони свідомі цього.
(Далі подається схема № 1)
— Розкажіть нашим читачам
про співпрацю з Українським
Реєстровим Козацтвом.
— Реєстрові козаки
Прикарпаття не лише
бажані гості в нашій школі,
вони повноцінні учасники

Під час підготовки
до посвяти проводимо
виховні, культурно-патріотичні заходи, концерти тощо.
Ведемо книгу реєстру, в яку
записуємо дані козачат і
дорослих — це такий козацький шкільний реєстр. Окрім
шкільних патріотичних заходів, козачата Вовчинецького
куреня беруть участь у заходах,
що проводяться під егідою
Івано-Франківського обласного козацького товариства
УРК. Наші козачата — активні
учасники урочистих відкриттів
пам’ятних знаків гетьманам
України і козацьким ватажкам, на честь яких названі
вулиці нашого рідного міста.
Реєстровці Івано-Франківська
забезпечили козачат необхідною атрибутикою і тому
наші козачата стали вигідно
відрізнятися від інших школярів. Окрім нагрудного знаку

навчально-виховного процесу,
присутні на всіх, без винятку,
загальношкільних заходах.
Вони опікуються дітьми з
бідних сімей, сиротами, напівсиротами, допомагають їм як
в моральному, так і в матеріальному планах, приносять
необхідні речі, подарунки
тощо. Отаман Вовчинецького
куреня, полковник УРК
Микола Пашинський допомагає організовувати нам цікаві
екскурсійні поїздки, сам бере
в них участь. За рахунок козацтва наші козачата мають
корогву, головні убори —
малинові берети та шеврони.
Івано-Франківське обласне
та міське козацькі товариства
УРК — активні учасники суспільно-політичного життя
міста й області. Козаки й
берегині є учасниками усіх
культурно-просвітницьких,
освітніх та святкових заходів
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Не високо мудруй, але твердо держись,
а хто правду лама, з тим ти сміло борись
І. Франко

Козацька старшина Івано-Франківського обласного козацького
товариства УРК (праворуч – головний отаман Михайло Смачило )
та воїни –учасники АТО є гарним прикладом патріотизму для козачат

на Прикарпатті, вони є членами громадських рад при
органах місцевого самоврядування. До думки реєстровців,
а в лавах УРК авторитетні,
знані в краї люди, завжди
прислуховуються керівники
міста та області. Додам, що,
у напружений період подій
на Майдані, реєстрові козаки
разом із батьками наших козачат та співробітниками міліції
здійснювали патрулювання
Івано-Франківська.
Майже всі козаки й берегині
беруть участь у волонтерському русі, залучаючи до цієї
благодійної справи козачат
та їх батьків, усвідомлюючи,
що кожен українець, тим
більше козак, має робити свій
посильний внесок у загальну
справу перемоги над ворогами
України — російсько-сепаратистськими окупантами. Для
допомоги бійцям у зоні проведення АТО ними було зібрано й
відправлено величезний об’єм
гуманітарної допомоги. Це
свідчить про високий патріотизм і самоутвердження наших
земляків як вільних громадян,
які хочуть побудувати для
себе й нащадків цивілізовану
європейську державу з гідним
рівнем життя та високими
моральними стандартами.
Сучасна молодь повинна
знати, що козаки не лише
воїни, які борються з ворогами Батьківщини. Козацтво
було і є яскраво вираженим
національним, соціальним,
політичним, державним,
культурно-історичним, психолого-педагогічним феноменом.
Сила і велич, могутність
козацтва були настільки впливовими, суспільно значущими,

що кожен українець прагнув
стати козаком. І наше завдання
повернути престижність козацтва і добрими справами в ім’я
України і на славу Бога реанімувати колишню славу нашого
національного, навіть світового, феномену.
— Звертаються до Вас колеги
з тим, щоб поділилися досвідом?
— Моїми методами зацікавилися спеціалісти Управління
освіти Івано-Франківської
міськради. Дуже часто виступаю на педагогічних радах, де
розкриваю суть своєї роботи.
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попередників вважаю кроком
неправильним, ба, більше,
згубним. Адже нічого особливого й придумувати не треба,
просто розумно використати
освітній досвід наших предків, в тому числі й козаків.
Не секрет, що козацтво, свого
часу, було одним із найуспішніших станів в Україні, а серед
козаків було багато талановитих, високоосвічених людей,
які творили славну історію
нашої країни. Все раціональне
на поверхні, потрібно лише
помітити, систематизувати і
вдало застосувати на практиці.
А ґрунт, повірте, надзвичайно
добрий, адже в наших дітях
генетична схильність до ідеї
козацтва. У цій царині вони
почувають себе комфортно,
адже це наше, українське,
національне, рідне.
Дуже добре, що до цього
залучаються діти разом із педагогами. Тоді вчителі більш
поглиблено навчають народним звичаям і традиціям,
а школярі не лише розумом,
а й серцем проникаються
патріотичними почуттями.
Любов до України для них
вже не обмежується лише
знанням Державного Гімну
чи знаннями про інші державні символи. Через щоденні

— Пані Оксано, на Ваш
погляд, чи буде підтримана ідея
виховання молоді на принципах
козацької педагогіки в Вашому
краї?
— Вона вже підтримується.
Всі побачили, а педагоги ще й
усвідомили, що сепаратизм і
війна на Сході — це величезна
прогалина державної політики
у патріотичному й духовному
вихованні молоді. Маємо
сумний наслідок нехтування
державою принципами виховання громадян. Недарма
реєстрові козаки Прикарпаття
з моменту реєстрації свого
громадського об’єднання
стали приділяли цій важливій сфері головну увагу.
Вони активно співпрацюють

патріотом України, і пишаюся цим і тим, що я нащадок
патріотичної родини. Мій
дідусь, свого часу, отримав
десять років тюрми за те, що
був хорунжим в Українській
повстанській армії. Ставши
берегинею УРК, я зрозуміла,
наскільки глибокі корені мого
патріотичного українського
роду.
— Які ще проекти є у Вашій
творчо-виховній скарбничці?
— Упевнена, що ще однією
національною ідеєю в Україні
має стати здоровий спосіб
життя. І одна з надзвичайно
ефективних складових цієї
ідеї — зелений туризм. Із
нашими багатющими природними рекреаційними

Козачата Вовчинецького куреня ім. П. Сагайдачного присягають
на вірність Богу й українському народу

Реєстрові козаки Івано-Франківська – активні учасники
патріотичних заходів, що проводяться серед козачат
Вовчинецького куреня ім. П. Сагайдачного

Багато моїх колег цікавляться
моїм досвідом, і, власне,
нашою шкільною козацькою
організацією. Я даю змогу
зрозуміти, що козацької організації не варто боятися, тим
більше нехтувати тими методами, які дійсно притаманні
нашій національній педагогіці.
Нехтування багатовіковим
педагогічним досвідом наших

достойні вчинки бути гідними синами й дочками своєї
Батьківщини — для них стає
потребою. Тому наша мета —
охопити козацькою ідеєю
якомога більше вихованців
нашої гімназії, а на їхньому
позитивному прикладі й дітей
з інших шкіл міста, області,
розповсюдити цей досвід
по всій Україні.

з багатьма школами області,
допомагають створювати
класи-курені. Є приклади
вступу до лав УРК не лише
дітей, а й повністю педагогічних колективів на чолі з
їх директорами. Яскравим
прикладом є директор школиліцею № 23 Микола Василик
та директор ЗШ № 18 Дмитро
Чміль. За прикладом дітей,
до козацтва долучаються і їхні
батьки. Лише за останній час
до лав Івано-Франківського
міського козацького товариства УРК вступили вчителі та
учні Крихівецької загальноосвітньої школи, де створено
більше 10 навчальних козацьких куренів.
Скажу відверто, що,
дякуючи саме співпраці з
Українським Реєстровим
Козацтвом, я сама навчилася
більш свідомо любити свій
край, зрозуміла наскільки я є

Реєстрові козаки, педагоги і козачата в Центрі патріотичного виховання молоді ім. С. Бандери після церемонії посвяти в реєстровці

можливостями розвивати
цей вид відпочинку і підприємництва, як ніколи, доречно
і вигідно, бо для його розвитку не потрібно великих
ф і н а н с о в и х з а т р а т. Ту т
майже все створила природа.
Сьогодні, коли в українців
виникло деяке обмеження
з відпочинком на морі,
на арену має вийти зелений туризм. Я родом з тих
країв, де є перлина України —
Дністровський каньйон.
До речі, це місцина, де починав свій пластунський вишкіл
Роман Шухевич. Минулого
року один із наших реєстрових
козаків, побувавши в моєму
рідному селі, запропонував
протягом літа оздоровлювати
там дітей, людей похилого віку
та воїнів АТО. Тож, я закликаю колег-козаків долучитися
до цього проекту й надати
можливість оздоровитися
дітям із малозабезпечених
сімей чи з зони проведення
АТО. Вважаю, що необхідно
проводити активну рекламну
кампанію і заохочувати людей
до цього виду відпочинку,
а реєстровим козакам, серед
яких немало підприємливих
людей, подумати про зелений
туризм як про національний
вид бізнесу.
— Пані Оксано, дякуємо
за інтерв’ю і бажаємо Вам
успіхів на педагогічній ниві
на благо розвитку козацького руху в Прикарпатті та
на всій нашій великій суверенній
Батьківщини.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Івано-Франківськ — Київ
Фото з архіву
Вовчинецького
козацького куреня
ім. П. Сагайдачного
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Земля не пекло, люди не прокляті,
і радощі не гріх, а Божий дар
Леся Українка

Розквів козацький «Первоцвіт»
Гордість УРК

З давніх-давен так повелося, що народний танець - це поезія рухів, зрима пісня, яка містить
у собі сутність народної душі. Це – емоційний літопис народу, який яскраво розповідає про
історію почуттів та емоцій.
Ансамбль народного танцю «Первоцвіт», яким керує Відмінник освіти України, отаман
Кальміуського полку Маріупольського міського козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Олександр Білоконь – це колектив з багатими традиціями. Уже чверть століття «Первоцвіт»
дарує людям вогонь запальних рухів та відкриває двері у світ прекрасного, поширює українські
культурні цінності, намагається зберегти в душах українську культуру та справжній дух
козацької широкої душі.

Із самого початку творчої
діяльності ансамбль визначив
основний напрямок — народний танець, один з найскладніших для будь-якого самодіяльного колективу. В основу роботи
ансамблю «Первоцвіт» покладено українські національні
традиції, а виховна діяльність
спирається на систему козацької педагогіки.

прі Міжнародного фестивалю
мистецтв «Зимові візерунки»
в місті Маріуполі 2012 року;дипломантом Всеукраїнського
фестивалю хореографічних
та фольклорних колективів «Азовська хвиля!» в місті
Маріуполі 2013 року.
У його творчій скарбничці —
друге місце в Донецькому
обласному конкурсі виконав-

Козацтва Приазовського
регіону та Управління освіти
Маріупольської міської ради:
— Регіональний фестиваль мистецтв «З Різдвом,
Україно!»;
— Конкурс «Покровські
забави»,
— Міське
свято
«Водохреща»;
— Районне свято «Широка
масляна» тощо.
За активну участь у розвитку
української народної творчості
та пропаганду козацької національної ідеї серед учнівської
молоді, Народний ансамбль
танцю «Первоцвіт» неодноразово нагороджувався грамотами ВГО «УРК».

«Гопак» були насичені живим
українським колоритом та
нестримним національним
темпераментом.
Експресивний та жартівливий «Вербохльост» наблизив
глядачів до свята Вербної
Неділі, аура танцю ніби сповнювала глядачів козацьким
здоров’ям. Веселі та барвисті
танці «Капустка» та «Веселуха»
влучно передали глядачам
жвавий дух безтурботної

Серед шанувальників творчості козацького ансамблю
«Первоцвіт» - реєстрові козаки Приазов’я

На сьогоднішній день
ансамбль знаходиться
в реєстрі Кальміуського полку
Українського Реєстрового
Козацтва, а Генерал Козацтва
УРК Олександр Анатолійович
Білоконь є заступником Голови
Адміністрації Гетьмана УРК
у Східному регіоні України.
Репертуар колективу
постійно поповнюється
козацькими танцями з елементами бойового гопака, володіння козацькою шаблею,
нагайкою, списом.

