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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, КРАЇНО!
Дорогі козаки й берегині!
Шановні співвітчизники!
Сердечно вітаю вас із великими державними
святами – Днем прапора та ювілейним Днем
незалежності України!
Нашій молодій Державі – всього 25 років!
Але за цей час ми з вами пройшли такий
інтенсивний шлях, який інші країни проходили за багато десятків, а то й сотні років!

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
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ДОЛЯ КОЗАКА – ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ!
Гетьман УРК Анатолій Шевченко, начальник Генерального штабу УРК Сергій Польовик і полковник УРК Андрій Іванов
(зліва праворуч) під час вручення ордену «Герой Козацтва»

«Для козака зірковий час настає
тоді, коли він, зі зброєю в руках, стає
на захист Вітчизни», – ці щемно-правдиві, непідробні слова вперше почув від
Героя Козацтва, активного учасника
Майдану, бійця АТО, полковника УРК
Василя Вовченка.
День 15 лютого 2015 року сотнику
Іллінецького районного козацького товариства Вінницького
обласного козацького товариства
УРК, полковнику УРК Андрію Іванову
запам’ятається надовго. Під час бою за
село Широкине, заступник командира
взводу розвідки батальйону «Донбас»
Андрій Іванов проявив мужність і
героїзм. Після загибелі командира
взводу, він взяв на себе командування
і, під мінометними та артилерійськими
обстрілами ворога, виніс із поля бою
дев’ять поранених бійців свого підрозділу. Однак, рятуючи життя товаришів,
сам отримав численні поранення: 42
осколки від ворожого снаряду потрапили в незахищені бронежилетом
частини тіла відважного воїна-козака.
У результаті поранень Андрій Іванов
втратив кінцівку лівої руки…
Після численних операцій у госпіталі Міністерства внутрішніх справ
України та протезування у США, яке
пану Андрію допомогли організувати
його побратими й посестри з ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»,
він знову в строю й готовий до
захисту Батьківщини.

П’ятдесятирічний військовий
пенсіонер – старший прапорщик-артилерист Андрій Олексійович
Іванов – родом із Мелітополя.
До війни проживав у Маріуполі
Д о н е ц ь к о ї о б л а с т і . Уч а с н и к
Революції гідності: на столичному
Майдані з перших її днів. Саме
там, у буремні січневі дні 2014 року,
склав присягу реєстрового козака
й був зарахований до славнозвісної
4-ої козацької сотні Майдану, ніс
службу в майданівській Службі
безпеки. За сумлінне виконання
своїх обов’язків, проявлену мужність
та заслуги перед ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», був нагороджений орденом «Бронзовий
козацький хрест» III ступеня.
Нагороду козаку вручив Гетьман
УРК Анатолій Шевченко.
З початком війни на Сході України,
Андрій Іванов пішов служити в
добровольчий батальйон «Донбас»,
з яким побував у найгарячіших
точках зони АТО – Іловайську,
Донецькому аеропорту тощо. Весь
цей час на рукаві куртки воїна був
шеврон ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», а також відважний воїн
ніколи не розлучався з козацькою
папахою та шаблею… «Народився
козак Іванов і в сорочці, і в папасі,
і з шаблею козацькою», – по-дружньому жартують його козацькі
побратими.

«Реєстрові козаки не на словах, а на
ділі захищають Україну», – пояснює
наявність козацьких атрибутів
Андрій Олексійович.
На підставі Наказу Гетьмана УРК:
за виявлену громадянську позицію,
патріотизм, самовіддане служіння
українському народу, участь у подіях
на Майдані під час Революції гідності,
проявлений героїзм під час захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в зоні
АТО в складі батальйону «Донбас»,
а також за вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних
традицій українського народу,
заступник командира взводу розвідки
батальйону «Донбас» НГУ, старший
прапорщик НГУ, сотник Київської
сотні Іллінецького районного
козацького товариства Вінницького
обласного козацького товариства
УРК, полковник УРК Андрій Іванов
нагороджений найвищою відзнакою
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
– орденом «Герой Козацтва». Високу
нагороду козаку-реєстровцю вручив
особисто Гетьман УРК Анатолій
Шевченко в Лисянці під час урочистостей із нагоди відкриття пам’ятника
Михайлу Хмельницькому.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото автора

На наші плечі випало чимало випробувань,
але у вирі громадсько-політичних перипетій,
революційних перетворень і бойових дій
на Донбасі, козаки й берегині проявили та й
наразі проявляють себе з найкращого боку –
беруть активну участь у патріотичному та духовному вихованні молоді, у волонтерському
русі, в складі збройних підрозділів ЗСУ, НГУ
та МВС відстоюють цілісність держави зі
зброєю в руках у зоні проведення АТО. Чимало реєстровців відзначено високими державними нагородами. І ми пишаємося ними!
Реєстрові козаки й берегині, під козацькими та державними прапорами, завжди були
в авангарді соціально-політичних перетворень, йшли в перших рядах на захист прав і
свобод, суверенітету й незалежності нашої
Батьківщини. Вірю, що патріотичний поступ
притаманний нам і сьогодні, і на майбутнє. І
нехай нам допомагає в цьому Господь Бог!
Дорогі брати і сестри!
У славний ювілей неньки-України бажаю
миру і любові, щастя і добробуту вам і вашим
родинам!
Нехай Господь захищає вас від усякого лиха
та посилає милість усім українцям!
Слава Україні!
Слава Українському Реєстровому Козацтву!
З повагою,
Гетьман УРК Анатолій Шевченко

ЄДНАЮТЬ
УКРАЇНУ
РЕЄСТРОВЦІ
стор. 8

БАГАТО
СПРАВ
У ЙОГО ДОЛІ

стор. 10

ВЕЛИКИЙ
ПРО
ВЕЛИКОГО

стор. 20-21

Усяка школа славна не числом,
а славою своїх учнів.
М. Пирогов
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№ 373/067
від «11» липня 2016 р.
Про впорядкування роботи у козацьких
підрозділах ВГО УРК у Приазовському регіоні
З метою упорядкування та оптимізації роботи
керівного складу ВГО УРК Приазовського регіону,
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» та
рішенням Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з реорганізацією та оптимізацією
штатної структури ВГО УРК, ліквідувати посаду
Наказного Гетьмана ВГО УРК у Приазовському
регіоні України.
2. У зв’язку з ліквідацією посади та завершенням
виконання обов’язків на посаді Наказного Гетьмана
ВГО УРК у Приазовському регіоні України,
звільнити Генерала Козацтва ВАШУРУ Савелія
Анатолійовича з посади Наказного Гетьмана ВГО
УРК у Приазовському регіоні України.
3. Призначити Генерала Козацтва ВАШУРУ
Савелія Анатолійовича на посаду Заступника
Гетьмана УРК з питань підготовки і реалізації міжнародного проекту «Козацьке селище» у Маріуполі
на базі ПП «Вашура».
4. Заступнику Гетьмана ВГО УРК з питань підготовки і реалізації міжнародного проекту «Козацьке
селище», Генералу Козацтва ВАШУРІ Савелію
Анатолійовичу документально забезпечити юридичну участь ВГО УРК та ПП «Вашура» у проекті
побудови Козацького селища в місті Маріуполь
та, у перспективі, в інших містах України, шляхом
включення ВГО УРК до засновницьких документів
ПП «Вашура» як співзасновника, або встановлення
між ВГО УРК та ПП «Вашура» договірних відносин.
5. Наказ довести до отаманів обласних козацьких
організацій ВГО УРК, членів Ради Генеральної
старшини ВГО УРК, козаків і берегинь
Українського Реєстрового Козацтва.
6. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
7. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.

№ 373/065
від «23» червня 2016 р.
Про нагородження орденом Українського
Реєстрового Козацтва «Герой Козацтва»
За значні досягнення в розбудові Української
Держави, сумлінне виконання обов`язків Голови
Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні
України, роботу на благо українського народу,
участь у відродженні духовних і патріотичних традицій українського козацтва, враховуючи значний
особистий внесок у справу процвітання козацького
руху на Харківщині, керуючись Статутом ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Голову Адміністрації Гетьмана
УРК у Східному регіоні України, Генерала Козацтва
ПІСКОВАЦЬКОГО ЮРІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА
орденом Українського Реєстрового Козацтва
«Герой Козацтва» за № 064.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі УРК.
3. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.

№ 373/087
від «19» серпня 2016 р.
Про присвоєння чергового військового козацького
звання
За значні досягнення в роботі на благо українського
народу, враховуючи особистий внесок у духовне і патріотичне відродження української нації,
керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу ВГО
УРК, з нагоди 25-річчя заснування Національного
президентського оркестру України та 25-річчя незалежності України,
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти лауреату Національної премії імені
Тараса Григоровича Шевченка, Народному артисту України, професору ВАСИЛЕНКУ ВАСИЛЮ
ЯКОВИЧУ чергове військове козацьке звання –
Генерал Козацтва.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/086
від «24» серпня 2016 р.
Про переведення до діючого резерву
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та згідно з усною заявою Генерала армії
ВГО УРК Павлечка Василя Йосиповича про вступ
до іншої козацької організації, оприлюдненої ним під
час проведення Ради отаманів Львівського обласного
козацького товариства ВГО УРК (23 серпня 2016 р.),
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з вищевикладеним:
– виключити Генерала армії ВГО УРК Павлечка
Василя Йосиповича з офіційного реєстру ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» та перевести його
до діючого резерву ВГО УРК;
– розжалувати Генерала армії ВГО УРК Павлечка
Василя Йосиповича до рядового козака та виключити його з членів Ради отаманів Львівського
обласного козацького товариства ВГО УРК;
– заборонити Павлечку Василю Йосиповичу
носіння однострою Українського Реєстрового
Козацтва. Підстава (Статут ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» п. 3.12).
2. У зв’язку з порушенням Присяги козака ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво»: «… Присягаю
н і к о л и н е з р а д и т и Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво …», даної «… Господу із доброї волі,
свідомо і за покликом своєї душі перед усім козацьким товариством», рекомендувати Павлечку Василю
Йосиповичу самостійно вирішити питання щодо
поновлення своїх співвідношень з Господом Богом.
3. З наказом ознайомити членів Ради Генеральної
старшини ВГО УРК та особовий склад Львівського
обласного козацького товариства ВГО УРК.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Головного отамана Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК, Генерала Козацтва
Колодія Романа Степановича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/085
від «24» серпня 2016 р.
Про призначення на посаду та присвоєння
чергового військового козацького звання
Згідно з рішенням Великої Ради Українського
Реєстрового Козацтва від 12 вересня 2015 року
про зміни до Статуту Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»
і положенням «Про присвоєння військових
козацьких звань», враховуючи особистий внесок
у духовне і патріотичне відродження української
нації,
НАКАЗУЮ:
1. Ввести до офіційного реєстру Львівського
обласного козацького товариства ВГО УРК посаду
«Головний отаман Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК».
2. Призначити на посаду Головного отамана
Львівського обласного козацького товариства ВГО
УРК КОЛОДІЯ РОМАНА СТЕПАНОВИЧА.
3. Присвоїти Головному отаману Львівського
обласного козацького товариства ВГО УРК,
генерал-лейтенанту КОЛОДІЮ РОМАНУ
СТЕПАНОВИЧУ найвище військове козацьке
звання – Генерал Козацтва.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на
Головного отамана УРК, Генерала Козацтва Вуйка
Богдана Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ
№ 373/079
від «24» серпня 2016 р.
Про нагородження відзнакою Українського
Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест»
ІІ ступеня
За значні досягнення в роботі на благо українського народу, щиру та наполегливу працю
щодо заснування Національного президентського
оркестру України, участь у відродженні духовних
і патріотичних традицій українського козацтва,
керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу ВГО
УРК, з нагоди 25-річчя заснування Національного
президентського оркестру України та 25-річчя
незалежності України,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити фундатора, художнього керівника
та головного диригента Національного президентського оркестру України, Народного артиста
України, полковника запасу ЗСУ, професора
МОЛОТАЯ АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний
козацький хрест» ІІ ступеня.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н А К АЗ

Н А К АЗ

№ 373/085
від «24» серпня 2016 р.
Про нагородження орденом Українського
Реєстрового Козацтва «Герой Козацтва»
За значні досягнення в розбудові Української
Держави, сумлінне виконання обов`язків Голови
Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні
України, роботу на благо українського народу,
участь у відродженні духовних і патріотичних традицій українського козацтва, враховуючи значний
особистий внесок у справу процвітання козацького руху на Херсонщині, керуючись Статутом
Всеукраїнської громадської організації «УРК» та
рішенням Генерального штабу УРК,
НАКАЗУЮ:
1 . Н а г о р о д и т и Го л о в у А д м і н і с т р а ц і ї
Гетьмана УРК у Південному регіоні України,
Генерала Козацтва КАПЛЕНКА ЄВГЕНІЯ
АНАТОЛІЙОВИЧА орденом Українського
Реєстрового Козацтва «Герой Козацтва» за
№ 067.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на
начальника Генерального штабу УРК, Генерала
Козацтва Польовика Сергія Володимировича.

№ 373/080
від «19» серпня 2016 р.
Про нагородження відзнакою Українського
Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест»
ІІ ступеня
Враховуючи славетне минуле Медвинської землі
та визначні пам’ятки історії, що збереглися до
наших днів, незламний козацький дух, прагнення
до свободи, керуючись Статутом ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального
штабу ВГО УРК та з нагоди 25-річчя незалежності
України,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити село Медвин Богуславського
району Київської області України відзнакою
Українського Реєстрового Козацтва «Срібний
козацький хрест» ІІ ступеня. Відзнаку Українського
Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» ІІ
ступеня вручити Голові Медвинської сільської ради
Сергієнку Гнату Петровичу.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва Польовика
Сергія Володимировича.

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

Діла добрих оновлюються –
діла злих гинуть
Т. Шевченко
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- ПІВДЕННИЙ
ДУХОВНІСТЬ – ОСНОВА БУТТЯ ХЕРСОНЩИНА
РУБІЖ БАТЬКІВЩИНИ
В осередках УРК

Наприкінці червня поточного року Харківське обласне козацьке товариство УРК з робочою
поїздкою відвідали Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Іванович Шевченко
та начальник Генерального штабу УРК Сергій Володимирович Польовик. Отамани Харківської
міської організації, районних і сільських осередків УРК області щиро вітали керівників ВГО УРК
на Слобожанській землі.

Харківщина, як прикордонна
область, перебуває у складних
внутрішньополітичних умовах,
що неминуче позначається і на
діяльності козацьких організацій, в тому числі й Українського
Реєстрового Козацтва. Тому
реєстровці Харківщини сподівалися, що візит поважних
гостей додасть розуміння ролі
козацтва в сучасних умовах,
надихне на нові починання
та стане стимулом до нових
звершень.

заново осмислити поняття
«духовність» і закликав провести ряд семінарів, відвертих
бесід із отаманами, аби керівники донесли суть духовного
виховання до кожного козака
та берегині ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво».
За словами Гетьмана, поняття
«духовність» – це поняття світогляду, ставлення кожного
до повсякденної діяльності,
яке сприяє покращенню взаємовідносин у суспільстві, в

проблематики. На думку
отаманів Харківського обласного козацького товариства
УРК, Гетьману вдалося розкрити зміст теми, довести
до них суть задуму. На простих життєвих прикладах
він розтлумачив складні для
непідготовленої людини
поняття. Окрім викладацької
майстерності як професора,
директора наукового закладу,
цьому сприяла і його професійна теологічна підготовка

28 травня відбулося виїзне
засідання інспекції щодо стану
бойової підготовки підрозділу
Збройних Сил України, дислокованого в селі Раденськ
Цюрупинського району
Херсонської області.

ми дати відсіч у разі агресії.
Я задоволений побаченим
тут», – зазначив Андрій
Гордєєв і подякував волонтерам, які, значною мірою,
допомагають українській
армії.

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв (у центрі),
Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Південному регіоні України
Євгеній Капленко (праворуч) та заступник отамана Херсонського
обласного козацького товариства УРК Вячеслав Гавриленко під час
проведення навчань 57-ої Окремої мотопіхотної бригади ЗСУ

Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва Анатолія Шевченка зустрічають хлібом-сіллю
козаки й берегині Слобожанщини

У зустрічі взяли участь
козаки та берегині Народного
ансамблю «Криниченька»,
які вже понад п’ять років є
членами реєстрової козацької
організації. Вони підготували
невелику концертну програму,
а солістка ансамблю, берегиня
УРК Надія Панченко, вручила
гостям хліб-сіль.
Як з’ясувалося, керівники
УРК цим візитом розпочали
серію поїздок по козацьких
товариствах України з метою
ознайомлення з поточними
справами в козацьких осередках, на основі звітів отаманів
про хід виконання намічених
планів розглянути проблеми,
що виникають у козаків і берегинь на місцях, та знайти
шляхи їх вирішення.
Отамани козацьких осередків УРК Харківщини добре
підготувалися до зустрічі, розповіли про свою діяльність,
представили звіти, в яких
окреслили коло проблем, та
сформулювали своє бачення
подальшого розвитку козацького руху в регіоні.
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Шевченко додав конструктивізму до спілкування. Зокрема,
він підняв ще одну глибинну
тему, закладену в нашій статутній діяльності, яка постійно
має бути на слуху в козаків і
берегинь. Анатолій Шевченко
звернувся до очільників
козацьких організацій УРК

козацьких колективах тощо.
Ставиться завдання: переосмислити наше буття та
донести до суспільства кращі
мотиви нашої діяльності,
своїм прикладом спонукати
людей до порозуміння та
любові, благородних вчинків,
толерантності у спілкуванні.
З точки зору любові до ближнього, витравляти ворожнечу
й ненависть, заздрість, неповагу до інших рас, до людей,
які сповідують інші релігії та
мають іншу ментальність.
В основі цих широких понять
саме і лежить наша духовність.
Тільки через осмислення кожними козаком зазначеного,
через зростання чисельності
нашої організації можна
покращити наше суспільство,
повернути його до духовних
основ буття, а отже й до кращого життя. Можливість жити
повним, насиченим добром
життям, не боятися за своє
майбутнє і майбутнє своїх
дітей, розкривати свої кращі
риси й таланти, спрямовувати
їх на благо народу неодмінно
призведе до розквіту української державності.
Зрозуміло, що поставлена
задача не вирішується миттєво, а потребує повсякденної
віддачі сил та енергії реєстровиків. І не кожна людина, навіть
підготовлений лектор, може
розтлумачити ідею духовності,
охопити багатовекторність

(Анатолій Шевченко – доктор
богослов’я – Ред.) та великий
життєвий досвід.
То ж к о з а ц ь к и м о т а м а нам залишається довести
все почуте до відома козаків і берегинь в очолюваних
ними осередках для практичного відтворення в справах і
помислах.
Під час зустрічі відбулася ще
одна приємна подія. Отаман
Харківського окремого
козацького полку УРК Василь
Півень, який вже десять років
успішно керує цим козацьким підрозділом, того дня
відзначав день народження.
Багато сил і натхнення він
віддає розбудові козацького
руху в Харкові, користується у козаків заслуженим
авторитетом як шановна
людина, вмілий організатор,
активний учасник козацьких заходів. Гетьман УРК
Анатолій Шевченко від імені
багатотисячного козацького
товариства ВГО УРК привітав отамана зі святом та
вручив пам’ятний подарунок
від усіх присутніх, що посприяло святковому настрою на
козацькому зібранні.
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківського обласного козацького товариства
УРК, Генерал Козацтва
Харківська область
Фото Олени Скрипник

Крім того, учасники
заходу: керівництво
обласної державної
адміністрації, очільники
структурних підрозділів
облдержадміністрації, волонтери, козаки Українського
Реєстрового Козацтва, представники громадськості
Херсонщини та журналісти,
мали можливість спостерігати

За словами командира бригади, полковника
Дмитра Красильникова,
ініціаторами заходу стали
підрозділ ЗСУ та Херсонська
облдержадміністрація.
По завершенні заходу
для військовослужбовців
Уп р а в л і н н я м к у л ь т у р и
облдержадміністрації був
організований концерт.

за навчаннями бойового
підрозділу в польових умовах, ознайомитися з видами
і принципами роботи
стрілецької зброї, зенітнор а к е т н о ї ус т а н о в к и , я к а
вражає цілі як на землі, так
і в повітрі. Як прокоментував Голова Херсонської
облдержадміністрації
Андрій Гордєєв, «інспекція
стану бойових підрозділів
ЗСУ, це перш за все, знайомство з можливостями
сучасного озброєння, які має
Херсонщина».
«Це чітке розуміння, в
якому стані знаходиться
бойовий склад, і чи готові

За високі показники бойової
підготовки, сумлінне виконання службових обов’язків,
зразкову військову дисципліну
та активну військову позицію
Голова обласної державної
адміністрації Андрій Гордєєв
відзначив Почесною грамотою Херсонської
облдержадміністрації десять
військовослужбовців 57-ої
Окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Ще восьмеро бійців
бригади отримали Подяки
Голови Херсонської ОДА.
Володимир РЕНГАЧ,
полковник УРК
Херсонська область
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Праця людини – окраса і слава,
праця людини – безсмертя її
В.Симоненко
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НАРОД ОБ’ЄДНУЄ КОЗАЦТВО
Досвід

Козаки Лисянського козацького полку Черкаського обласного козацького товариства ВГО УРК
ні на мить не припиняють своєї активної діяльності. «Коли на теренах України точиться війна,
то справжній козак має бути в перших рядах захисників Вітчизни. Тож наші козаки й берегині,
хто зі зброєю в руках, хто з матеріальною та моральною підтримкою встають на допомогу
українським воїнам, які захищають східні рубежі нашої країни в зоні АТО», говорить отаман
Лисянського полку ЧОКТ УРК, підполковник УРК Віктор Колодяжний.

Вісім тривожних днів в селі
Гранітне, на передовій лінії
оборони, провів волонтер,
козак Лисянського полку УРК
Олег Ганжа. Там щоденно,
в порушення Мінських
домовленостей, терористи
так званої ДНР та російські
найманці здійснювали обстріл
позицій українських бійців.
Під час одного зі снайперських обстрілів, ворожа куля
потрапила в ноутбук бійця
14-ої Окремої мотопіхотної
бригади С. М. Нуждука. Після
влучення в ноутбук, куля
зрикошетила і наш боєць,
на щастя, залишився цілим
і неушкодженим, проте він
та його бойові побратими
були позбавлені можливості
спілкуватися з рідними через
інтернет. Дізнавшись про цей
випадок (ще в попередній
поїздці в зону АТО — ред.),
козак-волонтер Олег Ганжа
взявся вирішити цю проблему.
Повернувшись до Києва,
він звернувся за допомогою
до ТОВ «Асус-Україна», співробітники якого, почувши
історію, що придбаний у них
ноутбук врятував життя бійцю,
подарували йому новенький
«Асус». Боєць С. М. Нуждак
був приємно зворушений таким важливим для
нього та бійців батальйону
подарунком.

