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Колегія Координаційної ради
об’єднаних проукраїнських патріотично
налаштованих козацьких організацій
вітає своїх козаків і берегинь та усіх
людей з Новорічними й Різдвяними
Святами!

Раніше вже повідомлялось, що більшість
всеукраїнських патріотично налаштованих
козацьких організацій, які мають у своїх
реєстрах понад 1000 козаків і берегинь,
об’єднались заради зростання духовного
й економічного рівня життя наших людей.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА

Свої серця – Батьківщині!
№ 1-2 (283-284) лиcтопад 2017 р.

Глава Адміністрації Гетьмана УРК в Прикарпатському регіоні України, Головний отаман Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК Михайло Смачило (в центрі) та настоятель храму Введення в храм Пресвятої
Богородиці, митрофорний протоієрей о. Іван Василик з козаками та берегинями Бучацького районного козацького
товариства УРК після церемонії посвяти в реєстровці. Село Цвітова Бучацького району Тернопільської області

З приємною місією нещодавно в
Бучачі, що на Тернопільщині, побували представники Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво». Вони вручили
нагороди нашим землякам – учасникам АТО, захисникам України,
які сьогодні продовжують службу в
Бучацькому районному військовому
комісаріаті.
З нагоди Дня захисника України,
Покрови Пресвятої Богородиці
та Дня Українського козацтва за
мужність, силу та героїзм, виявлені
у боротьбі за рідну землю, наближення миру в Україні, відродження
духовних і патріотичних традицій,
особистий приклад жертовності
та відданості народу, козацьким
орденом Семена Височана
нагороджені: військовий комісар,
підполковник ЗСУ Богдан Мороз,
підполковник ЗСУ Сергій Дзюма,
рядовий 72-ої окремої механізованої
бригади Іван Лучка, старшина 128-ої
гірсько-піхотної бригади Руслан

C M Y K

Золотар. Відтепер вони – лицарі
козацького ордена Семена Височана.
А прапорщик Олег Магега нагороджений відзнакою УРК «Золотий
козацький хрест» І ступеня.
Процедуру нагородження
здійснили Глава Адміністрації
Гетьмана УРК у Прикарпатському
регіоні, Головний отаман ІваноФранківського обласного
козацького товариства УРК Михайло
Смачило, його перший заступник,
Ге н е р а л К о з а ц т в а В о л о д и м и р
Карман, військовий козацький
капелан, отець Михайло Бубнів,
виконуючий обов’язки отамана
Бучацького районного козацького
товариства УРК, підполковник
УРК Володимир Хархут, начальник
штабу Бучацького РКТ УРК, майор
УРК Ігор Чумак. Українські вояки
привезли з собою та показали
товариству особливі святині:
прошиті кулями, покриті бойовим
порохом та порвані на вітрах
синьо-жовті державні прапори,

які разом із нашими воїнамизахисниками побували в гарячих
точках Луганщини та Донецькому
аеропорту, а відомий музикант і
вокаліст Тарас Житинський потішив
присутніх козацькими піснями.
Натхненні прикладом справжніх
козаків-реєстровців, воїнів, які
захищали від ворога східні рубежі
нашої Батьківщини, багато
юнаків Б у ч а ц ь к о г о р а й о н у н а
Тернопільщині тепер опановують
ази військової служби у лавах
українського війська.
«Наша багаторічна праця на ниві
виховання духовності та патріотизму
приносить свої плоди, і цьому є
реальне підтвердження», – зробив
висновок Генерал Козацтва Михайло
Смачило.
Оксана ЧОРНІЙ,
спеціальний кореспондент «УК»
м. Бучач
Тернопільська область
Фото автора

Ми вже почали вести боротьбу за
гідність, добробут, здоровий спосіб життя.
Сучасне козацтво, мабуть, єдина в Україні
організація, ідея існування якої назавжди
записана в генах кожної людини. Ці гени
нагадують нам, що ми усі брати та ще й
козацького роду. Дякую усім козакам і берегиням за те, що козацтво, як організація,
зберегла чистоту своїх рядів. Козацтво
завжди виконувало свої обіцянки і нічим не
спаплюжило свій рух в очах людей.
Ми працюємо у школах і ВНЗ, щоб
підготувати молодь для будівництва нашої
Держави на ґрунті духовності, віри, добра,
фінансового достатку усіх громадян,
зокрема, наших пенсіонерів, чесного заробляння грошей, повернення знедолених
дітей з вулиць у школи, інтернати та родини.
Ми прагнемо розвитку науки, тому
що без науки будь-яка Держава швидко
перетворюється на колонію. Ми боремось за розвиток спорту, тому що для
будівництва нашої Держави потрібні
здорові та щасливі люди, за достойну й
доступну медицину для наших людей. Ми
боремось за те, щоб не було війни, щоб
усі питання вирішувались за допомогою
дипломатичних переговорів, щоб скоріше
закінчились бойові дії, у яких загинули
десятки тисяч людей, серед яких кращі
представники нашого козацтва.
Я прошу нашого Господа повернути
Свою Любов Україні, дати нам більше
мудрості для вирішення наших проблем.
Ми теж любимо Тебе, Господи!
З повагою, Анатолій ШЕВЧЕНКО
професор, член колегії Координаційної
ради об’єднаного козацтва України,
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва

УРК –
НА ВАРТІ
СВОБОДИ
стор. 3

ЯКБИ
НЕ
ВІЙНА...
стор. 8

Великий чин наших лицарів вчить вірності
ідеалам і умінню підпорядковуватись
С. Петлюра
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№ 373/178
від «20» листопада 2017 року

№ 373/165
від «01» листопада 2017 року

№ 373/196
від «20» листопада 2017 року

Про нагородження орденом
Українського Реєстрового Козацтва
«Герой Козацтва»
За багаторічну діяльність з відродження культурних
цінностей в Україні, духовних традицій українського
народу, виховання молоді, керуючись Статутом
Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва та з нагоди святкування 75-річчя з Дня народження,
НАКАЗУЮ:
1 . Н а г о р о д и т и Го л о в у Р а д и с т а р і й ш и н
Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК, Генерала Козацтва СЕКЕЛУ
М И Х А Й Л А В АС И Л Ь О В И Ч А о р д е н о м
Українського Реєстрового Козацтва «Герой
Козацтва» за №68.
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

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 169
від «10» листопада 2017 року
Про переведення до діючого резерву ВГО УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» та згідно
з рішенням Генерального штабу ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» (підстава: Статут ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво» п. 3.12),
НАКАЗУЮ:
1.Виключити з офіційного реєстру ВГО
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е К о з а ц т в о » Гл а в у
Адміністрації Гетьмана ВГО УРК у країнах Балтії,
генерал-полковника Українського Реєстрового
К о з а ц т в а П А Л А М А Р Я В О ЛО Д И М И РА
ЯКОВИЧА та перевести його до складу діючого
резерву ВГО УРК.
2.Враховуючи попередні заслуги генералполковника УРК ПАЛАМАРЯ ВОЛОДИМИРА
ЯКОВИЧА перед народами Республіки Естонія
й України, а також Українським Реєстровим
Козацтвом, залишити за ним усі звання й нагороди, отримані під час діяльності в Українському
Реєстровому Козацтві.
3.Що стосується Присяги ПАЛАМАРЯ
В О Л О Д И М И РА Я К О В И Ч А б е з п о с е р е д ньо Господу «...Присягаю ніколи не зрадити
Українське Реєстрове Козацтво.... Я присягаю у
цьому Господу із доброї волі, свідомо і за покликом
своєї душі перед усім козацьким товариством»,
та у випадку її порушення, Генеральний штаб
Українського Реєстрового Козацтва рекомендує
Паламарю Володимиру Яковичу особисто
вирішити це питання безпосередньо з Тим, кому
Він присягав.
4. Паламарю Володимиру Яковичу передати
печатку, прапор, офіційні документи щодо
діяльності Адміністрації Гетьмана УРК у країнах
Балтії члену Ради Генеральної старшини ВГО УРК,
Голові комісії з етики та нагород у країнах Балтії,
Генералу Козацтва Коту Михайлу Павловичу.
5. Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Про особовий склад Генеральної старшини
Для активізації діяльності Українського Реєстрового
Козацтва в Тернопільській області України, керуючись
Статутом Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво»,
НАКАЗУЮ:
1. Ввести до складу Ради Генеральної
с т а р ш и н и В Г О « Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво» Представника Гетьмана УРК у
Тернопільській області України, Генерала
Козацтва ГРИЩИШИНА ВОЛОДИМИРА
АНАТОЛІЙОВИЧА.
2 . В к л ю ч и т и ч л е н а Р а д и Ге н е р а л ь н о ї
с т а р ш и н и В Г О « Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво», Представника Гетьмана УРК у
Тернопільській області України, Генерала
Козацтва ГРИЩИШИНА ВОЛОДИМИРА
АНАТОЛІЙОВИЧА до реєстру Генерального
штабу ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
3. Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
4. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 167
від «09» листопада 2017 року
Про переведення до діючого резерву ВГО УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво»
та згідно з рішенням Генерального штабу та Ради
Генеральної старшини ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» (підстава: Статут ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» п. 3.12: «… при з’ясуванні,
що козак або берегиня УРК є членом будь-якої
іншої козацької організації…),
НАКАЗУЮ:
1. Генерала Козацтва ФУРДИЧКА ОРЕСТА
ІВАНОВИЧА виключити з офіційного реєстру
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» та
перевести до складу діючого резерву ВГО
УРК.
2. Враховуючи попередні заслуги Генерала
Козацтва ФУРДИЧКА ОРЕСТА ІВАНОВИЧА
п е р е д н а р о д о м Ук р а ї н и й Ук р а ї н с ь к и м
Реєстровим Козацтвом, залишити за ним усі
звання й нагороди, отримані під час діяльності
в Українському Реєстровому Козацтві.
3. Що стосується Присяги Генерала Козацтва
ФУРДИЧКА ОРЕСТА ІВАНОВИЧА, безпосередньо Господу «…Присягаю ніколи не зрадити
Українське Реєстрове Козацтво…. Я присягаю
у цьому Господу із доброї волі, свідомо і за
покликом своєї душі перед усім козацьким
товариством», та у випадку її порушення,
Генеральний штаб Українського Реєстрового
Козацтва рекомендує Генералу Козацтва
Фурдичку Оресту Івановичу особисто вирішити
це питання безпосередньо з Тим, кому Він присягав у травні 2015 року.
4. Наказ набуває чинності після його
реєстрації в електронній базі Українського
Реєстрового Козацтва.
5. Контроль за виконанням наказу поклас т и н а н а ч а л ь н и к а Ге н е р а л ь н о г о ш т а б у
Ук р а ї н с ь к о г о Р е є с т р о в о г о К о з а ц т в а ,
Ге н е р а л а К о з а ц т в а П о л ь о в и к а С е р г і я
Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Про нагородження медаллю
Українського Реєстрового Козацтва «15 років УРК»
За вагомий внесок у відродження духовних,
патріотичних і культурно-просвітницьких традицій
українського козацтва, значні досягнення у підвищенні духовності народу України, зокрема, молоді,
керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу УРК та з нагоди святкування
15-ої річниці Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво»,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити директора Інституту садівництва
НААН України, доктора сільськогосподарських
наук, професора, академіка Національної академії
аграрних наук України, Генерала Козацтва
ГРИНИКА ІГОРЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА медаллю
Українського Реєстрового Козацтва «15 років УРК».
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.
ГЕТЬМАН УРК