ців народного танцю «В моїм
серці — Україна» у номінації «Кращий колектив»
2013 року; диплом І ступеня
в Регіональному фестивалі-конкурсі «Зірковий час»
у номінації «Народна хореографія» 2014 року; гран-прі
Міжнародного фестивалю
мистецтва «Жар-птиця»
2015 року.
Окрім концертної діяльності та участі у фестивалях і
конкурсах, колектив працює
і в інших, не менш цікавих

Про високий виконавський
рівень вихованців танцювального козацького колективу
свідчать успіхи на концертах та
численні нагороди на різноманітних конкурсах і фестивалях.
Народний ансамбль народного
танцю «Первоцвіт» є дипломантом Міжрегіонального
фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Срібне джерельце»,
що проходив у місті Кривий
Ріг 2011 року; володарем гран-

напрямках. Це – відродження
традицій проведення народних свят у культурному житті
Маріуполя, організація й
проведення фестивалів та
конкурсів як серед творчих
колективів, так і серед учнівської молоді міста.
З 2005 року колектив
став ініціатором та організатором інноваційних форм
роботи під патронатом
Українського Реєстрового

У 1998 році ансамблю народного танцю «Первоцвіт»
було присвоєне звання
«Зразковий художній колектив», а 2002 року колектив
одержав звання «Народний
художній колектив», яке з
успіхом підтвердив 2011 року.
Нещодавно, 31 березня,
в Будинку дитячої творчості Кальміуського району
м. Маріуполь, Народний
ансамбль народного танцю
«Первоцвіт» знову підтверджував це високе звання чудовим
концертом.
На початку концертної
програми членів обласної
атестаційної комісії урочисто привітали хлібом-сіллю
учасники колективу. І вже
перший танець «Первоцвіту»
(з 12‑ти обов’язкових) красномовно показав високий
художній рівень танцювальних номерів ансамблю.
Танець «Весняна Буковина»
подарував радісне передчуття
весни, а танок «Гуцулята»
переніс глядачів у казкове
дитинство. «Пташині забави»
запам’яталися яскравими
образами гомінкого птаства,
художні танцювальні
композиції «Гей, козаки!»,
«Український святковий»
та славнозвісний запальний

молодості. «Чорноокі, чорноброві» вразили глядачів майстерним володінням козацькою нагайкою. А завершила
концертну програму лірична
«Зорюшка».

Варто відзначити, що бурхливі оплески супроводжували
кожний танцювальний номер
колективу.
Примітно, що кожен танець
ансамблю «Первоцвіт» — це
єдність хореографії, костюмів
та музики. Висока культура
виконання танцювальних
елементів, акторська майстерність, відданість народному танцю, створення
яскравих танцювальних

образів, добре підібраний
музичний матеріал, дбайливе
ставлення до національних
традицій — усе це в яскравих
номерах ансамблю, усе це
величезна робота кожного
учасника ансамблю окремо
та його незмінного керівника — талановитого хореографа й козацького отамана
Олександра Білоконя.
Поважні члени обласної
атестаційної комісії переконалися, що за час існування
колективу накопичено багатий репертуар різноманітних
хореографічних постановок.
Очевидно, що «Первоцвіт»
зробив крок далеко уперед, при
цьому залишив незмінними
бажання жити з танцем, виражати себе мовою хореографії,
плекати українські народні
звичаї та традиції. У відповідальний для всього ансамблю
момент підтримати козацький танцювальний колектив
прийшли багато поважних
гостей міста, козаки й берегині Українського Реєстрового
Козацтва на чолі з Головою
Адміністрації Гетьмана УРК
у Приазовському регіоні
України, Генералом Козацтва
Олександром Нефьодкіним
та Генеральним інспектором
УРК, Генералом Козацтва
Олегом Мотренком.

Козаки й берегині УРК вітають керівника Олександра
Білоконя та весь творчий
колектив НАНТ «Первоцвіт»
і бажають нових досягнень та
перемог на конкурсах!
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»
Фото автора,
На фото: фрагменти звітного
концерту Народного
ансамблю танцю «Первоцвіт»

Ми смертні. Та знайте:
народ не вмира
Б. Олійник
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Гордість УРК

Козаки в АТО

Берегиня Аква-Віта
Напередодні 8 березня
Президент України Петро
Порошенко нагородив медаллю
«За військову службу Україні»
б е р е г и н ю Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва
Ковальчук Віту Вікторівну.
Цю високу нагороду дівчина
отримала за участь та проявлений героїзм в антитерористичній операції у складі
добровольчого батальйону
«Торнадо», а потім у складі

Від імені 50-ти тисячного
особового складу УРК та від
себе особисто Віту Вікторівну
п р и в і т а в Ге т ь м а н У Р К
Анатолій Шевченко.
«Дорога наша берегиня
Віточко! Вітаю Вас із високою
державною нагородою. Наша
країна високо оцінила Ваші
бойові заслуги і це – загальна
оцінка участі в АТО козацького батальйону «Торнадо»
під командуванням комбата

Боєць АТО, берегиня УРК Віта Ковальчук (друга ліворуч у першому ряду)
під час офіційного нагородження в Адміністрації Президента України

полку Патрульної служби
поліції особливого призначення «Миротворець» МВС
України.

Руслана Оніщенка. Бойові
заслуги батальйону відомі не
тільки в Україні, але і за її кордонами», – йдеться у привітанні.

На захист - усією родиною

Нещодавно, після десятимісячної військової служби в зоні АТО,
додому повернувся старший сержант Державної прикордонної
служби України, реєстровий козак Роман Коваль.

Берегиня УРК Віта Ковальчук із
високою державною нагородою

Згідно з рішенням
Ге н е р а л ь н о г о ш т а б у
Українського Реєстрового
Козацтва, Віті Вікторівні
Ковальчук присвоєно
військове козацьке звання
старший лейтенант УРК.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року, під час
відвідання Гетьманом УРК
Анатолієм Шевченком бійців
полку Патрульної служби поліції особливого призначення
«Миротворець» МВС України,
він особисто нагородив групу
бійців полку – реєстрових
козаків і берегинь – медаллю
«За оборону рідної Держави».
Серед нагороджених була й
боєць «Аква» – чарівна берегиня Віта Ковальчук.

«Ветеран війни, патріот
України, чудовий фахівець і
порядна людина», – так характеризує свого побратима-козака отаман Одеського обласного козацького товариства
УРК Сергій Бельдієв. У його
патріотизмі та людяності впевнився після розмови з паном
Романом, у якій він розповів
про своє перебування в зоні
проведення АТО, поділився
своїми думками щодо ситуації
в зоні проведення військових
дій і висловив своє бачення
поточного моменту.
Варто зазначити, що козак
Коваль – один із 16 добровольців (із понад 11-тисячного населеного пункту на
Одещині!), які за покликом
серця пішли захищати східні
рубежі України.

вантажі на наявність вибухонебезпечних речовин та
приладів, вогнепальної зброї
та боєприпасів до них. Війна
є війна, і там – не мед. Дякую
хлопцям на «передку», що
повернувся додому живим…»,
‒ розповідає пан Роман.
Із величезним пієтетом
боєць розповідає про свою
дружину Даніелю Кірж, яка
також, у силу своїх матеріальних і фахових можливостей,
робила свій внесок у захист
рубежів Вітчизни. Даніеля
Євгенівна – професійний
кінолог, як волонтер, за власні
кошти неодноразово приїжджала в зону АТО й допомагала в роботі з «натаскування»
службових собак та надавала
їм неоціненну допомогу як
психолог, – виводила їх зі

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото прес-служби Президента
України та автора

«Козаки – на передовій!»
Козаки в АТО

У зоні АТО, в безпосередній близькості від російсько-сепаратиських найманців, як військові кажуть
«на передку», справжні українські хлопці хочуть йти в бій із ворогом козаками. Нещодавно в польових
умовах відбулася посвята в реєстрові козаки бійця Окремого мотопіхотного батальйону «Черкаси», який
стримує ворога на Волноваському напрямку.

Син Черкаської землі зі
справжнім козацьким прізвищем Муха став козаком.
Після розмови бійця з волонтером, козаком Київської
сотні Лисянського козацького
полку Черкаського обласного
козацького товариства УРК
Олегом Ганжою та військовим капеланом, також козаком Лисянського козацького
полку ЧОКТ УРК, отцем
Володимиром (Сеньковським),
пан Аркадій щиро перейнявся
ідеями козацтва й прийняв
рішення вступити до лав УРК.
«Ми, двоє козаків УРК, дали
йому рекомендації, і, в селі
Гранітному, за 600 метрів від
ворожих позицій, у польовій
капличці відбулася посвята
козака Мухи в реєстрові
козаки. Посвята пройшла за

Козацьку присягу складає боєць АТО Аркадій Муха

всіма правилами: боєць зачитав
козацьку присягу й клятвою
присягнув служити Господу
Богу, народу України та реєстровому козацтву. Дійство благословив капелан підрозділу,

У польовій капличці після посвяти: козаки УРК Олег Ганжа,
Аркадій Муха, отець Володимир (Сеньковський) і заступник
комбата Святослав Вовкодав (зліва праворуч)

отець Володимир і дав козаку
духовні настанови», - розповів Олег Ганжа, який нещодавно повернувся із зони АТО.
Свого побратима привітали
заступник командира батальйону Святослав Вовкодав та
боєць-козак Максим Труш.
Аркадій Муха родом
із Жашківського району
Черкаської області, до війни
був успішним фермером, має
свої поля. Добрий сім’янин, а
нещодавно у нього народилася
онучка. Тож бажаємо молодому
діду-козаку з честю виконати
свій обов’язок і з перемогою, живим та неушкодженим,
повернутися в свою родину й
продовжувати вирощувати хліб
під мирним небом України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»
Фото Олега Ганжі

Реєстровий козак, боєць АТО Роман Коваль зі службовою
собакою Альфою. КПВВ Майорськ, Донецька область

Захищати Батьківщину –
для нього це професія і поклик
серця. З 1993 року служив на
кордоні з Придністров’ям
прикордонником-кінологом,
потім у структурі Міністерства
надзвичайних ситуацій
інструктором з навчання службових собак. Зараз Роман
Едуардович Коваль працює
в Одеському міжнародному
аеропорту начальником групи
інспекторів-кінологів служби
авіабезпеки, а також очолює
охоронну службу Одеського
обласного козацького товариства УРК і мріє під егідою
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» створити кінологічний центр.
Із липня 2015 року по квітень
2016 року пан Роман проходив
службу на блокпостах поблизу
Костянтинівки, Нелєповки та
КПВВ Майорська й Зайцевого.
«Вирішив поїхати в зону
бойових дій і власними
очима подивитися, що там
робиться,☻– розповідає боєць.
– Одразу скажу, що картинка
в телевізорі й реальні умови
в зоні бойових дій дуже
відрізняються…Перших
півроку служив інспектором
Патрульної служби, потім,
оскільки я ‒ кінолог, призначили на посаду за фахом. На
блокпостах несли службу разом
з моїм чотириногим другом
Альфою – гладкошерстим
фокстер’єром. Перевіряли

стресу. Як з’ясувалося, собаки,
як і люди, потрапляючи під
обстріли, переживають сильні
стреси і їм також потрібна
реабілітація. Приїжджала й
добровільно проводила там
цю роботу. Нині пані Даніеля
опановує ремесло рятувальника-кінолога в одному з кінологічних центрів МНС на
Сумщині. До речі, в неї також
надійний чотирилапий помічник – бельгійська вівчарка
Грюнендаль. «Таким патріоткам як Даніеля не те, що
дякувати потрібно, їм потрібно
ставити пам’ятники…», –
упевнений Роман Коваль.
Нині козак Роман повернувся до мирного життя. Хоча
й розчарований відношенням влади до таких як він,
бійців-добровольців, однак
знає, чим зайнятися. Разом з
козаками Одещини, колегами-однодумцями, мріють про
отримання земельної ділянки,
на якій облаштують сучасний
кінологічний центр. «Бажання
і підтримка друзів є, а це вже
немало», – говорить з оптимізмом реєстровий козак з
Одещини, захисник Вітчизни
Роман Коваль.
Успіхів, пане козаче, і
мирного неба над головою!
Саврадим СОНЬКО,
козак УРК
Одеська область
Фото з архіву Романа Коваля
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Подбай, щоб старанно читати святі книги,
аби, наситившись Божим словом,
досягти невимовного блаженства вічного життя
К. Туровський

До козацької читальні

ДО ІСТИНИ Й ЛЮБОВІ – «СТЕПОВА ВОЛЬНИЦЯ»
ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ КОЗАКА ДІХТЯРЯ

Нещодавно у Київському видавництві IAI «Science and
Education» побачило світ друге (доповнене й перероблене)
духовно-просвітницьке видання – монографія «БОГ» («GOD»),
автором якої є доктор богослов’я, професор Анатолій
Іванович Шевченко.