розвідувальної роти 72-ої
ОМБр, підтримував їх як
матеріально, так і морально,
зокрема своїми піснями.
Варто нагадати, що поет, композитор і виконавець Валерій
Мартишко є автором пісні
«72-га Білоцерківська», яка
стала гімном 72-ої Окремої
мотопіхотної бригади ЗСУ.
Не відстає від своїх
козацьких побратимів осавул Лисянського полку УРК
Олександр Мовчан, який
у складі волонтерської групи
з Лисянки відвозив пасхальні
подарунки землякам, які захищають Україну в зоні АТО.
Турбота про бійців АТО
ще раз доводить, що народ і
армія — єдині!
На Пасхальні свята,
в Лисянці, біля козацького
храму «Покрови Пресвятої
Богородиці» УПЦ КП урочисту службу Божу здійснили
козацькі капелани Лисянського
козацького полку Черкаського
обласного козацького товариства УРК отці Роман, Миколай
та Володимир. Після закінчення служби священики,
за участі козаків та берегинь
Лисянського полку, освятили
двометрову скульптуру покровительки козацтва — Покрови
Пресвятої Богородиці.
Скульптуру Богородиці було
встановлено завдяки підтримці

Чотирнадцятого травня
2016 року в місті Черкаси,
в актовому залі обласного
воєнкомату, відбулася зустріч

і наших козаків-волонтерів
Лисянського полку УРК,
які весь час допомагали бійцям батальйону «Черкаси»,
зокрема, Олега Богуна,
Олега Ганжу, Руслана Бойка
та козацького й військового
капелана отця Володимира
(Сеньківського). Кожний із
них робить свій посильний
внесок у загальну перемогу.

Козаки й берегині Лисянського полку Черкаського обласного козацького товариства УРК –
активні учасники волонтерського руху

ветеранів, бійців та волонтерів
14-го Окремого мотопіхотного батальйону «Черкаси»
ЗСУ з нагоди другої річниці
його створення. На зустрічі,

Воїни батальйону були приємно здивовані інформацією
про те, що 2016 року акція
козаків Лисянського козацького полку УРК «Козацький
прапор навколо світу» присвячена їм — бійцям 14 ОМБП
«Черкаси» ЗСУ, патріотам, які
боронять суверенітет і територіальну цілісність України
в зоні АТО.

ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ —
ВІД ВДЯЧНИХ
НАЩАДКІВ

Реєстрові козаки Лисянського полку УРК: боєць АТО Андрій Муха, волонтер Олег Ганжа та священик
отець Володимир (зліва праворуч) у каплиці, в зоні АТО

Напередодні Велокодня
волонтер, козак Лисянського
полку ЧОКТ УРК, Валерій
Мартишко з пасхальними
подарунками вже вдвадцяте відправився в зону
АТО . В а л е р і й І в а н о в и ч
весь час допомагав бійцям

народного депутата України
Валентина Нечипоренка та всіх
небайдужих прихожан храму.
Приємно, що церковна громада
козацького храму постійно
збільшується, а сама українська
церква є невід’ємною частиною народу.

козацького товариства
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
Юрій Вербилюк, бандурист,
Заслужений артист України
Та р а с С и л е н к о , к і н о р е жисер, лауреат Державної
премії ім. Т. Г. Шевченка
Олег Бійма, заступник
командира батальйону
«Донбас», підполковник
НГУ О. Шапілов.

вперше після демобілізації,
зустрілися близько 300 бійців. Вони радо вітали своїх
командирів — М. Радченка,
О. Потоцького
та
В. Ковальчука, які в різний час
очолювали батальйон. Серед
бійців можна було побачити

Двадцятого травня
в Лисянці на площі
Миру, за участі козацтва,
священнослужителів, представників влади, громади
та гостей, відбулося урочисте відкриття пам’ятника
осадчому Лисянки, батьку
гетьмана України Богдана
Хмельницького — Михайлу
Хмельницькому. Почесними
гостями заходу були Гетьман
УРК Анатолій Шевченко,
н а ч а л ь н и к Ге н е р а л ь н о г о
ш т а б у У Р К , Ге н е р а л
Козацтва Сергій Польовик,
Заслужений працівник культури України, берегиня УРК,
поетеса Зоя Ружин, численна
делегація реєстрових козаків
із Прикарпаття на чолі з отаманом Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК Михайлом
Смачилом,начальник штабу
Житомирського обласного

На гостинній Лисянській
землі гостей радо зустрічали господарі – Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні
України, отаман Черкаського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Борис Марченко, громадський діяч, краєзнавець,
радник Гетьмана УРК, наказний отаман ЧОКТ УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Гаврилюк, генеральна старшина ЧОКТ УРК, козаки й
берегині Лисянського полку
УРК.
На центральному майдані
Лисянки відбувся урочистий
мітинг, на якому з вітальним словом до присутніх
звернулися Гетьман УРК
Анатолій Шевченко, голова
Лисянської райдержадміністрації Володимир Павличук,
голова Лисянської селищної
ради Олександр Короленко.
До лисян звернулися ініціатор та організатор заходу
з увіковічення пам’яті
Михайла Хмельницького,
наказний
отаман
Черкаського обласного
козацького товариства
У Р К , Ге н е р а л К о з а ц т в а
О л е к с а н д р Га в р и л ю к т а
автор пам’ятника — скульптор, полковник УРК
Богдан Гладкий, які й відкрили монумент осадчому
Лисянки.
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Не жди ніколи слушної пори –
твоя мовчанка може стать ганьбою
Д. Павличко
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Й о г о п р и с я г у Го с п о д у
Богу засвідчив благочинний Заліщинського району
Те р н о п і л ь с ь к о ї о б л а с т і ,
митрофорний протоієрей,
капелан Прикарпатського
регіону УРК, отець Михаїл
(Бубнів).

ФІЛЬМ ПРО
КОЗАКІВ — ПЕРШИЙ

Бойові капелани Лисянського полку ЧОКТ УРК отці Володимир
(Сеньківський) і Миколай (Бондарчук)

Урочистий захід продовжився молитвою за Україну,
яку провели козацькі
капелани, отці Миколай
(Бондарчук), Роман (Косів),
Володимир (Сеньківський),
Ярослав (Лемеха) і Михаїл
(Бубнів). Священики освятили пам’ятник, від імені
Українського Реєстрового
Козацтва Зоя Ружин та Василь
Вовченко поклали вінок із
золотистого колосся, а всі
бажаючі – квіти.
Капелани Лисянського
полку ЧОКТ УРК освятили
церемонію прийому козаків і берегинь до лав УРК,
яку провели Гетьман УРК
Анатолій Шевченко та отаман Черкаського обласного
козацького товариства УРК
Борис Марченко. Серед новобранців — шановані в краї
люди, патріоти з високою громадянською свідомістю.
Продовжилося свято
концертом за участі козаків і берегинь та народних
самодіяльних колективів,
які входять до Лисянського
полку УРК.
Закінчилися урочистості
Козацькою радою, на якій,
зокрема, обговорювалося
рішення Міністерства оборони
України про надання дозволу
про створення на Черкащині
козацького підрозділу в складі
Збройних Сил України на чолі
з отаманом, підполковником
НГУ О. Є. Шапіловим.

ПОДОРОЖ «ЗОЛОТОЮ
ПІДКОВОЮ ЧЕРКАЩИНИ»
Наступного дня в селі
Шевченкове Звенигородського
району в Національному
заповіднику «Батьківщина
Т. Г. Шевченка» за ініціативи
берегині УРК Зої Ружин відкрилася виставка картин
видатного художника сучасності Олександра Охапкіна,
приурочена річниці перепоховання Т. Г. Шевченка.
У заході взяли участь делегації реєстрових козаків з
Черкащини на чолі з наказним отаманом ЧОКТ УРК
Олександром Гаврилюком
та Івано-Франківщини
на чолі з отаманом ІФОКТ
УРК Михайлом Смачилом.
Реєстровці поклали вінок і квіти
на могилу матері Кобзаря —
Катерини Шевченко (Бойко),
ознайомилися з експозицією музею. Козаки побували
і в Шевченковій хаті в селі
Моринці, де діє філія музею.
Там працівник музею, реєстровий козак В. Суржко, розповів
про життя родини Кобзаря
в їхньому селі.

Завітали реєстровці в гості
до отамана Черкаського
куреня Лисянського полку
ЧОКТ УРК, підполковника УРК Олега Бойка
в його «Всеукраїнський
військово-патріотичний
центр — музей «Шапнань».

З 19 по 23 травня на базі
Черкаської філії НТКУ проводився Всеукраїнський
фестиваль телевізійних
документальних фільмів
і радіопрограм «Кобзар
є д н а є Ук р а ї н у » , з а с н о вником і організатором
якого є Держкомтелерадіо.
Фестиваль було присвячено 202-ій річниці з дня
народження Т. Г. Шевченка.
У рамках фестивалю відбувся конкурс теле- та
радіопрограм, на який було
надіслано 63 телевізійні
роботи та 35 радіопрограм
від усіх регіональних філій

Посвяту в реєстрові козаки проводить отаман Черкаського
обласного козацького товариства УРК Борис Марченко

Там козаки вкотре пересвідчилися в тому, що гасло
українських реєстровців
«Духовність і патріотизм»
працює на користь Україні.
У колишньому славному
полковому місті Корсунь
делегацію реєстровців
зустрічала козацька старшина Черкаського обласного
козацького товариства на чолі
з Борисом Марченком.
Хлібом-сіллю зустрічали гостей реєстровці Корсунської
сотні УРК: отаман сотні
М. Мелащенко, берегиня
Ріма Хромцова та завідувач
історичного музею КорсуньШевченківського державного
історико-культурного заповідника, кандидат історичних
наук Станіслав Степенькін.
Станіслав Юрійович провів
цікаву екскурсію для козаків
і берегинь по території заповідника, розповівши про
останні історичні розвідки
Черкаського краю.
Варто зазначити, що
цікаві козацькі заходи знову
надихнули кінорежисера,
лауреата Державної премії ім. Т. Г. Шевченка Олега
Бійму до зйомок нового
документального фільму з
робочою назвою «Золота
підкова Черкащини». Саме
в Корсуні Олег Іванович
прийняв присягу козака
Лисянського полку УРК,
запевнивши присутніх
в тому, що, як митець, братиме активну участь у розвої
козацького руху в Україні.

Н Т К У. Н а к о н к у р с б у л о
представлено документальний фільм-трилогію
«Прогулянка з задоволенням
і не без моралі» виробництва
кіностудії «Укртелефільм».

що відображає діяльність
Лисянського козацького
полку Черкаського обласного козацького товариства
УРК за 2015 рік, посіла перше
місце в номінації «Тарасовими
шляхами». Відтепер
фільм-переможець транслюватиметься в ефірі НТКУ та
його регіональних філій.

ВШАНУВАЛИ
ПРИКОРДОННИКІВ
28 травня учасники
«Мистецького спецназу» –
представники Українського
Реєстрового Козацтва,
Національної ради жінок
України, Київського професійного коледжу з посиленої
військової та фізичної підготовки у складі: берегині
УРК, поетеси Зої Ружин,
співачки Ганни Солоничної,
Бориса Баранівського,
Віталія Струтинського вшановували пам’ять загиблих
в 1941 та 2014–2016 роках
воїнів-прикордонників, які
віддали своє життя, захищаючи цілісність кордонів
нашої Батьківщини.
Вшанування відбулося
поблизу села Легедзине
Та л ь н і в с ь к о г о р а й о н у
на Черкащині. Цього дня
тисячі воїнів-прикордонників
зі своїми родинами приїхали
до місця, де проходили смертельні бої з фашистами. Поруч
з меморіальним комплексом
прикордонникам знаходиться
пам’ятник генерал-майору
ДПСУ Ігорю Момоту. Ігор
Федорович був начальником
Навчального центру підготовки молодших спеціалістів
ДПСУ в селищі Оршанець,
що під Черкасами, заступником начальника Східного
регіонального управління
ДПСУ. Після ускладнення
ситуації на українсько-російському кордоні він особисто
сформував та очолив мотоманеврену групу Навчального
центру підготовки молодших
спеціалістів ДПСУ, яка вико-

Донецької області. Загинув
відважний командир у зоні
АТО в Луганській області під
час обстрілу позицій українських прикордонників з
установки «Град» 11 липня
2014 року. Саме до пам’ятника
Ігоря Момота делегація реєстрових козаків поклала вінок
із золотистого колосся, сплетеного Зоєю Ружин.
Не дивлячись на дощ,
«спецназівці» подарували
прикордонникам невелику,
але змістовну концертну
програму. Вшановуючи безсмертний подвиг загиблих
воїнів-прикордонників, Зоя
Ружин прочитала авторський
вірш «Прикордонники»,
у виконанні чарівної Ганни
Солоничної прозвучали пісні
«Україна є, Україна буде!»,
«Материнський плач», «Ой,
родино-родиноньку…».
Зворушливо відбулася
зустріч із батьком козака
Лисянського полку УРК
Олега Ганжі — Володимиром
Ганжою, який також, свого
часу, проходив службу в прикордонних військах.
Наостанок, вже традиційно, між усіма учасниками
дійства розділили запашний коровай на мир, добро,
на світлу пам’ять про бійців,
які захищали рідну землю від
ворога.
Всі прикордонники, воїни
запасу, були в одностроях та
традиційних зелених кашкетах. Безсмертна пам’ять
і слава героям-прикордонникам, захисникам рідної
землі!
Козацтво — це та сторінка історії, яка інтегрує,
об’єднує наше й досі розколоте суспільство. А тому
Лисянський козацький
полк Черкаського обласного
козацького товариства УРК,
що вже 11-й рік відіграє
вагому роль у національному
і державному утвердженні
українського народу, відроджує його духовність,

Українським прикордонникам дарує пісню співачка Ганна Солонична

Автори проекту — радник
Гетьмана УРК, наказний
отаман Черкаського обласного товариства УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Гаврилюк та відомий український кінорежисер,
л ау р е а т Ш е в ч е н к і в с ь к о ї
премії Олег Бійма. Саме ця
документальна кінострічка,

нувала завдання з охорони
державного кордону на найбільш вразливих ділянках.
Підрозділ під командуванням
полковника Момота неодноразово вступав у бій з
незаконними військовими
формуваннями в районах
населених пунктів Дмитрівка,
Маринівка та Амвросіївка

виховує в земляків патріотичні почуття, продовжує
свою дорогу в майбуття.
Козацтво — нація і оберіг,
душа і гордість України та її
майбутнє!
Слава Україні!
Прес-служба Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК
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Ніхто не знає: хто я? Ніхто не знає: де я?
Тіла загинуть – житиме ідея!
О. Положинський
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ЩИРЕ СЕРЦЕ ПАНА СТЕПАНА
З реєстровим козаком із Калуша, що на
Івано-Франківщині, Степаном
Курником випадково зустрілися у день Різдва Предтечі та
Хрестителя Господнього Іоана в
Манявському монастирі, куди,
традиційно, цього дня збирається
багато православного люду з усієї
України.
Цьогоріч і поготів на
величезному подвір’ї святої
обителі не було яблуку де
впасти, адже службу Божу

кадрові формування, чи добровольчі батальйони. Передають
амуніцію, медикаменти,
продукти і, навіть, автотранспорт», – говорить реєстровий
козак Степан Курник.
З початку 2015 року пан
Степан доправив з Іспанії в
Україну три автомобілі – один
«реанімобіль» і два транспорти
класу «Джип». Транспорт
«пригнав» козак у зону АТО
особисто, про що є відповідні
документи.

Степан Курник з гумдопомогою біля Першого добровольчого
медичного шпиталя ім. М. Пирогова. м. Бахмут (Артемівськ). 2015 рік

того дня правив Святійший
Патріах Київський і всієї
Руси-України Філарет.
Серед вірян приємно було
бачити велику групу реєстрових
козаків: Генерального суддю
УРК Василя Гриніва, отамана
Івано-Франківського міського козацького товариства
УРК Любомира Малофія, отамана Вовчинецького куреня
ім. Сагайдачного Миколу
Пашинського, полковників
УРК Миколу Бриславського та
Тараса Лесика.
Реєстровці цього регіону з
перших днів війни на Донбасі
активно включилися до
волонтерського руху, всіляко
допомагаючи воїнам добровольчих батальйонів та воякам
ЗСУ. Не уявляв себе без благодійної діяльності і Степан
Курник, який вже багато років
проживає в Іспанії.
«Українські громади в Іспанії
з 2014 року збирають кошти для
допомоги українським збройним силам, не дивлячись, чи це

Утім, сьогодні волонтерові,
який суттєво допомагав нашим
військовим, не лише відмовили
у в’їзді в Україну, а можуть звинуватити в контрабанді.
«Справа в тому, що до липня
2015 року в українському
законодавстві не існувало
чітко встановлених законом
норм перетину державного
кордону та передачі транспортних засобів на потреби
АТО, – пояснює ситуацію
Степан Курник. – Тож, керуючись усним розпорядженням,
митники безперешкодно пропускали на територію України
автомобілі, які були призначені для АТО.
Громадський координаційний центр допомоги та
сприяння учасникам АТО
Калущини, маючи інформацію про потреби наших бійців,
готував для кожного автомобіля відповідний супровідний
лист для митниці з проханням
посприяти безперешкодному
перетину кордону. Автомобілі

пропускали…».
Відтак, з початку 2015 року
калушани передали в зону
АТО автомобілі Volkswagen
Transporter, Opel Frontera та
Nissan Terrano, що офіційно
задокументовано.
Але нещодавно, коли козакволонтер Степан Курник
вирушив у відпустку на власному автомобілі з Іспанії,
його затримали митники і
не пропускали на територію
України, мотивуючи тим, що
в базі даних митниці за ним
числяться три транспортні
засоби, які не вивезені з митної території України.
Щоб уладнати ситуацію, Спілка малого
та середнього бізнесу
«Альтернатива», яка є одним
із засновників Громадського
координаційного центру, підготувала відповідні документи
й звернулася в Міністерство
соціальної політики з проханням визнати ці автомобілі
гуманітарною допомогою від
українських громад Іспанії,
яка була доправлена через
волонтера Степана Курника.
Та комісія з питань гуманітарної допомоги двічі відхиляла
клопотання, посилаючись
на зміни в законі про гумдопомогу, які, до речі, були
прийняті аж в липні 2015го року – тобто вже після
факту ввезення транспортних
засобів.
То ж т е п е р в о л о н т е р о в і
можуть висунути звинувачення у контрабанді, а це вже
може мати серйозні наслідки –
від штрафу, що становить
близько 17 тисяч гривень за
кожний автомобіль, аж до кримінальної відповідальності…
Полковник УРК Степан
Ку р н и к з в е р н у в с я д о
Святійшого Патріарха Філарета
з проханням посприяти в цій
справі.Сподіваємося, що, з
Божою допомогою, це питання
буде вирішено позитивно.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Івано-Франківська область
Фото з архіву
Степана Курника

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ КОЗАКА

Івано-Франківське обласне козацьке товариство ВГО УРК
понесло велику втрату. 16 липня 2016 року пішов із життя один із
засновників Українського Реєстрового Козацтва на Прикарпатті,
отаман Північно-Західного регіону УРК, Генерал Козацтва Ігор
Володимирович Цяпура.
Ігор Володимирович був
Похорон козака, справжветераном МВС, де пройшов нього патріота України Ігоря
службу від рядового мілі- Володимировича Цяпури проціонера до підполковника. ведено за козацьким звичаєм,
Нагороджений багатьма дер- за участі багатьох священжавними нагородами, а також нослужителів, капеланів,
відзнаками ВГО «Українське козацького хору «Прометей»,
Реєстрове Козацтво».
духового оркестру, громадЗ п о ч а т к у с т в о р е н н я ськості Калуського району та
реєстрового козацтва на Західних областей України.
Прикарпатті очолював
Козаки й берегині ІваноК а л ус ь к и й к у р і н ь У Р К , Франківського обласного
я к и й б у в і є з р а з к о в и м козацького товариства УРК
к о з а ц ь к и м к у р е н е м н а глибоко сумують з приводу
Івано-Франківщині. Був в передчасної смерті вірного
числі організаторів ство- козака-реєстровця та висловрення козацького ансамблю люють співчуття рідним і
«Прометей».
близьким покійного.

Ігор Володимирович Цяпура

Козак Ігор Цяпура завжди
залишиться в пам’яті товаришів-козаків гідним сином
свого народу.
Козаки ІваноФранківського обласного
козацького товариства УРК

Герої житимуть вічно

Нещодавно козаки Івано-Франківського обласного
козацького товариства УРК на чолі з отаманом, Генералом
Козацтва Михайлом Смачилом побували на полонині
Малиновище, що в Богородчанському районі, де взяли участь
у заході, присвяченому 75-й річниці проголошення у м. Львові
Акту відновлення Української держави. Реєстровці вшанували
пам’ять загиблих борців за волю України. Саме в цій місцині,
під час Другої світової війни, діяла підстаршинська школа УПА,
в якій українські повстанці готували для своєї армії молодших
командирів.

У серпні 1944 року в цих місцях відбувся нерівний бій між
переважаючими силами московських окупантів і молодими
українцями – вихованцями
підстаршинської школи, в
якому смертю хоробрих полягло дев’ять патріотів України.
На початку 90-х років на
місці їхнього поховання
місцеві патріоти спочатку
встановили дерев’яний хрест,
а згодом - залізний… Тепер

Михайло Круль. Ось і виступ
на вшануванні героїв нашого
козацького хору «Заграва» став
родзинкою цього величного
заходу. Пам’ять та правдива
історія – це наріжні камені,
без яких міцний державний
фундамент побудувати неможливо. Тож, пам’ятаймо…».
Організатори заходу подбали
про польову кухню, організували козацький стіл. На
лоні чудової прикарпатської

Біля пам’ятника героям звучить повстанська пісня у виконанні
реєстрових козаків – учасників козацького хору УРК «Заграва»

вдячні прикарпатці урочисто
відкрили величний кам’яний
пам’ятний знак із тризубом,
виготовлений приватним
підприємцем із Городенки
Василем Штайнбахом і
встановлений за сприяння
ДП «Солотвинське лісове
господарство».
Святі отці відслужили
панахиду за загиблими воїнами-земляками, імена яких,
до речі, залишилися невідомими, та освятили монумент.
«Ніхто не знає: хто я?
Ніхто не знає: де я?
Тіла загинуть – житиме ідея»,
– написано на пам’ятному
знаку.
Незважаючи на дощ, біля
щойно відкритого пам’ятника
відбулося пам’ятне віче, а потім
- концерт. Українські козацькі,
стрілецькі та повстанські пісні
представив численній публіці
козацький хор «Заграва»
Богородчанського районного
товариства УРК під орудою
полковника УРК Миколи
Гуменяка. Полковник УРК
Нестор Мартинець прочитав
авторські вірші.
«Ми, на прикладі наших реєстрових козаків, показуємо як
потрібно поважати свою історію, своїх героїв, любити свою
землю, – говорить отаман
Івано-Франківського обласного козацького товариства
УРК Михайло Смачило. – Хочу
відзначити, що міцним стрижнем нашої обласної організації
є Богородчанське районне
козацьке товариство УРК, яке
очолює генерал-майор УРК

природи люди спілкувалися, відпочивали, ділилися
враженнями. Ще довго над
полониною лунали козацькі й
повстанські пісні… А пам’ять
про безіменних героїв того
часу і героїв АТО сьогодення
завжди житиме в серцях українських патріотів.