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№ 112
від «25» вересня 2017 року
Про переведення до діючого резерву ВГО УРК
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво», згідно
з рішенням Генерального штабу та Ради Генеральної
старшини ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
у зв’язку з самоусуненням від виконання своїх
обов’язків отамана Хмельницького обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва
та за несплату членських внесків (підстава: Статут
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» п. 3.12),
НАКАЗУЮ:
1.Звільнити з посади отамана Хмельницького
обласного козацького товариства ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво», Генерала
Козацтва Басистого Юрія Віталійовича.
2.Генерала Козацтва Басистого Юрія Віталійовича
виключити з офіційного реєстру ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» та перевести до складу діючого
резерву ВГО УРК.
3.Враховуючи попередні заслуги Генерала
Козацтва Басистого Юрія Віталійовича перед
народом України й Українським Реєстровим
Козацтвом, залишити за ним усі звання й нагороди, отримані під час діяльності в Українському
Реєстровому Козацтві.
4. Що стосується присяги козака Українського
Реєстрового Козацтва, яка дається безпосередньо Господу «...Я присягаю у цьому Господу із
доброї волі, свідомо і за покликом своєї душі
перед усім козацьким товариством», та у випадку
її порушення, Генеральний штаб Українського
Реєстрового Козацтва рекомендує Генералу
Козацтва Басистому Юрію Віталійовичу самому
вирішити це питання безпосередньо з Тим, кому
Він присягав: «... Присягаю ніколи не зрадити
Українське Реєстрове Козацтво, відстоювати
споконвічні цінності українського народу:
духовність, патріотизм, любов до Бога, любов до
людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти
вихованню молоді, виконувати закони України...»
5.Наказ набуває чинності після його реєстрації
в електронній базі Українського Реєстрового
Козацтва.
6. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва, Генерала Козацтва
Польовика Сергія Володимировича.
ГЕТЬМАН УРК

АНАТОЛІЙ ШЕВЧЕНКО

Нема сильніш од землетрусу,
Як потрясать серця людей
П. Тичина
– Василю Петровичу, що сьогодні
являє собою Українське Реєстрове
Козацтво? Який має статус і яка
чисельність організації?
– Всеукраїнська громадська
організація «Українське Реєстрове
Козацтво» – це громадська організація,
осередки якої діють у всіх областях
України, зареєстрована Міністерством
юстиції України 2004 року. Має свою
атрибутику, символіку (прапори, бунчук, клейноди) і функціонує згідно з
Законом про громадські організації
України.
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школах, у Центрі патріотичного виховання учнівської молоді ім. С. Бандери
проводимо урочисті посвяти в реєстрові
козаки (козачата) та берегині (лелі).
Наші новобранці присягають Господу
Богу, народу України та реєстровому
козацтву в православних храмах, багато
священиків різних конфесій є нашими
козацькими капеланами, а, отже, й
козаками.
Стосовно учнівської молоді, то
до лав УРК залучено близько 5-ти
тисяч козаків і берегинь, козачат і
лель. Саме з ними ми постійно проводимо різноманітні заходи: уроки

Кє

Інтерв’ю

Гордістю реєстровців Прикарпаття є
хор «Заграва» Богородчанського районного козацького товариства УРК,
ансамбль «Прометей» Калуського
міського козацького товариства УРК,
ансамбль берегинь УРК «Смерічка»,
пісні яких звучали не тільки на сценах районів та області, а й у Києві, на
Майдані, під час Революції Гідності.
Їхні пісні, колядки на Різдвяні свята
транслюються по телебаченню.
– Яку допомогу надає козацтво
бійцям АТО?
– Протягом всього періоду проведення АТО, прикарпатськими
реєстровцями, за участі волонтерів,

прожив на Черкащині, був полковником Корсунського та Лисянського
полків. На прохання черкаських
козаків, наш козак, скульптор Богдан
Гладкий, виготовив барельєфи козацьких полковників Семена Височана
та Максима Кривоноса, які наразі
встановлені на території шкіл
Лисянки, а також пам’ятник Михайлу
Хмельницькому (батьку гетьмана
Богдана Хмельницького), який, свого
часу, був осадчим цього полкового
містечка. Також для двох церков
Лисянщини прикарпатські козаки
передали картини Хресної дороги,
вишиті рушники, корогви, одяг свя-

Читачам «України козацької» пропонуємо інтерв’ю Голови Ради старійшин Івано-Франківського обласного
козацького товариства УРК, Генерала Козацтва Василя Гречаника, яке він дав кореспонденту Івано-Франківського
обласного телебачення до Дня Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва

Українське Реєстрове Козацтво
є спадкоємцем і продовжувачем
ідей, духовних і моральних засад
українського козацтва. Має свій
статут, чітку організаційну структуру та друкований орган – газету
«Україна козацька». Очолює Українське
Реєстрове Козацтво Гетьман, який
обирається на Великій козацькій раді
УРК. Зараз Гетьманом УРК є доктор
богослов’я, доктор технічних наук, професор Анатолій Шевченко.
Чисельність організації складає: по
Україні біля 40 тисяч осіб, у лавах ІваноФранківського обласного козацького
товариства УРК функціонує 21 козацький курінь, у яких налічується 429
козаків і берегинь.
Івано-Франківське обласне козацьке
товариство УРК, дякуючи нашому
отаману, Генералу Козацтва Михайлу
Смачилу, забезпечене власним офісом,
оргтехнікою, маємо електронний та
телефонний зв’язок з усіма районними
козацькими товариствами.
– Яка мета та основні завдання
Українського Реєстрового Козацтва?
– Мета – сприяння розбудові України
як суверенної, самостійної, незалежної,
демократичної, правової держави.
Стосовно завдань, напрямків, форм
діяльності, то Статутом УРК передбачено значний їх перелік і стосується
він національного, духовного,
ідеологічного, військового, наукового, економіко-соціального розвитку
України. Якщо говорити коротко, то це:
- взаємодія з органами влади щодо
духовного, економічного, соціального
та військового будівництва України на
історичних, патріотичних, господарських і культурних традиціях українського
козацтва;
- сприяння підготовці молоді до
військової служби, військового
вишколу;
- патріотичне виховання нового
п о к о л і н н я в д ус і у к р а ї н с ь к о г о
козацького лицарства, у к р а ї н с ь к о ї
національної ідеї, відданості
українському народу. Основне наше
гасло в діяльності: духовність і
патріотизм!
– З якими здобутками ІваноФранківське обласне козацьке
товариство УРК зустріло своє козацьке
свято – Покрову Пресвятої Богородиці?
– Незважаючи на відносно невелику
чисельність, здобутки нашої організації
немалі. У багатьох загальноосвітніх

козацтва, бесіди про роль сучасного
козацтва в суспільстві, вікторини на
історичну тематику, разом із педагогами-берегинями беремо активну
участь у проведенні екскурсій по
видатних місцях України, спортивних
змаганнях, різноманітних конкурсах тощо. Переможців обов’язково
нагороджуємо козацькими атрибутами
та подарунками.
Варто відзначити дієву співпрацю
козацького товариства з Управлінням
освіти нашого міста в проведенні
спортивних змагань та гри «Джура»
(«Сокіл»), де переможцям вручалися
козацькі грамоти, подяки та подарунки:
книги, м’ячі тощо.
– Незважаючи на старання козаків,
нерідко молодь намагається ухилитися
від призову до Збройних Сил України.
Де ж патріотизм?
– Такі випадки непоодинокі і часто
молодь різними шляхами, навіть виїздом
з України, намагається уникнути призову до війська. Пересічний українець
небезпідставно не довіряє владним
особам, обурений масштабами корупції,
яка й досі процвітає на всіх рівнях влади
і тими малоефективними реформами,
що здійснюються в Україні.
– Які зв’язки реєстрових козаків із
духовенством?
– З церковнослужителями склалися
добрі стосунки. Щорічно ми беремо
участь у Всеукраїнському паломництві
Збройних Сил України та силових
структур до чудотворного місця явлення
Божої Матері в Зарваниці. До речі, саме
наш козак, скульптор Богдан Гладкий
створив низку скульптур Хресної
дороги в Зарваниці.
Щорічно реєстровців Прикарпаття
запрошують для спільної молитви і
забезпечення порядку при проведенні
богослужіння Святійшим Патріархом
Київським і Всієї Руси-України
Філаретом у Манявському скиті.
Чимало наших священиків – козацьких капеланів протягом всього часу
проведення АТО вели Служби Божі на
передовій, а деякі брали безпосередню
участь у бойових операціях.
– Як складаються стосунки з органами
влади?
– Співпраця є плідною та
взаємовигідною. У нашому обласному
центрі є дев’ять вулиць, названих на
честь визначних постатей козацької
доби. Козаками Івано-Франківського
обласного козацького товариства
УРК створені пам’ятні дошки та
знаки легендарним козацьким
ватажкам, встановлені та початку
вулиць, що носять їхні імена: Семена
Височана, Івана Мазепи, Богдана
Хмельницького, Пилипа Орлика.
Плануємо встановити барельєф Петру
Сагайдачному.