Доктор богослов’я Анатолій Шевченко

У монографії розглядаються питання сутності Бога,
зокрема, акцентується увага на таких його визначеннях
як Життя, Любов, Дух, Шлях, Істина. Автор наводить
роздуми про сенс життя, способи наближення людини
до Всевишнього. Крім того, у книзі міститься інформація
про структуру Біблії і Корану, а також – «релігійну картину
світу» на сучасному етапі розвитку людства.
Значною мірою наукова праця має форму діалогу з
Богом. Важливо, що репрезентовані в ній знання отримані
не тільки внаслідок духовного одкровення, а й наукового
осмислення автором релігійної проблематики.

Палітурка книги Анатолія Шевченка «Бог» («GOD»)

Монографія, передусім, розрахована на тих людей, які
знаходяться в активному пошуку Істини. Вона буде корисною студентам, релігієзнавцям, а також – широкому колу
читачів.
На відміну від першого видання, яке вийшло українською
та російською мовами, друге – доповнене й перекладене з
української на англійську мову. Тож тексти в книзі подаються паралельно російською та англійською мовами.
Прес-служба УРК,
м. Київ

Нещодавно в Палаці культури «Молодіжний» м.
Маріуполя відбулася презентація третьої частини
історичної монографії капітана УРК Анатолія Діхтяря
«Степная вольница Руси».
А коли вже Україна
У книзі представлені
історичні дані про козацькі с т а л а н а ш л я х
військові та інші збройні с а м о с т і й н о с т і т а
формування, що існували н е з а л е ж н о с т і ,
протягом XVI — початку XX п о т і к і н ф о р м а ц і ї
століть. У ній — багатий про козаків значно
матеріал про козацькі звичаї, з б і л ь ш и в с я . А л е ,
бойове мистецтво козаків, на превеликий жаль,
а т а к о ж п р о д у х о в н у т а поряд із солідними
соціально-культурну скла- і с т о р и ч н и м и
дову життя наших предків. працями, було багато
У книзі можна знайти цікаві « п у с т о п о р о ж н і х »
дані про участь козаків т в о р і в . Та к и м и
у війнах як самостійних «аферистами» були
бойових підрозділів, так і Н о с о в с ь к и й т а
в складі військ союзників. Фоменко, які зовсім
Дається інформація про життя в и д о з м і н и л и у с і
Задунайських запорожців та ф а к т и т а в и к л а л и
«ігнат-козаків» (некрасівців) в л а с н у в и г а д а н у Автор книги, капітан УРК Анатолій Діхтяр
Потім брав участь
у з е м л я х О т т о м а н с ь к о ї версію.
На щастя, я на своєму у в і й с ь к о в о - і с т о р и ч н и х
Порти. Завершується книга
«Степная вольница Руси» життєвому шляху зустрів тих конференціях у Севастополі
подіями Першої світової війни людей, котрі допомогли мені та Києві, де виносив на суд
та буржуазно-демократичної побачити, хто є хто. Серед с л у х а ч і в д о п о в і д і п р о
них – доктори історичних морські козацькі походи
революції 1917 року.
Ц я і с т о р и ч н а п р а ц я наук Дніпропетровського т а з а р о д ж е н н я к о з а ц т в а
п о б а ч и л а с в і т з а в д я к и державного університету імені на теренах Дикого поля.
П і с л я в и п ус к у т р е т ь о ї
с п о н с о р с ь к і й п і д т р и м ц і О. Гончара Іван Сергійович
Українського Реєстрового Стороженко та представ- ч а с т и н и к н и г и р о б о т а
Козацтва, генерального дирек- ник Спілки письменників з д о с л і д ж е н н я к о з а ц т в а
тора МК «Азовсталь» Енвера С Р С Р — Р о с і ї , а к а д е м і к не закінчується. У наступній
Цкітишвілі, генерального Петровської академії наук та книзі «Козацтво по обидва
директора ММК ім. Ілліча мистецтв Михайло Павлович боки від лінії фронту» буде
Юрія Зінченка та директора Остапенко. Завдяки їхній в и к л а д е н а і н ф о р м а ц і я
компанії «Формат» Андрія підтримці та консультаціям, п р о с п р о б у г е т ь м а н а
я зміг розібратися в багатьох Скоропадського відродити
Андрейка.
незалежну Україну
Реєстровий козак Анатолій історичних питаннях.
Дігтяр звернувся зі словами
подяки спонсорам та особам,
які сприяли виходу книги
у світ. Він, зокрема, наголосив на освітній меті
цього проекту, адже після
презентації безкоштовні
примірники книги «Степная
вольница Руси» були передані
бібліотекам та навчальним
закладам міста. Автор коротко
розповів про історію створення монографії та поділився
творчими планами стосовно
продовження книги.
— Відверто кажучи, моє
захоплення літературою має
відносно недавню історію,
принаймні, не зі шкільних
часів. Але ще з дитинства Генерал Козацтва Володимир Книшенко (крайній праворуч)
мені дуже подобалась картина та історик, капітан УРК Анатолій Діхтяр (в центрі)
«Запорожці пишуть листа під час презентації книги «Степова вольниця Руси»
Щодо написання саме цієї в 1918 році, участь козаків
турецькому султанові». На мій
погляд, Ілля Рєпін краще книги, то з кожним роком у Громадянській війні. Наша
за усіх втілив образ бравих плідної праці матеріалів, молодь повинна знати і про
козаків-січовиків, їхні харак- а отже і знань, ставало все героїчні вчинки, і про трагічні
більше. Я багато мандрував, моменти в нашій історії з тим,
тери та звичаї.
П і д ч а с м о є ї ю н о с т і відвідав різні куточки козаць- щоб не припускатися помиРадянський Союз вже був кого Дону, Кубані, Сибіру та, лок у майбутньому.
Козаки Приазовського
на заході своєї могутності, звичайно, історичні пам’ятки
а саме тому почала з’являтися нашої країни, збирав цікаву регіону УРК нагородили
література про козаків, що інформацію, яка стосувалася автора книги «Степная вольбула раніше заборонена. Там козаччини в багатьох містах і ница Руси», капітана УРК
Анатолія Діхтяря пам’ятною
ішлося про версію історичних селах України.
П е р ш і м о ї п у б л і к а - відзнакою «За вірність
подій, відмінну від «офіційної».
Я почав цікавитися, купу- ції на козацьку тематику традиціям».
вати, читати та аналізувати б у л и о с в і т л е н і в м і с ц е п е р і о д и ч н и х Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
історичні версії козацького в и х
власний кореспондент «УК»,
руху в Україні. У мене поста- в и д а н н я х : « П р и а з о в с к и й
м. Маріуполь
вало багато запитань, які я так рабочий», «Азовсталець» та
Фото автора
і не зміг самостійно вирішити. «Іллічівець».

Життя не кінчається смертю,
якщо залишається сад
В. Терен
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БОРОНИТИ КРАЙ ЗІ СЛОВОМ БОЖИМ
Духовність

Отаман Тернопільського обласного козацького товариства УРК Вячеслав Кізілов:
«На війні геть усі стають віруючими. Навіть ті, хто до цього був затятим атеїстом»

Як морально підтримати
учасників бойових дій під
час та після військових
конфліктів, які знаходяться
у стані посттравматичного
синдрому? Як, хоча б частково, допомогти позбутися
страху, злості, розгубленості,
непотрібності, дати хоч трохи
любові, надії, прийняття
та підтримки? Допомогти
згладити крайні прояви негативних емоцій та пережити
побачене?
Питання посттравматичної
реабілітації та психологічного
супроводу для солдат
уже виникає досить
інтенсивно. У такий час
роль священнослужителів,
особливо військових
капеланів, є справді вагомою.
Вони є духовними наставниками, провідниками, які,
розповідаючи учасникам
бойових дій про Бога, його
присутність поруч, допомагають цим підтримувати силу та
віру в душах людей, які цього
потребують.
Протоієрей Вячеслав Кізілов,
Го л о в а Те р н о п і л ь с ь к о г о
єпархіального відділу духовно-патріотичного виховання
у Збройних Силах та інших
військових формуваннях
України, розповість нам про
обов’язки військового капелана, чому він може стати
об’єктом для злиття негативу,
чи є вбивство на війні гріхом
для християнина, а також про
побут та потреби солдат у зоні
АТО.
- Отче Вячеславе, які
обов’язки у військового капелана
у мирний час та на війні?
- Добрий священик, а тим
більше військовий капелан, повинен бути і добрим
психологом. У мирний час
моїм обов`язком є створення
позитивного мікроклімату

в закріпленій за мною
військовій частині, забезпечення духовних потреб солдат
та офіцерського складу. Також,
проведення повноцінного
громадянсько-патріотичного
виховання.

Під час військових дій всі
емоційні та психологічні стани
загострюються і це вимагає
від капелана посиленої
уваги. Капелан – це і священнослужитель, і психолог, і
медичний працівник. Він
може надавати першу медичну
допомогу, супроводжувати
поранених. Також допомагає
військовим у зоні АТО подолати психологічні травми,
пережити складну ситуацію і
вирішити можливі внутрішні
конфлікти. Священики
здобувають непогані знання
з психології, бо доводиться
багато спілкуватися з людьми
у складні для них часи, і ми
мусимо знати, як можемо їм
допомогти. Бути капеланом на
війні – зовсім інше, ніж коли
ти читаєш лекцію в навчальному закладі. Інколи капелан
стає об’єктом для злиття негативу. Обурення солдат, на
жаль, небезпідставні, бо нема
в достатній кількості техніки,
нема бронежилетів. Тому капелан слухає цей негатив.
Капелан молиться за мир,
за кожного солдата, маючи
в серці кожного з тих, кого
бачив, кого благословляв і
хто зараз там виконує свій
військовий обов’язок.
- Розкажіть про Ваш побут
у зоні АТО, де мешкаєте, чим
харчуєтеся, як проходить день?
- Побут залежить від
дислокації та розташування
в і й с ь к о в о г о п і д р о з д і л у.
Ті, що мають стаціонарне
розташування, мають і кращі
умови (санвузли, душові,
повноцінне харчування,
відповідну матеріальну база).
Бійці ж, які перебувають у
польових умовах або блокпостах, мають складніші
побутові та матеріальні
у м о в и . Та , н е з в а ж а ю ч и
на це, солдати виявляють

надзвичайну винахідливість,
аскетизм, уміння ефективно
розподілити обов`язки, намагаються створити відчуття
д о м а ш н ь о г о з а т и ш к у. Я
мешкав в одному наметі з
хлопцями, котрі були зі сходу

України, переважно православними. Не було жодних
бар’єрів з ними у спілкуванні.
Побутові умови були
нормальні: душові, санвузли,
краники з водою підведені.
Якихось таких надто тривожних моментів не було. Але
були й дні, коли траплялись
надзвичайні ситуації.
- Згідно з Вашими спостереженнями, чого найбільше
потребують люди, як мирні
жителі, так і солдати, які
перебувають у зоні АТО від
священнослужителів, які туди
приїжджають? З чим ідуть до
Вас люди там?
- Своїм першочерговим обов`язком я вважав
відслужити службу Божу
кожного дня. Потім вислуховував бійців і дуже багато
підходило поспілкуватись.
Вони мають різні потреби,
найчастіше - виказувати свої
болі, рани. Я, як священик,

бути забезпечена? Багато з
них потребувало і потребуватимуть не тільки опіки
психологів, а й священиків.
Важко дуже дивитися на цих
молодих людей, бо за віком
вони мені діти… Вони в такому
молодому віці переживають

зобов’язаний співпереживати
з ними, давати якусь духовну
пораду, наскільки Бог мені
допомагає і дозволяє. Така
моя місія.
Перш за все, солдати
потребують перебування
священика-капелана. Тому
що в даний момент різко
загострилась потреба у тому,
хто може вислухати і порадити, і в тому, хто здатний
зрозуміти психологію людини
в екстремальних умовах. Це
вимагає від мене, як від капелана, вміння і готовності
переживати труднощі разом
із бійцями, забути про високі
матерії та моралізаторство,
відчути себе частиною того,
що відбувається. Мав нагоду
поспілкуватися з хлопцями, які збиралися в зону
АТО, які були в зоні АТО і
зараз є в зоні АТО. Скажу
вам чесно: найбадьоріший
дух в тих, які зараз у зоні
АТО. Слабший дух у тих, хто
збирається туди: переважає
страх. Люди читають різну
інформацію і виникає багато
логічних запитань. Скажімо,
чому армія не забезпечується
тим, чим має обов’язково