ДОВІДКА
Полонина Малиновище –
місцевість, де у 1944 році
базувалася підстаршинська
школа УПА. Також тут було
облаштовано військовий табір,
шпиталь, колибу радисток,
майстерню, склади зброї та
продуктів. Про віддалений
табір стало відомо енкаведистам. 24 серпня 1944 року
між червонопогонниками і
стрільцями УПА відбувся бій,
внаслідок якого було вбито
близько 40 та поранено 50 ворожих солдатів. Упівці втратили
9 своїх побратимів, ще 5 вояків
отримали поранення різних
ступенів важкості. Через півстоліття, 15 серпня 1997 року,
члени районного Братства
ОУ Н - У П А в с т а н о в и л и н а
місці поховання повстанців
пам’ятний знак. 2009 року на
цьому місці було закладено фундамент під каплицю Покрови
Божої Матері, а через рік її
спорудили й освятили у День
всіх святих у пам’ять про
загиблих за волю України.
Підготував
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Фото Миколи Пашинського
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Хай юність догорить – ми віддані життю
і нам воздасться в славі
В. Стус
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Козацькі експедиції

Ювілей

ЗАБУТЕ
МИНУЛЕ
ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

У самому серці Галичини, де починаються пасма Розточчя, де багато джерел, що дають життя
річкам, живе мудрий, сивочолий козак Петро Іванович Хлищ. У щоденних турботах проходять
його дні. Але козацька душа прагне простору й дії, і реєстровець завжди готовий йти уперед.

Петро Хлищ (другий праворуч) із козацькими побратимами в
прикордонників Навчального кінологічного центру м. Великі Мости

Цього року на свято
Петра і Павла Голова Ради
старійшин Жовківського
районного козацького товар и с т в а В ГО « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» Петро
Іванович Хлищ відзначив
своє 65-ліття. Багато друзів,
козаків-побратимів вітали
ювіляра, зичили здоров’я,
добра та усіляких гараздів.
До лав реєстрового козацтва
Петро Іванович вступив
у травні 2008 року й одразу
активно включився в громадську роботу. Основними
напрямками його діяльності
були розбудова Жовківського
районного козацького товариства УРК, створення
шкільних козацьких республік
і патріотична робота з
молоддю, адже в той час він
працював у Службі у справах
дітей Жовківської районної
державної адміністрації.
До речі, в ті часи, за його особистого сприяння, були створені
шкільні козацькі республіки
у Новокам’янській,
Гійченській, Кам’яногірській
і Забірській загальноосвітніх
школах. Регулярними стали
екскурсії школярів-козачат
до Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
до Кінологічного навчального центру Прикордонної
служби України, що у Великих

Нова Кам’янка. Разом
із козаками-побратимами
Олегом Попруженком,
Лукою Павлюком, Василем
Нідзвідським Петро Іванович
проводив велику роботу з
відродження духовності й
патріотизму з дітьми в дитячому спортивно-оздоровчому

місцян показовими виступами: лягали на бите скло,
перебивали цеглу чи черепицю
руками й ногами тощо. І вся
жовківська громада завмирала,
коли під гуркіт козацької гармати на міську площу виходила
святкова колона реєстрових
козаків Львівщини в козацьких одностроях…
А потім реєстровці під орудою
Петра Хлища варили козацький куліш та частували ним усіх
бажаючих. «Хочу зазначити,
що куліш, зварений Петром
Івановичем, є найсмачнішим
на теренах Жовківщини і
далеко за її межами», – говорить
отаман Північно-Західного
міжрайонного козацького товариства УРК Олег Попруженко.
«Серце радіє, коли бачу,
як дітки-козачата з різних
сіл Жовківського району,
у вишиванках, під козацькими знаменами та корогвами,
урочисто крокують вулицями
районного центру. У вихованні

оборонні споруди поселення
і саме городище. Далі дорога
вела до не менш мальовничого
села Нова Скварява. Після
недовгої, але цікавої бесіди з
сільським головою Степаном
Струсом, фотографувалися
на пам’ять біля могутнього
дуба та панського будинку,
в якому зараз розташована
сільська рада. Після відвідин
місцевої церкви та благословення місцевого пароха
товариство помандрувало
на Антонів берег — до місця,
де, за переказами, був розташований козацький табір.
Фахівці оглянули територію,
вали, рови, підвищення та ями
і, на їхню думку, об’єкт виявився дуже цікавим й таким,
що потребує подальшого ґрунтовного дослідження.

Учасники експедиції біля колишнього панського маєтку
в селі Нова Скварява

Козаки Львівського обласного козацького товариства УРК
під час свята у селі Глинськ

таборі «Росинка», де сотні
дітей ставали козачатами,
з гордістю вступали до лав
козаків-реєстровців.
Традиційно, пан Петро
є одним із організаторів
святкового відзначення
Дня незалежності України
в Жовкві. Там реєстровці

патріотичної молоді бачу сенс
роботи нашого козацького
товариства та й своє власне
покликання», – говорить
Петро Іванович Хлищ.
Варто відзначити, що з перших днів проведення АТО
Петро Іванович займався
волонтерською діяльністю.
Протягом всього часу перебування в лавах УРК, він
проявляв себе як справжній
лідер, розумний, передбачливий, упевнений. За ці роки
козак дослужився до звання
Генерала Козацтва, обирався
отаманом Жовківського районного козацького товариства
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», нині він — Голова
Ради старійшин цієї козацької
організації.
Реєстрові козаки Львівського
обласного козацького товариства УРК зичать ювіляру
здоров’я, добра, достатку, злагоди в сім’ї та миру в країні.
Нехай Господь благословить
Вас, пане Петре, на многії літа!

Петро Хлищ під час варіння кулішу на святі села Нова Кам’янка

Мостах. Козак брав активну
участь в організації творчих
фестивалів у селах Фійна,
К а м ’ я н а Го р а , З а б і р ’ я ,

Нещодавно, за ініціативи реєстрових козаків,
науковцями Львівщини та представниками різних громадських
організацій було проведено історико-краєзнавчу експедицію
по славній Жовківській землі.
На запрошення отамана
Північно-Західного міжрайонного козацького
товариства Львівського
обласного козацького
товариства УРК Олега
Попруженка, до району завітали відомі львівські науковці:
Кміт Ярослав Михайлович —
р е к т о р Ун і в е р с и т е т у
«Львівський Ставропігіон»,
доктор філософії, професор, голова комісії з освіти
та науки Громадської ради
при Львівській облдержадміністрації, Верховний отаман

завжди споруджували козацький курінь, демонстрували
свої творчі досягнення,
козаки-гопаківці дивували

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Львівська область
Фото автора

Галицького Ставропігійського
козацтва імені гетьмана
України Петра Сагайдачного;
Ідзьо Віктор Святославович —
директор інституту «Східної
Європи» університету
«Львівський Ставропігіон»,
доктор історичних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту українознавства МОН України,
академік Міжнародної академії
наук Євразії, головний редактор журналу «Українознавець»,
генерал-хорунжий
Українського козацтва; Артюх
Вадим Степанович — кандидат історичних наук, доцент,
штатний археолог кафедри
українознавства університету
«Львівський Ставропігіон».
В експедиції брав участь Голуб
Богдан Романович — реєстровий козак, учасник АТО,
вчитель Жовківської школи
Кіокушин-карате.
Група розпочала свою поїздку
з відвідин дерев’яної церквимузею у селі Стара Скварява,
зведеної ще 1508 року і перенесеної сюди з городища
Щекотина. Відбулася зустріч
з сільським головою Василем
Дзьобом та керівником музею
Надією Кубай, котра розповіла
про історію святині, довгий
шлях реставрації іконостасу та
відновлення церкви. На згадку
про цікаву зустріч гості подарували музею книги.
Далі шлях проліг до села
Глинськ, а потім пішки
до славного городища
Щекотин, що згадується
у Галицько-Волинському
літописі. Там учасники експедиції оглянули чудові
краєвиди Розточчя, земляні

За результатами експедиції козаки й учені прийняли
рішення звернутися до депутатів і голови Новоскварявської
сільської ради про виділення
цієї земельної ділянки в довгострокову оренду на пільгових
умовах для проведення козацьких таборувань молоді, аби
діти могли вивчати правдиву
історію свого народу, а також
мали можливість гартувати
тіло й дух за системою, розробленою Володимиром
Пилатом — Верховним вчителем Бойового Гопака.
Крім цього, було запропоновано підтримати пропозицію
науковців Львівського університету імені Івана Франка
та звернутися до відповідних органів влади щодо
створення на території
Жовківського району регіонального ландшафтного парку
«Гарай», до складу його входили б Жовківська міська,
Крехівська, Новоскварявська,
Глинська, Староскварявська,
М о к р о т и н с ь к а ,
Мащошинська, Зашківська
с і л ь с ь к і т а Ку л и к і в с ь к а
селищна ради. Це дало б
поштовх для збереження
навколишнього природного
середовища, розвитку туризму
і рекреації, боротьби із засміченням території тощо. Все
це спонукатиме населення
району до здорового способу
життя, кращого пізнання своєї
історії, культури, традицій.
Андрій ГРУДЕНЬ,
козак Жовківського
районного козацького
товариства УРК
Фото автора
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Вкраїна – це море. Воно червоне.
Хто сам – потоне, в гурті – переборе
Лазар Баранович
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Реєстрові козаки Поділля:
Доброчинність

СХІД І ЗАХІД – РАЗОМ!

Проводячи з волонтерами спільні акції зі збору та відправки гуманітарної допомоги в зону
АТО, реєстрові козаки Хмельниччини звернулися до них із пропозицією організувати приїзд
в наше славне Поділля дітей прифронтової полоси Донецької області в рамках акції «Схід і
Захід — разом!». Через деякий час волонтери благодійного фонду «Озеро Надії», керівник
Микола Мужичук, запропонували козакам прийняти групу дітей із міста Вугледар Донецької
області. Погодившись із пропозицією, реєстровці, спільно з Хмельницькою обласною державною
адміністрацією, почали підготовку до зустрічі.

І ось, п’ятнадцятого червня
2016 року група гостей з
Вугледара у складі 20 підлітків, двох вчителів та двох
супроводжуючих батьків
прибули в Хмельницький
потягом Маріуполь-Львів.

Нами був орендований
комфортабельний автобус
для екскурсійних поїздок
по Хмельницькій області. Як
тільки група зійшла на перон
станції Хмельницький,
ми запропонували гостям
проїхати в студентський
гуртожиток ВТУ № 7 для
в і д п о ч и н к у. П і с л я ц ь о г о
юні донеччани зустрілися
зі своїми ровесниками з

Х м е л ь н и ц ь к а . Го с п о д а р і
залюбки познайомили гостей
зі своїм навчальним закладом,
з історією Поділля в музеї
вишу, який, до речі, створили
власними руками, наповнивши його експонатами

побуту українців Поділля
кінця XIX — початку XX
століття.
Після знайомства та
культурної програми, донеччан провели в їдальню та
нагодували власноруч
приготовленим обідом,
оскільки навчальний заклад
є профільним у галузі харчової промисловості. Після
обіду, гостям з Донеччини

гостинні подільці вручили
пакунки з випічкою власного
виробництва та сувеніри з
патріотичною символікою.
Потім, у комфортабельному
автобусі, в супроводі отамана
Хмельницького обласного
козацького товариства УРК
і реєстрових козаків Поділля
направилися в містечко
Меджибіж Летичівського
району, де відвідали старовинну фортецю, кілька
історичних музеїв і козацьку
полкову церкву. Екскурсії
проводили працівники музею
замку та реєстрові козаки
Летичівського районного
козацького осередку УРК під
керівництвом отамана Івана
Петровича Дядика.
Після цікавих відвідин
замку, його величних башт,
залів і мурів, гостей запросили в районне управління
освіти, де їм була організована вечеря з чотирьох
домашніх козацьких страв.
Як зізналися донеччани,
вони були здивовані,
навіть розчулені надзвичайно дружнім прийомом
господарів.
На зворотному шляху
до Хмельницького було
декілька зупинок для
ознайомлення гостей із
місцевими звичаями та
народними Подільськими

промислами. По приїзді до Хмельницького
група, по естафеті, була
передана отаману Кам’янецьПодільського районного
козацького товариства УРК
Олегу Петровичу Гаруку.
Відмовившись заночувати
в обласному центрі, група
направилася до перлини
Поділля — міста Кам’янецьПодільський. Там гості з
Донеччини провели ще три
незабутні дні в цікавих подорожах та екскурсіях. Для

співпрацю. На очах дітей з
Донбасу ми бачили сльози
щастя та вдячності. Подібні
заходи дають зрозуміти, що
ми — одна велика родина
й жодна війна не розділить
нас, українців, ні за яких
обставин. Юні донеччани,
в свою чергу, запрошували
нас у гості після війни, пообіцявши таку ж теплу зустріч.
Із їхніми наставниками ми
домовилися про аналогічні
екскурсії в другій половині
серпня цього року.

них було орендовано хостел
та організовано триразове
харчування.
Наступний день, після
відпочинку, розпочався з
поїздки в одне з найкрасивіших місць Поділля — великий
Дністровський каньйон
та Дністровське водосховище. Крім цього, наші
гості відвідали Хотинську
й Кам’янець-Подільську
фортеці, архітектурний
заповідник «Старе місто»,
численні православні храми,
римо-католицькі та грекокатолицькі костели, яких
багато в нашому краї.
Прощаючись на залізничному вокзалі з нашими
гостями, приємно було
чути багато слів вдячності
та сподівань на подальшу

Пропонуємо Генеральному
ш т а б у В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» рекомендувати іншим обласним
козацьким товариствам УРК
Південно-Західного регіону
України провести аналогічні
заходи в своїх областях.
Діти — наше майбутнє, і
лише спілкуючись у таких
акціях та зустрічах, ми збережемо цілісність нашої
Держави — України.
Юрій БАСИСТИЙ,
отаман Хмельницького
обласного
козацького товариства УРК
Хмельницька область
Фото автора
На фото: гості з Донеччини
на гостинній
Подільській землі
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Люблять батьківщину не за те,
що вона велика, а за те, що своя
Сенека
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НЕМАЄ КОРДОНІВ У ПАМ’ЯТІ ДЕНЬ ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
В осередках УРК

Школярі-козачата вручають сивочолим ветеранам квіти

9 Травня для козачат із козацького куреня УРК «Діоскурія»
стало особливим днем. Уперше
в своєму житті вони готувалися
привітати своїх прадідів –
ветеранів Другої світової війни
з Днем Перемоги.
Хвилювання переповнювало маленькі серця, адже,
завдяки подвигу вже давно
сивочолих дідусів та бабусь,
ми маємо можливість жити,
вчитися і працювати у вільній
і незалежній країні.
Шефство дошкільного
козацького куреня «Діоскурія»
над пам’ятником Воїнамвизволителям надавало цій
події особливого значення.
Вихователі – берегині УРК –
як дбайливі господині
опорядкували територію
навколо пам’ятника, висадили
кущі троянд та облагородили
сквер.

З раннього ранку цього дня
звучала музика воєнних років.
Секретар Маріупольської
міської ради, полковник
УРК Степан Махсма, члени
виконкому та депутатський

корпус Сартанської селищної
ради, рада підприємців,
представники Українського
Реєстрового Козацтва,
вихованці дошкільного
закладу «Діоскурія» і вдячні
жителі селища в урочистій
обстановці зустріли ветеранів
війни. Від усіх присутніх звучали привітання, а особливо
зворушливими були вітання
маленьких козачат у віршах і
піснях. Всім ветеранам були
вручені квіти, продуктові
набори та пам’ятні подарунки від представників
Центру військово-цивільного
співробітництва Збройних
Сил України.
Від імені всіх, хто має
можливість жити в мирний
час, ми говоримо вам, дорогі
ветерани, величезне спасибі і
низький вам уклін!

Вінок і квіти загиблим захисникам Батьківщини – від воїнів АТО
та реєстрових козаків Маріуполя

ДОЛЯ БАТЬКІВЩИНИ – НА БІЛОМУ ПОЛОТНІ

Вишиванка – стародавній символ та священний оберіг
українського народу. Розмаїття сакральних візерунків на білій
сорочці – це міцний зв’язок з силою та мудрістю наших прадідів.
Тому й не дивно, що це, доволі молоде, свято вишиванки вже здобуло величезну популярність серед населення усіх вікових категорій
по всій Україні.
У Маріуполі День виши- р е г і о н у, п р и п і д т р и м ц і
ванки був сповнений інтернет-провайдера
барвами гаптованих сорочок, «Формат», подарували глянародних пісень і танців. дачам і власну концертну
Крім параду вишиванок та програму .

Зі святом вишиванки маріупольців вітає Генерал Козацтва
Олександр Нефьодкін

загальноміського концерту, в
якому, до речі, брали участь і
юні таланти з Кальміуського
полку Маріупольського
міського козацького товариства УРК, реєстрові козаки
та берегині Приазовського

Перед
будівлею
Маріупольського музичного
драматичного театру зі святом
привітав Голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Східному регіоні
України, Генерал Козацтва
Олександр Нефьодкін.

Під запальні українські
мелодії танцювальними
номерами глядачів розважав
Народний ансамбль народного танцю «Первоцвіт»,
яким керує Генерал Козацтва
Олександр Білоконь.
Цікаві пізнавальні
вікторини не лише розважили присутніх, але й дали
змогу кожному перевірити
свої знання в царині історії
та традицій української
вишивки. Завдяки
інтернет-провайдеру
«Формат» найобізнаніші та
найкмітливіші отримали
подарунки – повітряні
кульки та сертифікати на
безкоштовний інтернеттрафік на три місяці.
Лунали тут і українські
вірші про вишиванку, були
і традиційні козацькі змагання – «бої з мішками»,
які супроводжувалися бурхливими оплесками глядачів.
Переможець одержав головний приз – новенький
роутер.
Великий заряд позитиву
та справжній козацький
дух святкового заходу перек о н а л и ус і х п р и с у т н і х у
тому, що українці яскравими нитками обов’язково
вишиють добру долю для
своєї Батьківщини на білому
полотні життя.

Останній дзвінок пролунав
у школах, ліцеях та гімназіях
Маріуполя!
На урочисту лінійку, з нагоди
закінчення навчального року,
учні та вчителі загальноосвітньої школи №57 запросили
друзів і гостей: козаків і берегинь Українського Реєстрового
Козацтва та представників
Компанії «ФОРМАТ».

та В.О. Турченка, школярі
отримали комп’ютерне
обладнання та підключення
до мережі Інтернет. До речі,
компанія разом із реєстровими козаками є шефами
багатьох шкіл, дитячих
садків і дитячих притулків
Маріуполя. Не залишають
вони без уваги та підтримки
дітей і молодь міста.

Для всіх дітей закінчення
навчального року та початок
довгоочікуваних канікул - це
завжди свято, а для учнів ЗОШ
№ 57 воно виявилося подвійним. Від Окремої козацької
дивізії імені гетьмана Петра
Сагайдачного Українського
Реєстрового Козацтва, за
участі ТОВ «Формат» і підп р и є м ц і в А . С . Гл у щ е н к а

Реєстровці Приазов’я,
компанія «ФОРМАТ»
сердечно привітали випускників із закінченням
школи, побажали їм успішно
скласти випускні іспити,
визначитися з подальшими
життєвими орієнтирами:
щоб обраний ними шлях
обов’язково привів до заповітної мети!

СЕЛИЩЕ МИРНИЙ – ДРУЖНА РОДИНА

21 травня в мікрорайоні «232 квартал», де проживає понад
7 тисяч маріупольців, народилася нова традиція – проводити
свято «Наша дружна сім’я». Центральним майданчиком свята
стало подвір’я ЗОШ №47 міста Маріуполя. Звуки музики і
казкові герої запрошували жителів на цікаве дійство.

Свято поєднало в собі всі
травневі свята, а відбулося
завдяки ініціативі депутата
міської ради, директора ЗОШ
№ 47 Ніни Іванівни Воробей
та отамана Кальміуського полку
Маріупольського міського
козацького товариства УРК,
Генерала Козацтва Олександра
Анатолійовича Білоконя.
Цього чудового дня жителів
мікрорайону привітали голова
Кальміуської районної адміністрації М. Н. Богатиренко,
отаман Маріупольського
міського козацького товар и с т в а У Р К , Ге н е р а л
Козацтва В. А. Книшенко, Берегині УРК частували городян
г о л о в а Р а д и в е т е р а н і в смачним козацьким кулешем
ПрАТ «ММК ім. Ілліча» під керівництвом Генерала
А. А. Проскурін, представники К о з а ц т в а О л е к с а н д р а
компанії «ФОРМАТ» — інтер- Білоконя. У програмі заходу,
н е т - п р о в а й д е р а м і с т а окрім творчих номерів, органіМаріуполя.
затори проводили різноманітні
Б л а г о д і й н и к и в р у ч и л и вікторини та конкурси,.
директору школи сертифікат
Учасників заходу реєстрові
на три тисячі гривень для козаки та берегині частупридбання нового спортив- вали справжнім козацьким
ного інвентарю, а компанія кулішем, приготованим за ста«ФОРМАТ» спільно з реєстро- ровинним рецептом у польовій
вим козацтвом Маріуполя, кухні. Усі бажаючі мали змогу
в особі отамана Володимира безкоштовно покуштувати
Книшенка, привітали з трав- смачну козацьку страву.
невими святами ветеранів і
Сторінку підготувала
вручили їм подарунки.
Свято продовжилося вели- Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
кою культурно-розважальною
майор УРК
програмою, яку організував та
м. Маріуполь
показав Народний ансамбль
Фото автора
народного танцю «Первоцвіт»
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Сприймати близько до серця радощі й біль Вітчизни здатен лише той,
хто не може бути байдужим до радощів і болю окремої людини
В.Сухомлинський

ЙОГО ПОКЛИКАННЯ – РОБИТИ ДОБРО
Гордість УРК

Микола Васильович Пашинський – добре знана на теренах Прикарпаття людина: талановитий
лікар-стоматолог, успішний менеджер – Генеральний директор ТОВ «Денталюкс». Про таких
кажуть: створив себе своїми руками. У його віці, такі як він, забезпечені люди, як правило,
відходять від бізнесових справ і відпочивають десь на дачах, мандрують по світу тощо. Пан
Микола не з таких. Самотужки досягши відповідного статусу, він допомагає іншим, з головою
поринувши в громадську діяльність. «Коли вирішив зайнятися громадською діяльністю, довго
не вагався, – говорить пан Микола. – Оскільки завжди відчував себе нащадком козаків, то
вступ до лав Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» виявився
логічним кроком. Свою роль у виборі зіграло й те, що саме Івано-Франківське обласне козацьке
товариство УРК своїми реальними справами заслужило великий авторитет в регіоні, а в його
лавах нині – кращі люди Прикарпаття».