сформовано та відправлено близько
двадцяти вантажівок із продуктами
харчування, теплим та натільним
одягом, взуттям, медикаментами,
тепловізорами тощо. Також надавалася
грошова допомога пораненим бійцям.
Особливо ми вдячні нашому волонтерукозаку, калушанину Степану Курнику,
який із-за кордону приганяв автомобілі
підвищеної прохідності й особисто
передавав для військового шпиталю
в прифронтовому Бахмуті. Одному
нашому земляку, воїну-добровольцю,
за кошти козацького товариства допомогли в протезуванні черепної кістки.
І прикладів такої допомоги багато,
адже реєстрові козаки, як ніхто інший,
розуміють необхідність допомоги
нашим військовим.
У зоні АТО ми допомагали бійцям
добровольчих батальйонів «Азов» і
«Торнадо» (нині – «Миротворець»).
Наш козак, письменник Нестор
Мартинець, і берегиня, співачка
Оксана Сливка, із концертно-розважальною програмою їздили на передній
край оборони в Луганську область,
спілкувалися з бійцями, а також із
мешканцями прифронтової зони, що
сприяло зміні світогляду луганчан на
користь України.
Наразі в зоні АТО служать два наші
козацькі капелани. Спільними зусиллями створили пересувну каплицю, в
якій козаки-священики здійснюють
Служби Божі.
Завдяки реєстровим козакам
Прикарпаття визволено із полону
одного бійця – мешканця нашої
області. Після цієї події син нашого
козака Петро Грицюк написав вірш
– «Молитва захисника», який став
піснею і на неї знято відеокліп. Доречно
згадати і про вірші нашого козакаписьменника Нестора Мартинця, що
ввійшли до його авторської збірки
«Революція Гідності». Маємо добрі
стосунки з військовою частиною в
Коломиї, зокрема, надали їм допомогу
в облаштуванні території.
Плідна, взаємовигідна співпраця на
теренах духовності й патріотизму та
дружні стосунки поєднують реєстровців
Прикарпаття з реєстровими козаками Черкащини. На запрошення
черкащан, наша козацька делегація
відвідала Холодний Яр, де вшанували пам’ять полеглих героїв, борців
із більшовизмом. Також, навзаєм,
делегація Черкаського обласного
козацького товариства УРК побувала
в нашому краї, де ми разом вшанували
пам’ять полеглих вояків ОУН-УПА.
До речі, Прикарпаття й Черкащину
об’єднує козацький полковник Семен
Височан, уродженець Прикарпаття,
сподвижник Богдана Хмельницького,
який значну частину свого життя

щеникам для проведення богослужінь
тощо.
Нещодавно встановили добрі
контакти з Донецьким обласним
козацьким товариством УРК: допомогли створити Краматорську міську
організацію УРК, для маленьких
краматорських козачат передали
вишиванки, а також українські
книги, казки тощо. Варто зазначити,
що прийом у козачата проходив привселюдно, на площі міста, яке наразі
є адміністративним і культурним
центром Донеччини. Це дійство, без
перебільшення, стало непересічною
подією для мешканців прифронтового міста. І зараз продовжуємо
збір українських книжок для дітей
Краматорська.
– Що заважає поліпшенню роботи,
розширенню масштабів праці?
– Наш коефіцієнт корисної дії
гальмується незатребуваністю чи не
розумінням державними органами
влади нашої громадської, патріотичної
роботи. Ми набагато більше могли
б зробити в сфері виховання молоді,
військової підготовки у школах, училищах, вишах, якби Міністерство освіти і
науки, керівництво навчальних закладів
офіційно залучали наших професіоналів
до такої діяльності. Ми б хотіли разом
із поліцією проводити патрулювання
в громадських місцях, особливо в
дні проведення масових заходів.
Хотілось би створювати, особливо на
час учнівських канікул, козацькі залоги,
курені, де б школярі могли проводити
військовий вишкіл, змагання тощо.
Хотілося б мати кінну базу, можливість
пошити для кращих козачат козацькі
однострої та систематично залучати їх
до проведення державних та громадських заходів. Безперечно, для цього
потрібно не лише бажання, а й певні
кошти. Проте наших внесків вистачає
хіба що на грамоти, подяки та видавництво нашої газети.
Сподіваємося, що високопосадовці
зрозуміють суспільну потребу виховання молоді в козацькому дусі. Для
утримання парламентських партій
кошти вже знайшлися, то ж і для
відродження козацького руху також
мають виділятися кошти. Це надзвичайно важливо, особливо сьогодні,
коли йде війна на Сході України. І всім
нам слід пам’ятати, що саме там зараз
кується надійний патріотичний фундамент нашої держави, а ми на місцях
маємо максимально цьому сприяти.
Василь ГРЕЧАНИК,
Голова Ради старійшин
Івано-Франківського ОКТ УРК,
Генерал Козацтва,
кандидат технічних наук
м. Івано-Франківськ

№ 1-2 (283-284) листопад 2017 р.

Підведемося на повний зріст
Від Карпат – до Дону і Кубані.
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РеєстРовці з міста БогоРодиці
Козацькі свята

14 жовтня в нашій країні традиційно відзначається День
Українського козацтва, встановлений Указом Президента
України. Також знаковим є і те, в цей день, в свято Покрови
Пресвятої Богородиці, яке також святкується 14 жовтня, ми
вшановуємо тих, хто в часи козацької доби та національновизвольних змагань боровся за нашу незалежність, виганяв з
нашої землі загарбників і яничарів, утверджував Україну як
самостійну державу. Символічно, що цього ж дня відзначається
річниця створення Української Повстанської Армії та День
захисника України...

Не без гордості вшановуємо
вояків наших сучасних
Збройних Сил України, яким
доводиться вести нелегку кровопролитну битву з російським
агресором та внутрішнім сепаратизмом на Сході України.
Честь і слава героям минулого
та сьогодення!
Богородчанське районне
козацьке товариство імені
Івана Виговського, як складова частина Всеукраїнської
громадської організації
« Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво» (УРК), створене в
квітні 2010 року. Сьогодні воно
налічує у своїх лавах понад
70 козаків і берегинь, ще 20
козаків і берегинь – у резерві
нашого козацького осередку.
Основна мета діяльності
товариства – сприяння
р о з б у д о в і Ук р а ї н и я к
суверенної, самостійної та
незалежної держави з козацькою моделлю демократії,
яка гармонійно поєднує
вольності та свободи людини
з дисципліною і порядком у
державі.
Засновником і багаторічним
отаманом районного козацького товариства був Михайло
Франкович Круль. Вагомий
внесок у становлення і розбудову козацького осередку

внесли Микола Михайлишин,
Михайло Халявка, Микола
Гуменяк, Степан Вільчик,
Ігор Курій, Ірина Кімачук
та багато інших козаків і
берегинь. Незмінним капеланом козацького товариства
є отець Ярослав Бодоряк.
Основне гасло Українського
Реєстрового Козацтва –
духовність і патріотизм.
На наш погляд, саме цих
якостей сьогодні бракує багатьом українцям, щоб стати
справжніми громадянами,
патріотами своєї Батьківщини.
Кризові явища в економіці,
корупція, соціальна брехня та
несправедливість викликають
недовіру до влади, зневіру у
завтрашньому дні. Тому зараз
людям, особливо молоді,
потрібна моральна підтримка,
добре мудре слово, щоб запалити у молодих душах віру в
світле майбутнє, відродити
козацький дух і незламну
волю до перемоги.
Візитною карткою
Богородчанського районного
козацького товариства УРК
є самодіяльний чоловічий
хор «Заграва», яким керує
полковник УРК Микола
Гуменяк. У його репертуарі –
українські народні, козацькі
та повстанські пісні. Саме

Самодіяльний чоловічий хор «Заграва» під орудою полковника УРК Миколи Гуменяка – візитна картка
Богородчанського районного товариства УРК імені Івана Виговського

через пісню ми несемо до
людей думку про козацькі
звитяги, любов до Вітчизни,
відданість її народу. За час
свого існування колектив брав участь у багатьох
фестивалях козацької пісні у
Львові, святкуванні ювілею
г е т ь м а н а Ук р а ї н и П е т р а
Конашевича-Сагайдачного
в селі Кульчиці Самбірського
району, що на Львівщині,
виступав на сценах ІваноФранківська, Калуша,
Городенки, Богородчан. Свою
пісню богородчанські козаки
несли жителям Маняви,

Солотвина, Росільни,
Космача, Луквиці, Раковця
та багатьох інших населених
пунктів Прикарпаття й інших
областей України. Усюди,
де нам довелося виступати, зустрічали вдячних
слухачів і гарячу підтримку.
Незабутньою для нас стала
участь у фестивалі коляди
«Різдво у місті Богородиці».
3 болем у серці ми
переживаємо за славних
нащадків козаків – воїнів
АТО, яким зараз доводиться
захищати наші східні рубежі.
Волонтерська допомога, яку

Козаки й берегині Богородчанського районного козацького товариства УРК – патріотичні, авторитетні в краї люди

ми організовуємо спільно
з Івано-Франківським
обласним козацьким товариством, спрямована на
підтримку бійців двох
добровольчих батальйонів,
створених на базі
Українського Реєстрового
Козацтва, які влилися
до складу Збройних Сил
України.
Нині виношуємо думку
про відновлення в наших
школах вивчення військової
справи. Свого часу її було
вилучено зі шкільної
програми. Як виявилось –
передчасно. Ми настільки
були заколисані московською пропагандою, що і не
помітили, як ворог потроху,
але системно, заволодівав
нашим вітчизняним промисловим комплексом
шляхом створення спільних
підприємств та акціонерних
товариств, загарбував
фінансові ресурси, а тепер
вже взявся за наші суверенні
території. Отак справдилася давно відома істина,
що довіряти москалеві не
м о ж н а , я к п и с а в Та р а с
Шевченко.
Сьогодні козаки й берегині
Богородчанського районного
козацького товариства УРК
щиросердно вітають вояків
УПА, воїнів АТО та бажають
усім доброго здоров’я, віри
у краще майбутнє нашого
народу і скорої перемоги над
ворогами.
Петро ВАРШАВСЬКИЙ,
отаман Богородчанського
районного
козацького товариства,
полковник УРК
м. Богородчани
Івано-Франківська область
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Пам’ятаймо «Заповіту» зміст,
Щоб нащадки не були рабами!...
Б. Тарасів
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із віРою в Рідну деРжаву Ж
Козацькі виставки

Центр патріотичного виховання учнівської
молоді імені Степана Бандери в ІваноФранківську із самого початку свого існування
став духовним і патріотичним натхненним
джерелом українства не лише для молоді,
але й для дорослих франківців та бажаних
гостей Прикарпаття. «Талановите поєднання
історичного досвіду козацтва із не менш
героїчним сьогоденням наших воїнівзахисників, – а саме це пропагують працівники
закладу, – надзвичайно потужно впливає
на виховання молодих українців. І в цьому
величезна заслуга директора, талановитого
педагога-організатора, берегині Українського
Реєстрового Козацтва, полковника УРК Галини
Савченко та очолюваного нею колективу», говорить Глава Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні, Головний отаман
Івано-Франківського обласного козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва Михайло
Смачило.