війну. І ця війна буде з ними
завжди – на роботі, коли вони
повернуться до праці, вдома з
дітьми, навіть у снах… Для них
війна ніколи не закінчиться.
Як може закінчитися війна
для молодого хлопця, якому
18 років, а його товариша на
очах розриває навпіл? Для
хлопця, який збирає частини
тіла свого товариша? Та, на
великий свій подив, я побачив у них величезну надію і
безмежну віру.
- Отче, а чи змінюється
ступінь релігійності, віри в Бога
в невіруючих раніше?
- Там, на передовій, немає
жодного атеїста. Можливо, у
нас не всі ходять до храмів,
але під кулями кожен на
особистому досвіді розуміє,
що є минаюче, а що вічне.
Часто приходять по благословення, розраду, та й просто
поговорити. На війні геть усі
стають віруючими. Навіть
ті, хто до цього був затятим
атеїстом. Тут починають
вірити у Бога, шукати в Нього
заступництва. Вони щодня
бачать смерть, кров, постійно
потрапляють під обстріли. У
багатьох депресивні стани,

особливо це стосується поранених, інвалідів у госпіталях.
Найчастіше вони питають:
«Чому так сталося, чому саме
ми?» А я їм кажу, що в усій
цій ситуації винні люди: їхня
байдужість, їхня жадібність,
їхні злість, амбіції, бажання
збагатитися.
- Щоб Ви порекомендували
священикам, які планують
їхати в зону АТО, а також тим,
хто працюватиме з бійцями, які
звідти повернулися?
- Ті, що повертаються з
війни, потребують не меншої,
а, іноді, може, і більшої уваги,
ніж ті, хто на передовій.
Священику, котрий прагне
ї х а т и в з о н у АТО , в а р т о
спитати себе, чи дійсно він
готовий і морально, і фізично
до цього складного завдання.
По-друге, він має бути готовим до того, що жоден з
підрозділів не є однорідним
за своїм соціальним та
релігійним статусом, а це
потребує готовності до
п о л і к у л ьт у р н о г о і п о л і релігійного спілкування.
Вбивство є гріхом. Але,
коли йдеться про оборону
своєї Батьківщини, нашого
народу, держави, особливо,
якщо це людина військова, то
це - її святий обов’язок. Адже
ми ні на кого не нападали,
ми обороняємось і хочемо
миру. Завжди кажу нашим
бійцям-захисникам, що вони
свідомо боронять життя
кожного українця, а ворогнападник йде свідомо забрати
чиєсь життя. Усі ми знаємо
принцип справедливої
війни – боронити свій край.
Я прошу солдатів повірити,
що вони зупиняють агресію,
що зупиняють вбивство, а
не вбивають, що служать
українському народові,
українській землі. Це їх
якоюсь мірою підбадьорює.
Ірина СКОРОБОГАТА,
прес-служба Тернопільської
єпархії УПЦ Київського
Патріархату
На фото: отаман
Тернопільского обласного
козацького товариства
УРК, військовий капелан
Вячеслав Кізілов
серед бійців ЗСУ
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Наші партнери

Щоб жить – ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить – я всі кайдани розірву
П. Тичина
В осередках УРК

Друкований орган ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» - загальнодержавна
газета «Україна козацька» - інформаційний
партнер VIII Тижня Національного
Гончарного Здвиження в Опішному
«Здвиг-2016»

НАША ДОЛЯ –
СЛУЖИТИ УКРАЇНІ!

Нещодавно у Жорнищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що в Іллінецькому
районі на Вінниччині, відбувся урочистий вступ до лав ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» учнів 5-го класу.
Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського
гончарства в Опішному, Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського, Національна
академія наук України, Інститут народознавства HAH України, Інститут
керамології - відділення Інституту народознавства HAH України, Український
фонд культури, Національна спілка фотохудожників України, Національна спілка
художників України, ГО «Конгрес українських керамологів», Президентський
фонд Леоніда Кучми «Україна», Полтавська обласна рада, Полтавська обласна
державна адміністрація, Зіньківська районна рада, Зіньківська районна державна
адміністрація, Опішнянська селищна рада з 20 по 26 червня 2016 року проводять
VIII тиждень Національного гончарного здвиження в Опішному «Здвиг-2016» –
науково-мистецьку акцію національного масштабу, спрямовану на пізнання
традицій і досягнень гончарної культури, розвиток сучасного гончарства,
популяризацію мистецтва кераміки в Україні.
Програмою Тижня передбачено такі основні заходи:
•
Е-літня АКАДЕМІЯ ГОНЧАРСТВА для харизматиків, романтиків, диваків і
діячів (06-26.06.2016);
•
КерамоТОЛОКА в Опішному («Сегаmіс Раrty іn Оріshne) (01.06-30.07.2016);
•
КЕРАМОрезнденція в Опішному: V-й СЕЗОН (01.05-30.11.2016);
•
Ш О С Т И Й Н А Ц І ОН А Л Ь Н И Й К ОВА Л Ь С Ь К И Й Ф ЕС Т И ВА Л Ь
«ВакулаФЕСТ-ХХІ» (20-25.06.2016);
•
ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОТОКОНКУРС «Гончарні ВІЗИ країни»
(04.01-30.10.2016);
•
ВОСЬМИЙ МІЖНАРОДНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЯРМАРОК «Гончарний
Всесвіт в Україні-2016» («Роtterу Universe Ukraine -2016») (24-26.06.2016);
•
X МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ГОНЧАРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ОПІШНЕ-2016» (13-22.06.2016);
•
ШОСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ГОНЧАРСЬКОГО
БОДІПЕЙНТІНГУ «ВоdуСегаmісFest Ukraine» (25.06.2016);
•
П’ЯТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОНЧАРСТВА (25.06.2016);
•
АУКЦІОН СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ «КераМолімп»
(25.06.2016);
•
МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ ХУДОЖНИКІВ-КЕРАМІСТІВ: Зінаїди Близнюк
(Полтава) - «Птахи» (16.06.2016); Лесі Падун (Полонне, Хмельниччина) - «КВІТКА2» (17.06.2016); Андрія Ільшського (Київ) та Сергія Радька (Межиріч, Черкащина)
- «ПоСТАТІ» (24.06.2016).

До участі в заходах запрошуються громадяни України та інших країн, у тому
числі майстри-гончарі, художники-керамісти, ковалі, приватні підприємці в галузях художньої кераміки й ковальства, керамологи, мистецтвознавці, етнологи,
краєзнавці, музеологи, культурологи, колекціонери, творчі спілки, підприємства
художніх промислів, фольклорні колективи, естрадні гурти й виконавці, студенти
вищих навчальних закладів, учні старших класів середніх шкіл, урядовці,
відповідальні працівники Адміністрації Президента України, зацікавлених
міністерств і відомств, народні депутати, дипломати.
Прес-служба Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішні

На свято козачата та їх наставники запросили шановних гостей:
священика, отця Володимира,
Ге р о я К о з а ц т в а , з а с т у п н и к а
Голови Адміністрації Гетьмана
УРК у Центральному регіоні
України, отамана Іллінецького
районного товариства УРК,
генерал-лейтенанта УРК Василя
Васильовича Вовченка, Героя
Козацтва, начальника штабу
Іллінецького районного товариства УРК, полковника УРК Василя
Володимировича Вовченка,

А потім відбулася посвята школярів у козачата, яку провели козацькі
отамани Василь Вгасильович і
Василь Володимирович Вовченки
та Василь Притула. Обряд посвяти
благословив отець Володимир.
За словами педагога-організатора
Жорнищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Руслани Рижової, підготовка
до вступу в лави Українського
Реєстрового Козацтва тривала
протягом двох місяців. Майбутні
козачата натхненно вивчали звичаї
й традиції козаків, історію козацтва,

Отець Володимир, реєстрові козаки Іллінецького районного товариства УРК з
козачатами 5-го класу Жорнищенської ЗОШ I-III ступенів

отамана Жорнищенського сільського козацького осередку УРК,
полковника УРК Василя Притулу.
Діти з задоволенням спілкувалися
з реєстровими козаками, адже було
що послухати від героїв, які були
активними учасниками Революції
Гідності на Майдані. Крім того,
Василь Володимирович Вовченко
брав участь у військових діях у зоні
АТО (наразі проходить службу
за контрактом у Збройних Силах
України), а Василь Васильович
Вовченко сприяє волонтерському
рухові в Україні.
У свою чергу, школярі, одягнуті
в святкові національні вишиті однострої, з натхненням розповідали
гостям вірші про рідну Україну,
про їхній славний козацький край,
співали пісень.
У святковому дійстві, яке
підготували педагог-організатор
Жорнищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Руслана Вікторівна Рижова
та класний керівник 5-го класу
Олена Миколаївна Копейкіна,
найактивнішу участь брали учні
старших класів: Інна Петренко,
Юлія Присяжнюк, Денис Мухов,
Олександр Келип, Дмитро Сівак.
Реєстрові козаки, окрім
інших подарунків, подарували
шкільній бібліотеці історичнодокументальну книгу «Горить
Медвин», у якій йдеться про
героїв національно-визвольної війни українського народу
в 1917–1921 роках на Київщині та
Черкащині.

вивчали духовні основи Святого
Письма, адже їхні далекі предкикозаки були вірянами, ревно
захищали православ’я.
Радості козачат не було меж,
адже всі вони отримали козацькі
посвідчення, які вручив отаман
Жорнищенського сільського
козацького осередку УРК,
полковник УРК Василь Притула.
Тож, хлопці стали козаками,
а дівчата — берегинями УРК й
навіки влилися до багатотисячного товариства Українського
Реєстрового Козацтва. Варто
відзначити, що вручення посвідчень відбулося в школі, під час
л і н і й к и , п р и с в я ч е н о ї Ге р о я м
Небесної Сотні.
Тож, юні козачата своїми патріотичними діями долучаються
не лише до вивчення своїх історичних витоків, але й стають
учасниками творення новітньої
історії своєї країни, свого краю.
Вони належно шанують своїх
сучасників — Героїв Небесної
Сотні та учасників антитерористичної операції, бо знають: від
захисників Вітчизни, що зі зброєю
в руках стримують ворога на Сході
України, залежить доля їхньої
країни, а отже — й доля кожного з
них окремо.
Олена КОПЕЙКІНА,
вчитель Жорнищенської
ЗОШ I–III ступенів,
Іллінецький район,
Вінницька область

Не особою гетьман, а військом є славний,
Також гетьманом – військо, і доказ то явний
К. Сакович
17 лютого минає 352 роки
від дня смерті талановитого
полководця, майстра військової
справи, відважного лицаря Івана
Богуна. Його образ є яскравим
втіленням національного ідеалу,
утвердженням найвищих духовних цінностей людини.
Слава про нього лунала не
лише на українських землях,
а й за їх межами. Благородний
лицар-козак став легендою
ще за життя. Адже протягом 15 років Івану Богуну
вдалось утримувати полковницький пернач та очолити
багато переможних боїв під час
Визвольної війни.
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водця, особиста мужність і
залізна воля дозволили йому
зробити неможливе. А в березні
1653 р. польський король
Ян Казимир знову кинув
на Україну відбірні війська.
Командування ними він доручив Стефану Чернецькому,
відомому своєю нелюдською
жорстокістю. Незважаючи
на те, що суперник втричі
переважав чисельність його
війська, козацький полковник прийняв бій. Йому
довелось піти на хитрість:
переодягнувши половину
своїх людей у татарський
одяг, він наказав їм напасти
на поляків із характерним

які розділилися невеличкими
загонами по Україні для захоплення ясиру. Визначний
військовий талант та численні
перемоги створили Богунові
ім’я непереможного полководця, що навіювало страх
на ворогів. Польськошляхетський уряд не раз
робив спробу перетягти його
на свій бік, але він залишився
вірним Україні й відкинув усі
пропозиції польської шляхти.
Тоді польсько-шляхетське
командування спробувало
фізично його знищити,
влаштувавши спеціальний
напад на Брацлавщину з
метою розгрому Вінницького