«У цей складний для України
час, коли на Сході країни триває справжня війна, на якій
гинуть наші хлопці, ще раз
переконуюся в тому, що обрав
правильний напрямок на громадській стезі. Адже робота з
дітьми в школі: патріотичне й
духовне виховання маленьких
громадян нашої країни, має
стати для всіх свідомих українців пріоритетом», – упевнений
отаман Вовчинецького куреня
імені П.Сагайдачного, полковник УРК Микола Пашинський.
Саме за безпосередньої участі
козака Пашинського в НВК
«Школа-гімназія № 3» ІваноФранківська було створено
дитячий козацький курінь. За
кошти українських реєстровців було пошито козачатам
козацьку корогву, малинові
берети та виготовлено шеврони.
А головне, козаки зуміли правильно донести козацьку ідею,
яку талановитий педагог і організатор Оксана Ярославівна
Франчук зуміла поєднати з
сучасними методами педагогіки. Тож у класах гімназії, які
утворюють козацький курінь,
навчання та виховання відбувається на принципах козацької
педагогіки.
«Якщо спочатку козачатами
були лише учні середніх класів, то, побачивши переваги
козацької педагогіки, до нашої
козацької сім’ї долучилися
учні перших і восьмих класів. За прикладом своїх дітей,

не обходяться без реєстрових
козаків. Вони наші надійні
друзі й помічники в усіх
починаннях».
Попри зайнятість у бізнесі
та громадській діяльності, у
пана Миколи ще багато різних
справ, як він називає, хобі.
Він – хороший мисливець,
про що свідчать частини трофеїв, здобутих козаком на
полюваннях. Дідівська садиба
у Богородчанах дбайливими
руками господаря перетворилася у природній музей, у
якому можна вивчати історію
та географію рідного краю.
Тут Микола Васильович і трудиться, і відпочиває, і приймає
своїх друзів, яких у гостинного
прикарпатця є чимало.
Ще одне захоплення пана
Миколи – бджолярство. У
цьому також немає нічого
дивного, адже пасіка завжди
була для українського ґазди
невід’ємним атрибутом успішного господарства. Проте
бджоли для нього не стільки
засіб для отримання меду,
скільки засіб для лікування
людей. Про продукти бджолярства та лікування ними,
він, як лікар, може розповідати
довго і цікаво. У цій царині він
справжній дока. «Бджола – це
унікальна комашка, всі продукти життєдіяльності якої
є ліками. Вона є прикладом
трудолюбства, а устрій у вулику
– це досконала маленька
держава, адже недарма рій

Апітерапія – лікування людей бджолами – новий напрямок
діяльності лікаря й козака Миколи Пашинського

до лав козацтва вступають
їхні батьки та вчителі школи.
У цьому велика заслуга отамана Вовчинецького дитячого
козацького куреня імені П.
Сагайдачного, полковника УРК
Миколи Пашинського, – розповідає педагог школи-гімназії
№ 3, берегиня УРК Оксана
Франчук. – Усі, без винятку,
патріотичні шкільні заходи

називають сім’єю, – із захопленням розповідає господар.
– Хоча цьогоріч у наших краях
меду пасічники практично не
взяли. Причина – несприятливі погодні умови весною та
на початку літа…».
«Рік на рік не приходиться»,
кажуть у народі. Тож, козак
особливо не ремствує, а
мудро використовує те, що є.

Зокрема, практикує лікування
бджолами. Так-так, саме бджолами, а не лише продуктами
їхньої життєдіяльності. Є такий
метод лікування бджолами –
апітерапія. Він полягає в тому,
що хворобу бджоли лікують
за допомогою своє енергії.
Людина лягає зверху на вулики,
які стоять вряд, вкривається
ковдрою, зверху закривається

У гостях Миколи Пашинського його козацькі побратими – Василь
Гринів, Микола Бриславський і Степан Курник (зліва праворуч)

Є у козака Пашинського ще
одна мрія: виростити великий сад. І натхнення, і знання
для цього є. Адже свого часу
Микола Васильович закінчив
Сторожинецький технікум
лісового господарства, а першим місцем його роботи стало
Богородчанське лісництво.
Набуті там знання і досвід
сьогодні стають в нагоді. Тож
посадковий матеріал-саджанці
принципово не купує, а своїми
руками прищеплює до деревдичок «живці» гарних порід

Микола Пашинський на власній пасіці

кришка і пацієнт дві-три
години спить в аурі бджолиної сім’ї. Варто зазначити, що
прямого контакту людини з
бджолами немає, лише чути
приємний гул комашок…
Ефект апітерапії, за словами
фахівців, у тому, що енергетична аура бджолиної сім’ї
пронизує організм людини і
лікувально діє, в першу чергу,
на проблемні зони чи окремі
органи хворого. Крім цього –
це ще й чудова релаксація.
«Ефект від апітерапії відчутний, – говорить пан Микола.
– Через вісім-десять сеансів
люди відчутно оздоровлюються.
У пацієнтів поліпшується
робота нервової системи, налагоджується діяльність травної
та серцево-судинної систем,
зникають пухлини, жінки
позбавляються проблем статевих органів, навіть лікуються
ракові захворювання на ранніх
його стадіях…».
До Миколи Васильовича
на апітерапію приходять і
пацієнти, і друзі, і побратимикозаки. Нікому не відмовляє. У
господаря наразі обладнано три
апітерапевтичні комплексивулики, де можуть одночасно
пролікуватися четверо чоловік.
Та на цьому він не зупиняється,
хоче побудувати просторий
комплекс пірамідальної
форми, де одночасно могли
б проходити курс лікування
кілька людей.

фруктових дерев і, таким
чином, формує молодняк для
майбутнього саду. Тож, немає
сумніву в тому, що вже через
кілька років молодий сад зарясніє-зацвіте і над ним будуть
густи бджілки з власної пасіки
пана Миколи…
«Без знання та вшанування
історії не буде щасливого майбутнього», –говорить герой
нашої оповіді, при цьому з
особливим душевним трепетом показує родинні скарби
– вишивки, зроблені руками
його прабабусі, бабусі та мами.
Уміють на Прикарпатті цінувати вишивку, адже знають, що
це не лише краса, творчість,
але й сакральні речі, в яких
закодовано пам’ять їхнього
роду. Тому ретельно бережуть
та передають із покоління в
покоління рукотворні вироби
своїх пращурів.
Ще одним захопленням
козака є пісня. «Пісня завжди
супроводжувала українців,
допомагала їм жити, творити
й боротися у всі часи, які протягом багатьох століть були і
славними, і трагічними. Так,
наша нація співуча, а пісня –
це засіб передавання настрою,
сприяння підвищенню національного імунітету, надає
заряду та не дає зневірі
панувати в душах українців», –
упевнений пан Микола.
Предметом гордості ІваноФранківського обласного

козацького товариства УРК,
яке очолює Генерал Козацтва
Михайло Смачило, є козацький хор Богородчанського
районного козацького товариства УРК імені І. Виговського.
Його керівник, Заслужений
працівник культури України,
полковник УРК Микола
Гуменяк згуртував потужний творчий колектив із
козаків-реєстровців, який із
задоволенням запрошують на
фестивалі й концерти по всій
Україні. Микола Пашинський,
що має гарний голос, також
активний учасник козацького
хору. Часто зустрічається з сусідою й однодумцем, реєстровим
козаком, полковником УРК
Степаном Вільчиком, який є
солістом хору, й співають на
два голоси життєстверджуючі
українські народні та козацькі
пісні…
Багато гарних людей поруч з
Миколою Пашинським, адже
своєю не награною добротою
і мудрістю він приваблює до
себе оточуючих. Особливо
теплі стосунки в нього із троюрідною сестрою Надійкою,
як лагідно називає її старший
брат. Вони не лише родичі,
але й однодумці – справжні
українці, патріоти своєї країни, свого краю, своєї родини.
Якщо Микола Васильович
лікує медичними та природними засобами, то пані
Надія лікує людей словом.
Вона – вчителька й берегиня
Українського Реєстрового
Козацтва. Всю свою енергію,
знання та ще багато чеснот
передає своїм учням у тій же
Івано-Франківській школігімназії №3, де її брат Микола
створив дитячий козацький
курінь.
Нещодавно Надія
Миколаївна відсвяткувала
ювілей. Колектив редакції
газети «Україна козацька»
сердечно вітає берегиню свого
роду, розумну й гарну жінку
та надійного друга й бажає
на довгі роки зберегти невичерпний творчий потенціал і
молодість душі, а також успіхів
у справі виховання юних козачат, майбутніх патріотів нашої
країни.
Завершуючи цю невеличку оповідь-замальовку
про справжнього козакареєстровця із Прикарпаття
Миколу Пашинського,
хочеться побажати йому довгого віку і ще багато зробити
корисного для людей. Адже
його покликання – робити
людям добро!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото автора

№ 7-12 (265-270) квітень-червень 2016 р.

Слід відзначатися доблестю,
а не походженням
Клавдіан

11

Херсонщина – козацький край У ДУХОВНІЙ ЄДНОСТІ –
ЗАПОРУКА ПЕРЕМОГИ
В осередках УРК

У середині травня, у селі Республіканець Бериславського району відбулися урочисті заходи з нагоди 307-ої річниці заснування
Кам’янської Січі та вшанування пам’яті кошового отамана Костя
Гордієнка. На свято прибули реєстрові козаки з Херсона та багатьох районів області, представники обласної та районної влади,
громадськості, учнівська молодь.

Реєстровці Херсонського ОКТ УРК на Кам’янській Січі

Відкриваючи захід, Голова
Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв
сказав: «Наша Херсонщина
– це козацький край. Край
сміливих, працьовитих і сильних людей, який і донині
пронизаний могутньою козацькою енергетикою», і додав, що
Кам’янська Січ – це наша святиня, до якої будуть приходити
майбутні покоління.
Крім того, Голова обласної
державної адміністрації
підкреслив, що є домовленості

з представниками бізнесу
Херсонщини про реконструкцію
Кам’янської Січі.
«Ми відновимо історичну
справедливість і Кам’янська
Січ посяде гідне місце в історії
українського козацтва», –
зазначив Андрій Гордєєв і
побажав усім наснаги, козацького завзяття й мирного неба.
Біля пам’ятника козакам
Кам’янської Січі та могил
кошових отаманів Костя
Гордієнка і Василя Єрофеєва,
священики провели молебень

Незважаючи на складну
обстановку та продовження
бойових дій на Сході України,
маріупольці у своєму прифронтовому місті поступово
налагоджують звичне цивільне
життя. І цьому мирному
процесові сприяють козаки
й б е р е г и н і Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва. Так,
нещодавно, за сприяння
Кінологічного козацького полку
Українського Реєстрового
Козацтва, який очолює полковник УРК Ірина Красюк, у
Парку імені Гурова пройшла
перша сертифікатна виставка
собак усіх порід рангу САС,
яку проводило Маріупольське
міське відділення Асоціації кінологів України.
Виставка собак це великий зоотехнічний захід. Її
головна мета – визначення
найкрасивіших і правильно
складених тварин у кожній
породі. Суддя в ринзі повинен
описати собаку, відзначити
її основні переваги й недоліки та виставити їй оцінку.
Наявність племінної оцінки,
отриманої від ліцензованого
судді на виставці, що має офіційний статус, – це перепустка
собаки в племінне розведення.
Іншими словами, тільки
успішно пройшовши конкурсний відбір на виставці, ви
можете надалі розраховувати
на отримання від вашої собаки
цуценят із відповідними документами. Це обов’язкова (хоча
далеко не єдина) умова для
племінного розведення собак.
Подібні заходи для власників

чотириногих – це також хороша
можливість поспілкуватися з
колегами-однодумцями.
На виставці демонстрували
свої здібності собаки різних, в
тому числі й досить рідкісних,
порід. Тут були представлені:
німецька вівчарка, німецька
вівчарка довгошерста, східноєвропейська вівчарка,

за загиблими козаками, а
присутні поклали вінки і
квіти до козацьких могил.
Після цього на Січовому
майдані відбулося шикування козаків, церемонія
виносу козацьких прапорів та
підняття Державного Прапора
України. Свято продовжилося концертом художніх
колективів Херсонщини. У
козацькому святі активну
участь взяли реєстрові козаки
Херсонщини на чолі з Главою
Адміністрації Гетьмана УРК у
Південному регіоні України,
Генералом Козацтва Євгенієм
Капленком.
Історична довідка
Кам’янська Січ на території
нинішньої Херсонщини
існувала протягом 17091711 та 1728-1734 років. На
сьогоднішній день вона
вважається єдиною Січчю
запорізьких козаків, де збереглися основні її складові
частини, зокрема, рештки
козацьких куренів, Січового
майдану, виробничих майстерень, козацьке кладовище. За
часи існування Кам’янської
Січі тут було 40 куренів і
проживало близько 2 тисяч
козаків.
Володимир РЕНГАЧ,
полковник УРК
Херсонська область

ВИСТАВКА ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗІВ

приз виставки – цуценя
породи РІЗЕНШНАУЦЕР –
був розіграний у лотерею.
Його щасливою власницею
стала Ксенія Дев’ятих.
Організатори кінологічного
заходу висловили подяку
козакам Окремої козацьк о ї д и в і з і ї Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва

Нещодавно у парку Воля міста Хоросткова на Тернопільщині
відбувся відкритий обласний турнір з козацького багатоборства
«У козацтві сила». Турнір пройшов під гаслом: «Сила українців,
їх духовна єдність– запорука нашої перемоги».
Відкриттю змагань переду- і отаман Тернопільського
вала спільна молитва за усіх м і с ь к о г о к о з а ц ь к о г о
воїнів, які захищають Україну т о в а р и с т в а У Р К О л е к с і й
Левенець.
в зоні проведення АТО.

Учасники та організатори турніру (в центрі – отаман реєстровців
Тернопільської області Вячеслав Кізілов) з козацькими прапорами

У програмі турніру
потрібно було виконати
досить складні завдання:
підняти колоду вагою 65 кг
двома руками, гантелі вагою
50 кг однією рукою (результати рахували по кількості
піднімань за 1,5 хвилини),
перенести «валізи» вагою по
75 кг кожна, тягнути канатом вантажний автомобіль,

На турнір організатором,
отаманом Хоростківського
козацького товариства УРК
Василем Шевчуком, було
запрошено сім команд по двоє
учасників з навколишніх сіл
і міст, а також дві команди
козаків 44-ої артилерійської
бригади ЗСУ. Переможцями
стали козаки з команди
«Байконур» міста Хоросткова.

Переможці та призери змагань під час церемонії нагородження

Реєстрові козаки Маріуполя – організатори виставки службових собак

середньоазіатська вівчарка,
сибірський хаскі, аляскінський баламут, кане корсо,
бордоський дог, чи хуа хуа,
йоркширський тер’єр, російський спанієль, лабрадор,
тибетський мастиф, американський стафордширский тер’єр,
джек рассел тер’єр, пекінес,
російський чорний тер’єр.
Переможцем виставки і
володарем титулу «BEST»
стала німецька вівчарка
Karim von Simpor, власник
Ковинецький Н.П. А головний

ім. Петра Сагайдачного за
здійснення охорони правопорядку на території парку,
отаману Маріупольського
міського козацького товариства УРК, Генералу Козацтва
Володимиру Книшенку за
надану допомогу у проведенні заходу, головному судді
виставки Валерію Креневу.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора

підняти на стійці каміння по
черзі вагою 55, 65, 75 та 100
кг, перекинути колеса вагою
240 кг. Суддівство змагань
українських козаків-лицарів
організував Тернопільський
обласний центр фізичного
здоров’я населення «Спорт
для всіх», який очолює
Володимир Ванджура.
Благословити захід та підтримати військових 44-ої
артилерійської бригади,
які вже побували у зоні
п р о в е д е н н я А ТО , п р и ї х а л и Го л о в н и й о т а м а н
Те р н о п і л ь с ь к о г о о б л а с ного козацького товариства
Українського Реєстрового
Козацтва, старший капелан
Те р н о п і л ь с ь к о ї о б л а с т і ,
протоієрей Вячеслав Кізілов

Приємно, що після змагань
ніхто не хотів розходитися:
дорослі спілкувалися, а дітки
змагалися у перетягуванні
канату. Не було переможених, тому що всі відчували
себе переможцями від перебування в козацькій родині.
Організатори турніру –
реєстровці Тернопільщини
щиро вдячні небайдужій людині Михайлові
Ратушнякові за вагому
допомогу в проведенні
змагань, а також Леоніду
Бицюрі, який постійно підтримує реєстровців у їхніх
ініціативах.
Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Тернопільська область

Забудеш рідний край –
твоє всохне коріння.
Я. Тичина
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Найвища нагорода –

П’ятниця двадцятого червня надовго закарбується в пам’яті мешканців Лисянки, що на
Черкащині. Того дня реєстрові козаки Черкаського обласного козацького товариства УРК,
до якого входить Лисянський козацький полк УРК, влаштували для своїх земляків свято
духовності й безмежного патріотизму. «Не питай, що зробила для тебе Україна! Розкажи,
що ти для неї зробив!», – ці слова любить повторювати громадський діяч, краєзнавець,
наказний отаман Черкаського обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Олександр Гаврилюк, який вже вкотре не на словах, а на ділі продемонстрував високий рівень
патріотизму та відданість ідеї козацтва. Саме він став ініціатором, автором ідеї та головним
натхненником встановлення в його рідній Лисянці пам’ятника осадчому цього козацького
полкового містечка Михайлу Хмельницькому – батьку гетьмана Богдана Хмельницького.
«Якщо з Михайла розпочалася слава козацької Лисянки, то з його сина Богдана розпочалася
славна історія України», – говорить козацький отаман Олександр Гаврилюк.

Традиційний хліб-сіль Гетьману УРК Анатолію Шевченку
від гостинних мешканців Лисянки

Га р н о г о п о г о ж о г о д н я ,
з р а н к у, б і л я Л и с я н с ь к о ї
райдержадміністрації
було велелюдно. До козаків Лисянського полку
УРК на відкриття пам’ятника Михайлу Хмелю
завітала численна делегація козаків-побратимів із
Івано-Франківщини на
чолі з Головним отаманом,
Героєм Козацтва Михайлом
Смачилом, поз’їжджалися
козаки й берегині Черкаського
обласного козацького товариства УРК з усіх куточків

нальних одностроях піднесли
очільнику реєстровців України
традиційний хліб-сіль.
Високоповажне козацьке
товариство запросив до себе
голова Лисянської райдержадміністрації Володимир
Павличук. У його робочому
кабінеті відбулася цікава
відверта розмова про об’єднання зусиль місцевої влади
та громадських організацій,
зокрема реєстрових козаків
Лисянщини, заради покращення життя лисян в усіх його
сферах.

Скульптор, полковник УРК Віктор Крючков презентує ескіз майбутнього пам’ятника Богдану Хмельницькому

області, Києва, Борисполя,
Медвина.
Го л о в а А д м і н і с т р а ц і ї
Гетьмана УРК у Центральному
р е г і о н і Ук р а ї н и , о т а м а н
Черкаського обласного козацького товариства УРК Борис
Марченко доповів Гетьману
УРК Анатолію Шевченку про
готовність козаків і берегинь
до проведення заходу, а чарівні
лисянські дівчата в націо-

Відбулася невелика козацька
рада, на якій Анатолій
Шевченко представив товариству начальника Генерального
штабу УРК Сергія Польовика.
Представник козацької
делегації із Прикарпаття,
Генеральний суддя УРК Василь
Гринів вручив начальнику
Генерального штабу УРК ікону
Божої Матері, а Головний
отаман Івано-Франківського

обласного козацького товариства УРК Михайло Смачило
подарував очільнику райдержадміністрації Володимиру
Павличуку символ України
– тризуб.
На раді виступили Гетьман
УРК Анатолій Шевченко та
начальник Генерального штабу
УРК Сергій Польовик. Сергій
Володимирович розповів
про завдання та виклики, які
стоять перед особовим складом Українського Реєстрового
Козацтва як громадської організації в умовах війни та економічної кризи в країні. Гетьман
УРК закликав пожвавити
роботу в козацьких осередках у напрямках волонтерства та підвищення духовної
складової виховання молоді,
залучення до виховної роботи
високоморальних та авторитетних людей. Зокрема,
Анатолій Іванович поставив
завдання перед отаманами
козацьких товариств регулярно проводити семінари на
духовну тематику. Очільники
УРК дали високу оцінку діяльності Черкаського обласного
козацького товариства УРК
та його структурного підрозділу – Лисянського козацького полку УРК. Звертаючись
до керівництва Лисянського
району та присутнього на раді
селищного голови Олександра
Короленка, вони висловили
надію на подальшу взаємовигідну співпрацю реєстрових козаків Лисянщини
з органами влади. Одним із
пріоритетів такої роботи є
відновлення історичної справедливості та правдивої історії краю, який пов’язаний із
життям та діяльністю велетів
українського духу – Богдана
Хмельницького й Тараса
Шевченка.
У планах реєстровців
Черкащини ще багато творчих ідей стосовно козацької
Лисянки. Зокрема, заступник отамана Черкаського
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Віктор Крючков презентував
ескіз пам’ятника Богданові
Х м е л ь н и ц ь к о м у, я к и й
реєстровці планують встановити в Лисянці. Відбулися
дебати з приводу виготовлення пам’ятника та місця
його встановлення. Варто
сказати, що цей амбітний
проект козаки й берегині
Черкащини планують реалізувати власним коштом.

Отаман Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК Михайло Смачило вручає тризуб голові Лисянської
райдержадміністрації Володимиру Павличуку

Після ради козацьке товариство вирушило на центральний майдан Лисянки, де,
для відкриття пам’ятника
Михайлу Хмелю, вже зібралася громада містечка, району,
численні гості. Присутніх на
заході від імені багатотисячного товариства Українського
Реєстрового Козацтва привітали Гетьман УРК Анатолій
Шевченко і начальник

Генерального штабу УРК
Сергій Польовик. За вагомий
внесок у розвиток козацького
руху на Черкащині та активну
громадянську позицію велику
групу козаків Лисянського
полку ЧОКТ УРК вони нагородили козацькими грамотами
та відзнаками.
Наказом Гетьмана УРК
за патріотизм, самовіддане
служіння українському народу,

Олександр Гаврилюк (ліворуч) і Богдан Гладкий відкрили пам’ятник
Михайлу Хмельницькому в Лисянці

Не піддавайся нещастю, але йди йому
назустріч з подвійною мужністю
Вергілій
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народу рідного свобода
Виступ берегині УРК, Заслуженої артистки України Іванни Котяш

участь у подіях на Майдані
під час Революції гідності,
проявлений героїзм під час
захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України в зоні АТО
у складі батальйону «Донбас»,
заступник командира
взводу розвідки батальйону
«Донбас», старший прапорщик НГУ, отаман Київської
сотні Іллінецького козацького осередку Вінницького
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Олексій Іванов був нагороджений найвищою відзнакою
козацтва☻– орденом «Герой
Козацтва». Орден герою
вручив особисто Гетьман УРК
Анатолій Шевченко.
Козацькою відзнакою – 
орденом «Семен Височан»
були нагороджені: генерали
козацтва Михайло Смачило,
Борис Марченко, Олександр
Гаврилюк, полковник УРК
Богдан Гладкий, а також 
козаки Михайло Меланченко,
козацький капелан, отець
Микола (Бондарчук),
Віктор Мальований, Іван
Хаян. Кавалером ордена
«Срібний козацький хрест»
II ступеня став селищний
голова Лисянки Олександр
Короленко, якому того дня
виповнилося 55 років.
А потім до слова запросили
автора проекту Олександра
Гаврилюка та автора монумента Богдана Гладкого. Вони
коротко розповіли про ідею
спорудження пам’ятника та
під козацький марш і схвальні
вигуки козацького товариства
урочисто відкрили пам’ятник, розрізавши символічну
стрічку. Перед очима присутніх, у затишному зеленому
сквері, постало погруддя
великого сина українського
народу, осадчого Лисянки,
славного батька свого славного сина Богдана – Михайла
Хмельницького.
Священики: отці Роман
(Косів), Миколай (Бондарчук),
Володимир (Сеньківський),
Ярослав (Лемеха) і Михаїл
(Бубнів), провели обряд
освячення пам’ятника, а
потім до постаменту лягли
вінки та квіти від вдячних
земляків-нащадків.