У Центрі патріотичного
виховання учнівської молоді
імені Степана Бандери в
Івано-Франківську з великим
успіхом пройшла виставка
світлин «Добровольчий батальйон ОУН: два роки війни».
Як запевняють організатори,
серед яких ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», головне
завдання цієї виставки – привернути увагу громадськості
до проблеми війни на сході
України. «Ми хотіли показати цивільним людям та
учнівській молоді, як воюють
наші добровольці. Зараз дуже
складний час: йдуть військові
дії, війна. Добровольчі батальйони вже у складі Збройних
Сил України та Національної
гвардії України захищають
наші східні рубежі. Їх багато.
Зокрема, добровольчий батальйон «ОУН», – розповідає
директор Центру, берегиня
УРК Галина Савченко.
На виставці представлені
світлини, зроблені на
передовій самими бійцями
батальйону. Тут не йдеться
про неабияку фотографічну
майстерність авторів, головна
приваба експозиції – щирість
і відвертість. На одних
фотографіях зображено нехитрий фронтовий побут, теплі
згадки про Святвечір, радісні
моменти братання, на інших
– бачимо результати обстрілів,
зброю в руках бійців і запечену
кров. Це фотографії реальних
людей, які воювали у Пісках,
Кримському, Донецькому
аеропорту, без ретуші і прикрас, як є.
Крім того, організатори
окремо виділили стенд під
гаслом «Герої не вмирають»,
де розмістили портрети
восьми бійців, яких вже
немає в живих. Світлини
не підписані, відвідувачам
відкрили лише позивні, аби не
зашкодити сім’ям загиблих.
Для більшої переконливості
та наочності бійці передали
виставці дорожні знаки,
пробиті кулями «градів»,
із написами «Донецьк» і
«Крим», які реквізували у
сепаратистів. «Це, справді,
унікальні речі. Колись вони
займуть належне місце в музеї
військових подій на сході

і

Шевченкові читання

України», – коментує директор Центру патріотичного
виховання Галина Савченко.
Роль промоутера виставки
взяв на себе Тарас Козлишин,
заступник командира добровольчого батальйону «ОУН».
Саме він і проводив відкриття
з а х о д у, щ о в і д б у в а в с я
у формі бесіди: бійці
розповідали про фронтові
будні, ділилися проблемами, дякували за допомогу
волонтерам, які їх постійно
підтримують. Зокрема,
батальйон співпрацює з
Івано-Франківським обласним козацьким товариством
УРК, яке допомагає бійцям
матеріально: на фронт
захисникам України козаки
регулярно відправляли
продуктові набори, одяг, бронежилети тощо.
Також реєстрові козаки
безпосередньо сприяли
проведенню цієї виставки.
Зокрема, особисто Головний
отаман Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК Михайло Смачило
допоміг бійцям із проживанням у дні проведення
заходу. У відкритті виставки
активну участь взяли перший заступник Головного
отамана Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Володимир Карман та отаман
Вовчинецького козацького
куреня ім. П. Сагайдачного,
полковник УРК Микола
Пашинський.
У рамках заходу, у Залі героїв
відбувся загальноміський
урок-реквієм «На лінії
вогню», присвячений Дню
українського добровольця.
Захід відвідали очільник
Департаменту освіти і науки
Івано-Франківська Ігор
Смаль, представники міської
влади та бійці добровольчих
батальйонів «Карпатська
Січ», «Сокіл» та «ОУН». Цього
дня згадували добровольця
батальйону «Карпатська січ»
Мирослава Мисла, який загинув у віці 24 років. Саме тоді
Центру було передано портрет бійця-героя, написаний
прикарпатським художником і реєстровим козаком
Григорієм Михнюком. Варто

З м е т о ю п о п ул я р и з а ц і ї
творчої спадщини Тараса
Шевченка, духовного виховання дітей та молоді,
розвитку естетичного смаку
засобами художнього слова
Департамент освіти та науки
Івано-Франківської міської
ради провів загальноміський
конкурс читців поезії Тараса
Шевченка серед учнів 5-11
класів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів.
До організації цього заходу
приєдналися козаки й
берегині Івано-Франківського
міського козацького товариства Українського Реєстрового
Козацтва. Зокрема, у церемонії
нагородження переможців
і учасників конкурсу, яка

відзначити, що митець
створив серію полотен під
назвою «Славна ненькоУк р а ї н о , н е з а б у д ь п р о
мене», куди ввійшли портрети Українських січових
стрільців, представників
Української повстанської
армії та бійців, які зараз
воюють на східному фронті.
Серед інших, зокрема, портрет загиблого на фронті
івано-франківця Григорія
Семанишина.
Трохи пізніше, в стінах
Центру, вояки-добровольці
полку «Азов» презентували книгу-фотоальбом
«Широкинська операція»,
де окрім світлин зібрані
спогади про боротьбу
українських вояків під
Широкиним. Як пам’ятаємо,
саме ця, успішно проведена нашими військовими,
операція, свого часу, припинила відчайдушний наступ
російсько-сепаратистських
загарбників на Маріуполь і
забезпечила надійну оборону
стратегічно важливого містапорту. Презентація книги
проводилася за ініціативи
Національного Корпусу. Було
багато присутніх, зокрема,
студентської молоді.
Варто відзначити, що ІваноФранківське обласне козацьке
товариство УРК та Центр
патріотичного виховання
учнівської молоді ім. С. Бандери
активно співпрацюють на
просвітницькій ниві. Разом
вони намагаються привернути увагу громадськості до
актуальних питань сьогодення та виховувати молодь
у дусі патріотизму. А тісна
взаємовигідна співпраця із
добровольцями, котрі воюють
на сході України, сприяє вихованню української молоді,
показує безпрецедентний
приклад об’єднання зусиль
українців заради майбутнього
нашої держави.
Романа МУРАН,
референт Глави
Адміністрації
Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України,
Головного отамана ІваноФранківського ОКТ УРК
Фото автора

К

я

о с в і т и т а н ау к и І в а н о Франківської міської ради, яка
обіцяє бути й надалі плідною
та довготривалою.
«Як бачимо, творчість Тараса
Григоровича і досі залишається
актуальною. Шевченко не
перестає бути і модерним,
і сучасним, і цікавим для
молоді. Юнацтво не сприймає
його як сільського романтика чи таврувальника панів:
для нового покоління образ
Шевченка є по-справжньому
державно значимим – це образ
національного генія», – говорить полковник УРК Олег
Полівчак.
Як неперевершений виразник прагнень та сподівань
українського народу, Тарас
Шевченко неспроста так багато

Під час проведення конкурсу читців у Центрі виховання учнівської
молоді імені Степана Бандери

відбулася на базі ІваноФранківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 11,
взяли участь Генерал Козацтва
Іван Петрович Палагіцький,
полковники УРК Олег
Те о д о р о в и ч П о л і в ч а к
та Микола Васильович
Пашинський. Від козацького товариства реєстровців
Прикарпаття з промовою
виступив Олег Теодорович
Полівчак, який побажав юним
талантам подальшого творчого
розвитку та нових здобутків.
Захід видався теплим і
по-справжньому родинним:
декламувалися вірші, звучали чудові українські пісні та
привітальні промови гостей.
Діти продемонстрували
не лише неабиякі сценічні
вміння, але й глибокі знання
творчого й життєвого шляху
Кобзаря.
Варто відзначити, що
даний захід далеко не єдиний
приклад плідної співпраці
Івано-Франківського міського
козацького товариства
Українського Реєстрового
Козацтва з Департаментом

творів присвятив козацькій
сторінці нашої історії.
Козаччина, Запорізька Січ
– легендарна вольниця для
мужніх та хоробрих лицарів,
котрі готові віддати все за рідну
землю, навіть власне життя,
постає у поемах «Гамалія»
та «Тарасова ніч». Гарячі
Кобзареві рядки надихають
і сучасних козаків-воїнів на
щоденну звитягу та затяту
виснажливу боротьбу:
Нехай душі козацькії
В Украйні витають –
Там широко, там весело
Од краю до краю...
Козаки й берегині ІваноФранківщини разом із
учасниками заходу поклали
квіти до пам’ятника Кобзареві
– духовному батькові козацтва
та України.
Романа МУРАН,
референт Глави
Адміністрації
Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні України,
Головного отамана ІваноФранківського ОКТ УРК
Фото автора

Против рожна перти, против хвиль плисти,
Сміло аж до смерти Хрест важкий нести!
І. Франко

№ 1-2 (283-284) листопад 2017 р.

6
Козацька посвята

Відчуваючи відповідальність за народ
Коли християни вшановують пам’ять трьох великих ієрархів, учителів, проповідників
і отців Східної Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого,
Івано-Франківське обласне козацьке товариство УРК поповнилося вісьмома новими
членами.
Урочисту присягу реєстрові козаки Прикарпаття складали в Манявському Скиті – у
благословенній місцині з цілющою джерельною водою в мальовничому карпатському
міжгір’ї, що в Богородчанському районі.

«Присягу Господу Богу та українському
народу реєстрові козаки, як правило,
складають у знатних місцях, де дійсно
присутня ласка Божа, де кожен відчуває
велич і значущість події: в монастирях,
церквах, Центрі патріотичного виховання учнівської молоді ім. Степана
Бандери тощо. Тобто, у тих місцях, які
дійсно підіймають дух наших козаків
і берегинь», – розповідає Головний
отаман Івано-Франківського обласного
козацького товариства УРК, Генерал
Козацтва Михайло Смачило.

Івано-Франківському і Галицькому,
архімандриту Манявського ХрестоВоздвиженського монастиря Іоасафу
за прихильність, яку церква виявляє до
козацтва та невтомну працю на благо
християнства й української держави.
«Завдяки Вашій щирій молитві,
мудрості та принциповості Свята
Церква виконує свою важливу місію.
Багато моральних зусиль, витримки
та наполегливості, сердечної щедрості,
християнського миролюбства вимагає
Ваша відповідальна діяльність на благо

Отаман Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК Михайло Смачило
(праворуч) висловлює щиру подяку митрополитові Івано-Франківському
і Галицькому, архімандриту Манявського Хресто-Воздвиженського монастиря
Іоасафу за невтомну працю на благо християнства й Української держави

Як зізнаються новобранці, їх, у
першу чергу, привабили життєві
ідеали, які сповідують реєстровці:
духовність і патріотизм, шана до
споконвічних цінностей українського
народу і козацтва. Нині багато
прикарпатських реєстровців захищають східні кордони України, а ті,
хто в тилу, – допомагають їм, передаючи гуманітарні вантажі з одягом,
продуктами харчування, ліками та
різноманітною технікою. Недарма
архімандрит Іоасаф зазначив: «Я
думаю і переконаний, що з Божою
допомогою 2017 рік стане тим роком,
у якому народ України переможе
ворога, що хоче знищити нашу
Вітчизну, нашу землю».