для татар бойовим покликом.
Одночасно він непомітно
вивів з фортеці найкращі
частини своєї кінноти і вдарив
у тил ворога. Не витримавши
подвійного удару, шляхетське
військо кинулося врозтіч.
Сам Чернецький був тяжко
поранений.
Після
боїв
під
Монастирищем протягом
всього року Богун зі своїм
Вінницьким полком бере
участь в усіх найважливіших
подіях і боях. Велику перемогу здобув Іван Богун під
час оборони Умані, звівши
там фортецю, яку польські

полку і захоплення Богуна.
Але полковник був насторожі.
Вороги не змогли досягти
своїх цілей. Під час підготовки
і проведення Переяславської
ради Іван Богун очолював
козацькі загони, що охороняли кордони України.
Він досить боляче реагував на кроки українських
гетьманів, що могли ущемляти
права української держави або
козацькі вольності. Рішуче
виступив проти укладення
Богданом Хмельницьким
Білоцерківського договору.
Вічний «опозиціонер» і
«самостійник» відмовився

Лівобережну. Іван Богун
р о б и в ус е м о ж л и в е д л я
того, щоб знову об’єднати
українські землі, створити
могутню українську державу.
На заваді такої єдності стояли
амбіції гетьманів, які шукали
зарубіжних покровителів
замість того, щоб спиратися
на сили самого українського
народу. Коли у жовтні 1658 р.
на Лівобережжі спалахнуло
народне повстання проти
переходу України під владу
Польщі, Іван Богун розпочав підготовку до повстання
правобережних полків. Воно

присягати московському царю
у 1654 році і згодом очолив
антимосковську старшинську
опозицію.
Після смерті Хмельницького
Україна поступово
ставала руїною, розколовшись на Правобережну та

спалахнуло в 1659 році й
до повстанців Богуна долучилися також запорожці
під проводом Івана Сірка.
На жаль, сил для перемоги
не вистачило, і об’єднати
Ук р а ї н у ї ї с п р а в ж н і м
патріотам тоді не вдалося. А

Талант Івана Богуна
Постаті

Проте, незважаючи на
велику популярність, відомості
про дитинство, юність і походження видатного козацького
ватажка й стратега козацької
доби досить суперечливі. І.
Крип’якевич, В. Голобуцький
стверджують, що він виходець
із дрібної української шляхти.
Проте, вінницький журналіст і
письменник О. Дмитрук пише:
«…ще підлітком юного Івана,
рятуючи від сваволі магнатів
Калиновських, відвозять
у Берлін, де він не просто
перебуває, а навчається.
Закінчивши університет,
здобуває фах інженерафортифікатора. Далеко не
кожен дрібний шляхтич міг
би відправити свою дитину
в далекі краї…». Відомо, що
від природи він мав рідкісний
дар. Богуну люди вірили, за
ним із радістю йшли на великі
справи. Його здібності почали
розкриватися ще в юні роки,
коли разом з іншими козаками
він брав участь у повстанні
1637-1638 років. Після
поразки повстання служив у
Чигиринському полку, накопичував необхідний досвід. Але
по-справжньому військовий
талант Богуна проявився з
початком Визвольної війни
українського народу. Вже
влітку 1648-го він очолив
повстанців на Брацлавщині, і
під його керівництвом прості
селяни незабаром стали
досвідченими бійцями.
Вершиною військового
таланту Івана Богуна стала
оборона Вінниці в березні
1651 року та виявлені ним
організаційні здібності в
битві під Берестечком. Про
битву знають чимало – адже
в ній брали участь сотні тисяч
людей, й її масштаби вражали
сучасників. Загальновідомо,
що через зраду татарської
кінноти українці опинилися в
надзвичайно складній ситуації.
Полковник Іван Богун, який
волею козаків став наказним гетьманом, зумів вивести
значну частину війська через
непрохідні болота та річку
П л я ш і в к у, з б у д у в а в ш и
декілька переправ. Лише
непересічні здібності полко-

Олександр Домогаров в ролі Івана Богуна у історичному
фільмі «Вогнем і мечем» режисера Єжи Гофмана

«Іван Богун»

воєначальники порівнювали
з голландською Бредою,
що була зразком військовоінженерної майстерності.
Літописець Величко описує,
як великий полководець на
чолі десятитисячного козацького війська розгромив татар,

подальша доля самого Івана
Богуна склалася трагічно.
Польський король намагався
використати його авторитет
у власних інтересах, проте
Б о г у н п о н а д ус е с т а в и в
загальне добро України і
підтримував таємні зв’язки
з лівобережними козаками.
Він намагався об’єднати
всіх українців у боротьбі за
незалежність. Розуміючи
всю небезпеку таких дій для
польських планів нового
поневолення України, король
Ян Казимир віддав славетного козака в руки катів.
17 лютого 1664 року Івана
Богуна розстріляли неподалік
від Новгорода-Сіверського.
До кінця свого життя нескорений, безкомпромісний
лицар не зрадив своїм ідеалам
і словам: «Не схилюсь ні перед
ким, окрім як перед Господом
Богом, та й то тільки з доброї
волі!» так пише у своїй повісті
Я. Качура «Іван Богун». Усе
життя Іван Богун воював
проти ворогів українського
народу. Він ніколи не бажав
слави, не прагнув влади.
У нього була одна мета –
Вільна Українська Держава!
Тому ім’я видатного полководця назавжди залишиться
в пам’яті майбутніх поколінь,
про що свідчать численні
народні перекази, назви
вулиць, установ, пам’ятні
знаки.
Для вшанування пам’яті
героя національновизвольної війни Івана
Богуна, на полі Берестецької
битви коштом В. Губи встановлено пам’ятний знак
великому наказному гетьману Івану Богуну. Також
окрасою НІМЗ «Поле
Берестецької битви» є
погруддя Івана Богуна,
подароване Львівським
скульптором М. Мельником.
Підготувала
Валентина ПАВЛОВЕЦЬ,
головний зберігач фондів
НІМЗ «Поле Берестецької битви»,
с. Пляшева
Радивилівський район
Рівненська область
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Святкуємо перемогу над смертю, знищення пекла
Іншого життя вічного початок,

Духовність

ВЕЛИКДЕНЬ – СВЯТО ВІЧНОГО ЖИТТЯ

Старші люди кажуть, що того дня, як воскрес Христос, сонце з радості не заходило і день був великим-превеликим, тому
й назвали його Великдень. Інші люди кажуть, що в той час, коли Христос родився, дуже світило сонце і стояли такі довгі
дні, що теперішніх треба скласти сім докупи, щоб був один тодішній. Тоді, було, як зійде сонце в неділю вранці, то зайде
аж в суботу увечері. А як розіп’яли Христа, то дні поменшали. Тепер тільки Царські ворота у церкві розчинені навстіж сім
днів, на згадку про ті довгі дні. Ось чому день Воскресіння і називається великим.

Великдень — це глибоко особисте,
і, водночас, родинне свято. Святий
Григорій Богослов, великий християнський мислитель і Царгородський
патріарх VI століття, писав: «Паска —
це празник празників і торжество
торжеств, яке так перевищує всі інші
торжества, … як сонце перевищує
зорі».
Традиційно вважають, що готуватися до Великодня треба сім тижнів
Великого посту, насправді ж, робимо
це упродовж усього життя. Щороку
розкриваємо нові вартості у власній
душі та навчаємо дітей осягати щоразу
інші тайни Вознесіння. Й у цьому нам
допомагає традиція Церкви і давні
українські звичаї.
Так, через лад і красу сотвореного, пізнаємо внутрішньо-духовний
світ. Через символічну мову святкового піснеспіву й образ, через вірш
і добру оповідку передаватимемо
дітям духовні знання. І відкриємо для
себе, що «сучасні діти», які знаються
на комп’ютерах і мобільниках краще
за своїх дідусів, тіток і матусь, так само,
як їхні однолітки сотні років тому,
захопливо спостерігають за сходом
сонця і розвоєм квіткових пуп’янків,
охоче розписують писанки і бавляться
у великодні ігри. Та ми і самі можемо
запозичити цієї воскреслої радості
у дітлахів!

УПА й українців-червоноармійців,
які піднялися проти окупанта і залишилися на полях битв, — не загинули
марно. Вони прагнули свободи і,
обравши шлях правди, успадкували
вічне життя.
Та яким би страшним не було для
української нації минуле, вона вийшла
з нього живою. Трагедії назавжди
залишаться у пам’яті народу зарубцьованою раною. І рушієм у майбутнє
є зафіксований в історії й культурі
хід до свободи — тернистий і, все ж,
неминучий.
У традиції кожної нації закладене
прагнення свободи та оспіваний шлях
до неї. Бо ж сенс існування людини і
всього народу — це осягнення досконалості, повноти життя з Творцем і
здобуття вічності у воскресінні.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ — СВЯТА
ЧОТИРИДЕСЯТНИЦЯ
Великий піст — це дорога, яка
веде з краю неволі, де над людиною
панують пристрасті, до звільнення і
свободи. На цьому шляху паломник
має помічників: молитву, щире визнання своїх помилок та примирення з
Богом і людьми. Так, мандрівник один
по одному скидає з себе тягарі, щоб
вони не відбирали у нього потрібні
сили.
Левова частка постових трудів
припадає на внутрішні зусилля
людини, а не на її шлунок, вважають
християни, які щорік практикують
стримання під час Великого посту.
«Коли постиш, намасти голову й умий
своє обличчя, щоб не показати людям,

СВЯТО СВОБОДИ І ЖИТТЯ
Великдень, свято Господнього
Воскресіння — це найдавніше,
найважливіше та найурочистіше свято
церковного року. Це — свято звільнення з неволі гріха, з рабства темряви,
безпорадності смерті та остаточної
перемоги над нею. Христос воскрес
із мертвих! Він знищив смерть, яка
увійшла в історію людства через гріх
прародичів Адама і Єви. Христос є
Той, який прийняв повноту людського
життя з його радощами та стражданнями аж до відчуття цілковитого
відчуження, самоти і смутку на хресті.
Він, Боголюдина, приносить себе
у жертву за весь світ, щоб у Його
воскресінні людина, створена за образом і подобою Бога, після гріхопадіння
віднайшла свій єдиний і істинний
сенс — життя у Господі.
Христове воскресіння є основою
віри християнина. Це — віра, яка
оселилася в серцях людей усіх континентів. Прагнення заглибитися у тайну
воскресіння відображені у різних
культурах світу. Українське мистецтво,
передусім народне, наскрізь пронизане Великоднею ідеєю жертовності
та свободи як до однієї особи, так і
до всього народу.
У XX столітті, під час трагедії
Голодомору, нищення Церкви, двох
світових воєн, окупацій і репресій,
це свято набуло для нас особливої
символічності, коли після традиційного вітання українці промовляли:
«Христос воскрес — воскресне й
Україна!». І вірили, що мільйони
наших людей — селян, що не погодилися на колгоспне рабство і спочили
у братських могилах на околицях сіл,
вчителів, митців, учених, які не переступили через сумління і лягли кістьми
на Соловках та в інших концтаборах,
січових стрільців, воїнів УНР, вояків

«Покаяння»

Українські художники й поети
образно розкрили бачення Великодня
нашим народом. Ідеал свободи,
суспільної справедливості, вартості
життя кожної людини закладено
в українських піснях — думах, псалмах, веснянках, козацьких. Такими ж
були й ідеали українського визвольного руху, відображені у стрілецьких і
повстанських піснях.
З в і л ь н е н н я л ю д и н и й ус ь о г о
народу відбувається, передусім,
на духовному рівні. Свідченням
духовної свободи є добровільне
прагнення прямувати шляхом,
яким веде нас Господь. Руйнуючи
кайдани своєї гріховності, передовсім самолюбства, та віддаючи
кожну хвилину у руки Господа,
людина перетворює своє життя,
життя ближнього й, отже, життя
суспільства. Навіть, коли це вимагає
неабияких зусиль, болю, спричинює переслідування, катування та
фізичну смерть, християнин завжди
має перед очима образ люблячого і
терплячого Спасителя та пам’ятає
про благо ближніх.
Саме святом здобуття свободи
від зла, омани, духовної смерті є
Великдень.