Від багатотисячного
козацького товариства УРК
величний вінок із золотого колосся поклали Герой
Козацтва, заступник Голови

А сама скульптура виготовлена на кошти О.М.
Коротун, А.Г. Майданевича,
В.О. Войцехівської, О.М.
Гаврилюка, О.Ю. Коновала,
В.І. Мартишка, М.В. Смачила,
В.П. Кармана, В.М. Суліми та
інших добродійників. Доставка
та монтаж скульптури з ІваноФранківська були здійснені
приватним підприємцем
Пархомчуком», – розповів
отаман Черкаського обласного козацького товариства
УРК, Генерал Козацтва Борис
Марченко.
Гарним доповненням до
патріотичного свята став
обряд посвяти в козаки та
б е р е г и н і Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва,
який провели Гетьман УРК
Анатолій Шевченко та отаман
ЧОКТ УРК Борис Марченко.

Почесна козацька варта біля пам’ятника осадчому Лисянки

Адміністрації Гетьмана УРК у
Центральному регіоні України,
Генерал Козацтва Василь
Вовченко та Заслужений діяч
мистецтв України, поетеса,
берегиня УРК Зоя Ружин.
У почесному караулі біля
пам’ятника, в старовинних козацьких одностроях
із шаблями, прапорами та
справжньою козацькою гарматою, стояли вільні козаки
з села Козацьке, що на
Звенигородщині, очолювані
отаманом Олегом Голубом. З
ними в реєстровців Черкащини
давня дружба і багато спільних
корисних справ.
«Варто відзначити, що
авторами пам’ятника осадчому козацького міста-фортеці Лисянки Михайлу
Хмельницькому є Олександр
Гаврилюк, Богдан Гладкий
і доктор історичних наук
Володимир Щербатюк,
оскільки постамент і меморіальна табличка з написом
«Встановлено на честь громадянина Лисянки Михайла
Хмельницького – батька
видатного Гетьмана України
Богдана Хмельницького» виготовлена на кошти Лисянської
районної організації «Витоки»
Національної спілки краєзнавців України, яку очолює
професор В. Щербатюк,
який, до речі, також уродженець Лисянського району.

Лави Лисянського козацького полку УРК поповнили
достойні люди, молоді патріоти України і маленькі дітки,
які прийшли на свято у святкових національних одностроях.

Потім на головному
Лисянському майдані відбувся
чудовий концерт за участю
професійних майстрів сцени
та самодіяльних творчих
колективів, що входять до
складу Лисянського полку
Черкаського обласного
козацького товариства УРК.
Як завжди, приємно було чути
могутній голос бандуриста,
Народного артиста України
Тараса Силенка. Сказали
своє вагоме поетичне слово
берегині-поетеси Зоя Ружин
і Валентина Войцехівська,
феєричними були виступи
співаків – Заслуженої
артистки України, учасниці
популярного дуету «Music
Bomb», старшого лейтенанта
НГУ, берегині Медвинської
сотні Лисянського полку
ЧОКТ УРК Іванни Котяш,
козака Бориспільської сотні
Лисянського полку ЧОКТ
УРК Валерія Мартишка, Ганни
Солоничної. Сподобалися
глядачам виступи гурту
«Гайдамаки» Шполянської
сотні Лисянського полку
ЧОКТ УРК на чолі з отаманом
В. Вовком, жіночих вокальних ансамблів «Любисток»
Лучанської сотні та «Світанок»
Медвинської сотні УРК.
Малу батьківщину Тараса
Шевченка гідно представила
юна Аліна Мамай, дочка
отамана Моринської сотні
Лисянського полку ЧОКТ
УРК Олега Мамая.
Реєстрові козаки Черкащини
подарували своїм землякам
не лише гарне патріотичне,
наповнене гордістю за наших
славних предків і сьогоднішніх
лицарів України, які захищають цілісність і суверенітет
нашої країни в зоні прове-

нам простіше буде будувати
світле майбутнє для своїх дітей
та онуків, для прийдешніх
поколінь.
То г о д н я у г о л о в н о г о
натхненника й організатора дійства – громадського
діяча, краєзнавця, наказного отамана Черкаського
обласного козацького товариства УРК, Генерала Козацтва
Олександра Гаврилюка був
день народження. «Для козака
найвища нагорода – народу
рідного свобода, – говорить іменинник. – І особливо
сьогодні, коли російсько-сепаратистські найманці хочуть
відібрати у нас свободу, яку
наші предки, в тому числі
й Михайло Хмельницький,
виборювали не одне сторіччя,
ми маємо вистояти й вийти
з цієї ситуації ще більш
сильними та зґуртованими,
загартованими й упевненими
в своїй правоті. А нам Бог
допомагає, бо ми на своїй,
Богом даній землі, – говорить
Олександр Гаврилюк.
Тож на власному прикладі,
на прикладі козаків-побратимів Черкаського та ІваноФранківського обласних
козацьких товариств УРК,
зокрема Лисянського козацького полку УРК, хочу продемонструвати, як у складний
для всієї країни час проявляти
високу духовність, патріотизм
і жертовність, щоб наблизити
день перемоги над ворогом
і подібними благодійними
акціями піднімати бойовий
дух українців. Це далеко не
останній козацький подарунок
рідній Лисянці від реєстрових
козаків, тож у моїх земляків
попереду ще багато приємних
сюрпризів».

Генеральна старшина УРК, старшина Черкаського обласного козацького товариства УРК
та Лисянського полку УРК із очільниками району біля Лисянської райдержадміністрації

Новобранців радо привітали
досвідчені реєстровці, а
священики благословили їх
на добрі, благі справи, окропивши свяченою водою.

дення АТО, свято, а й проведеним заходом запалили в душах
песимістів вогник надії й упевненості в тому, що, знаючи
правдиву історію свого краю,

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
смт Лисянка – Київ
Фото автора
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Багато людей відчуває потребу в
духовному і вважає, що, задовольнивши її, вони стануть щасливими. Але
що таке духовність?
Згідно з Тлумачним словником
української мови, духовність – це те, що
стосується внутрішнього, морального
світу людини. Крім того, духовність
часто пов’язують з релігійністю і вірою
в Бога. Але чи кожну людину, для якої
важливі духовні чи релігійні цінності,
можна назвати духовною?

ДУХОВНІСТЬ – ЦЕ ЗБРОЯ
Багато є думок з приводу того, чи
потрібно саме тепер, в умовах війни,
проводити бесіди, лекції на тему
духовності. Дехто вважає, що зараз не
час для моралі, краще зусилля спрямовувати на організацію та проведення
військових вишколів тощо.
«У козацтва завжди було дві серйозні
зброї – власне, зброя, якою захищали свою землю від ворогів і висока

Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ,
але душу свою занапастить?
Євангеліє від Матвія
нями різного віку, показали, що така
просвітницька робота необхідна,
адже сьогодні духовність має стати
одним із інтегруючих, об’єднуючих
елементів суспільства. Упевнений,
чим духовнішим буде суспільство, тим
легше йому боротися за свою свободу,
протистояти ворогу, досягати високого
рівня економічного розвитку тощо.
Врешті, духовність – це є свобода, бо
духовна людина не може бути рабом,
вона – вільна.

ДУХОВНІСТЬ – ОСНОВА БУТТЯ НАЦІЇ
Духовність

Багато хто впевнений, що відповіді на
це запитання просто не існує. На їхню
думку, духовна людина не обов’язково
повинна належати до якоїсь релігії, для
неї найголовніше – мати віру. Дехто
переконаний, що духовність – це
внутрішній світ та розуміння сенсу
життя, і що вона зовсім не пов’язана
з вірою в Бога, вважаючи, що духовна
людина повинна, передусім, збагачувати свій внутрішній світ.
На думку відомого українського
філософа С. Кримського, духовність –
це принцип самовдосконалення
людини, це «вихід до вищих ціннісних
орієнтацій конституювання особистості
та її менталітету». Духовність
формується з дитинства, з моменту
першого дотику материнських рук до
немовляти, з перших слів, звернених
до немовляти, з першою материнською посмішкою. «Виховання дітей є
саме пробудженням їх неусвідомленої
чуттєвості до національного духовного досвіду, укріплення в ньому їх
серця, їх волі, їх уявлення та їх творчих
задумів», – вважав І. Ільїн.

духовність, що базувалася на законі
Божому (бо практично всі козаки
були християнами), а отже, на загальнолюдських цінностях, – розповідає
Гетьман УРК, доктор богослов’я
Анатолій Шевченко. – Тому вважаю,
що просвітницьку роботу серед
українців вкрай необхідно і корисно
проводити в будь-який час: і в мирний,
і, тим паче, в умовах військової агресії.
«Духовність і патріотизм» – гасло
Українського Реєстрового Козацтва.
Реєстрові козаки взяли на себе нелегку
місію нести в народ духовність. І
вже цього року ми в усіх обласних,
міських, районних козацьких товариствах УРК запроваджуємо семінари
на тему духовності, які мають стати
регулярними.
Особисто мною вже проведено три
таких семінари з отаманами козацьких товариств УРК в Харківській
і Херсонській областях та в місті
Маріуполі, яке нині є знаковим,
східним форпостом України у війні
проти російсько-сепаратистських
бандформувань. Я часто проводжу

Тож,сподіваюся, що започатковані
духовні семінари стануть тими
базовими майданчиками, з яких
розпочнеться справжнє відродження
духовності народу, яка сприятиме
скорішому формуванню сильної
високодуховної європейської нації.
А козаки і берегині Українського
Реєстрового Козацтва, серед яких
є багато просвітян, зроблять свій
вагомий внесок у цю, без сумніву, богоугодну справу».

НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ
«Зрозуміло, що поставлена задача
не вирішується миттєво, а потребує
повсякденної віддачі сил та енергії
реєстровиків, – вважає отаман
Харківського обласного козацького товариства УРК Олександр
Федоряка. – І не кожна людина,
навіть підготовлений лектор, може
розтлумачити ідею духовності, охопити
багатовекторність проблематики. На
думку отаманів Харківського обласного козацького товариства УРК, які
були присутні на семінарі, Анатолію

Гетьман УРК, доктор богослов’я
Анатолій Шевченко

Маріупольського міського козацького товариства УРК Володимир
Книшенко. – Навіть на мене, а я
вже неодноразово був присутнім на
семінарах, які проводив Гетьман УРК,
виступ справив приємне враження.
Для молодих козаків і маленьких козачат подібні зустрічі-лекції стануть тим
надійним дороговказом, який поведе
їх по життю, допоможе втриматися
від спокус, заздрощів, відвернути від
небезпек на життєвих крутогорах.
Подібні заходи потрібно проводити, особливо у прифронтових зонах
Донбасу, зокрема в Маріуполі. У
духовності є патріотична складова, і
виховання молоді на цих двох, не лише
філософських, а, скоріше, загальнолюдських цінностях, сприятиме
формуванню справжніх патріотів –
хоробрих і чесних захисників Вітчизни.
До речі, в Маріупольському міському
товаристві УРК вже є досвід такої роботи.
Наша берегиня Катерина КарабенФортун проводила заняття серед дітей
шкільного віку та серед козаків різних
козацьких полків Приазовського округу
УРК. Свого часу, такі заняття проводилися один раз на місяць і завжди мали
позитивний резонанс. Зокрема, ідею
та пропоновану на заняттях тематику
духовності всіляко підтримували фахівці
освітніх округів міста на Азові. Тож, ми
на правильному шляху».

ЗІ СЛОВОМ БОЖИМ –
НА ПЕРЕДОВУ

Гетьман УРК Анатолій Шевченко з козаками і берегинями УРК після проведеного семінару з питань духовності в Маріуполі
біля пам`ятника Кобзареві

А як розвинути справжню духовність?
Кожна релігія духовність тлумачить
по-своєму. Тому скільки релігій,
стільки й шляхів до духовності.
Справді, серед людей панують різні
погляди на духовність. Написано
тисячі книжок про те, як розвинути
духовність, але ті, хто їх читає, і далі
відчувають порожнечу та замішання.
Все ж існує одна книга, яка пояснює,
що таке справжня духовність. Ця
книга – Біблія, а її автор – Бог.

подібні семінари, читаю лекції у різних
аудиторіях і помічаю, як по-різному
сприймають поняття «бути духовним». Більшість людей, звичайно, не
можуть дати відповідь на питання: що
таке духовність? І знань не вистачає, і
словарного запасу бракує, однак, усі на
інтуїтивному рівні правильно розуміють
ті аспекти, які я хочу їм донести.
Зустрічі та діалоги з численн и м и с л у х а ч а м и , в о с н о в н о м у,
реєстровими козаками та береги-

Шевченку вдалося розкрити зміст
теми, донести до них суть задуму. На
простих життєвих прикладах він розтлумачив складні для непідготовленої
людини поняття. Окрім викладацької
майстерності професора, цьому сприяла і його професійна теологічна
підготовка та великий життєвий досвід.
Такі семінари цікаві, пізнавальні й,
однозначно, потрібні».
«Семінар був надзвичайно
повчальним, розповідає отаман

Ідея відродження духовності не нова,
але для втілення в життя вона потребує
щоденної, копіткої, жертовної праці.
Як приклад практичного втілення
ідеї, є діяльність капеланської служби
Тернопольської єпархії УПЦ КП. За
словами отамана Тернопільського
обласного козацького товариства УРК
Вячеслава Кізілова, наразі в капеланську службу входить 31 священик,
двадцять із них побували в зоні проведення АТО, інші – організовували
та відправляли волонтерську допомогу нашим воїнам – захисникам
Вітчизни – на Схід. Серед реєстровців,
які щоденно виконують духовний
подвиг – священики-капелани отці
Миколай (Бондарчук) і Володимир
(Сеньківський) із Черкащини,
отці Олекса і Михайло (Бубнів) з
Івано-Франківщини та багато інших
козацьких капеланів, які, облачившись
в ризи, інколи навіть і в бронежилети,
виконують свою священицьку місію у
військових частинах у зоні АТО, а то й
з автоматами на передовій. Така нині
пора…А слово Боже, слово духовне
нести потрібно, бо спраглі чекають…
«Щасливі ті, що усвідомлюють свою
потребу в духовному», – сказав Ісус у
своїй знаменитій Нагірній проповіді.
І ви, мабуть, погодитесь із цими
словами.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»

Через моря, пустелі та міражі
Іде вона – достойна й мудра мужність
Ю. Яновський
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З КОЗАЦЬКИМ ПРАПОРОМ –
НАВКОЛО СВІТУ
Козацькі акції

Продовжується багаторічна акція «Козацький прапор навколо світу», яку ще 2010 року
започаткували та успішно проводять реєстрові козаки Лисянського козацького полку
Черкаського обласного козацького товариства УРК. 2016 року акція присвячена всім
патріотам, хто боронить незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в зоні
проведення АТО, зокрема, бійцям 14-го ОМПБ «Черкаси», в лавах якого є козаки Лисянського
козацького полку ЧОКТ УРК, та всім іншим козацьким побратимам, які стали волонтерами.

Прапор 14-го ОМПБ «Черкаси» - на шостому континенті

В останній день березня
2 0 1 6 р о к у з Ук р а ї н и
до Антарктиди, спочатку літаком з Борисполя, через Італію
та Аргентину, а потім морським
судном до Антарктиди на станцію Академік Вернадський,
відправилася ХХІ Українська
антарктична експедиція (УАЕ)
на чолі з М. П. Старінцем.
У складі експедиції, разом з
іще одинадцятьма колегами,
перебував реєстровий козак
Олександр Полудень. Для
наукового співробітника —
метеоролога Центральної
геофізичної обсерваторії,
Олександра Володимировича
Полудня, який є родом із
Лисянки — це вже третя

антарктична експедиція. Крім
козацького та національного
прапорів наш козак привіз
на шостий континент частку
нашої Батьківщини, землю
в двох мішечках кольорів національного прапору з написами
«Лисянка» та «Моринці».
По дорозі до станції учасники експедиції один день
провели в аргентинському
місті Ушуайя, присвятивши
його підготовці до морського
переходу та екскурсіям містом
із козацьким прапором.
А вже третього квітня
експедиція прибула на станцію «Академік Вернадський»
для продовження наукових досліджень на шостому

континенті, що є головним
призначенням української
антарктичної станції, розташованої на острові Галіндез
(архіпелаг Аргентинські
острови, координати — 65°15’
пд. ш., і 64°15’ зх. д.).
У колі наукових інтересів
України в Антарктиді знаходиться низка різноманітних
місць, що користуються підвищеною популярністю серед
туристів, а саме: прибережні
ділянки з розмаїттям живої
природи (острів Пітерман);
місця виняткової самобутності та естетичної цінності
(протока Лемайєр); місця
історичного значення і
пам’ятки ери героїчних досліджень Антарктики («Хатина

Прапор Українського Реєстрового Козацтва – в Антарктиді

Варто зазначити, що
на покажчику відстані
до міст світу та України
з’явилася нова табличка із
портретом нашого видатного земляка — гетьмана
України Б. Хмельницького,
гербом міста та написом:
«Лисянка 14955 км».

Берегиня УРК Валентина Войцехівська з юним українцем із США Іванком
Козаком розгорнули козацький прапор біля Ніагарського водоспаду

Прапор Лисянського козацького полку ЧОКТ УРК
на тлі статуї Свободи в Нью-Йорку

Ворді», Аргентинські
острови, острів Пітерман).
Ук р а ї н с ь к а а н т а р к т и ч н а
станція, крім суто наукової,
виконує ще й представницькі
функції. Завдяки вигідному
географічному положенню
в районі активних міжнародних антарктичних морських
круїзів, цей науковий
об’єкт є надзвичайно популярним серед туристів. Із
грудня по березень (під час
літнього сезону) архіпелаг
Аргентинські острови, де
знаходиться українська станція, з короткостроковими
візитами відвідують десятки
туристичних суден та яхт — від
2000 до 5000 відвідувачів щосезону. Саме там, на українській
антарктичній станції, замайоріли прапор Лисянського
козацького полку та прапор
1 4 - г о ОМ П Б « Ч е р к а с и » ,
привертаючи увагу не тільки
до нашої славетної історії, а й
до героїчного сьогодення…

В Ук р а ї н у к о з а ц ь к и й
прапор Лисянського полку
УРК та бойовий прапор 14-го
ОМПБ «Черкаси» повернулися 18 квітня. Їх привіз
учасник ХХ експедиції, океанолог О. С. Зулас, який і
передав їх безпосередньо
козакам.
Із п’ятого по десяте квітня
делегація Асоціації суддів
України, в складі якої був
суддя Київського адміністративного господарського
с у д у, н а к а з н и й о т а м а н
Черкаського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Олександр
Га в р и л ю к , п е р е б у в а л а
в с т о л и ц і А з е р б а й д ж а н у,
в «місті вітрів» Баку. Разом
із ним, традиційно, був і
прапор Лисянського козацького полку.
Отже, козацький прапор
Лисянського полку УРК
вже побував у п’ятдесяти
країнах світу та на шостому

континенті, а саме
Південно-Африканській
республіці, Ефіопії, Єгипті,
Ту р е ч ч и н і , О б ’ є д н а н и х
Арабських Еміратах, Росії,
Угорщині, Австрії, Польщі,
Словенії, Німеччині, Румунії,
Франції, Італії, Хорватії,
Чорногорії, Великобританії,
Мальті, Монако, Ватикані,
С а н - М а р и н о , Гр е ц і ї ,
Нідерландах, Мексиці,
Норвегії, Литві, Сербії,
К и т а ї , Та ї л а н д і , Л а о с і ,
Португалії, Швейцарії,
Молдові, В’єтнамі,
Камбоджі, Ізраїлі, Йорданії,
Палестині, Мавританії,
Сінгапурі, Малайзії, Грузії,
США, Філіппінах, Кувейті,
Ірані, Індії, Аргентині,
Азербайджані, на острові
Тайвань.
Де б не бували козаки
та берегині, прапор
Лисянського козацького
полку ЧОКТ УРК викликав
великий інтерес як у туристів, так і місцевих жителів.
Більше того, іноземці,
зустрівшись із козаками — послами народної
дипломатії, робили для себе
висновок, що серед європейських народів є достойна
козацька нація, джерелом
сили якої є духовність і
патріотизм, як основа буття
нації й величі нашої країни.
А слово «козак» у цих людей
асоціюється з честю, порядністю та відвагою.
У глибині душі кожного
українця живе козак: воїн,
який нічого не боїться й
за рідну землю, без роздумів,
віддасть своє життя. Тож
нехай відродження козацького духу стане не лише
символом зв’язку поколінь,
а й реально сприяє захисту та
розвитку України як сучасної
європейської держави.
Олесь МИКОЛЕНКО,
власний кореспондент «УК»
смт Лисянка
Черкаська область

№ 7-12 (265-270) квітень-червень 2016 р.