У рамках церемонії посвяти в козаки,
козацький хор Богородчанського
районного козацького товариства
УРК та дует «Яворина» виконали
традиційну українську святкову пісню
«Многая літа». У святковому дійстві
взяли участь козаки Богородчанського
районного козацького товариства ім. І.
Виговського, Генеральний суддя УРК,
Генерал Козацтва Василь Михайлович
Гринів, перший заступник Головного
отамана Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК,
Генерал Козацтва Володимир Павлович
Карман, отаман Вовчинецького
козацького куреня ім. П. Сагайдачного,
полковник УРК Микола Васильович
Пашинський.

«Многая літа» у виконанні козацького хору Івано-Франківського обласного
козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва

Церемонія складання присяги на
вірність Господу Богу та українському
народу відрізнялася особливою
урочистістю. Зі святкової проповіді
віряни дізналися про визначні діяння,
вчинені Трьома Святителями, та
про житіє кожного з них. Після,
від імені Українського Реєстрового
Козацтва, Михайло Смачило висловив щиру подяку митрополитові

українського народу», – підкреслив у
своєму виступі Головний отаман ІваноФранківського обласного козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва
Михайло Смачило.
Кожен із восьми новобранців виголосив
урочисту присягу на вірність Господу Богу,
народу України та реєстровому козацтву,
цілував козацьку шаблю, козацьке знамено
та Державний Прапор України.

Духовність і патріотизм, шана до споконвічних цінностей українського народу і
козацтва – ідеали, які присягли щиро сповідувати восьмеро новобранців ІваноФранківського обласного козацького товариства УРК

Фото на згадку про козацьку присягу в святому для українців місці – Манявському
Хресто-Воздвиженському монастирі
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Серед інших, до козацьких лав
також вступив громадянин Аргентини
Даніель Роберто Альмамонте, який уже
десять років живе в Богородчанському
районі зі своєю дружиною-українкою.
У далекій Латинській Америці Данієль
служив у місцевій поліції, а нині
вирішив долучитися до козацького
руху. Україна для нього – друга
Батьківщина, тому він не може
дозволити собі бути відірваним від
її громадського життя. «У мене кров
кипить. Я хочу комусь допомагати»,
– зізнається український козак аргентинського походження.

Ус і п р и с у т н і б у л и з а х о п л е н і
урочистістю та піднесеністю заходу.
Звучали щирі привітання та сподівання
на плідну працю новообраних козаків
на благо Батьківщини.
Романа МУРАН,
референт Глави Адміністрації
Гетьмана УРК
у Прикарпатському регіоні України,
Головного отамана ІваноФранківського ОКТ УРК
м. Івано-Франківськ
Фото автора

Народ без народності –
тіло без душі
К. Ушинський

№ 1-2 (283-284) листопад 2017 р.

7

Козацькі подорожі

Святими місцями України
Група козаків Івано-Франківського міського товариства Українського Реєстрового
Козацтва разом із просвітянами НПТ «Просвіта-Світовид» у кінці квітня 2017 року здійснили
подорож на святу Черкаську землю, де взяли участь в урочистостях, присвячених 100-річчю
Холодноярської республіки.
На цім велелюднім
святкуванні були присутні
декілька тисяч патріотів
України, багато з них з ІваноФранківщини. Прикарпатські
реєстровці вшанували героїв-

святинь у селищі Лисянка,
де нас гостинно зустріли
отаман Лисянського полку
Українського Реєстрового
Козацтва, полковник УРК
Віктор Колодяжний та Голова

Берегині УРК біля Шевченкової хати в селі Моринці

холодноярців і їх отамана
Василя Чучупаку, а також
героя Коліївщини, гайдамацького ватажка Максима
Залізняка. Спілкування з представниками різних козацьких формувань, концерт з
піснями і танцями та козацький куліш сприяли духовному піднесенню, патріотизму
всіх учасників святкування.
Єдиним сумним штрихом
залишилося те, що Троїцька
церква Мотронівського
монастиря, звідки починалася боротьба холодноярців
та яка була духовним осередком повстанського руху, і
надалі знаходиться в окупації
Московського патріархату.
Наступного дня ІваноФранківські козаки та
берегині продовжили
вшанування українських

M

Y K

Івано-Франківські козаки та берегині біля пам’ятника Тарасові
Шевченкові в Лисянці, що на Черкащині

схиляли голови перед нашим
генієм, а також перед могилою його матері Катерини,

д и в о – Тр и п і л ь с ь к и й
музей. Наповнені святою
енергією української землі,

Ікону Ісуса Христа для церкви в с. Орли очільникам Лисянського полку УРК Віктору Колодяжному (ліворуч) та Валентині
Войцехівській вручив Олег Полівчак (праворуч)

з роду Бойків. Подарувавши
музею книжки і видання
першого «Кобзаря», щиро
подякувавши берегині

інформацією про боротьбу
наших героїв, життєдайним
д у х о м с в я т и н ь Та р а с а
Шевченка, штрихами

Учасники подорожі біля дуба Максима Залізняка в Холодному Яру

Вшанування пам’яті героїв Медвинської республіки на горі Тотоха

C

Ради берегинь Черкаського
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Валентина Войцехівська. Від
Івано-Франківського міського
козацького товариства УРК
козакам Лисянського полку
УРК ми подарували ікону
Ісуса Христа з проханням
вручити її прихожанам і
священикам церкви в селі
Орли Лисянського району.
Поклонившись пам’ятнику
малому Тарасові Шевченку в
Лисянці, наша група вшанувала ще одну славну сторінку
Черкащини та Київщини
– героїв Медвинської
республіки в селі Медвин
Б о г ус л а в с ь к о г о р а й о н у
Київської області. Відомо,
що герої Медвинської
республіки, одночасно із
Холодноярськими козаками,
довго боролися із московською ордою. Побували і на горі
Тотоха, де зарядилися земною
енергетикою, і, з новими

силами, прибули в село
Моринці, до відреставрованої
р о д и н н о ї х а т и Та р а с а
Гр и г о р о в и ч а Ш е в ч е н к а .
Поклонилися святій землі,
по якій своїми босими
ногами ходив наш Батько,
геніальний Шевченко. Коло
Тарасової хати наша співоча
група «Живиця» виконала
пісні на слова Т.Г. Шевченка,
закінчивши незабутнім
Заповітом. Після знайомства із музеєм, подарували
гостинним екскурсоводам
наші просвітянські книжечки,
а також копію першого
факсимільного видання
«Кобзаря» 1840 року.
Наступна зупинка була у селі
Шевченковому (Кирилівці),
в музеї Т.Г. Шевченка. Цей
музей, багатий автентичними
експонатами, досить широко
освітив Тарасове життя, і ми з
радістю й душевним щемом

Біля будинків Трипільської доби в селі Легедзиному

Лисянського полку УРК пані
Валентині Войцехівській,
яка супроводжувала нас під
час екскурсійної подорожі,
ми взяли курс додому. По
дорозі зупинилися у друзів,
в селі Легедзиному, поблизу
міста Умані, де ентузіаст,
патріот, археолог Владислав
Чабанюк створив маленьке

прадавньої минувшини,
щасливі, вночі приїхали в
рідне Прикарпаття.
Олег ПОЛІВЧАК,
отаман Івано-Франківського
міського товариства УРК,
полковник УРК
Лисянка – Івано-Франківськ
Фото автора

Народи до свободи ідуть од природи
Касіян Сакович
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Навесні 2014-го в Україну прийшла війна, що змінила життя
багатьох. «Скільки всього могло б статися або не статися,
якби не війна… Якби не війна, що сьогодні стукає в наші душі,
жорстока і немилосердна, страшна й нікому не потрібна,
безглузда й потворна, яка забирає найкращих, найдостойніших,
найкрасивіших, найулюбленіших. Війна, яка позбавила сну сотні
тисяч українців – воїнів, які зі зброєю в руках стали на захист
кордонів Вітчизни, їхніх рідних, які щохвилини моляться, щоб
їхні сини, батьки, брати чи кохані повернулися живими додому, і
просто небайдужих людей, які зрозуміли, що, лише об’єднавши
зусилля, можна протистояти жорстокій російській агресії. Війна,
що відкрила справжніх Героїв сучасної України, людей, яких ця
смертельна борня торкнулася безпосередньо...

Якби не війна, ці хлопці
прожили б звичайне людське
життя, а так – довелося їм
стати Героями в своїх двадцять
– тридцять років…
«Війна калічить тіла,
але звеличує душі», – такі
думки хвилюють кожного,
хто переглянув світлини

України, її вже бачили у
містах східного, центрального, північного і південного
регіонів. В Івано-Франківську
виставку переглянули понад
півтисячі осіб і особливо всіх
схвилювала історія Руслана
Юрчишина, нашого земляка,
що народився в селі Ямниця

… М – АВ І КО АЧА А!
Козацький дайджест

норазово вступали в бій з
російськими бойовиками, в
тому числі брали участь у битві
за Донецький аеропорт.
Указом Президента України
від 23 серпня 2017 року 72-ій
бригаді ЗСУ присвоєно
почесне звання «Чорні
запорожці», в пам’ять про
наших славетних прадідів, які
били московські полки сто
років тому. Бійці 72-ої ОМБр
з позиції «Зеніт» та «Промки»
13 серпня 2017 року передали
Українському Реєстровому
Козацтву раніше виготовлений волонтерами-козаками
УРК та освячений Патріархом
Київським і всієї Руси-України
Філаретом Державний Прапор
України, а також подякували
реєстровцям за своєчасну
й необхідну матеріальну
допомогу.

11 червня 2017 року на Європейській площі (Центр патріотичного
виховання учнівської молоді імені С. Бандери) відбулося
загальноміське свято «Ми – завзяті козачата!», організоване ІваноФранківським міським козацьким товариством ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» у співпраці з Департаментом освіти та науки
Івано-Франківської міської ради.

До козачат звертається берегиня, полковник УРК Галина Савченко

З початком свята козачат
привітали отаман міського
товариства УРК, полковник
УРК Олег Полівчак, директор Центру патріотичного
виховання учнівської молоді
імені С. Бандери, полковник УРК Галина Савченко,
отець Зеновій – капелан
УГКЦ, поетеса, берегиня
УРК Світлана Пілецька,
солісти-вокалісти вокальної
студії Ірини Батюк, учень
НВК «Школи-гімназії № 3»
Святослав Сабадах.
Юні козачата та берегині
демонстрували свою
вправність і відвагу в естафетах, перетягуванні канату,
показали добрі знання з історії
козацтва та козацьких звичаїв.