що ти постиш», — навчав Ісус Христос
своїх учнів. Тому богослови стверджують, що піст треба святкувати,
а не зносити, бо ж він не є обітницею смутку і самовиснажування, з
практикою пробудження внутрішніх
духовних сил, якими кожен наділений
від Бога. Ці сили активізуються у душі
за допомогою думки, а шлунок — це
орган, який під керівництвом розуму
може послужити очищенню і пробудженню душі. Але коли це вмістилище
харчів переповнене, то думати про
щось інше ой, як нелегко.
Практикування стриманості під
час посту приносить відчуття легкості, свободи і радості. Піст проганяє
сонливість, сприяє ясності думок.
Піст і молитва — найкраща допомога тим, хто хоче бути чесним.
Найосновніше завдання під час
посту — не лукавити, не бути неправдомовними. Власне покаяння це не так
сльози і доземні поклони, як відвага
бути правдивими: свідомо і відверто
визнавати свої помилки і вирішити
жити праведно. Під час Великого посту
християни мають висповідатися.
Піст — це водночас і дорога, і
зупинка для паломника, щоб озирнутися довкола, спокійно глянути

на пройдений шлях й осмислити
його — спробувати розпізнати Божу
волю, запастися силою, аби зуміти її
прийняти, і подумати над кінцевою
метою шляху.
Піст — час для самозаглиблення і
зосередженої духовної праці над своїм
внутрішнім Я. Християни вважають, що центром духовного життя
людини є серце. За біблійним вченням,
серце — це скрижалі, на яких записаний природний моральний закон.
Воно також є корінням духовного
життя людини. Святе Письмо закликає
берегти своє серце, бо «чисті серцем
побачать Бога» (Мт. 5, 8)
Визнання своїх помилок і віднайдення внутрішньої сили, аби попросити
вибачення, свідчить про те, що більшу
частину шляху до очищення людина
вже подолала. Покаяння — суть посту.
Далі — перепрошення Господа за наші
провини і терпеливе, без нарікань,
перенесення прикрощів, як покути
за визнану нами помилку.

ЩО ТАКЕ СПРАВЖНІЙ ПІСТ?
Піст без молитви марний, навіть
шкідливий. Звичайне утримання від
їжі та ще й через силу, породжує лише
гордощі і дратівливість. Піст, молитва і
допомога тим, хто цього потребує — це
ніби ліки від болю душі — гріха. А ще
важливішим є милосердя. Святий
Василій Великий навчав: «Не одні
вуста мають постити — ні, хай постять
й око, й слух, і руки. І все наше тіло.
Ти постиш? Нагодуй голодних, напій
спраглих, навідайся до немічних,
не забудь ув’язнених. Утіш скорботних
і тих, хто плачуть, будь милосердний,
скромний, добрий і довготерпеливий, незлопам’ятний, благоговійний,
благочестивий, істинний, щоб Бог
прийняв твій піст і щедро дарував
плоди покаяння».
Під час Великого посту люди, як
правило, звертають більше уваги
на доброчинність, допомагають
бідним, сиротам, неповносправним.
Як відомо, звільнення від будьчого потребує зусиль («Царство
Небесне здобувається силою» (Мт.
11, 12); праведник — це той, хто шукає
правди). Мета будь-якого посту —
вишкіл духовних сил, очищення душі
і тіла від пристрастей та гріховних
думок, підкорення тіла та душі духові.
Щоб очистити душу й наблизити її
до Бога, на час посту потрібно відмовитися від різних розваг. Є приповідка:
«На Великому пості не ходять у гості»:
гучні святкування з музикою і танцями
у цей час не справляють, не гуляють
весіль. Під час посту у храмах відправляють особливі богослужіння, а віряни
свої оселі прибирають на простіший
постовий лад. Колись на цей час жінки
вдягали «постові» сорочки, а у хатах
чіпляли «постові» рушники — менш
веселі й не надто барвисті.
Церква дає людині знаряддя
у боротьбі за духовну свободу: сповідь,
причастя Тіла і Крові Спасителя та
заохочує до посиленої молитви, як
особистої, так і під час особливих
великопісних богослужінь. Людина ж
має бути готовою відмовитися від гніву
і ненависті, від порожніх балачок, і
налаштуватися на нелегку боротьбу
зі своїми пристрастями, на постійний самоконтроль та добровільне
обмеження себе у харчуванні. Тобто
має практикувати аскезу. Аскеза — це
удосконалення у чеснотах і стриманості. Цим словом у стародавній
Греції називали загартування і фізичні
вправи. Як спортивні тренування

І, радіючи, оспівуємо Того, що це вчинив, –
Єдиного благословенного отців Бога і препрославленого
(З канону Пасхальної утрені)
потрібні для набуття фізичної сили, так
християнська аскеза — це вправи для
накопичення духовної снаги і набуття
здатності діяти у вирішальний час.
Під час Великого посту християнин
має висповідатися і причаститися.
Сповіді передує покаяння. Покаяння —
це новий погляд на себе, на ближніх,
на Бога. Це своєрідна «переміна способу
мислення», переосмислення життя
і «зміна його курсу», коли людина
віддає своє життя у руки Господа. Це —
перехід від негативного сприйняття
життя до позитивного, просвітлення,
вихід із темряви гріховності до світла
праведності. Бо ж поки не побачиш Христового світла — не зможеш
розгледіти свої гріхи. Покаятися —
означає збагнути, що добро сильніше
від зла, яке, врешті, перемогла любов.
Великий піст поділяється на дві
частини: Святу Чотиридесятницю і
Страсну седмицю. Перші шість тижнів,
є, власне, Великим постом (період,
коли ми йдемо до Бога), що символізує сорокарічний шлях народу Ізраїля
з Єгипетської неволі до Ханаану під
проводом Мойсея. Остання седмиця —
Страсний тиждень — у пам’ять про
останні дні земного життя Ісуса Христа
і Його страждання. Цей тиждень
спонукає до співпереживання зради,
мук і хресної смерті Спасителя.
Розмірковуючи про це у тиші молитви
і під час щоденних турбот, християни намагаються усвідомити тайну
спасіння і пройти за Ісусом Його шлях
до Голгофи, щоб разом із Ним воскреснути у Його славі.
Те, що піст триває сорок днів, пояснюється також тим, що у Старому
заповіті Господь звелів синам Ізраїля
щороку жертвувати десятину з їхніх
статків, аби мати благословення в усіх
їхніх справах. Згодом Христові апостоли вирішили присвячувати Богу
десяту частину року. Отож, чотири
тижні щорічного Великого посту — це
визначена богом десятина, яку християни, відмовляючись від метушливих
клопотів за минущим, присвячують
служінню Богові для спасіння душі.

ТРАПЕЗА У ВЕЛИКИЙ ПІСТ
Те, що ми споживаємо, значно
впливає на наші думки і духовний
стан. Вимоги до передвеликоднього
посту змінювалися упродовж століть,
Церква переглядала їх відповідно

ДЕНЬ, ЯКОГО ЧЕКАЮТЬ
УВЕСЬ РІК
Святкування світлого свята Пасхи
Христової розпочинається опівночі або ж на світанку — на знак
Воскресіння Спасителя, що відбулося
вдосвіта третього дня після Його
смерті. Пасхальне богослужіння
є особливо радісним та урочистим. По закінченні святкової
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вою скатертиною. Подекуди існує
традиція, згідно з якою господар
обкурює світлицю ладаном і запалює на столі свічку. Зібравшись
д о в к о л а с в я т к о в о ї т р а п е з и , ус я
родина, стоячи, співає або проказує
Пасхальний тропар:
Христос воскрес із мертвих,
Смертю смерть подолав,
І тим, що в гробах,
Життя дарував!

Сонце. Христа називають Сонцем
Правди. Спаситель сказав: « Я світло
світу. Хто йде за мною, не блукатиме
в темряві, а матиме світло життя»
(Йо.8, 12). Йог світло — внутрішнє,
духовне. Бог — це світло, і, водночас,
правда, свобода. Отже, сонце є Божим
знаком.

Великдень на писанках : Сонце. Хрест. Вогонь-триніг

літургії священик освячує скоромне,
яке люди принесли у своїх великодніх
кошиках-«дарниках». Це освячення
символізує поєднання земної і небесної радості.
Паску й інші страви у «дарнику»
освячують для того, щоб їхнє спільне
споживання нагадувало про причастя
правдивої Пасхи Христової і поєднувало всіх вірних у Христі.
Ще звечора «дарник» наповнюють святковими наїдками: кладуть
паски — пшеничні й сирну, писанки,
крашанки, сало, ковбасу, шинку,
хрін, грудку вершкового масла, сіль,
де є такий звичай — пиріжки з сиром і
завиванець з маком, свічку (її встромлюють в паску і запалюють, коли
священик святить скоромне). Усе
накривають великоднім рушничком.
За звичаєм, у Великодню ніч
не годиться спати. У народі кажуть,
що цієї ночі поміж людьми ходить
щастя, але приходить лише до тих,
хто не спить.

Потім вітають один одного:
«Христос воскрес!» — «Воістину
воскрес!». Опісля господар обчищає освячену крашанку, розрізає
її на стільки частин, скільки осіб
зібрані за святковим столом. Кожен
бере собі по шматочку. Далі куштують
паску і споживають потроху всього,
чим багатий великодній стіл.
До речі, дівчата перед трапезою
наливають у миску води, кладуть туди
писанку і вмиваються — щоб бути
гарними «як писанка».

ВЕЛИКДЕНЬ
НА ПИСАНКАХ
Мудрі люди кажуть: «У світі доти
існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки». Кожна писанка — це
ніби маленький світ. Тут і небо із
зорями, і вода з рибами, і дерево
життя з оленями й птахами, засіяне
поле, і трибанні церкви — усе це
вимальоване у певному порядку,
для того щоб підтримувати лад та

Великдень на писанках : Сварга. Зоря-ружа. Олень.

до часу, місця і потреб вірних. За традицією, на час Великого посту люди
вилучають зі свого раціону всі м’ясні
і молочні страви. Існують навіть
приписи, що і в який день можна
споживати. Особливо суворо дотримуються посту у перший і останній
тиждень Святої Чотиридесятниці,
а в Страсну п’ятницю годиться цілковито утриматися від їжі.
Від посту звільнені важко хворі,
вагітні, матері, що годують немовлят, робітники, що тяжко працюють
фізично, а також — подорожні.

ЩО Ж ОЗНАЧАЮТЬ ЦІ
ОРНАМЕНТАЛЬНІ ЗНАКИ?

Свято Христового Воскресіння
триває весь тиждень. Богослужіння
у храмах є більш урочистими, ніж
в і н ш і с в я т а . Уп р о д о в ж ус ь о г о
Великоднього тижня відправи завершують при розчинених Царських
воротах на знак того, що тепер
Христове Воскресіння для всіх
відкрило ворота Божого Царства.

СВЯТКУЄМО ВДОМА
Повернувшись із церкви додому,
родина готується до святкової
трапези. Стіл застеляють святко-

рівновагу у нашому великому світі.
Кожен орнаментальний мотив — це
ніби окрема літера абетки. З них
на писанці твориться наша мальована молитва про злагоду і мир між
людьми.
Писанка є символом України.
Ук р а ї н с ь к і п и с а н к и — ц е ц і л а
світоглядна система з десятками
орнаментальних мотивів. Різні
регіони України мають свої особливі
орнаменти й кольори, так само як
говірки й діалекти, хоча загалом мова
українських писанок спільна.