16

У Медвині нашім – сади пишнокроні, у полі пшениця шумить золота,
То дай, Боже, людям щасливої долі, продовжи надовго їхні літа
К. Козаченко (Салата)

РАДІЛИ МЕДВИНСЬКІ САДИ
Витоки

Кілька тисяч жителів села Медвин, що в Богуславському районі на Київщині,
та їхні гості, які прийшли на святкування у це славетне українське село, стали,
без перебільшення, свідками історичної події в новітній Україні, а отже й
частинкою її історії. Такого велелюддя старий козацький Медвин не бачив вже
багато десятків років. І приємно, що до цього знаменного дійства, про яке піде
мова, чи не в першу чергу, причетні реєстрові козаки Черкащини та Київщини.
Тож, реєстрові козаки повертаУ селі діє Медвинська козацька
сотня Лисянського полку Черкаського ють українцям правдиву пам’ять про
обласного козацького товариства часи, коли Медвин і його мешканці
УРК, яку очолює сотник, капітан УРК відігравали значну роль в громадськоПетро Хоха, який наразі є заступни- політичному житті Подніпровської
ком сільського голови Медвина. Варто України.
відзначити, що завдяки реєстровцям у
ДОВІДКА
Медвині щороку проводяться цікаві
патріотичні заходи із залученням
Магдебурське право – один з різноавторитетних патріотичних укра- видів прав міських громад, які із Західної
їнців. Саме їхніми зусиллями, та, у Європи поширювалися на українські Василь Василенко, Анатолій Молотай, Гнат Сергієнко, Анатолій Шевченко та Олександр
першу чергу, завдяки наполегливій землі, починаючи з XIV ст. Його назва Мороз (зліва-праворуч) під час вручення Гетьманом УРК козацьких нагород
роботі краєзнавця, наказного отамана походить від назви міста Магдебург у
Від імені ВГО «УРК» пан Гетьман
Магдебурзьке право регулювало діяльЧеркаського обласного козаць- Саксонії, яке у 1188 р. отримало від влас- ність органів влади та управління міста, привітав фундатора, художнього
кого товариства УРК Олександра ника - архієпископа Віхмана - право на цехових корпорацій, норми цивільного керівника та головного диригента
Га в р и л ю к а , я к и й п і д п р а п о р о м самоврядування, яке 1294 р. підтвердив і кримінального права, судоустрій та Національного президентського оркеЛисянського полку УРК організував саксонський курфюрст (князь) Альберт. провадження справ у судах. Головним стру України, Народного артиста
місцевих патріотів, було встановлено Грамоти разом зі збірником норм звича- органом влади визначався магістрат, України, полковника запасу ЗСУ,
ряд пам’ятних знаків, повернено із євого права Саксонії Ейхе фон Ренкова який складався з ради (розпорядчого професора Анатолія Молотая з
історичного забуття видатних земля- «Speculum Sacsonum» «Саксонське органу) і лави (судового органу).
25-річчям заснування Національного
ків. Дякуючи реєстровим козакам, зерцало» та міського муніципального
Серед почесних гостей на святі президентського оркестру України
про сьогоднішній Медвин гово- права (jus municipale) і утворили так були присутні Гетьман УРК Анатолій та 25-річчям незалежності України і
рять, як про одне із знакових сіл зване Магдебурзьке право.
Шевченко та Голова Верховної Ради вручив йому відзнаку Українського
в історії національно-визвольних
Реєстрового Козацтва – «Срібний
змагань українського народу проти
козацький хрест» ІІ ступеня.
загарбників різних мастей. Та й за
Враховуючи славетне минуле
своїми краєвидами воно надзвичайно
Медвинської землі, рішенням
мальовниче, а гора Тотоха, що вивиГенерального штабу ВГО УРК село
щується неподалік села, за словами
Медвин Богуславського району
фахівців, є одним із найпотужніших
Київської області нагороджено
енергетичних місць на планеті.
відзнакою Українського Реєстрового
Медвинці до свята готувалися
Козацтва «Срібний козацький хрест»
потужно. Для численних гостей намаІІ ступеня. Козацький орден Анатолій
галися створити всі умови, а тому
Шевченко вручив голові Медвинської
спланували таку культурну програму,
сільської ради Гнату Сергієнку.
яка б задовольняла смаки людей різних
Гетьман УРК висловив сподівання,
вікових груп і уподобань.
що й нинішнє покоління медвинців
Святкування Дня села Медвин
не посоромить пам’яті своїх славрозпочалося на сільському стадіоні
них предків, а незламний козацький
футбольним матчем між місцевим ФК
дух завжди житиме в серцях їхніх
«Медвин» та ФК «Лука». Опівдні центр
нащадків. А для духовного збагачення
святкування перемістився до в’їзду в
Анатолій Іванович подарував медвинсело, де відбулася урочиста церемонія
цям та артистам авторські монографії
відкриття пам’ятника Магдебурзькому
«Христос» і «Бог» та книгу Олександра
праву, яке, як сотенне містечко,
Гаврилюка «За волю України».
Медвин отримав 1620 року.
Козацькі капелани отці Ярослав і Роман, сільський голова Медвина Гнат Сергієнко
Коли над селом звучали мелодії
Пам’ятний знак відкрили сіль- (другий праворуч) з козаками Лисянського полку ЧОКТ УРК біля щойно відкритого Національного президентського оркеський голова Гнат Сергієнко, автор пам’ятника Магдебурзькому праву поблизу Медвина
стру, на майдані вже вирував ярмарок
ідеї – наказний отаман Черкаського
В Україні першими одержали право само- України кількох скликань Олександр сувенірів і страв. А потім розпочаобласного козацького товариства врядування закарпатські міста, які входили Мороз. Родзинкою святкування лася святкова концертна програма, в
УРК Олександр Гаврилюк та отаман до Угорського королівства (Хуст, Тячів, став гала-концерт солістів опер- якій взяли участь Зразковий дитячий
Медвинської сотні УРК Петро Хоха. Вишкове). 1339 року його одержав Санок, ного мистецтва України та участь ансамбль гармоністів під керівниОсвятили пам’ятник козацькі свяще- a 1356 pоку – Львів. До середини XVII ст. Національного президентського цтвом Заслуженого діяча мистецтв
ники – капелани Лисянського полку його мала більшість великих міст України. оркестру, яким диригував уродже- України Івана Сухого з міста Жашків
ЧОКТ УРК отець Ярослав із Медвина У них діяло не класичне магдебурзьке право, нець Медвина, лауреат Національної Черкаської області, Народний фольта отець Роман із Лисянки.
а пристосоване до місцевих умов.
п р е м і ї і м е н і Та р а с а Ш е в ч е н к а , клорний ансамбль села Хижинці
Народний артист України, професор Лисянського району, Народний фольВасиль Василенко. Творчого дійства клорний ансамбль «Світанок» села
такого рівня ще не бачило жодне село Медвин, учасники художньої самодів Україні. «Виступ симфонічного яльності місцевого Будинку культури.
Бурю емоцій та аплодисментів
оркестру – це подарунок моїм дорогим землякам. Моя давнішня мрія, викликав виступ десятирічної бандупривезти в рідне село симфонічний ристки та вокалістки, дипломантки
оркестр, щоб яблуневі сади мого Всеукраїнського дитячого конкурсу
рідного Медвина раділи від чудових Влади Ковчан. Для дітей організатори
звуків високої музики, збулася», – свята показали цікаву суперпрограму
під назвою «Гора Тотоха – № 1 енергеговорить маестро Василенко.
П і д ч а с д і й с т в а Ге т ь м а н У Р К тичний центр в Україні».
Тож і медвинці, й численні гості
Анатолій Шевченко зачитав наказ
про присвоєння кавалерові ордена отримали в той день величезну порцію
«Бронзовий козацький хрест» ІІІ позитивних емоцій і зарядилися від
ступеня, полковнику УРК Василю древньої Тотохи потужною силою, яка,
Василенку найвищого козацького сподіваємося, надасть їм натхнення і
звання УРК – Генерал Козацтва й сил на добрі та благі справи.
вручив йому генеральські погони.
Саврадим СОНЬКО,
«За значні досягнення в роботі на
козак Лисянського полку УРК
благо українського народу, враховус. Медвин
ючи особистий внесок у духовне та
Національний президентський оркестр, українські оперні співаки на святі Медвина. патріотичне відродження української
Київська область
Диригує – Народний артист України Василь Василенко
Фото Валерія Мірошніченка
нації», – йдеться в наказі Гетьмана УРК.

Кто бовім за ойчизну не хочет вмирати,
Тот потом з ойчизною мусить погибати
Касіян Сакович
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Козацька рада на Львівщині
Офіційно

Черговий триденний робочий візит Гетьмана УРК Анатолія Шевченка на Львівщину припав на державні
свята – День прапора та День незалежності України.
У переддень 25-річниці незалежності України у Львові відбулася розширена Рада отаманів Львівського
обласного козацького товариства УРК за участі Гетьмана УРК Анатолія Шевченка та Головного отамана
УРК Богдана Вуйка. На раді були присутні: Головний отаман Львівського обласного козацького товариства
(ЛОКТ) УРК Роман Колодій, Голова Ради Старійшин ЛОКТ УРК Михайло Секела, начальник штабу ЛОКТ
УРК Андрій Костишин, скарбник ЛОКТ УРК Зеновій Цибалістий, отаман Львівського міського козацького
товариства УРК Тарас Чайківський, отаман Північно-Західного міжрайонного козацького товариства УРК
Олег Попруженко, отаман Прикарпатського міжрайонного козацького товариства УРК Михайло Коцупей,
отаман Сокальського районного козацького товариства УРК Василь Нізвіцький, отаман Самбірського
районного козацького товариства УРК Ігор Максимів, радник отамана ЛОКТ УРК з питань об’єднання
козацьких організацій України Василь Павлечко, радник отамана ЛОКТ УРК з організаційних питань та
взаємодії ЛОКТ з органами місцевої влади Степан Гаранжа.

Козацьку раду відкрив
отаман Львівського обласного
козацького товариства УРК
Роман Колодій. Він розповів
про хід виконання рішень
підсумкової козацької ради
ЛОКТ УРК від 22.08.2016
року та перспективи розвитку
козацького руху під проводом
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» на Львівщині.
Роман Степанович, зокрема,
запевнив присутніх у тому,
що реєстровці Львівщини
продовжуватимуть розвивати
основні, заявлені Статутом
УРК, напрямки та форми
діяльності козацтва та, в
умовах війни на Сході України,
посилять підтримку волонтерського руху, зміцнюватимуть
взаємодію козацьких осередків УРК з органами місцевого
самоврядування. Він також
наголосив на важливості
спільних дій з іншими козацькими організація Львівщини,
координації зусиль козаків
для розвитку козацького руху
на Галичині, сприяння воїнам
ЗСУ та НГУ.
Роман Колодій виніс на
обговорення ради запропоновану отаманом Львівського
міського козацького товариства УРК Тарасом Чайківським
схему сплати внесків козаками
і берегинями ЛОКТ УРК та
напрацювання змін до Статуту
УРК в частині виборності та
терміну перебування на посаді
отамана обласного козацького
товариства УРК (доповнити
пункт 4.8.4. Обласна Рада).
Для поліпшення роботи
обласного козацького товариства у м. Львові планується

відкриття громадської
п р и й м а л ь н і . Та к о ж б у л а
висловлена думка про створення в обласному центрі
Центру духовності.
Начальник штабу ЛОКТ
УРК Андрій Костишин
доповів про стан реєстру
обласного козацького товариства та пообіцяв надати
повну інформацію щодо нього
в Генеральний штаб УРК до 31
серпня 2016 року. Про фінансовий стан ЛОКТ УРК доповів
скарбник ЛОКТ УРК Зеновій
Цимбалістий.

«Анатолій Іванович також
дав вичерпні відповіді на
питання, що були на слуху в
кожного козака Львівщини.
Дуже цікавий і корисний
діалог дав позитивний
результат: ми, реєстровці
Львівщини, побачили
нашого Гетьмана ще в одному
ракурсі: відверта дискусія
стала надзвичайно потрібним
перезавантаженням у баченні
ролі реєстрового козацтва
в громадсько-політичних
перипетіях сьогодення та
відродила віру наших побра-

Виступ почесного громадянина села Кульчиці, Гетьмана УРК Анатолія
Шевченка під час відкриття знаку на місці майбутнього пам’ятника
козацькому ватажкові Івану Сулимі

А потім до старшини ЛОКТ
УРК звернувся Гетьман УРК
Анатолій Шевченко. Він зупинився на важливості духовного
розвитку українців та запропонував запровадити постійні
лекції-семінари на теми духовності в козацьких осередках
УРК.

тимів в Українське Реєстрове
Козацтво, як потужну громадську організацію дійсно
українського спрямування»,
розповів очільник реєстровців
Львівщини Роман Колодій.
Новий проект реєстровців
Львівщини – виготовлення
та встановлення пам’ятника

Козацька старшина УРК та представники місцевої влади біля музею Петра Конашевича-Сагайдачного
в селі Кульчиці

відомому козацькому ватажкові Івану Сулимі в селі
Кульчиці на раді представив
відомий львівський дослідник козаччини Роман Мелех.
Проект було одностайно
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культурної спадщини козацької доби і села Кульчиці
особливу подяку Гетьмана
УРК й козацьку грамоту
отримав директор Музею
гетьмана Сагайдачного
Богдан Сидор.
Ще однією метою відвідання високих козацьких
очільників Кульчиць стало
бажання козаків УРК піднести на всеукраїнський рівень
історичну значимість села
як Батьківщини героїв,
які прославили Україну в

Головний отаман УРК Богдан Вуйко, Гетьман УРК Анатолій
Шевченко та Головний отаман ЛОКТ УРК Роман Колодій
(зліва праворуч) під час проведення козацької ради у Львові

схвалено, а пан Роман пообіцяв зробити його презентацію
ще й на Великій козацькій
раді в Києві.
Під час ради Гетьман УРК
Анатолій Шевченко нагородив Голову Ради старійшин
ЛОКТ УРК Михайла Секелу
орденом «Срібний козацький
хрест» II ступеня. Загалом же
рада пройшла в надзвичайно
конструктивному дусі. А після
неї козаки мали можливість
поспілкуватися в неформальній обстановці.
Наступного дня Анатолій
Шевченко, Богдан Вуйко та
Роман Колодій зустрілися з
козаками Прикарпатського
міжрайонного козацького товариства УРК, яке
очолює Михайло Коцупей.
Символічно, що 25-річчя
незалежності України козаки
з Д р о г о б и ч а , Тр ус к а в ц я ,
Самбора, Мостиська,
разом із старшиною УРК,
урочисто відзначали в славнозвісному селі Кульчиці,
почесним громадянином
якого є Гетьман УРК Анатолій
Шевченко.
На центральному майдані
села козаки провели урочисту
раду, на якій виступили
Анатолій Шевченко, Богдан
Вуйко та Роман Колодій. Тут
же були оприлюднені накази
про скликання Великої Ради
УРК, призначення Романа
Колодія Головним отаманом
ЛОКТ УРК та присвоєння
й о м у з в а н н я Ге н е р а л
Козацтва, а також наказ
про переведення до діючого
резерву УРК Василя Павлечка
у зв’язку з його переходом в
інше козацтво.
За сумлінне виконання
обов’язків та розвиток
козацького руху на Львівщині
велика група реєстровців
отримала козацькі нагороди.
Їх козакам вручили Гетьман
УРК Анатолій Шевченко
та отаман Прикарпатського
міжрайонного козацького
товариства УРК Михайло
Коцупей. За багаторічну
жертовну працю, збереження

період Козацької доби –
Петра Сагайдачного, Юрія
Кульчицького та інших.
І слова реєстровців не
розходяться з ділом. Козаки
Львівщини планують вже
через рік, під час проведення чергового фестивалю
« Ку л ь ч и ц і - Ф е с т » , в с т а новити в селі пам’ятник
відомому козацькому
ватажкові Івану Сулимі.
Того дня за участі козацтва,
духовенства та громади
села відбулося освячення
каменя з пам’ятною табличкою на місці встановлення
майбутнього пам’ятника.
Молитовне дійство та освячення знаку провів місцевий
священик отець Михайло.
У молитвах козаки просили
благословення, аби Господь
дав їм сили й можливості для
успішного втілення цього
проекту.
Третій день перебування
Анатолія Шевченка на
Львівщині пройшов під
знаком науки. Він провів
зустрічі з проректором з
наукових питань Львівської
політехніки, професором
Наталією Іванівною Чухрай
та директором Інституту
к о м п ’ ю т е р н и х н ау к т а
автоматики, професором
Миколою Олександровичем
Медиковським. Мова йшла
про наукові розробки та
подальшу наукову співпрацю цих наукових закладів
з Інститутом проблем штучного інтелекту, який очолює
Анатолій Шевченко.
Ге т ь м а н а У Р К с у п р о в о джував Головний отаман
Львівського обласного
козацького товариства УРК
Роман Колодій – кандидат технічних наук, доцент
кафедри телекомунікації
Інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
Фото Тараса Чайківського

Отаману Соловки відміряли…
Голову б схилив, то мав би й лан.
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Велелюдне свято розпочалося з покладання квітів до
пам’ятника Калнишевському,
потім тут відбувся урочистий мітинг і посвята в козаки
юнаків із Сумщини: села
Пустовійтівки, міста Ромни,
а також села Шаповалівка

далі запрошували на гостину
козацькі курені: тут лунали
пісні, чемні господині частували смачними стравами,
ще й у келихи наливали... На
головній сцені впродовж кількох годин тривав фестиваль
козацької пісні «Дивограй».

Постаті

так багато чув різноманітних
історій і легенд. І він, не роздумуючи, помандрував за ними
на Січ, там же зустрівся зі своїм
рідним братом. Роки тренування не пройшли даремно:
Петро Калниш став вправним
і хоробрим козаком. Його
поважали за розсудливість,
мудрість і відвагу. Вперше

1795 року стала називатися
Одесою, а край довкола неї –
Новоросією. Крім військового
та дипломатичного хисту
Калнишевський мав талант
вправного господаря, дбав
про економічний розвиток
Січі. Заселяв вільні землі
вихідцями з Гетьманщини,
С л о б о ж а н щ и н и ,

Самостійна політика
Калнишевського дратувала
царський уряд і 1775 року князь
Потьомкін виступає з проектом
ліквідації Січі. Невипадково у
маніфесті Катерини II, що
юридично оформив руйнування Запорозької Січі,
зазначається, що «заводя
собственное хлебопашество

Останній лицар
Січі Запорозької
На Сумщині, у селі Пустовійтівка Роменського району, відбулося Всеукраїнське козацьке свято
«Калнишева рада», з нагоди 325-річчя від дня народження останнього кошового отамана Запорозької
Січі Петра Калнишевського. Цей історичний край завжди приваблює туристів , адже тут, на Роменщині,
збереглось чимало скіфських курганів. У музеї села Пустовійтівка можна побачити археологічні речі,
скарби, а ще – унікальне, оздоблене сріблом і коштовностями Євангеліє Петра Калнишевського.
Саме тут, на батьківщині останнього кошового Запорозької Січі, щороку відбувається Всеукраїнська
Калнишева рада. Дводенна програма насичена різноманітними заходами: зустрічі, презентації,
майстер-класи, виступи творчих колективів. На Калнишеву раду їдуть гості з усієї України. У заході
активну участь взяли представники ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».

К о н о т о п с ь к о г о р а й о н у.
Приймаючи присягу, козаки
клянуться всім найсвятішим
для кожного українця, що
будуть вірою і правдою боронити, захищати і любити рідну
неньку Україну.
Привітали юних козаків
представники Сумської обласної державної адміністрації,
обласної ради, Роменської
міської та районної
адміністрацій, а також – представники Асоціації земляцтв
областей і регіонів України,
що об’єднує 19 товариств.
Символічні подарунки
отримали козаки від голови
старійшин Всеукраїнського
козацтва, Роменського
районного отамана Георгія
Завгороднього.

Витоки цього масштабного свята сягають 1991
року, коли в Пустовійтівці
встановили пам’ятник
козацькому полководцю,
дипломату й благодійнику
П е т р у К а л н и ш е в с ь к о м у,
ім’я якого замовчувалося
впродовж багатьох десятиліть. А відкрив для українців
постать Калниша, як його
називали між собою козаки,
Іван Рішняк, народний депутат 4-го скликання, Голова
Всеукраїнського фонду імені
Калнишевського, а на той
час голова Роменського
р а й в и к о н к о м у. Й о г о
вразила колоритна постать
Запорозького отамана, круті
повороти долі й надзвичайна
сила духа Калниша.

ім’я Петра Калнишевського
в документах Січі згадується 1742 року. Вправний
воїн користувався значним
авторитетом: упродовж 1752
- 1761 років обіймав посаду
похідного полковника, був
військовим осавулом, потім
суддею Війська Запорозького
Низового. 10 років поспіль
обирався кошовим отаманом,
що було своєрідним рекордом: так довго на цій посаді
не міг втриматися ніхто. За
мужність у російсько-турецькій війні 1768-1774 років
Військо Запорозьке дістало
подяку від цариці Катерини
II, а кошовий отаман у 80річному віці отримав найвищу
нагороду Російської імперії –
орден Андрія Первозванного,

Під час урочистостей перед пам’ятником Калнишеві відбулася посвята в козаки

Свято продовжувалося
на центральній площі села,
де розмістилося містечко
майстрів і виставка робіт
учасників міжнародного художнього пленеру
«Калнишева рада». А трохи

Петро Калнишевський
народився в родині козацького
старшини. І вже це передбачило його подальшу долю.
Якось восьмирічний хлопець
побачив, як селом їхали
козаки, про звитяги яких він

йому присвоїли звання
генерал- лейтенанта (генералпоручика Російської армії).
Саме під командуванням
Калнишевського запорожці
штурмом взяли турецьку
фортецю Хаджи-бей, яка з

Іван Рішняк (у центрі) – Голова Всеукраїнського фонду
ім. Петра Калнишевського, Голова Сумського земляцтва в м. Києві

Правобережжя, засновував
нові села, дбав про розвиток землеробства, ремесел,
торгівлі. Оскільки був дуже
багатою людиною, займався
благодійністю і меценатством: власним коштом
збудував понад 30 церков
на Роменщині, у Києві, на
Запоріжжі, робив їм щедрі
дари. Відправив дорогий подарунок в Єрусалим до Храму
Гроба Господнього. СвятоТроїцькій церкві у рідному
селі подарував коштовне
Євангеліє з дарчим підписом.
На оздоблення святині було
витрачено 500 карбованців
золотом. (Для порівняння за 10
карбованців можна було побудувати хату). Понад пуд срібла
пішло на дорогоцінну оправу,
працював над її виготовленням київський майстер Іван
Равич. У буремні роки революції та громадянської війни
початку XIX століття, святиню
врятував священик , він сховав
її, а згодом передав до музею.
1996 року 16-ти кілограмове
щедро оздоблене Євангеліє
із музею викрали. Проте, при
спробі його продати, злодії
були заарештовані, а Євангеліє
повернулося до музею, де
перебуває й нині під посиленою охороною.
Петро Калнишевський
дбав про освіту і медичне
забезпечення. На землях
«Вольностей Війська
Запорозького» були школи,
шпиталі для немічних,
старих і хворих. А ще Петро
Калнишевський, в обхід
царських чиновників, налагодив торгівлю зерном,
що приносило неабиякий
прибуток Січі.

расторгали они, козаки, тем
самое основание зависимости
от Престола нашего». 4 червня,
згідно зі схваленим планом,
100-тисячне військо під
командуванням генерал-поручика Петра Текелія оточило
Січ, скориставшись тим, що
частини Війська Запорозького
не було на місці. Не маючи сил
боронитися, Калнишевський
змушений був здати фортецю
без бою. Разом зі старшиною
кошового отамана заарештували і відправили на вічне
заслання до Соловецького
монастиря. Хоча попередньо отамана засудили до
страти, однак, зважаючи, (ні,
не на вік), на орден Андрія
Первозданного, найвищу
нагороду імперії, його помилували. Життя арештанта було
жахливим: його утримували
в казематі, де протікав дах,
постійна вологість сприяла
тому, що навіть одяг зітлів.
Згодом Калнишевському
дозволили власним коштом
відремонтувати дах. А «порційних коштів» отримував
таємничий арештант чимало:
йому виділяли з його ж таки
скарбів 1карбованець на день,
що в 40 разів більше порівняно
із іншими арештантами.
Милістю нового імператора
Олександра Павловича (онука
Катерини II) від 2 квітня 1801
року Петро Калнишевський
був помилуваний. Однак
немічний і хворий (йому йшов
111-й рік) Калнишевський
відмовився залишати
Соловецькій монастир і ще
два роки перебував там як
чернець. Мабуть лише глибока
віра допомогла йому витримати приниження, нелюдські

Та кому би українці вірили,
Якби гнувсь Останній Отаман!
З народної пісні
умови життя. Адже вільна духом людина може
бути вільною, навіть за ґратами. Останній
кошовий отаман провів на засланні 25 років і
не зламався. Похований Петро Калнишевський
на головному подвір’ї Соловецького монастиря
перед Преображенським собором.
2008 року Помісний Собор Української
православної церкви Київського патріархату,
у зв’язку з 1020-літтям Хрещення Київської
Русі, благословив приєднати праведного Петра
Багатостраждального (Калнишевського)
до лику святих. Пам’ять праведного Петра
Багатостраждального вшановується 14 жовтня в
день Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва.
2009 року художник із Донецька Тарас
Носар написав ікону Святого Праведного
Петра Калнишевського – останнього отамана
Запорозької Січі. До самого початку окупації
Донецька там діяла церковна парафія імені
Святого Праведного Петра Калнишевського
Української православної церкви Київського
патріархату.