вання учнівської молоді імені
С. Бандери 27 серпня 2017 року
відбулося загальноміське свято
«Іван Франко – поет з відвагою
борця», яке підготували педагоги та вихованці закладу.
Про основні віхи життєвого
шляху поета розповіла у вступному слові пані Галина Литвин.
Натхненно звучали вірші Івана
Франка у виконанні учасників
загальноміського учнівського
об’єднання «За честь! За славу!
За народ!» Ангеліни Лешак,
Марти Мосійчук, Вікторії
Коваль та керівника драматичного гуртка «МІФіЯ» Оксани
Лабачук, пісні на його слова у
виконанні вокального ансамблю «Смерічка», учасниці
якого є берегинями УРК

Момент нагороди воїнів АТО козацьким орденом «Семена Височана». Зліва праворуч: рядовий 72-ої
окремої механізованої бригади Іван Лучко, старшина 128-ої гірсько-піхотної бригади Руслан Золотар,
Глава Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському регіоні Михайло Смачило, військовий комісар,
підполковник ЗСУ Богдан Мороз, військовий козацький капелан о. Михайло Бубнів, начальник штабу
Бучацького РКТ УРК Ігор Чумак

волонтерського фотопроекту «Якби не війна», що
експонувався в Залі Героїв
Івано-Франківського Центру
патріотичного виховання
учнівської молоді імені С.
Бандери з 11 по 19 листопада 2017 року. Фотопроект
складається з восьми частин:
«Кохання і війна», «Жінки
на війні», «Війна – це тимчасово. Професія», «Героїчні
мами», «Я – є», «R.I.P» (про
загиблих Героїв), «Легіонери»,
«Незламні. Нескорені.
Невідомі» і розповідає історії
122 сучасних Героїв, якими, до
речі, вони себе не вважають.
Кожного дня виставку
відвідували небайдужі люди –
учасники АТО, студенти, учні
та їх педагоги, які приходили,
щоб дізнатися більше про
ситуацію на сході країни.
Автори проекту – дівчатаволонтери, які допомагали
пораненим у госпіталях, координатор проекту в
Івано-Франківській області –
голова громадської організації
«Добрі справи» Наталія
Перцович.
Майже рік виставка «Якби
не війна» подорожує містами

на Прикарпатті і помер після
тяжкого поранення, отриманого біля села Кримське
Луганської області у віці 33
роки. У пам’ять про Руслана
Юрчишина, українська
діаспора в Греції передала
в зону АТО реанімобіль,
назвавши його «Руслан». Не
менш хвилюючою є історія
іншого Героя – Олега Литвина
«Шамана», розказана вустами
його подруги Анни. За виявлений героїзм обидва бійці
нагороджені орденами
«За мужність» III ступеня
посмертно.
Коли вдивляєшся в мужні
обличчя наших захисників, то
розумієш, що нікому й ніколи
нас не зламати. Україна була,
є і буде!
У вітринах Центру
патріотичного виховання
учнівської молоді імені
С. Бандери демонструється
прапор, пошкоджений кулями
та уламками, пропалений
порохом та димом пожеж
– це Державний Прапор
України, під яким боролися
воїни військових підрозділів
72-ої окремої мотопіхотної
бригади ЗСУ, бійці якої неод-

(Варто відзначити, що в лавах
цієї бойової бригади, зокрема,
в окремому мотопіхотному
батальйоні «Черкаси», на
самому «передку» вже протягом кількох років несуть
службу реєстрові козаки, і
там же Службу Божу правлять
козацькі капелани – ред.).
Як у нашого неперевершеного Кобзаря:
«А як не бачиш того лиха,
То скрізь здається любо, тихо
І на Україні добро…»
Переважна більшість нашого
суспільства живе так, ніби
війни немає. Але кожна
людина так живе, поки горе не
торкнеться її самої, чи її сім’ї…
Лише тоді починають замислюватися... Тільки спільними
зусиллями всіх небайдужих
людей можна зупинити війну
і перемогти підступного й
сильного ворога.
Галина САВЧЕНКО,
берегиня Українського
Реєстрового Козацтва,
полковник УРК, директор
Центру патріотичного
виховання учнівської молоді
імені С. Бандери
Фото Богдана Кузіва

Івано-Франківські козачата демонструють свої навички в рукопаші

Переможцями змагань
стали козачата куреня
«Характерники» (НВК
«Школа-гімназія № 3»),
куреня «Пасічнянські козаки»
(ЗОШ I-III ст. № 18) та куреня
«Дужі та завзяті» (Угорницької
ЗОШ I-III ст.). Козачатапереможці були нагороджені
г р а м о т а м и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва та
солодкими призами. На
завершення заходу козаки й
берегині Івано-Франківського
міського козацького товариства УРК почастували всіх
присутніх смачним козацьким
кулешем та узваром.

ПОЕТ З ВІДВАГОЮ
БОРЦЯ
З нагоди 161-річчя з дня
народження Івана Франка
та 26-ої річниці проголошення незалежності України
в Центрі патріотичного вихо-

(керівник Леся Мельник),
солістки міського осередку
В Т « П р о с в і т а » і м е н і Т.
Шевченка Надії Самборської
та вихованців вокальної студії
Star Team Ольги Рутковської та
Наталії Стефурин.
Загалом, учасниками
Франкового свята стали учні
загальноосвітніх шкіл №4,
№ 7, № 21, №11, №12 міста
Івано-Франківська.
Непересічна особистість та
мудра і полум’яна поезія Івана
Яковича не залишили байдужими нікого з присутніх у залі.
Режисером-постановником
обох свят виступила Наталія
Тихонова.
Галина САВЧЕНКО,
директор Центру
патріотичного виховання
учнівської молоді
імені С. Бандери,
м. Івано-Франківськ

Тоді прости-прощай, проклятий краю,
Вітчизно боягузів і убивць
В. Стус
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Брати по духу
Ц ь о г о р і ч 2 4 г р уд н я В я ч е с л а в у
Чорноволу виповнилось би 80 років,
як і Василеві Стусу 6-го січня 2018.
Обидва народилися на Святвечір:
Вячеслав – на католицький, Василь –
на православний. Обидва загинули у
боротьбі за незалежність України.
Вони познайомилися у Києві в
60-х роках. Разом були якийсь час у
Мордовських таборах. Перебуваючи
на засланні, листувалися. На превеликий жаль, листи не збереглися. У кінці
70-х – на початку 80-х років пройшла
передолімпійська кампанія зачистки:
згідно з заявою Щербицького про
очищення «образцового города
Києва от проституток, тунеядцев
и зарвавшихся диссидентов». Ця
заява поширилася і на «зарвавшихся
диссидентов», які ще не повернулися
із заслання. Отже, під час чергових
арештів і обшуків у всіх засланців
позникали листи Вячеслава Чорновола
і Василя Стуса. Був час, коли в
Магадані, де відбував заслання Стус,
хмари над ним скупчилися, Василь сам
спалив листи. Якимось дивом у архіві
В. Чорновола збереглося два листи
та телеграма від Василя: «Дорогий
брате, вітаю з сорокаріччям. Тримайся,
набирайся сили. Про приїзд дай знати
відразу. Обнімаю. Вітання друзям.
З Новим роком і Різдвом. Василь»
(22.12.77).
Листи та телеграма написані
Стусом із Матросова Теньківського
району Магаданської області, де був
на засланні Василь. Вячеслав у той
час відбував покарання в Мордовії.
До них сьогодні додаю спогади В.
Чорновола.
«У Василя було дуже характерне
обличчя. Коли він розмовляв з
друзями, воно сяяло добротою й
ставало надзвичайно гарним. Коли ж
говорив із ворогом чи ницою людиною, очі ставали колючими, уперед
виходило підборіддя, опускалися
куточки губів – вираз людини, що
бридиться розпукою.

Василь Стус

Вячеслав Чорновіл

Він міг не сказати ні слова, але
одного такого погляду вистачало,
щоб тюремники відправляли його до
карцеру «за оскорбление начальства»,
придумуючи «докази» провини» (В.
Чорновіл «Разом за гратами»).
Коли, під час судових процесів
початку 1968 року, офіцери виштовхували небажаних свідків з коридорів
с у д у, В а с и л ь д и в и в с я н а н и х з
таким презирством, що ті мимоволі
відступали і їжилися під його поглядом.
Цей погляд глибокого презирства не
могли пробачити йому й у концтаборі.
«Коли мене привозили в концтабір
«Лесной», де тоді був Василь, він сміливо,
мало не розштовхуючи наглядачів, які
вели мене у відгороджений плотом
карцерний закуток табору, проривався
до мене, щоб мовити кілька слів чи
бодай потиснути руку. Наступного дня
я чув голос Василя в сусідній камері
карцера, а потім ми зустрічалися на
півгодинній прогулянці у дворику,
обнесеному дротяною сіткою не тільки
з боків, але й зверху, від неба», –
розповідав В. Чорновіл.