Сонце зображали на писанках спеціальними знаками у вигляді кола,
восьмираменної зірки, хреста, тринога,
свасті. Свастю ще називали сваргою,
гачковим хрестом, чотириногом.
Хрест. Стародавній символ сонця,
вогню, душі. В орнаменті його називають Божим знаком і пов’язують з
Деревом Життя (світовим деревом).
Хрест — це перетинання двох ліній:
горизонтальної (часу) й вертикальної
(вічності) — волі людської з волею
Божою. Хрест є водночас і буттям, і
небуттям. Для християнина хрест є
початком і кінцем, власне, життям.
Розп’яття стало символом страждання
і радісного воскресіння. Хрест — також
символ відкуплення від гріха і смерті.
Вогонь-триніг. Вогненна символіка —
це відблиск глибинної віри в єдиного
Бога, який є «вогонь, що пожирає»
(Євр. 12, 29). Вогонь символізує
очищення. В українській обрядовості
вогонь часто виступав у поєднанні
з водою, бо це два першоелементи
світотворення. Вогонь, як і вода, —
посередник між світами: «цим» і «тим».
Запалювання свічки у хаті, церкві чи
на могилі поєднує тих, що перебувають у світі живих, з тими, що відійшли
у потойбіччя.
Сварга, знайома майже всім стародавнім народам, позначає рух Космосу
і творчої енергії. Ця назва походить від санскритського «добре» і
«буття». У багатьох культурах цей
знак пов’язували з сонцем і небом.
Сварга, кінці якої закручуються
«проти сонця», означає деградацію,
руйнування. Та ж, що закручується
«за сонцем», символізує поступ, розвій,
рух до вдосконалення. Позначає Божу
велич.
Зоря-ружа. Дві восьмираменні зірки
на писанці — це знак сонця. У давнину
зорю також пов’язували з Великою
богинею, чий чоловік — божество
неба, місяць. Стародавнє зображення
півмісяця з зіркою символізує цю пару.
Олень. Образ оленя пов’язують з
чистотою, світанком, оновленням і
творенням нового.. Олень — чарівний
вісник, який допомагає людині дійти
до світлої мети. У Біблії спраглий олень
порівнюється з душею, що прагне Бога.
(Закінчення у наступному номері «УК»)
Ярослава МУЗИЧЕНКО,
Катерина МІЩЕНКО,
наукові співробітники НМЗ
«Музей Івана Гончара»

Оберіг-сорочку вишила для сина.
Візерунком стали символи Вкраїни
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ВИШИТТЯ – ЗАСІБ БОРОТЬБИ З ВОРОГОМ
Історія на полотні

Увечері 12 березня 2016 року мешканців Опілля облетіла новина, яку ще й досі кілька раз на добу
транслює Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина»: унікальну виставку українських
вишивок представлено в Івано-Франківському Центрі патріотичного виховання молоді імені Степана
Бандери. Відома громадська діячка Донеччини, журналістка, етнограф Людмила Огнєва впродовж
десятиліть створювала безцінну колекцію, аналогів якій немає у світі. (фото Л. Огнєвої)
Унікальність виставки «Українське вишиття» Людмили Огнєвої ще й у тому, що саму її вивозили
таємно з окупованого Донецька, лише з маленькою частинкою вишивок. Решта експонатів
переправлялася частинами впродовж двох років. Пошукова робота, яку провела майстриня,
титанічна. На вицвілих світлинах, картинах вона звертає нашу увагу на вишиті сорочки Івана Франка,
Лесі Українки, Романа Шухевича, Тараса Шевченка всі кого шанує український люд. Розробляла
орнаменти, вишивала, друкувала анотації. Важко було залишати в Донецьку всі ці скарби.
Свідома громадськість Донеччини доручила Людмилі Огнєвій розказати Україні і світові про
культурний простір українського Донбасу. Розповідь про 60 видатних українців і присвячене їм
вишиття об’єднані темою «З нами Бог і Україна».
«Нездоланний дух» експозиція про видатних українських жінок-в’язнів мордовських таборів.
Окрема частина виставки присвячена героям «Небесної сотні» з Донецька.
Сама ж виставка об’єднана загальною присвятою Великому Кобзареві.
Від орнаментів на одязі Князя Аскольда до вишиванок Надії Савченко все це можуть побачити
зацікавлені.

Журналістка Галина Філіпова

Може тому, що журналістка
«Галичини» Галина Філіпова
в и п е р е д и л а с в о ї х к о л е г,
зустрівшись з Людмилою
Огнєвою за кілька днів
до відкриття виставки,
представники преси більше
не турбували гостю. Але, як
зауважила директор Центру
патріотичного виховання
молоді ім. С. Бандери Галина
Савченко, «те, що знає
пані Філіпова, знатиме вся
Галичина», виправдилося
вповні.

До Центру патріотичного виховання
молоді ім. С. Бандери з
різних сіл та міст потягнулися і молодь, і літні
люди, дівчата й хлопці,
вчителі та учні, студенти,
військові, майстри
вишивки, представники місцевої влади. «Їх
об’єднала одна велика
любов. Любов до України
і національних традицій,
зокрема вишивки. Для
багатьох виставка стала
одкровенням. Хіба ми
думали, що в Донецьку
є такі патріоти. Ми,
галичани, думаємо,
що ми найбільш
патріотичні, але ми
просто не уявляємо,
я к щ о є в Ук р а ї н і
патріоти, то вони є і
у Донецьку», – говорить директор Центру
Галина Савченко. У цьому
переконує експозиція «Донбас
не мовчав», де представлені
прапор, листівки, прапорці,
стрічки, молитовники
з донецьких Євро та
Молитовного Майданів.
До відкриття виставки
готувалися як до справжнього свята, духовної події,
яку, за українським звичаєм,
благословив священик.
«Я сьогодні радий брати
участь у духовній події! Радий
брати участь у мистецькій

Людмила Огнєва і полковник УРК Микола Пашинський біля рушника
Олекси Тихого в ЦПВУМ ім. С. Бандери

події! – сказав отець
Михайло (Віхоть). — Будьяке мистецтво спрямовує
до чогось вищого. Той, хто
зараз, або потім, буде диви-

Автор виставки, член Національної спілки народних майстрів України
Людмила Огнєва

Шабатурою, Іриною Сеник,
Надією Світличною, Ольгою
Ільків, Марією Лаврів
свідчать, що «принизливих становищ нема, якщо

Захід освятив священик отець Михайло (Віхоть)

тися ці роботи має споглядати
ще далі, до Краси з великої
букви, до Бога. Вважаю,
що через споглядання на ці
твори, ви зможете ще більше
запалитися любов’ю один
до одного, Любов’ю до Бога.
Ця виставка вже об’єднує Схід
і Захід, об’єднує всю Україну,
і в цей час ми молимося,
щоб наша Україна нарешті
об’єдналась і, завдяки пані
Людмилі, бачимо, що ці кроки
вже робляться. Помолімося,
щоб Господь благословив і
якомога більше мешканців
нашого міста могли побачити виставку. Пізніше вона
помандрує далі, і де б вона
не була, всюди люди будуть
запалюватися любов’ю
до ближнього, любов’ю
до Бога».
«Будь-яке мистецтво
спрямовує до чогось
вищого!» – наголошує о.
Михайло. Підтвердження
мудрості цієї думки знаходять відвідувачі, споглядаючи
експозицію «Нездоланний
дух».
Вишивки, виконані
в ув’язненні Катериною
Зарицькою, Стефою

не принизишся сам». Ця фраза
з невеличкого оповідання
Михайла Пришвіна про те,
як оленям відрізали панти

Надія
Світлична
розповідала: «На жаль, тюрма
була тільки й покликана на те,
щоб принизити. Особливо це
відчувають жінки: нема дзеркала (й весь час здається: у тебе
щось негаразд), забирають з
волосся шпильки, обрізують
усе металічне – гаплички,
держачки, кнопки. Йдеш і
тримаєш руками панчохи,
які сповзають. Можеш
лише уявити, що робиться
на голові. Ніяк не звикнеш,
що тебе роздягають догола
й обшукують (слава Богу,
жінки), а потім тими самими
руками подають хліб. Скрегіт
замків, запахи, порядки, одяг,
розрахований на чоловіків, –
усе неповторне, цього ніхто
не відтворить у жодному
фільмі. Й усе – принижує,
нагинає!
Стефа Шабатура й Іра
Калинець – творчі люди
нашого «призову». Ніна
Строката, мікробіолог з
Одеси, сіла трохи раніше від
нас – наприкінці 1971-го.
А були ж і жінки, які добували
25-річний термін! Переді
мною звільнилась Катерина

Берегині Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК Інна
Василів (ліворуч) і Мар’яна Данилко біля експозиції «Нездоланний дух»

(усі тварини вибиралися із
загону принижені, морально
знищені, а ватажок-олень
вийшов, як і зайшов – з гордо
піднятою головою) стала в тих
умовах лікувальним рецептом
для жінок.

Зарицька, жінка-легенда,
героїня-мучениця; як і її
чоловік Михайло Сорока,
істинний велет із сузір’я
нації, чверть століття гибіла
в мордовських концтаборах –
їм не дозволяли побачень

і верба, й калина, сонях біля хати.
Щастя для дитини вишивала мати
Л. Вознюк

Авторку виставки Людмилу Огнєву вітає відомий в Україні
художник Геннадій Гриценко (Марченко)

протягом цього часу і навіть
тоді, коли мертвого Михайла
везли на невільничий цвинтар повз зону, де жила Катря.
Вся зона просила: «Дайте
їм попрощатись!» Не дозволили… В умовах ГУЛАГу
обоє вели підпільну роботу,
гуртували українських
патріотів. Система врахувала
і це, заборонивши Зарицькій
перетинати Збруч на рідне
Тернопілля: до 1986 року
вона жила й померла
в Хмельницькому. Така ось
незламна віра в українську
Правду жила в колючих
дротах Мордовії!»

Я з приємністю оглянув
виставку, яку представила
наша Людмила Огнєва. Ви
знаєте, панове, мені здавалося,
що вишиває тільки Західна
Україна. Ми вже звикли
завжди тут бачити вишиті
доріжки, вишиті рушники,
вишиті серветки, вишивки
як побутові, так і церковні.
Але, оглянувши експонати
вишивки, я зрозумів, що
це не просто вишивка —
це політична вишивка. Тут
представлені орнаменти,
вишиті людьми в концтаборах.
Вони змогли своєю вишивкою
підняти дух українця. Тут є
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неоціненний дар, великий
внесок у історію української
вишивки.
(м. Івано-Франківськ).
…Це не просто вишивки, це
історія України, передана через
мистецтво народної вишивки.
…Будьте певні, що Ваша праця
не залишиться непоміченою.
Ваші вишиванки — на довгі роки
для майбутніх поколінь.
(м. Чернігів).
Завдяки Вашим роботам
в мене з’явилося натхнення.
Мене дуже зацікавили Ваші
вишивки, стиль виконання,
кольори. Оскільки я займаюся
рукоділлям, у мене з’явилися
нові ідеї. Дуже дякую!!
Ткачук О.
…Я в захваті.
(м. Львів).
…Я сам не можу уявити:
проста жінка здатна на все
заради свого краю.
…Я дуже хочу, щоб Ви продовжували цю роботу, і хочу Вам
сказати: не зупиняйтеся, ідіть

Експозиція виставки «З нами Бог і Україна»

Дуже дякуємо Вам
за талант, за те, що Ви
у своїх вишивках зберігаєте
український дух та українську
культуру. Вишивки чудові!

Орнаменти, присвячені Героям Небесної Сотні з Донецька

до кінця за своїми мріями. Мене
звати Мигаль Андрій. Я займаюся винахідництвом. Але мені
ніколи не досягнути такого
рівня як у Вас. Бажаю Вам
хорошого життя.
9-в клас.
Щира дяка п. Л. Огнєвій,
донеччанці, патріоту Україні,
за її багаторічну працю на славу
України.
З. Шкутяк.