Ікона Святого Праведного Петра Калнишевського.
Художник Тарас Носар

23 грудня 2014 року вже Українська православна
церква Московського патріархату приєднала
до лику святих Петра Калнишевського. 13
листопада 2015 року Блаженніший Митрополит
Київський і всієї України Онуфрій очолив літургію з прославлення Святого Праведного Петра
Калнишевського у Покровському архієрейському
соборі Запоріжжя, де спеціально до цієї дати був
встановлений старовинний козацький іконостас
XVIII століття.
Петро Калнишевський був справжнім
християнином до останнього подиху свого стражденного життя. Перед Преображенським собором
Соловецького кремля, на сірій гранітній плиті
вибито епітафію: «Тут поховано тіло в Бозі почившого кошового колишнього Запорозької грізної
січі козаків отамана Петра Калнишевського. Помер
1803 року, жовтня 31 дня в суботу, 112 літ від роду,
смертю благочестивою, доброю». Влітку 2004 року
вдячні земляки з України біля камери ув’язнення
останнього кошового отамана урочисто встановили бронзове погруддя Калнишевського, а в
Соловецький музей-заповідник передали вузлик
з рідною землею отамана із села Пустовійтівки на
Сумщині, яка дала йому життя. Серед представників української делегації був Голова Всеукраїнського
фонду імені Калнишевського Іван Рішняк. Він
пригадує: цей пам’ятник виготовили на заводі
«Мотор Січ» за підтримки керівництва підприємства і доставили літаком до місця вічного спочинку
нашого отамана.
За ініціативи і сприяння фонду знято історико-документальний фільм «Повернення
Калнишевського». Нині триває підготовка до
зйомок повнометражного 20-ти серійного художньо-документального фільму. Фонд долучився до
розробки туристичних маршрутів та до організації
цілої низки екскурсій місцями козацької слави на
малій батьківщині П. Калнишевського.
Постать Петра Калнишевського й досі бентежить серця і душі всіх, кому не байдужа доля
нашої країни, її минуле і сучасне.
Неля ГРАБОВСЬКА,
власний кореспондент «УК»
с. Пустовійтівка
Сумська область
Фото автора
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«Бо козацька слава кровію полита…»
Пам’ять

Відомий вислів про те, що суспільство, яке не пам’ятає та не шанує своє минуле, не має майбутнього, особливо
яскраво проявляється у нашому сьогоденні: країна перебуває в стані війни, криза економіки, зубожіння основної маси
народу та безмірне збагачення окремих осіб і кланів. У суспільстві немає єдності, відсутня животворча національна
ідея, а деякі «слуги народу», як останні «босяки», чубляться, «квасять» один одному пики перед телекамерами, нібито
за народ, а насправді за особисті інтереси, набивають свої кишені «залишками колишньої народної власності».

На цьому тлі майже непомітно,
але все впевненіше, починає
пробиватися на світ Божий саме те
краще з нашого українського минулого – мотивований рух козацьких
організацій, діяльність яких зорієнтована на положення «Звичаєвого
права», що було, свого часу, конституційною основою Запорозького
козацтва. Тож сучасні козаки
інтуїтивно намагаються об’єднати
свої зусилля в інтересах розбудови
нового українського суспільства.
Представники влади, тримаючи
руку на серці та співаючи, що вони
«козацького роду», насправді намагаються розпорошити козацький
рух, занурити його у несуттєві чвари,
не допустити до влади, звинувачуючи
в «шароварщині», «театральщині»
тощо. На батьківщині козацтва
до сих пір немає закону про козацтво, окремі державні акти в царині
козацтва потихеньку скасували,
«прикривши» навіть мізерне фінансування козацького руху. Словом,
виживай як хочеш! Та незважаючи на
це, нащадки козаків пам’ятають свої
корені та вшановують своїх предків,
які завжди боролись за свободу свого
народу.
Поблизу Харкова, на берегах
річки Донець, є невелике містечко
Зміїв. Після розгрому Запорізької
Січі частина козаків у пошуках
кращої долі подалася на Схід,
частина – за Дунай, а деякі поселилися на Зміївщині, у селищі
Коропів Хутір. За переказами,
саме у цій місцині, на Білому
озері, зосталася схованка скарбів
козацької скарбниці Запорізької
Січі. Багато козаків перебували
на лікуванні після кровопролитних кримських баталій у шпиталі
козацького Свято-Миколаївського
монастиря, розташованого неподалік, заснованого та утримуваного

Вже в наш час козаки поставили
на горі великий поминальний
хрест, де щороку проводять тризну.
Організатор заходу – Перший
Зміївський козацький полк імені
Кіндрата Сулими, який очолює
отаман Георгій Тягунов. Саме
завдяки авторитету та зусиллям
козацького отамана на тризну
приїздять козаки з усіх регіонів України. Цьогоріч на тризну

Реєстрові козаки Харківщини з прапором УРК під час тризни на Зміївщині

прибуло декілька десятків представників козацьких організацій
із Полтавщини, Херсонщини,
Запоріжжя, Нікополя, Дніпра та
з інших міст України. Харківські
реєстрові козаки вже традиційно
виступають учасниками цього
заходу. Незважаючи на доволі
сильний дощ, що не переставав лити з самого ранку, козаки
вишикувалися біля руїн козацької
церкви, щоб вшанувати загиблих
героїв. Складалося враження, ніби

Вінки та квіти славним запорожцям від вдячних нащадків

коштом братства запорізьких
козаків. Орієнтовно 1775 року
відбувся останній бій козаків із
регулярними частинами російської
армії імператриці Катерини II,
які значно переважали козацьке
військо чисельністю. Не бажаючи
здаватись, козаки під натиском
московитів піднялися на високий
берег Донця й кинулися з кіньми
з кручі в річку. Вцілілих, нижче по
течії, добили та порубали солдати,
а сам хутір, церкву під горою та
монастир спалили, зруйнували. З
тих пір гору прозвали «Козачка».

історичну пам’ять про реальні героїчні
події з історії козацтва, українського
народу, підвищувати роль козацького
руху в громадянському суспільстві,
сприяти підвищенню духовності
народу України, його моральному та
патріотичному вихованню.
А вже 4 липня, на запрошення
Го л о в и Р а д и о т а м а н і в М С К
«Запорізька Січ» Володимира
Миколайовича Лютого, делегація

небеса підтримували учасників
поминального заходу: з початком
Божественної літургії дощ припинився і знову розпочався лише тоді,
коли священик окропив присутніх
свяченою водою…
Тож козацька громада вирішила на місці руїн відбудувати
капличку, де у подальшому планується вшановувати пам’ять загиблих
козаків. Був також підписаний
меморандум, у якому учасники
зібрання – представники козацьких
організацій – зобов’язувалися популяризувати всіма наявними засобами

Харківського обласного козацького товариства УРК побувала на
острові Хортиця у Запоріжжі, де
проводилася тризна по запорізьких козаках. Понад півтори тисячі
козаків із різних міст України в
єдиному строю провели поминальну літургію та в пам’ять про
загиблих опустили на води Дніпра
поминальний хрест, увінчаний
квітами. Учасників заходу привітали представники Запорізької
обласної державної адміністрації.
Харківських реєстровців запросили взяти участь у церемонії вступу
до лав козацтва нових берегинь і
козаків. Певну атмосферу створили виступи народних козацьких
творчих колективів. На відміну від
попередніх заходів, цього разу серед
присутніх були козаки – учасники
бойових дій в зоні АТО. Присутні
одностайно прийняли пропозицію
заснувати та щороку відзначати День
козацьких перемог. Адже історія
Українського козацтва, окрім сумних
подій, має і приклади історичних
перемог, всенародної слави, яку
мають шанувати нащадки. Таким
чином, козаки, шануючи своїх
славних предків, сьогодні знаходять
нових сподвижників, однодумців на
шляху духовного розвитку та вдосконалення співгромадян.
Козацькі отамани Харківського
обласного козацького товариства
УРК усіх рівнів одностайно підтримують рішення Великої Ради УРК
про концентрацію зусиль саме на
духовних засадах козацького виховання, що у кінцевому результаті
має привести до позитивних змін
у всьому нашому суспільстві.
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківського обласного
козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва
Фото автора

Од звичайного погляду скрите
відкривається лиш дивакам.
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Професор Петро Одарченко сказав:
«Чим більше минає часу відтоді,
як на небосхилі нашої галактики
спалахнуло ім’я незрівнянного Велета
Духа свого народу і всього людства,
Великого громадянина свого віку й
сучасника всіх епох, тим більший
інтерес до його життя і творчості». Мова
йде про Т. Г. Шевченка — геніального

Натомість з глибокою пошаною
оспівував тих історичних діячів,
які намагалися звільнити Україну з
московського ярма: П. Дорошенка,
Гордієнка, Полуботка. Не оминув
увагою Тарас Шевченко і гетьмана
Івана Мазепу, до якого мав прихильне
ставлення. Зі спогадів полтавського
поміщика, за сумісництвом київського
віце-губернатора Петра Селецького
(людини зверхньої і самозакоханої),
нам відомо, що 1843 року, саме

козацької держави; будівничий великих соборів, що дотепер є окрасою
багатьох українських міст, і — «Юда»,
відлучений від церкви, підданий
анафемі, що нерідко виголошувалася
з амвонів тих самих соборів; зазвичай
неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор і — людина, що
зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу та
найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер розкішного,

Тарас Шевченко про гетьмана Івана Мазепу
Великі про великих

поета зрозумілі: вихований народною творчістю, він щиро вболівав та
імпонував Семену Палію, як представнику свого знедоленого рідного народу.
Палій мав велике бажання об’єднати
Правобережжя і Лівобережжя в одну
гетьманську державу, але під зверхністю
царя. Це рішення мало негативні
наслідки (наша країна має великий,
сповнений гіркоти, досвід співпраці
з Росією).

Нині Україна переживає нелегкі часи. Хоча важко сказати, в які часи на нашій землі вони були легкими. Історично так склалося,
що держава, яка розташована на Великому шовковому шляху, має талановитий і працьовитий народ, чудові чорноземи та
різноманіття природних ресурсів, а помірний континентальний клімат зумовлює добрі врожаї сільськогосподарських культур,
була і є ласим шматком, об’єктом заздрощів для всякого роду зайд з імперським, хижацьким менталітетом. Кажуть, що історія
повторюється двічі: перший раз як трагедія, другий - як фарс. Якщо події, які проходять на Сході та Півдні України - фарс, то, щоб
зрозумілішими стали мотиви цієї безглуздої війни і споконвічної боротьби за «булаву» чи за панування в регіоні, варто згадати події
в українській історії початку XVIII століття й ставлення до них геніального Тараса Шевченка, яке він висловив у своїх безсмертних
творах. «Україна козацька» пропонує читачам статтю співробітника Національного історичного музею «Поле Берестецької битви»
Мар’яни ЮХИМЧУК «Тарас Шевченко про гетьмана Івана Мазепу».

Тарас Шевченко. Автопортрет 1843

українського поета, художника,
пророка, котрий все своє життя виявляв
великий інтерес до історії українського
народу. «Історія мого життя є частиною
історії моєї Батьківщини», — писав
поет. Захоплення славним і героїчним
минулим українського народу
у Шевченка виникло ще в ранньому
дитинстві. Слухаючи розповіді старого
діда Івана, малий Тарас уявляв мужніх
лицарів-козаків, їхні далекі походи
на ворога. Усе почуте назавжди залишилося в його пам’яті.
Ніхто з поетів так натхненно
не оспівував «козацької слави» як
Тарас Шевченко. Це ми бачимо в таких
віршах і поемах як «Тарасова ніч»,
«Хустина», «Холодний Яр», «Ой, чого
ти почорніло, зеленеє поле?» та багато
інших.
Але у своїх творах він і гостро
критикує зрадників українського
народу. Шевченко не може пробачити Переяславську угоду
г е т ь м а н у Б . Х м е л ь н и ц ь к о м у,
яка призвела до поневолення
України Московщиною, засуджує
підлабузництво і запроданство
козацької старшини та деяких
гетьманів, які для свого збагачення і
вигоди допомагали Росії поневолювати
український народ.
«Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття — ваші пани.
Ясновельможнії гетьмани».

на Різдвяні свята, в Яготині Шевченко
гостював у маєтку Рєпніних. У Варвари
Миколаївни Рєпніної виникла думка
про створення української опери.
Було вибрано сюжет, який задовольняв усіх драматизмом і багатством
дії, а саме: сюжет із життя гетьмана
Івана Мазепи. Тарас Шевченко мав
написати лібретто, а Селецький, якого
вважали добрим знавцем музики, —
звичайно музику. Ось, що говорить
сам Селецький: «… Либретто взялся
составить Шевченко, сюжетом избрали
Мазепу. …Но в разработке драмы
и в языке либретто мы расходились. Все
стояли за личность Мазепы и хотели
представить его поборником свободы
в борьбе с деспотизмом Петра. Хотя
Петр никогда не был моим героем,
но в действиях Мазепы я не находил
также ничего героического и желал
представить его таким, каким он был
в действительности. В пылу спора
у меня сорвалось слово: изменник,
и мы чуть-чуть из-за этого не рассорились. Варвара Николаевна и Шевченко
хотели, чтобы либретто было написано на малорусском языке, я был
противоположного мнения и уверял,
что Шевченко владеет настолько
русским языком, что хорошо напишет
либретто; если писать оперу, говорил я,
так писать оперу серьезную и на языке
общедоступном, а не какую-нибудь
Наталку Полтавку. Каждый остался
при своем мнении, тем дело и кончилось». Таке зневажливе ставлення
П. Селецького до української мови,
культури, історії зробило неможливим здійснення задуму. До того ж різні
погляди довершили справу — Мазепа
для Селецького — зрадник, а для
Шевченка й Рєпніної — поборник
свободи.
Варто згадати: постать Івана
Мазепи є однією з найяскравіших
і найсуперечливіших постатей
української історії. Мало кому випадала така цікава і непроста доля як
при житті, так і після нього. Якщо
заглибитись у біографію гетьмана,
то побачимо, що його життя і вчинки
і на сьогоднішній день викликають
гарячі суперечки не лише фахових
істориків, а й аматорів, а також тих,
котрі зовсім далекі від історичних
перипетій. Це не дивно: «Приятель
царя Петра, один із перших кавалерів
найвищого російського ордена Святого
апостола Андрія Первозванного —
і борець за інтереси Української

неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді
обдарований поет і музикант-аматор
серед усіх українських гетьманів».
Після розгрому царськими властями
1847 року Кирило-Мефодіївського
братства, на допиті наймолодший з усіх
заарештованих, дев’ятнадцятирічний
студент Юрій Андрузький дав
свідчення, що Тарас Шевченко був
у Братстві «непоміркованим представником української партії… і що
з усіх гетьманів Шевченко «підносив
Мазепу».
Іван Мазепа у творчості Шевченка
згадується у поемах «Чернець»,
«Іржавець», у повістях «Музикант»
та «Близнеці», у «Археологічних
нотатках», а також у поемі-містерії
«Великий льох». Але варто зазначити, що тільки згадується, адже
великий поет окремо присвяченого
гетьману твору не написав. У вище
згаданих творах, цілісний поетичний образ Мазепи не простежується,
бо Шевченко дуже скромно вписує
гетьмана до контексту історичного
реєстру. Він не захоплюється ним як
західноєвропейські поети-романтики,
і я також не помітила великого вияву
співчуття до важкої долі гетьмана
Мазепи.

МАЗЕПА У ТВОРАХ ПОЕТА
Поеми «Іржавець» та «Чернець»
були написані Шевченком в Орській
фортеці, де він відбував службу
в п’ятому лінійному Оренбурзькому
батальйоні, почуваючись, за його ж
словами, «мов Іов на гноїщі».
Принизливий для людської гідності
солдатський побут, заборона писати й
малювати, хвороби, — все це загострювало відчуття неволі, переживання якої
він ототожнював з національною неволею. Всі свої болі та горе Шевченко
виливав на папері в поетичні рядки,
чим і полегшував свої душевні муки.
Поеми «Іржавець» та «Чернець»
є ніби продовженням історичного
роздуму поета. У цих творах він зводить
Івана Мазепу та «фастівського полковника» Семена Палія, якому відводить
головну роль. Обидві постаті постають
як дві правди, дві правоти, тільки один
керується розумом, а інший — серцем
та емоціями. Але чому саме Семен
Палій?
З іменем цього козацького ватажка
Шевченко ототожнює найкращі
часи в історії Україні. Мотиви

Портрет Івана Мазепи
Автор Дядинюк В. 1926

Річ Посполита не мала ніякого
бажання віддавати «своє»
Правобережжя та була занепокоєна
зростаючою силою і авторитетом Семена Палія. Це призвело
до конфлікту.
1702 року Палій очолив антипольське
козацьке повстання, але довести
справу до кінця йому не вдалося.
Росія 1704 року уклала Нарвську угоду
з Польщею й вимагала у козацького
ватажка повернути полякам захоплені
в них фортеці й міста. Семен звісно
не підкорився, за що і був засланий
до Сибіру, не без допомоги Івана
Мазепи. Після Полтавської битви,
де Палій виступав на боці царя, з
його царської милості був повернутий у Фастів, де й закінчилося його
життя. Полковник був похований
у Межигірському монастирі з усіма
козацькими почестями.
В «Іржавці», ця поема була написана
першою, Шевченко зображує перехід
Мазепи на бік Швеції, його поразку під
Полтавою та розбрат з Палієм. У поезії
щиро і явно висловлені поетові жаль
і смуток, що не відбулося об’єднання
двох сил — фастівського полковника
Семена Палія та лівобережного гетьмана Івана Мазепи.
Наробили колись шведи великої слави,
Утікали з Мазепою в Бендери з
Полтави…
Нарадила мати, як пшениченьку
пожати,
Полтаву дістати?
Ой пожали б, якби були одностайне
стали
Та з фастовським полковником гетьмана єднали.
Далі поет описує усі наслідки
Полтавської битви: втечу запорожців
Костя Гордієнка з Хортиці у ханські
володіння, де їм дали землю, щоб осісти
і заснувати «нове горе-Запорожжя».
Але там їм не дозволили збудувати
церкви, тому козаки поставили намет,
а в ньому – ікону Божої Матері, яку
взяли з собою й крадькома молилися.
Усі ці події у віршованих рядках поеми
пронизані шевченковим гнівом, досадою, сарказмом. Шевченко гостро
докоряє обом, і Палію, й Мазепі,
за брак одностайності та єдності.
Тут чітко простежується ставлення
поета до лівобережного і правобе-

Прочитай золоті манускрипти,
подивися у вічі вікам
Л. Костенко
режного ватажків. Він не може їм
пробачити особливо того, як «Петрові
собаки, рвали, гризли…» його Україну.
Дісталося від Шевченка і Гнату Галагану
«прилуцькому полковнику поганому»,
який спочатку разом із Мазепою перейшов на бік шведів, але дуже скоро
повернувся до Петра І, допомігши
його військові зруйнувати Запорізьку
Січ, за що був нагороджений великими
земельними володіннями. Галаган —
«поганий», бо зрадив своїх, запродався,
а це у Шевченка найбільший гріх, коли
торгують національними інтересами.
Та фінал поеми щасливий, поет зобразив подолану і важко пережиту поразку,
Бог зглянувсь над людьми, і це спонукало до життя, виплаканого святими
сльозами Божої Матері.
«І Бог зглянувсь на ті сльози,
пречистії сльози!
Побив Петра, побив ката
на наглій дорозі.
Вернулися запорожці,
принесли з собою
В Гетьманщину той
чудовний образ пресвятої.
Поставили в Іржавиці
в мурованім храмі.
Отам вона й досі плаче
та за козаками».
Варто відзначити, що в «Іржавці»
відчуваються схожі мотиви з містерією
«Великий льох», а саме: згадка про
Іржавецьку чудотворну ікону Божої
Матері, яка плаче з жалю над долею
України, картина знищеної, спаленої
гетьманської столиці — Батурина,
страшна картина мук і поневірянь
українського народу в снігах Фінляндії
та на болотах, де з наказу Петра І будуватимуть північну столицю Росії…
У містерії постать Мазепи відсутня,
хоча Шевченко побіжно згадує
його головний політичний вчинок.
Друга душа розповідає «сестрицям»
про спалений Батурин і про свій
мимовільний гріх: коли Петро І
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вистю до «вольних козаків» як носіїв і
оборонців національної суті українства.
Закінчується поема схожим сценарієм
з поемою «Іржавець»: Шевченко ніби
бачить майбутнє, коли «церков-домовина розвалиться… І з-під неї встане
Україна», «І помоляться на волі
невольничі діти!».
Суголосність фіналів у містерії
«Великий льох» та поемі «Іржавець»
цілком очевидна: в обох випадках
автор, як деміург, викликає волю і
віщує диво національного воскресіння.
«У келії, неначе в Січі, братерство
славне ожива»
У другій половині 1847 року Шевченко
пише поему «Чернець», де зображує
Палія і Мазепу не суперниками
по зброї, а виразниками двох напрямів
несамостійної, та все ж української
політики. Перший уособлює стихію
козацьких настроїв, другий — державницьку страстотерпність.
«І тихнуть Божії слова,
У келії, неначе в Січі,
Братерство славне ожива.
А сивий гетьман, мов сова,
Ченцеві зазирає в вічі…»
Це — вершина психологічної драми:
мовчазний діалог Палія й Мазепи,
«сивого гетьмана», який «випитує»
в свого опонента сокровенні думки.
Після цього слова автора звернені
до Семена Палія:
Бий поклони,
І плоть старечу усмиряй, Святе
писаніє читай,
Читай, читай та слухай дзвона,
А серцеві не потурай.
Воно тебе в Сибір водило,
Воно тебе весь вік дурило.
Приспи ж його і занехай
Свою Йорзну і Фастівщину,
Загине все, ти сам загинеш,
І не згадають, щоб ти знав…
Тут стає зрозуміло, що цілком
по-новому оцінює Т. Шевченко
діяльність гетьмана. Історичну

Воздвиженський монастир у Полтаві. Тарас Шевченко, 1845 р.

проїздив через повержену столицю
Мазепи, вона, дівчинка-«недоліток»,
напоїла царського коня, за що була
негайно покарана містичними силами.
«Я не знала, що я тяжко, тяжко
согрішила!
Ледве я дійшла до хати.
На порозі впала…
Я меж трупами валялась
В самих палатах Мазепиних…
Коло мене і сестра і мати
Зарізані, обнявшися, зо мною
лежали».
Гріх був великий, бо за нього постраждала не лише дівчина, а й та бабуся, що
привітала її в безверхій хатині.
Вдруге «батуринсько-полтавський» мотив у поемі з’являється з
появою однієї з трьох ворон, яка
символізує зловісний дух нищення
України. Її монолог пройнятий нена-

правоту поет визнає за Мазепою,
а Палієві лишає спокутування провин
через розмову з Всевишнім і молитву
за Україну.
У Шевченкових творах ми не знайдемо ґрунтовних вичерпних,
різносторонніх історичних оцінок
Мазепи та Палія, бо це вже буде
не Шевченко. Як пише Юрій Барабаш
«У Шевченка своя правота, правота
митця, котрий з граничною гостротою
відчув і віддав гнів нації, яка втратила,
і то після стількох змагань, стількох
жертв, найдорожче — волю».

МАЗЕПА — ВЕЛИКИЙ
МЕЦЕНАТ
Та все ж Шевченко не міг різко
судити Мазепу, порівняно з народною
творчістю, бо гетьман був останнім
оборонцем самостійності України тієї

доби, меценатом науки й мистецтва,
р е з у л ьт а т и й о г о п а т р і о т и ч н о ї
діяльності поет спостерігав у різних
місцях України.
У своїх «Археологічних нотатках» Шевченко подає цілий список
храмів, збудованих гетьманом, а також
згадує євангелія і чаші, даровані ним
монастирям.