Наприкінці 1976-го року в концтаборах Мордовії Вячеслав Чорновіл
почав боротьбу за статус політв’язнів
в СРСР. 10 грудня 1976 року він сам
перейшов на такий статус: відмовився
від примусової безоплатної праці,
виконання принизливих приписів
режиму. Розплата не забарилася: його
відправили до тюрми у табір «Лесной».
Вже наступного дня Вячеслав
дізнався, що Василь Стус, якому залишався місяць до відправки на заслання,
не вийшов на роботу й заявив про
перехід на статус політв’язня. На цей
раз Василя не посадили до штрафного
ізолятора, де могли б друзі зустрітись.
Його трохи раніше відправили важким
двомісячним етапом на Колиму.
Але найбільше табірних спогадів про
Василя у Вячеслава зв’язано з 1975
роком. Вони півроку були в одній зоні
у Мордовії. Їхні ліжка у довгому бараці
стояли майже поруч. Так само поблизу
в цеху стояли електричні машинки,
на яких шили рукавиці. І належали
вони обидва до однієї табірної «сім’ї».
Табірна «сім’я» – об’єднання кількох

в’язнів, де порівну ділиться все – від
кусня хліба до шкарпеток. Стусова
«сім’я» складалася із двох українців
(Василь і Вячеслав), двох вірмен (Паруй
Айрік’ян і Азат Аршак’ян) і старенького грузина дворянського роду (Васо
Елізбаришвілі). «Це був відносно
спокійний відтинок мого (мабуть і
Василевого) невільництва. Може тиск на
нас трохи зменшили перед підписанням
улітку Гельсінського заключного акта.
Поменшало «відряджень» у карцер і
голодівок протесту. Василеві й мені
нарешті дали побачення з рідними. На
диво стриманою була й реакція на наші
гострі політичні заяви, наприклад, про
зречення радянського громадянства на
користь символічного українського.
Саме тут Василь написав значну частину
своїх, може, найбільш відшліфованих
віршів.
Підписання Брежнєвим Заключного
акта Гельсінської наради ми зустріли
голодівкою протесту, бо розуміли це
підписання як глум передусім над нами,
в’язнями сумління» (В. Чорновіл).
Дуже дошкуляла Стусові хвороба на
виразку шлунка. Табірна медицина
швидше калічила, ніж лікувала. На
початку серпня 1975 року Василя, який
почувався зле, раптово виписали з
лікарні з діагнозом «стійка ремісія», що
означає затухання хвороби. Причина
була у тому, що до лікарні мали привезти
в’язня з іншої зони, зустріч якого зі
Стусом була небажаною. Через той брехливий діагноз Василеві ще й відмінили
дієту.
Подальша тюремна одіссея Василя
Стуса і Вячеслава Чорновола розвела
друзів по різних кутках Сибіру. Тільки
вряди-годи доходила до Вячеслава
звістка про Василя: живий, пише,
бореться. Найстрашніша прийшла у
1985-му році, коли В.Чорновіл вже
повернувся в Україну.
Людмила ВРАДІЙ,
власний кореспондент «УК»
м. Київ
***
О вороже, коли тобі проститься
Гик передсмертний і тяжка сльоза
розстріляних, замучених, забитих
по соловках, сибірах, магаданах?
Державо тьми і тьми, і тьми, і тьми!
Ти крутишся у гадину, відколи
тобою неспокутний трусить гріх
і докори сумління дух потворять.
Казися над проваллям, балансуй,
усі стежки до себе захаращуй,
а добре знаєш – грішник усесвітній
світ за очі од себе не втече.
Це божевілля пориву, ця рвань
всеперелетів – з пекла і до раю,
це надвисання в смерть, оця жага
розтлінного весь білий світ розтлити
і все товкти, товкти зболілу жертву,
щоб вирвати прощення за свої
жахливі окрутенства – то занадто
позначене по душах і хребтах.
Тота сльоза тебе іспопелить
і лютий зойк завруниться стожало
ланами й луками. І ти збагнеш
обнавіснілу всенищівність роду.
Володарю своєї смерти, доля –
всепам’ятна, всечула, всевидюща –
нічого не забуде, не простить.
Василь Стус

Табір ВС-389/36 у селі Кучино на Середньому Уралі, де відбував покарання і помер Василь Стус. Фото 1999 року

Цей пророчий Стусів вирок
Московській імперії здійснюється
в наш час.

Вишивка Людмили Огнєвої –
політична вишивка
М. Смачило
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Виставка

Askolda

Живемо у радісному та, водночас, тривожному часі і не завжди знаходимося у
гармонії з високою Любов’ю. Частіше відсуваємо її, не усвідомлюючи, що саме тоді
дозволяємо байдужості заполонити наше життя. Чи є щось страшніше за неї? Чи є
щось підступніше? Нема!
А вона намагається заволодіти нами. І коли торкнеться, то починаєш тліти та згасати.
Не допусти того, Господи, не допусти!
Ця колекція орнаментів – пам’ятник тим, хто не тлів, а горів вогнем всесильної
Святої Любові, бо не допустив у своє серце байдужості.
Сенс їхнього життя – воля рідної землі, в ім’я якої вони боролися і жили.
І хай долі моїх не видуманих героїв допоможуть наблизити зоряний час України.
Людмила ОГНЄВА,
заступник головного редактора «УК», член Національної спілки журналістів України,
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Одним із організаторів цієї унікальної виставки є ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» (Гетьман – Анатолій Шевченко),
зокрема, Івано-Франківське обласне козацьке товариство ВГО УРК (отаман – Генерал Козацтва Михайло Смачило),
Черкаське ОКТ ВГО УРК (отаман – Генерал Козацтва Борис Марченко), Львівське ОКТ ВГО УРК (отаман – Генерал
Козацтва Роман Колодій), Донецьке ОКТ ВГО УРК (отаман – полковник УРК Сергій Міхальков), а козацький часопис
«Україна козацька» виступає інформаційним партнером.
26 жовтня у Костянтинівці, що на
Донеччині, в міському краєзнавчому
музеї відкрилася незвичайна виставка:
«Культурний простір Донеччини. З нами
Бог і Україна!», присвячена сторічному
ювілею підняття над Донбасом державного синьо-жовтого прапора.

ВИСТАВКА – РЕЗУЛЬТАТ
НАУКОВОЇ РОБОТИ
Людмила Родіонівна Огнєва
розшукує, вивчає і власноруч відтворює
на полотні вишиті мініатюри, візерунки
рушників і вишиванок видатних

Гетьман УРК Анатолій Шевченко розглядає експозицію «З нами Бог і Україна»
в музеї Івана Гончара (м. Київ)

У 1917 році, в умовах зростання
громадського безладу й бандитизму,
в Україні та на Кубані виникли
національні добровільні військові
формування з метою захисту населення, а згодом – і Української
Держави. Їх створювали за козацьким
звичаєм у вигляді територіальної
самооборони з виборною старшиною.
Про створення такого козацького
куреня на Донеччині повідомляла
газета «Селянська спілка» за 25 листопада 1917 року:
«11 листопада 1917 року у Бахмуті
відбулося українське свято з приводу
сформування українського військового
куреня. Командиром куреня був
підосавул Дубовик. Чисельність
частини – 800 козаків і старшин.
Після молебню голова Української
повітової ради Р. Іляшенко підніс
козакам прапори, звернувся до них з
такою промовою: «...Шановні брати
вільні козаки України! Даю вам цього
прапора рукою українського народу,
повіту, од якого я є представник. Ви
повинні дати обіцянку, що ви будете
виконувати тільки те, чого бажає народ
і вимагає Українська Центральна Рада.
Я покладаю надію, що ви збережете на
Україні спокій і лад». Свято закінчилось
парадом і мітингом».
Спокій і лад! Це те, що в усі часи нам
було необхідне!

українців. Масштаби виконаної роботи
дійсно великі: зібрані вишивки від
епохи Київської Русі до подій Майдану
і антитерористичної операції. Низка
робіт присвячена шістдесятникам,
жінкам-політв’язням, подіям
чорнобильської трагедії, Революції
Гідності. Експонується також колекція
рушників, яка відображає орнаменти
різних куточків України.
Це не просто техніка вишиття, це не
просто зразки вишивок різних регіонів
України, це – результат наукової роботи.
Це – вишита історія України, яку пані
Людмила досліджувала і намагалася
відтворити за допомогою української
вишивки.
Кожна мініатюра, створена мисткинею, має власну історію.
Вона тривалий час не могла нічого
знайти з орнаментів, пов’язаних з
гетьманом Іваном Мазепою. Навіть
почала створювати власний, але одна
із відвідувачок виставки пані Олена
Мочернюк із Коломиї розповіла, що
в Богодухівському районі Харківської
області зберігають стару сорочку«гетьманку», яку пошепки називають
«мазепинкою». Тепер фрагмент «мазепинки» є і в колекції орнаментів пані
Людмили. Окрім того, в коментарі
до вишивки представлено справжнє
обличчя видатного українського гетьмана Івана Мазепи, зображення якого

було заборонене Петром І після укладення гетьманом союзу зі Швецією
(портрет Івана Мазепи за допомогою
новітніх технологій відтворили автори
історичного фільму-розслідування
«Україна. Повернення своєї історії»).
Схему орнаменту, який віддавна
поширений в Україні під назвою
«полуботківський», Людмила Огнєва
знайшла в бібліотеці Петербурзької
академії наук у збірці Олени Пчілки
«Українські взори» 1912 року видання,
а гортаючи сторінки журналу «Наше
життя» (квітень 1973, Нью-Йорк),
натрапила на допис Любові Волинець
«Полуботчишина сорочка». Виявляється,
що опис самої сорочки знаходиться у
слов’янському відділі Нью-Йоркської
публічної бібліотеки, де зберігаються
видання Української академії наук,
Харківського університету та ін. Ця
стаття під заголовком «Полуботчишина
сорочка» з’явилась у збірнику ч. 6
Харківської науково-дослідчої кафедри
історії української культури 1927 року. До
статті були долучені чорно-білі світлини.
Автор Степан Таранушенко – відомий
мистецтвознавець та етнограф.
Рослинний мотив хмелю, сполученого з жолудями, від XVII-го століття
походить з народного культу гетьмана
Б. Хмельницького.

Портрет гетьмана Богдана Хмельницького

Портрет гетьмана Івана Мазепи

зробленої за гравюрою Hondius, Haga,
Balavua, 1651 рік. Історики вважають,
що це прижиттєве зображення Б.
Хмельницького.
Картина С. Васильківського
розміщена в «Альбоме украинской
старины» видання А. Ф. Маркса, СанктПетербург, 1900.
Орнамент, присвячений гетьману
Пилипу Орлику, розроблено за малюнком орнаменту на комірці його мундиру

Людмила Огнєва знайомить заступника голови Донецької облдержадміністрації
Ігоря Стокоза з експозицією «Донецьк не мовчав!» (м. Костянтинівка)

Цей орнамент зустрічала Людмила
Огнєва і на полтавських рушниках, і на рушниках з українських
сіл Вороніжчини, і на Волині
(Волинські взори із збірки о. д-ра
Юрія Шумовського, село Гульча, пов.
Здолбунів надрукував журнал «Наше
життя», № 3, 1982, Нью-Йорк).
А портрет гетьмана є фрагментом картини Сергія Васильківського
«Зіновій Богдан Хмельницький»,

на портреті з музею Гетьманства в
Києві, а з портрета гетьмана Дмитра
Вишневецького орнамент запозичено
з портупеї.
(Продовження на стор 12)
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Костянтинівка
Донецька область

Благословенне слово, що гартує!
Леся Українка

і іі
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Україна КОЗАЦЬКА

Чиста криниця, бузок запашний,
Морем безкрайнім колоситься жито.
Ворог ніякий нам не страшний!
Ворога буде розбито!
Стежка у лісі, в серпанках село.
І над полями лелеки кружляння.
Буде Вкраїна, всім бідам на зло.
Буде і мир, і кохання.
Не одягнуть українця в ярмо,
Не запрягти у рамена.
В праведнім гніві – у поміч нам Бог
І синьо-жовті знамена!
***
Похилилась червона калина у лузі.
І опори нема, і десь згинули друзі.
Вітер гіллячко рве, замітає снігами.
Вже зіпсута калини краса ворогами.
Вона виросла тут на поталу вітрам.
Плаче, гнеться калина і скаржиться
нам.
Тягне гіллячко в небо, до Бога говорить.
Важко в лузі калині одній, без опори.
І жіноча краса так зів`янути може.
Дай опору і їй! Я благаю тя, Боже!
***
Встань, Тарас, пробудись!
Поможи Україні!
Із гори подивись,
що в нас діється нині.
Вороженьки не сплять:
у степу, на кордоні
На Вкраїну летять божевільнії коні!
Вони вже принесли горе тяжке і сльози,
звідтіля, звідки завжди
ми мали загрози!