Місце виставки вибране
невипадково. З ІваноФранківськом Людмилу
Огнєву поєднує багато подій
та особистостей, які, деякою
мірою, визначали як її власну
долю, так і долю творчості.
«З цим містом мене пов’язує
видання першої моєї повноцінної, з редактором, з
коректором, книги «Перлини
українського монументального

З експозицією «З нами Бог і Україна» Генерала Козацтва Михайла
Смачила знайомить авторка Людмила Огнєва

Від початку вишиття використовувалося, головним
чином, в обрядових речах і
мало ознаки віри. За часів
національного пригнічення,
вишиті рушники та сорочки
стали символом національної
гідності. Табірне ж вишиття
(комірці, кептарі, серветки,
фіранки, ікони, закладки
до молитовників), право
на яке було жінками виборене голодівками, набуло
ознак людської гідності.
У наш час, правду ніде діти,
вишиття все більше набуває
ознак декоративності. Але
давайте послухаємо думку
людини, далекої від цього
ремесла.
Говорить Михайло Смачило,
командувач Прикарпатського
козацького округу ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво», Головний отаман
Івано-Франківського обласного козацького товариства
УРК:

вишивка наших політичних
діячів-шістдесятників, уже
померлих і тих, хто живе
нині… Не побоюся стверджувати, що багато хто з нас ще
не бачив вишивок українських
керманичів минулих століть,
які широко представлені
в цій прекрасній експозиції
Людмили Родіонівни.
А минуле й сьогодення, як
бачимо, перекликаються. Пані
Людмила зуміла знайти ті
орнаменти й показати нам.
Ще раз наголошую, що це
політична вишивка, яка
піднімає дух українського
народу не тільки в політичній
боротьбі, а й у повсякденному
побуті.
Відгуки відвідувачів
виставки підтвердили
думку отамана реєстровців
Прикарпаття, козацького
генерала Михайла Смачила:
Переглядаючи Ваші роботи,
у мене перехопило дух!
Будьте певні, Ваша праця –

Організатори й почесні гості виставки в ЦПВУМ ім. С. Бандери

мистецтва на Донеччині», яку
спонсорував відомий вам всім
Зіновій Шкутяк, – розповідає
пані Людмила. – Тут присутня
пані Марія Турчин. Вона знає,
як починалася ця колекція:
з Олекси Довбуша і Опанаса
Заливахи — постатей, знакових
для всіх українців. Як бачите,
шлях виставки по Україні також
почався з Івано-Франківська.
Тут жили і живуть художники,
доля яких тісно була пов’язана
з долею Алли Горської. Це –
Геннадій Гриценко (Марченко),
Олександр Коровай і Опанас
Заливаха. Деякий час я жила
тут, коли працювала над книгою
«Алла Горська — душа українського шістдесятництва».
Цікаво, що пані Людмила,
яка, здається, знає про
вишивку все, чи не вперше
запровадила поняття
значення вишивки, зуміла
чітко (все ж фізик за фахом)
її охарактеризувати за призначенням. Вишивка — ознака
віри, ознака національної
приналежності, ознака
людської гідності…
«Вишивка завжди
мала ознаку національної
приналежності. Коли
у вишитій сорочці на вулицях окупованого Києва
солдати війська Муравйова
бачили людину у вишитій
сорочці, то без попередження
розстрілювали.
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Вишиванка — це ознака
українця. Коли відправляли
до таборів, то мати давала
вишиту сорочку або вишитий
рушник. На виставці ви можете
побачити копію рушника,
який вишивала бабуся Олекси
Тихого у 1889 році… І мама дала
йому цей рушник, коли він
їхав у своє останнє заслання
в 1972 році. А повернулися
в Україну Олекса й рушник
вже окремо… Зараз оригінал
знаходиться у Нью-Йорку
в Українському музеї Союзу
українок Америки, а мені
вдалося відтворити цей
рушник.
Пані Людмила привезла
копії ще двох унікальних
рушників: жовто-блакитний — подарунок Лесі
Українки своїй мамі, червоночорний рушник з цитатами
«Свою Україну любіть», «За неї
Господа моліть» — це копія
рушника, який вишивала Леся
Українка й власноруч повісила
його у хаті-світлиці Тараса
Шевченка в Каневі.
Хочеться додати, що
рушники Людмили Огнєвої
так філігранно відшиті,

З книги відгуків виставки Людмили
Огнєвої «Культурний простір Донеччини.
Українське вишиття»

Державний Прапор України та листівки з Донецького Євро та молитовного майданів

країни. Варто відзначити,
що ще одна експозиція
творів Л. Огнєвої під назвою
«Пам’ять на життя», присвячена черговій річниці аварії
на ЧАЕС, завдяки союзянці,
сенйорці Донецької округи
Пласту, великому патріотові
Тетяні Переверзєвій, нині
демонструється в зоні

Виставка стала можливою
за матеріальної підтримки
Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК. Приємно було
відчувати щиру турботу з
боку реєстрових козаків:
Михайла Смачила, Василя
Гр и н і в а , В о л о д и м и р а
Кармана, Богдана Кузіва,

Експозиція виставки «Нездоланний дух»

що навіть досвідчені
вишивальниці в захваті від
майстерності мисткині.
Про те, що виставка
« Ку л ьт у р н и й п р о с т і р
Д о н е ч ч и н и . Ук р а ї н с ь к е
вишиття» унікальна і
на сьогодні надзвичайно
актуальна, свідчить велика
кількість запрошень із багатьох сіл, міст і містечок
з різних куточків нашої

Нема сильніш од землетрусу,
Як потрясать серця людей
П. Тичина

проведення АТО — на її
рідній, багатостраждальній
Донеччині, в Авдіївці. Отже,
вишивка, яка виходить з-під
голки Людмили Огнєвої несе
величезний просвітницький
зміст, надає потужний позитивний емоційний заряд і стає
реальною політичною зброєю
для ворогів і потужним джерелом натхнення й гордості для
українців.

Листівки Донецького Євромайдану – експонати з розділу виставки
«Донбас – не мовчав!»

Миколи Пашинського,
Ігоря Щепанчука, Богдана
Гл а д к о г о , б е р е г и н ь
Українського Реєстрового
К о з а ц т в а — Га л и н и
Савченко, Інни Василів,
Надії Пашинської, Мар’яни
Данилко. Пані Людмила
вдячна редакції газети
«Україна козацька» за велику
організаційну роботу та
інформаційну підтримку
проекту, який проходить
під егідою ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
Тож, можна з упевненістю
сказати, що ІваноФранківський старт
Всеукраїнському туру
виставки «Культурний простір
Д о н е ч ч и н и . Ук р а ї н с ь к е
вишиття» дано з високої ноти.
Адже для Людмили Огнєвої
це місто є фартовим, що
підтвердилося й цього разу.
Тож, будемо сподіватися,
що виставка матиме
не менший успіх в інших
містах і селах України.
Так і буде! Бо з нами Бог і
Україна!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Івано-Франківськ — Київ
Фото автора

Людина в світ зерно нести повинна,
як зерно носить людям колосок
Г. Коваль
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Мистецький Майдан козака Бринського
Козацький вернісаж

Нині в одному із виставкових павільйонів Івано-Франківського
краєзнавчого музею експонується творчий доробок відомого
прикарпатського художника-живописця, майора Українського
Реєстрового Козацтва Богдана Бринського. На виставці, яку
представив особисто автор, побували журналісти газети
«Україна козацька».

«Такі талановиті, відомі
не лише в нашомку краї, а
й в українському творчому
просторі, митці як Богдан
Бринський становлять творчу
потугу нашого обласного
козацького товариства, – говорить про козака-реєстровця
Ге р о й К о з а ц т в а , Го л о в а
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а
УРК у Прикарпатському
регіоні України, Головний
отаман Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Михайло Смачило. – Він
справжній патріот України,
який силою художньої уяви
популяризує козацький рух,
у своїй експресивній манері
акцентує увагу глядачів на
найважливіших подіях і
персоналіях національновизвольного руху в Україні,
починаючи від часів
Козаччини і закінчуючи
подіями на Майдані та
збройною боротьбою
нашого народу з російськосепаратистськими військами
н а С х о д і Ук р а ї н и . Й о г о
полотна щирі й не можуть
залишати нікого байдужими.
У них – мистецький крик душі
митця-козака».
«Тут виставлені полотна,
присвячені козацтву, Небесній
с о т н і т а в о ї н а м АТО , а
також широко представлена
Шевченкіана. Це твори, які
написані мною за останній
період», – розповідає автор.
Цікаво, що Шевченкіана
художника подає Кобзаря
нашим сучасником. В
експозиції виставки Шевченко
в абстрактних образах, де
постає майданівцем і захисником України.

«Цю картину Бринський
намалював 19 лютого 2014
року, коли ми вже знали про
вісьмох загиблих на Майдані.
Зробив її трохи довше як
за якусь годину, а малював
весь у сльозах», – розповідає
про одне з найсильніших
в емоційному плані полотен товариш художника,
самооборонівець Михайло.
Пригадує, що «Шевченка з
Небесною Сотнею» – так між
собою називають картину
друзі Бринського – хотіли
придбати американці, пропонували 20 тисяч доларів. Але
Богдан відмовився продавати. «Занадто сильний
виплеск емоцій», – відрубав
він тоді.
«Мій Шевченко драматичний та іронічний, таким він
був у житті, і таким я намагався
його подати. Роботи останніх

«Українське Реєстрове
Козацтво»
Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року
Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15

Художник Богдан Бринський біля авторської роботи
«Опанас Заливаха»

Змія, – розповідає Богдан
Бринський. – Вірю, що ми
всі разом доживемо ще до
того часу, коли того Змія буде
поборено.
І світло, і любов були
йому, Шевченкові, так само
притаманні, як і піднесення
та боротьба. І зараз ми теж

так відчуваємо, як колись
він відчував. І в цьому
Тарас Шевченко є для нас,
теперішніх, дуже близьким,
зрозумілим, рідним. Я, власне,

прагнув розбавити ту темноту, в
якій жив Кобзар і в якій тепер
живемо також і ми, світлом та
любов’ю».
Виставка Богдана
Бринського – з сюрпризом.
На частині робіт в експозиції
зображена весна в образі
української жінки. Вона у
художника ніжна й тендітна.
І це ще більше поглиблює
контраст з «чоловічою»
частиною виставки, де навіть
Шевченко – «на варті».
«Це – у вінок Кобзареві, –
обводить рукою портрети та
квіткові абстракції Богдан
Бринський. – Бо Шевченко –
це передовсім любов.
Любов багатовимірна: від
Батьківщини до жінки».
«Присутність його полотен підвищує рейтинг
будь-якої мистецької акції.
Неодноразові персональні
виставки, численні участі
в престижних колективних виставках та пленерах,
десятки публікацій про його
живопис у пресі, коло знайомих, вражаюча творча
продуктивність – ось
кращі аргументи його
повновартісної мистецької
заангажованості, – так
характеризує творчість пана
Богдана кандидат мистецтвознавства, доцент Лідія
Хом’як, – Богдан Бринський
наділений почуттям неабиякої
внутрішньої свободи
і почувається підвладним
лише натхненню, а також
силі матеріалу – хаосу фарбованого потоку в ту мить,
коли торкається до полотна.
Фактурне напластування
фарби, що його сам художник називає словом «заміс»,
становить нині для нього
спокусу та імпульс до праці. У
цьому балансуючому масиві, у
рвучких рухах пензля, у потоці
мінливих силуетів-візій знаходить вияв експресивність та
внутрішній неспокій митця».
(Закінчення на стор. 24)

Богдан Бринський. «Ми не лукавили з тобою»

Всеукраїнська
громадська організація

Автограф художнику Бринському від видатного українця
Опанаса Заливахи

років – це все важкі роботи.
Одна з найважливіших, як
для мене, робіт останнього
часу – Україна з Шевченком
поборюють двоголового
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Ми всі марнуємо свої дні в пошуках сенсу життя.
Знайте ж, цей сенс - в Мистецтві
О. Уайльд

Мистецький Майдан козака Бринського
Козацький вернісаж

(Закінчення.
Початок на стор. 23)
Скільки людей – стільки ж думок.
Та й оцінити творчість митця – це
все одно, що намагатися виміряти
ширину душі чи глибину помислів.
«Художнику немає скутих норм.
Він – норма сам, він сам в своєму
стилі», – писав поет Іван Драч. І з
ним важко не погодитися.
Як з’ясувалося, реєстровий
козак Богдан Бринський має
глибоке козацьке коріння. Його
прапрадід Северин Бринський,
будучи в загоні відомого народного месника Устима Кармелюка,
оздоблював одяг (сардаки, кожухи
тощо), а дід, Михайло Федорович
Бринський, був відомим різьбярем
і скульптором, закінчив художню
промислову школу у Відні під
керівництвом прославленого
скульптора-анімаліста, професора Артура Штрассера. Після
розпаду Австро-Угорської імперії
вступив до лав Українських
Січових Стрільців, долучився
до проектування військових
одностроїв та військових відзнак
для армії Січових Стрільців.
Серед знакових робіт Михайла
Бринського «Пам’ятник у Відні»
(1912), погруддя Т. Шевченка (1916),
Пам’ятник українським солдатам
у німецькому Яблонному (1921),
«Жіночий торс», «Дар Влтави»,
«Жінка, що розчісує волосся» та
інші.
Гордиться пан Богдан щирою
дружбою з художником, дисидентом, шістдесятником Опанасом
Заливахою, який високо цінував
талант тоді ще молодого митця й
любив бувати в творчій майстерні
Бринського, яку називав «своєю
втіхою, часткою своєї духовності».
Сам же реєстровий козак і патріот
Богдан Бринський продовжує
писати свої експресивні картини,
надихаючи своїх земляків на
патріотичні почуття та віру в перемогу світла та любові. Тож бажаємо
козаку-художнику Бринському
творчих злетів і натхнення на
творення прекрасного й вічного.
«Чудовий митець, живописець,
громадянин, що відкриває нові
обрії в українському малярстві», –
йдеться в одному з багатьох записів
у книзі відгуків з виставки Богдана
Бринського.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Івано-Франківськ
Фото автора
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