У цій же повісті згадується і
Покровска церква «Церковь во имя
покрова, неуклюжей и бесхарактерной архитектуры, воздвигнута,
в знамение взятия Азова Петром
Первым, полковником переяславским
Мировичем, другом и соучастником
проклинаемого Ивана Мазепы». У цій
церкві зберігалася чудова, старовинна

Відкриття пам’ятника гетьманові Івану Мазепі у Полтаві. Серед присутніх –
президент України Петро Порошенко та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

Так, дійсно, Іван Мазепа був першим
меценатом, який жертвував на церкву
на новому якісному і кількісному
рівні. За часів Мазепи збудовано або
відреставровано багато кам’яних
церков, монастирів, шкіл і друкарень. Коштом гетьмана зведено
найдосконаліші релігійні та освітні
барокові споруди — шедеври світового
мистецтва. Як пише Б. Грінченко
«Хто будує — лиша по собі будування». Мазепа увійшов в історію
як один з найщедріших меценатів
храмобудівництва. Але тут виникає
парадокс: вже більше трьохсот років
гетьман «нагороджений» анафемою.
Згідно з канонічним правом, під час
проведення в храмах богослужінь
обов’язково згадують ктитора, тобто
того, за чиї кошти збудовані ці храми.
Отже, гетьмана Мазепу раз на рік
проклинали, а упродовж року молилися за упокій його душі в церквах,
які він збудував. Можливо це помітив
і Шевченко: «… над городом из тумана
выходила белая осьмиугольная башня,
увенчанная готическим зеленым куполом с золотою главою. Это соборный
храм прекрасной, грациозной, полурококо, полувизантийской архитектуры,
воздвигнутый знаменитым анафемой
Иваном Мазепою в 1690 году».
Про будівництво храмів Мазепою
Шевченко згадує у поемі «Сон»:
Вечірнє сонечко гай золотило,
Дніпро і поле золотом крило,
Собор Мазепин сяє, біліє…
Тут Шевченко має на увазі
Вознесенський собор у місті
Переяславі, збудований коштом Івана
Мазепи. Цей же собор згадується
у повісті «Близнята», яка також була
написана на засланні:
«Далеко, очень далеко от моей
милой, моей прекрасной, моей
бедной родины я люблю иногда,
глядя на широкую безлюдную степь,
перенестися мыслию на берег широкого Днепра и сесть где-нибудь, хоть,
например, в Трахтемирове, под тенью
развесистой вербы, смотреть на позолоченную закатом солнца панораму,
а на темном фоне этой широкой
панорамы, как алмазы, горят переяславские храмы божии, и один из них
ярче всех сверкает своею золотою
головою. Это собор, воздвигнутый
Мазепою».

картина-ікона, яка розділена на дві
частини: «вверху — покров пресвятыя
богородицы, а внизу — Петр Первый
с императрицей Екатериной I, а вокруг
них все знаменитые сподвижники
его, в том числе и гетман Мазепа…».
Потім Шевченко вустами свого героя
Никифора Федоровича говорить про
звірства і злочини одного із царевих
сподвижників — Меншикова, якого
зве Даниловичем: «Прослушавши
литургию, Никифор Федорович
подходил к образу покрова и долго
любовался им и рассказывал своей
любопытной Парасковье, кто такие
были за люди, под покровом божия
матери изображенные.
Иногда он рассказывал с такими
подробностями про Даниловича
и разрушенный им Батурин, что
Прасковья Тарасовна наивно спрашивала мужа: — За что она его покрывает?»
Тодішній Шевченків читач знав
про варварство російської армії при
захопленні Батурина. І це питання
не потребувало додаткових пояснень
автора.
За три місяці до своєї смерті Тарас
Шевченко написав вірш «Бували
войни й військові свари», в якому
гостро засуджує Гната Галагана і
Василя Кочубея. Першого — за те,
що зрадив Івана Мазепу, а другого —
за донос цареві на гетьмана. Всіх
цих панів-зрадників Шевченко
називає шашелями, що точать старе
дерево — Україну.
То б т о , б а ч и м о щ о Ш е в ч е н к о
досить добре відзивається про гетьмана Івана Мазепу, хоч і згадки про
нього досить скромні, та, з іншого
боку, чіткі й зрозумілі. Шевченко
відкритий читачеві, а почуття поета як
на долоні! Його вірші і поеми розкривають зболену Тарасову душу. У його
творчості не знаходимо ані гострого
осуду, ані потакання царській політиці
щодо гетьмана. Мазепа у Шевченка
стриманий, з холодним розумом,
досвідчений, котрий знає чого хоче і
тверезо оцінює наслідки. А головний
політичний вибір гетьмана отримав
мовчазну Тарасову згоду.
Мар’яна ЮХИМЧУК,
екскурсовод НІМЗ
«Поле Берестецької битви»
с. Пляшеве, Рівненська область

Людина виховується для свободи
Гегель
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Разом ми – сила!
В осередках УРК

В умовах суворих випробувань
проявляється патріотичність
і людяність. Сьогодні для всіх
українців випробуванням є
війна, що точиться на Донбасі.
Велику підтримку, духовну
й матеріальну, надають нашим
воїнам, які перебувають у зоні
АТО, козаки Тернопільського
обласного козацького товариства УРК, яке очолює Вячеслав
Кізілов. Протоієрей, отець
Вячеслав очолює капеланську службу Тернопільської
єпархії УПЦ КП. За короткий
проміжок часу на Тернопіллі
йому вдалося створити
чимало козацьких осередків, згуртувати навколо себе
добрих, розумних людей, які
не словом, а ділом доводять
свою патріотичність. Про
проведену роботу та плани
розповідає отаман реєстрових козаків Тернопільщини,
Генерал Козацтва Вячеслав
Кізілов.
Уп р о д о в ж д в о х о с т а н ніх років робота, можна
сказати, кипить. Козаки
Тернопільського обласного
козацького товариства УРК
разом із капеланською службою Тернопільської єпархії
УПЦ КП активно займаються
волонтерською діяльністю.
Сьогодні в нашій капеланській
службі – 31 священик, із них
20 побували в зоні проведення
АТО. Інші на місці організовують збір гуманітарної
допомоги та відправляють її
на Схід.
Нам вдалося налагодити плідну співпрацю між
громадськими організаціями, благодійними фондами,

подяки, а головне, спільні
заходи – благодійні акції,
спортивні змагання, фестивалі
тощо.
Зокрема,
велику
роботу проводить отаман
Тернопільського міського
козацького товариства УРК,

Надовго запам’ятається кінець навчального року учням
НВК «Школа-гімназія №3» міста Івано-Франківська,
де діє Вовчинецький дитячий козацький курінь УРК імені
Петра Сагайдачного.
На свято останнього дзвоника до козачат завітали
реєстрові козаки: отаман
Вовчинецького козацького куреня УРК імені
П. Сагайдачного Микола
Васильович Пашинський та
Петро Іванович Палагіцький.

Шемборнів, а також мали
екскурсію по «Казковому
кільцю Тернопільщини».
«Подібні акції дуже потрібні,
адже дітки ознайомлюються
з цікавими архітектурними
пам’ятками нашої історії,
збагачують свою уяву про

Чергова партія смаколиків військовим ЗСУ – волонтерська допомога
від реєстровців, священиків і громадян Тернопільщини

диякон Олексій Левенець. Він
же очолює благодійний фонд
«Вірую» і також є військовим
капеланом.
Нещодавно ми побували у
Яблуневі, що в Гусятинському
районі, куди поет Іван
Кушнір вже вкотре запрошує
на міжнародний фестиваль
«Яблуневий Спас». Цьогоріч до
організації долучився отаман
Яблунівського міського козацького осередку УРК Андрій
Балабух. Надзвичайне місце і
надзвичайні люди! Справжні
козаки й берегині! Не словом , а
ділом відроджують і виховують
дітей у дусі любові та поваги до
ближнього, шанування традицій, історії, мови.

Вячеслав Кізілов (ліворуч в третьому ряду) з бійцями 44-ої артбригади
ЗСУ на відкритті каплиці в м. Тернополі

волонтерами, яка дає результати. Крок за кроком ми йдемо
до перемоги. Важко, але ми
не втрачаємо Віри і Надії.
Передавали і надалі передаватимемо нашим військовим
ліки, смаколики тощо для
підняття бойового духу. Лише
за останніх півроку ми передали нашим військовим ліків
на 600 тисяч гривень.
Єдиною, дружною сім’єю
стали капеланська служба
УПЦ КП та 44-а артилерійська
бригада ЗСУ. З військовими
цієї частини ми пройшли
разом довгий шлях, були разом
в зоні АТО, пліч-о-пліч підтримували один одного, долали
труднощі, раділи перемогам
та досягненням. Очевидно,
що діяльність Капеланської
служби є вкрай необхідною,
про що свідчать чисельні

Єпископа Тернопільського
і Теребовлянського Павла,
було освячено капличку
Преподобного Амфілохія
Почаївського. Завдяки
наполегливості настоятеля Храму Святого Андрія
Первозванного, протоієрея

ШЛЯХАМИ
СЛАВНОЇ
ІСТОРІЇ

Дякуємо справжнім козакам по духу Михайлу та Ігорю
Апостолам, засновникам
благодійного фонду «Апостол»
за надані смаколики для дітей
місцевого дитячого профілактично-лікувального
санаторію.
Завдяки плідній співпраці
ми надаємо адресну допомогу
тим, хто її дійсно потребує.
Нещодавно благодійники
передали вітамінні смаколики
для наших бійців зі Служби
безпеки України, які їдуть на
чергову ротацію в зону АТО.
І таких акцій ми проводимо
багато.
Ми завжди рухаємося
вперед: організовуємо, створюємо, допомагаємо, – у цьому
вбачаю місію козаків, священиків, громади. Нещодавно
в Тернополі, з благословення

Андрія Гаджали та небайдужих людей, біля каплички
виріс екокомплекс – розарій, криниця з джерельною
водою, гойдалки для малечі,
є навіть декоративні голуби.
Все це любив доглядати і
мав у себе за життя Святий
Амфілохій Почаївський. Від
благодійного фонду «Вірую»
храму подаровано унікальний
барельєфно-тканинний образ
Преподобного. Після освячення храму до ікони було
закладено капсулу з мощами
Святого.
У своїй промові Владика
Павло подякував усім жертводавцям, які сприяли побудові
та створенню образа. Життя
Преподобного було повне
страждань та випробувань,
однак всі отримували від нього
допомогу та були нагодовані.
Наразі йде активна робота по
створенню потужних козацьких осередків реєстрового
козацтва на Тернопіллі. Маємо
ряд цікавих проектів, зокрема,
в селі Кокосинці, що на
Гусятинщині, плануємо організувати дитячий табір і козацьку
Січ, де будуть конюшня
(деякі наші козаки мають
коней), кузня, приміщення
для гончарного виробництва,
спортивні майданчики тощо.
Таборувальники житимуть в
наметах, хоча плануємо звести
екоготель, щоб вишколи
можна було проводити упродовж всього року. Можливо,
придбаємо кілька стареньких сільських хатинок. Зараз
організовуємо зацікавлених людей і в наступному
році, тут, на мальовничому
березі Збруча, має запрацювати козацький табір-Січ.
Ми, козаки, знайшли спільну
мову з громадою села, активно
співробітничаємо з місцевими священиками УГКЦ, які
також є капеланами. До речі, в
селі є церква, якій близько 400
років. Тож і службу Божу буде
де служити…
Записав
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото Галини Кізілової
Тернопільска область

Реєстрові козаки Івано-Франківщини на святі останнього
дзвоника в НВК «Школа-гімназія № 3»

Козаки привітали своїх
маленьких друзів із
закінченням навчального
року й знову зробили їм
цікавий і корисний подарунок – організували
екскурсійну поїздку по древніх
замках Львівщини. Козачата
Вовчинецького куреня УРК
відвідали справжні історичні
перлини нашої країни –
Олеський, Золочівський і
Підгорецький замки.

рідний край, а головне
відчувають приналежність
до козацької нації, її славної
історії. Тому подібні поїздки
будемо організовувати й
надалі», – говорить отаман
Вовчинецького козацького
дитячого куреня імені П.
Сагайдачного, полковник
УРК Микола Пашинський.
У поїздці козачат супроводжували реєстрові козаки,
а також їхні безпосередні

Козаки й берегині Вовчинецького козацького куреня імені Петра
Сагайдачного з козачатами під час подорожі історичними
місцями України

Варто відзначити,
що екскурсії цікавими
історичними місцями
України, які організовують
для юних реєстровців козаки
Івано-Франківська, стали
вже традиційними. Трохи
раніше діти побували в
Закарпатській області, де
відвідали замки «Паланок»,
«Сент-Міклош», палац графів

наставники – педагоги
школи-гімназії №3 – берегині
УРК Оксана Ярославівна
Франчук та Надія Миколаївна
Бойко.
Підготував
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Фото з архіву Миколи
Пашинського

Шукаймо в людях хороше,
мов скарби, що давно забуті
М. Сингаївський
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Фестивалі

«Люди змінюють людей!». Під таким гаслом в Маріуполі проходив
благодійний фестиваль «З країни в Україну». У нинішньому році
Маріуполь замкнув список з 11-ти фестивальних міст, де були
організовані культурно-просвітницькі інтерактивні мобільні
платформи.

Організатори фестивалю в
Маріуполі відзначили, що у
нас найчисельніша й найпотужніша команда з усіх міст,
що приймали фестиваль «З
країни в Україну» цього року.
У міському саду працювало
безліч майданчиків, заняття
до душі могли знайти і старі
й малі.
У містечко громадських ініціатив були
запрошені представники

Реєстрове козацтво на
фестивалі представляли
отаман Маріупольського
міського козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко і
Сартанський дитячий козацький курінь УРК «Діоскурія» на
чолі з отаманом, полковником
УРК Євгенією Єрмоленко.
Нагадаємо, що дитячий
козацький курінь створено на
базі дитячого закладу «Ясласадок №166». Для відвідувачів
були представлені звіти про
роботу Маріупольського
та Сартанського міських
козацьких товариств УРК, а
також – книги про козацтво,
авторами яких є реєстровці
Маріуполя.
Програма, яку представляли
реєстрові козаки Маріуполя,
розпочалася з демонстрації відеокліпу – гімну
Українського Реєстрового
Козацтва. Багато цікавого
дізналися городяни про діяльність козацьких осередків
УРК в Україні та представництв УРК за кордоном.
На всі питання про діяльн і с т ь В Г О « Ук р а ї н с ь к е

Із 8 по 12 червня в ІваноФранківську тривав
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва PORTO Franko
Гогольfest.

з пінопласту. Варто наголосити, що подібний пленер на
теренах України проводився
чи не вперше. Серед його
учасників були два реєстрові

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

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

Скульптор, реєстровий козак Богдан Гладкий за роботою

Упродовж п’яти днів на
більш ніж двадцяти локаціях
закритого та відкритого типів
(театр ім. Франка, Художній
музей, Палац Потоцьких,
«Люм’єр», Ратуша, вокзал,
друкарня, книгарня «Є» та
інші) митці з восьми країн
світу – Австрії, Болгарії,
Грузії, Данії, Іспанії, Китаю,
Німеччини, України,
Франції представляли сім
напрямків сучасного мистецтва – альтернативна музика,
театр, експериментальна та

козаки, скульптори з ІваноФранківська – Богдан Гладкий
і Василь Марцінків. За словами
пана Богдана, темами для своїх
скульптур автори вибрали
анімалістку, яка є традиційною для українських народних
казок.
Тож скульптури видалися
цікавими і позитивними.
Пленер завершився успішно
і тепер казкові скульптури
стануть окрасою ігрових
майданчиків у дитячих садочках Івано-Франківська.

Валентина Фурманюк
Дизайн і верстка
Дмитро Бобир

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01001, м. Київ, вул. Мала
Житомирська, буд.11, оф. 5а
www.kozatstvo.net.ua.
Факс: (044) 278-37-59
е-mail: go-ukr@i.ua
urk.ukraine@gmail.com

КОРПУНКТИ:
м. Київ, пр. Академіка
Глушкова, 40,
корп 4. оф. 245
Тел.: (044) 526-69-23
м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Львів
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Добрі герої з українських казок стануть окрасою дитячих
майданчиків Івано-Франківська

Козаки, берегині та козачата УРК м. Маріуполя гідно представили на
фестивалі ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»

14-ти громадських організацій
м і с т а , с е р е д н и х – В ГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво». Територія спілкування з представниками
громадських організацій, які
завжди готові до діалогу, була
обширною. Подібні акції –
це можливість обговорити
зміни в суспільстві, приєднатися до громадського руху
не тільки в своєму місті, а й
в Україні.

Реєстрове Козацтво»
вичерпні відповіді давали
берегині дитячого козацького куреня УРК «Діоскурія»,
які є працівниками дитячого
освітнього-виховного закладу
та мудрими наставниками
маленьких козачат.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора

класична музика, література, кіно, еко- та візуальну
програми.
На цьому традиційному Міжнародному
мультикультурному фестивалі, започаткованому
Івано-Франківським «Porto
Franko» та київським
«Гогольфестом», було проведено більше сотні заходів в
історичному центрі міста.
Серед активних учасників
заходу були представники
Івано-Франківського обласного
козацького товариства УРК.
Зокрема, відомий в Прикарпатті
скульптор, полковник УРК
Богдан Гладкий став одним
із організаторів українськопольського пленеру скульптури

Організатори називали
«PORTO Franko Гогольfest»
місцем сили, що надихає і
зосереджує у собі проекти з
різних куточків України та
закордону. Основним завданням події є об’єднання зусиль
митців з різних міст над створенням нових проектів, якими
зможе пишатися Україна, які
будуть конкурентоспроможними за кордоном і змусять
світ говорити про неї.
Приємно, що свій внесок у
цей процес роблять реєстровці
Прикарпаття!
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Івано-Франківськ
Фото Тараса Лесика
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Людина в світ зерно нести повинна,
як зерно носить людям колосок
Г. Коваль
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Фестиваль «Золота Долина» в Росільній
Козацькі фестивалі

У передгір’ї Карпат розкинулось чудове прикарпатське село Росільна, яке
здавна славиться своїми талантами. Члени сільського драматичного гуртка, ще в далекі сімдесяті роки, ставали переможцями обласних конкурсів і
фестивалів, подорожували селами зі своїми прекрасними виставами. Також в
селі були завжди добрі спортсмени, зокрема, місцеві футболісти часто ставали
чемпіонами та володарями Кубку району.

Виступає голова Богородчанської райдержадміністрації Франко Єжак
(в центрі), співзасновники фестивалю – сільський голова Росільни Ігор
Пасічняк (ліворуч) та полковник УРК Нестор Мартинець (праворуч)

Уже нинішнього року, після
того, як сільським головою
було обрано Ігоря Пасічняка,
великого друга та щирого
прихильника козацтва, було
організовано для росільнянців
два концерти з участю місцевих
артистів, а також Заслуженого
артиста естрадного мистецтва України Мар’яна Пуляка
з міста Охтирка Сумської
області.

артистів із різних областей
України. Але й цього вже
було замало. І тоді Нестор
Мартинець, порадившись
з головою села Ігорем
Пасічняком, вирішив провести
в селі Перший Всеукраїнський
фестиваль мистецтв «Золота
Долина». Назву довелося
придумувати не довго, адже
саме так називалося їхнє рідне
село. Зі складом учасників

Христина Гоцак. Крім того,
цей співочий колектив має
багато спільних пісень з
жіночим ансамблем «Живиця»
з сусіднього села Космач.
Ініціатором та організатором фестивалю
виступив полковник УРК
Нестор Мартинець, також
до його проведення долучилися реєстровці
Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, генерали козацтва
Михайло Круль та Микола
Михайлишин, які разом із
керівником хору «Заграва»
організовували козаків на
репетиції, аби гідно виступити перед росільнянцями та
гостями, які прибули не лише
з інших областей України, але
й з-за кордону, бо знали, що
очікується цікаве культурне
дійство.
Хор «Заграва» виступив
славно. Вийшовши на сцену
в козацьких одностроях, козаки-артисти одразу ж отримали
велику порцію аплодисментів
від глядачів, багато з яких вже

Жіночий ансамбль «Полісяночка» села Носелівка Борзнянського
району Чернігівської області. Керівник Олександр Кашперко

виступу хору «Заграва» прозвучали пісні у виконанні його
соліста – полковника УРК
Степана Вільчика.
Багато глядацьких симпатій
і бурхливих оплесків зібрав
г у м о р и с т, п е р е м о ж е ц ь
Міжнародного фестивалю

До самого ранку не
вщухали співи, сміх, веселі
розваги на росільнянському
стадіоні, що став ареною
фестивалю. Довго пам’ятатимуть сельчани, а також
жителі навколишніх сіл та
районів, про це чудове свято

Жіночий ансамбль «Живиця» села Космач Богородчанського району.
Керівник – Заслужений працівник культури України, полковник УРК
Микола Гуменяк

сатири та гумору імені Андрія
Сови в Одесі, старший лейтенант УРК Тарас Ровенко.
Артист смішив публіку
дотепними гуморесками та
анекдотами, а насамкінець ще
й виконав дві гумористичні
пісні.

пісні та гумору, свято, яке їм в
черговий раз подарували реєстрові козаки Прикарпаття.
А учасники козацького хору
«Заграва» Богородчанського
районного козацького товариства УРК, за словами його
керівника Миколи Гуменяка,

Виступає козацький хор Богородчанського районного козацького товариства УРК «Заграва».
Керівник – полковник УРК Миклола Гуменяк

Нещодавно виходець з
Росільни, полковник УРК,
Заслужений діяч естрадного
мистецтва України Нестор
Мартинець із групою самодіяльних артистів, в тому числі і з
Росільни, відвідали з концертом
село Подорожнє, що на
Львівщині, де проходило свято
з нагоди роковин заснування
місцевої однойменної газети.
Таким чином було започатковано культурний обмін
концертними програмами
самодіяльних та професійних

також не мало виникати
проблем: чого лише вартий
козацький хор «Заграва»
Богородчанського районного
козацького товариства імені І.
Виговського ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», яке
очолює Заслужений працівник
культури України, полковник
У Р К М и к о л а Гу м е н я к .
Серед солістів реєстрові
козаки з чудовими голосами:
полковник УРК Степан
Вільчик, Микола Ковалюк,
берегині УРК Марійка та
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давно стали симпатиками цього
чудового козацького ансамблю.
Заслужений працівник культури Микола Гуменяк уміло
підібрав репертуар, достатньо
професійно підготував козаків
до виступу. Під гарячі та бурхливі оплески глядачів линули
над Росільною пісні «Ми
козаки», «Ой, ніхто так не
літає», «Стань, козацька славо»,
«Там, за тином», «Офіцери» та
інші. До речі, слова до останньої пісні написав полковник
УРК Нестор Мартинець. Після

Чоловічий ансамбль «Сусіди» села Красне Рожнятівського району
Івано-Франківської області. Керівник – Володимир Ілиняк

На високому рівні виступила берегиня Українського
Реєстрового Козацтва, онука
головного натхненника фестивалю Нестора Мартинця
– Юліана, яка виконала низку
пісень на слова свого талановитого дідуся-козака.
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вже готуються до заходів з
нагоди святкування 25-ої
річниці незалежності України.
Назар ФЕДОРІВ,
с. Росільна,
Івано-Франківська область
Фото автора
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