ЗАСНОВНИК:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське Реєстрове
Козацтво»

Пілецька Світлана Федорівна народилася 11 жовтня 1962 року в Івано-Франківську.
Закінчила середню школу №7 Івано-Франківська та міську музичну школу №2 по
класу бандури в 1979 році.
Після закінчення школи працювала на заводі «Геофізприлад» свердлувальницею,
військовому готелі «Зірка» черговою та адміністратором.
Вірші почала писати вже в зрілому віці. Друкувалася в місцевій пресі та у харківському
часописі «Крилате сузір’я». Пише музику до власних віршів.
У її творчому доробку патріотичні, ліричні, дитячі, гумористичні та сатиричні вірші.
Авторка й виконавиця власних творів.
Берегиня Українського Реєстрового Козацтва.

***
Верби над ставом, садочки цвітуть,
Свічкою в небо здійнялась тополя.
Тут вороги свою смерть віднайдуть!
Понад усе для нас – воля!
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Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398,
видане Державним
комітетом телебачення
і радіомовлення
4 лютого 2004 року

Встань, Тарас! Годі спать.
Поможи свому люду.
Научи розпізнать ту
неправду й облуду.
Що «брати» засівають у душу народу.
Не дамо зазіхати на нашу свободу!
Тим, хто вірить їм –
я відкрию завісу:
Світлана Пілецька
Не було в нас братів
Треба таких відлучать
із тамбовського лісу!
від «кормушки».
Був – поміщик і кат,
а тепер – окупант.
Взяли кредит, потім довго шукали –
Не дамо пов’язать нам
дуже багато в нас тих,
триколірний бант!
«що не брали».
Ми не скоримось, ні!
Твої ж вірші читали.
Що ж це за доля така в українця?
Не потонем в пітьмі!
Служим по черзі: Москві і англійцям.
Світлі в нас ідеали.
Служимо всім, хто нам може щось
Научи, просвіти,
дати,
дай зерняточко правди.
Це замість того,
І тебе, батьку наш,
щоб самим працювати!
пам’ятатимем завжди!
У часи лихоліть поможи,
Служимо німцю, єврею, поляку.
дай надію.
Чукчі на кризі! – та це з переляку.
Щоб здійснили нарешті,
Всіх, кому служимо, я й не згадаю.
ми спільную мрію:
«Карма» така є у нашого краю!
Панувати удома,
усміхатись від щастя.
Вишитий одяг, в волоссі – віночок,
Вірю: все це мені
Вбрали в найкраще синочків і дочок,
ще побачити вдасться!
Та не навчили свою ми дитину:
Що українцям не гоже гнуть спину!
***
– Мову вивчай! –
Ще не готова сьогодні сказати,
хтось порадив Світлані.
Кого нам за друзів повинні ми мати.
Мова англійська тепер у пошані.
Та знаю точно, що нам із тобою
Знати її – то велика обачність.
Завжди потрібно дружить з головою.
Так ми і спонсорам виявим вдячність.
Уряд і Рада сплять міцно і бачать:
Взяли кредит! То велика удача.
Рибка сміливо ковтне черв’ячка,
Та вже ніколи не злізе з гачка!

Ноги зігнуті в коліннім суглобі.
Звична та поза! Почасти вже хобі.
Повна вже чаша терпіння по вінця!
Встаньте з колін, дорогі українці!

На панацею плекають надію,
Та треба, спочатку,
позбутись злодіїв!
Деякі з них вже нащурили вушка.

Успіх сусіда дратує й дивує:
Поляк прозрів і уже не бідує.
Добре працюй! Не чекай нагороди!
Богом прошу: прокидайся, народе!

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з Законом України «Про політичні партії в Україні» та за підсумками позачергового XI з’їзду Всеукраїнської партії духовності і
патріотизму (ВПДП), протокол №1 від 30 червня 2017 року, п.1, п.2, п.3 і протокол №2 від 27 листопада 2017 року, п.1, п.2, п.3, щодо
ліквідації діяльності усіх осередків ВПДП, які мають статус юридичної особи на території України, оголошуємо про припинення їх
діяльності.
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Хай пісня пташина злітає із віт,
Живою душею хай повниться світ
Ю. Доценко

12
Виставки

Від Аскольда –
до Askolda
(Продовження.
Початок на стор 10)
ВРАЖЕННЯ – ВРАЖАЮЧІ!
З творами Людмили
Огнєвої читачі «УК» знайомі
давно. Власне, за два роки
всеукраїнського турне,
виставка «Культурний простір
Донеччини. З нами Бог і
Україна!» демонструвалася в
13-ти престижних виставкових
залах, в десятьох містах – від

про більш ніж тисячолітню
історію рідного краю та людей,
які творили його історію, не
залишають байдужими нікого.
«Львів’ян шокував
«Культурний простір Донбасу»,
– повідомляє журналістка
Ярина Коваль зі Львова.
«Шановна, пані Людмило! Я
вперше бачу таке різноманіття
вишиваних узорів, таке
поєднання кольорів, стилів та
техніки. Таке творче пере-

Від імені реєстровців Прикарпаття козацький орден
«Семена Височана» Людмилі Огнєвій вручає полковник УРК
Микола Пашинський

Сходу до Заходу України (Київ,
Івано-Франківськ, Чернігів,
Черкаси, Львів, Авдіївка,
Б а х м у т, К р а м а т о р с ь к ,
Покровськ, Костянтинівка).
Дворічний виставковий
досвід говорить про те, що
українці хочуть знати свою
країну, свою історію, своє
рідне мистецтво. Дехто
приходить подивитися, дехто
помилуватися, дехто вчитися.
Проте, зазвичай, побачені
експонати, які розповідають

осмислення спадщини нашого
народу. Бажаю Вам успіхів та
продовження творчого шляху.
Балабан Б.С. Львів».
І Донеччину виставка чіпляє
за душу:
«Вражений подвижництвом
пані Огнєвої. Нас не буде, а
вишита історія України буде
завжди. Бо Україна була, є
і буде. Низький уклін. І.
Стокоз, заступник губернатора Донецької області з
гуманітарних питань».

«По-перше, виставка дає
можливість нашим учителям
провести тут урок історії
країни через символи та
знаки… По-друге, це чудова
частка нашої Донеччини», –
Володимир Березін, один
із організаторів виставки у
Костянтинівці, відомий
громадський діяч і редактор
газети «Провінція».
«Величезні враження від
виставки. Колосальний
об’єм інформації, зібраний
пані Людмилою. Справжній
український дух. Неоціненна
користь для виховання дітей.
Начальник Костянтинівського
міського управління освіти
Барабаш О.В.».
«Шановна Людмило
Родіонівно! Ви нас вразили!!!
Жіночка, що за освітою
фізик, творить своїми
руками, своєю душею таку
д и в о в и ж н у к р а с у ! К р а с у,
яка є суто національною
складовою нас, українців.
Велике Вам дякуємо! Окрема
подяка за ту важливу та
дуже потрібну сьогодні місію,
яку саме Ви несете! Дякуємо!
Начальник відділу культури
Костянтинівської міської
ради Хоменко О.О.».
«Шановна пані Людмило!
Я дуже вражена і шокована,
в гарному сенсі. Пов’язати
в одне ціле історію, людину,
вишивку – це щось неймовірне.
Дух захоплює від такої краси
і сили та енергії, яка йде від
робіт. Нам, українцям, є
чим пишатися, і ким. Дай,
Боже, Вам здоров’я, щастя,
натхнення. Нехай такі роботи
побачить увесь світ і знає, що
Донеччина – це Україна. Велика
Вам подяка і шана. Омельченко
Алла».

Фрагмент експозиції «З нами Бог і Україна»
в Костянтинівському історичному музеї

«Дорогая госпожа Людмила.
Впервые в Донецкой области я
знакомлюсь с патриотом, что
своими работами представляет географию Украинской
вышиванки. Желаю Вам долгих
лет. Председатель армянской
общины Барсегян Агаси Вл.».

надихають на позитивні емоції,
що виходиш із виставки окриленим. Бажаємо Вам міцного
здоров’я, натхнення у роботі.
Сподіваємося, що Ви, можливо,
колись, відвідаєте і нашу
школу, щоб розповісти учням
Іллінівської СШ І-ІІІ ступенів

Очільники Івано-Франківського ОКТ УРК на виставці
Л. Огнєвої в Центрі патріотичного виховання учнівської
молоді імені Степана Бандери (м. Івано-Франківськ)

«Радий був знову зустрітися з
Людмилою Родіонівною. Багато
чого вже чув не один раз, але
спілкування з нею дає натхнення
і надію. З великою повагою,
Тараман Андрій».

про свої роботи, історію їх
виникнення та походження. Із
повагою до Вас!!!»
У грудні з вишивками
Людмили Огнєвої зможуть
о з н а й о м и т и с я с ус і д н і з

Козацька старшина Черкаського обласного козацького
товариства УРК на виставці Л. Огнєвої в Музеї Кобзаря
(м. Черкаси)

Учасники церемонії відкриття виставки Л. Огнєвої «Культурний простір Донеччини.
З нами Бог і Україна!» в Музеї визвольної боротьби в Україні (м. Львів)

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.
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«Шановна Людмило
Родіонівно! Від усіх нас (у
складі: учитель української
мови та літератури Хліпітько
І.С., учитель інформатики
Чугака І. В., учениці 8-а класу
Іллінівської спеціалізованої
школи ІІ-ІІІ ступенів)
прийміть низький уклін! Ми
дуже (у приємному сенсі)
вражені Вашим талантом.
Роботи (вишивки) настільки

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

Костянтинівкою дружківчани,
а потім виставку «Культурний
простір Донеччини. З нами Бог
і Україна!» прийматиме Дніпро.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Костянтинівка
Донецька область
Фото автора,
Тетяни Єщенко та
Володимира Березіна

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

